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Gedeelde en co-sharing kantoren 
als oplossingen voor mo biele werknemers

Mobiliteit  i  New world of work  i

D
e mobiliteitsproblemen worden 
er in België niet minder op. De 
verplaatsingstijden nemen nog 
verder toe, ongeacht of de oorzaak 
ligt bij stakingen, ongevallen op 

de weg, herhaalde vertragingen van het openbaar 
vervoer of de weersomstandigheden. Specialisten 
winden er geen doekjes om: als er niets gedaan wordt 
aan de onverminderde toename van het autoverkeer, 
zullen volgens de studie ‘Bestemming 2030: autoweg 
van de chaos of alternatieve trajecten?’, in september 
laatstleden gepubliceerd door het Planbureau, tegen 
uiterlijk 2030 onze wegen dusdanig verstopt zitten, 
dat de gemiddelde snelheid tijdens de spitsuren met 
bijna 30% zal dalen. Concreet wil dat zeggen dat we 
1u51 nodig zullen hebben om 50 km af te leggen 
op de Belgische wegen, tegenover 1u18 in 2008. 
Daarom stellen de oprichters van Mobispot hun 
uitgebreide desk sharing aanbod voor als ‘the work 
reasonable alternative to unreasonable traffic’.
Telewerken thuis of in gedeelde kantoren in de buurt 
van de eigen woning biedt belangrijke voordelen 
als gevolg van de beperking van de verplaatsingen, 
zowel voor wat de CO

2
-uitstoot betreft als op 

het gebied van energie- en tijdsverspilling. In het 
kader van de NWOW & Coworking Day die het 
‘Agence Wallonne des Télécommunications’ (Waals 
Agentschap voor Telecommunicatie) in november 
in Luik organiseerde. Tijdens een interview met de 
redactie van Profacitlty benadrukte Pierre Leclercq, 
gedelegeerd bestuurder van het netwerk van gedeelde 
kantoren ‘Smart Work Centers’: “Desk sharing is een 
goede oplossing voor de mobiliteitsproblemen voor 
bedrijven die zich maatschappelijk willen engageren, 
vooral op het vlak van CO

2
-balans, tijdverlies en 

stress als gevolg van nutteloze verplaatsingen”.

telewerken 
Dat deze gedeelde werkplekken her en der beginnen 
op te duiken (het aantal is sinds 2006 elk jaar bijna 
verdubbeld), heeft veel te maken met de invoering 
van de principes van de ‘New World of Work’ 

(NWOW) door de bedrijfswereld. In België heeft 
de NWOW-coalitie als doel om deze cultuur en 
haar methoden te promoten en de invoering van het 
Nieuwe Werken in bedrijven te versnellen. Volgens 
Anouk Van Oordt, een van de medeoprichters van 
de coalitie: “NWOW houdt in dat de oude cultuur 
van ‘command and control’ afgebouwd wordt. Dit 
zeer gestructureerde systeem heeft zijn beste tijd 
gehad. Werknemers en managers moeten (opnieuw) 
leren wat vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn. 
Ze moeten een vertrouwenscultuur creëren, nieuwe 
regels stellen die ruimte laten voor vrijheid, het werk 
baseren op doelstellingen en verkregen resultaten. 
Zo geef je mensen zin om te werken». Deze manier 
van denken zet de deur open voor de mogelijkheden 
van telewerken. Aangezien de werknemer meer 
verantwoordelijkheid krijgt en de beoordeling van 
zijn werk gebaseerd is op zijn resultaten, hoeft hij 
niet meer altijd fysiek aanwezig te zijn op kantoor. 

Gedeelde kantoren
Gedeelde kantoren zijn een oplossing voor een 
betere ‘work-life balance’ - een beter evenwicht 
tussen privé- en professioneel leven - want doordat 
de werknemer dichter bij huis werkt, wint hij tijd die 
anders verloren gaat aan verplaatsingen. Gedeelde 
kantoren (co-working) zijn een verleidelijker 
alternatief dan thuiswerken. Deze desk sharing centra 
zijn optimaal uitgerust met kantoorlandschappen, 
individuele kantoren en vergaderzalen. Ze bieden 
de flexibiliteit om een werkplek per uur, per dag 
of per week te reserveren en te huren. Er is echter 
meer dan enkel de organisatorische voordelen. 
Co-sharing en co-working worden vaak gelijkgesteld 
aan elkaar. Nochtans is er wel degelijk een verschil. 
Terwijl co-sharing voornamelijk verwijst naar 
een werkruimte die verschillende personen van 
verschillende bedrijven met elkaar delen, sluit 
co-working aan op een bepaalde levensfilosofie. 
Co-working is eerder bedoeld voor individuen dan 
voor bedrijven en brengt hen samen rond een aantal 
waarden.

Pierre leclercq
Gedelegeerd bestuurder
Smart Work centers cvba

anouk van oordt
Mede-oprichtster van de 
NWoW-coalitie
Manager van het consultancy-
bureau out of office 

“Work, in the future, will be only a verb. it is becoming a process, not a place” aldus Philippe 

ross, cEo van cordless Group, enkele jaren geleden. Deze voorspelling komt vandaag uit 

dankzij nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. De dematerialisatie van het 

kantoor zet zich meer en meer door en de mobiliteit van de werknemers is een echte 

trend geworden. De ‘gedeelde kantoren’ schieten als paddenstoelen uit de grond, doordat 

telewerken alsmaar meer aanvaard wordt en de principes van de New World of Work 

steeds meer ingang vinden.
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De laptop lounge in de gebouwen van 
Kinnarps in Wemmel is een van die 
‘gedeelde werkplekken’ waar goed 
uitgeruste werkruimtes verhuurd 
worden per uur, per dag of per week. 
Het centrum biedt niet alleen veel 
organisatorische voordelen, maar het 
is ook een plaats voor uitwisselingen 
en ontmoetingen die networking 
stimuleren.

Centraal staan de uitwisseling van ideeën en de 
opvatting dat een dynamische sfeer bevorderlijk is 
voor de contacten en uitwisselingen. 

behoefte aan sociale contacten
Naar aanleiding van de Nationale Thuiswerkdag 
bracht Professor Geert Van Hootegem van de KUL 
de behoefte aan sociale contacten van werknemers 
onder de aandacht. In tegenstelling tot de Generatie 
Y, die maar al te graag thuis werkt, zijn de vorige 
generaties niet zozeer vragende partij, omdat zij 
vrezen dat het te belastend is voor hun privésfeer en 
dat ze geen sociale contacten meer zullen hebben. 
Dan kunnen locaties voor co-sharing en co-working 
een interessant alternatief zijn, aangezien ‘home 
working’ niet die sociale omgeving biedt die mensen 
nodig hebben om zich positief te ontplooien.
In dat opzicht zal de ‘Smart Work Locator’ van de 

NWOW-coalitie een handig hulpmiddel vormen 
voor mobiele werknemers of voor telewerkers die 
meer sociale contacten willen leggen. Deze online 
applicatie is beschikbaar op www.slim-werken.be/
locaties en kan gebruikt worden als ‘zoekmachine’ 
om in enkele muisklikken een aangename werkplek 
te vinden: openbare plaatsen, cafés, business centers 
of centra voor co-sharing en co-working.

Om te beantwoorden aan de vraag van telewerkers 
naar een performante en sociale werkomgeving, 
vinden we niet alleen steeds meer gedeelde 
werkplekken terug in de grote steden, maar ook 
daarbuiten. Deze locaties zijn zeker een oplossing 
voor de toekomst om het werk zodanig te organiseren 
dat het beantwoordt aan de behoeften en de realiteit 
van de 21e eeuw.

Kim VERHEGGE ■

Nwow-coalitie

De think tank ‘Coalition for the New 
World of Work’ (NWOW) wil het 
Nieuwe Werken versneld invoeren 
in België door het delen van 
ervaringen, het opheffen van de 
drempels en het activeren van 
geëngageerde werkgevers en 
werknemers. De NWOW-coalitie 
omschrijft zichzelf als een 
community van acht organisaties 
uit de publieke en privésector. De 
stichtende leden zijn Microsoft, 
Telenet, SD Worx, USG People, 
Out Of Offi ce, de FOD Sociale 
Zekerheid, Flanders Synergy en 
Euro Green IT Innovation Center.  
     www.mieux-travailler.be. 

     Lees hierover ook het artikel 
‘NWOW-COALITIE - Beter 
werken in een nieuwe wereld’ dat 
verscheen in Profacility Magazine. 
Download het via 
www.profacility.be/biblio > 
08/10/2012.  

  Centraal reserveringsplatform voor desk sharing

Twee organisaties bieden samen desk sharing centra aan. Samen willen ze een centraal platform oprichten 
voor de reservering van een werkplek in verschillende business centers met een gecentraliseerde facturatie voor 
meerdere reserveringen. Een soort van abonnement waarbij prepaid uurkredieten gebruikt kunnen worden. Via 
een online applicatie kunnen gebruikers een gedeelde werkplek in de buurt van hun verblijfplaats opzoeken, 
de beschikbaarheid nagaan en een werkplek per uur of per dag reserveren. Momenteel biedt Mobispot een 
start-up die afgelopen juli gelanceerd werd, het meest ontwikkelde platform op dit gebied. Op dit platform zijn 
intussen al twintig centra samengebracht, die strategisch gevestigd zijn in Brussel, Waver, Waterloo, Luik, Namen, 
Antwerpen, Mechelen, Gent, Leuven en Kortrijk. Het ‘Smart Work Centers’-netwerk is momenteel vooral actief in 
Wallonië en Brussel met acht centra en binnenkort een negende in Luik (Barchon). Het netwerk zal in 2013 nog 
verder uitbreiden met een centrum in Brussel (Anderlecht), Mechelen en Antwerpen. De toekomst zal uitwijzen of 
deze twee reserveringsplatformen de strijd met elkaar zullen aanbinden... of de handen in elkaar zullen slaan.
     www.mobispot.be & www.smartworkcenters.be 

Om meer te vernemen over het netwerk van Smart Work Centers, verwijzen we naar de reportage ‘SMART 
WORK CENTERS - Een uniek aanbod voor een meervoudige dienst’, verschenen in Profacility Magazine. 
Download het via www.profacility.be/biblio > 06/09/2012. Alle artikelen zijn gerangschikt in dalende volgorde 
van hun online publicatiedatum. 

     Lees hierover ook het artikel 
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