
Desque leverde (samen met Casper Schwarz 

C4iD) een maatwerk koffi ebar aan Alexander 

Monro Ziekenhuis in Bilthoven.
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Kortom, voor ieder moment en type 
werk is er een passende omgeving 
ontworpen. 
Duurzaamheid was geen onderge-
schoven kindje tijdens het project. 
Het energielabel maakte een reuze-
sprong van een initiële G-score naar 
een A-score na verbouwing. Hier-
voor is ondermeer een aanvullende 
schilisolatie in het oude raadhuis 
aangebracht en is de isolatie in het 
Lengkeek-gebouw vervangen. Ook is 
het bestaande glas vervangen door 
HR++, zijn bij de monumentale ge-
vels voorzetramen aangebracht en 
zijn in het hele gebouw energiezui-

nige technieken en duurzame materi-
alen toegepast.

De organisatiewijzigingen waarbij 
minder ambtenaren in wisselende 
(project)teams het werk doen en zij 
meer direct contact met de burgers 
hebben, worden gefaciliteerd door 
het nieuwe interieur. Naast interne 
samenwerking, is het versterken 
van het contact met de burger een 
belangrijke drijfveer geweest voor 
de gemeente Zeist om de verande-
ringen en de verbouwing in te zetten. 
Burgers kunnen nu een zaaltje in het 
gemeentehuis huren voor bijvoor-
beeld hun buurtoverleg. Ook kun-
nen ze een bijeenkomst, receptie of 
expositie in de centrale ontvanghal 
organiseren. Bij het ontwerp van de 
toegang tot deze ruimtes is rekening 

gehouden met openingstijden en 
afsluitbaarheid van het kantoorge-
deelte.
Tegelijkertijd met het naar binnen ha-
len van de burgers, gaan ambtena-
ren meer naar buiten om met en bij 
burgers en instanties te overleggen. 
De ontwikkeling van werken buiten 
het eigen kantoor wordt nog verder 
doorgetrokken wanneer ambtenaren 
cross-gemeente gaan werken. Het 
huidige onderzoek en de pilot vanuit 
het ministerie bekijken de mogelijk-
heden hiervoor. Afspreken langs de 
snelweg op één van de vele werk-
plekverhuurlocaties ligt dan voor de 
hand. 

Het Nieuwe Werken is geen product 
maar een proces. Of zoals Willem 
de Kooning zei: ‘You have to change 
to stay the same’. Het Italiaanse 
architectencollectief Superstudio 
hield ons in de jaren ‘60 al een uto-
pische revolutie voor, waarbij we als 
nomaden zouden kunnen wonen en 
leven door overal digitaal in te plug-
gen. Dat was toen een brug te ver. 
50 Jaar later zien we het terug in 
een logische evolutie van het harde 
kantoorinterieur en de zachte werk-
hiërarchie. De concretisering hiervan 
in het interieur is onder andere de 
grote verscheidenheid aan werk- en 
ontmoetingsplekken in het gemeen-
tehuis voor zowel ambtenaar als 
burger.
 
www.rau.eu
www.atelierpro.nl
www.alphonsteravest.nl
www.zeist.nl/gemeentehuis
www.gispen.nl
www.ahrend.nl

Aan een warme houten designtafel met witte 

Revolt-stoelen van Ahrend kunnen medewer-

kers elkaar ontmoeten.

Van confectie naar 

maatwerk
Het projectinterieur is 
voortdurend aan verandering 
onderhevig. Interieurkenners 
Françoise Bronner en Kitty 
de Groot doen speciaal 
voor Inside Information 
tweemaandelijks verslag van 
recente ontwikkelingen op 
dit gebied. Dit keer laten zij 
hun licht schijnen over de 
opkomst van maatwerk.

Auteur: Françoise Bronner 
en Kitty de Groot.



Rever interieurprojecten realiseerde onder 

meer maatwerk voor IT Workz.
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De rol van de projectinrichter in de 
kantorenmarkt is aan het verande-
ren. Leverden ze eerst vooral stan-
daard kantoormeubilair, nu vraagt de 
klant om een integraal maatwerkcon-
cept. Vier toonaangevende projectin-
richters beschrijven en verklaren de 
omwenteling in vraag van confectie 
naar het maatpak. “De standaard 
werkplekopstelling is in het winnen 
van een project niet meer beslis-
send. Maatwerk wel, daar kan je het 
verschil mee maken”, geeft Mark 
Elderson, eigenaar van Sprank Inte-
rieurprojecten, aan. Paul Spoelder, 
directeur van Rever projectinrichting, 
is het daarmee eens: “De klant wil 
een interieur met een uitstraling die 
je niet bij de buurman vindt. Dit gaat 
verder dan een unieke balie of een 
specifieke stof- of kleurkeuze. Dat 
was vaak het stukje maatwerk waar 
het vroeger bij bleef. Nu wil de klant 
een integraal maatwerkconcept met 
een sfeer van ‘het is mijn kantoor’.” 

Sprank-eigenaar Elderson reflec-
teert op de ontwikkelingen: “Voor 
de projectinrichter bestond het werk 
voorheen vooral uit het leveren van 
meubilair. Het was ’‘space-plannen’: 
hoe passen de benodigde bureaus 
zo efficiënt mogelijk in de aanwe-
zige ruimte? Nu gaan we dieper op 
detail in tijdens een gesprek met 
de klant.” Arnoud Zweedijk, partner 
bij Desque interieurconcepten, legt 
uit: “We hingen achter de architect, 
die bedienden we. Nu staan we 
naast de architect en zitten we al in 
de initiatie- en creatiefase met de 
klant aan tafel, in plaats van pas 
aan te schuiven tijdens de realisa-
tiefase.” Paul Spoelder van Rever 

stelt voorts dat er tegenwoordig veel 
meer met de klant van gedachten 
gewisseld wordt.“We verdiepen ons 
in zijn cultuur, ambities en proces-
sen. Gezamenlijk proberen we dan 
de kernwaarden van het bedrijf – in 
harde data en zachte emoties – bo-
ven water te krijgen. Die vertalen 
we vervolgens naar een passend 
interieurconcept.” Zweedijk is het 
daarmee eens: “Als projectinrichter 
moet je nu advies, ontwerp, meu-
bilair en service leveren. Je moet 
kennis hebben van maatwerk, hoe 
de dingen gemaakt worden. Verder 
moet je niet alleen alles weten van 
gebruikte materialen, maar ook van 
Het Nieuwe Werken. De klant wil één 
verantwoordelijke aanspreekpartner 
die het totale plaatje kan leveren.”

De marktvraag is dus veranderd. 
Maar waar komt deze verandering 
vandaan? Harro Hoencamp, partner 
bij OCS workplaces, stelt het vol-
gende: “De klant wil een kantooruit-
straling passend bij het bedrijf en de 
huidige tijdgeest. Daarbij hoort een 
thuisgevoel. Er is in de markt duide-
lijke behoefte aan samenhang tus-
sen thuis en kantoor. De medewer-
ker staat anders in het leven. Deze 
zoekt naar balans tussen thuis en 
werk, want hij werkt tegenwoordig 
zowel thuis als op kantoor. De werk-
gever besteedt nu meer aandacht 
aan het welzijn van de medewerker. 
Deze vertegenwoordigt namelijk het 
sociaal kapitaal, het onderscheidend 
vermogen en de innovatiekracht van 

het bedrijf.” Voor een goed thuis-
gevoel is volgens Hoencamp een 
integraal maatwerkconcept nodig, 
dat ontworpen is rondom de men-
sen en dat verder gaat dan alleen 
een stukje merkbeleving. “Je moet 
met de klant de diepte ingaan. Wat 
klanten naar buiten uit willen stralen, 
weten ze vaak wel. Het wordt echter 
moeilijker als je ze vraagt wie ze zijn 

en wat ze intern qua gevoel willen 
uitstralen.”

Elderson benadrukt dat een goede 
ruimtelijke vertaling van het DNA van 
het bedrijf toch echt een vak is: “Het 
begint met goed luisteren en door-
vragen. De interieurarchitect moet 
zich inleven in de klant om erachter 
te komen wat bij de klant past, wat 

deze zelf nog niet weet. Veel klanten 
willen bij aanvang hetzelfde: een 
omgeving die duurzaam, transparant 
en huiselijk is. Maar klanten zijn toch 
allemaal verschillend. Het is dan aan 
ons om toch dat onderscheid te ma-
ken. Afhankelijk van het eerste ge-
sprek met de klant kijken wij welke 
van onze interieurarchitecten in de 
vervolggesprekken meegaan. Gaat 

het om detail, fijne materialisatie of 
juist meer om het grote gebaar. De 
ene architect is de andere niet. De 
één is meer van strak, hoogglans 
en een kwalitatieve afwerking, waar 
de ander de voorkeur geeft aan 
stoer en ruig, met bijvoorbeeld oude 
bouwmaterialen, beton en staal.”
Zweedijk: “Het is niet altijd van-
zelfsprekend dat je de klant een 



Volgens Harro Hoencamp, partner bij OCS 

workplaces, willen klanten een kantooruitstra-

ling, passend bij het bedrijf en de huidige 

tijdgeest.
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passend maatpak aan kunt meten, 
waarmee deze zich vereenzelvigen 
kan. Het traditionele aanbestedings-
proces staat vaak in de weg. In zo’n 
proces draait het alleen nog maar 
om het invullen van lijstjes en wat 
er onderaan de streep staat qua 
prijs. Hier rolt dan iets uit waar de 
klant niet echt op zit te wachten. Wij 
proberen hier verandering in aan te 
brengen, door al voor het offerte-
proces bij de klant aan te schuiven 
zodat we met de klant de aanvraag 

kunnen samenstellen en zijn idealen 
kunnen vertalen naar een interieur-
behoefte.”

De invulling van zo’n interieurbe-
hoefte betreft dus steeds meer 
maatwerk. Waar 10 jaar geleden 
een project uit 20 procent maat-
werk bestond, is dat nu 60 tot 
70 procent”, geeft Spoelder aan. 
“Voor het creëren van een bij de 
klant passende uitstraling zoeken 
wij het stukje maatwerk vaak in de 

ruimten open met elkaar verbonden 
en er trappen in aangebracht. We 
wilden bewegingsvrijheid stimuleren 
en innovatiekracht versnellen door 
in de ruimte zichtbaar te maken 
waar de ander mee bezig is. Ons 
uitgangpunt waren de kernwaarden 
van Vodafone: snelheid, vertrouwen 
en eenvoud.” In zijn studio wijst 
Hoencamp enkele voorbeelden aan 
van architectonische ingrepen: een 
muur bekleed met restmateriaal van 
houten latjes, een in de wand uitge-
sneden telefoon-‘booth’ in de vorm 
van een boom bekleed met mos en 
een radiator-omkasting die mede 
dienst doet als meubeldisplay. “Wat 
betreft het meubilair zoeken we naar 
een goede balans tussen standaard 
en maatwerk. Voor de werkplek, die 
functioneel en ergonomisch dient te 
zijn, kiezen we vaak voor standaard. 
In de informele ruimten als de pan-
try, zithoek, bar en vergaderruimte 
passen we vaker maatwerk toe. 
Naast maatwerk maken we gebruik 
van iconische elementen, die krach-
tig zijn in het oproepen van een spe-
cifieke sfeer. Al deze elementen te-
zamen moeten een samenhangend 
verhaal opleveren waar de medewer-
ker trots op is.” 

Volgens Paul Spoelder van Rever 
mogen in het totale beeld de kleine 
dingen, de aankleding, niet verge-
ten worden. Want deze zorgen voor 
de juiste beleving. “Het zijn juist de 
kleine details, de huiselijke dingetjes 
die voor een thuisgevoel zorgen. 
Zo is onze meest geliefde plek op 
kantoor ons stamcafé. Dit staat bol 
van decoraties waar een verhaal en 
herinnering aan zit; foto’s, spreuken, 

onderscheidingen, die de geschie-
denis van de afgelopen 12 jaar van 
ons bedrijf vertellen. Dit geeft het 
café een sfeer van veiligheid, ont-
spanning en gezelligheid. Een plek 
die bijdraagt aan het gevoel dat we 
naast collega’s ook vrienden zijn.” 
Naast de toenemende behoefte aan 
identiteit en een thuisgevoel, heeft 
ook Het Nieuwe Werken de vraag 
naar maatwerk doen toenemen. El-
derson: “Het Nieuwe Werken heeft 
het kantoor op functieniveau ver-
anderd. Naast werkplekken zijn er 
aanland-, lounge- en ontmoetings-
plekken bijgekomen. Functies zijn 
veranderd, zo is de kantine geen 
kantine meer, maar tevens werk-, 
ontvangst-, presentatie- en overleg-
ruimte. Juist in deze informele ont-
moetingsruimten wordt veel maat-
werk toegepast. Hier wordt cultuur 
gemaakt.” 

Hoencamp voegt hieraan toe dat Het 
Nieuwe Werken het bouwen aan een 
cultuur door het ontmoeten facili-
teert. Als kantoorconcept op zich is 
het echter niet onderscheidend, zegt 
hij: “Het zorgt niet voor een unieke 
uitstraling. Daarvoor is het activiteits-
gebonden werken te massaal inge-
voerd, wat wel weer gezorgd heeft 
voor eenheid en herkenning. Nu ben 
je niet meer verrast als je een kan-
toor van Het Nieuwe Werken binnen 
stapt. De loungeplekken zijn geac-
cepteerd in de werkomgeving.” 

Het Nieuwe Werken kent vele onder-
scheidende functies, van concentra-
tie tot informeel overleg, die tezamen 
in het ruimtelijk vlak één integraal 
beeld moeten opleveren. Dat bete-

kent dat al het meubilair, van harde 
werkplekken tot soft seating, van 
standaard tot maatwerk, op elkaar 
moet worden afgestemd. De ontwik-
kelingen op het vlak van zowel het 
standaard meubilair als maatwerk 
maken dit volgens Zweedijk steeds 
beter mogelijk. Volgens hem komt 
dat door een diversificatie: “De keu-
zemogelijkheden in het standaard-
meubilair nemen toe: er is een ruime 
keuze in vormen, materialen en 
kleuren voor onder andere tafelbla-
den, stoelen en tussenschotten. Wat 
betreft de interieurbouw zien we dat 
er meer aandacht is gekomen voor 
detail en kwaliteit. Doordat deze 
twee werelden meer naar elkaar toe 
groeien, versmelten zij ook gemak-
kelijker. Aan ons de uitdaging om 
het interieur zo te ontwerpen, dat je 
niet meer ziet wat maatwerk of stan-
daard is.”

Wat brengt de toekomst ons? “Het 
standaard werkkantoor is een ge-
passeerd station. Daar gaan we niet 
meer naar terug. Daarmee is ook de 
ingezette ontwikkeling van maatwerk 
onomkeerbaar”, is de verwachting 
van Spoelder. Hij licht dit verder toe: 
“We krijgen zelfregulerende orga-
nen, plekken waar wonen, werken, 
leren en ontspannen samengaan. 
Het worden smeltkroezen van zelf-
standige professionals en bedrijven 
die zich tot elkaar aangetrokken 
voelen, omdat ze elkaar aanvullen 
of gelijke idealen en interesses de-
len. Ze willen in hun omgeving uiten 
waar ze voor staan en waarin ze zich 
onderscheiden. De drang naar iden-
titeit zal hierdoor alleen nog maar 
verder toenemen.” 

vaste omgeving”, aldus Hoencamp. 
“Hierbij moet je denken aan wan-
den, trappen, het integreren van de 
buitenomgeving, et cetera. Aanpas-
singen op dit niveau grijpen namelijk 
in op de totaalbeleving. Zo hebben 
we in het kantoor van Vodafone alle 
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thuis naar persoonlijke voorkeuren 
licht, audio en het klimaat automa-
tisch of via een app kan instellen. 
Audio, video en internet worden een 
deel van het interieur, met speakers 
en touchscreens geïntegreerd in 
wanden, vloeren en plafonds. Het 
klinkt misschien als toekomstmu-
ziek, maar het gebeurt nu al. Voor 
een zorginstelling hebben we een 
interactief scherm in de tafel van de 
wachtkamer gelegd. Hierop zie je de 
kaart van de buurt. Door erop te klik-
ken, ontdek je wat zich in de buurt 
bevindt. Het mooie is dat het ook 
zo weer te veranderen is door een 
nieuw programma te uploaden.” 

Omdat onze behoeften steeds snel-
ler veranderen en bedrijven groeien, 
krimpen en veranderen van ambities, 
wordt flexibiliteit steeds belangrijker. 
Het zich ontdoen van fysieke ele-
menten alvorens deze versleten zijn, 
is echter maatschappelijk niet meer 
verantwoord. “Veel klanten streven 
verantwoord ondernemerschap na en 
willen dit uitstralen in hun interieur”, 
aldus Elderson. “Ook daarin wordt 
veel maatwerk geleverd. We kijken 
met de klant naar wat deze kan herge-
bruiken van het bestaande interieur in 
het nieuwe. Steeds vaker verwisselen 
we tafelbladen of voorzien we de oude 
bladen van een nieuwe fineerlaag. De 
toenemende modulariteit in interieur-
systemen maakt het customizen èn 
hergebruiken makkelijker. Zo kan je 
eenvoudig van opstelling veranderen, 
waardoor het meubilair in een andere 
context weer gebruikt kan worden.”

Natuurlijk hebben wij de ‘maatpak-
ken’ van de geïnterviewde project-

inrichters naast de meetlat gelegd: 
hoe representatief zijn deze voor het 
maatwerk dat ze leveren? Het kantoor 
van Rever projectinrichting bevindt 
zich in een vrij inspiratieloos jaren ’80-
gebouw in een industriële omgeving 
aan de rand van Utrecht: “We hebben 
bewust voor deze ruimte gekozen. 
We wilden laten zien dat we in staat 
zijn om van veel kaal beton iets ver-
rassends te bouwen. Mensen zijn dan 
ook verrast als ze hier binnenstappen: 
‘dat hadden we niet verwacht’.” Het 
interieur kent een grote afwisseling 
van inspirerende plekken, ontworpen 
rondom de mensen. Een plek om ook 
klanten op ideeën te brengen, aange-
vuld met advies uit de praktijk. 
 
De Studio van OCS workplaces is 
gelegen in de De Gruyter-fabriek in 
’s-Hertogenbosch. “Ons trok deze 
industriële sfeer van vroeger. We kun-
nen hierin mooi onze nieuwe wereld 
laten zien: een oud gebouw met een 
nieuwe werkvorm. Tevens laat de 
ruimte – groot, hoog en open – het 
toe om continue veranderingen door 
te voeren, zodat we steeds weer nieu-
we concepten kunnen testen”, aldus 
Hoencamp. 
Desque interieurconcepten heeft twee 
vestigingen: één in de Creative Valley 
in Utrecht en de ander in het Klokge-
bouw in Eindhoven. Beide gebouwen 
zijn inspirerende verzamelgebouwen. 
In de Creative Valley heeft Desque 
de gemeenschappelijke ruimte, be-
staande uit pantries, vergaderruimten, 
zithoekjes en het café-restaurant, zelf 
aangekleed in de sfeer van de naam 
van het gebouw. Het zijn uitnodigen-
de plekjes, waar je gemakkelijk gaat 
zitten, klanten mee naar toeneemt en 

anderen ontmoet: “Voor ons zijn deze 
gedeelde plekken erg belangrijk om 
te bouwen aan ons netwerk. Door een 
goed netwerk slagen we erin vroeg-
tijdig aan te schuiven bij de klant en 
in samenwerking goed maatwerk te 
definiëren en te realiseren”, aldus 
Zweedijk.

Sprank Interieurprojecten is net ver-
huisd naar Rotterdam-Noord, waar 
het bedrijf gehuisvest is in een oude 
werkplaats midden in een woonwijk. 
Het gebouw dateert uit begin 20e 
eeuw, is licht en bevat meerdere ge-
veltjes in de ruimte zelf. “We zijn hier 
gelijk op gevallen. Je verwacht van 
buiten deze ruimte niet”, zegt Elder-
son enthousiast. Hij legt uit hoe ze het 
ontwerpproces voor de studio aange-
pakt hebben: “We zijn dit traject inge-
gaan zoals onze klanten dat doen als 
ze ons benaderen. We hebben een 
externe interieurarchitect in de arm 
genomen, puur om ook zelf verrast te 
worden en te ervaren hoe dat is.”

De gemeenschappelijke deler van de 
hierboven beschreven werkomgevin-
gen is de bewijsvoering voor wat een 
integraal maatwerkconcept teweeg 
kan brengen: een onderscheidende 
uitstraling om trots op te zijn.

www.sprank.nu
www.rever.nl
www.desque.nl
www.ocsworkplaces.nl

Met deze ontwikkeling is het aanbod 
op de markt aan het veranderen. Er 
komen nieuwe spelers bij die inspe-
len op de reeds beschreven nieuwe 
behoeften. Elderson: “De woonin-
terieurbranche zal zich verder de 
kantorenmarkt op begeven. Steeds 
meer architecten en projectinrichters 
zullen producten onder eigen la-
bel gaan voeren. We zien dit nu al 
gebeuren.” De Sprank-man geeft 
een voorbeeld: SPEE architecten. 
“Ze bieden ‘innovaties’; dit zijn een 
soort maatwerkproducten, objecten 
en bouwelementen, waarvan de 
klant het formaat, het materiaal, de 
verwerking en de afwerking zelf kan 
kiezen. SPEE doorbreekt met hun 
innovaties het traditionele bouwen, 
dat gericht is op snel en goedkoop 
bouwen met standaard maten.”

Zweedijk geeft zijn visie op de toe-
komst: “We gaan steeds slimmere 
wandsystemen krijgen, die eenvou-
dig gecustomized kunnen worden 
en ook weer flexibel te modificeren 
zijn, met behoud van akoestiek en 
functionaliteit.” Hoencamp: “Mo-
dulariteit gaat een grote rol spelen, 
juist ook in de vaste omgeving. Denk 
daarbij aan licht- en klimaatsyste-
men, wand- en plafondmodulen. Het 
wordt allemaal flexibel. We krijgen 
ruimte-in-ruimtesystemen, die als 
organismen flexibel te veranderen 
zijn.” Elderson: “Het belang van do-
motica zal toenemen. Dit zal ervoor 
zorgen dat je zowel op kantoor als 

Sprank Interieurprojecten is sinds kort gehuis-

vest is in een oude werkplaats, midden in een 

woonwijk.
Meer


