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Samenwerking wordt succesverhaal  

De toenemende groei van het kantoor zorgde er echter voor 
dat het kantoor in Deinze stilaan te klein werd. Daarom 
werd op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Het oog viel 
op de site in Sint-Denijs-Westrem, dicht bij alle belangrijke 
uitvalswegen én ook nog eens goed bereikbaar. Voor de 
inrichting van het nieuwe kantoor was het van belang dat 
er rekening werd gehouden met de noden van de medewer-
kers. Om de drie waarden van het kantoor, namelijk be- 
trokkenheid, creativiteit en groei, een extra duwtje in de rug 
te geven, werd een beroep gedaan op de specialisten bij 
Kinnarps. De jarenlange samenwerking in andere vestiging-
en zoals Kortrijk, Zele en Brugge, maakte duidelijk dat zij 
opnieuw een ergonomische oplossing konden bieden. 
Vooraleer ze bij Kinnarps aan de slag gingen, werd uitvoerig 
geluisterd naar de wensen en behoeften van het kantoor én 
van de medewerkers. Daarna ging Xavier Lanssens, sales 
consultant bij Kinnarps, samen met de interieurontwerpers 
aan de slag. Er werd rekening gehouden met de recent 
vernieuwde huisstijl én met de waarden binnen het kan-
toor. Zo werd op korte termijn een volledig uitgewerkt plan 
opgesteld, en dat op maat van de klant. Waar nodig kon 
Vandelanotte dan ook telkens bijsturen. Tijdens het volledi-
ge proces streefde Kinnarps opnieuw naar een efficiënte en 
ergonomische werkomgeving. En dat met succes. 

Kinnarps keek voor de inrichting van het kantoor in Gent 
uiteraard ook naar het verleden. De kantoren van Zele,  
Kortrijk en Brugge kregen een eenvormige look en het kan-
toor in Gent moest hier dan ook zonder twijfel bij aansluiten. 
Die uniformiteit zorgt ervoor dat de huisstijl van Vandelanotte 
in elk kantoor mooi tot z’n recht komt. Bovendien staat de 
Zweedse meubelfabrikant bekend om zijn ergonomisch 
kantoormeubilair en dat zien we hier ook terug: in hoogte 
instelbare tafels en perfect instelbare bureaustoelen zorgen 
ervoor dat iedereen zijn ideale werkplek heeft. Kinnarps 
heeft echter niet alleen aandacht voor ergonomie. De 
interieurontwerpers hechten veel belang aan kleurgebruik: 
de kleuren uit de huisstijl van Vandelanotte zien we overal 
terugkomen. Door het gebruik van frisse kleuren werd een 
aangename, creatieve en dynamische sfeer gecreëerd waar 
iedereen zich thuis voelt. De samenwerking tussen 
Vandelanotte en Kinnarps resulteerde opnieuw in een 
aantrekkelijke werkomgeving, waar zowel werknemers, als 
klanten en bezoekers van onder de indruk zijn.

Accountants- en auditkantoor Vandelanotte liet begin 
februari haar werkplek in Deinze achter zich en vestigde 
zich op een gloednieuwe locatie in Gent. Dankzij de goede 
bereikbaarheid en de diverse uitvalswegen van de nieuwe 
vestiging, blijft het kantoor duidelijk in de nabijheid van haar 
klanten. Omdat een aangename werkomgeving echter ook 
gepaard gaat met een doordacht ontwerp van de werkplek, 
deed Vandelanotte voor de inrichting van het nieuwe kantoor 
opnieuw een beroep op Kinnarps. Als tweede grootste leve-
rancier van interieuroplossingen voor werkplekken in Europa, 
streven zij er namelijk naar om een efficiënte en inspireren-
de werkomgeving te creëren waar iedere medewerker zich 
goed voelt. En dat hebben ze bij Vandelanotte maar al te 
goed begrepen.

Gloednieuwe locatie

Het accountants- en auditkantoor Vandelanotte kent zijn 
oorsprong in het West-Vlaamse Wevelgem. Daar stampte 
Roger Vandelanotte bijna 70 jaar geleden de basis voor een 
succesvolle onderneming uit de grond. Vandaag is het kan-
toor over het hele land vertegenwoordigd. Met maar liefst 
280 medewerkers op niet minder dan 8 locaties is Vande-
lanotte een grote speler op het vlak van accountancy, audit 
en tax. Ondernemers kunnen er ook terecht met hun vragen 
op vlak van legal, hr, corporate finance, risk management en 
vermogensplanning. Ze kunnen er zowel tijdens de opstart, 
de groeifase of de overdracht van hun bedrijf rekenen op een 
persoonlijke ondersteuning waar een duidelijke communica-
tie centraal staat. Klanten konden in het kantoor Deinze dan 
ook steeds terecht voor sterk persoonlijk advies op maat, en 
dat steeds met respect voor de wensen van de klant.
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Over Kinnarps 

Kinnarps bestaat dit jaar 75 jaar en is sinds 1993 actief in België. Het bedrijf staat symbool voor ergonomie en duurzaamheid, 
maar verliest daarbij het design niet uit het oog. Kinnarps biedt workspace solutions die welvaart en welzijn brengen. Daarbij 
kijken de medewerkers steeds naar de wensen en de behoeftes van de klant, want: geen twee mensen zijn gelijk. Geen twee 
lichaamstypes zijn gelijk. Geen twee manieren van werken zijn gelijk. Geen twee bedrijven zijn gelijk. Geen twee workspace 
solutions zijn gelijk! 


