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Tribes: inspirerende
werkomgeving voor
de business nomad

Tribes is een (inter)nationaal kantorennetwerk waarin
professionals gefaciliteerd worden om hun werk zo goed
en efficiënt mogelijk uit te voeren. In het concept komen
alle laatste trends samen: duurzaamheid, mobiliteit en Activiteit Gerelateerd Werken. Tribes heeft de handen ineen
geslagen met kantoorinrichter Ahrend, die de inrichting
gaat verzorgen voor alle te openen Tribes-locaties.
Tribes heeft haar doel duidelijk voor ogen: huidig ondernemend Nederland zo goed mogelijk faciliteren in hun werk
waardoor ze zo efficiënt mogelijk kunnen functioneren.
Ahrend geeft dus verdere invulling aan het flexibele inrichtingsconcept van Architecten Bureau AbrahamsCrielaers.
De begane grond is opgedeeld in verschillende werkplaatsen en een eigentijdse horecagelegenheid. De professional kan plaats nemen op één van de werkplekken: van
overleg en (informele) ontmoetingsruimtes tot individuele
concentratie werkplekken.

Business nomads

Arnold Struik, Director Concept & Design van Ahrend,
toonde zich meteen enthousiast toen de kantoorinrichter
werd benaderd om samen met AbrahamsCrielaers verdere invulling te geven aan het flexwerk-concept Tribes. “Het
idee van business nomads en flexplekken past heel goed
in de huidige tijdsgeest. Er staat veel kantoorruimte leeg,
die je op een andere manier kunt inrichten. De hedendaagse professional wil flexibel kunnen werken, maar wel
op een goede werkplek.”
Struik vindt het eigenlijk heel logisch dat er tegenwoordig
concepten zoals Tribes zijn. “Waarom zouden we geen
werkruimtes delen? Bedrijven schalen naar beneden wat
betreft vaste werkplekken. Van het thuiswerken komt men
terug. Mensen werken beter in collaboratie en dan is het
goed om een ingerichte werkplek te hebben. Nu bestaat
het businessmodel vooral uit flexibiliteit. Een kleiner
(hoofd)kantoor en een grote schil van flexibiliteit erom
heen. Hiermee kun je wat gemakkelijker af- of opschalen.

De core is dus kleiner, maar de functie van een hoofdkantoor is nog steeds belangrijk. Als mensen goed willen
samenwerken, komen ze naar kantoor.”

Alles faciliteren

AbrahamsCrielaers vond in Ahrend de juiste partner voor
het inrichten van Tribes. “We positioneren ons als totaalinrichter,daarvan hebben we ook veel kennis in huis. We
hebben een enorm productfolio en kunnen alles faciliteren. Daarom vond AbrahamCrielaers het fijn om met ons
samen te werken.”
Tribes is volgens Struik de oplossing voor de realiteit
van vandaag en de bijbehorende kansen. “Blijven zitten
in je huidige pand is nog nooit zo duur en onproductief
geweest. Door een nieuwe kantoorlocatie en inrichting
te kiezen kan fors op de kosten bespaard worden, terwijl
de productiviteit verhoogd wordt. Het netwerk van Tribes
maakt deze stap nu nog makkelijker; door een landelijk
flexibel concept te creëren waar professionals tijdens
kantooruren kunnen neerstrijken.”

Geen wegwerpmaatschappij

Oud Regus-directeur Eduard Schaepman, geestelijk vader
en CEO van Tribes, wil af van de ‘wegwerpmaatschappij’.
Met Tribes kiest hij ervoor om een mooie, huiselijke omgeving neer te zetten die ook nog eens duurzaam is. “Vanuit
deze gedachte is het een logisch gevolg dat Ahrend als
partner optreedt bij het inrichten van de Tribes-locaties.
Ahrend is al meer dan 25 jaar actief in het verduurzamen
van zowel de producten als het productieproces en heeft
sindsdien vooruitstrevende resultaten geboekt”, zegt
Struik.
Zo heeft Ahrend naar eigen zeggen sinds 1990 het wateren energieverbruik met circa 90% verminderd, bestaan de
producten uit gezonde en duurzame onderdelen en is Ahrend wereldwijd het enige Cradle to Cradle gecertificeerde

>>

De hedendaagse ondernemer wil flexibiliteit, maar wel in een professionele en inspirerende werkomgeving. Het nieuwe flexwerk-concept Tribes biedt een passende
oplossing. Ahrend tekent voor de flexibele totaalinrichting, terwijl architectenbureau
AbrahamsCrielaers zorgt voor het ontwerp van het concept. Tribes Eindhoven Flight
Forum is de eerste in een rijtje van 34 geplande Tribes Inspiring Workplaces. Een
reportage.
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Over het vak

bedrijf op het gebied van (project)inrichting. Volgens
Ahrend is duurzaamheid vooral duurzaam doen.
“Wij hebben de circulaire ambitie om in 2020 de productieketen te sluiten en CO2 neutraal te produceren,
hiermee liggen we voor op schema. Door onder meer de
oprichting van Ahrend Hergebruik, zijn wij als eerste in
staat om onze eigen kringloop te sluiten. Onze circulaire
oplossing ‘Ahrend Hergebruik’ is toegepast op de eerste
verdieping van Tribes, die volledig is ingericht met gerevitaliseerde Ahrend-producten.”

Masa

Waar elke locatie straks een eigen stam als hoofdthema
krijgt, is de locatie aan het Flightforum in Eindhoven vanaf
nu het territorium van de Masaï. Schaepman: “We willen
de huidige ‘business nomads’ inspireren met de wijsheid
en vindingrijkheid van oude, traditionele stammen. De
komende maanden gaan we ons netwerk in hoog tempo
uitrollen. Elke vestiging krijgt z’n eigen stam, variërend van
de Maori tot de Sami, van de Kazakh tot de Masaī hier in
Eindhoven. Alles draait om wat wij business nomads, de
‘35th tribe’ van hen kunnen leren. De Masaï wordt met
hun gemiddelde BMI van 9 gezien als het fitste volk ter
wereld. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat voeding
en beweging, maar dan op geheel eigen wijze, goed
vertegenwoordigd zijn bij Tribes Eindhoven. Survival of the
fittest geldt namelijk ook voor business nomads.”
De eerstvolgende vestigingen van Tribes worden vanaf
deze zomer geopend in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
Capelle a/d IJssel.
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Het werkconcept van AbrahamsCrielaers
AbrahamsCrielaers heeft voor Tribes BV een state of
the art werkconcept ontwikkeld dat is geïnspireerd
op de stammen die de fotograaf Jimmy Nelson
heeft bezocht. Dit heeft geleid tot een nieuw ‘mobile
office network’ voor gelijkgestemde professionals
‘de business nomads’. AbrahamsCrielaers heeft de
merkidentiteit doorvertaald naar de indeling en inrichting, de signage, de kleding en het foodconcept.
Het opvallende interieurconcept maakt werken,
ontmoeten en verblijven tot een belevenis. Er is een
open routing waarin diverse werkplekken als day
offices, co-working, vergaderruimtes, concentratie –
en open werkplekken ter beschikking staan.

Tribes
De start-up Tribes is een ‘stam’ van gelijkgestemde
professionals met dezelfde behoefte aan flexibiliteit.
Het inrichtingsconcept voor Tribes is afgestemd op
het werken van morgen. In plaats van vaste werkplekken en vaste werktijden staan nu flexibiliteit,
mobiliteit en productiviteit centraal. Dit komt bij Tribes tot uiting in de verschillende vormen van mobiel
werken. Of een professional nu behoefte heeft aan
een vergaderruimte, een werkplek voor één uur of
een hele dag; bij Tribes kan naar eigen zeggen elke
professional terecht. Tribes biedt tevens aanvullende faciliteiten zoals werkplekken met high-tech
‘plug&play’ ICT en sportgelegenheid die moeten
bijdragen aan een allesomvattende werkdag van
morgen.
Marcel Boekhoorn (onder meer. Investeerder in de
Eindhovense High Tech Campus), Michiel Mol (Lost
Boys, Sahara ForceIndia Formula 1 Team, XCOR
Space Expeditions) en Philip Cracco zijn de belangrijkste investeerders achter dit project.
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