
Waarden weerspiegeld
Bij de reorganisatie van deze zone koos 
NMBS voor de New Way of Working 
(NWOW). Een 170-tal werknemers zijn er 
activity based aan de slag, wat betekent 
dat niemand nog over een eigen werkplek 
beschikt. Iedereen werkt er flexibel in een 
open landschap maar er zijn uiteraard ook 
overlegplekken, vergaderzalen en infor-
mele ontmoetingszones. De gesprekken 
en studies rond het nieuwe werken waren 
al geruime tijd aan de gang. De inrichting 
moest een zekere dynamiek uitstralen 
waarin de waarden van NMBS – profes-
sionaliteit, respect, ondernemerschap en 
samenwerking – werden weerspiegeld.

Keuze voor sfeervolle LAGOM
Voor de stijl, de kleuren en de algeme-
ne sfeer ging de voorkeur van NMBS uit 
naar de Scandinavische invloeden die het 
Kinnarps-design typeren en zich het best 
laten vertalen in het Zweedse LAGOM-ge-
voel: not too little, not too much. Just right. 
Niet te weinig, niet te veel, net genoeg. 
Met zachte natuurlijke tinten die een 
huiselijke en warme sfeer oproepen en 
ervoor zorgen dat medewerkers zich thuis 
voelen in de nieuwe omgeving. Op basis 
van een grondige behoefteanalyse en 
studie vulden de interieurvormgevers van 
Kinnarps samen met Working Tomorrow 

het plan in met telkens perfect conform 
de noden van NMBS bijhorend meubilair. 
Voor de nieuwe kantoorinrichting werd 
een zorgvuldige selectie gemaakt uit het 
ruime Kinnarps-assortiment. Christophe 
Lagers van Kinnarps Belgium geeft enke-
le voorbeelden: “De NMBS koos voor grote 
diversiteit in de werkomgeving, van tradi-
tionele werkplekken met Polaris zit-stabu-
reaus over concentratieplekken met hoge, 
akoestische Vibe wanden en loungezones 
met comfortabele zitbanken zoals Alto en 
Jeffersson. De room-in-roomoplossingen 
zijn dan weer ideaal voor geconcentreerd 
werk of videocalls. De verschillende ver-
gaderzalen kregen elk hun eigen inrich-
ting en passen dus perfect in de New Way 
of Working. Voor elk wat wils dus.“

Modelproject
 Bij NMBS blikt men tevreden terug op 
de samenwerking met zowel Kinnarps als 
Working Tomorrow. De keuzes op het vlak 
van meubilair, kleuren, stoffen en mate-
rialen waren uitdagingen maar leverden 
tegelijkertijd een boeiende samenwer-
king op tussen de drie partijen, met Kin-
narps in een sterke, adviserende rol. “De 
opvolging van het project is vlekkeloos 
en professioneel verlopen. Het meubilair 
en de service zijn van hoge kwaliteit”, al-
dus Els Cosyns, architect bij NMBS. Een 

aantrekkelijke werkplek zorgt voor meer 
flexibiliteit, extra productiviteit en opti-
malisatie van de beschikbare ruimte. Alle 
partijen werden bij het project betrokken, 
ook de NMBS-medewerkers. Hierdoor ont-
stond er een beter begrip voor het vol-
ledige proces wat ervoor zorgde dat de 
medewerkers veranderingen makkelijker 
aanvaarden. Nu de samenwerking tussen 
NMBS en Kinnarps op punt staat worden 
nog andere treindepots en gebouwen ge-
restyled.
Door Philip Declercq
Foto’s Kinnarps
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NMBS volgt het Scandinavische spoor

De hoofdzetel van NMBS huist in het welbekende gebouw aan de Frankrijkstraat in Brussel. Recent 
werd de zone waar de administratieve diensten huizen, grondig onder handen genomen. Working 

Tomorrow analyseerde de werkplek en samen met Kinnarps creëerden ze een aantrekkelijke en 
dynamische werkomgeving.
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