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Silversquare @Befimmo opent Triomf,  

een coworkingruimte als geen ander! 

Befimmo, vastgoedoperator gespecialiseerd in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen, en Silversquare, 
pionier in coworking, melden de opening van Triomf, het eerste Silversquare @Befimmo 
coworkingcenter. Triomf vertolkt de winnende combinatie van het strategisch partnerschap tussen 
Silversquare en Befimmo: de slagkracht van Befimmo, de deskundigheid van Silversquare en de 
grote aandacht voor de inrichting, die dit keer werd toevertrouwd aan de Belgische ontwerper Lionel 
Jadot. 
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Silversquare @Befimmo: de nieuwe kijk op de dynamiek van kantoorgebouwen 
 

Zoveel is zeker: door de gedurige veranderingen in onze leef- en werkwijzen staat de coworkingsector 
voor een ontwikkeling van formaat. In september 2017 beslissen Befimmo en Silversquare hun krachten 
en knowhow te bundelen om de dynamiek van het kantoorgebouw volledig anders uit te denken. De 
meest geschikte ruimtes in de gebouwen van Befimmo zullen heringericht worden als cowerkplekken 
toegankelijk voor iedereen, aangestuurd door Silversquare in de “Open Incubator” spirit die eigen is aan 
het bedrijf.   
 
Silversquare @Befimmo heeft de ambitie om in de volgende twee jaar vier tot vijf dergelijke ruimtes te 
ontwikkelen. Op termijn zal er in alle gebouwen die Befimmo aan meerdere huurders verhuurt, en ook in 
de nieuwe projecten, een Silversquare @Befimmo center kunnen komen, om zo het eerste Belux-
coworkingnetwerk aan te leggen. 
 
 
 

Het Triomf-center, eerste opvallende realisatie van de nieuwe tandem 

 

Het Triomf-center werd ingericht in de lobby en de eerste verdieping van het gebouw. Het biedt 4.000 m² aan 
coworking, met open en privé-ruimtes, plekken om te vergaderen, voor conferenties en andere bijeenkomsten, 
met een hele waaier diensten om de behoeften van alle gebruikers in te vullen. Met andere woorden, een plek 
die ontworpen en ingericht werd in de gemeenschapsspirit van hedendaagse werkplekken, waar kleine 
en middelgrote bedrijven naast en met elkaar kunnen werken, kunnen samenkomen, samen groeien,  
uitwisselen en innoveren. 
 
Het nieuwe Triomf-center zal ook voordeel halen uit de expertise van beide partners die zich onderscheiden 
door een heel specifiek dna: 

 Befimmo en Silversquare delen een duidelijke visie op de evolutie van de 
kantoorruimtes. Er gaat bijzondere aandacht naar het ontwerp en de inrichting van de 
ruimtes. De m² kantoren evolueerden tot gedeelde en sociale ruimtes, die 
bevorderlijk zijn voor ontmoetingen, om te ontspannen en om deskundigheid uit te 
wisselen.  
  

 Silversquare hanteert een doelbewuste aanpak in het aansturen van het center, 
zodat het een plek wordt waar onder meer het delen van kennis, de aanleg van 
netwerken enz. centraal staan.  

 

 Silversquare organiseert opleidingen, creatieve tools, ideeën-laboratoria, 
aperitiefmomenten, enz. in een unieke sfeer die iedere gebruiker de kans geeft om 
zijn project geregeld te toetsen bij beschikbare en vakkundige gesprekspartners, 
ofwel tijdens georganiseerde evenementen of gewoon tijdens informele 

ontmoetingen en gesprekken tussen de leden. 

Deze “Open Incubator” aanpak is kenmerkend voor Silversquare, die jaarlijks niet minder dan  
250 evenementen organiseert en van zijn centra heuse stedelijke ondernemershubs maakt.  

 
Om deze heel aparte sfeer extra te ondersteunen, zal in het Triomf-center ook een coworkingcafé  
te vinden zijn, op basis van een lokaal concept en met gezonde seizoensvoeding op de kaart. 
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Een fundamenteel disruptief architecturaal concept 

 

Silversquare @Befimmo deed een beroep op de Belgische ontwerper Lionel Jadot, die als geen  
ander een sfeer weet te scheppen. Hij maakte naam met tal van realisaties, waaronder het Jam Hotel en het 
restaurant Rural in Parijs.   

 
Triomf werd in een opvallend ongewone stijl ingericht, met materialen die van andere werven komen en met 
de ‘gastenkamer’ als inspiratiebron. De prettige ruimte waar familie en vrienden zich goed zouden voelen, met 
meubels die vaak alleen daar goed passen. Een plek om op adem te komen, zich thuis te voelen weg van huis. 
Een plek dicht bij het kloppend hart van een bruisende omgeving.    

 
Lionel Jadot heeft zijn creativiteit de vrije loop gelaten. Er is in de wanden van de kantoren en op de vloer geen 
enkele rechte lijn te vinden, alles is soepel en golvend. Het doel is vooral grenzen neerhalen, kwestie van de 
omtreklijnen van de privé-ruimtes te verdoezelen. Wat hier primeert, is de idee van de ‘flou artistique’, een zekere 
als het ware bevrijdende vaagheid die de ruimtes vergroot.   

 
Het bekende atrium van dit gebouw werd verbluffend verbouwd, met onder meer ‘boxen’ als vergaderruimtes, 
omrand door moestuin- en bloemzones. Deze inrichting verandert de buitenkant volledig en weerspiegelt de hele 
dynamiek van coworking.  

 
Het resultaat van het geheel is een doelgerichte stijlbreuk, om een boost te geven aan de gezelligheid, aan 

uitwisseling en aan het dynamisme tussen de leden. 
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Befimmo, vastgoedoperator gespecialiseerd in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen  
 
Befimmo, Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV) die genoteerd is op Euronext 
Brussels, is een vastgoedoperator gespecialiseerd in kantoorgebouwen, vergadercentra en 
coworkingruimtes. Deze Befimmo Omgevingen zijn gelegen in Brussel, in de Belgische steden 
en in het Groothertogdom Luxemburg. 
 
Als mens- en maatschappijgerichte en verantwoordelijke onderneming biedt Befimmo haar 
gebruikers hedendaagse kantoorruimtes en de bijhorende diensten in duurzame gebouwen, 
zowel op vlak van architectuur als van ligging en milieuzorg.  
 
Door toegevoegde waarde te creëren voor haar gebruikers, creëert Befimmo waarde voor haar 
aandeelhouders. Op 31 december 2017 heeft haar portefeuille een reële waarde van 2,5 miljard €. 
 
 
Silversquare, baanbrekend in coworking in België 
 
Met de inrichting van zijn eerste coworkingruimte in 2008 (Louise), gold Silversquare als pionier 
in de sector in België en Europa. In tien jaar tijd legde het Belgische bedrijf een hele weg af. 
Vandaag beheert het vier centra, of 12.500 m², telt het 900 bedrijfsleden en boekt het een omzet 
van 5 miljoen €. 
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Voor Befimmo  
Caroline Kerremans 
Head of IR & External Communication 
Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel 
02/679.38.13  
c.kerremans@befimmo.be 
www.befimmo.be 
 
 
Voor Silversquare 
Alexandre Ponchon | Axel Kuborn 
0478 23 80 68 | 0473 55 55 59 
alexandre.ponchon@silversquare.eu 
ak@silversquare.eu 
www.silversquare.eu 
 
 
Persrelaties 
Kathleen Iweins | Nathalie Zalcman 
Forum Press Communication 
0475 55 61 49 | 0475 79 77 01 
ki@forum-communication.be 
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