The Ghent office
on the move!
Deloitte kiest voor
innovatie, ook in de
werkomgeving
Na een maandenlange voorbereiding heeft de Gentse afdeling van
Deloitte haar intrek genomen in een gloednieuw kantoorgebouw op
The Loop. “We hebben getracht om een werkomgeving te creëren
die inspireert en stimuleert. Wanneer je hier rondloopt, voel je dat
er veel aandacht is besteed aan kwaliteit en optimalisatie van de
comfortwaarden”, poneert Nikolaas Tahon, Managing Partner van
Deloitte Accountancy.
Mobiliteit, duurzaamheid en ‘new ways of working’
Er werd niet alleen breed ingezet op duurzaamheid en zeer laag
energieverbruik, maar ook de manier van samenwerken wordt
geactualiseerd. "Onze collega’s krijgen geen vaste werkplek meer en
we opteren voor een volledige ‘clean desk policy’. Een oase aan licht
in combinatie met het gebruik van moderne materialen staan garant
voor een optimaal werkklimaat dat elk individu ten goede komt.” Door
de gunstige ligging aan het kruispunt van de E40 en de E17, een vlotte
tramverbinding en de nabijheid van het treinstation Gent-Sint-Pieters,
biedt The Loop bovendien een breed aanbod aan mobiliteitsoplossingen.
Ten slotte wordt er ook ingespeeld op de actuele digitale tijdsgeest.
“Wij willen onze collega’s aanmoedigen om de papierberg drastisch te
verlagen en de volledige omschakeling naar digitaal te maken. Binnen
afzienbare tijd willen we de dossierkasten hier volledig zien verdwijnen”,
voegt Tahon hier nog aan toe.
Historische kans
Deloitte Accountancy ziet in het nieuwe kantoor dan ook een historische
kans om nog beter in te spelen op de uitdagingen van de Oost-Vlaamse
kmo-bedrijfsleider. “Na omzwervingen over de voorbije twintig jaar in en
rond de Gentse regio, hebben we onze dienstverlening stevig weten te
verankeren in de Oost-Vlaamse kmo-markt. The Loop is het resultaat van
het jarenlange vertrouwen dat we samen met onze klanten en collega’s
hebben opgebouwd.”
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