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Bedrijf acht~r samenwerkruimte Bolwerk in Fort s krijgt nieuwe naam 

H et bedrljf achter 
samenwefkrvlmte het 
Bolwertlln Edegem 
heet slnds kort 

Appelblauwzeegroen. Zij 
maken het hun mlssle om 
nleuwe vorrnen van 
samenwerken zo veel 
mogelljk te vergemakkelljken 
en verillgemenfseren. 

• In .1et binnenfort van Fort 5 huist 
het Bolwerk: een c:oworlcing space 
waru enttepreneurs en intrapre
neurs samen werl<en en ~ 
wed<en. Een open ruimre waarin 
kennis uilgeWisseld kan worden en 
samen probleemoplossend nage
dacht kan worden. Zo is het 
Bolwerk voorzien van verschillen· 
de werk-, overleg- en brainstorm
zones, multifunctionele vergader. 
zaleo en professionele benodigd· 
hedeo. 
"ZO'n kennisuitwisseling noemen 

wij ax:rt4tiuusies", verrelt Ilene 
van Zeeland, projeclmanager van 
AppElblauwuegroen. "Om her sa
memverken rood problemen bin· 
nen een bedrijf of een project zo 
goed mogeUjk re ondersteuneo, 
bieden wij niet enkel eeo samen
werkruimte aan, maar ook degeUj
ke printers en goede koffie", lacht 
z.e. "Het Bolwerk is drie jaar gele
deo ontstaan en ondenussen uit· 
gegroeid tot een echre gemeeo
schap met een kleine honderd 
start-ups en ondememers.• 
Het bedrijf achter bet Bolwerk, 

Asceos, dat al bestaat sinds 2008, 
wen! gisterenavond officieel her· 
doo(t tot Appelblauwzeegroen. 
"De oaam Asccns was eigenlljk 

niet echt bekend en dringeod aan 
vemleuwing toe", legt Dette van 
Zeeland uit. "Vandaar dat we be· 
sloten om bet bedrijf re herdopen. 
Appdblauwuegroen is een opval-

Veel volk op de lancering van de nieuwe bedrijfsnaam. IDTOTESSVAHUND(N 

Iendc naam die perfect past bij on· Dint VAll ZEtUIIBI 
ze tnissie om nicuwe vormen van Proje<tmanager Appelblauwzeegroen 
werken en samenwerken in de "De naam past perfect 
praktijk re brengen in bedrijven en bii onze missie om 
Iokale ecosysremeo. We begelei- ~ 
den bijYoorbeeld veranderingstra- rueuwe vormen van 
jeaenenprojeaenrond'HerNieu- ~ werken in de praktijk te 
we Werl<en', we verzorgen commu- , 
nity management en stimuleren brengen. 
lokaal ondememerschap." 
Dat Nieuwe Werkeo berust vooral 

op het principe van organisatie· 
transformatie, waarbij de manier 
van {samen)werkeo binnen een 
bedrijf voUedig herzien wordL 
Appelblauwuegroen is een vrije 
vmaUng van het Eogeise real, de 

kleur en tevens een nieuw organ!· 
sademodel dat beschreven wordt 
in het boek Reinvmcing Organizati· 
ons van Frederic Laloux. 
"Voor ons bestaat de naam uit 

twee pUlers. Appdblauw Staat voor 
onze consultaot5 die projecten 

doen binnenin organisades en be· 
drijven. Zeegroen staat voor de 
projeaen waarbij we rood lo~ 
eoonornie werken. • 

Frkse werilplelt 
Het Bolwerk in Edegem is een 

voorbeeld van zo'n zeegroene pij· 
ler. De leegstaaode ruimte in her 
binnenfort van Fon 5 wen! omge
toverd tot zo'o co working space, 
waar ook regelmatig nerwerkses· 
sies en andere activiteiren door· 
gaan om nieuwe samen,.,-erkingen 
en ideeen re ondersreuoen. 
"Her Bolwerk is onderrussen uic

gegroeid tot een 'vasre' flexplek 

om te werken", zegt Edegems bur· 
gemeester Koen Metsu {N·VA). 
"Met deze remperaturen btljft het 
er ook erg fris. Zaakvoerder Bart 
ScheenaertS zal met Appelblauw
zeegroen nu ruimere horizo3teo 
opzoeken." 
Ook Appelblauwzeegroen zeif 

doer graag aao cocreade. Zo wen! 
de officiele lancering van het be· 
drijf gisterenavond bijvoorbeeld 
georganiseerd in samenwerking 
met Convideocia, een Brussels be· 
drijf dat hun methndiek met echte 
voorbeelden uit ondemetningen 
kwam toeUchren. 
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