
Kunst voor een gesmaakte werkomgeving 
‘Little Van Gogh’ legt als Belgisch bedrijf een directe link 
tussen het atelier van de getalenteerde kunstenaar en de 
werkomgeving. Kunst verleent de werkomgeving een 
bijzonder cachet en de artiesten bereiken er een nieuw 
publiek. Vandaag kunnen bedrijven een keuze maken uit een 
portefeuille die meer dan 7000 kunstwerken omvat die in 
exclusiviteit worden beheerd.

Little Van Gogh is vandaag actief in België, Frankrijk, Nederland, 
Luxemburg, Duitsland en Groot-Brittannië met 22 medewerkers, 
waarvan 6 in België. Het werkt altijd in exclusiviteit met de artiest. 
Het aanbod omvat uitsluitend originele werken als moderne 
schilderijen, beeldhouwwerken en foto’s. Onderzoek toont aan 
dat kunst in de werkomgeving informele contacten tussen 
medewerkers stimuleert en door de spontaan ontstane uit-
wisselingen bijdraagt tot een betere samenwerking en ver-
standhouding. Kunst toont aan dat het bedrijf waarde hecht aan 
de uitstraling en een aangename werkomgeving. Kunst in de 
werkomgeving brengen biedt niet alleen een esthetische meer-
waarde voor de onderneming maar brengt ook nieuwe erva-
ringen binnen de professionele omgeving en draagt zo bij tot een 
welzijnsgevoel. 

Wisselend beeld
Little Van Gogh verhuurt en verkoopt originele kunstwerken aan 
bedrijven en instellingen. Dankzij de verhuurformules van wordt 
het mogelijk om regelmatig andere kunstwerken binnen de werk-
omgeving te brengen, die nieuwe prikkels geven aan medewer-
kers en bezoekers. Alle beschikbare kunstwerken zijn opge-
nomen in online catalogi. Daarnaast is het mogelijk een persoonlijk 
advies op maat van elke onderneming op te vragen.

De verhuurformule heeft betrekking op één of meerdere serie(s) 
van tien kunstwerken van eenzelfde kunstenaar. Naar keuze kan 
maandelijks of tweemaandelijks worden gewisseld, of kan een 
selectie ook exclusief één jaar worden tentoongesteld in een 
bedrijf.

Little Van Gogh voorziet niet alleen in een aantrekkelijk kunst-
collectie, maar neemt ook de praktische zaken op zich zoals 
installatie met de geschikte ophangsystemen, de logistieke afhan-
deling en de verzekering van de kunstwerken. De kunstver-
huurformule is 100% fi scaal aftrekbaar van het bedrijfsresultaat.

Waar kunst het best tot zijn recht komt
De receptie is uiterst belangrijk voor de eerste indrukken die een 
bedrijf nalaat bij zijn bezoekers. Little Van Gogh adviseert hier dan 
ook een kunstwerk dat harmonieert met de ruimte en de 
aanwezige communicatie als bv. het bedrijfslogo.
Landschapskantoren laten kunstwerken optimaal tot hun recht 
komen, omdat iedereen er een vrij uitzicht op heeft. In vergader-
ruimten zijn zorgvuldig uitgezochte kunstwerken ideaal om het ijs 
te breken, gesprekken op gang te brengen. Kunst levert er een 
niet te verwaarlozen bijdrage tot de imago-uitstraling van de 
onderneming, zegt bezoekers iets over de persoonlijkheid van de 
mensen waarmee ze zaken doen. In het bedrijfsrestaurant is de 
aanwezigheid van kunstwerken haast vanzelfsprekend, want eten 
en een aangename conversatie gaan nu eenmaal perfect samen. 

Elke wissel van de tentoongestelde werken ontlokt nieuwe 
commentaren en conversaties, benadrukt de dynamiek van de 
onderneming. Kunst hoort nu eenmaal bij het leven!

Eduard Coddé  ✍

    www.littlevangogh.be
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