
Nedap Locker Management 
ondersteunt Getronics’
“New World of Work”.

Bij de verhuizing naar een nieuw kantoor, eind 2010, hoorde volgens Getronics BeLux 
een baanbrekende verbetering van arbeidsomstandigheden. Vanaf dat moment stelde 
Getronics medewerkers namelijk in staat flexibel te werken, waar en wanneer dat 
hen het best uitkwam, zolang ze maar de gewenste resultaten bleven afleveren. Deze 
nieuwe aanpak had duidelijk merkbare gevolgen voor de beveiliging en toegang. Toen 
de zogenaamde ‘clean desk policy’ operationeel werd en alle ladenblokken verbannen 
werden, hadden medewerkers een nieuwe plek nodig om hun bezittingen veilig te kunnen 
opbergen. Hier begon de rol van Nedap Locker Management.

Getronics introduceerde flexibele kantoorruimte 
onder de term “New World of Work” (NWOW - voor 
meer info: nwow.getronics.be). Bureaus behoorden 
in dit concept niet langer tot een persoon, maar tot 
een taak. Het resultaat was een strikte ‘clean desk 
policy’, waarbij alle ladenblokken verbannen werden 
om optimale flexibiliteit te garanderen.

Toch moesten medewerkers hun kantoorspullen en 
persoonlijke eigendommen kunnen opbergen in een 
locker. Getronics vond traditionele lockers niet 

flexibel genoeg en zag op tegen het tijdrovende en 
ingewikkelde beheer van sleutels. Security manager 
Patrick De Waen zocht daarom een geavanceerde en 
eenvoudige oplossing. Hij herinnerde zich ooit een 
RFID polsband gebruikt te hebben bij het openen 
van een zwembad-locker en vroeg de ontwerpend 
architect van het nieuwe Getronics-gebouw de 
toepasbaarheid van deze oplossing te onderzoeken. 
Zo kwam Getronics terecht bij Nedap Locker 
Management.

Intuïtief lockerbeheer
Getronic’s ervaring met de lockers is erg positief. 
Medewerkers ervaren ze eenvoudig en intuïtief 
in gebruik, waardoor de oplossing breed wordt 
gedragen. Één van de sterke functionaliteiten van 
Nedap Locker Management is dat het dynamisch 
locker management mogelijk maakt. Getronics koos 
voor deze oplossing, hoewel medewerkers in de 
praktijk gebruik maken van een persoonlijke, vaste 
locker. In de toekomst kan dit echter op elk gewenst 
moment omgezet worden naar flexibel gebruik, 
bijvoorbeeld als er personeel bij komt.

Security concept
Getronics verhuisde naar een gebouw waarbij de 
beveiliging is gebaseerd op een drievoudig A-B-C-
concept. Bij niveau A (de macro-omgeving) krijgt 
iedereen vrije toegang tot de algemene ruimtes in 
het pand, zoals de ontvangstruimte. Voor niveau 
B (meso-omgeving) dienen bezoekers duidelijk 
herkenbare badges te dragen, waarmee ze zich 
enkel onder begeleiding in de rest van het gebouw 
mogen begeven. Het security-personeel benadert 
mensen zonder badge of met een bezoekersbadge, 
maar zonder de verplichte begeleiding. Op niveau 
C (micro-level) zijn security-maatregelen ook 
doorgevoerd op systemen als printers en lockers.

Acceptatie
Toen Getronics als één van de eerste 
bedrijven in België NWOW implementeerde, 
accepteerden medewerkers dit systeem al snel. 
Getronics deed dan ook flinke investeringen in 
verandermanagement om de transitie vlekkeloos 
te laten verlopen. Zo werden alle betrokkenen 
gedegen voorbereid en was de implementatie 
tot in de puntjes gepland. Medewerkers werden 
uiteindelijk verhuisd naar het nieuwe gebouw 
in groepen van 100. Implementatie van NWOW 
is gebaseerd op drie pilaren: gebouw, IT en 
bedrijfscultuur. Toegewijde begeleiders leidden 
de groepen medewerkers allereerst rond in het 
nieuwe gebouw. Coaches van NWOW lieten hen 
vervolgens kennismaken met de veranderingen in 
de IT structuur, waarbij alle nieuwe technologieën 
werden gedemonstreerd. De derde pilaar, de 
bedrijfscultuur, bleek lastiger te doorgronden. Het 
kostte het management tijd om te wennen aan het 
feit dat ze de fysieke controle over de medewerkers 
kwijt waren. Het middenmanagement veranderde, 
omdat medewerkers op resultaat en niet meer 
op het aantal gemaakte uren werden beoordeeld. 
Als resultaat daarvan is werken vanuit huis 
tegenwoordig breed geaccepteerd.

Resultaten
NWOW is duurzaam. Het printen op kantoor is 
drastisch afgenomen omdat zoveel medewerkers nu 
vanuit huis werken en liever een USB stick dan een 
stapel papier meenemen. Getronics gebruikt sinds 
de invoering van het concept 30% minder papier.

Het nieuwe gebouw, met zijn 6.000m2, is 25% 
kleiner dan het oude. Getronics BeLux telt in 
totaal een 700-tal medewerkers verspreid over 3 
vestigingen, maar het NWOW kantoor in Diegem telt 
maar 240 bureaus. En toch hebben medewerkers 
het gevoel meer ruimte te hebben. Als alle 
medewerkers elke dag aanwezig waren, zou de 
ruimte schaars zijn, maar sinds de verhuizing is de 
bezetting nog maar 50-60%, waardoor er ruimte 
te over is. Er zijn 300-350 lockers, dus iedereen 
kan gebruik maken van zijn eigen persoonlijke 
bergruimte.

Het gebouw is open van ’s ochtends 6 tot ’s avonds 
10 uur. Buiten deze uren is toegang mogelijk, maar 
wel in uitzonderlijke gevallen en met uitdrukkelijke 
toestemming. Getronics heeft haar werkruimte in 
clusters ingedeeld. Hoewel niemand verplicht is om 
op een eigen afdeling te zitten, doen velen dat toch, 
omdat het delen van informatie op deze manier 
een stuk makkelijker wordt. Sommige medewerkers, 
zoals marketeers en consultants, hebben wel de 
neiging om zich te verspreiden, omdat zij niet 
gebonden zijn aan een vaste plek.

Toekomst
In de toekomst heeft Getronics de mogelijkheid 
om haar security-beleid verder uit te breiden 
door het lockersysteem ook toe te passen op 
archiefkasten. Andere opties zijn het verder 
inkrimpen in bureauruimte en het uitbreiden van 
conferentieruimtes. Op deze manier kan het gebouw 
meer gebruikt worden als een ontmoetingsplek, dan 
een kantoorgebouw.    

Voor meer informatie:
www.nedap-securitymanagement.com
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