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BUSINESS CASE/  SMART WAY OF WORKING @ ELIA, BRUSSEL

‘Worklounge’-ruimte voor een dynamisch samengaan 
van verschillende werkvormen, met open en gesloten
vergaderruimten en meer privatieve alkoven.
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De keizerlijke route naar SWOW
Onlangs werden zes verdiepingen in het hoofdkantoor van 
Elia aan de Keizerslaan 20 grondig gerenoveerd. De 360 
medewerkers die er werken, zullen er zich professioneel 
verder kunnen ontplooien volgens de regels van de ‘Smart 
Way Of Working’, dat voortaan in het DNA van Elia verankerd 
zit.  

“Op menselijk vlak is het een enorm avontuur geweest om ons 
gebouw aan de Keizerslaan te verbouwen tot wat het nu is” aldus 
Jan Windels, Critical Installations, Admin Support & Fleet bij Elia. 
Jan Windels stond niet alleen in voor het beheer van dit gigan-
tische project, waarbij zes verdiepingen van telkens 1.000 m²     
een grondige facelift kregen, maar leidde ook de implementatie van 
de ‘Smart Way Of Working @ Elia’ (SWOW) in goede banen voor 
de 360 mannen en vrouwen die er dagelijks komen werken.
Deze SWOW wordt concreet ingevuld met open spaces op 
mensenmaat, een clean desk-beleid en gedeelde flex desk-werk-
plekken, maar ook extra ontspanningsruimten, coffee corners en 
ontmoetingsruimten om de spontane en informele communicatie 
te stimuleren. 
En dat is nog niet alles: SWOW@Elia betekent ook flexibele 
werkuren, een werkvisie op basis van doelstellingen in plaats van 
gepresteerde uren en het stimuleren van telewerken thuis of in       
één van de elf vestigingen van Elia in België. 

Het project aan de Keizerslaan ging concreet van start in januari 
2015. Verdieping één tot zes werden één voor één leeggemaakt  
en volledig heringericht in de pure SWOW-stijl, dit naar analogie 
met de inrichting van de Le Monnoyer-vestiging, die als referentie 
diende1. 
“De grote uitdaging was dat we op vijf verdiepingen moesten 
kunnen doorwerken terwijl op de zesde gerenoveerd werd. Maar 
dat kon niet gewoon in stijgende volgorde, van de eerste naar de 
zesde verdieping, omdat we rekening moesten houden met de 

technische en operationele voorwaarden van de activiteiten van 
onze medewerkers. Het was dan ook een hele opgave om aan-
gename werkoplossingen te kunnen organiseren en het personeel 
zo weinig mogelijk te storen” vertelt Jan Windels. “Wij hebben een 
eerste verdieping kunnen vrijmaken door het personeel te ver- 
delen over de andere verdiepingen en onze kantoren op de Zavel. 
We hebben ook tijdelijke kantoren moeten huren bij Regus, 
tegenover Brussel-Centraal”. 

Beheer en planning door GLOBAL
Het bedrijf GLOBAL, interieurarchitectenbureau en tevens consul-
tant bij de reorganisatie en herinrichting van werkplekken, werd 
ingeschakeld om de renovatie van de zes verdiepingen van het 
gebouw van Elia aan de Keizerslaan tot een goed einde te brengen. 
Philippe Bémont, lid van de raad van bestuur en Head Project 
Management bij Global, vertelt ons er meer over: “Achter deze 
aaneenschakeling van renovatiewerken tussen januari 2015 en 
april 2016 schuilde een immense planning. Voor de inrichting van 
de eerste verdieping waren acht weken nodig. De volgende 
verdiepingen werden in dezelfde tijdspanne uitgevoerd. De laatste 
was nog sneller klaar. Voor de keuze van de inrichting werden de 
werkelijke behoeften van de medewerkers minutieus geanalyseerd. 
Vervolgens hebben onze teams een ontwerp en inrichting voor-
gesteld voor de verschillende ruimten”.
“Op elke verdieping werden alle scheidingswanden gedemon-
teerd, wat een verrassend resultaat opleverde: we gingen van   
twee lange grijze gangen, typisch voor overheidsinstellingen, naar 
een gigantisch grote open space met nauwelijks enkele steun-
muren” aldus Jan Windels.
Wanneer de verdieping volledig gerenoveerd was, gebeurde de 
verhuizing in het weekend: tegen vrijdagmiddag moest het 
personeel zijn spullen in kisten gestoken hebben en in het weekend 
verhuisde IT al het informaticamateriaal terwijl de door Global 
geselecteerde en aangestelde verhuisfirma de kisten verhuisde. 

1) zie kader op pagina 22 ‘ SWOW: van Le Monnoyer tot de Keizerslaan’



20  WORKPLACE SHOWCASE 2016

Elia in een notendop    
 
Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor 
elektriciteit onder hoogspanning, goed voor meer dan 8.000 km 
bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels verspreid over 
gans België. Elia is op Europees niveau door haar geografische 
ligging in het hart van Europa tevens een essentiële speler 
binnen het geïnterconnecteerde elektriciteitsdistributienet. 
Momenteel telt het bedrijf meer dan 1.200 medewerkers in 
België, die instaan voor het dagelijkse beheer van het 
hoogspanningsnet.

Onderdompeling in de SWOW aan de Keizerslaan
Nu de zes pas gerenoveerde verdiepingen een zee van ruimte, licht 
en kleur tentoon spreiden, is het moeilijk voor te stellen dat elke 
verdieping een paar maanden eerder nog georganiseerd was rond 
een ‘wervelkolom’ van lange grijze gangen. De traditionele inrichting 
met trieste aanblik gaf nog de voorkeur aan individuele kantoren. 
Met de Smart Way Of Working (SWOW) van Elia is dat nu gelukkig 
allemaal verleden tijd! Bij deze inrichtingsstijl ging vooral veel 
aandacht uit naar de akoestiek en het vlotte wandelverkeer in het 
gebouw. Voor een nog comfortabeler gebruik van de ruimten werd 
de verlichting nauwgezet bestudeerd, waarbij daglicht maximaal 
de voorkeur kreeg. 

Clusterprincipe
Verdieping twee tot zes werden heringericht volgens een cluster-
principe: open spaces van twaalf tot maximaal zestien werkplek-
ken, die van elkaar gescheiden zijn door verschillende vergader-
zalen, ‘cockpits’ en ‘bubbles’. Deze clusters zijn georganiseerd in 
een open space en bestaan uit eilanden van vier bureaus rond acht 
meter lage kasten. In de wandkasten kunnen de documenten 
opgeborgen worden die eigen zijn aan elke dienst. 
De vergaderzalen die uitgerust zijn met schermen en video-
conferentiesystemen, kunnen gereserveerd worden via Outlook 
voor thuisgebruik. 

Bibliotheekruimte en salon, ingericht op de 6e verdieping 
in de nabijheid van een coffee corner. De inrichting als 

dynamische ‘Worklounge’ laat toe werk en 
ontspanning te combineren.

BUSINESS CASE/  SMART WAY OF WORKING @ ELIA, BRUSSEL
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De Elia Hub is een grote coffee corner 
bestemd voor zowel interne als 
externe evenementen.

Het atrium is als forum ingericht 
in de rotonde en direct verbonden 

met de coffee corner. 

De Hub is uitgerust met een bar, 
presentatiestanden en dynamische 

wanden met een blackboard. 
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Geen ongevallen tijdens de werken

Ongevallen met elektriciteitstransport onder hoogspanning kunnen 
vaak ernstig zijn. Veiligheid is dan ook een belangrijke pijler in de 
bedrijfscultuur van Elia. Ook tijdens de renovatiewerken in het 
gebouw aan de Keizerslaan werd veiligheid als prioriteit gesteld, 
met een strenge controle van de toegangen en leveringen en 
een constante, nauwgezette naleving van de instructies van de 
veiligheidscoördinator op de werf. Resultaat: tijdens de werken, 
die meer dan veertien maanden duurden, heeft zich geen enkel 
ongeval voorgedaan! 

SWOW: van Le Monnoyer tot de Keizerslaan  

Aandachtige lezers zullen zich wel nog herinneren dat we in maart 2014 
de SWOW @ Elia voorgesteld hebben in Profacility nr. 41, met de inrichting 
van de kantoren in Le Monnoyer in Schaarbeek. De Smart Way Of Working 
maakt voortaan integraal deel uit van de bedrijfscultuur van Elia, tot de 
hiërarchische top, want zelfs de CEO van Elia doet volop mee met de 
SWOW. 
Jan Windels: “Le Monnoyer was onze eerste ervaring met inrichting 
volgens de SWOW-principes. We hebben enkele punten die de gebruikers 
stoorden kunnen verbeteren. Vooral wat de omvang van de open spaces 
betreft, die mogen voor de gebruikers wat kleiner zijn om te werken. 
We hebben ook hard gewerkt aan de personalisering van de verdiepingen, 
en op elke verdieping aan de personalisering van de verschillende ruimten”.

    “Het nieuwe gebouw van Elia zet aan tot co-creatie” te downloaden via 
www.profacility.be/Biblio - datum van publicatie  22/04/2014

Nog een belangrijk detail: +1 is de enige verdieping met een 
vergaderzaal en kantoor waarvan de wanden volledig gezand-
straald zijn. In die twee ruimten gaan de assessments door en kan 
HR in alle vertrouwelijkheid werken. Er zijn ook twintig werkplekken 
voorzien. “Dat was oorspronkelijk niet gepland, maar het project 
was zo fl exibel dat de nodige aanpassingen onmiddellijk en 
probleemloos doorgevoerd konden worden” aldus Jan Windels.

Maatschappelijke recyclage van het meubilair
In het kader van de renovatie van de zes verdiepingen aan de 
Keizerslaan werd al het meubilair vernieuwd, zodat het beter 
afgestemd is op de Smart Way Of Working @ Elia. “Om het oude 
meubilair, dat nog van goede kwaliteit en perfect bruikbaar was,    
te ontzorgen, hebben we contact opgenomen met Oxfam, dat   
een groot deel heeft overgenomen” vertelt Jan Windels. “Maar de 
geruchten daarover deden verbazend snel de ronde, waardoor   
we heel wat aanvragen kregen van vzw’s en scholen uit het 
Brusselse. We hebben het verenigingswezen dus goed kunnen 
helpen!”.

De andere vergaderzalen staan ter beschikking van iedereen en 
hoeven niet op voorhand gereserveerd te worden. 
Jan Windels: “Elke verdieping heeft nu een eigen identiteit, maar 
alle inrichtingen delen dezelfde SWOW-fi losofi e. De ratio werkplek/
werknemer bedraagt 0,8. Dat is voldoende, rekening houdend   
met telewerk, vakantiedagen en verplaatsingen. Het is dezelfde 
ratio als in Le Monnoyer. Op elke verdieping zijn er ook acht speed 
desks: werkplekken voor telewerkers van andere Elia-vestigingen 
of voor wanneer de werkplekken toevallig toch allemaal bezet 
zouden zijn”. 

Een verdieping voor externen
De eerste verdieping is een speciale verdieping, want die is voor-
behouden voor externen, zoals bezoekers, consultants en 
leveranciers, om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen. 
Op +1 bevinden zich ook de diensten Press en HR en de Elia Hub, 
een grote coffee corner. In de Elia Hub, die rechtstreeks verbonden 
is met het atrium, de forumruimte in de rotonde, zullen eveneens 
interne en externe events georganiseerd worden.

Het ‘Monnoyer’-gebouw betrokken door Elia.

De benedenverdieping en de zevende verdieping van het gebouw 
maakten geen deel uit van het renovatieproject. Het zevende, waar 
de directie van Elia is ondergebracht, werd eerder al gerenoveerd 
volgens de regels van de SWOW. De renovatie van de beneden-
verdieping, met onder meer de receptie en de cafetaria, is voor 
later. 
Het totale budget voor deze realisatie is aanzienlijk, maar heeft ook 
bijgedragen tot een nieuwe tevredenheid over hun dagelijkse 
activiteiten bij de medewerkers van Elia. Zo ervaart Jan Windels  
het alleszins, die de hele tijd met een gelukzalige glimlach om de 
mond over het project vertelde. 

Bruno Hoditte  ✍   Marc Detiffe 

Jan Windels, Elia:   
“De verhouding tussen werkplekken 

en werknemers is bepaald op 0,8. 
Rekening houdend met telewerken, 

vakanties en verplaatsingen is 
deze ratio realistisch.“

    “Het nieuwe gebouw van Elia zet aan tot co-creatie” 
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De centrale ruimte verenigt de 
functies vergaderen, kopieer-
faciliteiten en coffee corners, 
evenals de gescheiden 
afvalbehandeling.

De open space werkplekken 
bestaan uit maximaal 4 clusters 
van gebundelde werkplekken., 
het resultaat van de ervaring 
opgedaan in het ‘Monnoyer’- 
gebouw.

De cockpits zijn concentratiewerkplekken 
waar één of twee personen in alle stilte 
kunnen werken.  
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