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Kinnarps Belux viert dit jaar twintig jaar aanwezigheid op de 

Belgische markt voor kantoormeubilering, een verjaardag 

die werd aangegrepen om ‘het nieuwe werken’ in eigen 

huis toe te passen. Zo werd de Kinnarps-hoofdzetel 

meteen ook omgetoverd tot een ‘real life’- showroom voor 

de klanten.

De verandering naar een nieuwe werkomgeving is algemeen ingevoerd 
voor iedereen en de uitrol van het concept vond plaats terwijl het bedrijf 
gewoon doorwerkte. Voorafgaand werd vastgesteld dat teamwork een 
alsmaar belangrijker plaats kreeg binnen de dagelijkse activiteiten 
van de medewerkers. Daarnaast had Kinnarps het initiatief genomen 
om herfst- en lente-informatiesessies te organiseren voor klanten en 
potentiele klanten, waarbij het nieuwe werken spontaan het centrale 
thema werd. Bijgevolg was het hoog tijd om in eigen rangen het 
voorbeeld te geven met een op de actualiteit van kantoorinrichting 
gefocuste werkomgeving. De nieuwe werkomgeving zou niet alleen 
de interne samenwerking stimuleren, het zou bovendien een ideale 
showroom worden, want levend en op het dagelijks functioneren 
gericht!

De ‘activity based’ werkplek 
Het concept voor de nieuwe werkomgeving werd bedacht door de Brit 
Jeremy Myerson, professor aan het Royal College of Art in London en 
directeur van het Helen Hamlyn Centre for Design. Jeremy Myerson 
ontwierp voor Kinnarps voordien al de inrichting van de vestiging in 
Londen. Het concept wordt samengevat als een ‘doorschuifsysteem’, 
omdat het erom draait dat elke medewerker gedurende de dag 
herhaald van werkplek wisselt, om deze te optimaliseren in functie 
van de op dat ogenblik uit te voeren taken. 
Niemand heeft nog een eigen werkplek, met uitzondering van 
de medewerkers op de financiële afdeling en het onthaal. De 
verkoopmedewerkers hadden al langer afstand genomen van een 
eigen werkplek.

Showroom wordt praktijkruimte 

Een bruin tapijt wijst de communicatiezone 
aan. Hier draait alles om communicatie, om 
praten met collega’s, om openheid en het 
verbeteren van de onderlinge contacten.
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PUBLI-VIEW

Aan het onthaal zijn er lockers voor elk van de Kinnarps 
medewerkers voor het opbergen van de persoonlijke spullen. Elk 
van hen beschikt over een opbergbox waarin alle documenten 
en kantoorbenodigdheden passen die nodig zijn om de dagtaak 
te vervullen. De mini-opbergcontainer is zo uitgekiend dat ze op 
diverse wijzen aan de uitgekozen werkplek kan worden bevestigd. Ze 
integreert ermee en vormt er tevens een soort verlengstuk van.
De niet toegewezen werkplekken - ‘benches’ - zijn allen voorzien 
van een hoogteregeling voor het werkblad. Er zijn verschillende 
hoogte-instelbare ‘benches’ die meerdere werkplekken omvatten. De 
concentratiewerken zijn duidelijk herkenbaar aan het oranje tapijt dat 
deze zone afbakent. Deze gesloten werkplekken zijn zo uitgevoerd dat 
ze niet het gevoel geven opgesloten te zijn. Hun aangename inrichting 
en akoestische kwaliteiten dragen bij aan het opzet: rust vinden om 
geconcentreerd aan een project te kunnen doorwerken.
Een bruin tapijt wijst de communicatiezone aan, waarvoor in de 
conceptfase werd bedacht ‘dat er minstens dagelijks een grap moet 
verteld worden’. Hier draait alles om communicatie, om praten 
met collega’s, om openheid en het verbeteren van de onderlinge 
contacten. Daarnaast is er de ‘brainstorm’-ruimte, een ruimte met grote 
beschrijfbare wand, een tafel op barhoogte en bijpassende hoge zitjes.

Vergaderzalen zijn er in verschillende maten en staan zowel voor 
intern overleg ter beschikking als voor ontmoetingen tussen Kinnarps-
medewerkers en externe relaties. Specifiek voor het activiteitenterrein 
van Kinnarps is de ‘projectruimte’, een afgesloten ruimte waarin alle 
documentatie en stalen, maar ook de bibliotheek geconcentreerd zitten. 
Het is een ruimte die zowel door eigen medewerkers kan gebruikt 
worden in het kader van de voorbereiding van een project, of die zeer 
nuttig is bij dossierbesprekingen met klanten.

Totaalconcept positief onthaald
Kinnarps heeft een belangrijke investering gedaan in dit project, waarbij 
geen enkel detail aan de aandacht ontsnapte. De bovenste verdieping 
is voorbehouden aan ontspanning voor de medewerkers, met gezellige 
lunchruimte en een ruim terras. 
Niet alleen de inrichting is zorgvuldig bestudeerd, ook de aankleding 
van de wanden werd aangepast met het gebruik van grote foto’s, die 
zelfs de ruggen van kasten een fraaiere aanblik verlenen.
De desktop-PC behoort tot het verleden en iedereen beschikt nu 
over een laptop. Aansluitend op de ergonomische kwaliteiten van de 
kantoormeubilering zijn er staanders voorzien die de schermen van 
de laptops op de juiste kijkhoogte brengen. Bovendien heeft elke 

gebruiker de vrije keuze om de laptop aan te vullen met een muis en 
los toetsenbord. 

Het Kinnarps-concept voelde al snel heel vertrouwd aan bij de 
medewerkers, terwijl het de salesmensen extra motiveert omdat zij 
nu in de praktijk zien waar de voordelen liggen. De showroom is niet 
langer een statisch gegeven, maar een levend bewijs dat ‘het nieuwe 
werken’ ook echt werkt bij Kinnarps!

De concentratiewerken zijn duidelijk herkenbaar aan het oranje tapijt dat deze zone afbakent. Brainstormroom Projectroom


