
ARCHITECTURAAL DNA 

Anthony Shaikh, de jonge CEO van Admos, is genomineerd voor de 
verkiezing van ‘Young Top Manager of the Year’. Een mooie gelegenheid 
voor een gesprek met deze aanstekelijk enthousiaste ondernemer, die met 
zijn vennoot Christophe Erkens en hun twintigtal medewerkers een erg 
architecturaal DNA deelt.

Anthony Shaikh, u staat aan het hoofd van Admos, een naam die in België 
stilaan een respectabele weerklank heeft - en dat is een understatement 
- qua ontwerp van kantoorruimten. Toch is uw bedrijf nog piepjong. 
Hoe is het Admos-avontuur begonnen?
Anthony Shaikh: Iets minder dan vijf jaar geleden ben ik met mijn vennoot 
Christophe Erkens gestart hier in Terhulpen. Van tweemanszaak zijn we uitgegroeid 
25 medewerkers vandaag, verdeeld over de Admos-vestigingen in Brussel en 
Luxemburg. We hebben net ook een partnerschap opgestart met een bureau in 
Nederland. Onze ambities zijn duidelijk: onze activiteiten op internationaal niveau 
uitbreiden en creatieve oplossingen aanbieden die Admos positioneren als bezieler 
van trends op het vlak van kantoorinrichting.

Wat maakt jullie zo bijzonder? 
Anthony Shaikh: Met onze kennis als architecten kunnen we de behoeften van de 
klant bepalen en die duidelijk interpreteren. We willen werkruimten ontwerpen als 
de best mogelijke arbeidsmiddelen die aangepast zijn aan de specifieke taken van 
elke beroepsactiviteit waarmee wij in aanraking komen.
Belangrijk is om de organisatie van het bedrijf te bestuderen en de verplaatsingen 
en stromen tussen diensten en ruimten te observeren. Hoe functioneren de 
mensen in hun omgeving? Hoe gebruiken ze hun ruimte? Hoe kunnen wij dat 
gebruik verbeteren door de inrichting te optimaliseren? 
We ontwerpen niet alleen ruimten maar vullen ze ook concreet in volgens een 
correct evenwicht tussen design en duurzaamheid, rekening houdend met de 
functie van de ruimte. We dragen ook een verantwoordelijkheid op budgettair      
vlak: in het kader van design & build projecten zorgen we voor de volledige 
uitvoering, tot de overhandiging van de sleutels. De uitvoering gebeurt snel, de 
deadlines en budgetten worden gerespecteerd... en het resultaat is gegarandeerd! 

Jonge ondernemers in de bloemetjes
 
Anthony Shaikh is genomineerd voor de titel van ‘Young Top Manager 
of the Year’ in de categorie Founder op basis van de groei van Admos 
en het mooie klantenportfolio van het bedrijf. Het evenement wordt 
georganiseerd door Top Management. Top Management begon 
ooit als directory met biografieën van bedrijfsleiders en is intussen 
uitgegroeid tot een netwerk van 7.800 leiders. 
De titels van ‘Young Top Managers of the Year’ worden op 23 
april uitgereikt in het Diamant Center in Brussel. Het event plaatst 
ondernemers in de schijnwerpers die het risico hebben durven 
nemen om grote verantwoordelijkheden op zich te nemen in een 
bestaand bedrijf (CEO) of om zelf een bedrijf op te richten (Founder). 
In de vakjury zetelen onder meer Bruno Colmant, Éric Domb, Didier 
Hamman, Jean-Claude Vandenbosch… maar ook Kris Peeters, 
tevens guest speaker op de prijsuitreiking.

De 10 genomineerden in de categorie Founder
Nederlandstalige kandidaten
• Geirnaert Erwin - ZIONSECURITY
• De Wever Daan - DESTINY
• De Wever Samuel - DESTINY
• Mollet Sander - SMO bvba

Franstalige kandidaten
• Bake André - IDEALIS CONSULTING
• Drouin Henri - BELGATECH ENGINEERING SERVICES
• Du Bois De Nevele Lancelot - SISENIOR SPRL
• Pinckaers Fabien - ODOO
• Shaikh Anthony - ADMOS
• Sigel Frédéric - BELGATECH ENGINEERING SERVICES

Stem voor Anthony Shaikh!
De winnaar wordt bepaald door de stemmen van de jury (50%) 
en de stemmen van het publiek (50%). Elke stem van het publiek 
kan dus doorslaggevend zijn! Ook u kunt uw stem uitbrengen op 
        http://youngtm.previewstage.net/fr/
 

Anthony Shaikh was 28 jaar toen hij Admos oprichtte. 
Hij is nu 33 jaar en genomineerd voor de titel van 
‘Young Top Manager of the Year’ in de categorie 
Founder. 

WORKPLACE /   MANAGEMENT BEST PRACTICES

Google, Swift, Jones Day, McDonalds, NRB, AC Nielsen, 
Bull, Deutsche Telekom, ALD Automotive… uw referenties 
zijn indrukwekkend. 
Anthony Shaikh: Wij kiezen voor projecten die wij boeiend vinden. 
Het is onze constante uitdaging om op tijd en binnen de toegekende 
budgetten voor kantoorinrichtingsprojecten op maat te leveren, 
maar evenzeer om state of the art concepten uit te werken die 
uitzonderlijke werkomgevingen creëren om de communicatie en 
productiviteit te stimuleren. De oplossingen die wij aanbieden 
beantwoorden aan de verwachtingen van een mobieler personeel 

dat continu in verbinding staat met het bedrijf, maar ook aan het 
alsmaar internationalere en multiculturele karakter van bedrijven.  
Alle voorgestelde oplossingen zijn in de eerste plaats altijd uniek. 

Bij Admos zijn we trots dat we krachtige voorstellen kunnen 
aanreiken, in staat zijn om ons zelf steeds weer te vernieuwen, terwijl 
we tevens een eigen karakter weten te behouden, gekenmerkt  
door een jonge lijn, nieuw en vernieuwend,… kortom rock-’n-roll!

Bruno Hoditte ✍

De inrichting van de nieuwe werkruimten van het advocatenkantoor 
Jones Day in de Brusselse Zavelwijk is een prachtige realisatie van de 
hand van Admos. De inrichting is een knap staaltje van de creativiteit 
en het architecturale vakmanschap van het Admos-team.
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