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Gezonde 
variatie in 
werkplekken
De GGD Brabant Zuid-Oost heeft recent zijn intrek 
genomen in de Witte Dame in Eindhoven. Bij zijn 
nieuwe huisvesting wilde de zorginstelling Het 
Nieuwe Werken implementeren. I’M architecten 
heeft die wens beantwoord door een gevarieerde 
invulling van de werkvloer met een diversiteit 
aan meubelen. Werknemers kunnen de werkplek 
nemen die aansluit bij hun activiteiten op dat 
moment: geconcentreerd werken, samenwerken, 
vergaderen, klanten ontvangen.

Rechts
Op de begane grond 
van de Witte Dame 
ontvangt de GGD 
haar bezoekers in een 
warme, open ruimte.

— advertorial

Bij de zoektocht van de GGD Brabant-

Zuidoost naar een nieuw onderkomen in 

Eindhoven, stond voor de instelling vast 

dat het zich zou vestigen in een bestaand 

gebouw. I’M architecten uit Deventer 

maakte op verzoek tweemaal een haal-

baarheidsplan: de eerste keer voor een 

pand op Strijp T, daarna voor ruimten 

in de Witte Dame in het centrum van 

de stad. De GGD koos voor het tweede 

plan, met name op basis van de ligging 

en de kosten. De zorginstelling huurt 

nu in de voormalige Philips-fabriek een 

vloeroppervlak van vierduizend vierkan-

te meter, verdeeld over twee bouwlagen. 

Op de begane grond zijn de publieksba-

lies gesitueerd; op de vijfde verdieping 

van het gebouw is de kantoorruimte van 

de GGD ondergebracht.

 In het kader van de verhuizing stelde 

Veldhoen+Company een Functioneel 
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algemene kwalitatieve eisen aan de werk-

omgeving, de inrichting en het meubi-

lair waren opgenomen. Ook omvatte het 

plan een functionele beschrijving van 

het front- en backoffice. I’M architecten, 

dat participeerde in meerdere werkgroe-

pen rond het plan, heeft het concept van 

Veldhoen+Company vertaald naar plat-

tegronden en sfeerbeelden. Het architec-

tenbureau heeft op basis van de wensen 

en eisen, maar ook op basis van het ge-

bouw en gesprekken met medewerkers 

een interieurconcept ontwikkeld. De 

nieuwe huisvesting van het hoofdkantoor 

biedt een werkplek aan alle medewerkers 

en is tegelijkertijd de locatie waar klanten 

en partners in een aangename sfeer ont-

vangen worden.

 De keuze voor een bestaand gebouw 

als nieuwe huisvesting en de keuze om 

door middel van Het Nieuwe Werken 

substantieel te besparen op het aantal 
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vierkante meters kantoorruimte, zijn 

beide ingegeven door het duurzaam-

heidstreven van de GGD. I’M architec-

ten nam dit als basis voor het interieur-

ontwerp en voegde hier de missie van de 

GGD aan toe: mensen helpen gezond te 

leven en ziekten te voorkomen.

 Vanuit de duurzaamheidgedachte 

heeft I’M architecten de opdrachtge-

ver weten te overtuigen om bestaande 

plafondeilanden en de vloerbedekking 

I’M architecten 
schaart onder 
het thema duur- 
zaamheid ook
het welbevinden 
van mensen

te hergebruiken. Voor de GGD was dat 

ook nog eens kostenbesparend en verbe-

terde het de akoestiek in het industriële 

gebouw. Met betrekking tot het nieuwe 

meubilair is gekozen voor Gispen-meu-

bels, die voldoen aan de eisen van Cradle 

to Cradle. Duurzaamheid strekt zich vol-

gens het architectenbureau echter verder 

uit dan energiebesparing, milieuvriende-

lijke materialen en Cradle to Cradle-pro-

ducten. Duurzaamheid omvat volgens 

I’M architecten ook het welbevinden 

van de medewerkers. Ook daaraan kan 

de werkomgeving bijdragen. Het con-

cept van het bureau gaat daarom uit van 

“een prettige, natuurlijke werkomgeving. 

Geen lange rijen van werkplekken, maar 

voor iedere medewerker een eigen plek in 

de natuur.” >
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Zo divers als een bos
Voor de medewerkers zou het even wen-

nen worden: geen vaste werkplek meer. 

Om hen binnen het principe van Het 

Nieuwe Werken een aangename om-

geving te bieden, hebben Lisette Koek-

koek en Martin Kleine Schaars van I’M 

architecten voor variatie in de werkplek-

ken gezorgd. De werknemers kunnen de 

werkplek kiezen die aansluit bij de acti-

viteit of wens van het moment. Als me-

tafoor in het interieurconcept kwamen 

Koekkoek en Kleine Schaars zo op ‘het 

bos’. Het bos is een natuurlijke en af-

wisselende omgeving, waar men graag 

wandelt en tot rust komt. Het Nieuwe 

Werken, een prettige werkomgeving en 

het imago van de GGD als gezondheids-

instelling komen hierin bij elkaar.  

 Voor de twee verdiepingen heeft het 

architectenbureau drie ‘bosomgevingen’ 

ontworpen: het (dichte) bos, de open plek 

in het bos en de bosrand. De open plek 

in het bos is het centrale communicatie-

gebied. Dit open gebied wordt aan twee 

zijden begrensd door verdiepingshoge 

volumes, die fungeren als gesloten ver-

gaderkamers. Verticale elementen aan de 

zijkanten en een hoog, donker akoestisch 

plafond zorgen voor een combinatie van 

openheid en geborgenheid, de ‘schaduw’ 

op de open plek, aldus I’M architecten.

 Direct om deze open plek heen lig-

gen de samenwerkingsplekken, die divers 

van karakter zijn. Losjes verspreid over 

de vloer vormen ze een afwisselend ope-

ner en dichter ‘bos’. Voor de verschillen-

de activiteiten zijn er diverse meubels be-

schikbaar. De Ellen Duolounge, met de 

witte achterwand en gekleurde kussens, 

Werknemers 
kiezen voor elke 
activiteit de 
meest geschikte 
werkplek
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leent zich volgens Gispen bijvoorbeeld 

goed voor overleggen, discussiëren of het 

gezamenlijk opstellen van een document. 

Dankzij een schuifbaar blad en elektri-

sche hoogteverstelling kan de werkplek 

eenvoudig naar behoefte worden inge-

steld. Voor meer besloten sessies is op 

verzoek van de architect een speciale ver-

sie in een U-vorm ontwikkeld, verklaart 

Gispen.  Voor een activiteit met veel 

communicatie, zoals een ad hoc overleg, 

kunnen de medewerkers aan de lange, 

houten projecttafel aanschuiven. Voor de 

natuurlijke uitstraling zijn de stoelen in 

groen uitgevoerd. Veelal hebben Koek-

koek en Kleine Schaars niet voor algeme-

ne verlichting gekozen, maar voor directe 

dan wel indirecte verlichting, afhankelijk 

van de werkplek.

 De concentratiewerkplekken bieden 

rust; hier zitten de medewerkers verder 

van elkaar af. Privacy  wordt bijvoorbeeld 

geboden door de op maat gemaakte Gis-

pen CubiC-bureaus. Dankzij de glazen 

wand blijft het contact met de omgeving 

gewaarborgd. Van deze serie zijn diverse 

modellen toegepast. De CubiC-bureaus 

Links
De Gispen Ellen Duoloun-
ges bieden afgezonderde 
overlegplekken.
Onder
De kantoorruimte is afwis-
selend opener en geslote-
ner ingericht.
Rechterpagina boven
De bibliotheek met kranten-
knipselwand en stoelen van 
Richard Hutten.
Rechterpagina midden
De kleuren en zachte 
materialen van het interieur 
contrasteren met het indu-
striële gebouw.
Rechterpagina onder
Het Nieuwe Werken wordt 
ondersteund door een 
diversiteit aan werkplekken.



architectenweb — 57  

Ontwerp
Hoewel de GGD Brabant Zuid-Oost 

bewust heeft gekozen voor een bestaand 

fabrieksgebouw, was de instelling aan-

vankelijk bezorgd of het pand een sfeer-

volle en comfortabele werkomgeving zou 

bieden. Met een vrije verdiepingshoogte 

van vier meter en grote glasvlakken aan 

de oost- en de westgevel is het een ruim-

telijk gebouw met een Spartaans karak-

ter, menen Koekkoek en Kleine Schaars. 

Het bureau wilde dat niet versterken 

door ook nog eens strakke meubels, in-

dustriële verlichtingsarmaturen en louter 

rechte lijnen toe te passen. 

 In plaats daarvan wilden de archi-

tecten een contrasterende invulling cre-

eren. Het bureau heeft gekozen voor veel 

zachte materialen en een ruime toepas-

sing van kleur en beeld. Op de begane 

grond zien de klanten en medewerkers 

uitvergrote beelden van bacteriën en 

foto’s van Eindhoven, als verwijzin-

gen naar het werkterrein van de dienst 

en de locatie. Op de vijfde verdieping 

zijn de bibliotheekwanden voorzien van 

graphics met krantenknipsels waarin 

de GGD wordt vermeld. Hier heeft het 

architectenbureau ook heldere kleuren 

gesteld tegenover het grijs van het casco. 

De Bronto-stoel uit de Gispen Home 

Collectie vormt hier een speels en zacht 

contrast met het industriële gebouw.

 Volgens de zorginstelling zijn de me-

dewerkers en de bezoekers positief over 

het resultaat. Niet alleen over de functi-

onele indeling is de instelling tevreden, 

ook de warme en rustige uitstraling van 

het interieur noemt ze geslaagd. Aan die 

functionele en tegelijkertijd informele 

sfeer dragen de zachte materialen, de 

warme kleuren en de vrije opstelling van 

de meubels in belangrijke mate bij. —

De inrichting 
zorgt voor een 
functionele en 
tegelijkertijd 
informele sfeer 
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Meer informatie
Gispen
Postbus 30
4100 AA Culemborg
0345-474211
gispen.nl

kenmerken zich door de zijwanden of 

-wangen, die doorlopen tot op de vloer. 

Naast een rustig beeld geeft dit de moge-

lijkheid om bekabeling weg te werken en 

het geperforeerde staal draagt bij aan een 

verbeterde akoestiek. Het blad is schuif-

baar en in hoogte verstelbaar. Deze bu-

reaus zijn goed te combineren met de 

Gispen SDK schuifdeurkasten, die hier 

eveneens zijn toegepast.

 Tussen bovengenoemde zones in zijn 

op strategische plaatsen zones voor in-

formeel overleg geïntroduceerd: de ‘bos-

rand’. De GGD heeft in het gebruik al 

gemerkt dat er veel spontaan gebruik van 

wordt gemaakt. 




