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De hedendaagse verwachtingen die aan een optimale 
kantoorruimte gesteld worden verschillen grondig van wat 
tien jaar geleden gangbaar was. Dat heeft te maken met 
andere organisatorische structuren, anders werken, een meer 
gediversifieerd personeelsbestand en de alom vooruit-
geschoven behoefte aan flexibiliteit in de meest brede zin van 
het woord. Cofinimmo speelt perfect in op de hedendaagse 
kantoornoden met het vernieuwende ‘Flex Corner’-concept.  

“Toen het gebouw ‘The Gradient’ aan de prestigieuze Tervuren-
laan in Brussel (Sint-Pieters-Woluwe) twee jaar geleden op de 
verhuurmarkt werd gezet, reageerden vooral kandidaten met 
behoefte aan kleinere oppervlakten” leidt Marc Van Haelen, 
Commercial Account Manager Cofinimmo, ons bezoek in.              
“De opmerkelijke vraag naar 50 tot 250m² konden we toen niet 
verzoenen met een vloeroppervlakte van 2000 à 4000m² per 
verdieping, maar zette ons aan het nadenken, met de ontwikkeling 
van het ‘Flex Corner by Cofinimmo’-concept door ons eigen    
intern architectenteam als resultaat”.

De tweede verdieping van The Gradient werd ingericht volgens het 
‘Flex Corner’-concept, waarbij de aanwezigheid van vier ingangen 
per verdieping een belangrijke troef bieden. Centraal in de 
verdieping zijn drie vergaderzalen ingericht met een capaciteit van 
2, 4 en 10 personen. Daarrond zit een gezamenlijke zone met 
kitchenette, zit- en loungegroepen,  Hierop sluiten zes zones voor 
privatief gebruik aan met uiteenlopende oppervlakte, van minimaal 
103m² tot maximaal 1200m².

“Onze doelgroep voor het ‘Flex Corner’-concept zijn kleinere 
bedrijven, project gebonden teams die voor een in tijd begrensde 
periode samen moeten gehuisvest worden – we verwachten       
wel minimaal 1 jaar huur – kortom ondernemingen die optimale 
flexibiliteit zoeken” argumenteert Marc Van Haelen. 

OFFICES TO LET /  MARKET OFFER / EVOLUTION TRENDS

Actuele flexibiliteit 
De centrale vergaderfaciliteiten worden proportioneel t.o.v. het 
aantal gehuurde vierkante meters privatieve kantoorruimte 
beschikbaar gesteld. Ze zijn gekoppeld aan een reserve-
ringssysteem, dat zowel via PC als via een beeldscherm nabij de 
vergaderzalen toegankelijk is. Wie behoefte heeft aan meer, kan 
uitwijken naar het gloednieuwe vergadercentrum op het gelijkvloers.
De volledige kantoorvloer is voorzien van vast tapijt. Er is een 
verhoogde, technische vloer, met voorbekabeling voor ethernet 
netwerken. Cofinimmo voorziet op vraag in ondersteuning voor 
een gepersonaliseerde indeling van de gehuurde oppervlakte en 
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bijkomende technische uitrusting. De huurders ontvangen een 
maandelijkse factuur waarin de huur, alle taxen en een forfait      
voor de gemeenschappelijke lasten (o.a. elektriciteit, onderhoud 
gemeenschappelijke zones, WiFi,…) vervat zitten. 

“Dat betekent een administratieve vereenvoudiging voor de        
klant en een vooraf gekende vaste kost” vat Danielle Scherens,  
Corporate Communication Officer, samen. Optioneel is er de 
mogelijkheid parkeerplaatsen te huren à rato van 1/50m² gehuurde 
kantoorruimte. Cofinimmo biedt de huurders van een kantoor-

Het kantoor volgens de actuele tijdsgeest
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De tweede verdieping van ‘The Gradient’ gebouw in Brussel werd ingericht volgens het ‘Flex Corner’-concept. Centraal in de verdieping zijn drie 
vergaderzalen ingericht met een capaciteit van 2, 4 en 10 personen. Daarrond zit een gezamenlijke zone met kitchenette, zit- en loungegroepen.

Meervoudig aan Brusselse rand
 
Het ‘Flex Corner by Cofinimmo’-concept is tevens beschikbaar 
in het gebouw van de Paepsem Business Park in Anderlecht, 
waar kantoren met 47 tot 200m² kunnen gehuurd worden, en 
zal in de nabije toekomst aangeboden worden in een wijde 
cirkel rond Brussel, met locaties van noord tot zuid. In Diegem 
zal in oktober een ‘Flex Corner by Cofinimmo ’ openen aan 
de Culliganlaan, nadien volgen Waterloo en de Vorstlaan in 
Watermaal-Bosvoorde, gepland voor begin 2017. 
Binnenkort zal meer informatie beschikbaar zijn op de website 
www.flexcorner.be.

ruimte op elk ogenblik de mogelijkheid te verhuizen naar een 
andere locatie die deel uitmaakt van hun vastgoedportefeuille 
indien door groei van de onderneming  ≥ 20% oppervlakte nodig is. 

Sterke locatie
‘The Gradient’ ligt in een glooiend terrein, waardoor de tweede 
verdieping helemaal uitkijkt over groen, zelfs over een recent met 
nieuwe planten verrijkt eigen park beschikt, wat toegankelijk is voor 
de huurders. Het gebouw ligt nog buiten het drukke Brusselse 
stadscentrum en is daardoor vlot bereikbaar met de auto.                   
De tramhalte ‘Julius Cesar’ (lijnen 39, 44) ligt direct tegenover de 
ingang van ‘The Gradient’. In de gemeenschappelijke delen is     
alle verlichting uitgerust met aanwezigheidssensoren. 

Vergaderfaciliteiten op maat
Vergaderen neemt een belangrijke plaats in binnen het heden-
daagse werken, maar slechts weinig bedrijven slagen erin de 
benodigde faciliteiten rendabel te benutten. Dat is logisch gezien 
de nood aan zalen met zeer uiteenlopende capaciteit, waarbij 
vooral de grootste ruimten slechts sporadisch worden gebruikt. 
Daarom heeft Cofinimmo beslist om in ‘The Gradient’ een flexibel 
en toekomstgericht vergadercentrum in te richten. 

Eduard Coddé  ✍  


