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ik zie je in de hal... met loose furniture, meubilair 
in de vrije ruimte van het gebouw, is het mogelijk 
je van de omgeving af te zonderen om even met 
elkaar te overleggen zonder dat er meteen een 
vergaderzaal gereserveerd hoeft te worden. 
de nieuwste generatie banken creëert een 
intieme ruimte waarin de deelnemers ongestoord 
kunnen brainstormen en toch bereikbaar blijven. 
het interieur nodigt uit tot actiever werken...
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in zwolle hebben we de inrichting van 
een nieuwe kernlocatie van achmea 
uitgevoerd, van de 1100 individuele werk-
plekken, vergaderzalen en het restaurant 
tot en met loose furniture. 
op de diversiteit aan ruimte in het gebouw 
hebben we met een rijk palet aan sferen, 
materialen, kleuren en verhalen gerea-
geerd.

masoud azidehak van !pet projectinrichters: 
‘de architect heeft met het gebouw op de 
context, op zwolle, gereageerd en wij heb-
ben in aansluiting daarop zwolle het gebouw 
binnengehaald. die gedachte is bepalend 

geweest voor de inrichting van wat je het 
openbare gedeelte van de ruimte zou kun-
nen noemen: entree en bedrijfsrestaurant. 
op en rond de werkplekken is de wereld van 
de zorg het thema geworden. van buiten 
naar binnen, van zwolle naar zorg. 
omgekeerd maakt dit onderscheid het 
mogelijk de werksfeer te verlaten terwijl je 
toch in het gebouw blijft. het ligt allemaal 
nog genuanceerder: waar je vroeger in de 
kantine een broodje ging eten en even het 
werk vergat, lunch je nu in het bedrijfs-
restaurant en inplaats van een onderbreking 
werkt die lunchpauze juist versterkend - 
het restaurant is een ontmoetingsplek 
geworden waar collega’s elkaar bijpraten en 
zelfs kort vergaderen... diversiteit in werk-
plekken en sferen wordt steeds belangrijker’.

‘eenzelfde ontwikkeling zie je op het gebied 
van vergaderen: staand vergaderen heeft 
gevolgen voor de inhoud van de vergade-
ring: besluiten komen sneller tot stand want 
je houding maakt dat je het kort wilt houden 
want het is een actieve houding! 

‘ik ben blij dat achmea zwolle het 
nivo heeft gekregen waar ik naar 

gestreefd heb en waarbij ik kan laten 
zien wat ik kan! ik heb heel mijn 
visie en kracht in deze opdracht 

gelegd en het is gelukt!’ 

masoud azidehak - interieurarchitect 
bij !pet projectinrichters

‘de door ons ingezette sfeer gaan we nu 
      ook bij de andere vestigingen breed toepassen’
                                                        anoeska benning - interieurarchitect bij !pet projectinrichters

in dit gebouw hebben we daarom ruimte 
gemaakt voor verschillende manieren van 
ontmoeten - een pantry is tegenwoordig 
meer dan een plek waar je alleen koffie kunt 
halen, je kunt er ook even gaan zitten en 
met een collega overleggen - zo maken we 
ruimte op plekken waar die eerder niet zat. 
en die pantry is ook niet meer hetzelfde ding 
- het moet wel uitnodigen tot dat nieuwe 
gebruik en daarvoor moet je bij ons zijn, voor 
deze manier van denken; wij luisteren naar 
de opdrachtgever, analyseren de vraag en 
het werk en faciliteren dat werk vervolgens 
met ruimte...’

masoud over het bedrijfsrestaurant: 
‘lunchen aan tafel brengt mensen bij elkaar, 
het contact met elkaar wordt erdoor 
versterkt, ook omdat er ruimte is voor zaken 
waar je het anders niet zo gauw over hebt in 
een meer doelgerichte setting. het betekent 
voor de ruimte dat we een andere sfeer gaan 
creëren. je bent er even uit! bij achmea ben 
ik heel expliciet in het programma van dat 
restaurant gedoken. wat is eten? je kunt in 
je eentje eten of met een groep, je kunt even 
staand een snelle hap nuttigen zodat je ook 
nog even de stad in kunt gaan met collega’s 
of je neemt de tijd en gaat uitgebreid zitten. 
lunch je met collega’s of met gasten? 
wil je opgaan in het collectief of juist even 
met rust gelaten worden omdat je ook wat 
te bespreken hebt? die ruimte moet dat 
allemaal mogelijk maken. kijk, ik heb het wel 
eens vergeleken met een choreograaf: die 
zoekt naar harmonie: tussen lage en hoge 
tonen, tussen samenhang en contrast, zodat 
een danser tot dansen komt. bij ons is het 
als bij die danser: als ik een kantine voor 200 
mensen met één en dezelfde stoel en tafel 
inricht kan er nooit een dans ontstaan: je 
hebt dan niets opgelost. in die grote ruimte 
liggen volop kansen om voor diversiteit in 
gebruik te zorgen. ik ga dus spelen met 
kleur, vorm, materiaal, maar ook met hoog 
en laag, open en gesloten, transparant en 
afgezonderd ... noem maar op - een 
restaurant waar je elke dag opnieuw en 
ander gebruik van kunt maken, ook en 
juist omdat die 200 mensen allemaal 
anders zijn...’flexibel werk vraagt om flexibel interieur...  

het werk verandert en de werkplek verandert mee! 
werkplekken zijn veel compacter geworden, inplaats 
van vier vierkante meter heb je er nu vaak één 
per werknemer - dat betekent ook dat er vaak ruimte 
ontstaat voor ontspanning, voor loungeplekken...

de entreehal is het visitekaartje van je bedrijf...  
we houden bij de inrichting rekening met de routing 
(looplijnen), met het aantal bezoekers en hun verdeling 
over de dag, moeten gasten kunnen zitten?
altijd is een ontvangsthal een geregisseerde ontmoeting 
die maakt dat de bezoeker weet waar hij/zij moet zijn, 
en zich opgenomen, welkom voelt... 



concentratieruimte...            
het kantoor van de toekomst is er een waar 
veertig mensen of meer werken aan twintig 
bureaus: minder bureaus maar we geven er wel 
een hele gezellige vergadertafel en een lounge-
bank voor terug of ruimte zonder meer…
iemand die op een call center werkt moet 
regelmatig het werk kunnen onderbreken in een 
totaal andere ruimte qua sfeer – een bedrijfs-
kantine moet dan even totaal anders zijn dan 
de werkplek – het kan als het ware een bruine 
kroeg zijn om even uit de technische sfeer te 
komen en jezelf weer op te laden. 
kortom: de aard van het werk bepaalt de 
inrichting van de werkplek en dit geldt meer 
dan ooit…
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elke dag een ander bedrijfsrestaurant... 
het groene café blijkt heel vaak en graag gebruikt 
te worden voor kort werkoverleg - de informele 
sfeer wordt op prijs gesteld - in het bedrijfs-
restaurant kun je staand of zittend eten, hoog of 
laag zitten, in het zicht of met wat meer privacy, 
snel of uitgebreid, onder collega’s of met bezoek:
de inrichting houdt nadrukkelijk met al deze 
mogelijkheden rekening...



what’s in a name... wij spreken niet meer 
van een bedrijfskantine, we hebben het liever 
over het bedrijfsrestaurant. het lijkt alleen maar 
een ander woord voor hetzelfde maar het pakt 
heel anders uit al was het maar omdat we bij dat 
restaurant hele andere associaties hebben dan 
bij die kantine. de lunch is veel meer geworden 
dan een broodje tussendoor, al hoort dat ook tot 
de mogelijkheden. de lunch is een moment van 
ontspanning, van even uit de werksfeer stappen, 
de zinnen verzetten waarna je er weer fris tegen-
aan kunt gaan. maar een lunch biedt ook ruimte 
voor contact op een andere manier dan op de 
werkvloer mogelijk is. kijk maar eens hoeveel er 
bijgepraat wordt wanneer men even bij elkaar 
zit...

‘er zijn een aantal vuistregels waar we rekening 
mee houden en de belangrijkste is misschien 
wel de sfeer, soms nog weer onder te verdelen 
in subsferen. met kleur en materialen kunnen 
we veel doen en steeds vaker gebruiken we ook 
beeld om een ruimte van een thema te voorzien. 
we kunnen hele wanden uit beeld laten bestaan 
waardoor je echt ergens anders bent! 
we analyseren het gebruik van de ruimte: 
hoe ontsluiten we de ruimte, waar komen de 
belangrijke routes? er moet ‘lege’ ruimte zijn, 
vrije ruimte, je moet het niet te vol zetten met 
meubilair, heel belangrijk. we houden rekening 
met de eisen die hygiëne stelt: de ruimte moet 
schoon zijn en schoon blijven, dat vertaalt zich in 
de materialen die we toepassen en last but not 
least: we kijken naar het programma en vertalen 
dat naar de verschillende manieren van gebruik: 
statafels voor de snelle hap, een meer chique 
zithoek voor een lunch met gasten...’
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bubbelbad... 
‘de context heeft invloed op 

de kwaliteit van de ontmoeting, 
zo zou je het kort kunnen 

samenvatten. 
we streven naar een omgeving 

die intiem van karakter is, 
waarin het plezierig met 

elkaar overleggen 
is.’
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lekker werken op de gang... de tijd waarin het vergaderen 
er altijd hetzelfde uitzag – strak in het gelid aan tafel – die 
is voorbij! we beschikken nu over veel meer antwoorden op 
dezelfde vraag. de cultuur op de werkvloer is vaak losser, 
meer ontspannen geworden en daar horen vaak verras-
sende werkvormen bij. de individuele werkplekken worden 
kleiner en flexibeler maar daar krijg je ontmoetings- en 
ontspanningsruimte voor terug.
het werk is dynamischer van karakter geworden en een 
interieur kan dat ondersteunen en daartoe uitlokken.
kantoren worden steeds meer ontmoetingsplekken, en dat 
ontmoeten uit zich in andere vormen van meubilair, 
in andere kleurstellingen, in een andere samenstelling van 
het meubilair, het is niet meer voor elke medewerker een 
bureau…
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eitje voor achmea...   
ruimte op plekken waar 

je eerder niet zat

achmea
zwolle
architect: lksvdd

aantal m2: 19.000 

interieurarchitect: 

masoud azidehak, 

!pet projectinrichters  

wilt u ook een uitdagende 
kantoorinrichting? 
bel met 
harry van der stouwe
0528 265 131

ruimte geven aan identiteit, identiteit geven aan ruimte... een bedrijfsgebouw is een verzameling ruim-
tes waar mensen bij elkaar komen. om te werken, te vergaderen, te eten, te praten, inspiratie om te zetten 
in producten, diensten, visies. de inrichting is hierbij mede bepalend: goed gekozen kán de inrichting on-
dersteunend en versterkend werken. projectinrichting draait naast inhoudelijke kennis van werkprocessen 
en logistieke aanpak toch vooral om beleving en inleving. daarom concentreren wij ons op het ontwerpen 
van interieurs die niet alleen passen bij identiteitsdoelstellingen, maar die deze versterken. dit vereist 
inlevingsvermogen en creativiteit. en het vermogen om ideeën en visies te vertalen naar een fysiek beeld. 
dit vermogen hebben wij.

 !pet projectinrichters
uitsmijter

4000 m2 
projectinrichtingsideeën 

en automatisering

hoofdstraat 122-126
postbus 88

7900 ab hoogeveen
telefoon (0528) 265 131

fax (0528) 271 592
info@petonline.nl

5500 m2 
boeken en kantoorartikelen 

op voorraad

hoofdstraat 83-87
postbus 88

7900 ab hoogeveen
telefoon (0528) 265 131

fax (0528) 271 592
info@petonline.nl

drukkers en vormgevers
van idee tot productie

en presentatie

industrieweg 80
postbus 2120

7900 bc hoogeveen
telefoon (0528) 274 677

fax (0528) 235 829
info@petonline.nl

!pet
www.petonline.nl


