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PRODUCTDOSSIER PROJECTMEUBELEN  KLM ICT  Schiphol-Rijk

Het kantoor van KLM ICT op Schiphol-Rijk werd getransformeerd van een 

anoniem gebouw tot een dynamische werkomgeving die tot in detail de 

KLM-identiteit weerspiegelt. Het interieurontwerp is van I’M architecten.

Werken in de wereld 
van de KLM
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Opdrachtgever KLM ICT, Schiphol-Rijk

Interieurontwerp I’M architecten, Deventer; Martin Kleine Schaars

Interieurbouw INTOS, Haarlem

Werkplekmeubilair Gispen

Bureaustoelen Viasit

Overig meubilair onder meer Vitra, Arper

Vloeren Shaw Contract, Leoxx, Interface

Scheidingswanden Interwand, Tubbergen

Projectbegeleiding Sodexo, Schiphol-Oost

Interieur en afbouw Biltz, Amsterdam

Keukens Van Zwanenburg, Capelle aan den IJssel 

Installatietechniek A. de Jong, Schiedam

Elektrotechniek Luchthart en Zonen, Rotterdam

Oppervlakte 12.000 m2

TEKST Rutger van Oldenbeek
FOTOGRAFIE Chris van Koeverden voor Gispen

Het kantoor van KLM ICT bevindt 
zich op Schiphol-Rijk. De organisatie 
huurde al de helft van het gebouw en 
kon de andere helft erbij huren, zodat 
ook de medewerkers uit een andere 
vestiging daar konden worden gevestigd. 
In totaal werken er nu circa duizend 
mensen.
I’M architecten werd gekozen uit een 
pitch onder drie bureaus, mede vanwege 
de passie van architect Martin Kleine 
Schaars voor reizen en de luchtvaart – 
elementen die een belangrijke rol spelen 
in het interieurontwerp. Point of View 
was voor de verbouwing een anoniem 
gebouw en bovendien wat verder 
verwijderd van Schiphol-Oost en de 
luchthaven zelf, waar de meeste KLM-
kantoren zijn. De KLM-dynamiek was 
mede daardoor onvoldoende voelbaar en 
Kleine Schaars wilde deze in het nieuwe 
kantoor duidelijk naar voren brengen.

Bewust
Tijdens de ontwerpfase was er steeds 
overleg met een referentieteam 
bestaande uit medewerkers van verschil-

FOTO LINKS
Loungeplek in de Hangar.

FOTO BOVEN
De Hangar.

FOTO ONDER 
Vergaderruimte met foto van een 
 oer-Hollandse lucht. (Foto: Heidi Borgart)

lende afdelingen over hoe en waar 
men wilde werken, en deze input werd 
voortdurend getoetst en verwerkt. Uit 
de gesprekken bleek dat de medewer-
kers een zeer sterk ‘KLM-gevoel’ en een 
positief beeld van de luchtvaartmaat-
schappij hebben. Kleine Schaars: “Het 
was belangrijk om dat ook hier op te 
roepen.” Zo ontstond in samenwerking 
met KLM ICT het concept ‘De wereld 
van de KLM – working in a cloud’.
Tegelijk met de nieuwe huisvesting 
werd een nieuwe manier van werken 
geïntroduceerd, die bij KLM ICT 

‘Bewust Werken’ heet. Een kernbe-
grip bij het Bewust Werken is slimmer 
(samen)werken – dit omdat het belang 
van ICT binnen de KLM is toegeno-
men. Henk Smeenk, program manager 
Bewust Werken bij KLM Information 
Services: “De kern van de luchtvaart zelf 
verandert nauwelijks – ook de nieuw-
ste vliegtuigen vliegen nog steeds zo’n 
1.000 km per uur. Dat houdt in dat je je 
als maatschappij alleen kunt onderschei-
den door alles eromheen te verbeteren 
of nieuwe dingen te introduceren. Daar 
heb je negen van de tien keer ICT 
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voor nodig. Dat maakt ICT een van de 
belangrijkste afdelingen van KLM. We 
wilden daarom ook dat de medewerkers 
mee veranderen en het interieur speelt 
daarbij een belangrijke rol. De mensen 
staan daarin centraal.”
Veldhoen + Company maakte een 
activiteitenanalyse, waaruit een functio-
neel ontwerp kwam met alle benodigde 
werkplekken, van stilte- en duo-werk-
plekken tot projecttafels om met grotere 
groepen samen te werken. Hiermee 
worden alle soorten werkzaamheden die 
bij KLM ICT worden verricht doelma-
tig ondersteund.

Continenten
In de oude situatie had iedereen bij 
KLM ICT een eigen bureau en waren 
er veel dichte kantoren; in het nieuwe 
kantoor wordt volledig flexibel gewerkt, 
ook door de directie. De werkvloeren 
dragen de namen van de continenten: 
Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, 
Antarctica, Europa en Oceanië. Kleine 
Schaars: “De KLM vliegt over de hele 
wereld en om de medewerkers daar-
van bewust te maken, zijn alle zeven 
continenten in het kantoor verte-
genwoordigd – als een ‘reis door de 
wereld van KLM’.”  Voor elk continent 
bedacht Kleine Schaars samen met Eva 
Rolleman, interieurarchitect bij I’M 
architecten, een specifiek kleurenpalet, 
waarvoor inspiratie werd gehaald uit de 
verschillende continenten. Dit palet is in 

FOTO LINKSBOVEN
Werkvloer.

FOTO RECHTSBOVEN
Concentratiewerkplekken op ‘Azië’.

FOTO ONDER
Trappenhuis met naar blauw-wit omgezette foto’s.
(Foto: Heidi Borgart)

het volledige interieur zichtbaar, onder 
meer bij de vloerbedekking, cockpits, 
werkplekken en lounges. Het werk-
plekmeubilair werd vervaardigd door 
Gispen, dat in nauwe samenwerking 
met I’M architecten meubelen uit de 
standaardcollectie uitvoerde in de door 
hen geselecteerde kleuren. En, weet 
Rolleman: “In de fabriek van Gispen 
werd de display met beschikbare kleuren 
daardoor twee keer zo groot.” 
Bij de keuze voor de werkplekken 
was er veel ruimte voor inspraak van 
de medewerkers: “We hebben drie 
meubelopstellingen gemaakt waar 
de medewerkers hun voorkeur voor 
konden uitspreken”, aldus Rolleman. 
“Daarna hebben we met Gispen een 
aantal varianten van werkplekken 
uitgewerkt, passend bij de verschil-
lende soorten werkzaamheden.” Ook de 
kleuren van de vloerbedekking zijn op 
de continenten afgestemd. De basis-
vloerbedekking (van Shaw Contract) is 
er in drie tinten – variërend van licht 
naar donker – waardoor de sfeer op elke 
afdeling subtiel wordt beïnvloed. In deze 
vloerbedekking zijn inlays gemaakt met 
tapijttegels (van Interface) – in dessins 
uit de standaardcollectie, die mooi aan-
sluiten op de continententhema’s. Zo ligt 
op de afdeling Oceanië een tapijttegel 
met een oranjebruin Aboriginal-motief. 
Ook het meubilair is hier oranjebruin – 
een opvallende kleur, maar het kan nog 
bonter: op ‘Zuid-Amerika’ bijvoorbeeld 
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zijn de meubelen en wanden kanarie-
geel en op ‘Azië’ grasgroen.

Goed gevoel
De kleuren van de continenten zijn 
ook te zien op de fotocollages die op 
verschillende wanden van de kantoor-
vloeren zijn aangebracht. De medewer-
kers werden opgeroepen hiervoor ‘goed 
gevoel’-foto’s van hun eigen reizen in 
te zenden, waaraan massaal gehoor werd 
gegeven – wat volgens Kleine Schaars 
ook hun grote betrokkenheid bij het 
nieuwe kantoor aangeeft. De foto’s zijn 
tevens aangebracht op een gebouwhoge 
wand in een van de trappenhuizen – 
hier omgezet naar blauw-wit, mede 
om het trapgebruik te bevorderen. 
Rolleman: “Er zijn verschillende ingre-
diënten in het interieur die de mensen 
sturen en beweging stimuleren. De kopi-
eermachines en pantry’s zijn bijvoor-
beeld bewust buiten de werkvleugels 
gemaakt, zodat mensen van verschil-
lende afdelingen elkaar hier ontmoeten.” 
Daarbij is er maximale transparantie en 
staan de werkvloeren op elke verdieping 
in open verbinding met elkaar, waar-
voor alle kernen werden opengebroken. 
De lockers staan aan de randen van de 
werkvloeren en zijn ook ‘echt KLM’: ze 
hebben een codering die is afgeleid van 
vliegtuigregistratienummers.
Ook de vergaderruimten weerspie-
gelen het internationale karakter van 
de KLM: ze hebben alle namen van 

bestemmingen waarop wordt gevlogen. 
Binnen wordt echter benadrukt dat de 
KLM van oorsprong een Nederlandse 
onderneming is – door middel van 
wanden met foto’s van oer-Hollandse 
luchten. Voor de transparantie zijn de 
scheidingswanden van de vergaderruim-
ten van glas – met een ‘privacystrook’ 
die oogcontact tussen langslopende en 
zittende mensen voorkomt in de vorm 
van vliegtuigraampjes.

Hangar
De begane grond van het kantoor is 
één grote ontmoetingsplaats. Hier zijn 
onder meer een eet- en een werkcafé, 
een coffeecorner, overlegruimten en de 
bibliotheek van KLM ICT. Ook hier is 
de KLM-identiteit duidelijk voelbaar. 
Bron van inspiratie voor Kleine Schaars 
vormden de vliegtuighangars van de 
KLM: “Ik was onder de indruk van deze 
ruimten met hun zwarte plafonds en 
verlichting op vaste rasters en heb deze 
elementen hier teruggebracht. De  baffles 
voor de akoestiek zijn bijvoorbeeld 
als de gebogen lijntjes van vliegroutes 
opgehangen aan zwarte plafonds.” De 
ruimte heet dan ook ‘De Hangar’ – en 
de hangarsfeer wordt nog versterkt door 
een aantal wanden die sterk lijken op de 
romp van een vliegtuig. Deze zijn daad-
werkelijk bol uitgevoerd, een kosten- en 
tijdpost waarvoor Kleine Schaars nog 
het nodige moest vechten. De Hangar 
biedt een ruime keuze aan werk- en 

FOTO BOVEN
Kanariegele werkplek op ‘Zuid-Amerika’.

FOTO LINKSONDER
De bibliotheek.

FOTO RECHTSONDER
De coffeecorner in de Hangar.
(Foto: Heidi Borgart)
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ontmoetingsplaatsen, zoals grote en 
kleine tafels, banken en stoelen en 
rustige of juist drukke plekken. Smeenk: 
“De ruimte wordt vaak gebruikt voor 
snel overleg, wat sneller gaat en meer 
vrijheid geeft dan een vergadering plan-
nen in een toch al overvolle agenda.” En, 
stelt Kleine Schaars: “We hebben bewust 

schaarste gecreëerd in het aantal vergader-
ruimten, zodat mensen gaan nadenken of 
ze zo’n ruimte wel echt nodig hebben – 
het bewuste in Bewust Werken.”
Ook de bibliotheek naast de Hangar 
is een plek waar iedereen samen kan 
komen. Hier zijn alle boeken verzameld 
die de medewerkers voorheen bij hun 
werkplek hadden, een sterk symbool voor 
het samen werken in Bewust Werken. De 
bibliotheek toont ook de geschiedenis 
van de KLM: Smeenk verzamelde zestig 
jaar krantenknipsels over de KLM en 
hiervan werd een 25 m2 grote ‘graphic’ 
gemaakt die een hele wand beslaat.
De medewerkers van KLM ICT 
beschouwen Bewust Werken inmiddels als 
vanzelfsprekend en aldus Smeenk, “Het is 
nu veel leuker om naar je werk te gaan. 
Er zijn zelfs vrouwelijke medewerkers 
die de kleur van hun nagellak aanpassen 
aan het continent waar ze werken.” Ook 
medewerkers van andere KLM-kantoren 
spreken graag af in het kantoor van KLM 
ICT, wat zich onder meer vertaalt in een 
gezellig drukbezocht restaurant. Kleine 
Schaars is zonder meer geslaagd in zijn 
missie de dynamiek van de KLM naar het 
gebouw te halen.

www.im-architecten.nl

www.gispen.nl

FOTO BOVEN
Lockers en werkplekken voor een 
fotowand.

BOVEN
Plattegrond begane grond.

ONDER
Plattegrond verdieping.
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