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Mobiliteitskansen van 
een verhuis



SHAPING OUR WORLD

Naast onze klanten is het onze missie 

om de wereld van morgen te bouwen. 

Met 150 jaar ervaring op het gebied van 

energie, water en infrastructuur, kunnen 

we u diensten aanbieden op het 

gebied van engineering, consultancy

en projectbeheer en uw partner zijn in 

energietransitie, digitale transformatie 

en innovatieve oplossingen.
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De verhuis bekijken als een kans

Engie wil de samenwerking 
tussen de verschillende 
dochterondernemingen 

verbeteren en tegelijkertijd de 
kosten optimaliseren.

Beslissing:

De verhuis van het Tractebel 
hoofdkantoor van SLW naar 

de ENGIE-toren

Tractebel  maakt van 
de gelegenheid 

gebruik om

een modernere en stimulerende 
werkomgeving te creëren en de 

bedrijfscultuur aan te passen aan 
de uitdagingen van morgen

NWOW

de locatie van de kantoren te 
optimaliseren om:

een goed evenwicht te bereiken 
tussen werk en privéleven

nieuw talent aan te trekken

de nabijheid van klanten te 
vergroten

Nieuwe kantoren in de buurt van 
stations
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De locatie van de kantoren optimaliseren?
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Openen van nieuwe 

kantoren voor een betere 

geografische spreiding?

Herlocalisatie van de 

kantoren dichterbij stations?



Bevindingen vóór de verhuis – 4 Tractebel-sites begin 2017
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Herlocalisatie van de sites in de buurt van stations (incl. SLW naar Engie Tower
Brussel)
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⚫ Analyse van 

werknemersconcentratie

⚫ Theoretische sites

⚫ Keuze gericht op Namen 

— Bestaande site van 

Engie

— Toegankelijkheid

⚫ Site operationeel sinds 

september 2017

⚫ 100 werknemers

Openen van een Tractebel-site in Namen

Namen
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Winst van de herlocalisatie van de sites te Brussel, Vlaanderen en 
de opening van de site van Namen
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Opmerking: nood aan bewustwording & veranderen van gewoontes

(voorbeeld: +/- 100 werknemers in Namen / 277 mogelijks geïnteresseerde 
werknemers)

Balans 2017-2018:

- 21% liter diesel

- 24% ton CO2



Een nieuwe werkorganisatie om de verhuis te ondersteunen
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Locatie van de sites in de buurt van stations

Flexibel mobiliteitsbudget (auto, abonnement openbaar vervoer, parkeren 
aan het station, fiets,…) 

Sterke beperking van parkeerplaatsen betaald door de werknemer

Individuele werkplekkeuze en veralgemenen van thuiswerk

Nieuwe site in Namen 

Integratie van NWOW (New way of working) in de inrichting van de nieuwe 
kantoren

Opleidingen om de verandering te ondersteunen

Versterken van IT-tools



Opleidingen om de verandering te ondersteunen
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Teambeheer op afstand

Samenwerken op afstand

Tijd beheren en prioriteiten stellen

Gebruik van nieuwe communicatie-middelen (skype, onedrive,…)

Identificeren van kansen en nieuwe gewoontes die gunstig zijn voor 
werknemers

Evaluatie van individuele prestaties

…



Nieuwe IT-tools om verandering te ondersteunen
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Computer en headset beschikbaar voor elke 
werknemer

Software om op afstand te communiceren via 
computer (skype, yammer, onedrive, sharepoint,…)

Software om op afstand te communiceren in 
vergaderzalen (videoconferentie,…)

Printers verbonden met netwerken

…
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Conclusie op het mobiliteitsgebied: revolutie in reisgewoontes
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Gemiddeld is de reistijd per dag per werknemer met 
30 minuten gedaald, dat wil zeggen met een derde. 

Het modale aandeel van de auto is gedaald

Het modale aandeel van de fiets is aanzienlijk 
toegenomen

CO2 is verminderd



New ways of working

Bubble

Meet & 
share

Workplace
Focus 

area quiet
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Lessen - aandachtspunten
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HR-beleid voor verandering (regels voor thuiswerk, gids met best practices voor 
teamwerk, flexibel werkschema, jaarlijks evaluatieproces, …)

Project om mee te bouwen met de werknemers, het management, sociale 
partners,… (sta werknemers toe eigenaar te zijn van hun project door hen 
bijvoorbeeld te betrekken bij de keuze van decoratie, ambassadeurs)

Ondersteunen van de wijzigingen (vóór, tijdens, na het project)

Evalueren en bijstellen (aanpassen van krachtige tools, aanpassen van de 
werkplekkeuze, …)

Alle facetten van het project integreren (materiaal, gedrag, ...)
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Vragen?
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