
Van 2.800 naar 4.200 werkplekken
De	 facility	 organisatie	 binnen	 BNP	 Pari-
bas	Fortis	maakt	deel	uit	van	het	‘Housing	
and	Sourcing	Services’	(HSS)	departement,	
waar	 ook	 de	 volledige	 source-to-pay	 ket-
ting	 wordt	 opgevolgd.	 Facility	 is	 op	 drie	
pijlers	georganiseerd:	Technical	Expertise,	
Real	 Estate	 en	Customer	Service.	 Loraine	
Beckers	 (Head	of	Technical	Expertise	bin-
nen	 HSS):	 “Alle	 divisies	 van	 het	 HSS-de-
partement	 werkten	 actief	 mee	 aan	 het	
slagen	 van	 dit	 project,	 samen	 met	 onze	
interne	en	externe	stakeholders.	Vanuit	de	
bank	volgden	we	met	een	klein	team	het	
project	op.	We	beslisten	 in	2012 om	een	
nieuwe	hoofzetel	te	bouwen.	Het	oude	ge-
bouw	dateert	uit	de	jaren	’70 en	was	einde	
levensduur.	Het	voldeed	niet	meer	aan	het	
programma	 dat	 de	 bank	 nodig	 had:	 veel	
meer	werkplekken	met	direct	daglicht	en	
een	duurzame	hoofdzetel.	 Renovatie	was	
niet	 compatibel	 met	 dit	 programma	 van	
eisen.	 Met	 een	 nieuwbouw	 konden	 we	
de	grote	ambities	 inzake	centralisatie	en	
duurzaamheid	 waarmaken.	 Waar	 er	 voor-
heen	2.800 werkplekken	waren,	zijn	dit	er	
nu	circa	4.200.	Het	betreft	100.000 m²	be-
bouwde	 oppervlakte,	 waarvan	 60.000  m²	
kantooroppervlakte,	 inclusief	 een	 atrium	

en	Event	Center. Dit	alles	maakt	efficiënter	
samenwerken	en	beheer	mogelijk.	We	vie-
ren	dit	jaar	onze	200ste	verjaardag	op	deze	
plek.	Dat	was	ook	één	van	de	redenen	om	
op	deze	plaats	te	blijven.	Bovendien	is	de	
locatie	ook	zeer	goed	bereikbaar	met	het	
openbaar	 vervoer.	 Ongeveer	 80%	 van	 de	
mensen	die	hier	in	Brussel	werken	komen	
met	de	trein.”

Dynamisch en flexibel gebouw
Het	nieuw	 iconisch	gebouw	met	zijn	gol-
vende	 bewegingen	 en	 dynamische	 gevel	
is	zeer	goed	geïntegreerd	in	het	stedelijk	
weefsel	en	reflecteert	de	visie	van	de	bank.	
De	groene	patio’s	die	als	een	groene	long	
tussen	 de	 gebouwen	 zijn	 aangelegd	 zijn	
overdag	 toegankelijk	 voor	 het	 grote	 pu-
bliek.
Het	design	steunt	op	de	pijlers	mobiliteit,	
duurzaamheid,	 connectiviteit	 en	 flexi-
biliteit.	 Loraine	 Beckers:	 “We	 wilden	 de	
connectie	maken	 tussen	 de	 beneden-	 en	
bovenstad,	wat	zich	ook	uit	 in	de	integra-
tie	van	een	publieke	lift.	Het	gebouw	telt	
negen	verdiepingen	en	zwakt	af	naar	zes	
verdiepingen	 aan	 de	 kant	 van	 Bozar	 om	
ook	daar	hetzelfde	gabarit	te	respecteren.	
Er	zijn	drie	grote	kernen	met	verticale	cir-

culatie	 in	 het	 gebouw	 geïntegreerd.	 Eén	
op	de	twee	kolommen	van	de	gevel	is	dra-
gend.	Daardoor	zijn	er	minder	kolommen	
aanwezig	op	de	werkvloer,	wat	veel	flexi-
biliteit	biedt	naar	invulling.”
Het	multifunctioneel	 atrium,	 dat	 informe-
le	ontmoetingen	stimuleert,	strekt	zich	uit	
over	vier	niveaus	met	foodcorners.	Op	het	
gelijkvloers	zijn	er	retailfuncties.	De	even-
tzone	met	auditorium	heeft	een	capaciteit	
van	290 personen.
De	parking	werd	conform	de	voorschriften	
van	de	Cobrace	 ingericht.	Daardoor	werd	
het	 aantal	parkeerplaatsen	 in	de	Brussel-
se	gebouwen	gehalveerd.	Loraine	Beckers:	
“Om	dit	probleem	op	te	lossen	gaan	we	het	
aantal	toegangen	tot	de	parking	per	week	
beperken,	in	lijn	met	de	policy	omtrent	te-
lewerken.	30%	van	de	plaatsen	is	uitgerust	
met	laadpalen,	met	een	mogelijke	uitbrei-
ding	naar	64%.”

BREEAM Excellent & passieflabel
Het	 gebouw	 voorziet	 grotendeels	 in	 zijn	
eigen	 primaire	 energie	 voor	 koeling	 en	
verwarming.	Jessy	Vanelven	(Head	of	Tech-
nical	 Equipment,	 verantwoordelijk	 voor	
de	opvolging	van	het	 constructieproject):	
“Dit	aan	de	hand	van	de	STES	of	Seasonal	

“Nieuwe hoofdzetel weerspiegelt de visie van de bank”

BNP Paribas Fortis, ‘De bank voor een wereld in verandering’, viert dit jaar haar 200ste verjaardag 
op de site in Brussel. Kers op de taart is ongetwijfeld de opening van de nieuwe hoofdzetel. Die 

centraliseert alle werknemers van de bank in Brussel op één site bestaande uit drie gebouwen: 
Warandeberg, Kanselarij en het Koningsstraatgebouw. Het nieuw gebouw weerspiegelt de dynamische 
visie van de bank. Het is niet alleen een architecturaal pareltje, maar blinkt ook uit op het vlak van 
duurzaamheid, efficiëntie en connectiviteit.

Iconisch	gebouw	BNP	Paribas	Fortis	blinkt	uit	in	duurzaamheid,	efficiëntie	en	connectiviteit

De nieuwe hoofzetel telt 100.000 m² bebouwde oppervlakte, waarvan 60.000 m² kantooroppervlakte, inclusief een atrium en Event Center.
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Thermal	Energy	Storage,	waardoor	we	de	
certificaten	BREEAM	Excellent	en	Passive	
House	behalen. We	verbruiken	maximum	
15 kWh	per	m²	per	jaar	om	te	koelen	of	te	
verwarmen.	Meer	 dan	98%	van	het	 oude	
gebouw	kreeg	een	nieuw	leven	of	is	gere-
cycleerd.	Er	is	veel	daglicht,	dat	we	aanvul-
len	met	 led-verlichting	en	human	centric	
lighting.	 ’s	 Nachts	 wordt	 het	 merendeel	
van	 de	 elektrische	 circuits	 afgesloten	
om	 sluipverbruik	 te	vermijden.	Daarnaast	
werden	 diverse	 duurzame	 technieken	 ge-
integreerd,	 waaronder	 een	 groendak	met	
zonnepanelen	 en	 regenwaterrecuperatie.	
De	keuze	van	de	materialen	werd	steeds	
bekeken	binnen	het	kader	van	TCO,	zoals	
het	 railsysteem	op	het	dak	om	de	ramen	
te	wassen.”

Coronaproof
In	 welke	 mate	 is	 het	 nieuw	 gebouw	 co-
ronaproof	 of	 zou	 men	 de	 zaken	 anders	
aangepakt	 hebben	 gezien	 de	 evoluties	
van	de	voorbije	 twee	 jaar?	Bart	 Janssens	
(Head	 of	 Customer	 Service,	 verantwoor-
delijk	 voor	 de	 inhuizing):	 “Het	 Building	
Management	System	controleert	en	meet	
constant.	Waar	nodig	hebben	we	via	de	in-
richting	bijgestuurd.	Dit	heeft	zich	vooral	
vertaald	 in	 het	 verder	 uit	 elkaar	 trekken	
van	 eilandjes	 van	 vier	 bureaus.	 De	 sha-
ring-ratio	werd	ook	stevig	bijgestuurd	naar	
50%.	We	gaan	standaard	naar	een	regime	

van	 minimum	 twee	 dagen	 telewerken.	
Verder	is	het	aandeel	collaboratieve	werk-
plekken	bijgestuurd	ten	opzichte	van	het	
aandeel	 individuele	 werkplekken.	 In	 de	
open	 space	 configuratie	 hebben	we	 20%	
collaboratieve	 werkplekken	 voorzien	 en	
80%	individuele.	Als	je	echter	vervolledigt	
met	de	kleine	connecting	rooms	of	points	
dan	zitten	we	op	55%	individueel	werk	en	
45%	 mogelijkheden	 tot	 samenwerken	 of	
hybride	werken	op	de	werkplekken.”

Vooropgestelde planning gehaald
De	 inhuizing	 ging	 op	 21  november	
2021 van	start	en	is	momenteel	nog	volop	
bezig,	 aan	 een	 tempo	 van	 300 medewer-
kers	per	week.	Net	zoals	aan	het	hele	mas-
terplan,	is	ook	aan	de	verhuis	een	grondige	
bevraging	voorafgegaan,	gevolgd	door	een	
communicatieplan	 waarbij	 men	 geïnfor-
meerd	en	getriggerd	werd	via	onder	meer	
filmpjes.
Het	 project	 werd	 gefinaliseerd	 in	 bouw-
team	 en	 opgeleverd	 op	 de	 voorziene	 da-
tum	 (15  november	 2021).	 Bart	 Janssens:	
“De	 vooropgestelde	 verhuisplanning	 kon	
gerespecteerd	worden	dankzij	een	vrucht-
bare	 samenwerking	 binnen	 HSS	 en	 BNP	
Paribas	Fortis	 en	met	de	architecten,	 stu-
diebureaus	en	aannemer.	Simultaan	werd	
er	binnen	HSS	gezorgd	voor	de	voorberei-
ding	 en	 opstart	 van	 alle	 facilitaire	 dien-
sten	voor	de	toekomstige	gebruikers.”

Jessy	 Vanelven:	 “Ondanks	 ups	 en	 downs	
zochten	 we	 in	 een	 constructieve	 sfeer	
altijd	 naar	 een	 oplossing.	 Er	 werd	 nooit	
met	de	vinger	gewezen.	Er	was	steeds	een	
goede	communicatie	op	alle	niveaus,	wat	
bijgedragen	heeft	 tot	 het	 succes	van	het	
project.”
Door Tilly Baekelandt

Dit project won de Febe Award en behaalde 
goud op de BIM-awards. Het project is ook 
genomineerd voor een Mipim Award 2022 in 
de catergorie ‘Best Office and Business  
Development’.

www.bnpparibasfortis.be

Vlnr. Loraine Beckers (Head of Technical Expertise, 
Program Director Warandeberg), Bart Janssens 
(Head of Customer Service, verantwoordelijk voor 
de inhuizing), Jessy Vanelven (Head of Technical 
Equipment, verantwoordelijk voor de opvolging van 
het constructieproject)
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