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Winters verzorgt nieuwe kantoorinrichting voor Argenta

‘Het past perfect bij wie we zijn
en hoe we willen werken’
Winters bouw & ontwikkeling speelde in 2019 een aantal thuis
wedstrijden. De herinrichting van het kantoor van de Belgische zakelijke
dienstverlener Argenta was er één van. Het bankbedrijf bevindt zich
immers op steenworp afstand, in het Tetrade I gebouw aan de
Stadionlaan. In het pand van vastgoedbelegger Hinke Fongers is
Winters al een aantal jaren huisaannemer.
Winters kent het gebouw door en door. In 2018 realiseerde ze daar nog een multifunctionele ontmoetingsruimte met een luxe bedrijfsrestaurant, receptie met
loungegedeelte en vergaderzalen op de begane grond.
En ook voor de buren van Argenta - Avnet, Grizzly en
Deloitte - werkte Winters al eerder. ‘Het heeft meegespeeld dat ze al huisaannemer waren’, aldus Maartje
Sampson, als Procurement Officer bij Argenta verantwoordelijk voor alle inkoop in Nederland.
‘Het totaalplaatje van Winters klopte gewoon beter
dan bij de andere aanbieders.’
Ingericht op agile werken
Door de nieuwe strategie die Argenta Nederland vanaf
1 april 2019 heeft afgekondigd en de groei van de

laatste jaren, moet de zevende verdieping van Tetrade I
compleet opnieuw worden ingericht. Ook wordt de helft
van de zesde verdieping er bij gehuurd. Sampson: ‘We
zijn agile gaan werken binnen ons bedrijf. Dat betekende
dat er veel meer projectruimtes moesten komen en plaatsen voor onze daily standups. De hele dag traditioneel
achter je bureau zitten is er niet meer bij.’
Afwisseling
De nieuwe strategie en werkwijze, en de behoeften van
de medewerkers vormen de uitgangspunten voor de
nieuwe kaders. De Belgische interieurarchitect heeft
daarvan een afgeleide toegepast. Sampson: ‘We wilden
een chique en professionele uitstraling die past bij onze
identiteit. Een afwisseling met verschillende soorten

werkruimtes die zijn ingericht om op verschillende manieren met elkaar samen te werken. In de glazen cockpits
kunnen medewerkers in alle rust werken. Verder was
belangrijk dat het Argenta-gevoel goed in de inrichting
zou terugkomen, vandaar de groene kleur.’
Buiten werktijden
Winters voert de klus in drie fasen uit. Sampson: ‘Voor
ons was het belangrijk dat onze medewerkers geen of in ieder geval zo min mogelijk - hinder ondervonden
van de werkzaamheden. Winters is dan heel flexibel: zij
voerden de werkzaamheden met de meeste impact dan
uit op woensdag- of vrijdagmiddag omdat het dan traditioneel niet zo druk is op kantoor. Of ze zorgden ervoor
dat ze om negen uur klaar waren of aan het einde van de
werkdag hun werk deden. Voor de zomer waren de grote
werkzaamheden afgerond.’

Andere sfeer, andere manier van werken
Over het proces is Sampson erg tevreden. ‘We hebben
de planning gehaald én we zijn binnen budget gebleven.
Toen de vloerbedekking werd gelegd, hebben we in
fasen een paar dagen niet kunnen werken, maar dat
was ingecalculeerd. Toen heeft een groep medewerkers
steeds thuis gewerkt. De snelheid waarmee ze schakelen en de toegankelijkheid van de mensen van Winters
viel me wel op. Ze denken mee en reageren vliegensvlug: na een voorstel komt direct een tegenvoorstel.
En hun mannen op de werkvloer zijn zo netjes. Je bent
natuurlijk wel bij een bank, daar heerst een andere sfeer
en daar past een andere manier van werken bij. Je kon
merken dat ze dat wel gewend waren.’

Rustiger, eenduidiger, professioneler
De ruim 720 vierkante meter van de zevende verdieping
en ruim 350 vierkante meter van de zesde verdieping
zien er volgens Sampson prachtig uit. ‘Het geheel is
rustiger, eenduidiger en professioneler dan eerst. Alles
is beter op elkaar afgestemd. Op de zesde verdieping
hebben we die lijn heel mooi door kunnen trekken. De
wanden, de vloerbedekking, het schilderwerk, de plafonds…het past perfect bij wie we zijn en hoe we willen
werken.’
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