
 ARP & Brabantia. 

±900 internationaal
(125 in NL)

125 werkplekken
6 vergaderzalen - 1 boardroom

Missie
Designed for Living

Brabantia

 Een nieuwe werkplekinrichting. 
 Functioneel & ergonomisch werken in een duurzaam kantoor. 

 Vraag 

 Uitdaging 

De bouw van het nieuwe, duurzame kantoor van Brabantia: 

dát was de aanleiding om de werkplekinrichting van het 

bedrijf nogmaals onder de loep te nemen. Want ook die 

kon nog efficiënter. 

Een functionele, ergonomische én mooie oplossing, 

maximaal gestandaardiseerd, maar wel passend bij de 

verschillende gebruikers van Brabantia. Werk aan de winkel! 

Die combinatie, samen met de tijd vormde een 

grote uitdaging. De oplevering van het pand had 

een harde deadline, en de periode tussen het 

ontwerp en de uitrol was kort. Met duidelijke 

doelstellingen en gestructureerde vragen werd 

een duidelijk plan opgesteld. Daarbij werd het 

management, de vendor én de eindgebruiker 

constant betrokken. 

Tijdens de uitrol is er gebruik gemaakt van onze 

ARP services, waaronder groen transport, intern 

projectmanagement en een externe partij voor 

het plaatsen en installeren.

 Doen wat goed is  Moving to 100% circular design 

https://www.arpsolutions.nl/over-arp/services-hub


Het resultaat? Een efficiënte 

werkplekinrichting waarin beheer, ergonomie 

en een duurzame uitstraling centraal staat. 

Met high end AV oplossingen worden 

de gebruikers van Brabantia optimaal 

ondersteund met hybride werken.

 Resultaat 

 Samenwerking met ARP 

ARP is in contact gekomen met 
Brabantia door meerdere NSDC 
projecten de afgelopen jaren. 
Vanuit die solution zijn we ook 
werkplekken gaan leveren en 
hebben we de kans gekregen mee 
te denken over de AV oplossing. 

Verpakkingsarm leveren en groen transport 
zijn een van de opties waarvoor Brabantia 
heeft gekozen tijdens de uitrol. Door gebruik te 
maken van onze duurzame diensten, timmeren 
we samen verder aan een groene toekomst!  

 Een duurzame toekomst voor Brabantia 

Gebruikte vendoren: Philips voor de 

monitoren, Neomounts voor monitorarmen 

& laptop stands, Logitech en Barco voor 

de vergaderkamertechniek, Logitech voor 

de toetsenborden en muizen. De externe 

partijen voor de installatie en hulp betroffen 

Ruitech en Reuzado.

 Met een positieve blik op de ideeën van 

 Brabantia, de geboden flexibiliteit en ons 

 gezamenlijke doorzettingsvermogen hebben 

 we een mooie werkplekinrichting weten te 

 creëren, gericht op een duurzame toekomst!   

https://www.arpsolutions.nl/over-arp/mvo
https://www.brabantia.com/nl/duurzaamheid
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