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‘Als je uitsluitend gebouwen ontwerpt, 
is de gebruiker wat verder af, wat 
anoniemer’, zegt Laura Atsma. ‘Wanneer 
je vanuit interieurontwerp werkt, heb je 
toch een andere kijk. Wij zitten vaak aan 
tafel met de eindgebruikers en ervaren 
het als een groot voordeel dat we erin 
“getraind’’ zijn om te starten vanuit wat 
zij nodig hebben. En vervolgens de stap 
te maken naar het collectieve gebruik en 
wat het gebouw en de organisatie of de 
bewoners die erin huizen nodig hebben. 
Daar wordt niet alleen het interieur maar 
ook het exterieur beter van.’

Identiteit van een organisatie
‘Op individueel niveau moet het gevoel 
van veiligheid, welzijn voor de gebruiker 
in orde zijn’, voegt Fokkema eraan toe. 
‘Voel je je prettig op de werkplek, wat 
doet een gebouw voor je huid, longen, 
geest? Vides, trappen en frisse lucht zijn 
daarom belangrijk, dat geeft openheid, 
beweging en vrijheid. Op collectief niveau 
wil je dat de verscheidenheid, de diversiteit 
naar voren komt en dat je met elkaar 
binnen een organisatie in contact kunt 
komen. Voor de organisatie zelf gaat het 
er meer over hoe de werknemers kunnen 
werken en samenwerken, als gevolg 
van het ontwerp. Bovendien wil je als 
bedrijf je identiteit - het hogere doel van 
de onderneming - goed tot uiting laten 
komen. 

Een mooi voorbeeld is de nieuwbouw 
voor Upfield, producent van plantaardige 
consumenten producten. Het ontwerp voor 
het Food Science Center in Wageningen 
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heeft een natuurlijke uitstraling met veel 
hout en groen. 

Een ander voorbeeld is Rijkskantoor 
de knoop in Utrecht, wat echt een 
ontmoetingsplek voor ambtenaren is. 
Open trappen en vides verbinden alle 
vloeren en onderstrepen het collectieve. 
Nog een ander voorbeeld, we renoveren nu 
de kantoren van Nationale Nederlanden 
in Den Haag en Rotterdam, volledig 
circulair, mede omdat die circulariteit een 
doelstelling van de organisatie is.’

De jongere generatie
‘In je ontwerp komt ook terug dat de 
jongere generatie echt iets anders verwacht 
van werken, samenwerken’, zegt Atsma. 
‘Het gaat nu veel meer over trots zijn op 
de organisatie waar je werkt, je daarmee 
verbonden voelen. Daarmee wordt het 
creëren van gemeenschapsruimtes op 
de werkplek nog belangrijker, zeker ook 
post covid. Daarnaast willen gebruikers 
gebouwen die ruimtelijk zijn, met mooie 
buitenruimtes en veel groen binnen en 
buiten. Bovendien wil je dat de mensen 
elkaar ontmoeten, anders kun je net zo 
goed thuis werken. Wij creëren ruimtes die 
als het ware als parels zijn gekoppeld aan 
een “snoer dat door het gebouw slingert’’. 
Het liefst zijn die ruimtes allemaal anders, 
met een eigen kwaliteit, uitstraling en 
maatvoering. En die doelstelling van 
geborgenheid en tevens openheid en 
beweging probeer je niet alleen in het 
interieur maar ook in het exterieur - 
wanneer we het gehele gebouw ontwerpen 
of renoveren - tot uiting te laten komen.’

projeCtBeeLD Fokkema & partners arChiteCten -

Kantoren voor De 
nIeuwe generatIe

Laura 
ZakeLijke  
terugbLik 
Belangrijkste moment: 
FRAME AWARD voor 
Rijkskantoor de Knoop
Mooiste deal: Wij denken 
niet in deals maar in 
ontwerpkansen
Beste bijeenkomst: Onze 
eerste bureau overleg 
in MS teams. Inmiddels 
een paar maanden 
verder, lukt het ons 
gelukkig nog steeds om 
onze eigen cultuur, ook 
in deze digitale vorm van 
samenkomen, voelbaar 
te maken.  
Corona: In mei in 4 weken 
tijd werkomgeving van 
Edge Technologies 
corona-proof maken op 
een inspirerende manier 
zonder perspex!
wie heeft je geïnspireerd: 
Jacinda Ardern, premier 
van Nieuw Zeeland. Wat 
een voorbeeld!
top 3 projecten: Ik zou 
veel meer projecten 
willen noemen maar de 
projecten waar ik trots 
op ben gaan altijd over 
bijzondere ruimtelijke 
concepten die een brug 
slaan tussen interieur 
en exterieur. Voorbeeld 
projecten: Rijkskantoor 
de Knoop, Stibbe, Allen 
& Overy
welke app het meeste 
gebruikt: 
Podcasts.  Aanrader 
Heavyweight van Gimlet!
Beste Zakenboek: How 
to make friends and 
influence people. Eerste 
druk  in 1936 en nog 
steeds relevant. Ik las 
het toen ik 15 was en 
heeft me veel geleerd! 

PersoonLijke  
terugbLik 
Mooiste moment: 
Verrassingsfeest 
verjaardag
Sportieve hoogtepunt: 

Binnenkort op de 
agenda: op mijn handen 
lopen en zonder rugpijn 
radslagen doen
topserie netflix: Madmen 
en natuurlijk Bad Banks 
met Barry Atsma.
Beste Boek: Solutions and 
other Problems van Allie 
Brosh. Geniaal simpele 
tekenstijl gecombineerd 
met humoristische 
alledaagse belevingen. 
Beste tv-programma: Klem, 
wederom met bijzondere 
hoofdrolspeler. 
vakantie: In my dreams
Corona: Jeetje…..heel 
verdrietig
Meest gelachen: 
Verschrikte opmerking 
van mijn dochter toen ze 
voor het eerst een man 
met een bontmuts zag: 
“Wat is er met je haar 
gebeurd?” Ik moet nog 
steeds lachen als ik aan 
dat moment terugdenk. 
wat maakte de meeste 
indruk: Ziekenhuis 
tijdens corona uitbraak 
begin maart

ZakeLijke  
vooruitbLik 2021 
1 wat zijn jouw plannen voor 
2021? Vrolijkheid en veel 
lachen tijdens werk. 
Verbondenheid blijven 
voelen!
2 grootste uitdaging? 
Alle verschillende 
uitdagingen combineren 
tot 1 sterk verhaal 
3 wat staat in elk geval op 
de planning?  Poeh….dom 
doorgaan
4 wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? Ik ga 
niet iets heel anders 
doen maar wil wel ons 
bijzondere DNA nog 
meer in de schijnwerpers 
zetten. 

PersoonLijke  
vooruitbLik 2021 
1 wat ga je anders doen dan 
in 2020? Meer op mijn 

Wat doet een 
gebouW voor je 
huid, longen, 
geest?
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Zoomrevolutie
De architecten van Fokkema vinden deze 
tijd ‘bizar interessant’. Fokkema: ‘Met de 
zoomrevolutie zal bijvoorbeeld thuiswerken 
veel normaler gaan worden. Daadwerkelijk 
op kantoor werken moet daarom iets 
bijzonder zijn, iets extra’s. Met, zoals al 
gezegd, prettige individuele en collectieve 
voorzieningen. We verwachten verder 
dat een nieuw type ruimtes belangrijk 
gaan worden. Zoals een onboarding floor, 
waar je als je ergens komt te werken het 
bedrijf kunt leren kennen. Als een soort 
ritueel ook. Rituelen, zoals de vrijmibo, 
gaan sowieso veranderen, mede door de 
Zoomrevolutie. We kunnen ons bijvoorbeeld 
voorstellen dat je als bedrijf een mooie 

schommelstoel in een ruimte neerzet. Als je 
daarop gaat zitten, geef je tevens te kennen 
dat iedere werknemer een gesprek met je 
kan beginnen, live of virtueel. Bedrijven 
zullen hoe dan ook meer ruimtes gaan 
creëren waar medewerkers zich kunnen 
ontspannen. Daarnaast verwachten we 
een cross over, versmelting van fysieke 
en digitale architectuur. Stel dat je een 
Zoom-meeting hebt met 8 verschillende 
bedrijven. Dan wil je wel dat je herkenbaar 
bent en jezelf presenteren in de natuurlijke 
habitat van het bedrijf. Zo zullen er steeds 
meer vergaderruimte komen die je fysiek of 
virtueel, met een 3D-bril, kunt bezoeken. 
Een verdere vervaging dus tussen de fysieke 
en digitale representatie van een bedrijf.’ •  

DieDerik 
ZakeLijke  
terugbLik  
Belangrijkste moment: 
Frame Award de Knoop
Mooiste deal: Ontwerp 
voor Upfield food 
science center
Beste bijeenkomst: 
Kerstborrel 
Corona: Nieuwe kansen, 
Post Covid kantoor
wie heeft je geïnspireerd: 
Alex Hannold klimmer 
free solo El Captain
top 3 projecten: Upfield, 
ANWB, Nationale 
Nederlanden
welke app het meeste 
gebruikt: WhatsApp
Beste Zakenboek: Geen 
flauw idee

PersoonLijke 
terugbLik 
Mooiste moment: Met 
een Ker 46 samen met 
mijn zoon de Noordzee 
oversteken
Sportieve hoogtepunt: Off 
piste skieën couloir 
Tschuggen
topserie netflix: Free Solo
Beste Boek: Helaas 

er dit jaar weer bij in 
geschoten
Beste tv-programma: Klem
vakantie: Raja Ampat 
absoluut ongerepte 
natuur, onder water;)
Corona: Best heftig
Meest gelachen: Zoon 
verkleed als Sinterklaas
wat maakte de meeste 
indruk: Sterfbed 
schoonvader

ZakeLijke 
vooruitbLik 2021 
1 wat zijn jouw plannen voor 
2021? Maximaal flexibel 
en wendbaar zijn en 
Carpe Diem
2 grootste uitdaging? 
Focus
3 wat staat in elk geval op 
de planning? Een mooi 
avontuur
4 wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? Meer 
focus

PersoonLijke 
vooruitbLik 
2021 
1 wat ga je anders doen dan 
in 2020? Pfff misschien 
wel de lastigste vraag. 
Meer focus
2 wat staat absoluut in 
je agenda? Een dik pak 
sneeuw
3 goed voornemen? 
Bedenk ik altijd op 31 
december
4 waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
waaraan minder? Meer 
tijd en aandacht voor 
de kleine dingen in 
het leven, en minder 
aandacht voor bijzaken.

handen lopen en iets 
minder chocola eten
2 wat staat absoluut in je 
agenda? Klaverjassen, 
pokeren en 
tafeltennissen 
3 goed voornemen? 
Lichtheid
4 waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
waaraan minder? Meer 
slapen en minder wakker 
liggen

De groene gevel voor Upfield reflecteert wat zich in het interieur afspeelt; zowel in letterlijke als figuurlijke zin. De eerste paal is 

deze oktober de grond in gegaan. 

Upfield Food Science Centre, Wageningen 

De voormalige militaire barakken zijn met het consortium 

R-Creators compleet getransformeerd tot een open en dynamische 

werkomgeving voor het rijk.

de jongere generatie 
verWacht iets anders van 
Werken, samenWerken

Rijkskantoor de Knoop, Utrecht

Het kantoor is in 2021 onverminderd belangrijk, waarbij de nadruk ligt op het verbinden 

van mensen. Aan de hand van de piramide van Maslov legt Fokkema & Partners uit 

wat het kantoor voor mens en organisatie kan betekenen.
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