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LOFTSFEER VOOR HET 
NIEUWE HOOFDKANTOOR 
VAN EEN MODEKETEN
Voor de bekende Belgische modeketen JBC ontwierp Buro 
B uit Genk een nieuwe hoofdzetel en de nodige logistieke 
infrastructuur in Houthalen-Helchteren. Houthalen was 
al de thuisbasis van de modeketen en de directie verkoos 
ook nadrukkelijk daar te blijven. Voor Bart Claes, CEO van 
JBC was het centraliseren van de administratie, het creatief 
team en de logistiek op één locatie een essentieel gegeven. 
Buro B heeft samen met Pami een gebruiksvriendelijke en 
warme werkomgeving ontwikkeld, die perfect aansluit bij de 
architectuur van het gebouw.

Architecten Rob Gijsenberg & Kurt Gooris van Buro B onderzochten 
eerst de optimale inplanting van de gewenste functies op het 
beschikbare bouwterrein in de industriezone Centrum Zuid. Door 
het grondgebruik te maximaliseren werd de nodige flexibiliteit naar 
de toekomst in het project geïntegreerd. Geen overbodige luxe zo 
is gebleken, want sinds het initiële masterplan is er al 5.000 m² 
industriebouw toegevoegd op de site die grenst aan een oprit van 
de E314. Het kantoorgebouw voor de administratie, het creatief 
team en de directie is op een hoek van de site opgetrokken, zodat 
niets een latere uitbreiding van de magazijnen in de weg staat. 

De nieuwe JBC hoofdzetel en de nodige logistieke infrastruc-
tuur zijn gelegen in Houthalen-Helchteren de site die grenst 
aan een oprit van de E314. De zuid-georiënteerde gevel is
de voorgevel en kijkt uit op de al lang geplande en veel 
      omstreden Noord-Zuid-Verbinding, wat een optimale 
      zichtbaarheid garandeert. 

De loftsfeer: zichtbaar beton en stalen structuren ondersteunen de 
beoogde sfeer, terwijl het gebruik van hout voor de gevelaankleding 
de nodige warmte toevoegt. Vast tapijt verzekert het dempen van de 
loopgeluiden van damesschoenen met een hak.
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“ Bij JBC is het personeelsbestand 80% vrouwelijk, 
wat resulteerde in een ‘vrouwvriendelijk gebouw “

➊ Voor de inrichting van de werkplekken viel de keuze op het   
 bestaande Pami ‘b.long+’ kantoorconcept, een modulaire   
	 bench	voor	maximale	flexibiliteit	naar	de	benodigde	werk-
 plekken en die toelaat alle denkbare ICT-bekabeling vlot te   
 verwerken.  Lamp ‘Costanza’ by Luceplan.

➋	 Opdrachtgevers Ann en Bart Claes zijn zich ten volle bewust  
 van de motiverende waarde en de bijdrage tot de job-
 tevredenheid die uitgaat van een gezellige werkomgeving   
 waar mensen zich thuis voelen. Buro B en Pami mochten er 
 dan ook vooral geen koel en afstandelijk kantoorgebouw   
 van maken, maar een werkomgeving met de uitstraling van 
 een huiselijk gevoel.

➌	 Een aantal afdelingen heeft bijzonder veel nood aan kasten   
 om de veelheid aan stalen weg te bergen. Pami koppelde 
 opbergkasten met daartussen een kledingrek, wat perfect   
 tegemoet komt aan de vraag.  

➌

➊ ➋
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Aanvankelijk was het de bedoeling om het ontwerp meerfasig uit te 
voeren. Een eerste fase werd direct benodigd en voorziet in 8.600 
m² werkruimte. Door de snelle expansie van het modebedrijf werd 
besloten om ook de tweede fase al te bouwen en casco voor te 
bereiden op de verdere afbouw, waardoor de extra vierkante meters 
zeer snel operationeel gemaakt kunnen worden. Het kantoorgebouw 
biedt nu 12.000 m² totale nuttige oppervlakte. De technische 
installaties omvatten warmterecuperatie uit het ventilatiesysteem, 
energiezuinige warmtepompen, vloerverwarming die omkeerbaar is 
om te koelen.

Respect voor het milieu
JBC hecht groot belang aan haar sociale verantwoordelijkheid als 
onderneming. Deze zorgzaamheid  is ook alom aanwezig in zowel de 
constructie van het gebouw als de inrichting ervan. Pami heeft JBC 
bijgestaan met het vinden van leveranciers die over de noodzakelijke 

milieulabels en certificaten beschikken. Bovendien worden de Pami-
kantoormeubelen in Belgisch Limburg geproduceerd, waardoor 
een lange transportweg kon vermeden worden en daardoor ook 
een aanzienlijk volume CO2

-uitstoot, één van de elementen die 
doorwegen op het maatschappelijk verantwoord ondernemen door 
een organisatie.

Loftsfeer 
Als modebedrijf en bouwheer stelde JBC zich tot doel voor de 
meer dan 200 medewerkers een esthetische en inspirerende 
werkomgeving te laten ontstaan. Opdrachtgevers Ann en Bart Claes 
zijn zich ten volle bewust van de motiverende waarde en de bijdrage 
tot de jobtevredenheid die uitgaat van een gezellige werkomgeving 
waar mensen zich thuis voelen. Buro B en Pami mochten er dan 
ook vooral geen koel en afstandelijk kantoorgebouw van maken, 
maar een werkomgeving met de uitstraling van een huiselijk gevoel, 
letterlijk ontworpen op maat van de medewerkers. 

Buro B en Pami namen kennis van het bedrijfsorganigram, om 
na te gaan welke afdelingen nauw samenwerken en waar de 
samenwerking vlotter dient te verlopen. Daarnaast betrok het de 
uiteindelijke gebruikers in het laten ontkiemen van het concept.                
De vanuit de brainstormsessies geformuleerde aandachtspunten 
waren de vraag naar het gebruik van warme materialen in het 
interieur, huiselijkheid, het overbrengen van de look & feel van 
JBC op het gebouw, een modieuze uitstraling en niet in het minst 
het akoestisch comfort. Bij JBC is het personeelsbestand 80% 
vrouwelijk, wat resulteerde in een ‘vrouwvriendelijk gebouw’.
De verzamelde informatie werd door de architecten vertaald naar een 
loftsfeer in vier bouwlagen, met hoge plafonds en grote flexibiliteit 
voor wat het ruimtegebruik betreft. 
Een opmerkelijke keuze is ook dat de directie zelf de hoogste 
verdieping met het mooiste uitzicht weggaf om er het creatieve team 
samen te brengen, zodat ze er in alle rust en met een inspirerend 
uitzicht zouden kunnen werken. Zelf namen ze hun intrek op het 
gelijkvloers, kort bij de bezoekers en de vergaderfaciliteiten. Een 
ideale wereld, maar best een opmerkelijke wens voor de architecten.

Personaliseren 
Flex-werken is in eerste instantie beperkt tot de marketing afdeling 
omdat deze medewerkers slechts één dag per week op kantoor 
komen. De andere collega’s beschikken op dit ogenblik nog wel 
over een vaste werkplek. Het inkleuren van een heel eigen werkom-
geving zoals bedacht basis van de veelvuldige contacten met de 
gebruikers, werd mogelijk gemaakt door Pami. “Heel wat bestaande 
modellen uit onze collectie werden gepersonaliseerd en aange-
past tot een soort ‘limited edition’ voor het JBC-project” blikt Bart               
Driessen, Sales Director Pami terug. Om de warme sfeer in de kan-
toor- en ontvangstruimte te versterken, zijn er zetels geplaatst op de 
overgangen tussen de afdelingen. Zij dragen bij tot meer en betere 
onderlinge contacten tussen de verschillende teams.

In de geest van de lofts in New-York biedt deze nieuwe werk-
omgeving een ruimtelijke indruk met rijkelijk lichtinval, warm 
en gebruiksvriendelijk. Ideaal om de creativiteit van de JBC-
medewerkers te stimuleren die voortdurend nieuwe modetrends    
de wereld insturen.

Eduard Coddé ✍

Thomas Vanhaute 

MVO gecertifieerd 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is heel actueel, maar 
helaas niet altijd de concrete dagelijkse praktijk. Daarom liet Pami 
zich als eerste leverancier van kantoorinrichtingen certificeren voor 
de MVO-prestatieladder. Deze MVO-prestatieladder is een in België 
nog weinig bekend certificaat dat eigenlijk slaat op de internationaal 
erkende en gehanteerde ISO26000 norm, maar die op zich niet 
certificeerbaar is. Dat is dankzij de samenwerking van een aantal 
certificerende organisaties nu wel gelukt met de MVO-prestatieladder.
De recent afgesloten audit evalueerde 33 indicatoren. Pami doorstond 
glansrijk de door een onafhankelijke derde partij uitgevoerde audit, 
waarvan het certificaat voor 3 jaar geldig blijft.

  www.mvoprestatieladder.nl
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Flex-werken is in eerste instantie beperkt tot de marketing afdeling omdat deze medewerkers slechts één dag per week op kantoor komen. De modulaire ‘Bench’ 
is voorzien voor 12 personen en zit gekoppeld aan een ingenieus systeem van beweegbare kasten, wat toelaat de ruimte optimaal te gebruiken. Wanneer de kasten 
niet in gebruik zijn, worden ze tegen de wand geparkeerd. Erboven zijn vakjes aangebracht, bedoeld voor de bedeling van post en diverse documenten.
Werkplek ‘b.long+’ by Pami - bureaustoel ‘Papillo’ by Kusch + Co – opberg ‘Follow me 2’ by Vitra

BUSINESS CASE  /  JBC, HOUTHALEN



➊ Buro B tekende ook een volledig nieuw meubelontwerp, dat de doopnaam ‘ADD-table’ kreeg en vandaag deel uitmaakt van de Pami-catalogus. 
 Stoel ‘About a chair’ by Hay

➋ Architect Rob Gijsenberg: “Zelf hebben we graag een hoge tafel in onze pauzeruimte als afwisseling tegenover het werken aan werkplekken met 
 de gebruikelijke hoogte. Een hoge tafel zet bovendien aan tot een heel ongedwongen gebruik, staand of zittend op een barkruk, spoort aan tot 
 conversatie en ideeënuitwisseling”. ‘ADD-table’ valt op door het eenvoudige maar zeer vernuftige onderstel in gelakt staal, dat een stabiele steun 
 biedt en de gebruikers toch nooit stoort omdat de steunende elementen nooit in de weg zitten. De hoge tafel is voorzien van een multiplex tafelblad 
 met linoleumoppervlak, verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De linoleumafwerking voelt warm aan en biedt een goede bescherming tegen intens  
 gebruik. Bovendien is hierdoor heel wat kleurvariatie mogelijk.
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