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buiten naar binnen... het gebouw ligt op papendal in 
arnhem, midden in de natuur. een wit hert komt verbaasd 
de entreehal van het gebouw binnenlopen...
staan is het nieuwe zitten... het komt het werkplezier 
vaak ten goede als er afgewisseld kan worden tussen 
zittend en staand werken: met een in voldoende mate in 
hoogte verstelbaar bureau en bureaustoel is dit mogelijk. 
hier achter de ontvangstbalie wordt vaak de voorkeur 
gegeven aan staand werken, vooral omdat de verblijfsduur 
op deze werkplek meestal kort is... 
hangplek voor vergadertijgers... op de gang, niet ver 
van de ingang van het gebouw hebben we een informeel 
‘eiland’ gemaakt waar bezoekers kunnen wachten, 
koffie/thee drinken en internetten. er wordt ook veelvuldig 
in kleine kring vergaderd of kort overleg gevoerd op een 
manier die je ‘openbaar’ zou kunnen noemen. 
deelnemers blijven bereikbaar voor derden, omdat ze 
zich in de openbare ruimte van het gebouw ophouden, 
– in vergadering en toch aanspreekbaar...

              ‘wij kijken eerst naar de mensen, het soort werk
                    dat ze doen en waar ze dat doen: 
       dáár moet het interieur letterlijk ruimte aan bieden’
                                                            harry van der stouwe - !pet projectinrichters      

op welke manier creëert u structureel 
een gezond en plezierig werkklimaat, 
met fitte en betrokken medewerkers. 
hoe voorkomt u ziekteverzuim in uw 
bedrijf?

de pim mulier organisatie heeft een 
passend en bewezen effectief antwoord 
op deze vragen.

 

de pim mulier organisatie liep in nederland 
voorop met aandacht voor leefstijl en fitheid 
van medewerkers en creëerde met groot 
succes antwoorden op vragen van werk-
gevers.
er is een preventief leefstijl- en bewegings-
programma ontwikkeld met het oog op 
gezondheidsmanagement: het voorkomen 
en anders in een vroeg stadium bestrijden 
van verzuim. 
in 1997 werd de pim mulier organisatie 
onderdeel van achmea. op dit moment is zij 
een 100% dochter en maakt deel uit van de 
business unit zorg van achmea.

harry van der stouwe van !pet project-
inrichters: ‘dit project is een goed voorbeeld 
van het niveau dat we nastreven. 
de opdrachtgever heeft een uitgesproken 
gevoel voor mooie dingen en dat maakt het 
tot een feest voor hen te werken: door het 
speciale contact is een niveau van inrichting 
gevonden dat in andere gevallen veel 
moeilijker bereikt wordt’.

‘we hebben ooit hun eerste kantoorpand in 
zwolle gedaan en nu mochten we de nieuwe 
lokatie doen vanuit het gewekte vertrouwen 
– er werd gewoon voor ons gekozen’.

‘we konden nogal wat meubilair her-
gebruiken in het nieuwe pand. dat gaf ons 
wat meer ruimte in het budget om weer tot 
een bijzonder interieur te komen’.

‘we hebben het gehele pand ingericht: 
entree, werkplekken, bedrijfsrestaurant, 
vergaderzalen en -zaaltjes, instructieruimte, 
kleedkamers, overlegruimtes, arts-bespreek-
kamers, een bedrijfskantine’.

‘de opdrachtgever gaf ons de vrije hand bij 
de inrichting van het pand. het programma 
van het gebouw is veelzijdig: er kan worden 
gesport, vergaderd, geluncht, gedoucht. 
omdat we een ontspannen sfeer wilden 
maken hebben we gekozen voor frisse 
kleuren’.

duurzaam... een meubel dat een leven lang meegaat 
is een duurzaam meubel - deze vlinderstoelen, door 
ons al bij pim mulier in zwolle toegepast, vonden in het 
nieuwe gebouw in papendal moeiteloos een nieuwe 
plek in de bedrijfskantine...
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work out! dit is wat je het hart van het gebouw zou kunnen 
noemen en ook het hart van het programma van dit gebouw: 
de sportzalen waar mensen werken aan hun gezondheid - 
in conditie blijven en weer conditie opbouwen... 
kleedkamer met karakter... kleedkamers zijn vaak nogal 
steriele ruimtes, puur functioneel ingericht met het oog op 
hygiëne, gebruik en onderhoud. een kleine ingreep kan dan 
al gauw ingrijpend verschil maken - hier is kleur in de ruimte 
gebracht door de deurtjes van de lockers niet uniform te 
behandelen en door het plaatsen van de poefjes is er meer 
ruimte in de kleedkamer ontstaan: vreemd maar waar, 
bovendien is de ruimte door deze poefjes flexibel ingericht - 
de compositie kan gemakkelijke gewijzigd worden en bij het 
schoonmaken gaan ze een, twee, drie, aan de kant...

s

s

s

t

 !p
e
t p

ro
jectin

rich
ters

b
in

n
e
n

k
o
m

e
r

p
im

 m
u
lie

r o
rg

a
n
is

a
tie

 p
ap

en
d

al



inspiratie en transpiratie... bij de inrichting van 
de instructieruimte is niet alleen terdege rekening 
gehouden met wat daar gebeurt (mensen worden
gecoached bij hun revalidatie- of conditietraject) 
maar ook met hoe gebruikers deze ruimte 
binnenkomen, vaak nog bezweet van de zojuist 
gevolgde training. 
het meubilair is van kunststof - geen zweetplekken 
in de stoelen! - en daardoor licht van gewicht. 
de tafels staan op wielen en kunnen helemaal 
ingeklapt tegen de muur weggezet worden. 
het maakt de ruimte flexibel en snel aan 
de behoefte aan te passen...
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tulp-hulp... een object als een richtinggevende markering 
van de route: een kleine ingreep met groot gevolg, 
stel je deze gang maar eens zonder dit object voor! 
focus op concentratie door variatie... drie vormen van 
vergaderen: formeel aan tafel, informeler in de kring, 
ontspannen op de grond. bedenk dat hier niet in driedelig 
kostuum wordt vergaderd maar zeer waarschijnlijk in 
trainingspak… de vergaderruimte met de fatboy-zitzakken 
blijkt favoriet bij de gebruikers van het gebouw... 
er is steeds voor - kleur! - gekozen ten gunste van een 
ontspannen sfeer in de ruimte wat natuurlijk geweldig 
wordt ondersteund door de grote glaswanden en het 
directe contact met de natuur buiten dat hierdoor 
tot stand is gebracht... 
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koffie met melk? nee, met water... 
recent onderzoek heeft aangetoond dat koffie met 
daarnaast water het vergaderen ten goede komt: 
de koffie maakt wakker en het water ontspant. 
in èèn ruimte kun je op twee manieren vergaderen: 
aan de witte tafel kan kort vergaderd worden even-
tueel afgewisseld met meer ontspannen overleg 
in het informelere deel van de ruimte – gericht 
tot besluiten komen kan afgewisseld worden met 
loslaten en afstand nemen. formeel versus informeel 
en geordend versus vrij. geprogrammeerde zit 
versus vrije zit, kantoor versus huiskamer, harde 
versus zachte zit, rigide versus flexibele opstelling, 
centraal versus decentraal...
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pim mulier 
organisatie
papendal
architect: hooper architects

aantal m2: 5000

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


