
Luminus is de tweede grootste elektriciteitsproducent en leverancier van 
energie en energiediensten aan bedrijven en particulieren op de Belgische 
markt. In Brussel, Luik en Hasselt zijn de drie grootste administratieve kan-
toren gevestigd.

Om de werkomgeving voor de medewerkers aan hun veranderende activiteiten 
en processen aan te passen, startte Luminus in 2015 het ‘Power 2 You’-project. 
De visie is duidelijk: het wordt geen technisch project met enkel het opfrissen 
van de werkomgeving. Met ‘Power 2 you’ wil het management het werk van de 
medewerkers zinvoller maken, effciënter en effectiever. De mens staat centraal 
en kan zelf kiezen hoe, waar en met wie hij of zij wil samenwerken. De focus ligt 
op het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen en het extra boosten 
van leadership, om toegewijde leiders te vormen die de Luminus-teams onder-
steunen.

De werkomgeving is een belangrijke enabler om de doelstellingen, die vanuit 
deze visie gedefinieerd werden, te bereiken. Het plan voor de vernieuwing van 
de werkomgeving werd daarom vanuit een holistische benadering ontwikkeld 
aan de hand van drie pijlers: 

• De werkomgeving van de kenniswerkers op de drie administratieve sites 
wordt omgevormd tot een activity-based werkomgeving.

• De medewerkers werken tijdens het traject mee aan de ontwikkeling van 
de nieuwe werkomgeving en worden ondersteund bij het gebruik van de 
nieuwe omgeving. 

• Nieuwe technologie wordt geïntegreerd om zo de flexibiliteit te verhogen.

De projectmanager van Luminus, die uit het hr-team komt, stuurt de drie tracks 
(Fysieke omgeving, Behaviour en Technology) aan en garandeert verbinding tus-
sen de disciplines. De ambassadors of change pioneers vertegenwoordigen de 
medewerkers vanaf het begin. Zij geven input aan het projectteam, dragen het 
project uit en het creëren het draagvlak voor het nieuwe concept. 

Van bij de start van het project doet Luminus beroep op de consultants van 
PROCOS Group voor het ontwikkelen en implementeren van de fysieke werk-
omgeving. Zij werken als één team samen met het Luminus projectteam en de 
change pioneers en hebben een aantal flinke uitdagingen. 

Het optimaliseren van het ruimtegebruik was vanaf het begin al één van de gro-
te uitdagingen. De mobiliteit van de teams over de 3 sites zorgde vaak voor 

onderbezetting van de werkplekken. Het nieuwe concept stemt de effectieve 
bezetting beter af op de beschikbare ruimte. Dit, versterkt door thuiswerk dat 
ondersteund en aangemoedigd wordt, resulteerde in een reductie van de ge-
huurde kantooroppervlakte.

Het beter afstemmen van de werkomgeving op de activiteiten was de volgende 
uitdaging. De teams en medewerkers van Luminus werken volgens de agile 
principes. De werkplektypes moeten dit ondersteunen zodat ze kunnen bijdragen 
tot het behalen van de doelstellingen. 

Het creëren van een inspirerende omgeving, die de medewerkers uitdaagt maar 
hen ook rust en geborgenheid geeft, was voor Luminus belangrijk. Enkel wan-
neer medewerkers zich goed voelen, zijn ze in staat om efficiënt samen te wer-
ken.

Door de uitstekende samenwerking tussen het PROCOS Group team, de change 
pioneers, de communicatiespecialisten en het Luminus projectteam is één ge-
integreerd project gerealiseerd. De nieuwe werkomgeving inspireert de mede-
werkers van Luminus, geeft hen ruimte om zich te ontplooien en empowered en 
ondersteund hen in ondernemerschap. In de nieuwe werkomgeving hebben ze 
de vrijheid om samen te werken op een manier dit het beste past bij het behalen 
van de doelstellingen.

Vanaf vorig jaar is in Luik en Hasselt het nieuwe concept geïmplementeerd. De 
hoofdzetel in Brussel verhuist begin 2020 naar het Seven-gebouw in de Noord-
wijk, een volledig gerenoveerd en duurzaam gebouw. 

Veel “Power” voor de medewerkers in 
de nieuwe werkomgeving van Luminus

“De expertise en 
ervaring van een externe 
partner zoals PROCOS 
Group is een belangrijke 
meerwaarde voor het 
project.”

— Philip VOLCKAERT, Director Health, 
Safety, Environment and Real Estate 

Management LUMINUS

“De fantastische 
samenwerking met 
het team van Luminus 
heeft in sterke mate 
het eindresultaat 
bepaald.”

— Jos DUCHAMPS, Managing Director 
PROCOS Group

www.procosgroup.com




