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‘Duurzaamheid’ is nauw verbonden met de keuze van een 
gebouw, het gebruik ervan, het werken van een organisatie en 
voor grote organisaties als de Vlaamse Overheid een maximale 
concentratie van medewerkers om een minimaal aantal m²      
in te nemen. Dat verplicht permanent tot grondig studiewerk 
en knopen doorhakken voor zo optimaal mogelijke en reali-
stisch haalbare oplossingen, die zo ver mogelijk in de 
toekomst dragen.
  
Van de actueel ± 1300 werknemers bij het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming met een vrijwel 1 op 1 werkplekvoorziening, 
gehuisvest in het ‘Hendrik Conscience’-gebouw aan de Brusselse  
Albert II Laan, zal het aantal gebruikers oplopen tot minstens 1635 
na de voltooiing van de renovatie en volledige inhuizing van Agion 
(Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) en VLM (Vlaamse 
Landmaatschappij). Deze concentratiebeweging zal toelaten een 
gebouw af te stoten.

Voor de berekening van de benodigde oppervlakte wordt uitgegaan 
van de bezettingsnorm voor kantoorgebouwen, die 12,5 m² 
primaire (netto) oppervlakte per gecorrigeerde VTE voorziet. 
Architect Xavier Suykens, consulent voor het nieuwe werken bij  
het Agentschap Facilitair Bedrijf: “We gaan uit van 80% werk-
plekken t.o.v. het totaal aantal medewerkers, maar er zijn nog 
bijkomende correcties opgenomen, rekening houdend met het 
functieprofiel van de medewerker. De doorgedreven berekening 
resulteerde in een bezettingsgraad van tussen de 65 en de 70%!”. 
In het toekomstig gerenoveerde Conscience gebouw wordt ‘het 
nieuwe werken’ zoals gedefinieerd door de Vlaamse Overheid ten 
gronde geïmplementeerd, wat betekent dat de faciliteiten maximaal 
zullen worden afgestemd op het nieuwe gebruik, met het accent 
op overleg.  
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Vergadercentrum 
“Het gelijkvloers en de eerste verdieping van het gerenoveerde 
gebouw zullen semipubliek zijn” commentarieert Ir. Architect Geert 
Van den Berghe, Afdeling Bouwprojecten bij het Agentschap 
Facilitair Bedrijf. 
Geert Van den Berghe: “Het bestaande bedrijfsrestaurant op het 
gelijkvloers krijgt een volledige opknapbeurt en zal inzetbaar zijn   
als ruimte die het leggen van contacten met werknemers binnen 
het gebouw en externen stimuleert. Het restaurant wordt de 
uitgelezen plek om te netwerken met iedereen. Gedeeltelijk voorziet 
de bemeubeling in ‘oorzetels’ die een zekere vorm van privacy 
ondersteunen en zich bijgevolg ook lenen voor informele verga-
deringen in kleine groepjes. Het restaurant zal de ganse dag 
geopend blijven voor zowel werknemers als bezoekers”. 
Daarnaast komt er een nieuwe broodjesbar als gevolg van een 
uitvoerige testcase in het ‘Boudewijn’-gebouw. Tijdens de ver-
bouwing van het restaurant zal de nieuwe broodjesbar voor de 
nodige opvang zorgen. Een patio met buitentuin zal het geheel  
nog aantrekkelijker maken.

De eerste verdieping is volledig voorbehouden aan vergader-
faciliteiten. Ir. Architect Geert Van den Berghe: “Bij de gebruikers 
heerst altijd een gevoel van tekort aan vergaderruimte, in het 
bijzonder voor de kleinere en grotere ruimten voor 30 tot 40 
mensen”. Vanuit doorgedreven onderzoek naar vergadercapaciteit 
in de Noordwijk, in het kader van het VAC Brussel, werden optimale 
afmetingen en aantallen bepaald voor het nieuw in te richten 
vergadercentrum in het ‘Conscience’-gebouw. “Naast de gegevens 
uit de studie werden ook specifieke noden als de vraag naar 
flexibele leslokalen, onder andere voor de examencommissie, 
opgenomen in het programma” gaat Architect Xavier Suykens 
verder “Centraal op de vloer van het vergader-centrum zullen 
faciliteiten voor informele overlegmomenten   worden voorzien”.

Duurzaamheid kent vele aspecten
HET ‘HENDRIK CONSCIENCE’-GEBOUW ALS SHOWCASE

Isolatie van het dak en de plaatsing van zonepanelen, maken deel uit van 
het renovatieproject dat minstens een ‘Breeam Excellent’- certificatie 
nastreeft voor het gerenoveerde Hendrik Conscience’-gebouw, mogelijk 
zelfs een ‘Breeam Outstanding in use’.
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De technische uitrusting wordt ‘state of the art’ en vooral zo 
toekomstgericht mogelijk geselecteerd en in functie tot de 
capaciteit van de vergaderruimten. Zo staan interactieve schermen 
vast en zullen de grotere ruimten beschikken over projectie-
technieken. Een lange termijn gebruik is verregaand bepalend    
voor de uiteindelijke keuze. 

Typeverdieping 
Voor elke verdieping is een typeplan uitgewerkt, maar momenteel 
wordt nog overleg gepleegd over eventuele aanpassingen per 
gebruikersentiteit. Xavier Suykens,: “De indeling verschilt van een 
open landschapskantoor en kiest voor afwisselend open en meer 
gesloten werkplektypes. Bij de uitwerking van het interieurconcept 
is ernaar gestreefd om zowel maximaal afwisseling aan werkplek-
ken te bieden als optimale flexibiliteit voor wat de gebruiksmoge-
lijkheden betreft”. 
Het is de bedoeling dat de medewerkers gedurende de dag van 
werkplek wisselen in functie tot hun activiteiten. Architect Xavier 
Suykens: “De flex werkplekken zijn geclusterd met een maximum 
van acht werkplekken, wat bijdraagt tot een beter akoestisch 
comfort en aangenamere werkomgeving. De inrichting toont een 
variatie aan individuele werkplekken, van heel open over half open 
– een nieuwigheid voor de Vlaamse Overheid - tot ‘cockpits’ voor 
afzondering wanneer hoge concentratie vereist is. Daarnaast zijn er 
‘samenwerkplekken’ en ‘intake cockpits’, nog een nieuwigheid, 
waarmee het gerenoveerde Conscience gebouw uitpakt. Het zijn 
werkplekken bedoeld voor kort overleg tussen 3 à 4 medewerkers, 
die altijd klaar staan en waarvoor geen reservatie nodig is. Bij grote 
drukte kunnen ze ook dienst doen als individuele concentratie-
werkplek”.
De uitwisselbaarheid van de verdiepingen en de multifunctionaliteit 
van hun inrichting is ook een bijdrage tot duurzaamheid, omdat ze 
daardoor meer toekomstzekerheid en dus een langere levensduur 
biedt. 

Vooruitstrevende technische ondersteuning
Op technisch vlak wordt elke werkplek voorzien van drie 
stopcontacten en een data aansluiting. Verder is er overal WiFi en 
een primeur is de keuze van eigenaar AXA Belgium nv  voor een 
uitrol met volledige dekking binnenhuis van een 4G mobiel netwerk. 
Klassieke telefonie verdwijnt voorgoed en maakt plaats voor VoIP, 
geïntegreerd in ‘unified communication’, wat tevens een belangrijke 
ondersteuning biedt aan thuiswerken. Momenteel lopen nog testen 
voorafgaand aan een definitieve keuze voor één enkele oplossing 
voor alle diensten van de Vlaamse Overheid.

VRN-principe voor het meubilair
Zoals al eerder toegepast – vb. VAC Gent – hanteert de Vlaamse 
Overheid voor de inrichting het VRN-principe, wat betekent dat er 
vooraf wordt onderzocht welke bestaande inrichtingselementen 
nog de moeite lonen om verder te gebruiken, wat herbruikbaar is 
na recyclage onder dezelfde of andere vorm en waar nieuwe 
meubelen moeten aangekocht worden.
Een grondige inventarisatie van het bestaande materiaal gaat 
hieraan vooraf, waaruit drie lijsten ontstaan, die toelaten drie 
lastenboeken op te stellen voor de te verhuizen voorwerpen, het 
nieuw aan te kopen meubilair en de te ‘refurbishen’ elementen.       
Op basis van deze lastenboeken worden aanbestedingen uitge-
schreven. De consequente keuze voor een maximaal functionele 
mix van nieuwe, bestaande en gerenoveerde inrichting, laat de 
Vlaamse Overheid toe flink te besparen op de totale inrichtingskost 
voor het Conscience gebouw.
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Eind 2017 – begin 2018 moeten het Phoenixgebouw en 
het Boudewijngebouw in Brussel volledig leeg zijn – het 
Boudewijngebouw wordt waarschijnlijk vervangen door een 
nieuwe projectontwikkeling – en dienen alle gebruikers een 
nieuwe thuis te krijgen in het Herman Teirlinckgebouw op de 
Tour & Taxis site. 
David Manaigre, Teamhoofd Vastgoedbeheer bij het Agent-
schap Facilitair Bedrijf: “Bovendien lopen in 2023-2024 de 
huurcontracten van Arenberg en Ellips ten einde. Er wordt druk 
bestudeerd of we er kunnen in slagen met één, idealiter zelfs 
met twee gebouwen minder rond te komen”. Het Agentschap 
Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid heeft duidelijk geen 
gebrek aan uitdagingen voor de komende jaren!

Duurzaamheid door uitdunnen gebouwenportefeuille 

“De uitwisselbaarheid van 
de verdiepingen en de multi-

functionaliteit van hun 
inrichting is ook een 

bijdrage tot duurzaamheid.“ 
Herman Teirlinckgebouw 
op de Tour & Taxis site.

Im
ag

e 
Ne

ut
el

in
gs

 R
ie

di
jk

 A
rc

hi
te

ct
s 

/ C
on

ix
 R

DB
M

 A
rc

hi
te

ct
s



WORKPLACE SHOWCASE 2016  33

Het kennen van de verhouding van de werkomgeving tot de persoonlijke prestaties van 
de werknemers is essentieel voor een goede bedrijfsvoering, maar deze verhouding 
is niet eenvoudig uit te drukken in cijfers. Met haar auditdiensten stelt Leesman 
organisaties wereldwijd in staat hun medewerkers een werkomgeving te bieden waar 
zij optimaal productief kunnen werken. Exact wat de Vlaamse Overheid nastreeft. 
“Het Facilitair Bedrijf wil met deze bevraging de kwaliteit van haar dienstverlening 
verhogen door deze gericht te verbeteren” aldus Gert Potoms, adjunct-directeur-
generaal afdeling Vastgoed van de Vlaamse overheid. “De ‘LmI’ biedt niet enkel de 
mogelijkheid om de beleving van de werkplek intern tussen gebouwen te vergelijken, 
maar evenzeer met de markt, wat benchmarken toelaat met de beste presteerders”. 
Leesman zal hiervoor in eerste instantie elf gebouwen van de Vlaamse overheid 
doormeten. Vanaf september 2016 zullen de Vlaamse Overheid medewerkers aan de 
hand van de Leesman Index beoordelen hoe effectief hun werkomgevingen zijn.
     http://leesmanindex.com

Beleving van de werkplek meten 

Move Masterplan 
“Voor de aanpak van de ingrijpende renovatie van het Conscience gebouw en de 
ingebruikname van de nieuwe werkplekken is een masterplan uitgewerkt dat 15 zones 
defi nieert” licht Ir. Architect Geert Van den Berghe, Afdeling Bouwprojecten toe. “Het is telkens 
de bedoeling dat medewerkers van een oude zone doorschuiven naar een gerenoveerde 
zone. Elke zone wordt als een zelfstandige werf opgevat”.
Gestart wordt met de technische zone, waarmee de basis wordt gelegd voor het goed 
functioneren van alle nieuwe werkplekken. Vanaf augustus 2016 werd gestart met de 
kantoorzones. De eerste verdieping waar het vergadercentrum geïnstalleerd wordt, komt als 
laatste aan bod en dient in tussentijd als bufferzone om de benodigde kantoorruimte te 
verzekeren. Het einde van de renovatie is voorzien tegen midden 2018. De renovatie van     
het Conscience gebouw loopt parallel met de bouw en afwerking van het VAC Brussel op de  
Tour & Taxis site. 

Eduard Coddé  ✍  

hand van de Leesman Index beoordelen hoe effectief hun werkomgevingen zijn.
     http://leesmanindex.com
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