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Deze slogan vat perfect de verschillende taken samen die AOS 
Group verzorgt voor haar klanten in België. De multidisciplinaire 
teams begeleiden ondernemingen en organisaties bij de 
optimalisering van hun vastgoedkeuzes. AOS helpt ze om een 
effi ciënte en fl exibele werkomgeving uit te werken die zinvol 
is voor de medewerkers en de ‘corporate identity’ van de 
onderneming verstevigt. Het onmisbare ‘change management’ 
maakt ook deel uit van het voorgestelde serviceaanbod. 

De identiteit van een onderneming vertalen in haar kantoorruimte 
is een kwestie van coherentie en erop toezien dat alle teams 
zich echt thuis voelen in de ruimte. AOS ontpopt zich tot een 
waardevolle en inventieve partner om werkomgeving en kantoren 
in te richten met respect voor het merkimago en de waarden     
van de onderneming. 
Een goed uitgedachte werkomgeving stimuleert de synergie 
tussen de teams, zorgt dat mensen elkaar beter begrijpen, 
bevordert kennis- en ideeënuitwisseling, lost problemen op een 
meer informele manier op en brengt soms meer fl exibiliteit met 
zich mee in de werkregeling. Een geslaagd ontwerp en design 
versterken het gevoel van ‘erbij te horen’, de betrokkenheid, de 
innovatie, de prestaties van de medewerkers en dus ook van de 
onderneming. Voor AOS is het bedenken van een nieuwe inrichting 
voor kantoren, een receptieruimte en informele gespreksruimten 
dus een echte buitenkans om de bedrijfscultuur te verstevigen. 
Want het wil ruimten creëren die de bedrijfswaarden op 
overtuigende manier overbrengen.

Een vitrine van onze knowhow
Begin 2014 heeft AOS België haar kantoren in Brussel opnieuw 
ingericht met het oog op een fl exibel en gedeeld gebruik op 
basis van het type taken (concentratiewerk, brainstorming en 
teamvergaderingen, telefoongesprekken). Het zijn aangename 
en dynamische kantoorruimten geworden die aanzetten tot 
samenwerking en uitwisseling. Deze formule, in combinatie 
met telewerk thuis, heeft de medewerkers van AOS onmiddellijk 
gecharmeerd. De inrichting weerspiegelt de waarden van de 
AOS group en illustreert onze knowhow in het domein van 
binnenhuisarchitectuur en beheer van Design & Build projecten. 
Wij zijn trots om deze nieuwe kantoren van AOS in de verf te zetten 
als showroom bij klanten en bezoekers. 

Design& Build
Op basis van een vast budget en een uitgewerkte planning 
neemt AOS de verwezenlijking en het beheer van het project 
volledig op zich: ontwerp van het concept, design en ‘look & feel’, 
aanpassingswerken, installatie en montage van het meubilair, 
verhuizing, planning en budgetbeheer. Door het projectbeheer 
en de uitvoering van de verbouwing aan AOS toe te vertrouwen, 
kan de klant-onderneming zijn normale activiteiten verderzetten 
terwijl hij tegelijk betrokken blijft bij het concept van deze 
verbouwingen.

De onmisbare coherentie tussen organisatie en werkomgeving
Een verandering in organisatie en werkomgeving is geen 
sinecure voor een onderneming. Daarom is het van essentieel 
belang dat deze verandering begeleid wordt vanaf het begin van 
het project. Via een geïntegreerde aanpak wil AOS helpen om 
zin te geven aan het project door de coherentie ervan met de 
globale strategie van de onderneming te formaliseren, door te 
beantwoorden aan de functionele verwachtingen en behoeften 
en door de corporate identiteit te respecteren en te versterken.                                                               
AOS baseert zich daarbij op de expertise van haar teams die 
bestaan uit professionals met complementaire profi elen die 
inspelen op de vele en veranderende verwachtingen van haar 
klanten. AOS GROUP – Brussels Offi ce
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