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Eureka!

‘Ik héb het’ is de letterlijke vertaling van het woord eureka. 

Volgens de overlevering zou Archimedes dit tweemaal geroepen 

hebben toen hij het volumeverplaatsingseffect ontdekte. Deze 

ontdekking opende een wereld aan inzicht en mogelijkheden.   

Een dergelijk eureka-moment had ik een aantal maanden 

geleden. Een ontdekking die weliswaar aanzienlijk minder 

fundamenteel is dan die van Archimedes, maar eentje die 

evengoed de nodige impact kan hebben op het welzijn van 

kantoororganisaties. Mijn ontdekking? WORKDayNA! 

Om inzichtelijk te maken wat ik hiermee bedoel is het handig om 

vooraf de uitdaging te kennen.

Onze werkplek wordt al jaren geregeerd door trends en 

werkplekconcepten die organisatiebreed worden uitgerold. Vol 

enthousiasme worden deze nieuwe werkwijzen geïntroduceerd, 

maar niet zelden blijkt een groot deel van de medewerkers 

allesbehalve tevreden met het eindresultaat. Om de effecten 

hiervan teniet te doen wordt krampachtig gegrepen naar een 

nieuwe trend, veelal met eenzelfde uitkomst. 

De verklaring hiervoor is simpel: geen enkel werkplekconcept 

is een one-size-fits-all oplossing. De eenvoudige reden is 

dat niet ieder mens, functie, afdeling of organisatie hetzelfde 

of vergelijkbaar is. Zoals onze persoonlijke eigenschappen 

vergrendeld liggen in ons DNA, zo liggen de unieke kenmerken 

van een organisatie verankerd in, zoals ik het graag noem, het 

WORKDayNA. 

Deze editie van het magazine bevat onder andere het artikel 

WORKDayNA waarin dieper ingegaan wordt op deze unieke 

insteek om kantoren van passende en functionerende 

huisvesting te voorzien. We nemen tevens een kijkje bij de 

onlangs gerealiseerde kantoren van Novo Nordisk en Flynth in 

Alphen aan den Rijn. Voor beide projecten werd een sluitend 

werkplekconcept gerealiseerd op basis van de specifieke 

behoeftestaat vanuit deze organisaties.

Martin van Engelenburg
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Frame Offices in Alphen aan den Rijn is één van de 8 full-service businesscentra in Nederland die onder die naam 

facilitaire diensten verzorgt en aanbiedt aan bedrijven en flexwerkers op  strategisch gesitueerde locaties, nabij 

knooppunten en snelwegen. De Alphense vestiging van Flynth adviseurs en accountants is sinds mei 2019 in dit 

pand gevestigd op de 1e etage. GRIP interieurprojecten verzorgde voor hen het projectmanagement. Dat bleef niet 

onopgemerkt door beheerder Frame Offices, die vervolgens de connectie legde met farmaceutisch ontwikkelaar 

Novo Nordisk, die tevens op het punt stond om naar het gebouw van Frame Offices te verhuizen. Novo Nordisk is 

een wereldwijd gevestigde ontwikkelaar, producent en leverancier van farmaceutische middelen waaronder insuline 

en insulinetoedieningssystemen voor de behandeling van diabetes.

 
Voor het zover was en Novo Nordisk de 2e en 3e etage van 

het gebouw zou betrekken, was er nog het nodige werk aan 

de winkel. Op basis van ervaringen op de voormalige locatie 

-in dezelfde straat- waren de interieurwensen vanuit de 

opdrachtgever duidelijk: transparantie en interactie.

Vanuit het Deense hoofdkantoor van Novo Nordisk werden 

duidelijke richtlijnen gegeven. In Denemarken werd een 

interieurconcept uitgerold dat wereldwijd gehanteerd wordt. 

Ook de rol van huisleverancier Holmris B8 was daarin 

vastgelegd. Deze partij is één van de grootste en meest 

innovatieve meubelfabrikanten en interieurspecialisten van 

Denemarken. Het assortiment van Holmris B8 viel meteen in 

de smaak en in lijn met de collectie werd een concept bedacht. 

Er kwam een interieurplan tot stand met kleuren, materialen en 

vormentaal die geheel in lijn waren met de handelsproducten. 

Hiermee werd tevens een vertaalslag gemaakt naar de 

Nederlandse markt en werden de richtlijnen gefinetuned voor 

deze specifieke locatie. Vergelijkbaar met Flynth advisuers 

en accountants was niet alleen de locatie maar ook het type 

opdracht. Voortborduren op een huisstijlconcept en product 

gestuurd ontwerpen met veel ruimte voor inbreng vanuit de 

GRIP- expertise gold voor beide trajecten.  

Het functioneel ontwerp met daarin onder meer de 

onderdelen elektra, data, verlichting, klimaatinstallatie 

VITALE 
WERKOMGEVING

Julien Segers, werkzaam als Procurement manager 

Finance and Operations bij Novo Nordisk, was 

vanuit de opdrachtgever het aanspreekpunt tijdens 

het project. Hij zorgde ervoor dat alle plattegronden 

intern besproken en goedgekeurd werden en was 

tevens verantwoordelijk voor onderhandelingen 

en afstemming met pandeigenaar Frame Offices. 

Bovenstaande foto werd gemaakt tijdens het realisatie 

proces, vlak voor de oplevering. Projectmanager  

Janine van Veldhuizen en GRIP eigenaar Martin van 

Engelenburg zijn hier in gesprek met Julien Segers 

over de laatste opleverpunten.

>
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EEN ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK BOEKINGSSYSTEEM 

DRAAGT BIJ AAN VEELVULDIG GEBRUIK VAN DE OVERLEG- 

EN VERGADERRUIMTES. 
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DE RONDE RECEPTIEBALIE IS CENTRAAL 

GEPOSITIONEERD IN DE ENTREE.

en raambekleding en de projectcoördinatie, onder leiding 

van Janine van Veldhuizen, behoorden tevens tot het 

takenpakket van GRIP. De eikenhouten kasten zijn een 

mooi voorbeeld van een toevoeging aan het Deense 

basisconcept. Deze kasten dienen als bergruimte maar 

tevens als gesloten elementen in de overwegend 

transparante wanden. De kasten hebben een kader dat met 

een gesloten en geluidsdichte constructie in de glaswanden 

bevestigd is. De elementen in dat kader zijn los te halen en 

hebben een vaste breedtemaat van één meter. Daardoor 

is de kastinhoud flexibel in te delen en naar behoefte aan 

te passen voor de gebruiker. Elementen bestaan uit open 

of gesloten opslagruimtes, whiteboards en archiefruimte 

en iedere kast heeft aan één zijde een gestoffeerd paneel 

dat een  bijdrage levert aan goede akoestiek. Er is geen 

constructieve aanpassing nodig om de elementen te 

wisselen. Hout-fineer draagt bij aan een chique uitstraling 

en combineert perfect met het Holmris B8 meubilair. 

Daarnaast doorbreken de kasten de hoeveelheid glas en 

zorgen daardoor voor visuele separatie. 

De glaswanden zijn deels voorzien van afbeeldingen om 

inkijk tegen te gaan en privacy enigszins te waarborgen, 

vanwege de vele vertrouwelijke werkzaamheden die bij Novo 

Nordisk plaatsvinden. Het bevorderen van samenwerking en 

onderlinge verbintenis liggen ten grondslag aan de keuze voor 

een afbeelding van moleculen. De doorlopende afbeelding 

op inkijk-beperkende-folie stelt een molecuulverbinding voor: 

kleine deeltjes met specifieke kenmerken die onderling met 

elkaar verbonden zijn.

Vanwege het confidentiële karakter van veel werkzaamheden 

en het gegeven dat er veel intern overleg plaatsvindt, vroeg 

de indeling van Novo Nordisk duidelijk om een overwegend

‘gesloten kantoorconcept’. Geen kantoortuinen dus, maar 

ook niet alleen afgesloten kantoor- en overlegruimtes, 

daarvoor was de wens om een transparante werkomgeving 

te nadrukkelijk. 

Omdat er veel gefixeerd werk verricht wordt en dynamisch 

werken niet altijd mogelijk is, stimuleert Novo Nordisk 

medewerkers om te sporten zonder daarvoor de deur >
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uit te hoeven. In het souterrain bevindt zich, naast douches 

en een fysio-behandelkamer, een goed geoutilleerde 

fitnessruimte. Overigens is niemand veroordeeld tot een hele 

dag zittend doorbrengen: alle bureaus zijn uitgerust met een 

zitsta-functie en een loopje naar één van de overlegruimtes 

wordt op alle mogelijke manieren gestimuleerd. 

De ruimtes zijn uitermate goed uitgerust met elektra, 

uitgebreide  audiovisuele middelen, beeldschermen, telefonie 

voorzieningen, whiteboards en flipovers. Daarnaast draagt 

ook het zeer gebruiksvriendelijke boekingssysteem bij aan 

veelvuldig gebruik van de overleg- en vergaderruimtes. En 

daar blijft het niet bij: een gezonde levensstijl is één van de 

basisprincipes van Novo Nordisk en wordt op alle mogelijke 

manieren aangemoedigd. 

In GRIP magazine #4 werd uitgebreid aandacht besteed 
aan de werkzaamheden van projectmanager 

Janine van Veldhuizen op locatie bij Novo Nordisk. 
In deze editie is het eindresultaat te bewonderen.

>

WORKDayNA
De indeling van Novo Nordisk is gebaseerd op de specifieke 

kenmerken van de organisatie. Deze kenmerken noemen 

wij ook wel het WORKDayNA. Hierbij wordt uitgegaan van 

de unieke behoefte per taak of indeling, Op basis van deze 

informatie wordt een ontwerp gecreëerd dat voorbijgaat 

aan een trend. Het WORKDayNA van elke organisatie is 

uniek. Voordat een ontwerp wordt gemaakt is het van 

groot belang dat het profiel hiervan in beeld gebracht 

wordt. De methode die GRIP hiervoor heeft ontwikkeld 

wordt toegelicht in het artikel dat start op pagina 30.
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HET GLANZENDE DEEL VAN DE TEGELS 
ACHTER DE PANTRY WEERSPIEGELT EEN 
DEEL VAN DE RUIMTE.

i

Novo Nordisk: vitale werkomgeving.8
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DE GESLOTEN WANDDELEN TUSSEN DE 

KANTOORRUIMTES BESTAAN UIT KAST-

MODULES DIE FLEXIBEL IN TE DELEN ZIJN.
i
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DE TRANSPARANTE GORDIJNEN KUNNEN GESLOTEN 

WORDEN TER VISUELE SEPARATIE OF VOOR 

OPTIMALE WEERGAVE OP HET BEELDSCHERM. 
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DE GLASWANDEN ZIJN DEELS VOORZIEN VAN 

AFBEELDINGEN OM INKIJK TEGEN TE GAAN EN 

PRIVACY ENIGSZINS TE WAARBORGEN.
i
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AKOESTISCHE BELFACILITEITEN DRAGEN BIJ AAN 

DE DAGELIJKSE BEWEGING VAN MEDEWERKERS 

EN ZORGEN VOOR RUST OP DE WERKPLEK. 
i
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HSO Amsterdam: werken op niveau16
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OM MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK VAN DE 

PANTRY’S TE BEVORDEREN, ZIJN DEZE UITGERUST 

MET BEELDSCHERMEN.

Novo Nordisk: vitale werkomgeving.
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EEN 
DUIDELIJKE 

MISSIE 
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Nederland waren dat er in 2013 al ruim 940.000, een aantal dat 

in de toekomst zal oplopen. Maar de zorg van de WHO komt 

tevens voort uit het sluipende en ingrijpende karakter van de 

aandoening op het dagelijks leven van mensen met diabetes en 

hun omgeving. 

Behandelkosten

De diagnose diabetes is, voor iedereen die erbij betrokken is, 

een levenslange verandering die grote impact heeft op het 

dagelijks leven. Dit kan gaan om aanpassingen van de leefstijl 

of het consequent en minutieus moeten bijhouden van alle 

voedings- en glucosewaarden. Voor velen betekent het ook het 

dagelijks moeten injecteren van insuline. Nog te vaak heeft de 

ziekte daarbij verstrekkende gevolgen: van niet in staat zijn om te 

werken, als gevolg van bijvoorbeeld nachtelijke hypoglykemie, 

tot ernstige complicaties als hart- en vaatziekten of blindheid. 

De diabetes-gerelateerde lasten die de maatschappij draagt 

zijn dan ook aanzienlijk hoger dan alleen de behandelkosten 

van de ziekte zelf. Gelukkig is in Nederland de zorg rond 

‘Pas als diabetes de wereld uit 
is, zit onze taak erop’

diabetes op veel punten al goed geregeld en scoort ons land 

hoog in Europa. Nog altijd zijn rond de 200.000 Nederlanders 

die leven met diabetes niet voldoende gebaat bij de bestaande 

therapieën. Deze groep beslaat weliswaar slechts 20% van alle 

mensen die met de ziekte leven, toch zorgt gebrek aan controle 

op hun ziekte er waarschijnlijk voor dat zij meer kans hebben op 

complicaties en daarmee dragen zij mogelijk een groot deel van 

diabetes-gerelateerde kosten. 

Innovatie

Innovatie is dan ook van levensbelang: in verbetering van 

bestaande therapieën, maar zeker ook innovatie in de manier 

waarop zorguitkomsten bemeten worden. Op dit moment 

heeft de Nederlandse samenleving nog te weinig inzicht in de 

uitkomsten van diabetes gerelateerde zorg. 

Het Novo Nordisk van nu kent een boeiende geschiedenis die 

zo’n 95 jaar teruggaat. Het begon met twee kleine Deense 

bedrijfjes, Nordisk Insulinlaboratorium en Novo Terapeutisk 

Laboratorium, opgericht in respectievelijk 1923 en 1925. De 

twee bedrijven ontwikkelden de productie van een revolutionair 

nieuw medicijn dat kort daarvoor ontdekt was door twee 

Canadese wetenschappers. Vanaf het allereerste begin richtten 

Nordisk Insulinlaboratorium en Novo Terapeutisk Laboratorium 

zich op de ontwikkeling van producten voor mensen met 

diabetes. De concurrentie tussen de twee ondernemingen was 

groot en ze groeiden uit tot twee van de beste op hun gebied. 

Toen ze uiteindelijk besloten te fuseren in 1989, vormden ze 

gezamenlijk Novo Nordisk. Een onderneming die sinds die tijd 

hard gegroeid is. Inmiddels heeft Novo Nordisk in 80 landen 

rond 42.700 medewerkers in dienst en is in meer dan 170 landen 

vertegenwoordigd. Novo Nordisk verricht blijvend grootschalig 

onderzoek en ontwikkelt nieuwe therapieën om het leven van 

mensen met diabetes type 1 en type 2 te verbeteren. Het doel 

waar alle medewerkers van Novo Nordisk zich dagelijks voor 

inzetten is even duidelijk als uitdagend: diabetes voorgoed de 

wereld uit helpen. 

WHO

Diabetes wordt door de World Health Organisation (WHO) 

wel een van de grootste zorguitdagingen van de 21ste 

eeuw genoemd. Dat komt door het sterk toenemend aantal 

mensen dat de ziekte heeft en naar verwachting zal krijgen. In 

Novo Nordisk is een internationaal 
bedrijf met ruim 95 jaar ervaring op 
het gebied van diabeteszorg, met een 
hoofdvestiging in het Deense Bagsværd. 
Het bedrijf heeft een groot aanbod van 
innovatieve geneesmiddelen, geavanceerde 
toedieningssystemen en diensten om de 
zorg en behandeling van mensen met 
diabetes te optimaliseren. Daarnaast is Novo 
Nordisk  toonaangevend op het gebied van 
stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en 
hormonale substitutietherapie.

>



20 Novo Nordisk: een duidelijke missie.

>

Dat kan en moet beter. Nu al kan 80% van de mensen die leven 

met diabetes goed ondersteund worden. Om ook de resterende 

20% controle over hun ziekte te kunnen bieden, streeft Novo 

Nordisk naar een open en constructief gesprek met alle betrokken 

partijen, om echte en effectieve innovatie blijvend mogelijk te 

maken. Novo Nordisk blijft, ook in de toekomst, voortbouwen op 

de nalatenschap van de oprichters. Pas als diabetes de wereld 

uit is, zit hun taak erop.

Logo

Het logo van Novo Nordisk is de stiergod Apis, één van de 

dieren die in het Oude Egypte werd vereerd. De stier Apis 

werd beschouwd als de incarnatie van Ptah, de schepper 

van het universum, god van de Egyptische stad Memphis en 

beschermgod van de ambachtslieden. Het logo van Novo 

Nordisk is een gestileerde weergave van een Egyptisch beeldje 

dat dateert uit ongeveer 664-323 v.Chr. Dit beeldje is rijkelijk 

versierd met symbolen, die onder andere staan voor de eeuwige 

tegenstellingen van het leven: dag en nacht, leven en dood.

Al in 1923 werd door Nordisk Insulinlaboratorium het eerste 

Scandinavische levensreddende insulineproduct voor diabetici 

vervaardigd. In 1925 werd Novo Terapeutisk Laboratorium 

opgericht, en dit laboratorium maakte insuline en een speciale 

spuit voor het toedienen ervan. Sinds het jaar na de oprichting 

van Novo Terapeutisk Laboratorium wordt de stier Apis als 

Novo’s logo gebruikt. De keuze voor dit logo grijpt terug naar 

een oude Europese apothekers-traditie om apotheken aan te 

duiden met een dierensymbool.
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VESTIGING VAN NOVO NORDISK 

MET HET KARAKTERISTIEKE 

BEELDMERK OP HET DAK.
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Gezond aan de slag        Versla de middagdip

Energiek en gezond de werkdag door komen, dat wil jij vast ook! 

Om je energielevel te verbeteren en dipjes te voorkomen is het van belang om te zorgen 

voor een stabiele bloedsuikerspiegel. Daarom is het belangrijk om eetmomenten 

gelijkmatig over de dag te verdelen en te letten op de grootte van je porties. Daarnaast 

is ook je productkeuze van grote invloed. 

Snelle koolhydraten/ suikers geven snel energie maar zorgen daarna voor vermoeidheid 

waardoor je opnieuw verlangt naar meer van deze producten met snelle koolhydraten. 

Snelle koolhydraten zijn ‘geraffineerde’ suikers. Vruchtensappen, wit brood, witte rijst 

en witte pasta zijn voorbeelden van snelle koolhydraten. Maar ook het overgrote deel 

van alle voorverpakte producten zoals koekjes, snoep, frisdrank, smoothies en zoet 

broodbeleg bevatten snelle suikers. Probeer snelle suikers zoveel mogelijk te mijden 

als je wilt afvallen, maar ook om je energiek te voelen.

Kun je dan helemaal geen koolhydraten eten? 

Juist wel, koolhydraten zijn een belangrijke energiebron. Er zijn koolhydraten die van 

nature voorkomen in ons voedsel. Deze producten bevatten ook veel vezels waardoor 

de suikers langzaam aan het lichaam worden vrijgegeven en bijdragen aan een stabiele 

bloedsuikerspiegel. Het zijn koolhydraten die voorkomen in fruit, groenten, peulvruchten 

en volkoren producten zoals volkorenbrood, volkorenpasta en zilvervliesrijst. 

Een ode aan het volkorenbroodje

Brood heeft de laatste jaren een slecht imago gekregen. Zonde, want brood bevat 

belangrijke voedingsstoffen zoals jodium en jodium is belangrijk voor een goede werking 

van de schildklier, wat weer een gunstige invloed heeft op afvallen of het stabiliseren 

van je gewicht. Het is echter wel van belang dat je kiest voor een volkoren product en 

voor gezond beleg. Beleg je je brood energierijk of dubbelop, dan krijg je snel te veel 

calorieën binnen. Als je kiest voor brood dat niet volkoren is, verhoog je bovendien de 

kans op overeten omdat je minder snel vol zit.  

Aan de kleur is niet te zien of brood bruin of volkoren is. Soms is brood gekleurd 

met geroosterd moutmeel of gekarameliseerde suiker. Let daarom altijd op dat het 

brood de definitie volkoren heeft. Alleen voor brood is de term ‘volkoren’ wettelijk 

vastgelegd, voor crackers en beschuit is de term volkoren niet beschermd en dat 

kan betekenen dat een product ook (veel) bloem bevat en weinig vezels. 

Kijk dus altijd goed op de verpakking: het ingrediënt dat als eerste vermeld wordt, 

is doorgaans het hoofdbestanddeel.
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Broodje balans

ELKE WEENER

Hoe kom je gezond de werkdag door, 

omzeil je de afterdinner dip en weersta je de 

verleidingen uit de bedrijfskantine? Diëtiste 

Elke Weener van It’s peanuts geeft in deze 

en de komende edities advies over gezond 

lunchen tijdens werktijd. 

Bereidingswijze

Rooster de snedes volkorenbrood in 

een broodrooster totdat ze lichtbruin 

zijn.  

Snijd ondertussen de tomaat, 

komkommer, lente-ui en paprika met 

een scherp mes in dunne plakken. 

Snipper ook de olijven in dunne 

plakjes. 

Wanneer het brood geroosterd 

is besmeer je het met een dunne 

laag zuivelspread en beleg je de 

boterhammen met de plakken tomaat, 

komkommer, paprika, lente-ui, olijven 

en de rucola. Bewaar de sandwich in 

een goed sluitende broodtrommel. 

Tegen lunchtijd heb je een lekkere 

knapperige sandwich.

Ingrediënten voor 2 porties

4 snedes volkorenbrood

2 eetlepels zuivelspread light

1 trostomaat

5 olijven

1 paprika

1 lente-ui

50 gram komkommer

een handje rucola
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WORKDayNA

WORKDayNA.24

DNA zit verweven in iedere cel van ons lichaam. Hoe wij als mensen functioneren ligt versleuteld in een oneindige 

combinatie van variabelen. Specifieke kenmerken zijn te herkennen door dit DNA te onderzoeken. Deze kennis 

verschaft een wereld aan inzichten in ons functioneren.  

Iedere organisatie heeft specifieke kenmerken die zichtbaar worden in hun missie en visie. Ook deze specifieke 

kenmerken komen voort uit een oneindige combinatie van variabelen. Naast deze universeel geldende 

eigenschappen zijn er ook nog karakteristieke kenmerken per functie, afdeling en activiteit te benoemen. Deze 

informatie tezamen ligt versleuteld in het WORKDayNA van een organisatie.

Door inzicht te krijgen in het WORKDayNA van een organisatie, is het mogelijk een werkomgeving te creëren die 

naadloos aansluit bij de dagelijkse werkplek behoefte. Het WORKDayNA is opgebouwd uit diverse facetten. De 

totale keten van bouwstenen geeft inzicht in de unieke behoefte van een organisatie.

Het onderzoek is maatwerk. Allereerst wordt bekeken welke input relevant is voor het onderzoek, denk hierbij 

aan werkveld specifieke faciliteiten en activiteiten, maar ook aan de mate waarin ligging van de kantoorlocatie en 

toegankelijkheid voor mindervaliden een rol spelen. Het onderzoek wordt tevens afgestemd op de bedrijfscultuur: 

wordt er getutoyeerd en welke onderwerpen liggen mogelijk gevoelig? Er wordt rekening gehouden met reeds 

beschikbare data zoals een werkplek-onderzoek, de fysieke bezetting per werkdag en fte-gegevens. Alles wat 

namelijk al bekend is hoeft niet opnieuw geïnventariseerd te worden. In samenspraak met de organisatieleiding 

wordt het onderzoek ontwikkeld en dit wordt door medewerkers online ingevuld. 
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1. Why How What

WORKDayNA geeft handvatten voor de toekomst. De 

missie en visie die een organisatie heeft om zijn doelen 

de bereiken vormen de fundering. Diverse onderwerpen 

die invloed hebben op de uitkomst van een WORKDayNA 

onderzoek komen voort uit ambities. Traditionele 

onderzoeksmethoden geven inzicht in de behoeftes 

van de huidige situatie, terwijl de optimale situatie het 

uitgangspunt zou moeten zijn. De combinatie van inzichten 

vanuit de organisatie -door middel van onderzoek- en de 

missie en visie van het management, creëren gezamenlijk 

een sterk uitgangsfundament voor een werkplekconcept.

2. Cluster

Groepen met dezelfde functie, afdeling en taken vormen 

clusters. Deze clusters zijn de bouwstenen van de 

structuur van een organisatie. Voordat dieper ingegaan 

wordt op de behoeftes van de verschillende clusters, 

is het belangrijk om ze -op de juiste plek- binnen deze 

structuur te plaatsen. 
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4. Activiteiten 

Een werkdag bestaat doorgaans uit een combinatie van 

verschillende werkzaamheden. Naast uiteenlopende 

activiteiten, zoals computerwerkzaamheden, telefoneren 

en vergaderen, geven de omvang en de verhouding tussen 

deze activiteiten duidelijk inzicht in de manier waarop 

deze activiteiten optimaal ondersteund kunnen worden.

3. Structuur

De wijze waarop de clusters met elkaar in verbinding 

staan ligt vast in de organisatie structuur. Hierin worden 

processen en  onderlinge  relaties duidelijk. Structuur is een 

zwaarwegende factor in de fysieke plaatsing van clusters.

5. Dynamiek 

Activiteiten zijn de bouwstenen van een dag. De 

verdeling, de duur en de fragmentatie van deze 

activiteiten geven inzicht in de dynamiek. Ook de mate 

van samenwerking en interactie tussen verschillende 

clusters heeft grote invloed op de ideale werkomgeving.

WORKDayNA.26



27

6. Voorzieningen

Opslag- en reproductieruimtes en koffiepunten zijn 

enkele voorbeelden van voorzieningen die door 

de dag heen worden gebruikt. Door op individueel 

niveau behoeften vast te stellen, worden de eisen aan 

verschillende voorzieningen inzichtelijk.

7. Ligging en mobiliteit

Reistijd, ligging en bereikbaarheid zijn enkele waardes 

die meetbaar te specificeren zijn. De mate waarin deze 

bijdragen aan het werkcomfort van medewerkers helpt 

bij de afwegingen voor bijvoorbeeld locatiekeuze.
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8. Vormgeving

Over smaak valt niet te twisten, toch is het belangrijk 

om een omgeving te creëren waarin de visie, missie 

en cultuur van een organisatie zichtbaar zijn. Dit 

vergroot het werkcomfort en daarmee de loyaliteit.

9. Inspiratie

Unaniem geven medewerkers van organisaties aan in een 

inspirerende omgeving te willen werken. Wat medewerkers 

daaronder verstaan is daarentegen erg uiteenlopend. 

Met het vinden van de gemeenschappelijke deler 

wordt de basis gelegd voor een ontwerp dat inspireert.

10. Verandering

Verandering biedt weerstand en kansen. Door inzicht 

te krijgen in datgene wat door medewerkers gezien 

wordt als deze bedreigingen en mogelijkheden, kunnen 

plannen worden getoetst. Op deze manier is feitelijk 

vast te stellen wat het draagvlak binnen de organisatie 

is voor verandering.

WORKDayNA.28
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Solange Doesburg Smits, HRM Manager bij Hekkelman 

advocaten en notarissen in Nijmegen:

‘Het WORKDayNA onderzoek is op ons afgestemd door een 

combinatie van verschillende methodieken. Onder meer door 

de uitvoerige gesprekken die Martin met het MT voerde, 

hebben wij veel informatie verstrekt over onder meer onze 

cultuur, structuur van de organisatie, kernwaarden en branding 

strategie. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was 

het survey, waarvoor GRIP een vragenlijst ontwierp waarin 

wij digitaal onze medewerkers hebben gevraagd naar hun 

behoefte aan ruimten en werkplektypes. De resultaten hebben 

ons meer inzicht gegeven in de wijze waarop onze mensen 

hun dag indelen en op welke manier we ze daarbij het beste 

kunnen ondersteunen. Op basis van de resultaten van 

het onderzoek is Martin erin geslaagd een duurzaam 

en tijdloos concept te ontwikkelen waarin Hekkelman 

zich heel goed in herkent. Dat is voor een kritisch 

advocatenkantoor met veel eigen wensen en ideeën 

een geweldige prestatie!

Ik beveel mensen aan om een WORKDayNA 

profiel te laten maken als ze het belangrijk 

vinden de eigen identiteit vertaald te zien 

in een passend ontwerp’. 

11. Ruimtelijke behoefte

Op basis van het onderzoek worden de activiteiten en 

bijbehorende benodigdheden inzichtelijk. Vanuit de 

verkregen informatie is het mogelijk een sluitend programma 

van eisen (PvE) te vormen. Dit PvE is het uitgangspunt voor 

de vervolgstappen in het interieurontwerp. 



3030 Kunst op locatie.
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  De wereld waarin we leven lijkt 

zo maakbaar. ‘Als je maar de juiste 

mindset hebt, kun je alles bereiken’. 

Veel lijkt binnen handbereik en daarmee geven we onszelf een heel 

grote verantwoordelijkheid voor alles wat in ons leven wel of niet 

gebeurt. Dat er ook dingen zijn die je overkomen, of waarop we geen 

invloed kunnen uitoefenen, vergeten we liever. Maar zijn niet juist de 

dingen die spontaan gebeuren vaak het meest waardevol?

Vriendschap, liefde, kinderen, gezondheid…

Het besef dat het leven minder maakbaar is dan we zouden willen, zorgt 

ervoor dat we gebeurtenissen en mensen om ons heen op waarde 

kunnen schatten.

Kunst gaat vaak over die momenten. Het markeert een punt in de tijd en 

kadert deze momenten. Een waardevolle herinnering, iets wat we willen 

koesteren of wat we niet mogen en willen vergeten.  

Hierdoor heb ik als kunstenaar vaak mooie ontmoetingen met mensen. 

Ze vertellen iets wat de essentie raakt en ik mag daar vorm aan geven. 

Zomaar wat voorbeelden: na jaren van opbouw en keihard werken 

afscheid moeten nemen als directeur en het stokje moeten overdragen, 

het favoriete vakantieplekje omdat daar de beste herinneringen liggen, 

een wielrenner die eindelijk zijn favoriete route heeft gereden; een 

portret van iemand die een ernstige ziekte overwonnen heeft.

Ook in mijn vrije werk probeer ik de essentie te vangen die ons allemaal 

ergens aan laat herinneren. Dit beeld is daar een voorbeeld van en heet 

‘overgave’. Overgave: op zichzelf al een hele kunst.

   Overgave
       Bronzen beeld op een sokkel van graniet

Het bronzen beeld van Linette Dijk is centraal 

geplaatst in een wacht- en overlegruimte nabij 

de grote vergaderzaal. 

Beeldend kunstenaar Linette Dijk ziet het als haar grootste missie 

om de wereld een stukje mooier te maken. Haar schilderijen en 

beelden dragen bij aan een wereld die verbindt en stimuleert 

tot samenwerking. Dat haar werk ook van toegevoegde waarde 

kan zijn in een onlangs gerealiseerd interieurproject, is te zien in 

deze en de komende edities van dit magazine.

KUNST OP LOCATIE
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Werken in een groene omgeving 

heeft een positief effect op medewerkers, 

zelfs als het groen uit kunstplanten bestaat.



34 Een interieur als een maatpak.
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Na een periode van om en nabij 6 jaar op verschillende 

locaties aan de Newtonstraat, verhuisde het team van 

GRIP interieurprojecten eind december 2019 naar een 

fonkelnieuw pand aan de Stationsstraat te Veenendaal. 

In dit pand gaan achter een gezamenlijke ingang drie 

bedrijven schuil.

In de periode die voorafging aan de verhuizing, werd 

met man en macht gewerkt aan het realiseren van het 

interieurontwerp dat vanzelfsprekend ‘uit eigen koker’ 

kwam. Het project werd benaderd zoals dat normaal 

gesproken voor externe opdrachtgevers gebeurt en is 

ook in die zin representatief voor de werkwijze van GRIP.

Twee afzonderlijke bedrijfsruimtes werden samengevoegd 

tot één. Twee kleine entreedeuren werden vervangen 

door een centraal geplaatste royale glazen pui met een 

toegangsdeur. Er werd een indeling gecreëerd waarin 

alle werkzaamheden optimaal ondersteund worden: een 

overleg-, presentatie- en focusruimte, een atelier en een 

documentatieruimte zijn daar de concrete invulling van. 

Alle bureaus werden uitgerust met een zit-sta functie en 

voor de broodnodige ontspanning werden een bar en 

een lunchhoek gecreëerd. Ook werd scherp gelet op 

luchtbehandeling en akoestiek omdat door het ontbreken 

van een systeemplafond naar andere oplossingen voor 

optimale geluidsreductie en ventilatie uitgeweken moest 

worden.  

In het concept zijn alle huisstijlkleuren, zowel de hoofd- 

als de steunkleuren, verwerkt. Daarmee is het interieur in 

alle opzichten een GRIP visitekaartje geworden!

Een afbeelding op peesframe siert de wand naast 

de toegangsdeur op de 2e etage. Het materiaal 

waarop deze afbeelding geprint is, draagt bij aan 

verminderde geluidsoverdracht in het gezamenlijke 

trappenhuis. Dergelijke toepassingen zijn ook te vinden 

in de vergaderruimte, achter de werkplek van de 

projectmanagers -die veel telefonische werkzaamheden 

verrichten- en in de focusruimte waar het reduceren van 

omgevingsgeluid vanzelfsprekend grote toegevoegde 

waarde heeft.

In het atelier zijn verschillende materialen uitgestald ter 

inspiratie of om bijzondere aandacht te vestigen op nieuwe 

ontwikkelingen. Een deel van de productcategorieën 

is zichtbaar uitgesteld in de open kasten. Overige 

materialen, stalenboeken en productmonsters liggen 

netjes opgeborgen achter gesloten deuren.

Het beschikbare budget is slim besteed door naar 

kostenbewuste oplossingen te zoeken. Er werd gekozen 

voor een standaard keuken maar deze kreeg een 

maatwerk werkblad. Een aantal hoge kasten werd tevens 

ingezet als wanddeel en archief. Hierdoor bleef budget 

beschikbaar voor kostbaar behang en een op maat 

gemaakte bank. Het zijn afwegingen waar nagenoeg 

iedere opdrachtgever mee te maken krijgt. Dat ‘the sky 

the limit is’ komt slechts sporadisch voor en daarnaast 

gaan wij graag creatief en oplossingsgericht te werk, ook 

als het om kostenreductie gaat.

 

Een interieur als een 
maatpak
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Moodboards per functie, geïnspireerd op de huisstijl steunkleuren. 



38 Een interieur als een maatpak.
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Stilstaande beelden uit de 3D presentatie van het Concept Ontwerp. 



40 Een interieur als een maatpak.
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Foto’s van het eindresultaat.
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Krijg antwoord op al je projectvragen met onze

Wat gaat ons interieurproject kosten?

Waar haal ik de juiste informatie vandaan voor onze businesscase?

Hoe lang duurt een verbouwing?

Hoe krijg ik inzicht in de behoefte van onze organisatie?

Welke stappen moet ik doorlopen zodat ik niets vergeet in ons project?

Wij helpen je graag grip te krijgen door onafhankelijk antwoord te geven 
op alle vragen die ontstaan rond een kantoorverbouwing of -verhuizing. 
Kijk op onze website www.gripinterieurprojecten.nl voor meer informatie.

QuickScan
-advertentie-
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QuickScan



4444 GRIP op Thales Eindhoven.

referentie
projecten
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46 GRIP op Van Heugten Scherpenzeel.



47referentieproject.



48 GRIP op K3 Andelst.



49referentieproject.



50 GRIP op Flynth Alphen aan den Rijn.



51referentie projectreferentieproject.



52 GRIP op Quattri IJsselstein.



5353referentieproject.



54 GRIP op BioNext Ede.GRIP op HSO Amsterdam.



55referentieproject.
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Projectfotografie
registratie van een afgerond project

In eerder verschenen magazines boden we al eens een kijkje in het productieproces van tapijttegels en in de 

werkzaamheden van de projectmanager gedurende een locatiebezoek of tijdens een oplevering. Maar hoe vaak 

worden de activiteiten van een fotograaf vastgelegd op de gevoelige plaat? Als voorproefje op de fotoreportage 

van het onlangs gerealiseerde kantoorinterieur van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) in Tiel, die in de 

wintereditie van het GRIP magazine te bewonderen zal zijn, volgt op de komende pagina’s een beeldverslag van de 

manier waarop de fotografie tot stand kwam. 

Het verloop van een interieurproject is afhankelijk van de wensen 

van de opdrachtgever. Het traject is maatwerk en daardoor uniek. 

Het verloop mag dan variabel zijn, vaste waarden zijn in ieder 

geval de start -aan de hand van een zorgvuldige intake- en het 

einde -door middel van projectfotografie-. Als de realisatie een 

feit is en de nieuwe of vernieuwde locatie in gebruik genomen 

is, wordt het interieur vastgelegd in afstemming met fotograaf 

Rob Kater. In alle voorgaande edities van dit magazine was de 

projectfotografie steeds van zijn hand. De samenwerking met 

hem kent een lange geschiedenis, als collega’s was er een 

jarenlang samenwerkingsverband voor een Arnhems bureau 

voor interieurontwerp. 

Voor fotografie is medewerking van de opdrachtgever van 

essentieel belang. Vaak wordt er van tevoren opgeruimd en 

wordt medewerking verleend door een kantoorpand buiten 

werktijden toegankelijk te maken zodat we ongestoord ons 

werk kunnen doen. Bijkomend voordeel hiervan is natuurlijk dat 

kantoormedewerkers niet op één van hun werkdagen gestoord 

worden in hun werkzaamheden. 

Niets ontziend

Omdat fotografie niets ontziend is en alle details blootlegt, is 

gedegen styling van belang. Er worden in principe geen styling-

items toegevoegd, er wordt eerder gezorgd voor een rustig en 

evenwichtig beeld door items uit beeld te halen. Hooguit wordt 

hier en daar een laptop, stapel boeken of waterglas in beeld 

geplaatst om duidelijk te maken dat het kantoor doorgaans niet 

onbemand is. Insteek is geenszins om het interieur fraaier te 

maken dan het is maar wel bij te dragen aan een representatieve 

weergave. Zo worden bijvoorbeeld alle stoelonderstellen 

in dezelfde richting gepositioneerd, wordt de hoogte van 

bureaubladen en raambekleding op een vaste maat ingesteld, 

worden rondslingerende items verwijderd en wordt hier en daar 

een vlekje verwijderd. 

Lichtbronnen

Tijdens het fotograferen wordt nauwlettend in de gaten gehouden 

of de beschikbare lichtbronnen ingeschakeld zijn en of er geen 

reflecties waarneembaar zijn in glaswanden of spiegelende 

oppervlakken. In hoeverre het exterieur waarneembaar is en of 

de basisgedachte van het concept voldoende tot uiting komt 

blijven aandachtspunten tijdens de fotografeersessie. 

Portfolio

Het geoefende oog, de professionele apparatuur, kennis en 

kunde van Rob Kater zorgen er tezamen voor dat zichtlijnen, 

detaillering, materialisatie, beeldrepetitie en scherpte/diepte 

vakkundig in beeld gebracht worden. Van het eindresultaat zijn 

we na ieder gefotografeerd project weer onder de indruk. 

Een portfolio van gerealiseerde projecten is uiteraard van belang 

voor toekomstige opdrachtgevers maar tevens voor website, 

magazine en andere uitingen. Projectfoto’s zijn een tastbaar 

bewijs van onze diensten en dienen behalve verbluffende 

beeldcomposities, vooral een realistische weergave van de 

werkelijkheid te zijn. 

Projectfotografie.
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Projectfotografie

Schoonmaakartikelen, een krat, paperassen: van artikelen die op de set rondslingeren, is op de definitieve foto’s niets meer zichtbaar.

Door een lange sluitertijd te hanteren en gebruik te maken van de aanwezige personen op de set, ontstaat een dynamisch effect in de foto’s. 
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Het resultaat van bovenstaande foto wordt getoond in het volgende GRIP Magazine. Nu is alleen de zwaar beveiligde deur van de kluis zichtbaar, 
die de voorganger van BSR in gebruik had.

Alle vergaderstoelen krijgen dezelfde instelling; de zithoogte, afstand tot de tafel en positie van het onderstel wordt per stoel handmatig 
ingesteld.

Projectfotografie.
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Kijk voor meer GRIPinterieurprojecten op

www.GRIPinterieurprojecten.nl
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Zichtlijnen, lichtbronnen en scherpte-diepte kunnen onmiddellijk 
gecheckt en, indien nodig, aangepast worden. 

Een korte pauze, als lenzenwissel en camera-instelling al een feit zijn, 
maar styling nog de nodige aandacht behoeft.
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