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ontgrenzen... 
de bestaande architectuur is opengebroken 
door een geheel nieuwe indeling en het ver-
vangen van wanden door glas. de individuele 
werkruimten grenzen aan een royale gang 
die niet alleen de ruimtes met elkaar verbindt 
(en met de buitenwereld) maar ook zelf een 
gedeelde openbare ruimte is met veel kast-
ruimte en overlegplekken... het tapijt accen-
tueert drie kenmerkende werkgebieden: het 
valtherbos, noordbarge en emmerdennen. 
het brengt kleur, maar het zijn ook een soort 
van looppaden in een landschap en het trekt 
zich van de (glas)wanden niks aan, het tapijt 
loopt vanuit je werkkamer zo de openbare 
ruimte in… het maakt de ruimtes groter 
en verbindt ook de individuele werkruimte 
met de gemeenschappelijke...
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het hoofdkantoor van lefier in emmen 
is opnieuw ingericht door !pet project-
inrichters. we spreken met jan zwiers 
(manager bedrijfsdiensten) en annemarie 
zieck (directiesecretaresse) over hoe de 
verandering tot stand is gebracht.

jan: ‘het is begonnen met de constatering 
dat de bestaande situatie niet functioneerde. 
wij noemden het ook wel ons cellencomplex, 
zo gesloten was deze afdeling. we wensten 
meer transparantie, we wilden elkaar op de 
werkvloer ontmoeten en elkaar zien. 
dat werd dan ook de rode draad waar je 
alles aan op kunt hangen.’

‘er zijn vier partijen uitgenodigd om lefier van 
advies te voorzien en er is gevraagd of ze 
op basis van het thema ‘zien en ontmoeten’ 
een schetsontwerp zouden willen maken. 
!pet kwam als beste uit de bus en met hen 
zijn we toen verder in gesprek gegaan.’
jan: ‘dat ‘zien en ontmoeten’ was en is voor 
ons heel belangrijk. als je als wooncorporatie 
pretendeert een transparante organisatie te 
zijn dan begint dat natuurlijk bij jezelf. 
het thema is intern breed gecommuniceerd 
op basis van het ontwerp van !pet.’

annemarie: ‘we hebben acht uitgangspunten 
geformuleerd waaronder ook de wens het 
niet totaal open te maken. wij hadden 
namelijk geen goede ervaring met kantoor-
tuinen. onze wens was openheid, maar ook 
de mogelijkheid je enigszins op je eigen 
werkplek terug te trekken, zonder afgesloten 
te zijn van anderen. zo blijf je in beeld en is 
er altijd de mogelijkheid tot contact.’

jan: ‘aansluiten bij de moderne tijd, dat was 
ook een van onze uitgangspunten. er is 
qua werkcultuur nog een verbeteringsslag 
te maken door elkaar meer te ontmoeten, 
verbindingen te leggen en beter samen te 
werken. we hoeven nu niet meer om een 
hoekje te kijken of iemand er is en dat is een 
enorme verbetering.’

‘we hebben !pet uitgekozen vanwege hun ontwerp
        maar ook omdat het een partij is die meedenkt’
                                                        jan zwiers - manager bedrijfsdiensten lefier emmen

het thema ‘zien en ontmoeten’ is tijdens 
het hele proces steeds benoemd en goed 
volgehouden. het heeft bijgedragen aan het 
succes en aan de totstandkoming van het 
ontwerp. jan: ‘we hebben !pet niet alleen 
uitgekozen om hun ontwerp maar ook omdat 
het een partij is die meedenkt, samen met 
ons kritisch door het ontwerp kon lopen en 
op basis daarvan weer invulling gaf aan het 
vervolg.’

jan: ‘we hadden een projectteam’, 
annemarie: ‘de restylingscommissie’, 

jan: ‘precies, en daar zaten vier van onze 
medewerkers in. het begon met overleg, later 
werd dat de bouwvergadering, daar schoof 
!pet dan bij aan. de externe projectleider 
was ook via !pet georganiseerd en daar 
zijn we zeer tevreden over. in die groep, 
met af en toe een terugkoppeling naar ons 
managementteam en de directie, hebben 
we de eerste, tweede en derde fase van het 
ontwerp steeds benoemd. we hadden een 
kleine werkgroep die wel terugmeldde maar 
niet heel breed want we hebben gekozen 
voor snelheid met behoud van draagvlak, 
want als je iedereen laat meepraten over 
alles worden het poolse landdagen…’

annemarie: ‘toch hebben we iedereen er 
wel bij betrokken maar op een wat alge-
menere manier. we hebben steeds globaal 
verkend of we op het juiste spoor zaten… 
we hebben op cruciale momenten iedereen 
geïnformeerd. het management had 
uiteindelijk het laatste woord.’
jan: ‘uiteindelijk kunnen we nu een pand 
afstoten en hebben we nog ruimte over.’ 
annemarie: ‘we hebben nu ook twee 
concentratieplekken waar je je even kunt 
terugtrekken als het werk dat nodig maakt. 
alle managers hebben bovendien een 
bespreekkamer tot hun beschikking, een 
vergaderkamertje naast hun eigen kamer 
dat ook gebruikt kan worden door anderen.’ 
jan: ‘we hebben grotere vergaderruimtes die 
via het interne systeem vastgelegd kunnen 
worden: vier-, zes- en twaalfpersoons 
cursusruimtes en een grote ruimte voor 
managementoverleg. ook deze ruimtes 
hebben we open gehouden.’
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‘de werkplek is kleiner geworden maar onze 
werkruimte is toegenomen ook omdat je veel 
meer bij elkaar betrokken bent! we wilden 
zo weinig mogelijk kasten op de kamers en 
veel bergruimte is nu in de kast-eilanden 
op de ‘gang’ terechtgekomen. dat maakt 
dat je regelmatig daar even heen moet om 
dossiers te raadplegen. het is ook een plek 
geworden voor klein overleg en ontmoeting.’

annemarie: ‘het was geen doel op zich, 
maar de werkplek wordt zo wel flexibeler 
en daar gaan we op termijn toch steeds 
meer naar toe. niet iedereen werkt full-
time en daarnaast heb je natuurlijk 
stagiairs, interimmers of bijvoorbeeld de 
belastingcontroleur. die kunnen nu eigenlijk 

overal aanschuiven. het gebouw is dus 
gastvrijer geworden. en daarbij: het bureau 
wordt steeds digitaler en dan zetten we met 
deze ordening van de papieren informatie al 
een stap in de goede richting… daarnaast 
hebben we op twee plekken gezorgd voor 
een centrale repro.’

annemarie: ‘voor negentig procent is het 
één groot juichverhaal. we hebben aandacht 
besteed aan vormgeving maar zeker ook 
aan akoestiek - we hebben harde wanden, 
veel glas en metaal dus we hebben tapijt en 
plafondplaten om voor voldoende absorptie 
van geluid te zorgen.’

jan: ‘het blijft natuurlijk even wennen aan 
de nieuwe ruimte-indeling - mensen waren 
een ladeblok bij het bureau gewend en 
moesten het nu ineens met één lade doen 
en ruimte elders. de nieuwe inrichting daagt 
uit tot ander gedrag, schept daar ruimtelijke 
voorwaarden voor.’
annemarie: ‘waar het echt functioneel 
is hebben we gezorgd voor voldoende 
kastruimte en verder hebben we de 
kastruimtebehoefte geïnventariseerd 
en vertaald naar het project en zo zijn 
de middengebieden er gekomen en de 
kastruimtes bij de koven.’

‘de nieuwe inrichting daagt uit tot ander gedrag,
schept daar ruimtelijke voorwaarden voor’

                                                                              jan zwiers - manager bedrijfsdiensten lefier emmen

jan: ‘als je naar het hele proces kijkt is 
het wel van doorslaggevende betekenis 
geweest dat je als management en directie 
het verhaal begrijpt, onderschrijft en dat ook 
kunt uitdragen. cruciaal is dat we met een 
verhaal zijn begonnen en dat het ons eigen 
verhaal was, vanaf het begin.’

jan: ‘wat trouwens ook wel aardig was… 
tijdens het hele proces kregen wij zo’n goed 
contact met !pet dat we ook een aantal 
andere zaken bij hen hebben ondergebracht, 
zoals bijvoorbeeld onze nieuwe smart-
boards en ook de nieuwe beeldschermen. 
de reden? eenduidigheid en flexibiliteit, ook 
beter met het oog op beheer en onderhoud.’

annemarie: ‘wat ik wel heel erg waardeer bij 
!pet – het is nooit opdringerig geweest, je 
had altijd een keuze als opdrachtgever en 
dat is heel prettig samenwerken.’
jan: ‘we hebben ons nauwkeurig aan het 
budget gehouden want als maatschappelijke 
organisatie werken wij toch met het geld van 
onze huurders. wij denken dat we met deze 
inrichting een effectievere werkomgeving 
hebben gemaakt ten gunste van die klant. 
!pet heeft daarbij steeds met ons mee-
gedacht zodat het ondanks de beperking 
van het budget toch een geheel bleef en we 
het in zijn volle omvang hebben kunnen 
realiseren. daar is creativiteit voor nodig.’ 

annemarie: ‘wij hebben gekozen voor 
duurzaamheid en kwaliteit zoals in hoogte 
verstelbare bureaus en multi-instelbare 
stoelen zodat ze voor iedereen geschikt (te 
maken) zijn en we zijn bij !pet geweest om 
te zien wat er mogelijk was. alle vergader-
stoelen die je ziet zijn hergebruikte stoelen, 
die hadden we en hebben we opnieuw laten 
stofferen, een voorstel van !pet overigens.’ 
jan: ‘sober en doelmatig waren trefwoorden, 
waarbij we wel vinden dat we mee moeten 
in de tijd want we willen een aantrekkelijke 
werkgever blijven om de goede mensen 
binnen te kunnen halen en daar helpt een 
werkomgeving natuurlijk ook aan mee… en 
datzelfde geldt ook voor de automatisering. 
wat dat betreft kijken we met veel plezier 
terug op de samenwerking met !pet. 
het zijn prima procesbegeleiders.’



!p
e
t p

ro
jectin

rich
ters

b
in

n
e
n

k
o
m

e
r

le
fi

e
r em

m
en

boshut... de koven steeds aan het eind van 
de open ruimte zijn afgeleid van gelijksoortige 
koven op de begane grond – ze fungeren daar 
als ontvangstplekken voor bezoek. we hebben 
ze helemaal opgebouwd uit kastruimte. zo is 
een plek voor kort overleg gecreëerd waar je je 
min of meer even met een collega kunt terug-
trekken, waar je geconcentreerd kunt werken 
met anderen...



te voet naar het werk...      het was wel even 
wennen voor sommigen, want een deel van je 
‘spullen’ verhuist naar de gemeenschappelijke 
gang en je zit veel meer open in de gedeelde 
ruimte, niet meer in je eigen afgesloten kamer - 
maar daar gaat het nu juist over: dat je nìet thuis 
bent, dat je deel uitmaakt van een organisatie 
die uit je collega’s bestaat en dat dat zichtbaar 
mag en moet zijn wil het werkbaar zijn!
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vergaderen...  gebeurt niet meer achter 
gesloten deuren. ook hier is consequent de 
transparantie doorgevoerd. wat uiteindelijk 
weer belangrijk is voor de eenheid, in het 
ontwerp en in het bedrijf. tegengaan van 
geluidsoverlast was de grootste uitdaging, 
vooral bij de vergader- en overlegruimtes. 
zodra de akoestiek geregeld is kan de 
transparantie een kwaliteit worden. 
het bewustzijn tussen de medewerkers 
brengt een prettige stilte met zich mee. 
dit merk je meteen als je de vloer opkomt.
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elkaar zien en ontmoeten... 
dit gegeven liep als een rode draad door het 
project. een belangrijk punt in het ontwerp is 
dat collega’s meer bij elkaar betrokken raken.
het doorbreken van de standaard kantoor-
indeling was de oplossing. bijvoorbeeld de 
gang, dit is meer dan een looppad. hier ont-
moeten de mensen elkaar, spontaan of voor 
een kort overleg. dit is vanuit elk kantoor 
zichtbaar. het glas zorgt voor lange zichtlijnen. 
hierdoor is er meer werksfeer zichtbaar, waar-
door de drempel lager is geworden om elkaar 
op te zoeken. uiteindelijk zorgt dit weer voor 
een positievere werkhouding.



lefier
emmen
aantal m2: 2 x 790 m2 

interieurarchitect: 

anoeska benning, 

!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

automatisering
drukkers en vormgevers

hoofdstraat 122-126
postbus 88

7900 ab hoogeveen
telefoon (0528) 265 131

fax (0528) 271 592
info@petonline.nl

550 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

!pet
www.petonline.nl
www.petdirect.nl

www.petboekverkopers.nl


