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A ‘THIRD PLACE’ FOR THE NEW 
ECONOMY OF EINDHOVEN.
Een (net)werklocatie voor een nieuwe 
generatie van ondernemers, technici en 
creatievelingen. 

Wanneer je door het centrum van 
Eindhoven loopt, kun je niet vermoedden 
wat Eindhoven eigenlijk te bieden 
heeft. De stad van Design, Innovatie en 
Technologie, met de vele instellingen 
die zowel nationaal als internationaal 
van belang zijn in de wereld van 
onderzoek en ontwikkeling. Toch lukt het 
Eindhoven niet om de mensen die juist 
voor deze ontwikkelingen zo belangrijk 
zijn in de stad te houden. De nieuwe 
generatie van technici, onderzoekers 
en creatievelingen, die in de stad op 
een van de verschillende instellingen 
een goede opleiding hebben gevolgd, 
zoeken hun succes in andere steden. 
Dat terwijl Eindhoven juist bij uitstek de 
mogelijkheden heeft om deze nieuwe 
generatie een goede toekomst te bieden, 
door tal van vooraanstaande bedrijven 
die de stad rijk is. Niet alleen voor de 
nieuwe generatie is het gunstig om in 
de stad te blijven, maar dit is ook goed 
voor de stad en de ontwikkelingen die 
zij in de komende jaren door zal maken. 
Gemeente Eindhoven heeft deze nieuwe 
generatie als een van de belangrijkste 
speerpunten op haar agenda staan. 

Hoe zorg je er voor dat deze doelgroep in 
de stad blijft?
naast een goede woonomstandigheden 
en aantrekkelijke vrije tijdsbestedingen is 
het belangrijk dat deze nieuwe doelgroep 
een (net)werkplek krijgt in de stad. Steeds 

vaker gaan zij als zelfstandig ondernemer 
aan de slag met eigen ideeën en ontwerpen. 
deze nieuwe generatie zijn geen mensen 
die op zoek zijn naar een vast kantoor en 
een 9 tot 5 werktijd, maar juist de flexibele 
mogelijkheden om te werken hoe, wat en 
wanneer ze maar willen, om zo de beste 
ideeën op het juiste moment tot stand te 
laten komen. Tevens is het belangrijk dat 
de nieuwe generatie in contact komt met 
het grootschalige bedrijfsleven dat al in 
eindhoven aanwezig is. dit om informatie 
uit te wisselen, nieuw talent te scouten, 
maar ook de mogelijkheid te bieden om 
daadwerkelijk ideeën of ontwerpen in 
productie te nemen. 

een dergelijke locatie bestaat in eindhoven 
nog niet. wel zijn er plekken waar mensen 
een werkplek kunnen huren, of ze gaan in 
een restaurant of café aan het werk. maar 
juist deze combinatie van, welke zowel een 
goede werkplek biedt als een ongedwongen 
ontmoeting, is er nog niet. Als daar tevens 
faciliteiten worden geboden  om bijvoorbeeld 
prototypes te maken, boeken en tekeningen 
te printen en foto’s van je laatste projecten te 
maken in een fotostudio, wordt de locatie niet 
alleen bezocht om een kopje koffie te halen 
en je laptop open te klappen, maar biedt het 
tal van redenen voor een bezoek. dezelfde 
redenen trekken hier mee een diversiteit 
aan bezoekers van uit diezelfde doelgroep. 
welke dan weer op een ongedwongen wijze 
met elkaar in contact kunnen komen. 

Renovatie ABN AMRO bank, Wal 15-17
om een dergelijke locatie in het hart van 
eindhoven te ontwikkelen is er gekozen voor 
de renovatie van het voormalig ABn Amro 
bank gebouw aan de wal 15-17. eindhoven 

_00.2 SAmenvATTinG
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is geen stad met een centrum vol historische 
panden, wel zijn er veel gebouwen te vinden 
die dateren uit de naoorlogse cityvorming. 
Grote brutalistische panden, die met hun 
massieve verschijning duidelijk opvallen 
in het straatbeeld van eindhoven. hoewel 
geen het statige industriële panden zijn zoals 
o.a. de voormalige fabrieken van philips, 
zijn het wel gebouwen die geschikt zijn 
voor renovatie. Goede constructies, juiste 
vloerhoogtes en optimale locaties centraal in 
de stad. om deze reden is er voor gekozen 
om juist een van deze panden te kiezen. het 
voormalige ABn Amro bank gebouw heeft 
naast een goede locatie, de toekomstige 
boulevard emmasingel, keizersgracht, wal, 
ook nog eens een mooie historie door zijn 
voormalige functie. 

het pand bestaat uit twee bouwdelen, het 
eerste deel daterend uit 1953, gebouwd 
als bankkantoor voor van mierlo en zn. 
met op de bovenste twee verdiepingen het 
woonhuis van de bankiersfamilie. en het 
tweede bouwdeel; toebehorend aan de 
cityvormingplannen van de jaren ’70. het 
ABn Amro bankgebouw, groot, kolosaal, 
met grote kantoorvloeren die passen bij 
de functie. deze via een diagonaal aan 
elkaar grenzende panden hebben twee 
verschillende indelingen, het oude deel, 
kleine maar functionele kamers, terwijl het 
nieuwe deel grote lege vloer oppervlakten 
heeft. Bij de renovatie zal van deze 
gegevens gebruik worden gemaakt, om met 
kleinschalige ingrepen de locatie geschikt 
te maken als (net)werklocatie. er is  bewust 
gekozen voor enkele kleinere ingrepen, om 
hiermee de mogelijkheid te creëren het pand 
weer snel in gebruik te nemen. 

Van bank naar (net)werklocatie.
voor een functie als (net)werklocatie zijn 
naast licht inval en prettige werkplekken ook 
zichtlijnen en een logische doorloop door 
het gebouw belangrijk. immers is één van 
de doelen van die functie dat mensen elkaar 
ontmoeten. door grote vides in de vloeren te 
maken ontstaat er een duidelijke connectie 
tussen de verschillende vloeren. vervolgens 
is er door het plaatsen van grote trappen 
in deze vides ook een fysieke connectie 
gecreëerd, naast de al aanwezige liften en 
trappenschachten. 

om het pand ook in het straatbeeld en 
de toekomstige boulevard een rol te 
laten spelen zijn de gevels meer open 
gemaakt. Aan de wal zijde houdt dit in dat 
de bordessen weg zijn gehaald en grote 
etalageachtige ramen zijn geplaatst. en aan 
de zijde van het Stadhuisplein houdt dit in dat 
de eerdere diepliggende gevel naar voren is 
getrokken zodat hij aansluit bij de overstek 
van de bovenliggende etages en ook hier is 
vervangen door grote glazen puien. 

met deze ingrepen is de connectie met de 
stad weer terug gebracht en zijn er intern 
aanpassingen gedaan om het pand opnieuw 
aan te laten sluiten bij de huidige normen 
en gebruikseisen, passende bij zijn nieuwe 
functie. Als laatste is er nog een interieur 
ontwerp gemaakt voor het pand, waarbij er 
is gelet op een combinatie van verschillende 
soorten werkplekken. iedere opdracht 
vraagt om een andere werkplek. voor de 
doelgroep van creatievelingen, technici 
en onderzoekers is er gekozen voor een 
verdeling van communicatie, concentratie 
en productiewerkplekken. de eerste om 
gemakkelijk met mensen te overleggen 

en in contact te komen. de tweede alle 
concentratie vereist is, of wanneer er 
afzondering gewenst is tijdens een overleg. 
onder de laatste vallen faciliteiten zoals de: 
werkplaats, fotostudio, printruimte.
met bevindingen uit het onderzoek naar: het 
nieuwe werken, Third places, verschillende 
soorten werkplekken, ontmoetingen en 
de nieuwe generatie van creatievelingen, 
technici en onderzoekers. is het voormalig 
ABn Amro bank gebouw aan de wal 15-17 
in eindhoven herbestemd naar een goede 
functionele (net)werklocatie. die zowel aan 
het straatbeeld van de nieuwe boulevard, als 
aan het bieden van nieuwe mogelijkheden 
en faciliteiten voor de doelgroep aan een 
positief effect zal bijdragen. 
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A ‘THIRD PLACE’ FOR THE NEW 
ECONOMY OF EINDHOVEN.
A (net)work location for a new generation 
of entrepreneurs, technician and creative 
people.
Whenever you walk through the city 
center of Eindhoven, you don’t meet 
with all the possibilities Eindhoven has 
to offer. The City of Design, Innovation 
and Technology, with many institutions 
both nationally and internationally 
important when it comes to research 
and development, still doesn’t succeed 
to keep the important people of those 
innovative companies in town. The new 
generation of technician, entrepreneurs 
and creative people, provided with 
a good degree earned at one of the 
several institutions, leaves town after 
graduating, to find their luck elsewhere. 
That while Eindhoven pre-eminently 
has the possibilities to provide this new 
generation a good future at one of their 
leading companies. Not only for the new 
generation it is advantageous to stay in 
town, it would also be good for the city 
and it’s developments for the coming 
years. For the municipality of Eindhoven 
this new generation is one of the top 
priorities. 

How to ensure that this new generation will 
stay in the city?
Besides good living conditions and attractive 
free time activities, it is important that this 
new target group gets a (net)workplace 
in the city. more often this new generation 
starts their own business, so they can work 
on their own innovations and designs. This 
group, is not the kind of people that look for 
a permanent office, neither they have a 9 to 

5 mentality. They are looking for a flexible 
workplace where they can work, when and 
wherever they want. This is important to 
stimulate that great idea’s can be worked 
out at anytime they come up. Next to the fact 
that it is important that this new generation 
becomes connected with the leading 
companies already presented in eindhoven, 
this either to share information, as well as 
to scout new talent and find opportunities to 
actually get innovations or designs into the 
market.

A venue that meets those standards is 
not known around eindhoven yet. There 
are places where you can rent an office or 
workplace. And quite upcoming, however 
a bit uncomfortable is working in a café or 
restaurant. But exactly this combination, 
which provides both a good working place 
as well as a casual encounter, is not to 
be found yet. if you would provide a place 
like this, together with a few facilities like a 
workshop to make prototypes, a print studio 
to print your drawings and project reports 
or posters and a photo studio to make 
your latest project presentable.  Then the 
location would not only be a great place to 
get a good cup of coffee and work on your 
laptop, but offers variable reasons to visit 
the spot. reasons that attract a variety of 
people of this new generation as well as 
other business people that stop by. which 
then again is a great opportunity to come in 
contact in an unconstrained kind of way.

Renovation of ABN AMRO Bank, Wal 15-17
To develop a location like this, there is 
chosen for a renovation of the former 
ABn Amro bank building. eindhoven is 
not a city with a nice historical city center. 

_00.3 SUmmAry
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however it contains many buildings dated 
postwar suburbanization. large brutalist 
buildings, with their massive appearance 
clearly stand out in the streets of eindhoven. 
Although they are not that stately and 
industrial like the former phililps factories, 
they are well suited for renovation.  with 
heavy constructions, proper floor heights 
and optimal locations in the city center of 
eindhoven they provide great possibilities. 
for this project there is chosen for one of 
those properties. The former ABn AmBo 
bank building with it’s great location, at the 
beginning/ending of the future boulevard 
emmasingel, keizersgracht, wal. 

The property consists of two components, 
the first part dating from 1953 for a company 
in the banking industry van mierlo en 
Zn. with on the top two floors the living of 
the banking family. The second part is 
the building element that belongs to the 
suburbanization of the seventies. Built as the 
office of ABN AMRO, big colossal, with large 
office floors that match the function as bank.  
Both buildings are connected by an internal 
diagonal. Although they are connected, the 
have quite a different appearance. The older 
part has small functional rooms, while the 
newer part has large empty floor fields. By 
using this data, it is possible to use only a 
few interventions to make it suitable as 
(net)work location. it’s a conscious choice 
to make only small-scale interventions in 
staid of minor surgery, this provides the 
opportunity to put the property back in use 
quickly.

From former bank to (net)work location.
for a function as (net)work location not 
only enough light and pleasant workplaces 

are needed, also a few other things where 
have to been taken care of. like for instance 
sightlines and a good routing through the 
building. one of the main reasons for people 
to visit the place is to meet new people. 
By making large voids in the floors, a clear 
connection between the different floors is 
provided. By placing large staircases in both 
voids a physical connection is created as 
well, additional to the existing elevators and 
stairwells.

To fit the building in to the streetscape and 
connect it with the future boulevard, the 
facades have been opened up. on the wal 
side, this means that the platforms are taken 
out and replaced by big shopping windows. 
At the side of the Stadhuisplein it means 
that the previous façade is pulled forward 
to create consistency with the overhang of 
the upper floors and is replaced by large 
windows. 

with these interventions the connection 
with the city is renewed and internal 
modifications have been done to re-align 
the property with current standards and user 
requirements appropriate it’s new function.  
finally an interior design has been made for 
the building, where we see a combination of 
workplaces. each task requires a different 
kind of work environment. for the target 
group of creative people, technicians 
and researchers, there is chosen for a 
communication workplace, a concentration 
workplace and a production workplace. At 
first, the communication work place is to 
have an unconstrained talk with people, go 
over ideas and get in touch. The second is 
for the moments that work really needs to 
be done and all concentration is required, or 

when important meetings need an isolated 
area. The last one contains all facilities, the 
workshop, photo studio, print studio and 
others. 

in the research on The new way of working, 
Third places, different kinds of workplaces, 
way people meet, and the new generation of 
creative people, technician and researchers, 
the former ABn Amro building at wal 15-
17 is renovated for a new functional use 
as (net)work location. Both the streetscape 
of the future boulevard as well as the 
new possibilities and facilities for the new 
generation will contribute a positive effect on 
the city. 

.  
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_00.4 inleidinG

Brabant, met in het bijzonder Eindhoven 
heeft een rijke industriële historie. Deze 
industrie heeft de stad de mogelijkheid 
geboden om te groeien tot wat Eindhoven 
nu is, een bloeiende stad, met diverse 
kansen en ontwikkelingen op technisch 
en designgebied. Een stad die door zijn 
sterke kenniseconomie nog veel verder 
zou kunnen groeien. Maar doorgroeien 
zonder zijn rijke historie mee te nemen 
zou deze bloeiende stad te kort doen. 
Dit is precies het punt waarop ik het 
Atelier Brabantstad zo interessant vind. 
Vaak genoeg worden steden uitgebreid, 
vernieuwd, zonder te kijken naar de 
historische waarde, of de ontwikkeling 
die een stad door de jaren heen 
doorlopen heeft. Als vooronderzoek zijn 
we bezig geweest met een van de stads- 
corridoren in Eindhoven. Hieruit zijn 
diverse mogelijkheden tot ontwikkeling 
binnen de stad ontstaan.

het gebied dat mijn groep heeft onderzocht 
is het gebied eindhoven centrum. met 
in het bijzonder de strip emmasingel/
keizersgracht/wal die zijn aansluiting vindt 
op de corridor via de willemstraat. wat mij 
interesseert aan het atelier Brabantstad 
is het onderzoek naar historie, groei en 
ontwikkeling van een stad als eindhoven, in 
het bredere perspectief van Brabant. 

daarnaast vind ik de gebouwen behorend 
tot de industriële ontwikkeling en naoorlogse 
cityvorming van eindhoven erg intrigerend. 
Tijdens het vooronderzoek is daarbij 
de interesse gekomen naar de nieuwe 
generatie die in eindhoven maar geen plek 
kan vinden. eindhoven wil graag de stad van 
techniek, kennis design en innovatie zijn. 

maar blijkt hier nog niet echt in te slagen. in 
mijn afstuderen ben ik hiermee aan de slag 
gaan, omdat ik denk dat dit een belangrijke 
stap voor eindhoven kan zijn. zeker met het 
oog op het behouden van de hier opgeleidde 
studenten.

waarom vertrekken deze studenten naar 
andere steden, terwijl eindhoven alle 
potentie heeft om de afstudeerders een 
goede toekomst in de stad te bieden. waar 
vraagt deze doelgroep om en hoe kan er voor 
gezorgd worden dat de stad aantrekkelijker 
word om te blijven. naast goede woningen 
en werk is het voor de nieuwe economie van 
eindhoven, een generatie van ondernemers, 
ontwerpers en technici, belangrijk dat zij in 
contact komen met het bedrijfsleven. met 
mijn afstudeeronderzoek wil ik gaan kijken 
naar deze aspecten en hier uit volgend een 
ontwerp maken voor de renovatie van een 
pand tot (net)werklocatie. een plek in et 
waar de nieuwe generatie, het bedrijfsleven 
ontmoet. 
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_Miriam Brouwer, Citymarketingstrategie 
Eindhoven,  augustus 2010

_Vooronderzoek, aftstudeeratelier 
Brabantstad TU/e januari 2011

Afstudeeratelier Brabantstad
op het Brabantse zand vormen de radialen 
de groeilijnen van de steden en dorpen. 
vanaf deze radialen werden in de agrarische 
pre-industriële samenleving de woeste 
gronden ontgonnen: kleine hoeven langs de 
weg, vaak gegroepeerd rondom frankische 
driehoeken waar de kudden collectief 
verzameld werden, hier en daar een kerkje 
en enkele schamele voorzieningen. later 
in de industriële periode vestigde zich 
langs deze radiale wegen ook de eerste 
industrieën, wijkjes onder de fluit en breidde 
de kleine dorpskernen zich uit met nieuwe 
voorzieningen zoals de lagere school. en 
ook nu in de postindustriële samenleving 
vormen de milieus rondom de radialen 
een aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
de nieuwe economieën van kennis en 
creativiteit en de cross-overs met de oude 
maakindustrie: van slimme ambachten 
tot de kennisintensieve maakindustrie. 
wel ontwikkelde het radiale systeem zich 
langzamerhand tot een gelaagd netwerk 
waarin oude radiale linten, werden 
aangevuld met stedelijke ceintuurbanen 
en uiteindelijk verknoopt met het nationale 
netwerk van snelwegen. het dorp werd 
stad en uiteindelijk een verstedelijkte 
netwerkregio in een europees netwerk. 
parallel hieraan herschikte zich ook de 
orde zich in dit systeem: de oude linten, 
ooit de beste vestigingsplaats voor de 
belangrijkste maatschappelijke functies 
en actoren, werden de broedplaats voor 
nieuwe spelers met innovatieve activiteiten, 
terwijl de gearriveerde spelers zich langs 
de ceintuurbaan vestigde en nog weer 
later op de hubs en campussen langs het 
nationale snelwegnetwerk. interessant 
genoeg vormen de radialen, oud en nieuw, 

niet alleen de belangrijkste brandpunten 
van economische ontwikkeling maar spelen 
ze ook een cruciale rol als het gaat om de 
vestiging van essentieel maatschappelijke 
en commerciële voorzieningen centra, en 
- met uitzondering van de modernistische 
periode - ook de plek om op stand te wonen.

Afstudeeratelier Brabantstad had als 
opgave om te onderzoeken welke rol 
dit gelaagde netwerk van ouden linten, 
stedelijke ceintuurbanen en nationale 
snelwegen speelt in de ontwikkeling van 
de hedendaagse netwerkeconomie en 
-samenleving in de Brainportregio. hoe 
deze corridors en hubs een bijdrage 
kunnen leveren in de versterking van de 
nieuwe economie door ruimte te bieden 
aan het nieuwe werken - van campussen 
en broedplaatsen tot zzp-hotels en - of ze 
hun aloude rol als voorzieningenhart van 
de samenleving opnieuw inhoud kunnen 
geven - zowel lokaal voor de stadsdelen, 
als regionaal in nieuwe snelwegcentra met 
een mix van shopping, leisure en pleasure - 
en of ze hun rol als meest geliefde plek om 
te wonen weer kunnen hernemen. kortom, 
een uitdaging om zowel architectonisch 
als stedenbouwkundig ruimtelijk en 
programmatisch vorm te geven aan de 
ontwikkeling van BrabantStad als 21e 
eeuwse netwerkstad en dito samenleving en 
economie. 

om dit te kunnen realiseren is er in het 
eerste gedeelte van de afstudeerperiode 
via historische, typo/morfologische, 
programmatische, infrastructurele, enz. 
analysen onderzoek gedaan naar de opbouw 
van de stad eindhoven.  Uitgangspunt van 
deze atlas was de ruimtelijke impact van het 

_00.5 AAnleidinG
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75% van de nederlandse kenniswerkers wil graag flexibel werken 
(niet gebonden aan vast werktijden en locaties) werken, 25% krijgt 
hier daadwerkelijk de kans voor. 

Bron: Platform voor de informatie samenleving

revolutie en philips afgelezen worden. 
deze hebben niet alleen technologische 
veranderingen in de bedrijvigheid met zich 
meegebracht, maar ook voor zichtbare 
ruimtelijke gevolgen in het morfologische 
weefsel van de stad gezorgd. De textiel en 
sigaren industrie waren de eerste belangrijke 
actoren in de stad. in dit fragment zijn 
daar voornamelijk de arbeiderswoningen 
daterend uit begin 20e eeuw nog van terug 
te vinden. vervolgens was philips was 
een belangrijke speler in de economische 
ontwikkeling van eindhoven. philips heeft 
niet alleen banen gecreëerd en mensen 
naar eindhoven gelokt, maar ook gezorgd 
voor de bouw en ontwikkeling van diverse 
gebieden in de stad. Als voormalig ‘company 
town’ van philips zijn in het centrum gebied 
nog altijd de voormalige fabrieken van het 
bedrijf te zien, als boegbeeld van het bedrijf 
dat ooit eindhoven heeft groot gebracht. de 
verschuiving van industriële economie naar 
dienstverlenende economie na de Tweede 
wereld oorlog heeft wederom zichtbare 
sporen achter gelaten in de stedelijke 
morfologie. 

nu met de opkomst van de nieuwe kennis- 
en designindustrie, die ondersteunende 
omgeving en reeks aan culturele, sociale 
en economische drijfveren nodig hebben, 
is de volgende architectonische en 
stedenbouwkundige hervorming in het 
vizier. om deze creatieve en innovatieve 
denkers hier in eindhoven een plek te 
bieden, moet de stad zich gaan richten op 
deze nieuwe economie. het centrum gebied 
dat in dit fragment aan de orde is, kan hierbij 
van grote invloed zijn. in geen enkel ander 
fragment van de stad in deze atlas is de 
‘clash’ in ruimtelijke en stedenbouwkundige 

zin, tussen deze verschillende economische 
perioden in de geschiedenis en ontwikkeling 
van eindhoven zo duidelijk waar te 
nemen, als in dit fragment. hier komen 
invloeden van de rijke industriële historie, 
overheidsplannen en economische 
verschuivingen als geen ander naar 
voren. eindhoven is een stad die een rijke 
geschiedenis kent. zoals in de historische 
analyse naar voren is gekomen, heeft de 
stad diverse ontwikkelingen meegemaakt. 
waarbij vrijwel alle ontwikkelingen gekoppeld 
waren aan het ontstaan van een nieuwe 
economie. Zo heeft de textielindustrie 
een rol gespeeld, natuurlijk het nog altijd 
duidelijke aanwezige philips, maar ook de 
oorlog heeft zijn sporen achter gelaten. 
van de middeleeuwse routes door het 
centrum, tot de rijke ontwikkelingen dankzij 
de diverse industrieën. in het centrum van 
de stad zijn er van al deze ontwikkelingen 
wel iets terug te vinden; sporen van 
cityvorming rondom de keizersgracht en 
een diversiteit aan architectuur verspreid 
door het gehele centrum. dit maakt het 
een bijzonder centrum, maar tevens een 
gebied met diverse karakters. het centrum 
van eindhoven kan worden gezien als een 
eilandenstructuur. met het kernwinkelgebied 
vroeger omringt door een stadsgracht 
– huidige emmasingel,  keizersgracht, 
wal en vestdijk -, hetzelfde gebied dat 
later tijdens de Tweede wereld oorlog 
grotendeels werd plat gebombardeerd. het 
gebied tussen de Grote Berg en de kleine 
Berg, een gebied waar kleinschaligheid en 
exclusiviteit centraal staan. In dit gebied zijn 
diverse exclusieve horeca gelegenheden en 
winkeltjes te vinden. daarnaast, met een 
enorm contrast, zijn de voormalige panden 
van philips op het emmasingelkwadrant te 

netwerk Brabantstad op eindhoven in kaart 
brengen. 

Als doelstelling van het afstudeeratelier werd 
verwacht een concrete architectonische 
en stedenbouwkundige interventies voor 
te stellen die deze centrale corridors en 
plaatsen opnieuw tot vitale en katalyserende 
plekken maakt voor Brabant en in het 
bijzonder eindhoven. vanzelfsprekend 
moest de opgave zowel de eigen identiteit 
van de radialen als van de knooppunten te 
onderkennen, duurzaam te versterken en 
tegelijkertijd te onderkennen dat deze alleen 
maar aan kracht en vitaliteit wint wanneer ze 
ook nog eens complementair is ten opzichte 
van de andere corridors en hubs in het 
netwerk.

Stadscorridor van Eindhoven
in dit fragment van de onderzochte corridor 
ligt de oorsprong van de stad eindhoven. 
vanuit hier is de stad gegroeid en ontwikkeld 
tot het eindhoven wat we nu kennen, stad 
van innovatie, technologie en design. Sinds 
de middeleeuwen,toen hier al handel werd 
gedreven met ooster- en zuiderburen, 
heeft eindhoven haar eerste stappen gezet 
richting de ontwikkeling tot industriestad. 
het huidige kernwinkelgebied met haar 
commerciële voorzieningen en utilitaire 
geaardheid, is waar het allemaal eens 
begon. zoals in vele andere europese 
steden, vormt het centrum van eindhoven 
de historische kern en oorsprong van de 
stad. langs de handelsroutes is eindhoven 
gaan groeien tot een radialenstad. hoewel 
de gekozen corridor niet een historie heeft 
die teruggaat tot de middeleeuwen zoals 
hoogstraat en leenderweg, kan juist uit 
deze snede de invloed van de industriële 
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_Miriam Brouwer, Citymarketingstrategie 
Eindhoven,  augustus 2010

_Vooronderzoek, aftstudeeratelier 
Brabantstad TU/e januari 2011

vinden. op het moment de plek voor design 
en educatie. deze karakters zijn stuk voor 
stuk bijzonder, en functioneren afzonderlijk 
van elkaar. echter het huidige eindhoven 
vraagt meer om een samenwerkingsverband 
om economisch verder te groeien en zichzelf 
op de kaart te zetten. Toch heeft eindhoven 
afgelopen jaren een interessante nieuwe 
groei doorgemaakt. een groei waarbij 
design, Technologie en kennisontwikkeling 
zeer belangrijk zijn. het huidige centrum 
is daar alles behalve in mee gegaan. nog 
altijd zijn er drie losse gebieden, en zijn 
de functies zowel programmatisch als op 
doelgroep volledig verdeeld. om de stad 
met zijn nieuwe doelgroep mee te laten 
gaan moeten er een aantal dingen in het 
centrum van eindhoven aangepakt worden. 
hoe dit aangepakt moet worden zal worden 
uitgewerkt in twee deel opgaven. hoewel 
beide opgaven heel duidelijk complementair 
van aard zijn, en absoluut niet zonder elkaar 
kunnen functioneren is er toch gekozen voor 
een opsplitsing in twee deelopgaven. Als 
eerst moeten de drie gebieden beter met 
elkaar

verbonden worden, echter is het van belang 
dat de karakters hierbij niet verloren gaan. 
daarnaast moet er gekeken worden hoe 
deze nieuwe economie van design, kennis 
en Technologie, de zogenaamde new 
Generation een plaats in het centrum kan 
krijgen.

de gebieden, Bergen, kernwinkelcentrum,e
mmasingelkwadrant met elkaar verbinden.
Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat 
deze drie gebieden volledig onafhankelijk 
van elkaar functioneren. de oversteek 
tussen deze gebieden, worden ondanks 

diverse voorziening vrijwel nooit 
gemaakt. eindhoven centrum zit in een 
ontwikkelingsfase waarbij het zich klaar 
zal moeten maken voor de huidige en 
nieuwe economie van de creative class, 
een lichting waarin design, kennis en 
Technologie centraal staan. in de volgende 
deelopgave zal gesproken worden over hoe 
deze generatie een plek zou kunnen krijgen. 
hiervoor is echter eerst van belang dat de 
stad op het gebied van stedenbouw en 
architectuur zich verder zal ontwikkelen.

op het gebied van stedenbouw zitten 
er namelijk behoorlijk wat knelpunten in 
het gebied. de grens, emmasingel en 
keizersgracht, tussen de gebieden moeten 
vervaagd worden. dit kan op verschillende 
manieren, een essentieel onderdeel hier is 
wel het aanpakken van de infrastructuur, 
waarbij de intensiteit van het verkeer op 
deze centrumring verminderd zal moeten 
worden. daarnaast zal er gekeken moeten 
worden naar de routing in het centrum. 
deze routing is nu vooral gefocust op het 
kernwinkelgebied met zijn rode steentjes. 
de diverse pleinen die als vlekken in 
het centrum verschijnen, zonder enige 
connectie. naast een stedenbouwkundige 
oplossing, zijn er ook mogelijkheden om dit 
via architectonische aanpassingen aan te 
pakken. de grote diversiteit aan stijlen zouden 
meer een geheel kunnen gaan vormen. 
daarnaast zou er gekeken kunnen worden 
naar de verschillende overblijfselen van 
cityvorming, deze uitdrukkelijk aanwezige 
gebouwen staan voor een groot deel leeg 
en voegen weinig toe aan het centrum. 
wanneer deze door  architectonische en 
functionele aanpassingen weer betrokken 
kunnen worden binnen het centrum, zou 
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feit: tussen 2010 en 2015 gaan er in nederland bijna 5% meer 
mensen met pensioen dan er starters op de arbeidsmarkt bijkomen. 
na 2015 loopt dit percentage op naar 7%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

deze route een nieuwe functie vindt als 
zijnde meer boulevardachtige openbare 
ruimte, waar wandelend en shoppend 
publiek met plezier verblijft, zou deze route 
een veel betere verbinding vormen tussen 
de drie gebieden. dit zou de werking van 
het centrum verbeteren en laten groeien. 
hiermee biedt het diverse mogelijkheden 
voor de toekomst.

eindhoven probeert zich te focussen op het 
behoudt van kennis binnen de stad. wat 
er in de huidige setting veel gebeurt is dat 
studenten van zowel de design Academy 
als de Technische universiteit na hun studie 
de stad verlaten. zij vinden binnen de stad te 
weinig contacten en mogelijkheden om hier 
hun innovatieve ideeën verder uit te kunnen 
werken en op de markt te kunnen brengen. 
echter zijn deze mogelijkheden er zeker wel. 
onder andere de high Tech campus is hier 
een goed voorbeeld van. na vooronderzoek 
in het centrum gebied van eindhoven1 waar 
zowel de TU campus als de design Academy 
aan grenzen is er eigenlijk gebleken dat 
er nog geen goede ontmoetingsplek 
bestaat waar deze twee, dus de nieuwe 
generatie van creatievelingen, technici en 
onderzoekers en het bedrijfsleven elkaar op 
een ongedwongen wijze ontmoeten.

Gemeente visie
naast de diverse adviezen op 
stedenbouwkundig gebied die in 
bovenstaande Atlas zijn uitgewerkt 
komt gemeente eindhoven ook met een 
citymarketing strategie. deze strategie geeft 
aan welke focus de gemeente legt en met 
name op welke doelgroepen zij zich zullen 
richten. 

de doelstelling van de gemeente luidt als 
volgt: “het versterken van de (internationale) 
herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van de 
regio eindhoven voor het aan trekken van 
nieuwe en behouden van huidige bedrijven, 
studenten, bewoners en werknemers met 
het profiel, innovatie, technologie en creatie.”

Bij deze doelstelling richt de gemeente zicht 
vooral op de volgende primaire doelgroepen; 
(internationale) technologische innovatieve 
bedrijven en researchinstituten, 
(internationale) kenniswerkers, 
(internationale) studenten, (internationale) 
zakelijke bezoekers. waarom nu juist deze 
doelgroep? om internationaal op de kaart te 
blijven als regio van innovatie zijn deze vier 
doelgroepen van belang. echter juist aan 
deze doelgroep, de zogenoemde ‘beta’s’ 
is wereldwijd een tekort. om deze reden 
ligt de uitdaging in eindhoven vooral bij het 
aantrekken en behouden van voldoende 
geschikte werknemers. en gezien de 
studenten de werknemers van de toekomst 
zijn, vallen zij ook onder deze doelgroep. 

om de doelgroep nog iets duidelijke te 
specificeren geeft de gemeente de volgende 
omschrijving. “de doelgroep van bedrijven, 
kenniswerkers en studenten waar de 
strategie zich bovenal op focust is die met 
de sterkte bijdrage aan het versterken van 
het technologische, kennisgedreven en 
creatieve innovatie profiel van de regio. 
de volgende kenmerkende sectoren vallen 
hieronder:

_(internationale) bedrijven en r&d centra 
in de sectoren hightech systems and 
materials, food, automotive, lifetec en 
design. eindhoven wil binnen deze sectoren 

dit de connectie tussen de gebieden ten 
goede kunnen komen. om de drie gebieden 
met elkaar te verbinden zijn dit belangrijke 
schakels om mee aan de slag te gaan. de 
verbindingen binnen de gebieden, als wel 
tussen de verschillende gebieden moeten 
een kwaliteitsslag maken, zowel functioneel 
als op architectonisch niveau.

het gebied dat is gekozen voor de 
verdiepingsslag in het tweede deel van 
het onderzoek, is een plek waar deze 
verbeteringsstrategie duidelijk plaats zou 
moeten vinden. er komen hier verschillende 
culturen, doelgroepen en karakters samen. 
juist door de grote verschillen tussen de 
gebieden worden deze gebieden nu bijna 
van elkaar afgestoten, terwijl ze elkaar in 
deze strategie juist enorm zouden kunnen 
versterken. de gemeente voorziet hier 
in haar beleid al verschillende plannen 
als het aanbrengen van een verbeterde 
routing tussen kernwinkelgebied en 
het exclusievere Bergen. Even als het 
aanbrengen van een nieuwe groenstructuur, 
iets wat sowieso nog een grote ontbrekende 
factor is in het centrum gebied. naast deze 
reeds bekende plannen, zou de openbare 
ruimte tussen deze gebieden grondig 
aangepakt moeten worden. hierbij wordt 
voornamelijk gedacht aan het fensterrein 
en het hooghuisplein, beide op het moment 
erg onprettige verblijfsruimtes. door hun 
gunstige ligging op de grens tussen het 
kernwinkelgebied en de Bergen, bieden 
zij grote mogelijkheden voor een nieuwe 
verbinding. ook de verblijfskwaliteit van 
de emmasingel en keizersgracht zou 
verbeterd moeten worden. deze route wordt 
voornamelijk gekenmerkt door het intensieve 
autoverkeer, wat hier plaatsvindt. wanneer 
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definitie kenniswerker: een kenniswerker is iemand die voor het goed 
uit kunnen voeren van zijn primaire taak permanent relatief veel 
moet leren. 

Bron: Weggeman, M. Kennismanagement in de praktijk, Scriptum, mei 2000.

zowel kleine als grotere bedrijven trekken en 
houden, en zowel start-ups als gevestigde 
namen. 

_ (internationale) kenniswerkers met een 
profiel dat is toegespitst op de vraag van het 
bedrijfsleven, dus met de kwalificaties om 
in bovengenoemde sectoren te werken. dit 
zijn in de praktijk met name bèta‟s op HBO 
of (post)academisch niveau, maar zeker 
ook creatieve kenniswerkers. zij kiezen 
voor eindhoven vanwege de inhoudelijke 
uitdaging en carrièremogelijkheden in 
combinatie met de kwaliteit van leven (rust, 
ruimte). overigens behoeven zij niet allemaal 
werkzaam te zijn in techniek of design, 
maar vormen ze deels een (creatieve) 
humuslaag waarin de typisch eindhovense 
kennisontwikkeling kan plaatsvinden. 

_ (internationale) studenten in 
studierichtingen aansluitend bij de vraag 
van het bedrijfsleven in bovengenoemde 
sectoren, in alle fasen van hun studie. 
Ook dit zullen veelal bèta‟s zijn. Deze 
studenten kiezen voor eindhoven vanwege 
de kwaliteit van het studieaanbod en de 
nauwe aansluiting tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. 
_ (internationale) zakelijke bezoekers aan 
vergaderingen, congressen en beurzen 
met een wetenschappelijk of bedrijfsmatig 
karakter, binnen eindhovens sterke sectoren 
(bedrijven en r&d centra in de sectoren 
hightech systems and materials, food, 
automotive, lifetec en design).  “

in het schema op de rechter pagina staat 
weergegeven welke richtlijnen er voor de 
verschillende doelgroepen zijn gesteld.

de verschillende verbeteringen komen er 
vooral op neer dat er beter gefaciliteerd moet 
gaan worden in de groei en ontwikkeling van 
het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. 
hierbij gaat het onderandere over het 
mogelijk maken van uitbreiding. het 
realiseren van goede bereikbaarheid en 
voorzieningen. de hightech campussen 
zullen verdere groei door maken, de fysieke 
omgeving en de aansluiting daarvan op 
het bedrijfsleven zullen worden verbeterd. 
daarnaast zal er kans worden geboden 
aan diverse initiatieven om productiviteit en 
innovatie te versterken. hierbij kan worden 
gedacht aan belangrijke elementen als het 
faciliteren van netwerken en het stimuleren 
van ‘hightech start-ups’. 

_Miriam Brouwer, Citymarketingstrategie 
Eindhoven,  augustus 2010

_Vooronderzoek, aftstudeeratelier 
Brabantstad TU/e januari 2011



Huidige situatie en streven citymarketingplan gemeente Eindhoven.
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_Vooronderzoek, aftstudeeratelier 
Brabantstad TU/e januari 2011

_Miriam Brouwer, Citymarketingstrategie 
EIndhoven, augustus 2010

_Kwaliteitskader Openbare Ruimte 
Centrum, Bewegen tussen duurzaamheid 
en trends, Gemeente Eindhoven, Augustus 
2011

_00.6 oPGAve

Als afstudeeropgave is er voor gekozen 
om een (net)werklocatie voor de nieuwe 
economie van Eindhoven te ontwikkelen.
Hierbij zal gebruik gemaakt worden van 
een bestaand jaren ’70 pand. Gekozen 
is voor het voormalig ABN AMRO 
kantoor aan de Wal/Stadhuisplein. Dit 
bestaande pand met veel brutalistische 
en modernistische kenmerken staat op 
een centrale plek in het centrum op de 
grens tussen commercieel en zakelijk. 

Waarom kiezen voor behoud en 
herbestemming? 
eindhoven heeft geen cultuur historisch 
stadscentrum. mede door de Tweede wereld 
oorlog waarin vele historische panden 
zijn verwoest. en de ongestructureerde 
wederopbouw die daar op volgde is het 
centrum veel van zijn karakteristieken 
verloren. daarnaast heeft eindhoven een 
heel ander soort centrum dan vele andere 
steden in nederland, door aanwezigheid van 
de philipsfabrieken, kolosaal aan de rand van 
het commerciële gedeelte. de vraag naar 
meer karakter en groen in de binnenstad 
is groot. een van de gebieden waar de 
gemeente heel erg mee bezig is en allerlei 
plannen voor heeft liggen voor de komende 
jaren is de strip emmasingel/keizersgracht/
wal. een gebied wat op het moment een 
grens vormt tussen het kernwinkel gebied 
en de meer sfeervolle exclusievere Bergen. 
hierbij wordt er gekeken naar een logische 
verbinding tussen deze twee gebieden en 
een mogelijkheid om de verkeersintensiviteit 
te laten afnemen. het voormalig ABn Amro 
bank gebouw ligt aan het einde van deze 
strip. Aankomende vanuit het Stadhuisplein 
en het gebied Stratum zou dit de entree 
van het gebied zijn. Anderzijds arriverend 

vanuit de emmasingel/keizersgracht of het 
centrum zou dit de afsluiting van de strip 
zijn en het begin van het zakelijke gedeelte 
rondom het Stadhuisplein. op het moment 
een vergeten stuk tussen het commerciële 
en zakelijke ook wel diensten gedeelte. 

daarnaast vraagt het inpassen van de 
new Generation om een andere kijk op de 
huidige manier van zakendoen. hoewel 
we afgelopen jaren al een overgang van 
de statische kantoorpanden naar de zo 
genoemde flexplekken hebben gekend, is er 
onder de nieuwe generatie veel meer vraag 
naar een veel vrijere open toegankelijke 
manier van werken en ontmoeten. waar 
dat nu nog vaak plaats vindt in restaurants 
en cafés ergens op de route tussen beide 
partijen, blijkt eigenlijk het gebrek aan een 
meer zakelijke variant van horeca. een 
plek waar je naast een goed gesprek ook 
de mogelijkheid hebt tot houden van een 
korte presentatie of het hebben van een 
zeer tijdelijke werkplek, zonder ergens 
onhandig aan een restauranttafeltje 
een geïmproviseerd kantoor te hebben. 
daarnaast een plek waar mensen vanuit 
verschillende sectoren bijeen kunnen 
komen om hier elkaar op een ongedwongen 
manier te kunnen ontmoeten en ideeën en 
mogelijkheden te combineren. Bovendien 
dit alles zonder dat je gebonden zit aan 
kosten, abonnementen, lidmaatschappen 
etc. Gewoon low-cost en laagdrempelig.

Geen van deze concepten is geheel nieuw. 
echter in het centrum van eindhoven 
bestaat een dergelijke locatie nog niet. de 
varianten die er in de stad bestaan zijn via 
lidmaatschap beperkt, of zijn oorspronkelijk 
bedoelt als horeca. Toch zou een dergelijke 
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the new generation; een nieuwe generatie van creatievelingen, 
technici en kenniswerkers die in eindhoven heel erg in opkomst is. 

bron: Vooronderzoek afstudeeratelier Brabantstad TU/e 2011

functie passen in de focus die gemeente 
eindhoven zich heeft gesteld. een dergelijke 
(net)werkplek draagt bij aan het faciliteren 
van de gestelde doelgroep.
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“heT voormAliG ABn Amro GeBoUw iS onTworPen 
voor een vollediG Andere fUncTie. hoe kAn 
diT PAnd GeSchikT worden GemAAkT voor 
zijn nieUwe fUncTie en ook voor de komende 
decenniA vAn wAArde Blijven?”
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01.1.1 Geografische locatie
de locatie ligt aan de binnenring van 
eindhoven centrum. Aan het verlengde 
van het knooppunt van de stadcorridor 
willemstraat, ligt de toekomstige boulevasr 

emmasingel, keizersgracht, wal. deze nu 
nog drukke verkeersroute speelt in de huidige 
bestemmingsplannen een belangrijke rol 
als het gaat om de  ontwikkelingen van 
eindhoven centrum. Aan deze boulevard 
grenzend aan het commerciële centrum 

grenzend aan het Stadhuisplein ligt het 
voormalige kantoorpand van de ABn Amro.  

_01.1 heT PAnd in zijn omGevinG

Stadscentrum Eindhoven, corridor Wal, Keizersgracht, Emmasingel. 
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01.1.2 Directe omgeving
het pand heeft twee gevels grenzend 
aan de straatzijde. de lange zijde, waar 
de ontsluiting van het eerste bouwdeel 
ligt, en de gesloten glazen gevel van het 
tweede bouwdeel, liggen aan de wal. op 

het moment een drukke doorgaande weg, 
maar een van de onderhoudspunten in de 
bestemmingsplannen van de gemeente. de 
korte zijde waar het tweede bouwdeel en 
tevens grootste deel zijn ontsluiting vindt is 
aan de pleinzijde van het Stadhuisplein.  

_ Overzichtskaart, Bing maps 2012
_ Foto, Google streetview 2011

Schakel Wal en Stadhuisplein. 
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_Kwaliteitskader Openbare Ruimte 
Centrum, Bewegen tussen duurzaamheid 
en trends, Gemeente Eindhoven, Augustus 
2011

_Gemeente Eindhoven, Referentie 
plattegrond 2020, Augustus 2011

StadhuiSplein:‘monumentaal’,beStuurlijk,
repreSentatief,voornaam,bevrijding, viering, feeSt, 
moderne tijd.

Bron: Gemeente Visie, Openbare Ruimte Eindhoven Centrum

01.1.3 Veranderingen in de directe 
omgeving, volgens de Gemeente Visie 
2020.
Gemeente Eindhoven heeft de afgelopen 
jaren diverse beleidsplannen geschreven 
met blik op de ontwikkelingen van het 
stadscentrum van Eindhoven. De meest 
recente versie hiervan is “De staat van 
de stad 2020” een samenvatting van de 
ontwikkelingen die reeds plaats hebben 
gevonden aan de hand van het beleidsplan 
Eindhoven 2020, met als belangrijkste 
richtlijn de ‘Referentieplattegrond 
Eindhoven centrum 2020’. Daarnaast 
staat er in deze nieuwe versie een 
vooruitblik naar vervolg stappen, welke 
de gemeente zal moeten nemen in de 
toekomst richting 2040. 

Betreffende het gebied rond om het 
voormalig ABn Amro gebouw zijn een 
aantal onderwerpen van belang. met zijn 
ligging aan de ontmoting tussen de wal 
en het Stadhuisplein zijn onder andere 
plein visie en infrastructuur van belang. 
daarnaast is ook de algemene strategie 
voor de gemeente eindhoven van belang. 
Als we kijken naar dit eerste onderwerp, de 
pleinvisie, dan ziet gemeente eindhoven 
het Stadhuisplein als een monumentaal 
plein. Bestuurlijk, verwijzend naar onder 
andere de rechtbank, het Stadskantoor en 
het Gemeentehuis zelf. representatief, het 
plein is statig en niet bezaaid met terrasjes of 
groen, maar vormt een plek voor voorname 
officiële gelegenheden. Hierbij wordt 
gedacht aan de viering van de bevrijding van 
eindhoven door middel van een monument. 
daarnaast is het plein door zijn open indeling 
geschikt voor grote evenementen. dit zijn 
geen evenementen die wekelijks zullen 

plaats vinden, maar het Stadhuisplein kan 
wel ingezet worden tijdens groot stedelijke 
evenementen als de dutch design week, 
eindhoven marathon, of grote dance 
feesten. Aan het Stadhuisplein in zijn huidige 
staat, met onderliggende parkeergarage, zal 
in de komende decennia volgens de huidige 
plannen weinig veranderd worden. de weg 
daar naar toe, als wel de bereikbaarheid 
van de parkeergarage en het plein zelf 
zullen wel aangepakt worden. dit wordt 
verder omschreven in het plan voor de 
infrastructuur van eindhoven centrum.

in het beleidsplan wordt de wal genoemd 
als onderdeel van de Binnenring van het 
eindhoven. op het moment is deze ring nog 
een intensieve verkeersroute, die niet alleen 
gebruikt wordt door bestemmingsverkeer, 
maar ook als doorgaande route van noord 
naar zuid en oost naar west, vooral van 
dit laatste fenomeen wil de gemeente af. 
echter mag hierbij niet het bereik van de 
verschillende parkeergelegenheden in 
geding komen. in het 2010 zijn hiervoor 
de zogenoemde parkeerlussen bedacht. 
Via deze lussen (zie figuur X) zijn de 
parkeergelegenheden aangesloten op de 
buitenring. Bestemmingsverkeer kan volgens 
deze routing eenvoudig gebruikmaken van 
een van de lussen, parkeren en na alle 
bezigheden het centrum weer verlaten 
via deze zelfde lust. dit systeem heeft als 
groot voordeel dat de intensiviteit van het 
autoverkeer op de binnenring drastisch 
verminderd kan worden. waar de binnenring 
nu echt als grens fungeert tussen de 
verschillende centrum gebieden zal het in 
de toekomst veel eenvoudiger worden om 
als bezoeker de oversteek te maken tussen 
de verschillende gebieden. 
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Als toekomstvisie kan heeft de wal dus 
potentie om een soort stadsboulevard te 
worden. Er kan hier geflaneerd worden, 
waarna voorbijgangers de keuze hebben 
om links of rechts een van de verschillende 
karakteristieke gebieden van het centrum 
te betreden, zonder gehinderd te worden 
door extreem autoverkeer. In dit opzicht 
ligt het voormalig ABn Amro pand op een 
zeer gunstige plek. het pand kan namelijk 
zowel als entree, evenals als afsluiting 
voor dit boulevard gebied fungeren. 
zowel in architectonische uitstraling en 
aanpassingen, als in indeling en functie kan 
hiermee rekening gehouden worden. 

Referentieplattegrond  Centrum Eindhoven 2020
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01.1.4 Toegangsroutes. 
_ Huidig
in de huidige situatie zijn er verschillende 
toegangsroutes naar het pand. via de 
binnenring, een drukke verkeersroute voor 

zowel autoverkeer als ov. deze route 
sluit aan op de parkeerring, met een grote 
parkeergarage onder het Stadhuisplein. ook 
kan aangesloten worden op deze route via 
de Grote Berg.  verder zijn er verschillende 

voetgangers en fietsroutes, via de Demer, 
kerkstraat of catharinaplein en tevens via 
de wal of  vanuit Stratumseind over de oude 
Stadsgracht. 

Huidige situatie en streven citymarketingplan gemeente Eindhoven.
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een soort binnenplein gaan worden, in 
de achtertuin van de catharinakerk. dit 
binnenplein zal er voor zorgen dat de wal, 
maar ook het pand, veel meer aansluiting 
krijgt op het centrum. 

_ Toekomstig 
voor de toekomstige routes zijn er twee 
belangrijke veranderingen. Als eerst zal 
de keizersgracht/wal een boulevard 
achtige functie krijgen, meer gericht op 

langzaamverkeer en benaderbaar vanaf 
beide kanten. daarnaast zal de ingesloten 
ruimte achter het pand, nu dienend als 
parkeerplaats voor werknemers, openbaar 
gemaakt worden. deze ruimte zal dan 

Huidige situatie en streven citymarketingplan gemeente Eindhoven.
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_Vooronderzoek, aftstudeeratelier 
Brabantstad TU/e januari 2011

_Miriam Brouwer, Citymarketingstrategie 
EIndhoven, augustus 2010

_Kwaliteitskader Openbare Ruimte 
Centrum, Bewegen tussen duurzaamheid 
en trends, Gemeente Eindhoven, Augustus 
2011

01.1.5 Ruimtelijke netwerken.
_ Wat is de positie in de stad?
het ABn Amro bank gebouw ligt in de 
binnenstad van eindhoven, op de ontmoeting 
tussen de wal en het Stadhuisplein. de 
wal die aansluit via de keizersgracht op 
de emmasingel en op het moment de ring 
door het centrum vormt. een ring die op het 
moment nog een grote verkeersintensiteit 
kent, maar welke in de komende jaren 
gereduceerd zal worden. hier van uitgaand 
zal de strip emmasingel/keizersgracht/
wal meer een boulevard gaan vormen. en 
het Stadhuisplein, wat aangeduid wordt als 
een monumentaal plein wat connectie legt 
tussen de verschillende zakelijke functies er 
rondom heen. 

Aankomende vanuit het Stadhuisplein en 
het gebied Stratum zou dit de entree van het 
gebied zijn. Anderzijds arriverend vanuit de 
emmasingel/keizersgracht of het centrum 
zou dit de afsluiting van de strip zijn. zowel 
in de huidige als de toekomstige situatie ligt 
het pand op een overgangsgebied tussen 
het commerciële centrum en het meer 
zakelijke diensten gebied aan de rand van 
het centrum. waar de commerciële functies 
zich aan de walzijde zich langzaam aan het 
uitbreiden zijn richting het Stadhuisplein, 
word ook de directe connectie naar het 
centrum verbeterd. waar de route op het 
moment via het Stadhuisplein, het Begijnhof 
naar het catharinaplein loopt, zal er in de 
nabije toekomst ook een voetgangersroute 
over het achter terrein van het ABn Amro 
gebouw komen, die de wal direct met het 
Begijnhof zal verbinden. hiermee ontstaat 
een directe verbinding met het commerciële 
centrum. Tevens verduidelijkt deze routing 
nogmaals de bijzondere ligging van het 

gebouw, tussen twee werelden in. 

_ Wat zou het gebouw kunnen toevoegen 
aan dit ruimtelijke netwerk?
een positie waar voor de functie als (net)
werklocatie goed gebruik van gemaakt kan 
worden. de open toegankelijkheid van het 
commerciële gedeelte, als onderdeel van 
de toekomstige boulevard de wal, en tevens 
een toevoeging aan het dienstenplein als 
locatie waar velen een werkplek kunnen 
vinden. 
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01.1.6 Programmatische netwerken.
met zijn centrale ligging in het centrum, ligt 
het pand tevens in het middelpunt van een 
rijk netwerk aan bedrijven en instellingen. 
de rondom het centrum gelegen 
onderwijsinstellingen als de Technische 
Universiteit en de design academie zijn 
hierbij van belang voor de doelgroep van 
de nieuwe functie als (net)werklocatie. maar 
tevens de verschillende grote bedrijven die 
rondom het centrum of meer aan de rand 
van eindhoven liggen zijn interessant voor 
de functie. om de verschillende groepen 
onderzoekers, creativelingen en technici met 
elkaar en met nieuwe bedrijven in contact 
te laten komen is deze centrale ligging erg 
interessant. de makkelijke bereikbaarheid, 
zowel te voet, met het openbaar vervoer, 
als met de auto, maakt het voor de diverse 
partijen een gunstige locatie om elkaar te 
ontmoeten. 

Tevens zijn er in de directe omgeving 
diverse inspirerende functies te vinden, 
die de ligging in het centrum gebied nog 
aantrekkelijker maken. onder andere het 
designhuis en het van Abbe museum zijn 
hier voorbeelden van . 

Overzichtskaart instituties en bedrijven. 
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_Miriam Brouwer, Citymarketingstrategie 
Eindhoven,  augustus 2010

_Kwaliteitskader Openbare Ruimte 
Centrum, Bewegen tussen duurzaamheid 
en trends, Gemeente Eindhoven, Augustus 
2011

_ Sector Openbare Ruimte Verkeer en 
Milieu ,Quick win maatregelen (binnen) 
de ring - strategische mobiliteitsagenda, 
Gemeente Eindhoven, juli 2011

_Foto, Google Streetview 2011

01.1.7 Waar vraagt de omgeving van 
het pand naar, waar op een renovatie van 
het pand van invloed zou kunnen zijn?
_ Programmatisch
programmatisch bied een functie als (net)
werklocatie nieuwe mogelijkheden binnen 
het centrum van eindhoven. het biedt 
de nieuwe generatie een plek binnen het 
centrum. waar nu voornamelijk is gericht 
op het commerciële, moet deze functie 
nieuwe mogelijkheden bieden voor een 
steeds groter wordende doelgroep. een 
locatie waar deze doelgroep elkaar kan 
ontmoeten, waar nieuwe ideeën vorm 
kunnen krijgen. vorm in de meest letterlijke 
zin, want niet alleen kunnen ideeën hier 
uitgedacht worden, ze kunnen hier tevens 
uitgewerkt worden. ontwerpers hoeven 
de stad niet meer te doorkruisen om een 
goede printshop te vinden, een plekje waar 
ze hun prototypes kunnen maken, of een 
goede foto studio. deze locatie biedt alles 
in een, een inspirerende goed bereikbare 
werklocatie, geen abonnementen, geen 
beholpen werkplekken aan een klein 
restauranttafeltje, maar goed functionele 
werkplekken, op ieder moment van de dag 
toegankelijk. 

_ Ruimtelijk
Tevens zal deze bedrijvige locatie een stuk 
levendigheid met zich mee brengen voor 
zijn directe omgeving. waar de omliggende 
kantoorfuncties erg in zichzelf gekeerd zijn, 
zal dit gebouw juist het contact met zijn 
omgeving zoeken. deze levendigheid zal 
een toevoeging zijn voor het gebied. de 
wal die twee gezichten heeft, aan de ene 
zijde kleine speelse pandjes, met enigszins 
verpauperde commerciële functies. Aan de 
andere zijde enkele grote kantoorpanden, 

het voormalige ed gebouw op het moment 
in renovatie tot nieuwe kantoorlocatie, de 
baksteen panden van de sociale dienst 
en de belastingdienst vervolgt door het 
kolossale stadskantoor. het voormalige 
ABn Amro gebouw is aan de kant van 
de kleinschalige bebouwing pandjes een 
vreemde onderbreking, maar sluit door 
zijn kolossale verschijning meer aan bij de 
bouwstijl van het Stadhuisplein. hoewel de 
keuze voor de aansluiting op de stijl van 
het Stadhuisplein erg logisch is, werkt de 
geslotenheid aan de zijde van de wal niet 
meer voor de aantrekkingskracht van deze 
straat. op het moment dat deze straat in 
de komende paar jaar meer als boulevard 
zal worden ontwikkeld is het interessant 
om te kijken naar de mogelijkheden om 
het voormalige ABn Amro gebouw ook 
meer op deze straat aan te sluiten. het kan 
hiermee zowel een aantrekkelijk begin als 
afsluiting van deze boulevard worden. met 
bijvoorbeeld een etalage-achtige functie kan 
het voorbijgangers een duidelijke richting 
geven om hun routing mee te beginnen of 
te eindigen. 
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de hypotheSe iS: hoe Sterker het duurzame karakter van
de openbare ruimte, deS te eenvoudiger kan deze openbare 
ruimte SteedS weer wiSSelende trendS in zich opnemen. de 
kunSt iS om uit te maken wat tot het duurzame karakter 
gerekend kan worden en wat niet, wetend dat zelfS
duurzame zaken niet het eeuwige leven hebben.

bron: Bewegen tussen duurzaamheid en trends,  Eindhoven 2010

Straatbeeld huidige situatie Wal, Eindhoven.



36

_Archief Bureau Kraaijvanger, werknr. 
1024, 1434.1 Rotterdam

_ Foto links, Nederlans Architectuur 
Instituut

_ Foto rechts, verkoopbrochure 
Kantoorgebouw Wal 15 te Eindhoven, 
Jones Lang LaSalle

01.2.1 Bouwstijl en historie van het pand
_ Historie en originele functie
Bijzonder aan dit pand is dat het bestaat 
uit twee bouwdelen. het in 1953 door 
kraaijvanger architecten (rotterdam) 
ontworpen, bankkantoor en woonhuis voor 
van mierlo en zn. en het later in 1973 tevens 
door kraaijvanger architecten ontworpen 
kantoor van ABn Amro bank. historie van 
het pand zit hem dan ook voornamelijk in 
het voormalige bankgebouw/ woonhuis. 
de kleine schaal waarin dit pand gebouwd 
werd geeft de kans tot diverse bijzondere 
details. in de kelder van het pand, bevond 
zich vroeger het archief, en zoals een goede 
bank betaamt een nog altijd aanwezige 
kluis. vervolgens bevond zich op de 
begaande grond een rijkelijk met marmer 
bekleedde beursvloer, en verschillende 
sierlijke houten loketten. de grote hal werd 

voornamelijk verlicht door enkele grote 
lichtstraten op het dak, en de bijzondere glas 
in lood ramen boven de wenteltrap die de 
connectie tussen het archief en beursvloer 
vormde. om het geld snel en veilig naar 
de kluis te vervoeren is er direct bij de 
achteringang van het pand ook een geldlift 
te vinden. klanten van de bank betreden het 
pand via een rijkelijk versierde entree aan de 
voorzijde van het gebouw. iets verder naar 
links is aan deze gevelzijde echter nog een 
kleinere minder opvallende entree te vinden, 
bedoelt voor de bewoners en dienstmeid. 
op de eerste en tweede verdieping bevond 
zich vroeger namelijk het woonhuis. met een 
kleine woonkamer, keuken en verschillende 
slaapkamers, was dit de woning voor het 
bankiersgezin en hun huishoudster. 

_01.2 wAT zijn de kArAkTeriSTieken vAn heT PAnd en 
wAT zijn de moGelijkheden voor renovATie?

Bank Van Mierlo en Zn. Originele kluis aanwezig in het pand.  
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_Archief Bureau Kraaijvanger, werknr. 
1024, 1434.1 Rotterdam

_Artikel Bankgebouw te Eindhoven BOUW 
no. 26 24-12-1977 p.740

het tweede bouwdeel, daterend uit 1973 
gebouwd in opdracht van ABn Amro 
werd ook ontworpen door kraaijvanger 
architecten. het rooms katholieke 
architectenbureau was in der tijd de 
huisarchitect van onder andere vroom en 
dreesman en ABn Amro en bouwde voor 
de beide snelgroeiende bedrijven diverse 
panden. niet alleen het bankgebouw aan 
het Stadhuisplein werd in deze tijd gebouwd, 
maar gelijktijdig werd ook het bankkantoor 
aan de vestdijk voor hetzelfde concern 
gebouwd. Beide gebouwen waren onderdeel 
van de grootschalige stadsvernieuwing van 
eindhoven. wat betreft functie was het 
nieuwe gedeelte vooral een grote uitbreiding 
van het al bestaande pand, waarbij de 
woonfunctie verdween en de kantoorfunctie 
werd toegevoegd. de kelder evenals de 
overige vloeren werden door getrokken en via 

een diagonale wand met elkaar verbonden. 
hierbij verdween de publieke functie van het 
oude bouwdeel en werd de bezoekersentree 
verlegd naar het Stadhuisplein. onder een 
imponerende uitstekende gevel vond je hier 
de glazen draaideuren van het bankkantoor. 
vervolgens bevonden zich op een verhoging 
diverse loketten en werden de overige 
vloeren evenals de ruimte in het voormalige 
woonhuis opgevuld met eentonige 
kantoren. op de derde, tevens bovenste 
verdieping bevond zich de kantine van 
het ruime kantoorpand. Aan de bijzondere 
karakteristieken van het eerste bouwdeel 
werd echter weinig aandacht meer besteed.

Artikel Bankgebouw te Eindhoven.Originele kluis aanwezig in het pand.  
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_Verkoopbrochure Kantoorgebouw Wal 15 
te Eindhoven, Jones Lang LaSalle

_Bestemmingsplan, Eindhoven binnen de 
ring. Gemeente Eindhoven, goedgekeurd 
college van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant van 1 juni 1999. 

01.2.2  Bestemming van het pand 
volgens het bestemmingsplan?
het voormalig ABn Amro bank gebouw valt 
volgens de bestemmingsplannen van de 
Gemeente eindhoven in de bestemmings- 
en gebruiksbepalingen onder de categorie 
centrumdoeleinden (v). centrumdoeleinden 
zijn bestemd voor dienstverlenings- en 
bedrijfsactiviteiten met een overwegend 
publieksaantrekkend karakter. 
voor categorie v vallen hieronder;

-Bedrijvenmobiliteitslijst categorie;
3. kantoren, handel en industrie
5. kantoren met grote auto-afhankelijkheid
6. ruimte hoog ov aandeel
7. kantoren zakelijke dienstverlening (zd)
8. kantoren overheid
9. maatschappelijke dienstverlening

-detailhandel en aanverwante 
dienstverlenging alsmede daarbij behorende 
herstellings- en/of productieruimten.
-woondoeleinden
-oBG
-verkeersdoeleinden met ten hoogste 
2 rijstroken (geen busbanen, in- en 
uitvoegstroken, parallelwegen, laad- en 
losgelegenheden en parkeerplaatsen).
-Groenvoorzieningen
-nutsvoorzieningen
-parkeervoorzieningen
-zelfstandige praktijkruimten

daarnaast wordt er in het bestemmingsplan 
benadrukt dat ook activiteiten zijn toegestaan 
die niet in de Bedrijvenmobiliteitslijst 
staan, maar betreft de intentie wel 
gelijk gesteld kunnen worden aan deze 
mobiliteitsprofielen. Ook staat in artikel 10.1 
dat de centrumdoeleinden omschrijft dat de 

locatie gebruikt mag worden voor horeca en 
sociaal-culturele en onderwijsdoeleinden. 
een belangrijke bepaling voor de gekozen 
functie van het pand. dit artikel is hier mee 
de toestemming om een (net)werklocatie 
te ontwikkelen inclusief een horeca-achtige 
functie. 



39Huidige situatie en streven citymarketingplan gemeente Eindhoven.
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_ www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
bouwregelgeving/bouwvoorschriften/
voldoen-aan-bouwbesluit-2012

_Archief Bureau Kraaijvanger, werknr. 
1024, 1434.1 Rotterdam

_Kwaliteitskader Openbare Ruimte 
Centrum, Bewegen tussen duurzaamheid 
en trends, Gemeente Eindhoven, Augustus 
2011

01.2.3 Mogelijkheden voor renovatie.
_ Verplichte aanpassingen i.v.m. huidige 
bouwbesluit.
in eerste instantie is het pand in goede staat 
en over het algemeen niet in strijd is met 
het bouwbesluit. echter gezien de strenge 
brandveiligheids eisen die de laatste jaren 
zijn doorgevoerd, is het wel van belang dat 
deze in acht genomen zullen worden. dat 
zal bij renovatie van het pand betekenen 
dat er opnieuw gekeken zal moeten worden 
naar de huidige vluchtroutes. deze zijn 
aanwezig, maar kunnen nog verschillende 
verbeteringen doormaken. daarnaast zitten 
in het pand verschillende liften, deze zullen 
nagekeken moeten worden en weer moeten 
voldoen aan meest recente veiligheidseisen. 

Betreft de constructie van het pand is het 
zoals gebruikelijk is voor veel gebouwen 
in deze bouwstijl over gedimensioneerd. 
dit betekend dat er voor de functie van 
(net)werklocatie, vallende onder de 
veiligheidsvoorschriften van kantoorpanden, 
geen extra maatregelen hoeven worden 
genomen betreffende de constructie. 

wel zal er bij de renovatie moeten worden
gelet op de huidige normen volgens de 
ArBo wet voor kantoorwerkplekken. wat 
voor het pand onder andere zal betekenen 
dat de hoeveelheid licht in het pand 
verbeterd zal moeten worden. dit zal verder 
uit worden gewerkt in werkplekken voor het 
nieuwe werken, en het uiteindelijke ontwerp. 

_ Monumentale waarde van pand en losse 
elementen.
hoewel het pand een rijke geschiedenis 
kent en behoort tot de cityvormingsplannen 
die in de jaren 70 het straatbeeld van 

eindhoven enorm hebben doen veranderen, 
is het geen pand dat op de monumenten lijst 
staat. ook de ligging aan het Stadhuisplein, 
wat toch een representatieve status met 
zich mee brengt geeft geen reden tot enige 
monumentale status. dit betekend dat bij 
een renovatie de architect vrij is om het 
pand grondig aan te pakken, zowel intern als 
betreffende de gevel. Toch is het hierbij wel 
gewenst dat het straatbeeld en de invloed 
van het pand hier op in acht genomen word. 
 
_ Soort renovatie.
renovaties zijn op tal van manieren aan te
pakken. in dit geval is er voor gekozen om 
het pand zoveel mogelijk intact te laten en 
met relatief kleine ingrepen het pand weer 
aan te laten sluiten bij zijn nieuwe functie 
en de huidige maatstaven. de reden dat 
er is gekozen voor deze aanpak, is omdat 
het pand op zichzelf nog in goede staat is. 
Tevens is het een pand wat zeer centraal 
in de stad staat, wat bij een grote renovatie 
veel ongemak zou opleveren in het centrum 
gebied. het pand staat inmiddels al enige 
tijd leeg en zou door een aantal effectieve 
ingrepen al snel een stuk aantrekkelijker 
gemaakt kunnen worden. het pand was al 
een voormalige kantoorlocatie en hoewel de 
functie niet exact gelijk zal worden, zal deze 
ook niet enorm gaan veranderen. echter 
om het gebouw weer aan te laten sluiten 
bij de huidige maatstaven van een goede 
prettige werklocatie en het pand meer aan 
te laten sluiten bij het centrum zijn wel enige 
bouwkundige ingrepen nodig. door eerst 
deze meest noodzakelijke ingrepen uit te 
voeren, kan het pand in relatief korte tijd 
weer op de markt worden gebracht en deel 
uitmaken van het grotere ontwikkelingsplan 
van het centrum. niet altijd is het nodig 
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om grootschalige vernieuwingen of 
aanpassingen door te voeren, als er met 
relatief kleine ingrepen ook een groot 
resultaat kan worden bereikt. de gekozen 
ingrepen en de aanleidingen hiervoor zijn 
terug te vinden verder op in dit verslag bij 
het uiteindelijke ontwerp. 

het ruimtelijke imago van de Stad blijft achter bij haar 
ambitie om ‘leading in technology’ te zijn.de Stad 
moet zich richten op het gelijktijdig verSterken van de 
ruimtelijke kwaliteit op de lange termijn, en op het 
integreren van technologie,innovatieS en deSign in de 
Stedelijke ontwikkeling op kortere termijn.

bron: Bewegen tussen duurzaamheid en trends,  Eindhoven 2010
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_01.3.1 Bouwtekeningen eerste 
bouwdeel. 
de tekeningen zijn de originele 
bouwtekeningen, gebruikt voor de 
bouwaanvraag in 1953 door kraaijvanger 
architecten. 

in deze tekeningen is duidelijk de gebruikte 
kolommen draagstructuur te zien. evenals 
de gebruikte daglichtstroken, om de 
voormalige beursvloer van voldoende licht 
te doen voorzien. een ander interessant 
detail is de detaillering van de kluis met zijn 
opvallend dikke betonnen muren, die in de 
doorsnede goed te zien zijn. 

_Archief Bureau Kraaijvanger, werknr. 
1024, 1434.1 Rotterdam

Doorsnede korte zijde, archief en kluis, beganegrond en woonhuis. 

_01.3 BoUwkUndiGe AchTerGrond



43Langs en dwarsdoorsnede achterste deel, beursvloer en kantoren. 

Aanzicht achterzijde, in oorspronkelijk ontwerp. 
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01.3.2 Bouwtekeningen tweede 
bouwdeel.
deze doorsnede tekening behoord tot de 
tekeningen die bij de Gemeente  eindhoven 
bekend zijn betreffende de bouwaanvragen. 

ook op deze tekeningen komt duidelijk de 
kolommenstructuur naar voren. evenals de 
ruime vloerhoogtes, met een uitzonderlijke 
hoogte op de beganegrond. de connectie 
tussen de twee bouwdelen wordt op deze 
tekening duidelijk gemaakt door de duidelijk 
aanwezige trappenschacht, behorende 
tot het eerste bouwdeel en de liftschacht, 
onderdeel van het tweede bouwdeel. de 
verbinding op plattegrond niveau wordt 
gevormd door een grote diagonaal, die 
beide panden als het ware aan elkaar lijmt. 

_Digitaal loket, archief Gemeente 
EIndhoven, 2012

Doorsnede langszijde bouwaanvraag 1973.
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“ hoe Trek je de doelGroeP vAn ondernemerS, 
creATievelinGen en Technici nAAr de locATie. 
wAT mAAkT de fUncTie vAn (neT)werk locATie 
zo AAnTrekkelijk dAT PoTenTiële GeBrUikerS 
er oP reGUliere BASiS nAAr Toe GAAn?' “

locatie te creëren waar deze doelgroepen in 
contact komen met elkaar. 

er wordt hier gezocht naar een locatie waar 
de verschillende doelgroepen elkaar kunnen 
ontmoeten. een plek waar zowel studenten, 
ontwerpers, startende ondernemers als 
het gevestigde bedrijfsleven elkaar tegen 
komen, allen behorend tot de nieuwe 
generatie van eindhoven. om een (net)
werklocatie te kunnen creëren in het 
stadshart van eindhoven wordt in dit 
hoofdstuk gekeken naar hoe de functie zo 
aantrekkelijke mogelijk gemaakt kan worden 
voor de doelgroep. 

een van de gegevens die uit eerdere 
onderzoeken naar voren kwam is dat 
eindhoven als stad zich wil focussen op 
een nieuwe doelgroep. een doelgroep 
van ondernemers, creatievelingen en 
technici, die nu al verspreid over de stad 
aanwezig zijn, gebonden aan verschillende 
instellingen, maar die vaak na het afronden 
van hun opleidingstraject de stad weer 
verlaten. zeer ongunstig voor de stad, omdat 
naast gerenommeerde onderwijsinstellingen 
de stad ook beschikt over meerdere 
gerenommeerde bedrijven waar ze deze 
creatieve kenniswerkers en bèta’s goed 
kunnen gebruiken. om deze doelgroep in 
de stad te houden is het belangrijk om een 
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_ Carol Coletta, Fostering the creative city, 
Wallace Foundation augustus 2008

_ Charles Landry, The creative city, 2000

_www.creativefactory.nl/over-de-cf

 _www.kvk.nl/ondernemen/bedrijf-starten/
valkuilen/

_Ronald van den Hoff, Society 3.0, 2011

_Monsterboard carriere advies, artikel 
netwerken studenten en starters, 2012

_ Breed sociaal netwerk
Afgelopen jaren zie je steeds vaker dat 
er veel moeite gedaan moet worden om 
nieuwe innovatieve ideeën of ontwerpen 
aan de man te brengen. de keuze, het talent 
is groot, echter het te besteden budget 
is klein. voor jonge bedrijven, zelfstandig 
ondernemers, onderzoekers of ontwerpers 
is een groot netwerk dan ook van belang. 
opdrachten, vacatures en dergelijke worden 
steeds vaker aan besteed aan ‘bekenden’. 
contacten die via, via gelegd zijn, of aan 
personen en bedrijven die elkaar al eerder 
ergens ontmoet hebben. in de meeste 
gevallen hoeven dit niet eens officiële 
gelegenheden te zijn, maar kan het even 
goed gaan om een toevallige ontmoeting. 
natuurlijk blijft de kracht van het idee of 
ontwerp de hoofdrol spelen. maar door een 
groot netwerk te creëren is het makkelijker 
om met je juiste personen in contact te 
komen die de mogelijkheden kunnen bieden 
om nieuwe bedrijven of ideeën verder op 
weg te helpen. 

_ Kennis verbreding
het al oude gezegde “twee weten meer 
dan één” geldt ook hier. hoewel jonge 
ondernemers en ontwerpers vaak een 
goede technische of creatieve scholing 
hebben gehad, blijkt onder andere het 
ondernemerschap toch een vak apart. 
er komt veel kijken bij het opzetten van 
een nieuw bedrijf of het in de markt 
brengen van een nieuw product. denk 
hierbij aan inschrijvingen bij de kamer van 
koophandel, het doen van de verplichte 
belastingaangifte, of het omgaan met 
auteurs- merken- en octrooirecht. iets 
waar je al jonge ondernemer of ontwerper 
zeker mee te maken gaat krijgen, maar niet 

iets wat je tijdens je universitaire scholing 
geleerd wordt. 

natuurlijk zijn er wel mogelijkheden om 
achter deze informatie te komen, het 
internet is hierbij een groot medium. maar 
wil je meer persoonlijke informatie of hulp 
dan kom je al snel bij betaalde oplossingen, 
als een boekhouder of jurist. een oplossing 
waar je als jong bedrijf lang niet altijd het 
vermogen voor hebt. Toch is het van groot 
belang dat al deze zaken goed geregeld 
worden en uiteindelijk in de meeste gevallen 
nog financieel voordeliger ook. 

de doelgroep van ondernemers, 
creatievelinge en technici in eindhoven 
is groot, hoewel het allemaal individuen 
zijn, losstaande bedrijfjes of zelfstandig 
ondernemers, kunnen zij hier wel kennis 
en ervaring uitwisselen. daarnaast zou 
het zelfs mogelijke moeten zijn om de 
kosten voor professionele hulp in deze 
ondernemersvaardigheden met elkaar te 
kunnen delen. het zei via gezamenlijke 
workshops, een gereduceerd tarief voor een 
geselecteerd gezelschap. of een ‘inhouse’ 
adviseur, gekoppeld aan een vaste locatie, 
bijvoorbeeld de nieuwe (net)werklocatie. 

_ Diversiteit aan feedback en input
Schrijvers hebben last van een ‘writersblock’, 
ontwerpers een ‘designersblock’ en ook 
startende ondernemers zitten regelmatig met 
hun handen in het haar bij het bedenken van 
een nieuwe promotie of businessstrategie. 
natuurlijk zijn er vele manieren om uit deze 
tijdelijke blokkades te komen of deze zelfs te 
voorkomen. maar een van deze oplossingen 
is toch wel degelijk het overleggen en 
praten met anderen. dit kunnen mensen 

_02.1  wAArom zijn deze onGedwonGen 
conTAcTen TUSSen verSchillende PArTijen 
Binnen de doelGroeP vAn BelAnG? 
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feit: 70% van de innovaties ontstaat door samenwerking
Bron: US Workplace Survey

met dezelfde beroepsrichting zijn, maar ook 
volledige buitenstaanders. door je idee, 
ontwerp of probleemstelling te overleggen 
met andere krijg je vaak weer totaal nieuwe 
inzichten op het geheel. daarnaast wordt 
je verhaal in vele gevallen alleen maar 
duidelijker en meer aangescherpt naar mate 
je het vaker aan andere verteld. natuurlijk 
is het fijn om soms alleen afgezonderd in je 
kantoor te zitten werken, zonder dat iemand 
je stoort. maar zeker voor het ontwikkelen 
van nieuwe ideeën is het belangrijk om 
regelmatig onder de mensen te komen. zij 
kunnen je inspireren voor nieuwe ideeën, 
maar je ook feedback en nieuwe inzichten 
geven op je huidige ideeën. 

contacten uit dezelfde bedrijfstak zullen 
met een kritische blik kijken naar je 
ontwerp, opmerkingen en tips geven om je 
ontwerp nog verder aan te scherpen. Terwijl 
onafhankelijke juist meer zullen kijken naar 
wat hen aanspreekt, of het begrijpbaar 
is, bruikbaar in het dagelijks leven. deze 
vaak nuchtere en ‘back to basic’ manier 
van feedback, kan er wel voor zorgen dat 
het ontwerp of idee uiteindelijke een veel 
grotere doelgroep bereikt, omdat het door 
kleine aanpassingen misschien wel veel 
meer begrijpbaar of effectiever word. 
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ESSAY PHILOSOPHY IN ARCHITECTURE

from inTerneTneTwork To reAl life neTwork, 
A plAce defined By ArchiTecTUre. ArchiTecTUre cAn provide An UnconSTrAined 
plAce To meeT people, where They cAn work And creATe new (BUSineSS) 
neTworkS.

INTRODUCTION
Last decennia’s social networking has been 
an enormous hype in our society. Both in 
our private lives as in business, networking, 
having an online connection with other 
people has been the way to keep in touch. 
However in times of crisis people come to 
understand that not only online networking 
is important, bus also seeing people in real 
life is important for creating new businesses 
and interesting contacts. In the time of a 
crisis way more students and business 
people start their own ‘one man’ company, 
abandoned by their company they start 
to build up a new market by selling their 
skills and ideas to others. Internet is one 
way to do this, but creating a contact by a 
face to face meeting is most of the time way 
more valuable. Keeping in touch with your 
contacts by meeting them in a unconstrained 
place by an accidental meeting, because you 
both have the same routine by going to an 
external working space every week, gives 
you even more reliance. 

This phenomenon is way older than the 
whole internet blast. In the eighties Ray 
Oldenburg described this kind of meeting 
places as Third Places. A place besides 
home and work, where you would go to 
hang out and get in contact with people on a 
unconstrained way. Not only to have a coffee 
and relax once in a while, but a place where 
you would come by on a regularly basis. A 
place where people if they need you, they 
would know where to find you. Of course 

this was described in a time where we didn’t 
know cell phones or internet jet, so people 
needed to find each other in places like this. 
But still the contacts in a place like this were 
really valuable, not only valuable, but still 
wanted and quit common. Especially in the 
new upcoming generation where more and 
more people work alone out of their home 
offices, or having the opportunity to work 
somewhere else by the flexible working 
agreements. 

A few of those concepts are already 
launched, but besides being good working 
places, do not really attract you to just walk 
in and meet new people. Some of them ask 
you for a membership, others are quit hard to 
just walk by and by a lot of them it is not even 
clear who is working in there, which is one 
of the most important parts of meeting new 
people. Next to the launched concept you 
see a lot of restaurants being overloaded by 
business people during the day, not only to 
eat, but most of all to work and meet there. 
That makes me wondering if architecture can 
provide a new kind of network place, where 
it is easy to access, where people can see 
each other, know what they are doing, and 
connect.

WHY INTERNET DOESN’T ALWAYS SOLVE 
THE PROBLEM.
Internet, the big social media blast of last 
decennia gives people the idea that they 
have hundreds of close friends. Friends 
who follow them on Twitter, Facebook or 

Myspace. Companies with twitters accounts 
keep their customers up to date with all 
kind of tweets. But is this really the way of 
contact, where we are looking for? 

In our private life, when there is really 
something going on, when we need help 
from friends, either a good conversation or 
physical help, like when you’re moving to 
a new home. In that case, can you rely on 
your internet network of friends? Will there 
be people that really come to help you when 
you need it? This level of realization is really 
important in the way of appreciating your 
internet contacts. Nobody can do without 
this kind of friends. But a lot of people forget 
to make this realizations once in a while. 
Since it is so easy to create a network from 
hundreds of friends online, people forget to 
pay enough attention to their real friends. 
This makes that more and more people fall 
into a social isolation whenever they realize 
that internet friends are not always real 
friends.  

Same thing also happens in business life. A 
lot of companies spend many time on social 
media. Keeping their websites up to date, 
posting all issues on Facebook and sending 
tweets every few minutes. But as soon as 
a costumer really wants to have contact, 
they don’t pick up the phone, or they are 
not around to make an appointment. And 
what do all those tweets and posts really 
say about the company? Only a few of them 
really know how to use them to make the 
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place is in general to serve and promote 
the habit of all people, without any kind of 
selection. By the kind of use and the people 
visiting it creates automatically a kind of 
selection in its visitors. People always look 
for other people with the same interests, 
which the feel familiar with. That makes that 
a third place, although it’s accessible for 
everyone, makes a natural selection between 
its users automatically. This makes it usable 
for the new generation of business culture 
as well, on one hand you don’t want to be 
disturbed by for example screaming kids 
when you are working, but on the other hand 
you want to meet as many new interesting 
contacts as possible, so you need the 
easy open access. In this case the natural 
selection of going to a place with people with 
the same interests is really valuable. 

WAY OF WORKING. 
Since third places are already a quit old 
concept, why is the relevance for this essay 
so important. Most of all because the way 
of working in our society changed a lot last 
decennia. Till a few years ago, working was 
going to the office at 8.30 in the morning, 
working all day long, and driving back home 
again around 17.00 in the evening. Whenever 
you left the office work was done. Computers 
or laptops to work at home, or communicate 
with colleagues were not available or really 
expensive. Not only working at home was 
not common but working at a place like a 
restaurant or coffee corner was unthinkable. 
By the attendance of laptops, internet and all 

company stronger and well profiled. The 
impression those posts left behind is most 
of the time not really the impression the 
company wants to sell. And although it is 
a really useful media to reach a large group 
of potential customers, how do you profile 
your company so it reaches out of the mass? 
Whenever customers can choose between a 
company with a good impression online, or a 
company where they already know someone 
they will most of the time choose for the 
company where they know their contacts 
personal.

A THIRD PLACE. 
A third place is a place that can provide 
companies that kind of personal contact. 
A place besides work is a more and more 
common phenomenon in de Dutch society. 
It’s not brand new, in the book The great 
good place Ray Oldenburg describes the 
Third place. He describes the third place as 
“the public places on neutral ground where 
people can gather and interact. In contrast 
to first places (home) and second places 
(work), third places allow people to put 
aside their concerns and simple enjoy the 
company and conversations around them. 
Third places host the regular, voluntary, 
informal and happily anticipated gatherings 
of individual beyond the realms of home and 
work.” 

Although Oldenburg his focus is mainly on 
the function of third places in the society 

and neighborhood still a few of the important 
influences are also useful by thinking of a 
new kind of gathering place where people 
can create real life networks, not only within  
the neighborhood but wider than that. The 
first point he comes up with is that third 
places help unify neighborhoods. This point 
is about how people nowadays live next 
to each other without knowing or talking 
to each other. Third places allow people 
to come by on a regularly base, driven by 
random functions the third place contains. 
The function can be divers, like getting a 
cup of coffee in the morning or doing the 
laundry. The only thing they do have in 
common is that people need it on at least 
a weekly base, so that they come by every 
now and then. This stimulates the contact 
between the visitors as well, whenever you 
see people week after week, you get familiar, 
start to say ‘hi’ make a conversation and 
expand your network. This is not only usable 
within neighborhoods but also in a more 
business society. Whenever you change 
the functions, you attract a different kind of 
public. This public can be just local people 
like in Ray Oldenburg’s Great Good Places, 
but can also be a part of the business society 
looking for a nice accessible place to work, 
meet and use the available facilities. 

Next to creating new contacts Oldenburg 
also talks about the sorting function of a third 
place. Either their interior, their function, or 
what so ever can provide an attraction to a 
group of special interest. Although a third 
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kind of other equipment, working mobile and 
on the road became possible. Those mobile 
possibilities provided a totally new way 
of working. To reducing time for traveling 
from home to work, or from appointment 
to appointment, workers got the possibility 
to work at home, or make appointments 
somewhere half way to see clients. Laptops, 
a good internet network and mobile phones 
made it possible to connect with the office 
from any possible location. In this way third 
places become relevant again, this time not 
only a place for people in the neighborhood 
to meet, but also for the business society to 
have a good place to work and meet outside 
of the office. 

Next to the new mobility of working, also 
the way of working changed. Where people 
normally worked in big companies, with lots 
of colleagues, nowadays more and more 
people work for themselves, freelancers, 
consultancy offices, all kind of small 
companies with only a few people working 
there. And more important, most of the time 
with not even a really office. Reason for 
this, for a lot of professions what do you 
need more than a laptop and an internet to 
connect you with the whole world? Here 
again the third place shows up, because 
what would be a better location to work and 
meet people, a good place to work, nice 
atmosphere, but at the same time a great 
occasion to meet new people and maybe 
even potential customers. 

This way of meeting new customers is 
becoming more and more important. If you 
take Eindhoven as example, by the crisis a 
new kind of economy showed. Eindhoven, 
city of design and technology, was quit 
toughed by the economical crisis. The 
opportunity for just graduated students to 
start at one of the big named companies is 
very small. However out of this shortcoming 
a new kind of economy started growing, 
young designers starting their own studios, 
technicians selling their knowledge on 
a freelance base. Especially for this new 
generation it is important that they can 
create a wide reaching network, to get in 
contact with companies that can produce 
their products, to get feedback from others, 
to work together with people from other 
disciplines, all kinds of different reasons 
where people can use their network for. In 
this case it is really important that there is 
a place where a variety of different parties 
come together on a regularly base. A third 
place can provide this. 

CAN A THIRD PLACE BE CREATED BY 
ARCHITECTURE?
Society 3.0 (the idea behind the concept 
Seats2meet) writes about how people 
can use internet to expand their network. 
However, although the online connection is 
important, they also talk about the value of a 
real life meeting and how that can be provided 
by internet. Seat2meet is their concept of a 
real life network meeting place. You register 
online, and when you want to work in one of 

the locations of the network you check the 
availability online, you can even check who 
is already there before you go by. Seems 
really interesting and suitable for the new 
generation of designers, developers and 
technicians, however there is still a barrier 
to get in. The membership, the registration, 
walking in to a closed building, where you 
first need to pass by the reception to enter 
(something I discovered by visiting a few of 
the Seats2meet locations) are all things that 
holds back people from working there. The 
unconstrained feeling of a third place would 
be way more suitable, although the regularly 
base of visiting, and the knowledge of who is 
present in the building are important values 
for the efficiency of the system as well. 

What does a good workspace need to be? 
Offices only exist out of a laptop, a smart 
phone and the contact between people. What 
do they need in a physical space? Light, 
easy access, see and be seen, connectivity 
for the mobile office, those are all kind of 
requirements for a good workplace. Next 
to that it is important that there are some 
shareable functions, for the design part you 
can think of printers, a workshop, photo 
studio, maybe a 3d printer or laser cutter. 
But also possibilities like a coaching team, 
financial controllers either on a freelance 
base or connected to the network location. 
On one hand this would be functions that 
connect people to the third place, on the 
other hand those functions would be really 
helpful for new companies to become 
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successful and you don’t need to invest in 
really expensive equipment, since those are 
available in the third place. 

Architecture can play an important role 
in the design of a third place like this, 
a physical place to create a network. 
Architecture can provide spaces where 
people can gather, were they can sit down 
and work. But architecture can also provide 
the part of see and being seen by designing 
a building where different floors and area’s 
are connected in different kind of ways, 
not only in a direct way but also by various 
views. Next to that architecture can also 
determine the level of accessibility, the way 
people enter the building, the connection 
with the area outside, the things they pass 
by while entering. All of those things are very 
important for the way people experience 
the place. And if the third place is going to 
work out or not pretty much relays on this 
experience. Like quoted from R. Oldenburg 
earlier, “a public place on neutral ground 
where people can gather and interact, a 
place where regular, voluntary, informal and 
happily anticipated gatherings of individuals 
can be hosted.”

CONCLUSION.
Architecture can definitely provide all 
guidelines for an unconstrained working 
place, a third place for the new generation of 
business society. Not only can architecture 
determine the way of accessibility, the 
way people access the building, the 

connection with the surrounding of the 
building. Architecture can also provide 
an atmosphere, a good environment for 
working, gathering but also concentrating. 
By the use of colors, materials, different 
sizes and openings architects can optimize 
the atmosphere in areas so the functionality 
and productivity of uses are optimal. Another 
way to optimize functionality is to provide a 
good routing within the building. Even by 
opening up the building, like opening up 
floors, atria’s or other openings architecture 
can provide the connection and sightlines 
between people. This is important for the 
functionality of the network location it’s all 
about see and be seen, so you know who 
you can connect with. Next to architecture 
there a lots of other manners to provide 
the location a possibility to network, like 
example you can think about a checking in 
system or a twitter feed which shows who 
the availability and need of visitors. But the 
basic really lies in architecture, together with 
a few attractive functions architecture can 
provide an attractive networking building.    
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Wanneer de focus wordt gelegd op een 
specifieke doelgroep, is het belangrijk dat 
er wordt gekeken naar de levensstijl van 
deze doelgroep. Om een locatie te kunnen 
ontwerpen die de doelgroep aanspreekt 
en waar de doelgroep op regelmatige 
basis naar toe gaat, is het belangrijk om 
te weten wat hen interesseert, hoe zij 
hun tijdsbesteding in delen, en hoe zij 
hun werkomstandigheden voor zich zien. 
Nu is de doelgroep vrij groot en divers, 
en liggen interesses breed, even als het 
beeld van de ideale werkomgeving, toch 
zijn er enkele basis criteria die in dit 
hoofdstuk uitgelicht zullen worden. 

_ Interesses
Gezien de doelgroep bestaat uit een grote 
diverse groep van jonge technologen, 
creativelingen en ondernemers, is 
een interesse niet samen te vatten in 
bijvoorbeeld de voorliefde voor een 
bepaalde hobby. daarnaast is de sector 
van creatieve kenniseconomie nog steeds 
groeiende, design, architectuur, mode, 
gaming, design, reclame en media, zijn nog 
maar een klein deel van alle onderwerpen 
die in deze industrie naar voren komen. 
Tevens word deze industrie in eindhoven 
ook nog eens aangevuld met een rijk scala 
aan technologische onderzoekers. 

Toch is er een interesse die voor vrijwel 
de gehele doelgroep van toepassing is, 
namelijk de uitzonderlijke interesse naar 
vernieuwing en innovatie, of dit nu op 
technologisch of design gebied is. een 
omgeving waarin de kans word geboden 
om nieuwe ontwikkelingen te ervaren, te 
zien en zelfs tentoon te stellen is voor deze 
doelgroep erg interessant. deze interesse 

geeft tegelijker tijd een desinteresse in 
veel dingen die commercieel en voor de 
grote massa zijn. deze interesses komen 
ook terug in de citymarketing strategie 
van eindhoven. zo is het commerciële 
winkelcentrum dat eindhoven op het moment 
weinig aantrekkelijk voor de doelgroep waar 
zij als stad op willen focussen. maar zijn het 
juist de gebieden er om heen, als de kleine 
Berg, met zijn exclusieve winkeltjes en 
bijzondere culinaire eetgelegenheden en de 
witte dame met zijn bijzondere industriële 
verschijning en culturele functies die de 
doelgroep trekken. ook zijn er in het centrum 
enkele culturele voorzieningen te vinden als 
het van Abbe museum en het designhuis. 
Toch is dit niet voldoende om de ‘quality 
of life’ zoals dat zo mooi in verschillende 
onderzoeken wordt genoemd te verhogen. 
een item dat juist voor deze doelgroep erg 
belangrijk is. hoewel er met de verschillende 
evenementen als de dutch design week, 
Glow, wel hard aan wordt gewerkt om het 
gevoel van design en innovatie te integreren 
in het beeld van eindhoven. is design en 
innovatie nog altijd niet iets wat je ervaart in 
het dagelijkse beeld van de stad. eindhoven 
als stad heeft zijn focus hier al op liggen. 
Belangrijk is dat ook bij de ontwikkeling voor 
een (net)werklocatie gekeken word hoe het 
ontwerp kan bijdragen aan een gevoel van 
design en innovatie en tevens als functie 
een toevoeging kan zijn aan de ‘quality of 
life’ van de doelgroep. 

_ Werkomgeving
de werkomgeving waar in de doelgroep 
het beste werkt is net als de doelgroep 
zelf, heel divers en voornamelijk afhankelijk 
van het werk wat op dat moment gedaan 
moet worden. ook wel de ‘activity based 

_02.2  wAAr vrAAGT de doelGroeP vAn 
ondernemerS, Technici en creATievelinGen 
om?
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workspace’ genoemd. echter ook hier 
komt bij een groot deel van de doelgroep 
weer de vraag naar inspiratie naar voren. 
je zult weinig creatieve kenniswerkers 
terug vinden in een strak nieuwbouw pand 
met een niets zeggend grijs interieur. 
eerder zul je ze treffen in oude industriële 
panden, of gebouwen met een rijke sfeer 
en geschiedenis. Qua interieur vaak 
aangekleed in een kleurrijk design met 
een combinatie van strakke design of juist 
vintage meubels. het is deze sfeer volle 
omgeving waar de doelgroep zich thuis 
voelt, een plek onder de mensen waar ze 
graag naar toe gaan. in nederland zijn hier 
verschillende mooie voorbeelden van, zoals 
The creative factory, in de oude maassilo 
van rotterdam, de caballerofabriek in den 
haag, opgezet in de oude sigarettenfabriek. 
maar ook het hippe café Usine, wat duidelijk 
gebruik maakt van het ruige karakter van 
de voormalige philipsfabriek, de lichttoren 
is een veel bezochte plek voor jonge 
ondernemers en ontwerpers. deze plekken 
geven alleen al door hun karakter en rijke 
geschiedenis een inspiratie bron voor 
nieuwe ideeën en ontwerpen. 

daarnaast is de aanwezigheid van 
verschillende faciliteiten een pre. jonge 
ontwerpers evenals startende ondernemers 
hebben vaak nog niet het budget om de 
benodigde faciliteiten voor het maken van 
bijvoorbeeld prototypen, posters, foto’s of 
maquettes zelf aan te schaffen. ook het 
bieden van ruimte waar jonge ondernemers 
hun plannen kunnen overleggen, of 
ontwerpers hun idee kunnen presenteren 
is gewenst. het vinden van een goede 
presentatieruimte of vergaderlocatie waar 
je niet gelijk aan hoge kosten gebonden 

zit is als beginnende ontwerper of bedrijf 
natuurlijk erg welkom. in een locatie waar 
je de doelgroep een mogelijkheid wil 
bieden om te werken en te netwerken zijn 
deze faciliteiten zeker van extra waarden. 
Samengevat zou een werkomgeving voor 
de doelgroep een ruimte moeten zijn die 
stimuleert, inspireert en mogelijkheden biedt 
om zo optimaal mogelijk te presteren. 

_ Tijdsbesteding
de manier waarop creatieve kenniswerkers 
hun tijd besteden is van absoluut belang voor 
het laten functioneren van een nieuw soort 
werklocatie. deze doelgroep is namelijk 
niet het soort mensen dat zich goed kan 
vinden in de standaard ‘9 tot 5’ mentaliteit. 
ideeën voor zowel ontwerpen als nieuwe 
ontwikkelingen ontstaan niet op commando 
en zijn al helemaal niet af te dwingen op 
een specifiek tijdstip. Iedere ontwerper, 
zowel creatief als binnen de technologie 
heeft hier wel eens mee te maken gehad. 
een vraagstuk waar je al dagen op piekert 
en dan ineens onder de douche of op de 
fiets, de oplossing voor bedenkt. Of dat ene 
idee waar je eindelijk tevreden over bent en 
waar je vervolgens met veel passie tot diep 
in de nacht aan verder werkt, om het nieuwe 
ontwerp zo ver mogelijk uit te werken nu die 
nog in je hoofd zit. 

een duidelijk werkritme is dus niet vast te 
stellen of af te dwingen. dit geld ook voor 
de manier waarop de meeste ontwerpers 
en onderzoekers werken. willen zij zo 
productief mogelijk werken is dit vaak 
volgens hun eigen ritme, waar bij de een ’s 
ochtends vroeg begint en vroeg naar huis 
gaat, terwijl de ander liever later begint en tot 
laat door gaat. dit maakt het tevens mogelijk 

om werk of onderzoek te combineren met 
thuis situatie of andere bezigheden. 

 een (net)werklocatie die aansluit bij 
die onregelmatige werk en concentratie 
momenten, moet dan ook zoveel mogelijk en 
zo vrij mogelijk toegankelijk zijn. Bij voorkeur 
zou je de locatie 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week open stellen. en hoewel de locatie 
dan niet altijd voor de volle 100 procent 
bezet zal zijn, maar wel voor de doelgroep 
altijd een goede locatie te bieden om te 
werken aan nieuwe ideeën en ontwerpen. 

nog even en het kantoor iS een huiSkamer of anderSom.
Bron: M. Janssen-Groesbeek, over het nieuwe werken, Maart 2010 Financieel Dagblad
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naast dat een goede werklocatie een 
fijne werkplek moet zijn, is het voor de 
nieuwe doelgroep van creatievelingen, 
technici en ondernemers belangrijk dat 
hun ideeën onder de aandacht gebracht 
worden bij de juiste personen of bedrijven. 
natuurlijk is het mogelijk om in restaurants 
en café’s af te spreken en ontwerpen te 
overleggen met mogelijke opdrachtgevers 
of producenten. echter gaat daar een heel 
proces van contactleggen met het bedrijf, 
interesse wekken van de juiste persoon 
aan vooraf. een moeilijk proces wat stuit op 
veel weerstand, waardoor veel ontwerpen 
en innovatieve ideeën ongebruikt blijven 
liggen. liever zou je een ontmoeting creëren 
waarbij de beide partijen elkaar op een 
ongedwongen manier ontmoeten. 

_Ontmoeting
Tegenwoordig zijn er diverse soorten 
evenementen die er opgericht zijn om 
doelgroepen elkaar te laten ontmoeten. 
netwerkevents in alle soorten en maten 
bieden de kans om gelijkgestemden elkaar 
tegen te laten komen. Toch zijn dit soort 
evenementen niet altijd even effectief als 
ze zich voor doen. vaak zijn ze grootschalig 
en lang niet altijd is duidelijk wie er allemaal 
aanwezig zijn op het evenement. de grote 
bedrijven laten hun aanwezigheid wel 
blijken, maar jonge ontwerpers of kleine 
ondernemingen zullen zich echt moeten 
tonen en de stap moeten zetten om zich 
onder de juiste bedrijven te mengen. 

wel zijn er vele podia waarop ontwerpers 
evenals technici hun ideeën kunnen tonen 
tijdens symposia of tentoonstellingen, echter 
is het dan weer de vraag of de juist partijen 
ook aanwezig zullen zijn. 

_(Net)werk locatie
het idee achter een (net)werklocatie, is dat de 
locatie een plek biedt voor alle partijen. een 
goede werkplek voor jonge ontwerpers en 
ondernemers, een goede ontmoetingsplek 
voor werknemers van grote bedrijven, een 
werkplek voor alle deelnemers aan het 
nieuwe werken. Tevens een plek waar men 
ideeen uitkan werken en prototypes kan 
maken. 

door een lokatie te creeëren waar iedereen 
welkom is en die bovenal aantrekkelijk is voor 
de doelgroep, wordt er een ongedwongen 
ontmoeting gecreeerd. 

wel van belang is dat met weet wie er 
aanwezig is. dit kan op verschillende 
manieren, maar de meest voor de 
handliggende manier in deze tijd is het 
inchecken via Social media. men laat dan 
weten aanwezig te zijn op de lokatie en 
deze informatie kan vervolgens getoond 
worden op een groot aankondigingsbord. 
op dat zelfde informatiebord heeft met ook 
de mogelijkheid om vragen te posten, of 
hulp aan te bieden. dit maakt het makkelijk 
en interactief, een extra dat de locatie moet 
bieden. 

op deze manier kunnen nieuwe ideeën 
worden gepitched, kunnen bedrijven 
intresse tonen in nieuwe ontwerpen en 
ondernemers makkelijk informatie vergaren 
voor hun bedrijf of nieuwe klanten werven. 

_02.3 hoe kAn de link GeleGd worden TUSSen 
conSUmenT en ProdUcenT, onTwerP en 
mAAkindUSTrie?

_ Ronald van den Hoff, Society 3.0, 2011

_ www.creativefactory.nl/over-de-cf

_ www.eckhart.nl/nl/research/projecten/12-
het-nieuwe-werken-10-flexibele-
werkplekken
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“heT nieUwe werken, 24/7 kUnnen werken, 
hoe ,wAT en wAnneer je mAAr wilT. hoe werkT 
heT en wAT heefT deze mAnier vAn werken Te 
Bieden voor een (neT)werk locATie?”
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_ Dick Bijl, Aan de slag met het nieuwe 
werken, 2009

_ De Pous en Van der Wielen, Praktijk visies 
op het nieuwe werken, 2010

_ Interpolis, Je werkplek is waar je bent, 
Tilburg 1997

_Het nieuwe werken pagina 21, 06-03-2010  
Het Financieele Dagblad

_ Tjeu Verheijen, The Changing Workplace, 
OCS Workplaces 2012

_www.microsoft.com/netherlands/het-
nieuwe-werken, 2012

_www.veldhoen.nl artikel Smart Building, 
Smart Working, 2012

Ondanks dat Het Nieuwe Werken een 
veel besproken begrip is, is het niet altijd 
even duidelijk wat dit fenomeen nou 
precies inhoud. Kort gezegd is het nieuwe 
werken een visie om werken effectiever, 
efficiënter en plezieriger te maken,  niet 
alleen voor de organisatie maar ook voor 
de medewerkers. Het concept is er op 
gebaseerd dat de medewerker centraal 
komt te staan. Waar veel bedrijven altijd 
om het proces en product draaide, en de 
medewerker slechts een kleine schakel 
was in het geheel, wordt deze focus bij 
het nieuwe werken juist omgedraaid. 
De focus komt juist op de medewerker 
te liggen, en er word gekeken hoe juist 
zijn capaciteit en kwaliteit zo optimaal 
mogelijk benut kunnen worden. Om dit 
te bereiken word er een bepaalde mate 
van ruimte en vrijheid gecreëerd. De 
medewerker is op deze manier vrij om te 
bepalen waar hij werkt, wanneer hij werkt 
en met wie hij werkt. De mens wordt 
hiermee gezien als duurzaam productie 
middel en krijgt de kans om zijn talent, 
competenties, kennis, inzicht, analyse 
en creativiteit zo optimaal mogelijk te 
benutten. Door het geven van ruimte, 
verantwoordelijkheid, waardering en 
erkenning zal de efficiëntie en effectiviteit 
van een organisatie groeien. 

_Ontstaan
In een wereld van files, klimaatverandering, 
efficiëntie, bezuinigingen, technologische 
ontwikkelingen, duurzaamheid, privé/
werkbalans, vergrijzing, een nieuwe 
generatie, lijkt het nieuwe werken een meer 
dan logische aanvulling. de mogelijkheden 
die het nieuwe werken biedt, 24 uur, 7 
dagen in de week overal te kunnen werken, 

levert een oplossing of een verbetering 
voor tal van deze vraagstukken. door de 
enorme opkomst van internet, e-mail en 
bedrijfsnetwerken is het mogelijk om voor 
een groot deel plaats- en tijdsonafhankelijk 
te werken. 

Toch is het nieuwe werken niet voor 
iedereen en elk bedrijf weggelegd. Toen in 
1995 in nederland het eerste grootschalige 
project volgens dit concept werd ontwikkeld, 
namelijk het hoofdkantoor van interpolis 
in Tilburg, werd er door velen met argus 
ogen toegekeken. vastwerkplekken, 
persoonlijke bezittingen en een grote 
hoeveelheid papieren documenten 
verdwenen. werknemers kregen laptops, 
mobiele telefoons, en een klein rolkoffertje 
voor een kleine hoeveelheid aan 
persoonlijke benodigdheden. daarnaast 
werd het kantoor ingericht met een 
diversiteit aan werkplekken, cockpits voor 
concentratiewerk, woonkamers voor wie wil 
overleggen tijdens zijn werk, en verschillende 
online te reserveren vergader en overleg 
ruimtes voor belangrijke meetings. de 
prikklok verdween, evenals de 9 tot 5 
mentaliteit. onwennig de eerste weken, 
maar al snel vertrouwd en bevorderend voor 
de werksfeer en efficiëntie. Werknemers 
kregen de kans om hun werkdag meer zelf in 
te plannen, en tevens een werkplek passend 
bij het voor die dag geplande werk te kiezen. 
niet alleen productiviteitsverhogend voor de 
werknemer, maar ook nog eens zeer ruimte 
besparend voor het kantoor in het algemeen. 
nu bijna twintig jaar later, zijn verschillende 
van de toen nog zeer vernieuwende termen 
als bedrijfsnetwerken, mobiele telefonie, 
en internet ver ingeburgerd. daarnaast is 
de vraag om verschillende van de eerder 

_03.1 wAT iS heT nieUwe werken?
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de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkerS wordt 
groter omdat ze meer verantwoordelijkheid krijgen.

Bron: Onderzoek Microsoft Nederland

genoemde probleemstelling aan te pakken 
steeds groter geworden. neem bijvoorbeeld 
het file probleem, de CO2 uitstoot die 
hierbij word geproduceerd, en de gevolgen 
hiervan voor de klimaatverandering. door 
mensen te laten werken op tijden die hen 
uitkomt, of beter nog op locatie die op dat 
moment het beste voor hen uitkomt, is het 
mogelijk te hoeveelheid tijd die verloren 
gaat aan filerijden te verminderen of zelfs 
te vermijden. zowel voor de werknemer als 
voor de werkgever een voordeel. ook voor 
ouders met kinderen, die er voor kiezen om 
naast het ouderschap toch te blijven werken 
kan deze onafhankelijkheid van tijd en plaats 
een uitkomst bieden. 

waarom we nog niet eerder deze verandering 
omarmt hebben terwijl het zoveel voordelen 
kan bieden, en doen we dat nu ineens 
wel? verschillende redenen zijn hiervoor te 
noemen. de vasthoudendheid van mensen 
het werkende systeem wat ze kennen, en 
hiermee de angst voor verandering. het 
ontbreken van een aanwijsbare reden 
om deze verandering door te voeren. de 
sterke verandering van de maatschappij en 
economische ontwikkeling van de laatste 
jaren biedt deze reden. daarnaast zijn 
zoals eerder al genoemd de mogelijkheden 
betreffende icT oplossingen enorm gegroeid 
in de afgelopen jaren, waardoor deze 
manier van werken steeds eenvoudiger en 
toegankelijker wordt. 
 
Theo rinsema directeur microsoft nederland
“het klopt natuurlijk niet dat ’s avonds 
werken altijd overwerken is. je zou mensen 
de vrijheid willen geven om het werk te 
doen dat ze moeten doen, maar vrij te zijn 
op welk moment ze dat doen. Als ze dan 

op woensdagochtend willen gaan kanoën, 
moeten ze dat kunnen doen. dan halen ze 
’s avonds hun werk wel weer in.”

deze quote geeft al aan wat voor voordelen 
en vrijheid het nieuwe werken zou kunnen 
bieden. de huidige technologie zorgt er voor 
dat deze mogelijkheden binnen hand bereik 
zijn. echter nog lang niet alle bedrijven zijn 
er klaar voor. de mate van vertrouwen in 
de zelfstandigheid van werknemers, de 
aanpassing van bedrijfsprocessen, en als 
laatste natuurlijk de aanpassing van de 
werkomgeving, is nog niet voor ieder bedrijf 
weggelegd. echter de vraag, vanuit zowel 
het bedrijfsleven als vanuit de mensen zelf 
word steeds groter. 
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_3.2.1 Voorwaarde
Om het nieuwe werken te laten 
functioneren worden vier verschillende 
onderdelen genoemd om resultaten 
te kunnen boeken. Namelijk, 
gedragsomgeving, de  ICT omgeving, 
en de fysieke omgeving (interieur en 
gebouw), de eerste twee worden in veel 
onderzoeken en boeken uitgeschreven, 
de laatste is een focus punt binnen dit 
onderzoek. De fysieke omgeving binnen 
bedrijven die het nieuwe werken hebben 
ingevoerd zal namelijk als inspiratiebron 
dienen voor de uiteindelijke uitwerking 
en functioneren als (net)werklocatie. 

_3.2.2 De mentale omgeving (mens, 
gedrag en inrichting van de organisatie). 
verandering van gedragsomgeving heeft 
bij de meeste bedrijven vooral te maken 
met de mate van vrijheid die het bedrijf zijn 
werknemers verschaft betreffende hoe, 
wat en wanneer werk uitgevoerd word. 
het bieden van vrijheid aan werknemers 
heeft vele voordelen, echter zijn deze 
voordelen wel gebonden aan verschillende 
voorzorgsmaatregelen. 

om werknemer het gewenste resultaat 
te kunnen laten bereiken is het belangrijk 
dat de werknemers in de juiste ‘werkflow’ 
komen. Om deze werkflow te bevorderen 
kan op verschillende punten gelet worden. 
namelijk;
_wat is de mate van betrokkenheid van 
de werknemer bij het desbetreffende 
project? kan deze betrokkenheid verhoogd 
of verbeterd worden? een hogere 
betrokkenheid levert betere resultaten 
op, omdat de werknemer graag een goed 
resultaat boekt voor een project wat dicht bij 

hem of haar ligt. 
_zijn de te bereiken doelen duidelijk? 
wanneer er duidelijke doelen zijn gesteld is 
het voor de werknemer makkelijker naar een 
bepaald resultaat toe te werken, zonder al te 
veel zijsporen. 
_wanneer er diepgang wordt gezocht 
voor een bepaald onderzoekgebied is het 
belangrijk dat er een bepaald focuspunt word 
gelegd. dit verkleind het concentratiegebied 
en bevorderd de mogelijkheden om het 
onderwerp te doorgronden. 
_hoe zit het met de manier van 
communicatie binnen het bedrijf? Snelle en 
duidelijke feedback geeft de mogelijkheid 
om het gedane werk tijdig aan te passen en 
resultaten te verbeteren. 
_hoe wordt er omgegaan met het kunnen 
en de kennis van de werknemer? voor een 
goede werkflow is het belangrijk dat er een 
balans is tussen het kunnen en de uitdaging 
van de opdracht. een opdracht moet binnen 
het kunnen van de werknemer liggen, maar 
moet tevens een uitdaging te zijn, om een 
natuurlijke motivatie van de werknemer naar 
boven te halen. 
_een gevoel van persoonlijke controle 
over de situatie of de activiteit motiveert de 
werknemer tot beter resultaat.

naast het duidelijk letten op het plaatsen van 
de juiste opdracht bij de juiste werknemer, en 
het manier van begeleiden en monitoren van 
deze opdracht is het de vraag in hoeverre 
bedrijfsprocessen georganiseerd moeten 
worden. verplichte vergaderingen, vaste 
werktijden, aanwezigheidsplicht etc. Allemaal 
punten die vaak al in contracten vast worden 
gelegd. maar leveren al deze verplichtingen 
ook daadwerkelijk het gewenste resultaat? 
volgens de concepten van het nieuwe 

_03.2 heT nieUwe werken, hoe werkT heT?
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web 2.0 : web 1.0 ging over het delen van informatie, web 2.0 gaat 
over de interactie tussen mensen op basis van deze informatie. denk 
hierbij aan de verschillende social media als, twitter, facebook en 
skype, maar blogs en het plaatsen van reviews op het internet. 

bron: Society 3.0

werken niet. ook onderzoeken naar 
sociaalgedrag en werkhouding wijzen uit 
dat deze verplichtingen lang niet altijd nodig 
zijn om hetzelfde, al dan niet beter resultaat 
te bereiken. Binnen de sociale gewoonte 
van mensen ligt al de drang om elkaar 
te ontmoeten, binnen de werkomgeving 
komt deze ontmoetingen ook voor. deze 
ontmoetingen kunnen verschillende redenen 
hebben, gedeelde expertise, of gedeelde 
interesse. juist deze ontmoetingen kunnen 
werkgerichte opdrachten of problemen 
verhelderen. 

mensen hebben een bepaalde mate van 
sociale betrokkenheid. ondanks het gemak 
van thuis werken, zullen werknemers uit 
eigen motivatie, vaak sociale betrokkenheid, 
het gevoel om weer even onder de mensen 
te willen zijn, toch enkele keren per week 
naar kantoor komen. niet alleen sociale 
betrokkenheid, maar ook het gevoelsmatige 
‘zien en gezien worden’, andere 
werknemers laten zien dat je aan het werk 
bent. daarnaast is het natuurlijk de manier 
om je ondervindingen, ontdekkingen of e 
ervaringen te delen met anderen. 

Ook de afhankelijkheid van specifieke 
benodigdheden, hoewel deze afhankelijkheid 
door de steeds groter wordende digitale 
mogelijkheden steeds kleiner worden, is 
een reden om naar kantoor te komen. 
werknemers verplichten tot diverse 
ontmoetingen en een aanwezigheidsplicht 
op kantoor lijkt dus steeds meer overbodig 
en vooral onnatuurlijk. een laatste reden 
om nog wel een verplichte meeting te 
plannen is natuurlijk wanneer het gaat om 
vertrouwelijke informatie, die alleen binnen 
een besloten doelgroep behandelt mag 

worden. echter zelfs hierbij is de vraag of 
deze verplicht op het bedrijfskantoor zou 
moeten plaats vinden of dat deze niet op 
willekeurige andere locatie zou kunnen 
plaats vinden.

_3.2.3 De digitale omgeving (ICT en 
informatievoorziening).
wat kunnen icT oplossingen bieden voor 
het nieuwe werken? de ontwikkelingen 
van de technologie in de afgelopen tien 
jaar zijn eindeloos, maar hoe ondersteun je 
een digitale werkomgeving waarbij mensen 
prettiger en efficiënter kunnen werken. De 
belangrijkste icT aanpassingen zijn samen 
te vatten in drie stappen: werknemers 
moeten niet meer afhankelijk zijn van 
fysieke werkplekken en vaste werktijden. 
Standaardwerk zoals administratief werk 
moet zo veel mogelijk geautomatiseerd 
worden. en de web 2.0 technologie moet 
zoveel mogelijk worden toegepast. 

fysiek onafhankelijk is met de huidige 
technologische mogelijkheden vrij eenvoudig 
te realiseren. papieren documentatie heeft 
een fysieke opslagruimte nodig, en zorgt er 
voor dat de werknemer gebonden is aan een 
fysieke locatie wanneer deze toegang tot 
deze documentatie nodig heeft. word deze 
informatie gedigitaliseerd en toegankelijk 
gemaakt via een digitaal netwerk, dan kan de 
werknemer op ieder moment op willekeurige 
locatie zijn benodigde documentatie 
raadplegen. daarnaast maken de huidig icT 
oplossingen het mogelijk om digitaal contact 
te hebben met collega’s over de hele wereld. 
via Skype, voip, windows live messenger 
is het 24/7 mogelijk om zonder enige kosten 
videoconferenties te houden, vanuit iedere 
locatie met een toegang tot het internet. 
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_ Dick Bijl, Aan de slag met het nieuwe 
werken, 2009

_Rogier van Koetsveld, Overzicht HNW,: de 
werkstijl verandert, Lino 2009-12

_Ruud Hartmann, People organise their own 
flow, Boss magazine 36, Juni 2009

_ Tjeu Verheijen, The Changing Workplace, 
OCS Workplaces 2012

_ www.eckhart.nl/nl/research/projecten/12-
het-nieuwe-werken-10-flexibele-
werkplekken

_www.microsoft.com/netherlands/het-
nieuwe-werken, 2012

_www.veldhoen.nl

het nieuwe werken kent vele voordelen; benodigde m2 voor 
kantoorruimte daalt door meer taakgericht werken. 

bron: Onderzoek Microsoft Nederland

om van deze mogelijkheden gebruik te 
kunnen maken is het echter wel noodzakelijk 
dat werknemers verschillende geavanceerde 
apparaten tot hun beschikking krijgen. denk 
hierbij aan laptops, of de nieuwe compactere 
variant de ultrabook en een ‘smartphone’ 
Apparaten waarmee ten alle tijden contact 
kan worden gelegd met het internet en het 
zakelijke netwerk, om zo toegang te krijgen 
tot alle faciliteiten en informatie die nodig zijn 
om ‘any time, anywhere’ te kunnen werken. 

_Automatiseren van administratieve 
werkzaamheden.
niet alleen met de slimme apparaten, maar 
ook met de toebehorende software kan er 
veel werk uit handen worden genomen. 
door diverse processen te automatiseren, 
houden werknemers meer tijd over om 
zich met de daadwerkelijke opdracht bezig 
te houden. het automatiseren van het 
‘workflow’ proces, denk hierbij bijvoorbeeld 
aan uurregistraties, declaraties en alle 
andere kleine administratieve taken die 
een werknemer onbewust opgelegd krijgt. 
daarnaast is het via software ook mogelijk 
om bijvoorbeeld reserveringsprocedures 
te vergemakkelijken, even als het 
maken van afspraken met collega’s, 
vergadermomenten, locaties en dergelijke in 
te plannen. 

een andere softwarematige oplossing heeft 
te maken met het ‘real time’ management 
informatie, door het koppelen van de juiste 
informatie aan de juiste persoon, organisatie 
etc. is het mogelijke constant up to date te 
blijven van recente ontwikkelingen. je kan 
hiermee gemakkelijk verkoopomzetten, 
winst en verliesprognoses en andere 
bedrijfsresultaten monitoren. handig 

als een manager nog even de laatste 
verkoopresultaten wil bekijken voor 
de meeting, of nog even de juiste 
persoonsgegevens bij de hand wil 
hebben van een nieuwe werknemer. de 
mogelijkheden zijn eindeloos, de kunst is 
om op de juiste manier gebruik te maken 
van deze mogelijkheden om zo efficiënt en 
effectief mogelijk te kunnen werken.

_ Het toepassen van Web 2.0 
web 2.0 kennen we voornamelijk vanuit 
privé doeleinden, we houden onze vrienden 
op de hoogte facebook of Twitter en 
posten daar diverse mooie vakantiefoto’s 
bij. of we speuren het internet af naar 
gebruikerervaringen en meningen van 
anderen bij het aanschaffen van een nieuw 
product. er bestaat echter ook een zakelijke 
variant van web 2.0, namelijk enterprise 
2.0. zo kan het management van een 
bedrijf op de interne website bloggen over 
ontwikkelingen binnen het bedrijf, om zo zijn 
werknemers op de hoogte te houden. maar 
het bedrijf kan ook zijn nieuwe producten of 
ontwikkelingen actief promoten op media 
als Twitter en facebook. daarnaast kan 
er door bedrijven gevraagd worden om de 
mening en input van de consument om 
zo op een interactieve manier aandacht 
voor het product te krijgen, en eventuele 
verbeteringen te generen. 

_03.2.4 De fysieke omgeving (gebouw en 
inrichting van de werkvloer).
het kantoor dat we op het moment nog 
voornamelijk kennen is het kantoor dat 
bestaat uit afgesloten hokjes en lange 
gangen. de directie op de bovenste etage, 
op de tussen liggende etage het middel 
management en op de onderste etages 
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met optimaliseringsmaatregelen binnen de werkomgeving zijn 
individuele prestatieverhogingen tot 36% mogelijk.

Bron: Fraunhofer Institute

het zogenaamde ‘voetvolk’, diegene die 
vaak het uiteindelijke werk uitvoeren. vaak 
ook nog netjes verdeelt in gescheiden 
kantoortjes per afdeling. de drempel is 
hoog om bij elkaar binnen te lopen en 
communicatie tussen afdelingen verloop 
doorgaans stroef. daarnaast zie je in deze 
kantoren vaak dat rond half negen iedereen 
langzaam binnen druppelt, er rond half 
een massaal geluncht word en om half 
zes netjes de lichten uitgedaan word in het 
inmiddels weer verlaten pand. niet de meest 
optimale setting voor het nieuwe werken zou 
je zeggen. 

waar vraagt het nieuwe werken dan om? 
het nieuwe werken verwacht van zijn 
fysieke werkomgeving dat het in middelen 
en diensten de mens optimaal ondersteund. 
wanneer er naar het kantoor gekeken wordt, 
gaat er om dat het een effectief en efficiënt 
kantoor is, een ontmoetingsplaats en tevens 
het visitekaartje van het bedrijf. 

een effectief kantoor beschikt zoals 
hiervoor besproken over alle benodigde icT 
voorzieningen. voldoende aansluitpunten 
en mogelijkheden om werknemers te allen 
tijde toegang te bieden tot het netwerk en de 
overige toepassingen. deze voorzieningen 
ondersteunen het personeel er in om hun 
werk zo gemakkelijk en flexibel mogelijk uit 
te kunnen voeren. 

echter werk in het algemeen is in de 
afgelopen jaren enorm veranderd en zal dat 
ook in de komende jaren blijven doen. het 
is daarom van belang dat het kantoor de 
mogelijkheid biedt om in deze ontwikkelingen 
mee te kunnen groeien. de werkomgeving 
moet dus flexibel en dynamisch zijn. 

het kenniswerk zoals het er op het 
moment uit ziet bestaat hoofdzakelijk uit de 
volgende activiteiten, communicatiewerk of 
concentratiewerk. in het eerste geval heb 
je een ruimte nodig waar in je gemakkelijk 
samenkomt en overlegt met anderen en in 
het tweede geval heb je een plek nodig waar 
je kunt werken zonder gestoord te worden. 
het effectieve kantoor bevat dan ook 
activiteitsgebaseerde werkplekken. 
communicatiewerkplekken voor degenen 
die formeel of informeel, spontaan of 
gepland willen overleggen. en concentratie 
werkplekken voor degenen die zich willen 
afzonderen om ongestoord te kunnen 
werken. in de meeste gevallen komen de 
vaste werkplekken hiermee te vervallen. 
dit is niet alleen gunstig voor de benodigde 
werkruimte, maar stimuleert tevens tot 
samenwerking en het vinden van een 
werkplek die het beste past bij de activiteit 
van die dag. ‘

het kantoor wordt hiermee niet alleen 
efficiënter maar ook nog eens effectiever. 
de gemiddelde bezetting van vaste 
werkplekken van kantoren ligt volgens 
onderzoek ergens tussen de 50 en 70 
procent. dit komt door overleg, klantbezoek, 
vakanties of parttime contracten. Bij een 
vernieuwd efficiënt kantoor zou je dus zo’n 
40 procent van de werkplekken kunnen 
besparen, wanneer je het thuiswerken 
binnen het bedrijf gaat stimuleren zou dit 
zelfs nog veel meer kunnen zijn.  door de 
nieuwe bedrijfsstructuur komen tevens grote 
archiefruimtes evenals lange gangen met 
vele hokjes te vervallen. dit levert heel wat 
extra gebruikersruimte op. 

in de concepten van het nieuwe werken 
kun je werken waar en wanneer je wilt. dit 
betekend dat het kantoor niet altijd meer 
de primaire werkomgeving zal zijn. het 
kantoor zal in zijn nieuwe functie meer een 
ontmoetingsplaats zijn, een plaats waar 
werknemers formeel en informeel kunnen 
overleggen. de vormgeving van het kantoor 
zou zowel functioneel als esthetisch moeten 
bijdragen aan het ontmoeten. een plek 
waar mensen graag naar toekomen, zich 
prettig voelen, en die een goede werksfeer 
stimuleert. 
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_03.3.1 Interpolis, Tilburg
interpolis was in 1995 het eerste bedrijf wat 
de stap durfde te maken naar ‘het nieuwe 
werken’. Glashelder, werd niet alleen hun 
bedrijfsmotto, maar ook het motto voor de 
interne werkstructuur. open, overzichtelijk  
, waar iedereen elkaar kan zien werken en 
gemakkelijk kan bereiken. Geen gesloten 
hokjes meer, waar afdelingen afzonderlijk 
van elkaar aan projecten werkte, geen 
management achter gesloten deuren. maar 
een open kantoorstructuur en bovendien 
zonder vast bureaus. 
persoonlijke bezittingen werden terug 
gebracht naar de inhoud van een kleine 
koffer en de icT voorzieningen werden 
zo geüpgrade dat iedereen overal in het 
gebouw maar ook daar buiten zou moeten 
kunnen werken. 
een enorme aanpassing voor niet alleen het 
kantoor, maar ook voor de bedrijfsstructuur. 
maar ook de positieve gevolgen bleken 
al snel groot. de communicatie tussen de 
afdeling verbeterde aanzienlijk. de lijntjes 
werden korter, waardoor sneller de juiste 
informatie bemachtigd werd, drempels 
tussen management en werknemers werden 
verkleind. daarnaast werd de productiviteit 
aanzienlijk verhoogd, werknemers konden in 
dit nieuwe systeem zelf een werkplek kiezen 
die voor hen op dat moment het beste uit 
kwam, een plek juist voor concentratie en 
afzondering, of juist een fijne plek om te 
overleggen met collega’s. een grote stap, 
maar die zonder al te veel extra coördinatie 
al snel zijn draai vond onder het personeel 
van interpolis. en later door vele werd 
overgenomen.

_ Interpolis, Je werkplek is waar je bent, 
Tilburg 1997

_03.3 kAnToren meT ´heT nieUwe werken´ 
concePT

Het inmiddels door vele ontwikkelingen verbeterde kantoor van Interpolis, Tilburg. 



67

_03.3.2 Microsoft, Schiphol
naast dat microsoft in 2008 zelf overstapte 
naar een nieuwe werken omgeving voor 
haar hoofdkantoor op Schiphol. is microsoft 
zelf een grote schakel in het ontwikkelen van 
icT oplossingen en het innovatief denken 
over verbeteringen binnnen het nieuwe 
werken concept. 

microsoft is erg lovend over de nieuwe 
werkomgeving. er word gesproken over 
de enorme bezuiniging in de benodigde 
vierkante meters op kantoor. maar ook en 
misschien nog wel belangrijker naar de 
grote productieviteis toename. natuurlijk 
ligt deze verhoogde productiviteit niet alleen 
aan verbetering van de werkomgeving en 
de enorme mogelijkheden aan verschillende 
en passende werkplekken. maar waar 
microsoft zich ook heel erg op heeft gefocust 
is het zoeken van een beleidsvoering waarin 
werknemers zoveel mogelijk worden ingezet 
voor functies of projecten waar zij hun talent  
het beste kwijt kunnen. Tevens krijgen zij een 
stuk eigen verantwoording en mogelijkheden 
mee om zelf nieuwe ideeen in te brengen.  
dit zorgt er voor dat de werknemers zich 
goed voelen en gemotiveerd zijn. 

de werkomgeving waar in werknemers 
elkaar op verschillende manieren kunnen 
tegen komen en ontmoeten, zorgt er 
vervolgens weer voor dat nieuwe ideeen 
tot bloei komen. kennis word gedeeld en 
verder ontwikkeld. iets wat voor een bedrijf 
als microsoft erg belangrijk is.

_www.microsoft.com/netherlands/het-
nieuwe-werken, 2012

Kantoor inrichting Microsoft Schiphol, met een belangrijke focus op ontmoeting. 

de productiviteit van onze medewerkers is gestegen met 28 minuten 
per dag. 
  Bron: Microsoft Nederland over het invoeren van Het NIeuwe Werken.
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Vodafone, Amsterdam_03.3.3 Vodafone, Amsterdam
een van de nieuwste locaties waar het 
nieuwe werken is door gevoerd is het 
hoofdkantoor van vodafone in Amsterdam. 
ook vodafone heeft net als microsoft veel 
meer te doen met het nieuwe werken 
dan alleen een nieuw werk concept. waar 
vodafone voor staat is mobiel werken, 
Speed, Simplicity and Trust. 

Waar anders kun je je het beste profileren 
dan op je eigen kantoor, met je eigen 
medewerkers. producten en diensten die 
de organisatie op de markt brengt eerst 
intern te kunnen testen. het kantoor is er 
dan ook niet als eerste op gericht dat er 
goed gewerkt kan worden, maar vooral 
dat er efficiënte ontmoetingen kunnen 
plaats vinden, zowel online als offline. Het 
communiceren via videoconferences, een 
hypermodern reserveringssysteem en alle 
mogelijkheden van digitaal communiceren 
worden hier uitgebreid toegepast. 

met het vertrouwen dat de werknemers 
gebruik maken van alle mogelijkheden 
die de icT tegenwoordig te bieden heeft, 
gaat vodafone er van uit dat werknemers 
werken wanneer dat voor hen het best 
uitkomt en waar hen dat het beste uitkomt. 
Geen onnodige vergaderingen meer, maar 
efficiënte ontmoetingen waar snel tot 
beslissingen gekomen kan worden. en dat 
met technische oplossingen die eenvoudig 
te begrijpen en te gebruiken zijn voor zowel 
werknemers, als toekomstige klanten.

_ Tjeu Verheijen, The Changing Workplace, 
OCS Workplaces 2012

Het door OCS Workplaces ingerichtte hoofdkantoor van Vodafone, Amsterdam.

“wat we als vodafone zijn, zie je terug in onze manier van 
werken”  
  Bron: Jens Schulte-Bocum_ CEO Vodafone, over hoe mobile working   
  op allerlei manier het merk versterkt. 
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Third PlAceS, neTwerklocATieS en 
onTmoeTinGSPlekken. 
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_Ray Oldenburg, The great good place, 
1989

_ Ray Oldenburg, The third place, New 
Urbanism and Beyond p.234-239 2008

_Ronald van den Hoff, Society 3.0, 2011

_Wash & Coffee, Amsterdam

_ Fabcafe, Tokyo

_04.1.1 Third Places
In het uit 1989 dateerende boek The 
Great Good Place, introduceerd Ray 
Oldenburg het begrip “Third Places”. 
Mensen bevinden zich zoals hij uitlegt 
iedere dag op een aantal verschillende 
plaatsen die voor hen van belang zijn. Op 
de eerste plaats hun huis “First Place”, 
de plek waar hun gezin is, waar ze zich 
thuis voelen. De plek waar men altijd 
weer terug komt, slapen, eten, kinderen 
verzorgen, de plek waar bij veel mensen 
het leven om draait. Op de tweede plaats 
“Second Place”, het werk. Dit kan kantoor 
zijn, maar ook iedere andere locatie waar 
iemand zich dagelijks naar toe begeeft 
om daar zijn geld te verdienen.  Een 
plek waar de meeste mensen veel tijd 
doorbrengen, maar welke lang niet altijd 
een prettige omgeving is. 

de “Third place” is dan ook, in tegenstelling 
tot de andere twee een plek waar je naar 
toe gaat om dat je dat zelf graag wil. dus 
geen verplichtingen als werk of gezin, 
maar een plek waar je puur heen gaat voor 
jezelf. de rede voor bezoek aan een “Third 
place” kan heel divers zijn. Third places 
kunnen namelijk van alles zijn, van de 
bloemenwinkel op de hoek, tot het cafeetje 
verder op. de plek heeft een functie, dat 
wil zeggen een rede dat je er op een 
regelmatige basis naar toe gaat. maar wat 
deze functie is,maakt niet uit, of het nou het 
wekelijkse bloemetje is, of het dagelijkse 
kopje koffie voor onderweg. Deze functie 
brengt dat mensen elkaar op een reguliere, 
maar ongedwongen wijze ontmoeten. om 
de enige reden dat ze dagelijks of wekelijks 
het zelfde ritueel hebben. 

juist deze ontmoetingen maken Third 
places zo bijzonder. hoewel het fenomeen 
in Amerika, waar van uit ray oldenburg zijn 
bevindingen beschrijft, nog veel groter is 
dan in nederland, zie je het hier toch ook 
steeds meer verschijnen. in Amerika is het 
al jaren lang een manier van ontmoeten en 
zelfs een soort sociale controle. mensen 
halen dagelijks een kopje koffie, komen 
daarbij stadgenoten tegen en worden gelijk 
op de hoogte gebracht over het wel een wee 
van de stad. waar het bij werk of sportclubs 
vaak mensen zijn met allemaal dezelfde 
interesses of een bewuste binding, is het bij 
Third places juist de toevallige ontmoeting 
die een grote diversiteit aan mensen bij 
elkaar brengt. 

in nederland waar men vaak dicht op 
elkaar woont, het contact met de omgeving 
intensief is evenals het lidmaatschap van 
diverse organisaties en clubs, zijn Third 
places minder bekent. Toch zie je in grote 
steden in nederland steeds meer van 
dit soort plekken ontstaan. plekken waar 
mensen naar toe kunnen om zich even 
onder andere te begeven, buiten alle 
dagelijkse sleur. maar ook, plekken waar nu 
het nieuw werken steeds populairder wordt, 
mensen met hun laptop aan het werk gaan, 
of afspraken plannen. vaak zijn dit cafe’s, 
restaurants of andere locaties, maar ook bij 
de wasserette, kapper of boekwinkel zie je 
dit soort ontmoetingsplekken verschijnen. 
Het bekende kopje koffie doet veel, maar 
juist de combinatie met een bepaalde, 
vaak willekeurige, functie zorgt er voor dat 
mensen keer op keer blijven terug komen. 
voor ontmoetingen en contacten betekend 
dit dat je door de reguliere basis waar op je 
de locatie bezoekt je steeds vaker dezelfde 

_04.1 hoe zijn eerdere (neT)werk locATieS 
onTSTAAn?
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mensen tegen komt. je raakt met elkaar in 
gesprek en een nieuw netwerk is ontstaan. 

_04.1.2 Netwerklocaties
netwerklocaties verschillen van toevallige 
ontmoetingsplekken, in het feit dat deze 
gemaakt zijn om elkaar, voornamelijk 
zakelijk te ontmoeten. in nederland zijn dit 
soort locaties steeds meer te vinden denk 
aan een reguz, Seats2meet, Spaces of 
het eindhovense igluu, allemaal zakelijke 
ontmoetingsplekken gericht op het bieden 
van een goede werkplek aan voornamelijk 
zelfstandig ondernemers. echter hebben 
al deze concepten een ding met elkaar 
gemeen, ze zijn niet openlijk toegankelijk. 
op welke manier dan ook, je moet altijd 
door een systeem van abonnementen, 
reserveringen of aanmeldingen alvorens 
er aan het werk te kunnen. op zich geen 
probleem, je bent gegarandeerd van je plek 
en het biedt een stukje zekerheid over wie 
er aanwezig zijn, echter het creëert wel 
een drempel. juist deze drempel maakt het 
voor de in dit onderzoek gestelde doelgroep 
onaantrekkelijk. Als jonge ondernemer, of 
misschien zelfs als student/afstudeerder 
wil je een plek hebben die vrij toegankelijk 
is, waar je niet gebonden bent aan kosten 
of abonnementen, maar die je wel de kans 
biedt om mensen uit het bedrijfsleven te 
ontmoeten. Steeds vaker zie je daarom 
mensen werken in café’s, restaurants of 
andere willekeurige locaties, ergonomisch 
weinig verantwoord, maar de kosten niet 
veel hoger dan het verbruik van een paar 
kopjes koffie. Deze zelfde locaties worden 
gebruikt door bedrijven om met klanten af 
te spreken of een snelle lunchmeeting te 
houden. 

Fabcafé Tokyo, de faciliteiten van een lasersnijder in combinatie met een café.
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_04.2 refenTieS creATieve onTmoeTinGS-
Plekken

_04.2.1 Caballerofabriek, Den Haag
Is een groot complex waar bedrijven uit 
de creatieve sector zich kunnen vestigen. 
zij delen daarbij onder andere de sanitaire 
faciliteiten en een grote gezamelijke kantine.  
een mooi concept en wat interieur een 

inspirerende omgeving. echter de lange 
gangen met alle afzonderlijke bedrijven 
daar aan nodigen niet uit tot ontmoeting en 
uitwisseling van ideeen. de enige ruimte 
waar dit plaats vind is de kantine.  
Positief: Uitstraling, kantoorruimtes, 

industeriele sfeer, gezamelijke ruimtes, 
mogelijkheden voor nieuwe bedrijven.
Negatief: weinig ongedwongen 
ontmoetingen, lange onoverzichtelijke 
gangen, onduidelijke entree. CABALLERO FABRIEK DEN HAAG

Interieur impressie Caballerofabriek, Den Haag. 
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_04.2.2 Creative Factory, Rotterdam
de creative factory biedt een combinatie 
van vaste kantoorruimtes en flexplekken 
voor zelfstandigondernemers. in deze 
bijzonder locatie is ingedeeld per vloer. 
iedere vloer wordt bezet door vijf bedrijven, 

vaak jonge ontwerpbureaus en een grote 
tafel voor flexwerkers. Zij delen sanitaire 
faciliteiten, presentatieruimtes, een kantine 
en de mogelijkheden voor financiele en 
bedrijfscoaching. passende bij startende 
creatieve ondernemers. 

Positief: locatie, inspirerend industriele 
sfeer, mix tussen vaste en flexwerkers, 
mogelijkheden tot coaching, 24/7 open.
Negatief: Benadering via receptioniste, geen 
vrije inloop, CREATIVE FACTORY ROTTERDAM

Interieur impressie Creative Factory, Rotterdam.
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_04.2.3 Little Mountain, Eindhoven
little mountain eindhoven is een bijzonder 
concept. Als creatief zelfstandig ondernemer 
kun je hier vierkante meters huren. hierbij 
wordt de mogelijkheid geboden om van de 
gezamenlijke werkplaats gebruik te maken 

en tevens van de sanitaire voorzieningen. 
naast individuele ontwerpen word er ook de 
mogelijkheid geboden om aan gezamelijke 
opdrachten te werken onder de naam ‘little 
mountain’ een goede manier om kennis, 
ervaring en naamsbekendheid op te doen. 

Positief: de werksfeer en mogelijkheden die 
little mountain biedt. de locatie op Stijp-S, 
met groei mogelijkheden. 
Negatief: nog weinig ontwikkeld en moeilijk 
toegankelijk voor mensen van buiten af. LITTLE MOUNTAIN EINDHOVEN

Interieur impressie Little Mountain, Eindhoven. 
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_04.2.4 Nieuwe Energie, Leiden. 
nieuwe energie is een verzamelgebouw 
met ruimte voor creatieve ondernemers en 
verschillende vast functies als een daklozen 
opvang, woningbouwvereniging en een 
locatie van de roc richting horeca. deze 

bijzondere combinatie biedt een boeiende 
omgeving voor de creatieve bedrijven. 
echter voor het ontwerp is niet afgeweken 
van de wel bekende hokjes en gangen 
structuur. 
Positief: de bijzondere combinatie van 

functies, de ruime opzet en de opzet van de 
individuele kantoren.
Negatief: niet openlijk toegankelijk, hokjes 
structuur, weinig mogelijkheid tot contact 
met andere bedrijven binnen het gebouw. NIEUWE ENERGIE LEIDEN

Interieur impressie Nieuwe Energie, Leiden. 
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_04.2.5 Seats2meet, Eindhoven
Seats2meet is als enige uit de reeks 
geen locatie specifiek voor creatieve 
ondernemers, maar voor zelfstandig 
ondernemers in het algemeen. de landelijke 
organisatie biedt goede inspirerende 

werkplekken op een centrale locatie. 
Tevens bieden zij de mogelijkheid om 
presentatieruimtes te huren. de locatie is 
gratis, maar gebaseerd op een uitgebreide 
uitwisseling van kennis en werkt met online 
aanmelding voor werkplekken. 

Positief: Goede werkplekken, inspirerende 
inrichting en locatie, concept van 
kennisdelen. 
Negatief: Geen vrije inloop, aanmelding via 
website en receptie. SEATS2MEET EINDHOVEN

Interieur impressie Nieuwe Energie, Leiden. 
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kleur en kleurgebruik zijn belangrijk voor de sfeer op kantoor 
en de efficiency waarmee gewerkt wordt. iedere kleur heeft zijn 
eigen effect. blauw is een kleur die rust brengt. groen werkt 
ontspannend en geeft frisheid en energie. geel brengt een positieve 
sfeer. rood is een krachtige, vrolijke kleur die energie geeft. 

Bron: The Changing Workplace

_04.2.6 Conclusie
Bij zowel werkomgevingen voor specifiek 
creatieve bedrijven, als werkplekken 
voor zelfstandig ondernemers uit alle 
vakgebieden, zijn er een aantal dingen 
die overal terug komen. het belang van 
een gezamenlijke ruimte, om daar mee 
ongedwongen ontmoetingen mogelijkheid te 
bieden. de locatie, zowel qua bereikbaarheid 
als op gebouw niveau toegankelijk en 
inspirerend. 

waar opvallend genoeg onderling nog 
wel veel verschil in zit is de manier van 
organisatie. reserveringssystemen, 
abonnementen, zelfs vaste huurcontracten. 
juist bij het zoeken naar een laag 
drempelige werklocatie, waarbij een goede 
werksfeer, maar ook netwerken van belang 
is blijkt de manier van registreren wie er in 
het gebouw aanwezig zijn toch van belang. 
vervelend zijn de gebouwen met receptie 
waar je je ten alle tijden eerst moet melden, 
dit doet je gevoel van vrij toegankelijk 
verdwijnen. maar wanneer je niet weet wie 
er binnen zijn is het lastiger om de juiste 
contacten te vinden. een combinatie van 
vaste aanwezigen en flexwerkers is hierbij 
dan weer ideaal. ook blijkt te mogelijkheid 
tot online inchecken goed te werken, omdat 
je zo op een ongedwongen manier toch aan 
kan geven dat je bedrijf aanwezig is en je 
makkelijk kan zien wie er nog meer binnen 
is. 

ook wat betreft interieur zijn er een aantal 
verschillen op te merken. de meeste 
panden hebben van oorsprong een 
industrieel karakter en zelfs geschiedenis. 
voor vele een bron van inspiratie. echter 
hoe hier vervolgens mee omgegaan wordt 

is heel verschillend per locatie. Bij onder 
andere little mountain zag je duidelijk 
het minimalistische vaak wat rommelige 
karakter. iets wat voor creatievelingen vaak 
prima werkt, echter weer afschrikt voor wat 
meer zakelijk ingestelde mensen. Terwijl 
je juist deze twee partijen in een (net)werk 
locatie wil laten ontmoeten. een passend 
interieur vraagt in dit geval dus om een 
combinatie van beide. de inspiratie van 
het gebouw en indien aanwezig het gevoel 
van zijn originele functie en karakter. echter 
een inrichting die hoewel eigenzinnig en 
inspirerend en creatief, toch vaak strakker 
en georganiseerder is. hiermee biedt je voor 
beide partijen een omgeving waar ze zich in 
kunnen vinden. 
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A ‘Third PlAce’ for The new economy of 
eindhoven. 
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Als ontwerp is gekozen voor de renovatie 
van het voormalig ABN AMRO kantoor 
aan het Stadhuisplein in Eindhoven. 
Deze locatie staat inmiddels al een 
aantal jaar leeg en heeft binnen de 
nieuwe ontwikkelingsplannen en 
gemeente visies alle potenties om 
zich te ontwikkelen als toplocatie. 
Als (net)werklocatie zal het pand een 
grote diversiteit aan ondernemers, 
creatievelingen en technici naar zich 
toe trekken. Een locatie die toegankelijk 
is voor iedereen, waar een goede kop 
koffie of lunch verkregen kan worden, 
maar waar tegelijkertijd hard gewerkt 
kan worden en bovenal waar mensen 
met allerlei verschillende achtergronden 
elkaar kunnen ontmoeten. 

Belangrijk is dat de locatie een grote 
diversiteit aan mensen moet aantrekken. 
niet alleen de net startende ondernemer, 
of de wat excentrieke ontwerper, maar ook 
doorgewinterde zakenlui met hoge functies 
binnen het bedrijfsleven van eindhoven. 
juist deze combinatie zorgt er voor dat 
de juiste netwerken ontstaan. netwerken 
waarbij ideeën kunnen worden uitgewerkt, 
ontwikkeld en zelfs geproduceerd kunnen 
worden. 

_05.1 concePT
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(net)werklocatie. Terwijl de open vloeren die 
ontstaan zijn in het tweede bouwdeel ook 
als dien gebruikt worden. door deze vloeren 
open te laten is er ruimte om te spelen met 
interieur, indeling en een diversiteit van 
werkplekken. 

Hoewel het pand in goede staat is, is 
de indeling wel wat verouderd. Grote, 
lage vloeren zorgen voor een donkere 
bedompte sfeer. Door het open breken 
van een aantal vloeren en het creëren 
van een routing aan vides worden de 
vloeren aantrekkelijker en functioneler. 
De lichtinval wordt hier meer vergroot, 
evenals de functionaliteit en doorloop 
tussen de vloeren.  Van belang voor 
de functie van het gebouw is ook de 
connectie tussen de vloeren. 

_05.2.1 Vides
door het openbreken van de vloeren op 
strategische plekken, worden verschillende 
vloeren met elkaar in verbinding gesteld. 
hierbij is gekeken naar de mate van de 
openbaarheid die de vloeren moeten 
weergeven. de begane grond, centrale 
entree voor bezoekers en tevens zichtlocatie 
voor de connectie met de boulevard, moet 
zeer open en toegankelijke zijn. vanaf deze 
vloer verspreiden bezoekers zich door 
het gebouw. er is hier dan ook gekozen 
voor vides aan beide zijde van de vloer. 
hiermee ontstaat er veel licht inval in de 
onderliggende kelder en tevens een zicht 
connectie. vervolgens worden er via vides 
steeds twee vloeren met elkaar verbonden. 
naast de aanwezige twee aanwezige liften 
en trappenhuizen, worden er twee grote 
centrale trappen geplaatst waarvan er een 
kelder, begane grond en 1e verdieping 
verbind en een volgende de 1e , 2e en 3e 
verdieping met elkaar verbind. 

_05.2.2 Gevel aanpassingen
naast de interne verbindingen is ook de 
gevel aangepakt. omdat de gevel van het 
gebouw erg sprekend is, is er voor gekozen 

hier geen grootschalige veranderingen te 
laten plaats vinden, maar eerder subtiele 
ingrepen. zo zijn aan de straatzijde de 
betonnen bordessen vervangen door grote 
glazen gevels. deze glazen puien zorgen 
voor een zichtconnectie van binnen naar 
buiten, voorbijgangers kunnen als het waren 
via de ‘etalage’ naar binnen kijken. Als 
onderdeel van de boulevard worden zij hier 
door aangetrokken door onder andere de 
designboekwinkel in de kelder, die ook vanaf 
straathoogte te zien is door de geplaatste 
vide. ook de café functie op de begane 
grond moet mensen naar binnen trekken. 
Bij het passeren van het gebouw vindt 
men de entree aan de Stadhuisplein zijde. 
er is hier voor gekozen om de voorheen 
diepliggende gevel naar buiten te trekken 
en een grote glazen gevel te plaatsen op de 
begane grond, aansluitend op de overstek 
van de bovenliggende verdiepingen. met 
deze opengevel, die aansluit op het plein 
wordt er een connectie met het plein en zijn 
omgeving gelegd en word het gebouw een 
stuk toegankelijker. Als laatste zijn de ramen 
aan de achterzijde binnen het stramien van 
de constructie vergroot, zodat er ook daar 
meer licht inval ontstaat. Bij het openen van 
deze achter gevel is er in de zijgevel op de 
eerste etage een opening gecreëerd naar 
het dakterras, op het platdak van het eerste 
bouwdeel. 

_05.2.3 Bouwdelen
de twee bouwdelen zullen ook na de 
renovatie hoewel onderling verbonden toch 
als twee verschillende ruimtes functioneren. 
van de kleine ruimtes in het eerste bouwdeel 
word effectief gebruik gemaakt door het 
plaatsen van verschillende faciliteiten die 
van belang zijn voor het functioneren van de 

_05.2 BoUwkUndiGe inGrePen
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voor een functie als (net)werklocatie is het 
van belang dat de combinatie tussen ‘even 
snel een kopje koffie drinken’ en zakelijke 
activiteiten gemakkelijke gemaakt moet 
kunnen worden. een café of restaurant moet 
dus niet het enige zijn wat mensen naar het 
pand trekt, ook de overige functies en een 
diversiteit aan werkplekken is hierbij van 
belang.

_05.3.1 Overzicht programma
- communicatie werkplekken
- concentratie werkplekken
- productiewerkplekken
- designboeken winkel
- café
- informatiebalie
- dakterras
- fotostudio
- werkplaats
- printers
- presentatiezaal
- vergaderzaal
- restaurant
- Sanitaire voorzieningen

w

_05.3.2 Interieur
voor de inrichting en materialisering is 
gekozen voor een strak interieur met 
als basis witte epoxy vloeren, het tonen 
van de betonnen constructie en metalen 
liftschachten.  dit geeft een rustige 
basis, met toch enige verwijzingen naar 
de brutalistische stijl, waarin veel beton 
voorkomt, van het originele ontwerp 
van het pand. daarnaast is er per vloer 
afwisselend een thema gekozen van 
blokken of lopers, die de vloeren verdelen. 
Tevens bevinden zich op de lopers een 
aantal vaste elementen waar bezoekers 
elkaar staant kunnen ontmoeten. naast de 
vaste meubels worden de vloeren ingevuld 
met een diversiteit aan design meubels, 
steeds afgestemd op het totaal beeld van 
de verdieping. per verdieping is er gekozen 
voor een kleur combinatie die de sfeer van 
de etage bepaald. 

_05.3.3 Informatiebord
om een interactief component in te brengen 
en tevens mensen op een ongedwongen 
manier met elkaar in contact te laten komen. 
zal er een groot interactief informatiebord 
(zie tekening pagina 55) worden geplaatst 
in de vide die de kelder, begane grond en 
1e verdieping met elkaar verbind. op deze 
manier is er op een snelle eenvoudige wijze 
te zien wie er in het pand aanwezig zijn en 
welke kennis of hulp zij kunnen gebruiken. 
ook kunnen op dit bord nieuwe ideeën en 
ontwerpen worden gepitched. Een extra 
in het pand, maar wel een erg belangrijke 
functie om het concept meer kracht te geven. 

_05.3 ProGrAmmA vAn eiSen
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COMMUNICATIE PLEKKEN
RECEPTIE CAFE

3D PRINTER
WERKPLAATS

COMMUNICATIE PLEKKEN
CONNECTIE DAKTUINFOTOSTUDIO

PRESENTATIE

VERGADEREN

CONCENTRATIE PLEKKEN

RESTAURANTUITZICHT

DESIGNBOEKWINKELLOUNGECONCENTRATIE

TERRAS

DAKTUIN

INGANG

Indeling (net)werklocatie
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_05.4 AAnzichTen

Aanzicht zijde Stadhuisplein

Aanzicht zijde boulevard Wal
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1 _Centraal Bureau voor de Statistiek

2 _Centraal Bureau voor de Statistiek

3_ Centraal Bureau voor de Statistiek
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_05.5 verdiePinG -1
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Plattegrond kelder (ALLEEN IN DIGITAAL VERSLAG)
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Plattegrond kelder



98 Vloer indeling kelder

_05.5 Verdieping -1
op deze verdieping bevind zich de 
designboeken winkel. naast deze winkel 
functie is er tevens plek zijn er enkele soort 
kleine huiskamers, waar er in een prettige 
huiselijke sfeer kan worden overlegt. Tevens 

vind je er enkele zit gelegenheden waar men 
geconcentreerd kan werken, of bijvoorbeeld 
een boek uit de winkel kan lezen. 
ook bevind de originele kluis zich nog altijd 
in deze kelder. deze zal worden gebruikt 
als bijzondere vergaderlocatie, of voor 

bijvoorbeeld productpresentaties. de dikke 
kluis wanden geven hier nog echt de sfeer 
van de vroegere bank weer.  
de kleuren groen en geel in combinatie met 
grijs zorgen voor een rustige maar energieke 
sfeer. 
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1 _Centraal Bureau voor de Statistiek

2 _Centraal Bureau voor de Statistiek

3_ Centraal Bureau voor de Statistiek
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kelder

_05.6 BeGAneGrond
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Plattegrond beganegrond (ALLEEN IN DIGITAALVERSLAG)
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Plattegrond beganegrond



104 Vloer indeling begane grond

_05.6 Begane grond
de begane grond is de ontvangst van het 
gebouw, via de gevel aan het Stadhuisplein 
kom je als bezoeker hier het gebouw 
binnen. via een blauwe loper wordt je hier 
over de verdieping geleid. centraal in het 

midden bevind zich dan de koffiecorner, een 
centrale ontmoetingsplek op deze vloer. om 
vervolgens aan beide zijden van de vloer 
aan een van de vele barretjes plaats te 
nemen. Alle werkplekken zijn voorzien van 
de juiste benodigdheden om een laptops 

aan te sluiten en aan het werk te gaan. 
ook bevind zich op deze vloer een 
werkplaats, waar aan modellen en 
prototypes kan worden gewerkt. deze 
ontsluit zich zowel in het pand als aan de 
voor en achterzijde. 
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1 _Centraal Bureau voor de Statistiek

2 _Centraal Bureau voor de Statistiek

3_ Centraal Bureau voor de Statistiek
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kelder

_05.7 verdiePinG 01
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Plattegrond verdieping 01 (ALLEEN IN DIGITAAL VERSLAG)
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Plattegrond verdieping 01



110 Vloer indeling verdieping 01

_05.7 Verdieping 01
na de drukte en hectiek van de beganegrond 
is er op deze vloer de mogelijkheid om in 
gesloten cabines aan het werk te gaan. deze 
cabines zijn vooral bedoelt voor concentratie 
werk. in het midden bevind zich een tuin met 

individuele concentratieplekken. 

Aan deze etage gelinked in het oude 
gedeelte van het pand zit een fotostudio, 
zodat je gemakkelijk je nieuwe ontwerpen 
presenteerbaar maakt. en is er een 

aansluiting naar het dakterras, waar 
naast fijne lounge banken, ook een aantal 
stadskantoren te vinden zijn. het is dus 
mogelijk om te vergaderen in de achtertuin 
van de catharinakerk.
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_05.8 verdiePinG 02
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Plattegrond verdieping 02 (ALLEEN IN DIGITAAL VERSLAG)
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Plattegrond verdieping 02



116 Vloer indeling verdieping 02

_05.9 Verdieping 02
deze vloer biedt communicatie werkplekken, 
maar in een rustigere omgeving dan 
bijvoorbeeld op de beganegrond te vinden 
is. de paarse kleur in combinatie met de 
vele witte meubels geven de vloer een 

rustige uitstraling. via de paarse loper 
word de routing over de vloer bepaald. 
hier bevinden zich tevens enkele staande 
ontmoetingsplekken voor kort overleg. 
naast de loper bevinden zich diverse goede 
werkplekken om nog rustig alle ideeën met 

potentiële klanten of opdrachtgevers door te 
nemen. 
in het oude gedeelte van het gebouw 
bevinden zich enkele presentatie zalen. 
door de kleiner opgezette ruimtes geven 
deze een intieme sfeer. 
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_05.9 verdiePinG 03
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120
Plattegrond verdieping 03 (ALLEEN IN DIGITAAL VERSLAG)
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Plattegrond verdieping 03



122 Vloer indeling verdieping 03

_05.9 Verdieping 03
op deze verdieping bevinden zich in 
tegenstelling tot de andere vloeren geen 
echt werkplekken. maar een trendy 
restaurant. door het weglaten van kleuren 
maar alleen met zwart en wit te werken, 

heeft het restaurant een chique uitstraling 
gekregen. het restaurant is zowel direct van 
af de begane grond via de liften te bereiken, 
als via de trappen route die door het pand 
loopt. 

naast een binnenruimte heeft deze etage 
ook nog een zeer grote buitenruimte, ideaal 
voor een terras. en tevens een top locatie bij 
feesten en huldigingen langs de boulevard 
of het Stadhuisplein.
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met de renovatie van het voormalige ABn 
Amro bank gebouw is er een stap gezet 
richting de ontwikkelingen van de stad 
eindhoven naar designstad. het straatbeeld 
is verbeterd door het opknappen van het 
pand en het zoeken van de aansluiting naar 
de beide toegangswegen. de boulevard 
heeft er een aantrekkelijk pand bij gekregen, 
met grote etalage ruiten die uitnodigen om 
naar binnen te gaan. en het plein heeft weer 
een anoniem pand minder, door het naar 
voren halen van de entree, waarmee het 
pand duidelijk aansluiting vind aan het plein. 

de nieuw innovatieve functie zal ruimte 
bieden aan de new Generation, de 
generatie van onderzoekers, technici en 
creatievelingen die in eindhoven de toekomst 
hebben. een ongedwongen ontmoetingsplek 
waar ideeën tot stand komen, uitgewerkt 
worden en misschien wel op de markt 
gebracht worden. door het ontwikkelen van 
een sfeervolle, maar bovenal toegankelijke 
locatie te creëren, worden verschillende 
partijen van de doelgroep bij elkaar gebracht. 
design, techniek en innovatie vinden hier 
nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en 
aanvullingen en mogelijk hun weg naar de 
buiten wereld. 

waar anders vind je op zo’n centrale plek 
in het centrum van de stad een locatie 
waar zowel ontwerpers, als producenten 
tegelijkertijd een kopje koffie komen doen 
of een dagje komen werken. Geen dure 
abonnementen, registratie procedures of 
moeilijk te bereiken locaties, maar gewoon 
een plek waar je binnen stapt voor een 
kopje koffie, om er vervolgens door de 
fijne omgeving, prettige werksfeer en 
vele faciliteiten lekker een dagje te blijven 

werken. met een beetje hulp van enkele 
hippe social media snufjes ontmoet nieuwe 
mensen, praat je over ontwerpen, nieuwe 
ontwikkelingen en ideeën. en wie weet wat 
voor moois daar uit kan ontstaan! 

_06.1 conclUSie
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