
PUBLI-VIEW/  NCBHAM 

Diversiteit en multiculturaliteit typeren de bijzondere cultuur 
van interieurarchitectenbureau NCBHAM. Zes jaar geleden 
hebben Mauro Brigham en Nicolas Ntalakidis het bureau 
opgericht. Inmiddels brengt het 29 medewerkers van 11 
verschillende nationaliteiten samen rond één doel, namelijk 
‘workplace experiences’ verrijken, diversifiëren en cocreëren.

Het architectenbureau voert projecten uit in vier activi-
teitensectoren: Workplace, Food, Retail,en Hospitaliy.

Wat hebben de inrichtingen die NCBHAM realiseerde voor 
onder meer de hoofdzetel van AXA in Brussel, de NAVO, de 
campus van Barco in Kortrijk en de hoofdzetels van Orange, 
Nike, Belfius, Thalys en Rossel dan allemaal gemeen? Voor de 
uitvoering van ieder project werd een virtueuze cirkel gecreëerd: 
Think > co-create > design > build > experiment > adapt

Ieder project uniek uitdenken
Ieder bedrijf heeft zijn eigen organisatie, waarden en cultuur. 
NCBHAM gaat voor elk nieuw project uit van een blanco blad, 
zodat de voorgestelde oplossing qua inrichting en design 
voldoet aan de verwachtingen van het bedrijf. Geen ‘copy-
paste’ maar wel een grondige analyse en een cocreatie samen 
met de klant, zodat de bedrijfswaarden en -cultuur perfect tot 
uiting komen in de inrichting en branding van de ruimten.

De ‘workplace experience’ diversifiëren en innoveren
NCBHAM volgt de evolutie van de leefgewoonten van dichtbij. 
De ‘millennials’ doen steeds vaker aan telewerk. Er is een 
alsmaar grotere diversiteit aan werkomgevingen om de hele 
dag lang tegemoet te komen aan de specifieke behoeften       
en verwachtingen op het vlak van werk en ontspanning: 
vergaderzalen die de brainstorming stimuleren, gedeelde 
werkplekken, coffee corners en gezellige eetruimten, fitnesszaal 
... De verscheidenheid en aantrekkelijke vormgeving van deze 
ruimten dragen bij aan de creatie van de ‘workplace experience’ 
die NCBHAM voorstelt.

Een diversiteit aan ervaringen    ontwikkelen als bron van welzijn voor de medewerkers
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De verandering vlot laten verlopen
Van de creatie, opbouw en implementatie tot de evaluatie is de 
rode draad om de organisatie van het werk te verbeteren door 
de mens weer centraal te stellen. Doel: de samenwerking en 
uitwisseling versterken en de tevredenheid en het welzijn van de 
werknemers vergroten om hun creativiteit te stimuleren en hun 
prestaties en bijgevolg hun productiviteit te verbeteren.

Ieder bedrijf heeft zijn eigen organisatie, waarden en cultuur. 
Het nodige voorafgaande denkwerk, de follow-up van de 
implementatie en de meting van de resultaten van een inrichting 
maken deel uit van het begeleidingsproces dat cruciaal is           
om van een project een succes te maken. Een ander onderdeel 
van dit proces is de communicatie voor, tijdens en na. Om de 
aanvaarding van de verandering te bevorderen, worden ook 
‘ambassadeurs’, zowel onder de algemene directie als onder het 
bedrijfspersoneel, betrokken bij de uitvoering van het project. 
NCBHAM begeleidt haar klanten in dit hele proces.

Een diversiteit aan ervaringen    ontwikkelen als bron van welzijn voor de medewerkers

Veelbelovende toekomst
Op de markt staat NCBHAM bekend om zijn professiona-
liteit, innovatie, duurzaamheid en multidisciplinariteit. 
De lijst met lopende projecten wordt iedere dag langer: 
de ‘creative hub’ van TRAKK in Namen, de onthaalruimten 
van het Quatuor-complex in de Brusselse Noordwijk, de 
uitbreiding van de universiteit van Luik op de terreinen 
van Louvrex en het restaurant Argan van het hotel Dolce 
in Terhulpen om enkele representatieve voorbeelden te 
noemen.
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NAVO TRAKK-project in Namen: coworkingcentrum en creatieve hub
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De ‘food experience’: een vak apart
De ‘food experience’ draagt in ruime mate bij aan het welzijn 
van de bedrijfsmedewerkers. Om zo’n ‘food experience’ te 
realiseren, moeten meerdere parameters gekend zijn: het 
voedingsaanbod maar ook het ontwerp en de techniciteit          
van de voorzieningen en werkwijzen. Deze multidisciplinaire 
benadering wordt erkend door de grootste cateringbedrijven, 
waaronder Sodexo, Compass en Aramark. Zo ontstaan echte 
partnerschappen voor projecten die verband houden met de 
inrichting van eetruimten maar ook de uitrusting en inrichting 
van de keukens. 

Deze specialiteit van NCBHAM in combinatie met de inventieve 
cocreatie van verschillende werkomgevingen voor ieder project 
biedt een echte toegevoegde waarde voor de bedrijven, 
consultants en beheerders die een beroep doen op het interieur-
architectenbureau.


