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Alternativ Workspace Solutions biedt innoverende oplossingen 
voor modulaire en dynamische werkruimten aan. “We streven 
naar een intelligente inrichting” vat Philippe D’Archambeau, 
oprichter en eigenaar van Alternativ, in één zin samen. In meer 
dan twintig jaar is het bedrijf geëvolueerd van de verkoop van 
meubilair naar de uitwerking van geïntegreerde oplossingen 
voor volledige kantoorinrichtingen.  

Deze ontwikkeling werd gesterkt door de overname nu tien 
jaar geleden van de activiteiten van het bedrijf ‘Amovible’, 
gespecialiseerd in modulaire wanden. “Vandaag positioneren wij 
ons als schakel tussen de architect of binnenhuisarchitect, de 
project manager, de partner in meubilair en modulaire wanden 
en de eindklant” legt Philippe D’Archambeau uit. “Wij integreren 
en coördineren ideeën voor al deze dienstverleningen. Deze 
aanpak garandeert een perfecte autonomie in de uitwerking van 
oplossingen op maat voor onze klanten of hun architect”.

De werkwijze 
Tijdens het eerste gesprek probeert Alternativ de behoeften 
van de klant te begrijpen en analyseren. Op basis van deze 
informatie wordt er een brainstorming georganiseerd met het 
eigen studiebureau om de referentiepunten van het concept 
vast te leggen en de oplossingen te bepalen die aan de klant of 
diens architect voorgesteld zullen worden. Zodra de klant zijn 
goedkeuring gegeven heeft, begint Alternativ een project op maat 
uit te werken, rekening houdend met een precies vastgesteld 

budget en met een gegarandeerde planning voor de uitvoering. 
Aangezien elk project anders is, worden de voorgestelde 
oplossingen aangepast aan de vraag, waarbij het kan gaan om 
een totaalconcept, een voorstel voor meubilair en/of modulaire 
wanden of een combinatie van verschillende soorten voorstellen. 
Doordat Alternativ zorg draagt voor het volledige project, 
hoeft de klant zich niet bezig te houden met de coördinatie 
van de verschillende dienstverleners en kan hij bij één enkel 
aanspreekpunt terecht voor de uitvoering van zijn inrichting, 
zonder gevolgen voor het uiteindelijke budget. “We kunnen 
op verzoek van de klant ook samenwerken met een specifieke 
partner, bijvoorbeeld zijn IT-provider” verduidelijkt Philippe 
D’Archambeau.

Optimalisering van de ruimte om de kosten te drukken
Door de economische situatie van de laatste jaren, de 
technologische impact, de mobiliteitsproblemen en het moeilijk 
vinden en motiveren van talenten, zien bedrijven zich genood-
zaakt om hun werkruimte te herzien. “We maken onze klanten 
bewust van nieuwe werkmethoden (NWOW) met gedeelde 
werkplekken, formele en informele vergaderruimten, polyvalent 
gebruik van gemeenschappelijke ruimten,...”. Aangezien functio-
nele kostenbesparing tegenwoordig het hoofddoel van de meeste 
bedrijven is, adviseert en assisteert Alternativ zijn klanten in 
dynamische investeringen met onmiddellijke besparingen als 
resultaat. Alternativ houdt in zijn concept ook rekening met de 
duurzaamheid van de investering. “We stimuleren onze klanten 

om na te denken over de verandering van hun behoeften in de 
toekomst. En over de concepten BYOD (Bring Your Own Device) 
en BYOS (Bring Your Own Software) waar je niet meer omheen 
kunt in bedrijven. We stellen de klanten zelf investeringen voor 
die over vijf à tien jaar nog altijd actueel zullen zijn”. Daarom zorgt 
Alternativ ook voor het onderhoud van de werkruimte zodat die 
kan mee-evolueren met de tijd: “Bij ons is een oplossing nooit 
definitief”.

Knowhow en vakbekwaamheid
“In 2013 hebben we onze werkruimte radicaal veranderd om te 
voldoen aan drie doelstellingen: een oplossing vinden voor onze 
interne behoeften als gevolg van onze eigen groei, de nieuwe 
werkmethoden (NWOW) implementeren en onze knowhow op 
het gebied van projectbeheer voorstellen. Deze werkruimte 
is tenslotte ons visitekaartje. We hebben onder meer diverse 
oplossingen voor dynamische ruimten geïmplementeerd waarin 
speciale technieken, akoestische oplossingen, LED-verlichting 
en een design in overeenstemming met het merkimago van 
Alternativ geïntegreerd zijn”.
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