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UITDAGING

Op naar een nieuwe 
ideale werkomgeving

Honderd jaar geleden werkten in de westerse wereld 
amper 5 procent van de mensen in bureaus; nu is dit 
meer dan 50 procent. Ook de ‘ideale werkomgeving’ 
is een concept dat de laatste eeuw voortdurend 
evolueerde.

H
et beeld van de ad-
ministratieve wer-
komgeving is lang 
negatief geweest.  
Als extreem voor-
beeld, vond Kafka 
dat het bureau een 

nachtmerrie was, de fysieke ver-
taling van de te zware impact van 
bureaucratie op mensenlevens.  De 
overladen bureaus van ‘De Colle-
ga’s’ waren ook geen aantrekkelij-
ke en werkinspirerende omgeving.  
Heel lang stonden de noden van de 
gebruikers vrij laag op de lijst van 
prioriteiten, ver onder een mooi de-
sign of de efficiëntie van de archi-
tectuur.

Flexibiliteit

1
Maar sinds de jaren tachtig is 
men naar de gebruikers gaan 

luisteren.  Die vroegen meer flexi-
biliteit, om veranderingen moge-
lijk te maken voor mobiele werkne-
mers die in teams functioneerden.  
Veiligheid en milieu werden ook 
belangrijke aandachtspunten.  De 
opkomst van minimale eisen voor 
ergonomie en comfort, zoals ge-
noeg daglicht voor alle werkne-
mers, werden ook voor een deel ver-
taald in wettelijke verplichtingen.  
Hierdoor werd de omgeving stilaan 
beter aangepast en aangenamer 
voor de gebruikers. 

Aparte bureaus werden de laat-
ste decennia meer en meer vervan-
gen door open landschappen, met 
het oog op een betere communi-
catie tussen de gebruikers, grotere 
flexibiliteit en kostenbesparingen. 
‘Desk sharing’, het idee dat één bu-
reau door verschillende mensen ge-
bruikt kan worden, wordt langzaam 

aanvaard in onze kantoren, met een 
belangrijke financiële impact: ze la-
ten bedrijven toe om veel minder 
vierkante meters te gebruiken, ver-
uit de belangrijkste parameter om 
facilitaire kosten te beperken.

Mobiliteitsproblemen

2
Vandaag zijn we aan het zo-
veelste keerpunt gekomen. De 

nood om alle administratieve werk-
nemers van ‘9 to 5’ op dezelfde plaats 
samen te brengen, is geen evidentie 
meer.  Dit komt vooral door razend-
snelle technologische vooruitgan-
gen, gepaard met toenemende mo-
biliteitsproblemen.  Werknemers 
vinden het meer en meer een te 
zware last om meer dan twee uur 
per dag in hun auto te moeten zitten 
om naar het werk te gaan.  

Verschillende antwoorden op 
die mobiliteitsproblematiek zijn 
mogelijk voor de facility manager, 
hoewel geen enkele volledige vol-
doening geeft. Zo is er het idee van 
de ‘Satellite offices’,  bedrijven met 
hoofdzetels in het centrum van 
grote steden, die kleine bureaus 
openen op gemakkelijk bereikbare 
plaatsen buiten de stad.  De investe-
ring is dan vaak een zware drempel 
voor de werkgever.

Daarnaast kan je ook opteren 
voor ‘Teleworking’, werken op af-
stand, of thuiswerken.  De techno-
logie is er en de informaticabedrij-
ven leggen graag uit hoe hun werk-
nemers heel gedecentraliseerd, van 
thuis uit of waar dan ook in de we-
reld, efficiënt kunnen werken.  De 
drempel is hier echter niet techno-
logisch of financieel, maar wel te 
vinden op management- en HR-ni-
veau : men moet evolueren van een 

controle op aanwezigheid naar een 
evaluatie op resultaat, en dit is ge-
makkelijker gezegd dan gedaan.

Werkomgeving

3
Voor mensen die dagelijks 
naar het bureau komen om te 

werken, tonen verschillende en-
quêtes aan dat de kwaliteit van de 
werkomgeving een belangrijke fac-
tor is voor de keuze van de werkge-
ver.  Facility Managers moeten er-
voor zorgen dat alle categorieën  
werknemers, van de jonge Inter-
netgeneratie tot de 50-plussers, 
zich goed voelen in hun werkomge-
ving. Ook de toegankelijkheid voor 
mindervaliden krijgt veel meer 
aandacht vandaag, voor een deel 
onder druk van bepaalde lobbyis-
ten, maar zeker ook omdat die toe-
gankelijke kantoren dan aantrek-
kelijker worden voor een bredere 
groep van goed opgeleide werkne-
mers.

Facility Management

4
Facility Management is van-
daag veel meer dan een ver-

plichte kost.  Bij vooruitstrevende 
bedrijven is FM één van de sleutele-
lementen waarmee strategische 
veranderingen uitgewerkt worden.

Kijk bijvoorbeeld naar de verhuis 
van de MIVB in Brussel naar een 
nieuwe hoofdzetel.  Ouderwetse kan-
toren hebben plaats gemaakt voor 
een  moderne omgeving, speciaal 
ontwikkeld om communicatie tus-
sen de verschillende diensten te pro-
moten.  Die beslissing werd door de 
CEO genomen, niet als een manier 
om geld te besparen, maar wel als een 
sleutelelement om een nieuwe, mo-
derne cultuur te implementeren.

“Vaak zĳn 
onzekerheid over 
het eigen kunnen en 
financiële kopzorgen 
grote hindernissen 
om te slagen in het 
hoger onderwĳs.”

Buket 
Karaca
Twintigjarige 
rechtenstudente 
met Turkse roots
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“Alle werkne-
mers van ‘9 to 
5’ op dezelfde 
plaats samen-
brengen is geen 
evidentie meer”

Yves Van Hooland
Voorzitter International Facility Manage-
ment Association
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Denk vooraf

1
Wacht niet tot de renovatie of 
nieuwe kantoorruimte af is om 

over de inrichting na te denken. In-
dien u van meet af aan de juiste be-
slissingen neemt, kunt u grote be-
sparingen realiseren.

Analyseer

2
Maak een keuze voor de juiste 
werkplekinrichting in functie 

van de job en de taken. Analyseer uw 
kantoorbehoeften, uw communica-
tiestromen, uw gemiddelde bezet-
tingsgraad, enz...

Akoestiek

3
Door de juiste positie van werk-
plekken te voorzien kan u voor 

uw medewerkers betere condities 
creëren op het vlak van licht, lucht, 
geluid,… Akoestiek wordt een steeds 
belangrijkere factor.

Open sfeer

4
Bedrijven met een moderne be-
drijfscultuur, met wisselende 

projectteams en met mobiele mede-
werkers kiezen gemakkelijk voor 
open landschapbureaus. 

Werkstations

5
Breng aan elk bureau dezelfde 
voorzieningen aan qua telefo-

nie, elektriciteit en netwerkverbin-
ding. Hierdoor zijn medewerkers niet 
aan hun bureau gebonden en kunnen 
ze op elke werkplek inloggen.

Bespaar

6
Reduceer de footprint van uw 
kantoor: gebruik wisselwerk-

plekken en pas de afmetingen van de 
werkplekken aan de nieuwe werk- 
en communicatiemiddelen aan

TIPS OM TE BESPAREN

OPEN OFFICE
In de kantoren van VTM 
kiezen de werknemers 
dagelijks zelf hun werk-
plek.
FOTO: PAMI

Lode Essers, zaakvoerder van kan-
toormeubelen Pami, schetst hoe de 
inrichting van kantoren de jongste 
jaren evolueerde: “Vroeger hadden 
de meeste medewerkers een kan-
toor in een individuele ruimte, af-
geschermd met muren en een deur. 
Dit is geëvolueerd naar meer en 

meer open ruimte en meer mensen 
die samen werken in één ruimte.” 

Wat zijn de nieuwst trends 
op het vlak van kantoorinrich-
ting?
Lode Essers: “Nu is er alweer een 
evolutie naar samenwerken in een 
‘open office’, maar wel met respect 
voor de privacy. Het kantoor wordt 
niet meer persoonsgebonden ge-
zien, maar ‘activity based’. Mede-
werkers werken waar het hen op 
dat moment, voor de uit te voeren 
taak, het best uitkomt. Team-wer-
ken, even samenzitten, overleggen 

op een informele manier aan loun-
gewerkplekken of in een ontspan-
ningsruimte zijn de laatste nieuwe 
trends.”

De werknemer en zijn ei-
sen staan steeds meer cen-
traal bij het inrichten van 
kantoren: waarom doen be-
drijven dit?
Lode Essers: “Het is belangrijk dat 
de werknemer zich goed voelt in 
zijn werkomgeving, mensen met 
‘great job satisfaction’ zijn gemo-
tiveerder en komen graag werken. 
Aan de andere kant zorgt dit ook 

voor meer loyaliteit naar de werk-
gever toe en is men trots op zijn of 
haar werkplek. Dit vertaalt zich in 
een sterkere identificatie met de 
onderneming en minder perso-
neelsverloop. Creatieve en inspi-
rerende werkomgevingen leiden 
tot meer gemotiveerde medewer-
kers en een hogere efficiëntie. Open 
landschapsbureaus zorgen voor 
een open sfeer en dit bevordert dan 
weer de communicatie tussen col-
lega’s.” 

Werken waar het ons het best uitkomt
Vraag: Welke is de meest 

recente evolutie op het vlak van 
kantoorinrichting?

Antwoord: Het kantoor 
wordt niet meer persoonsge-
bonden gezien, maar activi-
teitsgebonden.

 BERT VERBEKE

redactie.be@mediaplanet.com

Een 50-plusser kan u tot 4.500 euro per kwartaal 
besparen op de loonkost. 

NIEUWS

6

 BERT VERBEKE

redactie.be@mediaplanet.com

TIP

Door de vergrijzing van de bevolking 
zijn werkgevers op zoek naar manie-

ren om ervaren werknemers langer aan 
het werk te houden. Flexibele werktijden, 
een open werkomgeving en meer ‘job sa-
tisfaction’ kunnen deze werknemers mo-
tiveren om hun pensioen nog even uit te 
stellen.

LANGER AAN 
HET WERK

INSPIRATIE

FOTO: ISTOKPHOTO.COM
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Premie

Lange termijn

Win-win-winsituatie

Beter HR-beleid

VOOR MEER INFO, SURF NAAR WWW.WERK.BE.

Veerle 
Depauw , 
Diversiteitsmana-
ger VDAB

 EVA KEUSTERMANS

redactie.be@mediaplanet.com

FOCUS

Diversiteit: een 
zegen voor elke 
onderneming
Diversiteit, het klinkt mis-
schien een klein beetje als 
een modewoord... Toch heb 
je er als bedrijf baat bij om 
te investeren in een goed 
diversiteitsbeleid. En wel 
hierom. 

Kom uit je kot!
Behoor je zelf tot een van 
de kansengroepen die 
hiernaast aan bod ko-
men? Zoek je een job, of 
ben je gewoon niet hele-
maal gelukkig in je huidige 
functie? Dan is ‘niets’ het 
láátste wat je moet doen. 

Een kleine greep uit het 
grote aanbod: 

EVA KEUSTERMANS

redactie.be@mediaplanet.com
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INSPIRATIE

Waarden

Concrete acties

Iedereen betrokken

Schaarste

BRUISENDE 
MIX DOOR 
ACTIEF BELEID

BARBARA VANDENBUSSCHE

redactie.be@mediaplanet.com

ELK BEDRIJF MOET WENNEN AAN HET NIEUWE WERKEN

VOORAL AAN DE LAGERE KOSTEN.

Getronics laat het nieuwe werken werken.
Virtueel samenwerken door gebruik te maken van nieuwe technologieën helpt bedrijven 
hun kosten te verlagen en de productiviteit van hun medewerkers te vergroten.

Wil u er meer over weten ? Ga naar www.thenewworldofwork.be of neem contact met 
ons op via : info.be@getronics.com

Vraag: Hoe kan een be-
drĳf medewerkers aantrekken 
en behouden, in het licht van 
de vergrĳzing van de arbeids-
markt? 

Antwoord: Door actief werk 
te maken van een diversiteits-
beleid. Aurélie Minne en Gaëlle Kyriakides 

HR Project Manager en HR Marketing & 
Branding Manager Belgacom      

FOTO: BELGACOM

“Door diversi-
teit onder het 
personeel be-
grĳpen we onze 
klanten beter”

VROUWVRIENDELIJK
Een goed diversiteitsbeleid sti-
muleert onder andere de zicht-
baarheid en promotiekansen 
van vrouwen. 
FOTO: VDAB

WEES EEN WE-
ERSPIEGELING 
VAN DE SAMEN-

LEVING

WEEEEEEEEEESSSSSSSS S EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNN WWWWWWEWEWE-
ERSPIEGELING

1
TIP
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INSPIRATIE

Nieuw kantoorgebouw 
als leuk visitekaartje

HET MODERNE KANTOOR
Baxter wil zijn waarden 
laten uitstralen met zijn 
nieuwe gebouw.
FOTO: KINNARPS

“Verdere uitbreidingen waren niet 
meer mogelijk op onze  R&D site in 
Nijvel.  Het samenbrengen van on-
ze twee sites in Brussel en Nijvel 
leek dan ook een uitstekend idee 
om de interactie tussen de ver-
schillende diensten en functies 
te  verbeteren. Bovendien wilden 
we onze waarden laten uitstralen 
in dit nieuwe gebouw. We zijn er-
van overtuigd dat dit niet alleen 
belangrijk is voor het welbeha-
gen van onze medewerkers, maar 
ook in de zoektocht naar nieuw ta-
lent. In de ‘war for talent’ moet je 
mensen meer kunnen bieden dan 
alleen dat wat op hun loonbriefje 
staat. Als wij in onze externe com-
municatie vertellen dat we een in-
novatief bedrijf zijn dat staat voor 
openheid en creativiteit, moet dat 
ook meteen blijken.”

De keuze voor Eigenbrakel was 

bovendien een berekende oefe-
ning. “We hebben het geografisch 
centrum van onze werknemers 
bepaald door al hun postcodes sa-
men te voegen en dit gaf als resul-
taat Waterloo – Eigenbrakel.”

Hoe hebben jullie het con-
cept concreet gemaakt?
“Om te beginnen is het een zeer 
open gebouw en bestaan de bui-
tenmuren uit glas. Iedere werk-
nemer heeft dus direct daglicht in 
zijn kantoor én zicht op de groene 
omgeving. Er zijn drie types kanto-
ren: een open-space-ruimte waar-

in eilanden van elkaar zijn afge-
scheiden door middelhoge kasten, 
kantoren waar telkens twee mana-
gers samen zitten en directeurs-
kantoren. Op elke verdieping zijn 
er twee focus boots en twee verga-
derruimtes, waar mensen die geen 
afgesloten kantoor hebben zich 
kunnen afzonderen of deelnemen 
aan een conference call. Als die be-
zet zijn en het is mooi weer, is er 
ook nog altijd een mogelijkheid 
om het terras te gebruiken. 

Voor ons betekent een ‘modern 
kantoor’ ook een plaats waar on-
ze medewerkers zich thuis voelen.  

Zo wordt er in de cafetaria gezonde 
voeding geserveerd en hebben on-
ze werknemers toegang tot een fit-
nessruimte.”

Wat waren de criteria om 
jullie kantoormeubelen te 
kiezen?
“We vinden het vooral belangrijk 
dat ons personeel zich hier goed 
voelt. Rug- en nekklachten zijn 
voor mensen die een hele dag aan 
een computerscherm zitten een 
bron van veel ellende en dat wil-
den we vermijden. Een goede bu-
reaustoel is dus geen overbodige 
luxe. Iedereen heeft bij ons dezelf-
de bureaustoel die de gebruiker 
de keuze laat tussen het freefloat 
en het synchroon systeem. Als je 
kiest voor het eerste past de stoel 
zich constant aan je houding, ter-
wijl je in de andere optie zelf zijn 
instellingen regelt. Daar zijn heel 
veel positieve reacties op geko-
men. Dat geldt trouwens ook voor 
de regelbaarheid van de bladhoog-
te van onze bureaus. Ergonomie en 
duurzaamheid waren met andere 
woorden cruciaal bij de keuze van 
de kantoormeubelen.”

Vraag: Hoe beantwoord je 
als bedrĳf aan de nieuwe noden 
van een modern R&D center?

Antwoord: Baxter nam on-
langs een nieuw kantorencom-
lex in gebruik waarin gebruiks-
gemak en optimale communi-
catie centraal staan.

 FREDERIK LAUWERS

redactie.be@mediaplanet.com

DESIGN

RUG- EN NEKKLACHTEN, EEN ZWARE LAST

Musculoskeletale aandoe-
ningen (MSA) zĳn met voor-
sprong de meest gerappor-
teerde oorzaak van arbeidsge-
bonden slechte gezondheid in 
België.

1 op 5 Belgische werknemers 
rapporteren dat ze elk jaar last 
hebben van rugpĳn. Ongeveer 
827.250 werknemers rapporte-
ren rugpĳn en zo’n 722.300 kla-
gen over spierpĳn.

Arbeidsgebonden rug- en 
spierpĳn neemt toe met de leef-
tĳd. De problemen komen het 

vaakst voor in de leeftĳdsgroep 
tussen 40-54 jaar.

De kosten van werkver-
zuim in België worden ge-
raamd op minstens 10,3 miljard 
euro.

In Europa treft MSA meer 
dan vier miljoen werknemers 
en vertegenwoordigt ongeveer 
de helft van alle arbeidsgerela-
teerde stoornissen.

Goed voor een geraamde 
kostprĳs voor de maatschap-
pĳ die tussen 2,6 en 3,8 procent 
van het BNP bedraagt.

VIER ZIEKTEDAGEN IS 
EEN BUREAUSTOEL

Elly Wynants
Sales Manager Kinnarps

“Door de crisis werden 
veel meubelaankopen voor 
kantoorruimtes in de koel-
kast gestopt”, zegt sales-
manager Elly Wynants van 
kantoorinrichter Kinnarps.

“Bedrijven die vage plannen had-
den om hun kantoren te moder-
niseren oordeelden dat ze best nog 
wel een tijdje langer met het oude 
meubilair verder konden. Projec-
ten die verbonden waren met een 
verhuizing van een organisatie, zo-
als in het geval van Baxter, gingen 
echter gewoon door.”

Is het verstandig om dit 
soort investeringen uit te 
stellen?
“Een aangenaam en goed ingericht 
kantoor helpt om medewerkers te 
motiveren en goed gemotiveerde 
medewerkers zorgen op hun beurt 
voor een grotere productiviteit. Het 
is ook een argument om nieuw ta-
lent aan te trekken. Een sollicitant 
die kan kiezen tussen een job met 
dezelfde inhoud in een moderne 
omgeving of in een donker, oubol-
lig decor weet meteen wat te kie-
zen. We horen dat niet alleen van 
onze klanten, we merken dat ook 
zelf omdat we vaak spontane sol-
licitaties binnenkrijgen van men-
sen die zich aangetrokken voelen 
door onze showroom.”

Dringt die filosofie vol-
doende door in de bedrijfs-
wereld?
“In grotere bedrijven zoals een 
Baxter is dat zeker het geval maar 
in KMO’s is er nog veel ruimte voor 
verbetering. Vaak wordt daar pas 
aan vernieuwen gedacht als de bu-
reaustoel doorzakt of het bureau 
niet meer waterpas staat. Noch-
tans is ergonomisch kantoormeu-
bilair niet per se duurder dan een 
niet-ergonomische omgeving. Dat 
grotere bedrijven daar meer aan-
dacht voor hebben komt ook om-
dat ze vaker het bezoek krijgen van 
bedrijfsgeneeskundige diensten 
die ergonomie hoog in het vaandel 
voeren.” 

“Wachten tot er klachten ko-
men van medewerkers is zeker 
geen goede strategie. Meestal bete-
kent dit dat het al te laat is. De kost 
van een medewerker die vier da-
gen thuisblijft met rugklachten is 
even hoog als een ergonomische 
bureaustoel. En afwezigheden door 
dat soort aandoeningen beperken 
zich meestal niet tot enkele dagen. 
Dat is een argument waar bedrijfs-
leiders wel oren naar hebben.”

 FREDERIK LAUWERS

redactie.be@mediaplanet.com

INVESTEER IN
LEVENS-

KWALITEIT

INVESSSTETETTEEERRER IN
LEVENS

2
TIP
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EXPERTPANEL

Door zich te positioneren 
als een aantrekkelijke werk-
gever. Dit kan o.m. door de me-
dewerkers de kans te geven 
flexibel te werken. Het ‘waar’ 
en ‘wanneer’ wordt niet lan-
ger beantwoord met ‘op kan-
toor’ en ‘van negen tot vijf’. 
De medewerker gaat zijn werk 
zo plannen dat het efficiënt 
wordt uitgevoerd, ongeacht 
de werkplek. De onderneming 
legt op die manier de verant-
woordelijkheid bij de werkne-
mer en de focus ligt op het re-
sultaat. 

De optimalisatie van de wer-
komgeving kan bijdragen tot zo-
wel de optimalisatie van de pro-
ductiviteit als tot het welzijn  
van de medewerkers. 

De toename van het fileleed, 
de beschikbaarheid van ver-
nieuwende ICT-oplossingen en 
de internationalisatie van de 
bedrijfswereld zullen ook hun 
impact hebben. Geleidelijk ont-
staat zo voor meer en meer men-
sen de virtuele werkplek en/of 
het thuiswerken.

Momenteel nog onvol-
doende. In vele bedrijven zijn 
slecht weinig productiviteits-
tools geïmplementeerd. Uit 
cijfers blijkt dat één op de twee 
medewerkers van thuis uit 
niet aan het intranet kan en 
één op de drie heeft zelfs nog 
geen toegang tot zijn e-mail. 
Slechts 20 procent heeft toe-
gang tot het steeds belangrijk 
wordende ‘presence manage-
ment’ en respectievelijk am-
per 12 en 7 procent tot web- en 
videoconferencing. 

Een veralgemeend antwoord 
is hier niet op zijn plaats. Onge-
twijfeld zijn sommige bedrijfs-
leiders perfect op de hoogte van 
de laatste evoluties qua ICT tools. 
Anderen beseffen hoegenaamd 
niet welke ICT tools er bestaan 
om plaats en tijdsonafhankelijk 
te kunnen werken. Wel kunnen 
we zeggen: deze tools bestaan 
en vinden hun ingang in het be-
drijfsleven. De uitdaging zal veel-
eer liggen op de sociale en HR-
omkadering van dit gegeven.

Medewerkers willen zelf be-
palen waar en wanneer ze wer-
ken. Een werkomgeving is dan 
ook geen ruimte waar mensen 
van 9 tot 5 aanwezig zijn, maar 
een plek waar ze graag komen 
om collega’s te ontmoeten, sa-
men te werken en kennis te de-
len. Een moderne werkomge-
ving is flexibel en efficiënt. Het 
is een geheel van verschillen-
de types functionele sfeervol-
le ruimtes, niet noodzakelijk op 
één fysieke locatie.

Vooral jongeren willen in 
hun professionele omgeving 
kunnen beschikken over vlot-
te communicatiemiddelen 
zoals video conferencing, ge-
sofisticeerde zoek machines 
binnen het bedrijf, bewerken 
van digitale media en toegang 
hebben tot sociale netwerken. 
Bedrijven die dergelijke tools 
kunnen bieden aan hun me-
dewerkers hebben per defini-
tie een lengte voor... 

Neen. Technologie moet een 
integraal onderdeel zijn van de 
oplossing, maar wordt vaak stief-
moederlijk behandeld. In deze 
draagt IT zelf ook verantwoor-
delijkheid door zich binnen zijn 
vakgebied te begraven. Een goed 
doordachte en doorgevoerde im-
plementatie overstijgt het puur 
technische en optimaliseert de 
communicatie, kennisdeling en 
beïnvloedt de bedrijfsprocessen. 

Jongere collega’s willen 
flexibiliteit en vrijheid. Medewer-
kers met kinderen willen de kin-
deren naar school kunnen bren-
gen.  Aangepaste HR processen la-
ten ons toe om de werktijden vol-
ledig zelf te bepalen.  Door goeie 
IT-ondersteuning kunnen we vlot 
van thuis werken. HR speelt hier-
bij een cruciale faciliterende rol.

Met de introductie van 
flexibele werkplekken be-
sparen bedrijven gemiddeld 
30  à 40 procent oppervlakte. 
Bijgevolg dalen ook de ener-
gie- en transportkosten. Bo-
vendien verhoogt mobiel wer-
ken de productiviteit en effici-
ëntie van de medewerkers. Uit 
onze cijfers blijkt dat thuis-
werken een gemiddelde tijds-
winst van 5u/week opbrengt. 
Dit resulteert meteen ook in 
een verbetering van de be-
drijfsresultaten. 

Ongetwijfeld zullen bedrijven 
bij de inrichting van hun werkplek 
ook kostenefficiënter willen werken. 
Hierbij moet je rekening houden 
met de rechtstreeks meetbare para-
meters, maar ook met moeilijkere 
zaken als de menselijke productivi-
teit. Zo was er een groot bedrijf dat 
besloot om iedereen te laten werken 
vanuit het hoofdkantoor. Twee jaar 
later bleek het absenteïsme verdrie-
voudigd.  Mensen die met een ver-
koudheid nog wel naar het regionale 
kantoor gingen, zagen het niet zitten 
om met dezelfde verkoudheid naar 
Brussel te sporen. 

Medewerkers die autonoom 
kunnen bepalen hoe ze werken zijn 
productiever. Er is minder tijdver-
lies, wat positief is voor de organisa-
tie en de medewerker.

Een aangepaste inrichting van 
de werkomgeving levert, naast een 
betere kwaliteit, aanzienlijke be-
sparingen op: optimalisatie van de 
werkplekken en communicatie-
ruimtes vereist minder oppervlak-
te. Een flexibele werkomgeving doet 
ook de interne verhuis- en beheer-
kosten sterk dalen.

Uiteraard is het belangrijk 
om de investering in nieuwe tech-
nologie goed te verantwoorden en 
er vooral ook duidelijke objectie-
ven voor te definiëren. Is het bij-
voorbeeld realistisch om 20 pro-
cent van de internationale verga-
deringen te vervangen door virtu-
ele?  Levert een marketing cam-
pagne waarbij sociale netwerken 
worden ingezet betere resultaten 
op? 

Vraag 1: 
Hoe kan een bedrijf ervoor 
zorgen dat de manier waarop 
het zijn werkorganisatie en 
werkomgeving vorm geeft 
een machtig wapen vormt in 
zijn HR arsenaal?  

Vraag 2:
Hoe stemt deze verandering 
van beleid overeen met 
de noodzaak waar elk 
bedrijf op dit moment mee 
geconfronteerd wordt, nl. 
kostenefficiënter gaan 
werken?

Vraag 3:
Zijn bedrijven (en in 
het bijzonder de HR 
verantwoordelijke) er zich 
voldoende van bewust in 
welke mate IT hen hierin 
kan ondersteunen?

Benny Corvers,
Director ICT Consulting 
& Business Develop-
ment Getronics

Peter De Bley,
HR Manager  
PriceWater-
houseCoopers

Jan Lecompte, 
Managing Direc-
tor AOS Studley

Jan Smessaert 
Business Group 
Manager Information 
Worker Microsoft

The Floor is YoursDESSO AirMaster®rr
Innovatief tegeltapijt voor kantoren

De moderne werknemer met een fulltime kantoorbaan brengt jaarlijks gemiddeld 
1880 uur binnen door. Met een betere luchtkwaliteit krijg je frissere kantoren.  
Mensen voelen zich hierdoor prettiger, kunnen zich beter concentreren, hebben 
meer plezier in hun werk en zijn uiteindelijk minder vaak ziek. 

Gezonder binnenklimaat
Het binnenklimaat in gebouwen is vaak slechter dan het buitenklimaat in een  
gemiddelde grote stad. Dit wordt onder andere veroorzaakt door fijnstof dat door 
de lucht zweeft. De nieuwe DESSO AirMaster® is speciaal ontwikkeld om fijnstof op 
de meest effectieve wijze uit de lucht te filteren. De gepatenteerde combinatie van 
speciale garens en poolconstructie zorgt ervoor dat dit tegeltapijt de binnenlucht 
zuivert en het werkklimaat verbetert. Het innovatieve tegeltapijt is 8 maal effectiever 
in het opnemen en vasthouden van fijnstof (PM10) dan harde vloeren.

Een fris modern kantoor met Cradle to Cradle tapijttegels
De nieuwe DESSO AirMaster® tapijttegel past perfect in de C2C-filosofie. Eén van 
de kenmerken van Cradle to Cradle® tapijttegels is 100% veilig en oneindig 
hergebruik van materialen in de technische cirkel. Er is geen afgifte van schadelijke 
stoffen en geen afval. Deze tapijttegels leveren een positieve bijdrage aan het milieu 
en de omgeving. 
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INZICHT

Iedereen wint met diversiteit

Met het beleidsplan ‘Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit’ wil de Vlaamse 
overheid de weg naar werk voor doelgroepen toegankelijker maken. 

D
e kansengroepen die 
in het beleid priori-
tair behandeld wor-
den zijn allochtonen, 
kortgeschoolden, 50-
plussers en mensen 
met een arbeidshan-

dicap. Die groepen zijn immers sterk 
oververtegenwoordigd in de werk-
loosheidsstatistieken. Tegen 2020 
zouden alle bedrijven en organisaties 
in Vlaanderen een beleid moeten voe-
ren dat gericht is op diversiteit.

Cruciale schakel
Bedrijven kunnen aanspraak maken 
op een subsidie tot maximaal 10.000 
euro, en een beroep doen op project-
ontwikkelaars en consulenten om 
een diversiteitsbeleid ten uitvoer te 
brengen. Een recordaantal van 788 on-
dernemingen maakte in 2009 gebruik 
van die maatregel.

Win-win
Een diversiteitsbeleid betekent voor 
alle betrokkenen een win-winsituatie. 
Zeker voor kleinere ondernemingen is 
een diversiteitsplan vaak een opstap-
je naar een coherent HR-beleid en een 
algehele verbetering van de bedrijfs-

organisatie. Maar ook voor grotere be-
drijven biedt een bewust personeels-
beleid een belangrijke meerwaarde. 
Het is een moment om de omslag te 
maken naar een competentiegericht 
wervings- en selectiebeleid, waar-
in competentieprofielen als werk- 
instrument worden meegenomen. 

Vacaturebank
Enkele jaren geleden werd hiervoor 
Jobkanaal opgericht, een vacature-
bank specifiek voor doelgroepen. Er 
wordt gestreefd naar de invulling van 
5.000 jobs per jaar via samenwerking 
met de VDAB en derden. Omdat Job-
kanaal uitgaat van de werkgeversor-
ganisaties, die het instrument bij hun 
leden promoten, bleek het in het ver-
leden al bijzonder efficiënt. 

“Diversiteit zit voor een stuk inge-
bakken in de politiek en de genen van 
de bedrijfsleiders”, zegt Jean-Paul Van 
Avermaet, voorzitter van Jobkanaal. 
“Het gaat daarbij verder dan de te-
werkstelling van kansengroepen. Een 
gediversifieerd team met verschil-
lende leeftijden, achtergronden en 
gebruiken kijkt vanuit verschillende 
perspectieven, wat leidt tot innovatie 
en een rijkere creativiteit.” 

Weerspiegeling
“Bedrijven beseffen ook wel dat di-
versiteit een realiteit is waar ze mee 
moeten omgaan”, stelt Van Avermaet. 
“Om zich zo goed mogelijk te richten 
op de markt moet elk bedrijf daar een 
zo goed mogelijke weerspiegeling van 
zijn. De heterogeniteit van die markt 
moet dus meegenomen worden in je 
productontwikkeling of de manier 
waarop je met klanten omgaat. Bij 
werving en selectie is men zich daar-
van bewust, maar ook de werksfeer en 
collega’s moeten openstaan voor di-
versiteit. Daarom zie ik niet alleen een 
rol weggelegd voor de werkgevers zelf, 
maar ook voor de sociale partners en 
de vakbondsafgevaardigden.”  

Een protocol met de vakbonden 
omvat dat een forse campagne zal 
worden opgezet om diversiteit in de 
sociale dialoog in bedrijven stelsel-
matig op te nemen. Daarnaast sluit 
de Vlaamse regering met bijna alle 
economische sectoren sectorcon-
venants af om te streven naar een 
evenredige arbeidsdeelname en di-
versiteit. 

Jean-Paul Van Avermaet
Voorzitter Jobkanaal

“Een gediversi-
fieerd team leidt 
tot innovatie en 
creativiteit.”

ZO GEZEGD

Manpower: divers in 
mensen én services Manpower is wereldwijd gekend als de uitvinder 

van interim-arbeid in 1948. Maar vandaag is 

Manpower veel diverser dan dat! Ons bedrijf is in 

de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige 

HR dienstverlener die een zelden geëvenaard 

pakket aan oplossingen kan voorstellen.

Wij bieden onze klanten en kandidaten niet alleen 

rekrutering in alle mogelijke contractvormen (tijdelijk, 

vast en projectwerk) maar ook resultaatgerichte 

oplossingen op vlak van outsourcing van diensten 

(recepties, sales teams, ...), partner-neutraal beheer 

van personeel en gespecialiseerde rekrutering van 

specifi eke hooggeschoolde profi elen. Daarnaast 

leveren we ook een steeds uitgebreider palet aan 

diensten voor particulieren.

Contacteer ons op info@manpower.be of lees meer op één van onze sites: 

www.manpower.be | www.manpowerprofessional.be | www.mbs.be 

www.multiskill.be | www.talent4manpower.be | www.familyservices.be

op één van onzze sites:

Instapdiversiteitsplan
Een ideale opstap naar een 
planmatig diversiteitsbeleid. 

De helft van de kosten voor de uitvoe-
ring ervan wordt gesubsidieerd, met 
een maximum van 2.500 euro.

Diversiteitsplan
Een volledige en planmatige 
aanpak in 4 stappen, met aan-

dacht voor opleidings- en competen-
tiebeleid en kwaliteit van de arbeid. 
2/3 van de kosten kan worden gesub-
sidieerd (max. 10.000 euro).

Clusterdiversiteitsplan
Eén centrale aanvrager clustert 
een aantal organisaties met 

een gelijklopend diversiteitsplan. 
Elke organisatie kan subsidie krijgen 
voor 2/3 van de kosten (max. 3.000 eu-
ro elk).

Groeidiversiteitsplan
Diversiteit verankeren in het 
strategisch beleid van de orga-

nisatie. De helft van de kosten kan 
worden gesubsidieerd met een maxi-
mum van 2.500 euro.

DE OVERHEID STEUNT 
JOUW DIVERSITEITSPLAN

BARBARA VANDENBUSSCHE

redactie.be@mediaplanet.com

BARBARA VANDENBUSSCHE

redactie.be@mediaplanet.com
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Een diploma, massa’s 
talent… én een handicap

KLEINE AANPASSINGEN
Voor deze dove maga-
zijnier bij Parbelux werd 
naast het geluidsalarm 
ook een lichtalarm geïn-
stalleerd.  
FOTO: MANPOWER UNITED

Manpower Unlimited is een baan-
brekend project om mensen met 
een arbeidshandicap te helpen aan 
een job in het ‘reguliere’ arbeids-
circuit. Een goede zaak, want meer 
dan 31.000 Vlamingen met een be-
perking hebben zich als niet-wer-
kende werkzoekende ingeschreven 
bij de VDAB. 

De consultants hebben dan ook 
een exclusief partnership afge-
sloten met VDAB en met GTB, een 
dienst die personen met een be-
perking begeleidt in hun zoektocht 
naar werk. 

Succes
Niet alleen rolstoelgebruikers, maar 
ook dove en blinde werkzoekenden, 
of mensen met een andere handi-
cap zijn meer dan welkom om via 
deze weg op zoek te gaan naar een 
geknipte job. Het project staat nog 
in z’n kinderschoenen in Vlaande-
ren, maar er worden al mooie suc-
cessen geboekt. Sinds de start werd 
een vijftigtal werkzoekenden met 
een handicap door VDAB en GTB 
doorverwezen naar Manpower Un-

limited. Zo’n twintig van hen wer-
ken nu als callcentermedewerker, 
magazijnier, programmeur, lader 
en losser, CAD-tekenaar…

Ook via verenigingen als de Brail-
leliga komen werkzoekenden er te-
recht. 

Een meerwaarde voor het 
bedrijf
Puur een kwestie van naastenlief-
de? Bijlange niet! 

Voor bedrijven is het niet altijd 
makkelijk om de geknipte persoon 
voor een welbepaalde job te vinden. 

Het kan best zijn dat iemand met een 
beperking precies de juiste talenten 
en competenties in zich heeft. 

Peter Van Graafeiland, zaakvoer-
der van Call Center Europe, is alles-
zins overtuigd:  “Ik spreek uit erva-
ring als ik zeg dat werknemers met 
een arbeidshandicap even goed werk 
leveren. Meer nog, ik vind hen door-
gaans loyaler dan de meeste van hun 
collega’s zonder handicap. Bovendien 
melden ze zich minder vaak ziek.” 

Aan de slag
Dat ze gemotiveerd zijn, mag dui-
delijk wezen, want deze werkzoe-
kenden zijn vaak bereid om hun 
hoge invaliditeitspremie in te rui-
len voor een lager loon, gewoon 
omdat ze zo graag aan de slag wil-
len. Bovendien tillen ze zo het werk 
van hun collega’s naar een hoger 
niveau. Bij het distributiecentrum 
Parbelux zijn bijvoorbeeld momen-
teel twee dove magazijniers aan de 
slag, en één van hen won vorig jaar 
de Award voor Beste Werknemer. 
Hun baas geeft zelfs toe dat het ni-
veau binnen hun team hoger ligt 
dan in de andere teams. 

Een positievere sfeer, gemoti-
veerde collega’s, een vriendelijker 
imago naar klanten én medewer-
kers toe… Allemaal troeven om mee 
op de kar te springen!

“Mensen met 
een handicap zĳn 
doorgaans loya-
ler dan de meeste 
van hun collega’s.”

Peter Van Graafeiland, 
zaakvoerder Call Center Europe

 EVA KEUSTERMANS

redactie.be@mediaplanet.com

Vraag: Zĳn werkzoeken-
den met een beperking wel ge-
schikt voor een ‘gewone’ job?

Antwoord: Absoluut! Voor 
sommigen is het zelfs een mis-
sie om zo veel mogelĳk mensen 
met een arbeidshandicap aan 
het werk te krĳgen.

WERKPLEK OP MAAT

Vaak volstaan minieme 
aanpassingen om iemand 
met een arbeidshandicap 
in dienst te kunnen nemen. 
Enkele voorbeelden:

Call Center Europe heeft 
een viertal blinde mensen in 
dienst. Dankzĳ één enkele soft-
ware-aanpassing kunnen deze 
medewerkers perfect meedraai-
en. 

Voor de twee dove collega’s 
bĳ Parbelux werd, naast het ge-
luidsalarm, ook een lichtalarm 

geïnstalleerd… als enige maat-
regel. Is er iets aan de hand, dan 
weten zĳ het even snel als hun 
collega’s. 

Voor een rolstoelgebrui-
ker kan een hellend vlak aan de 
trapjes al volstaan. Iemand met 
autisme is misschien geholpen 
als hĳ kan werken op een rus-
tige werkplek, waar hĳ of zĳ tĳ-
dens het werken weinig afleiding 
ondervindt. Ook een infosessie 
voor collega’s kan heel wat voor-
oordelen en problemen voorko-
men. 

STA OPEN VOOR 
ELKE 

WERKNEMER 
MET DE JUISTE 
COMPETENTIE

STA OOOPEPPEEPEPEPENNNNN VVVOOOOR VVV
ELKE

3
TIP

Caroline Ottevaere coördi-
neert de Vlaamse kant van 
het Manpower Unlimited-
project.

Waarom wil Manpower fo-
cussen op mensen met een 
handicap?

!
“Omdat we ervan overtuigd 
zijn dat iedereen gelijke 

kansen moet krijgen op de ar-
beidsmarkt. Talent is het enige 
wat telt. In Vlaanderen zijn we 
nu een jaar bezig met Manpower 
Unlimited, en ik heb al heel wat 
competente mensen met een ar-
beidshandicap zien binnenko-
men. Het is ook zo dat sommige 
vacatures niet ingevuld geraken. 
En wie weet, is iemand met een 
handicap wel de beste man of 
vrouw voor de job. Het is gewoon 
een kwestie van verder kijken 
dan je neus lang is.”

Hoe verloopt het contact 
met bedrijven? 

!
“Wel, ik moet zeggen dat we 
ons altijd zeer welkom voe-

len. Al krijgen we ook te maken 
met onwetendheid, en daardoor 
ook vooroordelen. Een beetje een 
‘onbekend maakt onbemind’-
verhaal, geloof ik. Als ik dan bij-
voorbeeld vertel over een arbei-
der die na een zwaar werkonge-
val moet switchen naar een ad-
ministratieve job, zijn HR-mede-
werkers al een beetje gerustge-
steld: ‘Is het dát maar…’, zie ik ze 
dan denken. (lacht) Heel vaak 
denken bedrijfsleiders ook dat er 
grote infrastructuurwerken no-
dig zijn om iemand met een han-
dicap in dienst te nemen, maar 
dat is helemaal niet het geval. 
Een hellend vlak of een speciaal 
computerprogramma volstaat 
vaak, en in ruil krijg je een nieu-
we werknemer die ontzettend 
gemotiveerd is.”

Geeft het project je veel 
voldoening? 

!
“Ja, absoluut. Hoewel het 
niet altijd makkelijk is, 

geeft dit werk me echt een goed 
gevoel. Wij, als personen zonder 
handicap, willen altijd maar 
méér. Een groter huis, een grote-
re tuin, een betere job… Onlangs 
had ik een blinde jongeman aan 
de lijn die via mij werkt voor een 
callcenter. Ik vroeg hoe het met 
hem ging, en hij antwoordde ‘Ca-
roline, ik heb een job, ik heb fijne 
collega’s, wat heb ik nog méér 
nodig? Ik ben gelukkig!’ Wel, dan 
krijg ik koude rillingen, hoor. Uit 
dat soort momenten blijf ik mijn 
motivatie halen.”

VRAAG & ANTWOORD

Caroline Ottevaere, 
Manpower 

 EVA KEUSTERMANS

redactie.be@mediaplanet.com

FOTO: PRIVÉ



10  ·  MEI 2010 

DESIGN AND REALIZATION OF WORKSPACES /  WWW.GLOBAL-DPM.BE / STEVEN VALKENIERS +32 475 83 06 23 / GUILLAUME DEWAEL +32 487 17 08 83

global
De ontwikkeling van uw bedrijf gaat over uw mogelijkheid om aan te passen

aan verandering. Welke werkwijze biedt de meeste flexibiliteit ? Hoe uw

ploegen op de meest duurzame manier organiseren ? Welke inrichtingen en

technologieën zijn geschikt om uw rendabiliteit te stimuleren ? GLOBAL nodigt

u uit om uw organisatorische aanpak grondig te herzien. Om de groei van

uw burelen nog meer te stimuleren, vandaag en in de toekomst.

Give space a new dimension
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Moderne kantoren met een ‘open space’ 
en een werkfilosofie volgens het princi-
pe van ‘dynamic office’, zo kan de nieu-
we werkomgeving van het hoofdkan-
toor van de MIVB - de Maatschappij 
voor Intercommunaal Vervoer te Brus-
sel - worden omschreven. 

“Een verhuis was in vele opzichten 
noodzakelijk. Door zijn verspreide lig-
ging hadden de centrale diensten meer 
weg van een doolhof. Die versnippering 
bevorderde geenszins de communica-
tie. Bovendien waren de oude kanto-
ren aftands en beantwoordden ze niet 
meer aan de huidige normen. De over-
gang naar dit nieuwe kantoorgebouw 
was voor velen een – positieve - cul-
tuurshock. De nieuwe werkomgeving 
is dan ook qua comfort en leefbaarheid 
in niets meer te vergelijken met de oude 
situatie,” vertelt woordvoerster An Van 
hamme. 

Het Royal Atrium, waar de hoofdzetel 
zich sinds maart 2009 bevindt, kaapte 
een ‘MIPIM Award’ weg in Cannes in de 
categorie ‘gerenoveerde kantoorgebou-
wen’.

Geen vaste werkplekken
“Ons nieuwe hoofdkantoor is een werk-
plek waar medewerkers de kans krijgen 
om zich voluit te ontplooien. De werkfi-
losofie ‘dynamic office’ stelt hen in staat 
hun werkplek te kiezen in functie van 
de uit te voeren taak. Zo kunnen ze in 
groepsverband werken of zich isoleren 
in kleine cocoonruimtes. Ook stellen we 
op elke verdieping een aantal vergader-
ruimtes ter beschikking, die via outlook 
worden gereserveerd.” 

Enkel de directie beschikt nog over 
een eigen kantoor. “Maar voor de rest 
van het gebouw hanteren we het prin-
cipe van ‘free seating’: vaste zitplaat-
sen behoren tot het verleden. Omdat er 
doorgaans slechts een bezettingsgraad 
is van 80 procent hoeven er ook minder 
werkplekken gecreëerd te worden. Bij 
kantoren met free seating komt het er 
op aan om een maximaal werkcomfort 
te garanderen. Op alle werkplekken kan 
worden ingeplugd met de laptop. VOIP 
zorgt bovendien voor een vlotte com-
municatie. Hoewel niemand nog een 
eigen werkplek kan claimen beschikt 
iedere medewerker over meer dan vol-
doende comfort om de taken op een 
aangename manier uit te voeren.”

Paper poor office
“Wij trekken resoluut de digitale kaart 
die de papierstroom moet verminde-
ren. Omdat er geen vaste werkplekken 
meer zijn, is iedereen verantwoordelijk 
om mee te helpen aan ‘clean desks’. Alle 
medewerkers beschikken over een ei-
gen kluis waarin ze hun documenten en 
persoonlijke spullen moeten opbergen. 
Wij streven naar een ‘paper poor office’. 
Binnenkomende post en ook persoon-
lijke documenten worden ingescand en 
daarna digitaal opgeslagen. Individue-
le printers behoren tot het verleden. De 
paper poor offices zorgen voor meer or-
de, structuur, rust en efficiëntie.”

Nieuw klimatisatiesysteem
“Het ecologisch bewust handelen 
maakt eveneens deel uit van het con-
cept. Zo is er een efficiënte organisatie 
van de selectieve afvalophaling voor 
papier/karton, PMD, batterijen en orga-

nisch keukenafval. Het waterverbruik 
op jaarbasis is met driekwart vermin-
derd tegenover het verbruik van de vo-
rige eigenaar. Die daling is hoofdzake-
lijk te danken aan de installatie van een 
nieuw klimatisatiesysteem dat geen 
water verbruikt en aan het gebruik van 
regenwater.”

Meer interactie 
“Dynamic office heeft ook bijgedragen 
tot een andere manier van werken. In 
de ‘oude’ situatie opereerden mede-
werkers veel meer op het eigen afde-
lingsniveau en hadden in feite weinig 
contact met het overige personeel bin-
nen de organisatie. Dat patroon is nu 
duidelijk doorbroken. Medewerkers 
zitten nu, van dag tot dag, veel meer 
door elkaar. Ze leren daardoor andere 
mensen beter kennen. Dat leidt tot een 
interessante jobuitwisseling en veel 
meer informele communicatie. Hier-
door ontstaan weer nieuwe ideeën 

waar de totale organisatie alleen maar
beter van wordt.”  

Aantrekkelijke werkgever
“Ons nieuw hoofdkantoor fungeert als een 
uithangbord midden in de stad. Het gaat
daarbij niet alleen over de uitstraling van 
het gebouw maar ook om de informatieve 
waarde. Wij richtten hiervoor onder meer
een permanente tentoonstellingsruimte 
in waar bezoekers kunnen kennismaken
met alle facetten van mobiliteit in Brussel.
Als grootste Belgische onderneming voor 
stedelijk openbaar vervoer stond een vlot-
te bereikbaarheid van ons hoofdkantoor
hoog op de prioriteitenlijst. Modern uit-
geruste kantoren in een comfortabele om-
geving vormen een belangrijke aantrek-
kingskracht voor het behouden van onze
huidige medewerkers maar ook voor het 
aantrekken van nieuwe functies.” 

Vlotter werken dankzĳ 
dynamisch kantoor 

Vraag: In hoeverre kunnen nieuwe kantoren leiden tot een 
verhoogde werkvreugde bij medewerkers?
Antwoord: Open space kantoren zonder vaste werkplekken 
zorgen voor meer interactie en een interessante jobuitwisseling.

 BERT VERBEKE

redactie.be@mediaplanet.com

CONCEPT

INSPIRATIE

“Medewer-
kers kiezen 
dagelĳks 
zelf hun 
werkplaats. 
Dit leidt tot 
een be-
tere com-
municatie 
en nieuwe 
ideeën”
An Van hamme, 
woordvoerdster 
MIVB

MIVB-HOOFDKANTOOR IN CIJFERS

Over 7 verdiepingen telt het Ro-
yal Atrium 19.000m² kantoorop-
pervlakte. De MIVB neemt hiervan 
12.000m² voor zĳn rekening, de rest 
is bestemd voor verhuur aan derden.

670 medewerkers zĳn actief in 
het hoofdkantoor.

Het hoofdkantoor kreeg het label 
‘ecodynamische onderneming’ op 
basis van diverse elementen waar-
onder vermindering met 60% van het 
afdrukken van documenten als ge-
volg van het principe van ‘paper poor 
office’.

Uit een interne bevraging blĳkt 

dat 85% van de werknemers zich 
goed aanpast aan de principes van 
‘dynamic office’. 70% is tevreden tot 
zeer tevreden over de nieuwe wer-
komgeving. 87% vindt de nieuwe 
werkplek aantrekkelĳk en comfor-
tabel.

‘Dynamic office’ levert ook ge-
voelige besparingen op van het aan-
tal m² kantoorruimte ten opzichte 
van de vroegere werksituatie waarbĳ 
verschillende gebouwen werden ge-
huurd. Het nieuwe gebouw beschikt 
nu ook over een restaurant en diver-
se vergaderzalen. 
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slimofficedesign

FEITELIJK

De MIVB 
(Maatschappĳ 
voor het Inter-
communaal Ver-
voer ) is verant-
woordelĳk voor 
het openbaar 
vervoer in Brus-
sel. 

Ze bedient 
de 19 gemeen-
ten van het 
Brussels Hoofd-
stedelĳk Gewest 
en 11 randge-
meenten.

In 2009 ko-
zen ongeveer 
290,6 miljoen 
reizigers voor 
het openbaar 
vervoer om zich 
in de hoofdstad 
te verplaatsen.

De afgelopen 
10 jaar steeg het 
reizigersaan-
tal van de MIVB 
met bĳna 80%. 

Dankzij haar 
6.500 werkne-
mers vervoert 
de MIVB meer 
dan 286 miljoen 
personen per 
jaar.

DYNAMIC OFFICE
In de ‘oude’ situatie (links-
boven) opereerden mede-
werkers individueler. Nu is 
er een interessante jobuit-
wisseling en meer infor-
mele communicatie. 
FOTO: MIVB
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Vraag: Wat te doen aan de 
ondervertegenwoordiging van 
kansarmen en allochtonen in het 
hoger onderwĳs?

Antwoord: Met het project 
Klimop! wil de Associatie Univer-
siteit & Hogescholen Antwerpen 
daar iets aan veranderen.

“We gaan met kleine groepjes 
studenten naar secundaire scho-
len om te praten over verder stu-
deren”, legt Kristien Seghers, 
stafmedewerker Gelijke Kansen 
aan de Universiteit Antwerpen, 
uit. “Jongeren die in kansarme 
milieus zijn opgegroeid vertel-
len over de drempels en succes-
factoren die zij zelf ervaren heb-
ben in de overstap naar het ho-
ger onderwijs. Ze kunnen de vra-
gen en opmerkingen van de leer-
lingen omtrent schoolmoeheid 
en twijfel over hun toekomst 
perfect kaderen. Onze studenten 
fungeren als het rolmodel dat 

jongeren uit kansengroepen 
vaak missen.” 

Hoe werven jullie studen-
ten om te gaan getuigen? 
“Het zijn allemaal vrijwilligers 
die ten minste hun eerste Ba-
chelor met succes hebben afge-
rond. Hun grootste motivatie is 
dat ze zelf vaak uit een kansarm 
of allochtoon milieu komen. Zij 
weten hoe belangrijk het is om 
een negatieve cirkel te doorbre-
ken en vinden dat het hun ver-
antwoordelijkheid is om hun er-
varing te delen met mensen in 
dezelfde situatie. Wij geven hen 
een vorming om op een profes-

sionele manier een interactieve 
presentatie te kunnen geven.” 

Wat komt in de presenta-
tie aan bod?
“Om te beginnen gaat het over le-
ren kiezen. Omdat voor veel men-
sen uit onze doelgroep verder stu-
deren niet eens een optie is, weten 
ze ook niet wat de mogelijkheden 
zijn. Veel aandacht gaat naar de 
kostprijs en de talrijke mogelijk-
heden die er bestaan voor mensen 
die er financieel niet zo goed voor 
staan. Verder tonen we onder meer 
aan dat mensen die hoger opge-
leid zijn minder kans hebben om 
in de werkloosheid te verzeilen en 
een hoger loon hebben. We sluiten 
steevast af met erop te wijzen dat 
studeren ook gewoon leuk is.”

Kan dergelijke aanpak 
ook niet bijzonder stigmati-
serend zijn?
“We kondigen ons bezoek niet 

aan als een initiatief voor bepaal-
de leerlingen, maar als een verhaal 
dat nuttig is voor iedereen. Uit de 
getuigenissen van de studenten 
pikt elke leerling op wat voor hem 
of haar het meest van toepassing 
is. Precies daarom is het interes-
sant dat we met gemengde teams 
(autochtone en allochtone studen-
ten) aantreden. Als een student 
met allochtone roots zijn verhaal 
vertelt, dan zullen allochtone leer-
lingen vaak veel dingen herken-
nen.”

Slaat het project aan? 
“De reacties zijn zeer positief. 
Niet iedereen wordt bekeerd, 
maar we merken dat de leerlin-
gen na het bezoek op zijn minst 
al nadenken over hogere studies. 
De groep geïnteresseerde scho-
len neemt intussen ook toe.”

FREDERIK LAUWERS

redactie.be@mediaplanet.com

Kansengroepen op 
zoek naar een rolmodel

NIEUWS

KLIMOP!
Studenten fungeren als 
rolmodel voor jongeren uit 
kansengroepen.
FOTO: KLIMOP

www.ua.ac.be/vacatures
LEREN IS LEVEN 

Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst of nationaliteit. 

OP DE MAN AF

Waarom hebben allochto-
nen het zo moeilijk in het 
hoger hoger onderwijs?

!
“De grootste groep allochto-
ne studenten komt uit de 

BSO-richtingen. Ze zijn daardoor 
onvoldoende opgeleid om te sla-
gen in het hoger onderwijs. Ook 
de taalachterstand speelt hen 
parten. Vaak is er onwetendheid 
over het hoger onderwijs,  vooral 
bij de allochtone ouders. Daar-
door ontbreekt het de studenten 
nagenoeg volledig aan aanmoe-
diging en ondersteuning. Zelf 
heb ik ervaren dat de onzeker-
heid over mijn eigen kunnen en 
vooral de financiële kopzorgen 
grote hindernissen zijn.”

“Het is essentieel dat studen-
ten met een realistisch beeld aan 
hun studies kunnen beginnen. 
Daarom zou het goed zijn dat alle 
studenten een vrijblijvende test 
zouden afleggen om hun capaci-
teiten te testen. Zo weten ze di-
rect of de richting bij hen past en 
of er al dan niet wat voorbereid 
moet worden vooraleer aan de 
studie te beginnen.”

Buket Karaca
Heeft Turkse roots 
en is een twintigjari-
ge rechtenstudente.

!
“Volgens mij kan de blijven-
de prestatiekloof niet volle-

dig worden begrepen door enkel 
te verwijzen naar de invloed van 
de sociaal-economische en cultu-
reel-etnische kenmerken van de 
leerlingen en hun ouders. Er moet 
ook worden gepeild naar het be-
staan van in- en uitsluitingsme-
chanismen die eerder subjectief, 
contextueel en ideologisch van 
aard zijn. Het onderwijs(beleid) 
mag dus niet enkel focussen op 
zichtbare initiatieven die de kan-
senongelijkheid wegwerken, als 
het niet ook rekening houdt met 
de mogelijkheid dat de kansenon-
gelijkheid in stand wordt gehou-
den door kenmerken die door-
gaans een stukje minder zicht-
baar zijn. Het goede nieuws is dat 
men van deze boodschap meer en 
meer overtuigd geraakt.”

François Levrau
Is doctoraal onder-
zoeker verbonden 
aan het Steunpunt 
Gelĳkekansenbe-
leid UA.

Kristien 
Seghers, 
stafmedewerker 
Gelĳke Kansen aan 
de Universiteit Ant-
werpen

FREDERIK LAUWERS

redactie.be@mediaplanet.com

ZORG ERVOOR 
DAT IEDER ZIJN 

TALENT TEN 
VOLLE KAN 

ONTWIKKELEN

ZORG ERVRR OORVV
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Meer werkvreugde 
dankzĳ nieuw concept

Het begon allemaal met het vast-
tapijt dat dringend aan vervanging 
toe was. “In plaats van alle vleugels 
van het gebouw één voor één leeg 
te maken en vervolgens al het meu-
bilair weer gewoon op zijn plaats te 
zetten, vond de directie dat het mis-
schien de aanleiding kon zijn om de 
mogelijkheden van een nieuw kan-
toorconcept te onderzoeken”, aldus 
Monchy. 

Pilootproject
“Personeelsleden hadden al aan-
gegeven dat er een ernstig gebrek 
was aan ruimtes om confidentië-
le gesprekken te voeren en gecon-
centreerd te werken. Op basis van 
de bevindingen van een externe 
consultant werd beslist om een pi-
lootproject op te starten. Een van 
negentien vleugels werd helemaal 
ingericht volgens de principes 
van ‘open space’, ‘desk sharing’ en 
‘clean desk’. De bedoeling was een 
flexibel aanbod van verschillende 
werkplekken te creëren. Dat bete-
kent dat één medewerker op één 
dag op verschillende plekken kan 
plaatsnemen afhankelijk van de 
specifieke taak die hij moet uitoe-
fenen.”

Geen eigen bureau
Wie ’s morgens op kantoor komt, 
neemt zijn persoonlijke spullen 
uit zijn locker, zoekt zich een plek, 
plugt zijn laptop in en begint. “Nie-
mand heeft nog een eigen bureau. 
Alleen voor secretariaatsmedewer-
kers en dossierbeheerders, die niet 

de behoefte hebben aan wisselende 
werkplekken, hebben we nog een 
gereserveerde werkplek voorzien. 
Maar ook voor hen blijft het moge-
lijk om elders te werken. Ze vervul-
len tevens de rol van ankerpunt voor 
hun dienst.” 

Telewerk
De mogelijkheid om een geschikte 
werkplek te kiezen neemt af naar-
mate er meer medewerkers aanwe-
zig zijn, maar dat blijkt in de prak-
tijk nooit het geval te zijn. “In de toe-
komst willen we bovendien ieder-

een de kans geven om ook van thuis 
te werken”, aldus Monchy. “Voor heel 
wat taken is het immers niet echt 
nodig om dagelijks de verplaatsing 
naar het nationaal secretariaat in 
Schaarbeek te maken. Er loopt een 
project om het digitale platform aan 
te passen aan telewerk en bijvoor-
beeld alle dossiers via virtualisatie 
beschikbaar te maken. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat iedereen hier 
gebruik van zal kunnen maken.”

Tijdswinst
Els Claeys is een van de thuiswerk-
pioniers. “Ik ben in 2007, na een car-
rière in het ziekenfonds in Kortrijk, 
stafmedewerkster geworden op het 
nationaal secretariaat”, vertelt ze. 

“Ik heb toen meteen geïnformeerd 
of thuiswerk een optie was. Toen was 
dat nog niet evident maar uiteinde-
lijk zijn we tot een regeling gekomen 
dat ik twee dagen per week vanuit 
het CM-gebouw in Kortrijk kan wer-
ken. Zo  geniet ik toch van een seri-
euze tijdswinst. Als ik naar Schaar-
beek spoor, ben ik vier uur onderweg. 
Als ik van Heule naar Kortrijk moet, 
duurt het twee keer een kwartier. 
Met een man die in ploegen werkt en 
twee kinderen in het vierde en zes-
de leerjaar is dit voor mij de perfecte 
oplossing. De dagen dat ik wel naar 
Brussel kom, vind ik het ook bijzon-
der fijn omdat ik dan de collega’s te-
rugzie. Al besef ik wel dat dit ook een 
nadeel kan inhouden. Hoe minder je 
op kantoor bent, hoe meer je moet 
bijpraten als je er wel bent. E-mail en 
telefoon vangen wel een deel op van 
de face-to-face communicatie maar 
ik vermoed dat een goed uitgewerkt 
sharepointplatform, met de moge-
lijkheid om met verschillende col-
lega’s op verschillende locaties aan 
hetzelfde document te werken, meer 
soelaas zal bieden.” 

INSPIRATIE

DURF TE 
VERANDEREN
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VERANDEREN
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NIEUW KANTOOR STIMULEERT PRODUCTIVITEIT

Tegen het einde van de zo-
mer van 2012 zullen de laatste 
personeelsleden van het natio-
naal secretariaat van de CM in 
Schaarbeek hun intrek genomen 
hebben in hun nieuwe kantoren. 
De beslissing om 19 vleugels te 
renoveren volgens het nieuwe 
concept gebeurde nadat een 
proefproject voor 62 medewer-
kers eind vorig jaar positief werd 
geëvalueerd.

71 procent van de betrokke-
nen gaf aan dat het nieuwe con-
cept een verbetering is. 95 pro-
cent wenste niet meer terug te 

keren naar de oude omgeving 
en  66 procent gaf aan de nieuwe 
manier van werken een positief 
effect heeft op hun arbeidstevre-
denheid.

De meeste personeelsle-
den appreciëren vooral het gevoel 
van ruimte en licht dat het gevolg is 
van  de nieuwe kantoorlayout. Ook 
het nieuwe ergonomische meu-
bilair, met de bureaustoel op kop, 
wordt bĳzonder gesmaakt. De be-
schikbaarheid en de functionaliteit 
van de vergaderzalen en de onder-
scheiden werkplekken wordt even-
eens als een plus aangestipt.

THUISWERKEN. “Met een man die in ploegen werkt en twee kinderen in het vierde 
en zesde leerjaar is dit voor mij de perfecte oplossing”, aldus Els Claeys.  FOTO: PRIVÉ

Deze groepen geven de moeilij-
ke combinatie van werk- en pri-
véleven (waar het dichtslibben-
de woon-werkverkeer vaak  een 
cruciale factor in is) vaak als 
reden aan om aan kant te blij-
ven staan. Thuiswerken brengt 
daarin soelaas en de overheid 
kan daarbij een stimulerende 
rol spelen.

In de lift
Telewerk zit in de lift. Algemeen 
bestaat er bij de gebruikers een 
duidelijke vraag naar mogelijk-
heden om virtueel samen te 
werken. De overheid kan daarbij 
het voortouw nemen. 

De Vlaamse overheid moe-
digt in ieder geval haar ambte-
naren aan om structureel te te-
lewerken. Bij de Vlaamse over-
heid doen momenteel ongeveer 
enkele honderden werknemers 
structureel telewerk. 

Maar er zijn er veel meer die 
regelmatig eens een dag thuis-
werken, als de job het toelaat. 
Stimuleren van telewerk vindt 

onder meer plaats door het be-
talen van de internetaanslui-
ting en de abonnementskosten. 

Vrijwillige basis
Sinds 2006 is telewerk geregle-
menteerd door een collectie-
ve arbeidsovereenkomst. Die 
bepaalt onder meer dat tele-
werken op vrijwillige basis ge-
beurt en dat er een geschreven 
overeenkomst moet worden 
opgemaakt voor elke telewer-
ker. 

Bovendien moet de telewerker 
dezelfde werkomstandigheden en 
rechten genieten als een andere 
werknemer, onder andere wat be-

treft opleidingen en loopbaanmo-
gelijkheden. 

Illusie
Het is overigens een illusie om 
er van uit te gaan dat thuis-
werken voor iedere job is weg-
gelegd. Bouwvakkers, leer-
krachten, verplegers of tram-
bestuurders komen daarvoor 
niet in aanmerking. Maar dat 
mag geen rem betekenen voor 
andere werknemers die zich 
wel aangetrokken voelen door 
thuiswerk.

Thuiswerken als middel om meer 
mensen aan de slag te krĳgen

 FREDERIK LAUWERS

redactie.be@mediaplanet.com

 BERT VERBEKE

redactie.be@mediaplanet.com

Vraag: Om welke rede-
nen besliste de CM om over te 
stappen op een totaal nieuw 
kantoorconcept?

Antwoord: “Betere dienst-
verlening, meer werkvoldoe-
ning en een hogere aantrekke-
lĳkheid voor potentiële werkne-
mers”, zegt Steven Monchy.

Als we als samenleving 
onze welvaart op peil wil-
len houden zullen we on-
ze activiteitsgraad en in 
het bijzonder deze van 
vrouwen en ouderen moe-
ten verhogen.

Nog veel 
bedrijven 
bang voor 
thuiswerken
Het aantal mensen dat 
elke dag van thuis uit 
werkt is op één jaar tijd 
gestegen van 9 naar 14 
procent. Er bestaat dus 
een duidelijke vraag 
naar mogelijkheden om 
virtueel samen te wer-
ken. Bedrijven pikken 
hier echter nog niet op 
in, blijkt uit de tweede 
ICT-Barometer van Ge-
tronics, ICT dienstenle-
verancier en –expert in 
werplekdienstverlening.

Belgische werknemers geven aan 
dat ze overtuigd zijn van de toege-
voegde waarde van ICT in de kwa-
liteit van het werk. In het bijzon-
der mobiel werken verhoogt de 
productiviteit. Het gebruik van 
laptops en smartphones is essen-
tieel, en video- en webconferen-
cing zitten duidelijk in de lift. 

Kloof
Ondanks het toenemend gebruik 
van IT tools blijft er een grote 
kloof bestaan tussen de hoge ver-
wachtingen van de gebruikers op 
het vlak van ‘efficiency tools’ en 
de lage graad van beschikbaar-
heid ervan. 

‘Search’ en ‘calendar sharing’ 
mogen dan al hoog scoren in de 
verwachtingen van 90 procent van 
de gebruikers, meer dan 30 pro-
cent van hen geeft aan er niet over 
te beschikken. Nog opmerkelijk: 
de meeste bedrijven beschikken 
over een goed gestoffeerd intranet, 
maar in de praktijk wordt er nau-
welijks gebruik van gemaakt.

5 uur per week
Thuiswerken is voor veel bedrij-
ven nog lang geen optie. Thuis-
werken blijkt vooral goed inge-
burgerd in de grote bedrijven en 
in de industrie. Mensen winnen 
er per week gemiddeld bijna 5 
uren mee. 

Indien mensen niet thuis wer-
ken is de reden daarvoor dat hun 
job zich daartoe niet leent of dat het 
bedrijf thuiswerken gewoon niet 
toelaat. Nochtans denkt meer dan 
één op twee medewerkers graag 
van thuis uit te zullen werken. 

No policy
Tenslotte valt ook het gebrek aan 
policy’s voor thuiswerken op: 
slechts 38 procent  van de onder-
vraagde medewerkers weet met 
zekerheid dat zijn bedrijf er een 
op nahoudt, 53 procent weet heel 
zeker dat er geen is.

 BERT VERBEKE

redactie.be@mediaplanet.com
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Tapĳt veegt de vloer 
aan met vooroordelen

FRISSE LOOK
De juiste ondergrond 
draagt bij tot een 
stijlvol interieur. 
FOTO: PRIVÉ

Ook al lopen we in kantoren al decen-
nia op hectaren vasttapijt en tapijt-
tegels, de reputatie van deze vloerbe-
dekking is niet altijd even onberispe-
lijk. “Het vooroordeel tegenover ta-
pijt  ontstond vooral door het in con-
currentie te plaatsen met een harde 
ondergrond”, zegt Bea Dejonckheere 
van tapijtproducent Desso. “Een ste-
nen vloer  zou bijvoorbeeld veel ge-
makkelijker te onderhouden zijn en 
werd bijgevolg aanzien als het sum-
mum voor een gezond binnenkli-
maat. Dat zou kunnen kloppen in een 
ruimte die dagelijks met een natte 
dweil te lijf wordt gegaan, maar waar 
gebeurt dit nog in een maatschappij 
waar iedereen het razend druk heeft? 
Het gevolg is dat het stof op een har-
de ondergrond vrijspel krijgt en door 
de menselijke activiteit voortdurend 
door de lucht wervelt en ingeademd 
kan worden.”

En dat is niet het geval met 
tapijt?
“Tapijt houdt het stof sowieso 

beter vast dan een harde onder-
grond. Bovendien werd de jong-
ste jaren heel hard geïnvesteerd 
om producten te ontwerpen die 
het fijn stof maximaal uit de 
lucht halen. Dat is niet onbe-

langrijk aangezien we gemiddeld 
meer den 90 procent van onze 
tijd in binnenruimtes doorbren-
gen. Zo is er nu een tapijttegel op 
de markt met een getufte boven-
kant die uit lage en hoge polen 

bestaat. De hoge pool houdt het 
fijn stof vast en de lage buffert 
het grovere vuil, waardoor het 
acht keer efficiënter is dan een 
harde vloer en vier keer meer dan 
standaard vasttappijt. De open 
structuur maakt bovendien dat 
het stof gemakkelijk kan opgezo-
gen worden. Het Duitse onafhan-
kelijke testinstituut Gui heeft 
voor deze innovatie een certifi-
caat in het leven geroepen.”

Wat zijn de andere voorde-
len van tapijt?
“Het geeft een warm rustgevend 
gevoel en is bijzonder veilig in bij-
voorbeeld schoollokalen waar jon-
ge kinderen actief zijn. Ook het ge-
luidsdempende karakter van ta-
pijt is al langer bekend. Omdat 
steeds meer bedrijven opteren om 
in open kantoorruimtes te werken, 
wint dit aspect echter nog verder 
aan belang. In een landscape-kan-
toor hoor je mensen voortdurend 
telefoneren, rondlopen en ook van 
het gepraat in de koffiehoek blijf je 
niet gespaard. Door onderaan het 
tapijt een extra laag gerecycleerd 
materiaal aan te brengen, neemt 
de geluidsdempende kwaliteit nog 
toe.”

 FREDERIK LAUWERS

redactie.be@mediaplanet.com

Vraag: Klopt het dat een ta-
pĳt op de werkvloer voor meer 
stof zorgt?

Antwoord: Tapĳt houdt het 
stof beter vast dan een harde 
ondergrond. Bovendien be-
staan er nieuwe materialen die 
fijn stof uit de lucht halen.

AFVAL WORDT GRONDSTOF

“Als je de kost van tapĳt en 
het onderhoud over een volledi-
ge levensduur vergelĳkt met an-
dere vloerbedekkingen is  tapĳt 
goedkoper”, aldus Bea Dejonck-
heere. 

“Bovendien wordt ook de 
kost voor het milieu beperkt 
door recyclageprogramma’s of 
een cradle to cradle-aanpak. 
Cradle to cradle gaat verder 
dan de gewone duurzaamheid 
en streeft ernaar eindeloze cycli 
van biologische en technische 

grondstoffen op gang te bren-
gen. Het doel is alle tapĳten te 
produceren die op het einde 
van hun levensduur weer alle-
maal in zuivere componenten 
uit elkaar te halen zĳn en op-
nieuw kunnen gebruikt worden 
als grondstof voor hoogwaardi-
ge producten.” 

“In het gangbare recyclage-
proces worden de afgeleefde ta-
pĳten verwerkt tot grondstof voor 
de cementindustrie en de we-
genbouw.”

Fijn stof houdt 
niet van tapijt
Een studie uitgevoerd 
door DAAB (Deutscher 
Allergie- und Asthma-
bund) toont aan dat het 
gebruik van gladde vloe-
ren de kans op een ver-
hoogde concentratie van 
fijne stofdeeltjes vergroot 
terwijl het gebruik van 
stoffen vloeren deze kans 
juist minimaliseert. 

De gemiddelde hoeveelheid fijn 
stof in woningen met een glad-
de vloer is twee keer zo hoog als 
in woningen met tapijt en over-
schrijdt daarmee vaak de gestel-
de limiet van 50 μg/m³. 

Roken, huisdieren, de schoon-
maakfrequentie en het gebruik 
van de kamer zijn mee bepalend. 

Richtlijn
Sinds 1 januari 2005 bepaalt een 
Europese richtlijn dat het dag-
gemiddelde van 50 μg fijne stof-
deeltjes per kubieke meter in de 
buitenlucht  maximaal 35 keer 
per jaar overschreden mag wor-
den. Uit het onderzoek blijkt dat 
in een huis met gladde vloeren 
de hoeveelheid fijn stof gemid-
deld 62,9 μg/m³ bedraagt terwijl 
in een huis met tapijt de meter 
op 30,4 μg/m³ blijft steken. 

Huisstofmijt
Huisstofmijt bevindt zich over-
al en heeft drie elementen nodig 
om te kunnen groeien: voeding, 
vocht en warmte. Deze drie ele-
menten bevinden zich bijvoor-
beeld op de fauteuil waarop u zit 
of in het bed waar u slaapt. 

Op tapijt zijn de elementen 
warmte en vocht echter niet aan-
wezig. Huisstofmijten groeien 
niet op tapijt, maar komen wel in 
het tapijt terecht via luchtcircu-
latie. Tapijt heeft de eigenschap 
fijn stof uit de lucht te filteren, 
terwijl het stof op een harde on-
dergrond niets heeft om zich aan 
vast te hechten en bijgevolg in 
de ruimte blijft rondzweven. De 
kans dat stofdeeltjes worden in-
geademd is bijgevolg veel groter.

Hechting
Dit toont aan dat het voor over-
gevoelige personen die al lijden 
aan aandoeningen aan de lucht-
wegen belangrijk is om vloer-
bedekking te selecteren die stof 
aan zich hecht in plaats van deze 
aan de lucht af te geven. Volgens 
vertegenwoordigers van DAAB 
en bijvoorbeeld de Duitse Socië-
teit voor omgeving- en binnens-
huisanalyse (GUI) wordt aan de 
kamers binnenshuis, waar we 
meer dan 90 procent van ons le-
ven verblijven, te weinig aan-
dacht besteedt.

FREDERIK LAUWERS

redactie.be@mediaplanet.com

“In open 
kantoorruimtes 
zorgt tapĳt ook 
voor een betere 
geluidsdemping”

Bea Dejonckheere
tapĳtproducent Desso

FOTO: DESSO
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Vraag: Profiteren de Belgi-
sche bedrĳven van het feit dat 
de brandstofprĳzen met 40% 
daalden?

Antwoord: Integendeel, de 
grote bedrĳven zagen hun elek-
triciteitsfactuur in 2009 zelfs 
stĳgen met minstens 10%.

In de afgelopen 7 jaar stegen de 
elektriciteitsprijzen met gemid-
deld 5 tot 15 procent per jaar. Voor 
heel wat grote verbruikers verdub-
belde de elektriciteitsfactuur tus-
sen 2002 en 2009, terwijl de kost van 
de brandstof voor Belgische elektri-
citeitsproducenten slechts met 39 
procent steeg. 

En terwijl in 2009 de brandstof-
kosten voor de producenten op-
nieuw daalden met 39,1 procent, 
zagen de grootste afnemers hun 
factuur zelfs met 12 procent stijgen. 
De elektriciteitsfactuur van kleine-
re afnemers zoals KMO’s daalde on-
dertussen met 3,5 procent. 

Ook de industriële gasprijzen ste-

gen in ons land sinds 2002 met ge-
middeld 100 tot 110 procent, maar 
vorig jaar daalden ze weer met 25,5 
procent. De Belgische bedrijven 
profiteerden hiervan maar weer 
niet in dezelfde mate. 

Taksen en heffingen
Dat België zware loonkosten met 
zich meesleept was al geweten, 
maar nu sleept ons land ook een 
zware energiekost met zich mee. 
“Een dubbelde handicap voor onze 
bedrijven in de internationale con-
currentiestrijd”, zegt Peter Claes 
van Febeliec. 

“De Belgische industriële elektri-
citeitsprijzen zaten vorig jaar bij de 
hoogste van Europa. In sommige gro-
te industriële bedrijven bedragen de 
energiekosten ongeveer de helft van 
de exploitatiekosten. En dit op een 
moment dat onze bedrijven zwaar 
lijden onder de crisis. Sommige be-
drijven zouden hierdoor kunnen 
overwegen naar buurlanden te trek-
ken waar de energiekost lager is.” 

Energie-efficiëntie
Een van de deelnemende organi-
saties aan de energie-enquête was 
Agoria. De federatie van de tech-
nologische industrie voert al sinds 
1995 om de drie jaar een enquête 
naar de milieu- en energiepresta-
ties bij bedrijven en KMO’s in het 
Vlaams gewest. Daaruit bleek dat 
het energieverbruik van de tech-
nologische industrie sinds 2000 is 
gedaald met 8,4 procent, terwijl de 
productie in diezelfde periode toe-
nam met 11 procent. Met andere 
woorden, de bedrijven werden flink 
energie-efficiënter. Jammer ge-
noeg merkt de technologische in-
dustrie dit niet op haar energiefac-
tuur. De daling van het energiever-
bruik zorgt ook voor een vermin-
dering van de CO2-uitstoot (-11,5% 
sinds 2000). 

Zonne-energie
Omdat de prijs van de nutsvoorzie-
ningen in de toekomst enkel duur-
der dreigt te worden, gaan veel be-

drijven intussen op zoek naar al-
ternatieven. Via een eenmalige in-
vestering in zonne-energie kan de 
energiekost op deze manier aan-
zienlijk verminderd worden. 

Hiervoor zijn vandaag tal van 
financieringsprogramma’s be-
schikbaar. De overheid speelt 
hier op in door het systeem van 
de groenestroomcertificaten. In 
Vlaanderen komt dit neer op 350 
euro per geproduceerde MWh, ge-
garandeerd voor de komende 20 
jaar. Bedrijven die de stap wagen 
hebben ook recht op een extra in-
vesteringsaftrek van 13.5 procent 
op de winst. 

Tenslotte is er ook nog de ecolo-
giepremie waardoor Vlaamse be-
drijven, afhankelijk van het dos-
sier en van het budget dat hiervoor 
ter beschikking wordt gesteld, tot 6 
procent van hun investering kun-
nen recupereren. 

FREDERIK LAUWERS

redactie.be@mediaplanet.com

Elektriciteitsprĳzen bedrĳven 
onder hoogspanning

NIEUWS

DUURZAME ENERGIE
Zonne-energie is niet al-
leen voor particulieren 
maar ook voor bedrijven 
een antwoord op  de hoge 
energieprijzen
FOTO: PRIVÉ

UW ELEKTRICITEIT

LEGT U GEEN WINDEIEREN.

WACHT NIET LANGER,

SCHAKEL VAN BESPARING

NAAR INVESTERING... DE ZONNEKLARE BESPARING

Bevrijd uzelf. Produceer uw eigen elektriciteit en schakel

van rendement naar besparing en van besparing naar 

investering. Kies een duurzame fotovoltaïsche oplossing

met hoge prestaties, aangepast aan de behoeften van uw

woning. Contacteer meteen ELSINGOR, de specialist in 

fotovoltaïsche energie.  

www.elsingor.com

Aparte ketels

1
Eén grote verwarmingsketel 
kan soms beter vervangen 

worden door aparte, kleinere ke-
tels of gedecentraliseerde verwar-
mingstoestellen. Niet alle ruimtes 
hebben immers dezelfde warmte-
behoefte. 

Meerdere CV’s

2
Grote bedrijfshallen via cen-
trale verwarming verwar-

men gaat gepaard met grote 
warmteverliezen. Plaats daarom 
meerdere toestellen met een klein 
vermogen. Verwarm enkel daar 
waar nodig en bespaar de helft van 
je energie. Bij ruimtes van meer 
dan tien meter hoog stijgt veel 
warme lucht naar het dak. Gebruik 
convectie, straling of andere 
destratificatoren om de warmte 
terug te sturen.

Powermanagement

3
Een computer verbruikt ge-
woonlijk 160 Watt. Hierop 

kan je de helft besparen met de op-
tie powermanagement. Die levert 
eveneens minder lawaai en warm-
te op. Powermanagement beïn-
vloedt de levensduur van toestel-
len of batterijen trouwens niet. 
Schakel je pc geregeld uit als je er 
langere tijd niet achter zit. Ook al 
staat je computer uit, met de stek-
ker in het stopcontact verbruikt 
hij toch nog enkele Watt. Steek 
daarom de stekkers van je compu-
ter en randapparatuur in één stek-
kerdoos met aan- en uitknop. Het 
sluipverbruik kan je dan tegen-
gaan met één druk op de knop.

Natuurlijk licht

4
In de herfst en winter kan 
een tekort aan natuurlijk 

daglicht werknemers parten spe-
len. Laat daarom zo veel mogelijk 
natuurlijk daglicht binnenvallen 
op de werkplek. Lichte wanden, 
plafonds, vloeren en vensterban-
ken weerkaatsen het daglicht en 
brengen het verder de ruimte in. 

TIPS VOOR EEN ENERGIE-

ZUINIG KANTOOR

4

FREDERIK LAUWERS

redactie.be@mediaplanet.com

KIES VOOR 
DUURZAME

OPLOSSINGEN
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Het legendarische zuivere water, nu ook bij u!

Voor meer informatie: 

Tel: 02 331 27 62 - www.culligan.be

Een legendarisch water,
één en al design...
da’s ook Culligan.

2010 Forward to a New Era 

Burj Khalifa, Dubai

Voor grootschalige projecten in binnen- en buitenland zijn we op zoek naar (m/v):

· Senior Werkvoorbereiders - civiel - Nederland

· Hoofdcalculator Civiele Werken - Brussel

· Senior Proces Ingenieur - Sanotec - Brussel

· Projectleider Integraal Ontwerp - Brussel

· BIM Designer - Brussel

· Werkvoorbereiders - Buitenland

Solliciteren

BESIX - Recruitment Department

Gemeenschappenlaan 100 

Avenue des Communautés

1200 Brussel - Bruxelles

www.jobs.besix.com
recruitment@besix.com
 

www.besix.com - www.besixfoundation.com

Flexibility - Result Orientation - Innovation - Entrepreneurship - Teamwork

Ferrari Experience, Abu Dhabi

The BESIX Group is een groep van industriële bouwondernemingen, actief 

in de sectoren constructie, wegenis, infrastructuur, engineering en 

vastgoedontwikkeling. Sinds de oprichting in 1909, kende de Group 

een record aan continue en indrukwekkende groei.

Al meer dan 85 jaar lang heeft de groep een solide internationale 

reputatie opgebouwd, met ervaring in meer dan 50 landen. Vandaag 

is Besix actief in 17 landen in 4 continenten, en stelt ze wereldwijd 

ongeveer 17 500 mensen tewerk. 

Wiij bieden onze expats een aantrekkelijk remuneratiepakket aan, inclusief extralegale voordelen en plaatselijke voorzieningen 

(woonst, visum, school, ...). Wij voorzien trainings- en ontwikkelingsprogramma’s in een professionele omgeving en een kans 

om bij te dragen aan een van de meest prestigieuze constructieprojecten wereldwijd. 


