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Het ‘eco-dynamic-office’
Geen theoretisch model, maar zelf gedefinieerd maatwerk
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Rendering CEPEZED Architects

Het besluit tot verhuizen en centraliseren van de verschillende
afdelingen en teams was voor Leefmilieu Brussel het
spreekwoordelijke ‘vuur aan de lont’ om zich grondig te
bezinnen over de optimale werkomgeving voor de
medewerkers en in het bijzonder over de onderlinge
samenwerking en stimulerende kruisbestuivingen. Lang voor
de nieuwe thuis geconcretiseerd werd, vervoegde een expert
voor change management de interne project manager.

Studies hielpen om vast te
leggen hoe de verschillende
teams optimaal werden ondergebracht in het gebouw. Het
ontwikkelde werkplekconcept
werd geprojecteerd op een leeg
vloerplan om tot de optimale indeling
te komen, die nadien werd overgemaakt
aan de interne architecte.
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Barbara Dewulf, Afdeling Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire
economie, Duurzame stad en projectverantwoordelijke: “We zaten
voordien aan de rand van de stad, verspreid over een aantal oude
gebouwen die niet meer in overeenstemming konden gebracht
worden met het ecologisch management dat wij als organisatie
uitdragen. Wij hebben van meetaf beslist om van dit project veel
meer te maken dan een verhuis met keuze voor een nieuw
gebouw. De nieuwe thuis moest in lijn liggen met waar we voor
staan, m.a.w. de passief standaard was zowat een conditio
sine qua non. Daarnaast zijn transparantie en performantie
kernwaarden voor onze organisatie”.
Het volledig passief kantoorgebouw voor ongeveer 650
medewerkers, dat inmiddels met de bijnaam ‘broodrooster’
werd gedoopt, is gebouwd volgens de door Leefmilieu Brussel
als huurder opgelegde prestatieverwachtingen. Barbara Dewulf:
“Voor ons was het o.a. zeer belangrijk dat er maximaal daglicht
zou doordringen tot op elke plek in het gebouw, maar ook het
akoestisch comfort was een absolute topprioriteit”.
Het ‘eco-dynamic-office’
Bij de start van het project lagen twee grote aanpassingen voor
de medewerkers op tafel: mobiliteit en een totaal nieuwe werkwijze.
“Een betere werkomgeving bieden” vat Barbara Dewulf het ‘ecodynamic-office’-project zo beknopt mogelijk samen. “Elke keuze
werd getoetst aan dit gegeven. We waren ervan overtuigd dat het
inroepen van externe expertise essentieel was voor het welslagen van
ons project”.

“De nieuwe thuis moest in lijn liggen met waar we voor
staan, m.a.w. de passief standaard was zowat een
conditio sine qua non“

Multifunctionele terrassen
Een heel bijzonder kenmerk van het gebouw zijn de terrassen die
voor elke verdieping een verlengstuk vormen. Ze lenen zich bij uitstek
voor spontane ontmoetingen, omdat er niet moet gereserveerd
worden en zijn tevens voorzien van een coffee corner. “Er zijn altijd
wel medewerkers aanwezig op de terrassen, die bovendien ook

alternatieve werplekken bieden” commentarieert Barbara Dewulf.
“Bovendien werden alle medewerkers gesensibiliseerd om de
normale kantoorruimte te verlaten wanneer ze anderen zouden
hinderen met lawaaierige bezigheden als bv. het voeren van
telefoongesprekken”.
Grote betrokkenheid
Binnen alle teams werden ‘ambassadors’ aangesteld als
vertegenwoordigers van hun collega’s. Zij droegen intensief bij tot het
finetunen van de verschillende werkplekconcepten, zowel op het vlak
van opbouw, plaatsing als gebruik. Barbara Dewulf: “We hebben de
nieuwe werkomgeving maximaal laten groeien vanuit de gebruikers.
De ‘ambassadors’ gaven nadien ook de opleiding aan de gebruikers.
De grote betrokkenheid van de mensen heeft de aanvaarding van de
verandering in belangrijke mate bespoedigd”.
Een zeer uitgebreid communicatieplan stimuleerde die betrokkenheid:
informatieverstrekking via diverse kanalen (gedrukt en online),
verschillende werf- en wijkbezoeken met alle collega’s, uitgebreide
opleidingssessies en voor alle gebruikers een duidelijk opgestelde en
vlot begrijpbare handleiding bij elk type werkplek.

Brussels Lexicon
• ‘De Broodrooster’: het gebouw waarin Leefmilieu Brussel / Bruxelles
Environnement zijn nieuwe thuis heeft ingericht.
• ‘Den bazar’: locker
• ‘Babbelkot’: overlegplek
• ‘Mét’: vergaderzaal
• ‘Quartier’: een ‘vlek’ toegewezen aan een team binnen Leefmilieu
Brussel

Yvan Glavie

Anton Maes, expert change management bij D&C Services:
“Vooreerst werd een visie bepaald, waarin de nadruk werd gelegd op
duurzaamheid, flexibiliteit en transparantie naar de omgeving en de
collega’s. Vervolgens werd een werkplekconcept uitgewerkt op maat
van de activiteiten van de organisatie. De nadruk op open
samenwerking en wendbaarheid leidde uiteindelijk tot een open
werkomgeving gekenmerkt door flex-desk en clean-desk Niemand
heeft nog een vaste werkplek”.
Praktijkmetingen aan de bestaande werkplekken over een periode
van twee weken lieten toe om het reëel benodigde aantal werkplekken
zo precies mogelijk te bepalen.
Anton Maes: “Studies hielpen om vast te leggen hoe de verschillende
teams optimaal werden ondergebracht in het gebouw”. Het
ontwikkelde werkplekconcept werd geprojecteerd op een leeg
vloerplan om tot de optimale indeling te komen, die nadien werd
overgemaakt aan de interne architecte. Anton Maes: “Aan de hand
van een proefproject op de oude locatie onderzochten we de
invloeden van het anders werken, om aldus de benodigde
werkplektypes te kunnen definiëren”.
De werkomgeving oogt groots, haast overgedimensioneerd, terwijl
juist het oppervlaktegebruik optimaal werd uitgekiend. Elke werkplek
beschikt over een scherm, toetsenbord, muis, een handsfree
telefoonset en een docking station voor de laptop waarover alle
medewerkers beschikken.

De onderste bouwlagen van het gebouw zijn toegankelijk
voor het publiek, met o.a. een ruim auditorium, tentoonstellingsruimte, congresfaciliteiten, een informatie& documentatiecentrum.
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Barbara Dewulf: “Het was ongetwijfeld een bijzondere troef dat we
over ruimschoots voldoende tijd konden beschikken om het project
grondig voor te bereiden en te detailleren”. Anton Maes: “Het volledige
change management traject is over bijna drie jaar uitgespreid in
hechte samenwerking met een vijfkoppig intern projectteam”. Nu de
nieuwe werkomgeving volledig operationeel is, ‘waken’ er per
verdieping een soort ‘floorstewards’ over het blijvend goed
functioneren en omgaan met de werkomgeving.
Aangenamer werken
Naast de uitwerking van een betere werkomgeving resulteerde dit
project ook in ‘aangenamer’ werken door meer flexibiliteit t.o.v.
telewerken. Barbara Dewulf: “Het management evalueert voortaan
resultaatgericht en niet langer op aanwezigheid. Deze verandering
ging gepaard met een aangepaste begeleiding en opleiding, in het
bijzonder naar het middenmanagement, dat kritisch en cruciaal is
voor het welslagen”.
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Een grondige analyse van het welbevinden op de werkplek staat
eveneens op de agenda, zodat de verschillen tussen de oude en
nieuwe werkomgeving kunnen geëvalueerd worden. Hiervoor werd
de geijkte analysetool ‘WODI’ ingezet (WerkOmgevingsDiagnose).
Barbara Dewulf: “Meestal hoor je enkel de stem van klagers; wie
tevreden is roert zich niet. Daarom is een objectieve evaluatie
belangrijk”.
Op 12 november 2014 was het D-day voor de verhuis en het feit dat
alles werkte, zorgde meteen voor de goede stemming. “Tijdens de
hittegolf die ons land begin juli 2015 trof, werden we van alle kanten
bestookt met vragen over de binnentemperatuur, gezien het
ontbreken van airco” getuigt Barbara Dewulf. “We hebben die hittegolf
perfect doorstaan en niemand horen klagen over een verminderd
comfort. Het passief kantoor en ons ‘eco-dynamic-office’ werken
echt!”.
Eduard Coddé ✍

Een heel bijzonder kenmerk van het gebouw zijn de terrassen die voor
elke verdieping een verlengstuk vormen. Ze lenen zich bij uitstek voor
spontane ontmoetingen omdat er niet moet gereserveerd worden en
zijn tevens voorzien van een coffee corner.

Tweewielers troef
Door de verhuis van Leefmilieu Brussel naar de stadskern, vormde
mobiliteit een belangrijke uitdaging. De organisatie zette maximaal
in op de tweewieler en stelt bedrijfsfietsen ter beschikking.
Wie meer dan 10 km aflegt heeft recht op een elektrische fiets.
Wie fietsen en openbaarvervoer combineert, krijgt een plooifiets
aangeboden. Voor anderen is er een conventionele stadsfiets.
Er zijn ook tweedehandsfietsen afkomstig uit de sociale economie,
voor wie de fiets achterlaat aan een station om daar met de trein
verder te reizen. Er zijn amper 30 parkeerplaatsen, waarvoor een
systeem bestaat dat medewerkers max. 10 dagen/jaar toelaat een
plekje te reserveren.

Vastgoed policy

Stakeholders van het nieuwe hoofdkantoor voor Leefmilieu Brussel

Het door Leefmilieu Brussel betrokken gebouw maakt deel uit van de immense Tour & Taxis site, waar o.a. een
20 hectare groot stadspark wordt aangelegd, een unicum in de voorbije 100 jaar en één van de bevoegdheden
die onder Leefmilieu Brussel vallen. De onderste bouwlagen van het gebouw zijn toegankelijk voor het publiek,
met o.a. een ruim auditorium, tentoonstellingsruimte, congresfaciliteiten, een informatie- & documentatiecentrum. Ook het bedrijfsrestaurant staat open voor externen die er kunnen komen lunchen. De faciliteiten gericht
op het publiek kregen de benaming “BEL”. De waarden van Leefmilieu Brussel werden coherent doorgezet in
alle facetten, zo ook in de catering die 100% focust op biologisch en ecologisch.

Adres:
Certificatie:

Extensa, als vastgoedontwikkelaar voornamelijk actief in België en Luxemburg , verwierf in januari 2015 100%
van de vennootschappen die eigenaar zijn van de site Tour & Taxis. Extensa heeft het door Leefmilieu Brussel voor 3.065.000 euro per jaar gehuurde gebouw verkocht aan de verzekeringsmaatschappij Intégrale. Het
hernieuwbare huurcontract heeft ene looptijd van 18 jaar. Frédéric Fontaine, directeur van Leefmilieu Brussel, is
tevreden dat hij op die manier kan bewijzen dat een passiefgebouw met €183/m²/jaar betaalbaar kan zijn zonder meerkosten in vergelijking tot de prijzen die gehanteerd worden in dit deel van Brussel voor kantoorgebouwen en die variëren van €185 tot €195/m²/jaar. Het gebouw zal trouwens een besparing van €214.000 euro aan
verwarmingskosten (-96% gasverbruik in vergelijking met de oude gebouwen) opleveren, terwijl de jaarlijkse
energiekosten dalen van €19,88 naar €4,54/m².
@

‘Lees ook de reportage over de constructie en de technische specificaties van het passief gebouw’.
Het artikel is gepubliceerd in de online bibliotheek www.profacility.be/biblio op 17/06/2015

Gebouw
Bouwheer:
Architecten:
Studiebureau:
Hoofdaannemer:
Metalen constructies:
Gevels en dak:
Glazen binnenwanden:
Beglazing
(met geïntegreerde
fotovoltaïsche cellen):

Tour & Taxis site, Havenlaan 86c, 1000 Brussel
BREEAM « Excellent »

Project T&T
Cepezed, Delft (NL) en Philippe Samyn & Partners (BE)
Meijer, Wilrijk
Van Laere, Zwijndrecht
CSM Steelstructures, Hamont-Achel
Hafkon, Zaltbommel (NL) en Belgo Metal, Wetteren
Maars Janssens Partitioning systems
www.profacility.be/maars-janssens

ISSOL, Luik

Workplace / auditorium / bedrijfsrestaurant
Look en feel:
Rosestudio
www.profacility.be/rosestudio
Kantoor meubilair:
Bedimo / TDS Oﬃce Design / Pami / Drisag / NNOF
Verrijdbare archiefkasten:
Bruynzeel Storage
www.profacility.be/bruynzeelstorage
IT Materiaal voor werkplekken:
Systemat, Dell
multifunctionele printers:
Konica Minolta
Audiovisuele installaties:
De Graeve, Dialog
Keukenuitrusting:
Metos
Koelkamers:
Cooltech
Koﬃeautomaten en
waterfonteinen:
De Rode Pelikaan
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Diensten
Change management consultancy:

D&C services
www.profacility.be/dcservices
Verhuisbedrijf:
Team Relocations
Catering:
Biorganic Factory
Afvalverwerking:
MCA Recycling
Netwerkinstallatie, data-infrastructuur: IRISnet
GSM Telefonie:
Mobistar
Site survey Wi-Fi:
Imtech
Migratie van het datacenter:
CIBG
IT-assistentie:
Dimension Data
Netwerkbekabeling:
Cofely Fabricom (GDF suez)
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