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In de jaren negentig was AOS Studley een pionier op het gebied 
van niet-toegewezen werkplekken. “Het is een belangrijk aspect van 
onze cultuur en maakt deel uit van het DNA van onze ingenieurs, 
architecten, ontwerpers en projectleiders. Naast het ontwerpen van de 
werkomgeving bieden we nu ook begeleiding bij vastgoedprojecten 
en ‘change management’ aan. Dat laatste aspect vervult tegenwoordig 
een prominente rol in de werkwijze van AOS, want we moeten erover 
waken dat het Nieuwe Werken niet uitsluitend het idee van een CEO 
wordt. Het voltallige personeel moet erbij betrokken zijn. Nieuw is 
dat in het kader van een project onze aandacht eerst en vooral naar 
de mensen gaat, pas daarna naar het gebouw en ten slotte naar het 
ontwerp. We zijn geëvolueerd van optimalisering door het verminderen 
van oppervlakte per werkplek en standaardisatie naar een concept 
waarbij men minder fysiek aanwezig is op kantoor en waarbij het 
kantoor het samenhorigheidsgevoel moet stimuleren. Bij de keuze 
van de interieurinrichting focussen we nu dus meer op het imago, de 
werkwijze en de waarden van het bedrijf”. Het kasteel ‘La Solitude’ in 
de Brusselse gemeente Oudergem, waar de kantoren van AOS gevestigd 
zijn, is daar een voorbeeld van.

Het Nieuwe Werken gepland in 60% 
van de Belgische bedrijven
AOS Studley heeft bij managers van verschillende bedrijven een 
enquête afgenomen om te weten te komen welke houding organisaties 

aannemen ten aanzien van het Nieuwe Werken (New World of Work 
of NWOW in het Engels). Bijna 80% van de ondervraagden kende het 
concept en verklaarde voorstander te zijn. 75% was van mening dat het 
Nieuwe Werken een positieve impact heeft op het behoud van personeel 
en het aantrekken van nieuwe werknemers. Volgens Pierre-Gilles Solvit 
is deze perceptie erg belangrijk omdat de jonge generaties autonomer 
zijn in hun manier van werken en fl exibeler zijn ten aanzien van hun 
werkuren en vrije tijd. Het Nieuwe Werken kan dus een antwoord 
bieden aan bedrijven die jonge werknemers willen aantrekken en die 
willen aansluiting vinden bij het dynamisch werken van morgen. 

Het enthousiasme dat tot uiting kwam in de enquête, wordt echter 
getemperd door het standpunt van de bedrijven ten aanzien van het 
in de praktijk brengen van het Nieuwe Werken. 65% zou er in het 
algemeen voor openstaan, maar amper 50% praat over deze trend met 
hun werknemers. In 40% van de gevallen ondervinden kaderleden 
zelfs weerstand van hun bedrijf tegenover de invoering van de NWOW-
principes. 45% van de respondenten verklaarde vaak of regelmatig deel 
te nemen aan infosessies over het Nieuwe Werken, terwijl 55% van 
de HR-verantwoordelijken wil deelnemen aan rondetafelgesprekken en 
erover wil praten met collega’s. 
Maar de sterkste indicator die aantoont dat het Nieuwe Werken 
perspectieven biedt, is dat er in 60% van de ondervraagde bedrijven 
projecten voor de implementatie van het Nieuwe Werken aan de gang 
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zijn of gepland staan. En de verwachtingen zijn hoog, want 90% van 
het panel is van mening dat de nieuwe werkmethoden kunnen helpen 
om de strategische doelstellingen van hun bedrijf te halen. Eenzelfde 
percentage is ervan overtuigd dat de werkomgeving kan bijdragen tot 
de verbetering van het welzijnsgevoel van de werknemers.

Voor Pierre-Gilles Solvit is de belangrijkste conclusie van het onderzoek 
dat bedrijven duidelijk bezig zijn met het Nieuwe Werken en dat het 
een aanzienlijke impact heeft op het welzijn en het aantrekken van 
werknemers, evenals op het realiseren van de doelstellingen. Toch is er 
één parameter waarmee rekening gehouden moet worden, namelijk de 
interne weerstand. “De grondslag van deze projecten is veel meer van 
menselijke dan van technische aard en net door onze ervaring kunnen 
we anticiperen op deze obstakels”.

Een uitdaging voor het middle management
AOS heeft zich gestructureerd om de nodige begeleiding aan te bieden: 
“Ieder inrichtingsproject is anders en de uitdaging bestaat erin om 
te weten te komen welke richting het bedrijf wil inslaan, zodat we 
hen kunnen mee helpen bij het identifi ceren van de struikelblokken 
waarmee het geconfronteerd zal worden. Deze dienstverlening op maat 
omvat het vastgoed, het meubilair, de technologieën en het personeel. 
Om een groot project als dit te beheren, brengen we de desbetreffende 
vakverantwoordelijken binnen de organisatie samen. Het is van 
wezenlijk belang dat weerstand tijdig wordt gedetecteerd, anders 
zal deze zich tijdens het implementatieproces toch manifesteren. 
Het menselijke aspect heeft vaak de bovenhand op de technische 
uitdagingen van het project. 
Volgens Pierre-Gilles Solvit is de overgang naar het Nieuwe 
Werken vooral een uitdaging voor het middle management dat zijn 
managementstijl zal moeten herzien nu werknemers niet langer in een 
fysieke omgeving aanwezig moeten zijn. “Kaderleden moeten voortaan 
redeneren in termen van doelstellingen in plaats van aanwezigheid op 
kantoor”.

Kostenbesparing
AOS meet ook het gebruik van de werkplekken bij effectieve aan-
wezigheid. De gemiddelde aanwezigheidsgraad bedraagt vaak rond 
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Verandering van cultuur 
door verandering van plaats
Volgens Pierre-Gilles Solvit brengt de evolutie naar de 
NWOW onvermijdelijk een verandering van cultuur met zich 
mee: “Doordat er geen kantoren meer toegewezen worden, 
verdwijnen de persoonlijke kasten, wat op zijn beurt tot gevolg 
heeft dat de beschikbare informatie niet langer op papier, maar 
digitaal gedeeld wordt”. Een ander gevolg van de NWOW is 
verhuizen: “Dat is niet verplicht, maar we stellen vast dat een 
culturele verandering moeilijker tot stand komt wanneer 
het personeel binnen de eigen muren blijft. Verhuizen is een 
symbolische gebeurtenis. Het betrekken van een nieuw gebouw 
gaat vaak gepaard met een ”handleiding” voor het gebruik van 
de nieuwe werkruimten, met inbegrip van de externe omgeving. 
Het is een ideale gelegenheid om nieuwe accenten te leggen”. 
AOS neemt zich trouwens voor om systematisch drie tot zes 
maanden na de verhuis een evaluatie uit te voeren. 

70%. “Een project is pas geslaagd wanneer men overschakelt van 
één werkplek per persoon naar zeven tot acht werkplekken per tien 
personen, door de werknemers verschillende ruimten aan te bieden 
afhankelijk van hun werkzaamheden”.

Pierre-Gilles Solvit meent dat de nieuwe werkmethoden een kosten-
besparing met zich meebrengen. “Gemiddeld wordt 30% van de 
werkplekken niet gebruikt in bedrijven. Zelfs als daar nog maar 20% 
van verdwijnt, kan er een enorme besparing gerealiseerd worden. Op 
basis van onze Occupancy Cost Index (OCI) ramen we de jaarlijkse 
kosten van een werkplek op 10.000 à 12.000 euro. Beeld je eens in 
welke besparing een vermindering van de werkplekken met 20% kan 
betekenen op het vlak van ruimte, onderhoud, cleaning en technologie”.
Het geheim van een geslaagde implementatie veronderstelt een goed 
inzicht in de bedrijfscultuur, aldus Pierre-Gilles Solvit: “Het belang van 
het stimuleren van de informele contacten wanneer de medewerkers 
op kantoor zijn, mag ook niet worden onderschat. De open ruimten 
moeten het leggen van informele contacten makkelijker maken. Het 
“toeval” moet bevorderd worden”. 


