
Project Campus Boogkeers
Een pragmatische duurzame aanpak richting
nieuw huis voor Antwerp Management School

Zoektocht naar een circulaire compromis



Roel De Rijck,
Business Design & Innovation expert
Antwerp Management School
Roel.derijck@ams.ac.be

Lecturer: Design Thinking for Executive programs & Fulltime Masters progra
Research: Conduction research form a Design Thinking / Service Design app
Developer: in company innovation training, in company research projects

Projectleider: Boogkeers interieurontwikkeling



“Boutique Business School” 
with a global focus

Programs
young potentials / experienced professionals
Research & valorisation
focus on rigor & relevance
Tailor-made solutions

More than 24.000 
alumni from 87 
countries



Sustainability
een kernwaarde van AMS

• Fulltime master curriculum + SDG projecten
• Sustainable transformation lab (prof. Wayne Visser)
• Duurzaamheidsdialoog medewerkers



“Boutique Business School” 
with a global focus

Programs
young potentials / experienced professionals
Research & valorisation
focus on rigor & relevance
Tailor-made solutions

2015 gunning van erfpacht Boogkeers aan AMS
vrijmaken van totaalbudget 10 miljoen € voor verbouwing

t’ Brantijser Sint-Jacobsmarkt 9-13 - Antwerpen Boogkeers Boogkeers 5 - Antwerpen

Streefdoel
verhuis 2018



Boogkeers locatie

Mechelseplein



visie
The buildings has to  motivate and enable people to live a better live. In 
touch with the real challenges of our time and focused on a sustainable 

development of our society...



LICHT
Kwaliteitsvol licht met 

impact op elk 
individu.

Hoge kwaliteit van 
natuurlijk & kunstlicht

LUCHT
Duidelijk visueel
verbonden met 

buiten.

Hoge kwaliteit ventilatie en
openheid

LEVEN
Het gebouw moet

open en uitnodigend
aanvoelen.

Ruimte voor ontmoeting en
open overleg doorheen het 

gebouw

LEREN
Het gebouw moet een

actieve leeraanpak
faciliteren.

Dynamische invulling van 
learningspaces



? Duurzame bouw ?
visie vs budgetcontrole



Duurzame interieurontwikkeling

Holistisch & itteratief
Waar mogelijk circulair
Start 2017 – ongoing …

Sociaal

Fysiek
Technologisch

Onderzoek

Build
to test

Learn

Empathy is the start



Interieurdesign
via co-creatie 
met medewerkers 
Ontwerpvalidatie via feedback

• AMS Waarden workshop

• AMS Prototyping workshop

• AMS Feeback sessies

• AMS Werkplekspel



Circular lighting
Kostenefficiëntie & comfort

staan centraal



Circular AV
Kwaliteit & continuiteit

staan centraal



Circular furniture
Uitstraling & service

staan centraal





HOE CIRCULAIR SUCCES BEREIKEN

30% visie & durf
30% lange termijn denken 

+ voortgang meten
40% business inzicht

Roel.derijck@ams.ac.be
Antwerp Management School
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