
Klantcase:

Cubiss



Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt,
wordt blij verrast. Hier is Het Nieuwe Werken
tot in detail doorgevoerd in de inrichting.

Loungeruimtes met verstelbare tafels en rode banken
worden afgewisseld met ‘cockpits’: gesloten ruimtes die
functioneren als concentratieruimte. Dankzij de glazen
wand en deur hebben ze, net als de rest van het pand,
een opvallend open uitstraling. Verderop staan verga-
derzitjes: vier luxe fauteuils met enorme zijhoofdleunin-
gen die het omgevingsgeluid dempen. Het pand heeft
daarnaast een gezellige ontvangstruimte, een grand
café en verschillende vergaderkamers. Opvallend is ook
het kleurgebruik. Aan de noordzijde, waar het het
koudst is, zijn de muren deels rood, naar mate je de
zuidzijde nadert worden de kleuren koeler tot lavendel
en lichtblauw. 

Open uitstraling  
‘Over alles is nagedacht,’ zegt Camiel van den Brand,
facility manager bij Cubiss. ‘We zitten al ruim dertig jaar
in dit pand, maar tweeënhalf jaar geleden is alles gestript
en opnieuw ingericht. We hebben gekozen voor een
moderne open uitstraling. Dat zie je bijvoorbeeld ook
terug in de industriële plafonds; bij ons mogen mensen
zelfs zien wat er bóven het plafond zit.’ 
Camiel van den Brand legt uit wat Cubiss doet en waar-
om een open uitstraling zo belangrijk voor het bedrijf is.

‘Cubiss ondersteunt bibliotheken en andere maatschap-
pelijke organisaties door het leveren van hoogwaardige
en innovatieve producten, diensten en advies. Wij 
hebben bijvoorbeeld een leesbevorderingslijn, ‘de Rode
Draad’, ontwikkeld die bedoeld is om de leesvaardig-
heid onder leerlingen in het basisonderwijs te vergroten
en we maken voorleesmaterialen voor kinderdagverblijven
en peuterspeelzalen. Maar we verzorgen voor bibliotheken
ook opleidingen en trainingen, en bieden ondersteuning
bij de financiële dienstverlening, ICT,  HRM en M&C. Wij
zijn systeembeheerder van verschillende bibliotheken,
maken de back-ups en verhuren gedeeltes van de server.
Ook verzorgen we het transport van de boeken van de
bibliotheken in heel Noord-Brabant.’ Hij verduidelijkt: 
‘In Brabant kun je bij elke bibliotheek boeken lenen en
wegbrengen. Wij zorgen ervoor dat de boeken weer
terugkomen bij de bibliotheek waar ze horen.’ 

Het Nieuwe Werken  
In 2008 besloot Cubiss de overstap te maken naar het
Nieuwe Werken. Camiel van den Brand: ‘Kern van Het
Nieuwe Werken is dat de honderd medewerkers van
Cubiss flexibel en multi-inzetbaar zijn. De huisvesting
moest natuurlijk wel bij deze nieuwe manier van werken
aansluiten. De nieuwe inrichting zorgt ervoor dat onze
adviseurs makkelijk met elkaar in contact kunnen
komen. Er zijn flexibele werkplekken, inspirerende 
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ontmoetingszones en brainstormruimtes om in wisselende
teams samen te werken. Het geheel is erop gericht om
de interactie en teamgeest te stimuleren.’ 

Zo goed als nieuw  
Ook al is het ‘nieuwe’ pand ruim tweeënhalf jaar in
gebruik, het ziet eruit alsof het net is opgeleverd. Dat is
grotendeels op het conto van Camiel van den Brand te
schrijven. Hij is – inmiddels al dertig jaar – naast facility
manager ook gebouwbeheerder. Hij is bovendien 
verantwoordelijk voor het arbobeleid, en stuurt de catering-
medewerkers en de schoonmakers aan. ‘Maar ik regel
ook beamers voor medewerkers en sluit ze desgewenst
aan, reserveer en verzorg vergaderruimtes en ga mee
naar presentaties buiten de deur om te helpen met de
apparatuur.’ Ook voor huishoudelijke klussen draait hij
zijn hand niet om. ‘Ik vervang lampen, ontstop toiletten,
schakel loodgieters in als het nodig is, maar ik dweil ook
gerust een omgevallen kop koffie op.’ 

Drie decennia     Gom  
De schoonmaakwerkzaamheden zijn uitbesteed aan
Gom. Camiel van den Brand: ‘We werken inmiddels al
bijna dertig jaar samen en zijn goed op elkaar inge-
speeld.’ In de nieuwe situatie is het extra belangrijk dat
alles fris en schoon is, zegt hij. ‘Je ziet door de open
werkruimtes niet alleen alles, je deelt de plekken ook

met je collega’s. En je wil natuurlijk niet in de rommel 
van iemand anders zitten. De schoonmakers van Gom
zorgen voor de basis. Er werkt een vast team van drie
medewerkers dat elke dag komt schoonmaken. Ze
doen het hele pand; ook de bovenverdieping die groten-
deels verhuurd is. Voor de glas bewassing is een apart
contract afgesloten met Gom Specialistische Reiniging.
Maar de Gom-medewerkers verwijderen tussendoor wel
vingertasten op ramen en glasdeuren. Doordat ik zelf
meestal tot half zes, zes uur op kantoor ben, doe ik de
overdracht eigenlijk altijd persoonlijk in samenspraak
met mijn vaste aanspreekpunt Angelique. Dat is prettig,
want dan kan ik specificaties doorgeven. Laten weten
waar een ongelukje is gebeurd of waar die dag intensief
gebruik gemaakt is van de vergaderruimte bijvoorbeeld.’
Het contact met de Gom-medewerkers is goed.
‘Hoewel ze ’s avonds werken als de meeste medewer-
kers van Cubiss al naar huis zijn, horen ze er wat mij
betreft echt bij. We drinken bijvoorbeeld een kop koffie
samen op verjaardagen en krijgen ze met kerst  ook een
kerstpakket.’

Clean desk  
Om het overdag netjes te houden is er een aantal
‘regels’ voor de medewerkers opgesteld. Camiel van
den Brand: ‘Een clean desk beleid, bijvoorbeeld. Elke
medewerker heeft een eigen plank in speciaal daarvoor



bedoelde kasten waarin hij of zij de spullen na het werk 
   kwijt kan. Eten mag alleen in de ontmoetingsruimte of de
kantine. Printen gebeurt in een van de twee speciale
printkamers, prullenbakken voor gescheiden afval staan
in de gemeenschappelijke gangen. Elke medewerker
heeft een eigen postruifje.’ Camiel van den Brand spoort
de medewerkers aan zich aan de regels te houden.
‘Ook als de directeur een appeltje eet in een     verloopt
het erg soepel.’ Zo soepel zelfs dat het schoonmaak-
contract verkleind is. ‘Een bezuiniging was voor ons
onvermijdelijk. Doordat de medewerkers zich zo goed
aan de regels houden en doordat de schoon makers van
Gom zo goed op ons zijn ingespeeld, hebben we de
garantie dat hoewel het werk in minder uren plaatsvindt
het net zo schoon is; misschien zelfs wel schoner.’
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