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De werkomgeving verandert

Het kantoor als proeftuin
Sinds zes weken zit het hoofdkantoor van ontwerpbureau Ideal Projects in De Loods in Rijswijk.

een nieuw werkplekconcept en bijbehorend interieur voor Middin. Met Henry’s
Hidden Bar in de Heineken Experience
won het een design award (de Frame
award voor Best bar 2020). Momenteel
helpt Ideal Projects een aantal organisaties in de transitie naar hybride werken en
wat dat voor hen en hun kantooromgeving betekent.

aan”, legt Straathof uit. “We starten bij
opdrachtgevers meestal met een aantal
workshops met verschillende medewerkers. Zo leren we het bedrijf kennen en
behoeftes van medewerkers begrijpen.
Dat is de basis. Een verandertraject stuit
soms op weerstand, daarom is het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt,
dat is de beste start.”

Positieve impact
De visie van het bedrijf is dat het bij wil
dragen aan een positieve impact, zowel
op de mens als op de planeet. De drijfveer
is een zo laag mogelijke footprint en voor
de medewerkers een zo prettig mogelijke
omgeving. “Hiervoor is veel kennis van
materialen nodig. Deze kennis is er binnen
bedrijven meestal niet, dus bieden wij dat

Verhuurders
Naast de vraag van gebruikers van
bedrijfsruimten komt er steeds meer
vraag vanuit verhuurders om advies.
“Veel bedrijfsruimten zijn verouderd en
voldoen niet meer aan de eisen van deze
tijd, met name op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Werkman. “Om het te
kunnen verhuren is het voor verhuurders
vaak noodzakelijk veranderingen aan te
brengen. Daar helpen we bij, wij weten
immers als geen ander wat de huurder
zoekt en verhogen zo de verhuurbaarheid
van een pand.” Wat dat betreft is er nog
voldoende uitdaging voor Ideal Projects
in de Rijswijkse Plaspoelpolder waar De
Loods zich bevindt. De gemeente heeft
grote ontwikkelplannen voor dit gebied.

Bij een verandertraject
is het belangrijk dat iedereen
zich betrokken voelt

Veel gebouwen zijn verouderd en moeten
verduurzaamd en heringericht worden als
daar nieuwe bedrijven hun intrek nemen.
“Voor ons is dit inderdaad een geweldige
kans”, vertelt Werkman. “We zitten in het
hart van Rijswijk waar alles gebeurt.”
Criteria
Uiteraard ging het bedrijf niet over één
nacht ijs en hadden ze een flink aantal
criteria voor hun nieuwe werkomgeving.
Het moest gelijkvloers zijn, uitzicht op
straat hebben, de eigen footprint moest
omlaag en het moest goed bereikbaar
zijn. “We trokken een cirkel op de kaart om
ons oude kantoor”, aldus Werkman. “We
gingen op zoek, reden rond en kwamen
hier terecht. Dit pand past ons. Het heeft
de sfeer waarin we ons prettig voelen. Het
is een beetje gekke locatie en nog niet helemaal af. Het heeft een soort speelsheid,
en het heeft de hoogte die we willen en
nodig hebben. De interactie met andere
partijen in het pand bevalt ons ook. Het
geeft wat reuring in en om de werkplek.
Dat krijgen we ook terug van onze collega’s. Ondanks dat we er nog maar kort
zitten, willen ze nu al niet meer weg.”

•

Nog niet helemaal op de juiste plek, maar die is niet ver weg. Aan de voorkant van het pand wordt
momenteel druk gebouwd aan een prachtige ruimte en in januari nemen de medewerkers daar hun
intrek. “Wel ideaal zo dichtbij”, vertelt Art Director Monica Straathof. “We kunnen telkens even
binnenlopen, we hebben nog nooit een project zo dichtbij gehad.” Ook directeur Dennis Werkman
schuift aan bij het gesprek.

Het gaat niet alleen om
wat je ziet, maar ook
om wat je voelt

Oorspronkelijk zat Ideal Projects in Voorschoten, maar rond 2019 kwam het plan
om te verhuizen. Door de pandemie kwam
daar wat vertraging in, maar uiteindelijk
belandden ze in Rijswijk. Intussen is er
een hoop veranderd in werkomgevingen.
“Bedrijven en werknemers zijn gewend geraakt aan thuiswerken”, legt Straathof uit.
“Er is nu meer behoefte aan hybride werken, een combinatie van thuis en kantoor.
We zijn dan ook blij dat we juist nu zelf
een nieuw kantoor nodig hebben. In ons
eigen kantoor kunnen we experimenteren
en ervaringen opdoen, die onze klanten
weer ten goede komen. Bijvoorbeeld met
materialen: die proberen we zoveel mogelijk een tweede leven te geven.”

Ontwerpen met aandacht
“Naast Rijswijk heeft Ideal Projects vestigingen in Amsterdam en Antwerpen”,
vertelt Dennis Werkman. “Wij ontwerpen
ruimtes waarin je voelt waar het om gaat.
De juiste focus, ultiem relaxen, samenwerken of extra gemotiveerd raken. Identiteit
en werkwijze van de organisatie staan
centraal. Ook het welzijn van de gebruiker krijgt ruime aandacht. Want het gaat
niet alleen om wat je ziet, maar vooral
ook om wat je voelt. Denk aan akoestiek
en verlichting, maar ook aan het gebruik
van planten en natuurlijke elementen. Wij
doen alles van ontwikkeling en ontwerp
tot realisatie en oplevering.” Het bedrijf
kent een mooie portefeuille. In de regio
Haaglanden ontwikkelde Ideal Projects

Interxion
Een mooi project dat
Ideal Projects opleverde
was voor multinational
Interxion dat datacenters
biedt over de hele wereld.
In Hoofddorp werd
een werkplekconcept,
inclusief interieurdesign,
uitgerold over 7.000 m2.

