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Het Delftse Fokkema & Partners 
Architecten legt focus op het welzijn 
van de gebruiker. Want wat heb 
je aan een trendy en oogstrelend 
gebouw als de binnenkant niet 
in orde is? Partners Marieke van 
Schaaijk en Rick Rijkse praten met 
ambitie en passie over hun vak.
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De noodzaak van een goed afgestemd 
interieur voor de gebruikers is van 
belang. Want welzijn op de werkplek zorgt 
voor minder ziekteverzuim, betere en 
gezondere prestaties en creativiteit, blijkt 
uit onderzoek.
Marieke groeide op in gezin met interesse 
voor bouwkunde; Rick komt uit een nest 
met gezonde liefde voor designmeubelen. 
Beiden kregen al jong mee dat je kunt 
worden wie je wilt zijn en je de wereld 
mooier en duurzamer kunt maken. Op 
de universiteit storten ze zich vooral op 
het ontwerp van de schil, maar eenmaal 
afgestudeerd ontdekten de partners in 
de praktijk dat die binnenkant net zo 
belangrijk is. 
Marieke: ‘Of het nu om nieuwbouw, 
renovatie of interieur gaat, alles doen 
we vanuit het welzijn van de gebruiker. 

Veel van de spelers op de markt leggen 
de nadruk op het gebouw en minder 
op de mens. Maar het gaat ook om de 
gezondheid van de werknemer. Door 
Covid-19 is dat besef overigens wel 
in een stroomversnelling gekomen. 
Opeens moesten we met z’n allen 
thuiswerken, vergaderen via Teams 
en kreeg het kantoorpand een andere 
bestemming. Je ziet dat opdrachtgevers 
vaker zelf nadenken over een gezonde 
werkomgeving.’

Jullie komen het best tot z’n recht als 
standaardoplossingen het probleem niet 
kunnen oplossen, staat op de site. Rick: ‘Bij 
Fokkema zien we potentie in gebouwen 
die anderen wellicht niet meer op waarde 
schatten. Laagje voor laagje pellen 
we het af. En dan maar hopen dat er 
iets tevoorschijn komt dat we kunnen 
gebruiken. Dat is de kunst van renoveren. 
Het lukt ons keer op keer.’

Wellbeing creëren in een pand. Waar let 
Je dan op? Rick: ‘Het ontwerp voor Edge 
Technologies in Amsterdam heeft 
onze duurzaamheidsambities naar een 
hoger niveau getild. Met een sterke 
pioniersmentaliteit is het ons gelukt om 
het duurzaamste kantoorinterieur ter 
wereld te realiseren, bevestigd met een 
well v2 platinum certificaat. Deze prestatie 
ging niet zonder slapeloze nachten. Op 
enorm veel niveaus tegelijk moest worden 
nagedacht om uiteindelijk de meest 
duurzame keuzes te maken.’
Marieke: ‘De Well-certificering is streng 
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en relatief nieuw waardoor standaard 
keuzes op enkel look en feel niet volstaan. 
Met kritische blik hebben we keer 
op keer gekeken naar de herkomst 
van alle voorgestelde materialen, 
productieprocessen doorgrond en de 

uitstoot van toxische stoffen in kaart 
gebracht. Dit onderzoek beperkte onze 
keuzevrijheid, maar tegelijkertijd ontstond 
er een enorme drive om deze beperkingen 
om te zetten naar iets positiefs. We zijn 
trots op het eindresultaat omdat het 

kantoor, naast alle duurzame ingrepen, ook 
écht onze signatuur heeft gekregen.’

hoe is het om koploper te ziJn tiJdens 
een pandemie met alle biJbehorende 
onzekerheden? Marieke: ‘Spannend. Als 
ambitieus architectenbureau trek je 
ambitieuze opdrachtgevers aan. Je moet 
met nieuwe oplossingen durven komen. 
Daarmee verander je de markt en hoe 
mensen denken. De oude werkplek van 
voor corona is er niet meer. Er is behoefte 
aan diversiteit. Hoe kun je bijvoorbeeld op 
een gelijkwaardige manier vergaderen als 
een deel thuis werkt en een deel op kantoor 
zit. De focus ligt vooral op verbinden en de 
betrokkenheid van mensen bij het bedrijf en 
dat moet je vertalen naar een ontwerp.’
Rick: ‘Best een pittige opgaaf, omdat de 
beleving zo schommelt. In onderzoeken 
komt naar voren dat mensen het de ene 
dag geweldig vinden om thuis te werken 
en de andere dag balen. Wat overeind 
blijft is de behoefte om ergens bij te horen. 

Marieke van 
Schaaijk
Waar kom je vandaan? 
Geboren in Suriname, 
opgegroeid in Den haag, 
Bouwkunde aan TU Delft 
gestudeerd. 
Wat houd je bezig? 
Duurzame renovaties 
en gezonde interieurs, 
een samenwerkend en 
elkaar inspirerend team 
bouwen. 
aan welk project werk je? 
renovatie hotelschool 
Den haag net 

opgeleverd, Paleis 
van justitie Den 
Bosch, verbouwing 
gemeentelijke 
monument, Leerlab 
paviljoen in 
houtbouw en diverse 
interieurprojecten en 
post-covid hybride 
werken omgevingen. 
Wat wil je bereiken? 
een duurzame bijdrage 
aan de gebouwde 
omgeving, vooral 
renovaties en dat 
Fokkema & Partner een 

bijzondere bedrijf blijft 
om bij te werken. 
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
Blijvende behoefte 
aan menselijke 
interactie in steeds 
meer digitale wereld. 
vanzelfsprekendheid 
voor duurzame 
keuzes in eten, 
reizen en gebouwen. 
Meer aandacht voor 
welzijn van mensen in 
gebouwen. 
Wat wilde je vroeger 

Werknemers willen zich associëren met het 
bedrijf waar ze werken. Des te belangrijker is 
het voor werkgevers om te kijken hoe ze dat 
voor elkaar krijgen door middel van flexibele 
werkplekken en ontmoetingsruimtes. 
Nationale Nederlanden heeft dat 
bijvoorbeeld heel goed gedaan.’

hoe? Marieke: ‘Nationale Nederlanden 
heeft als opdrachtgever wellbeing zelf al 
hoog op de agenda staan, en dat scheelt. 
De renovatie van Nationale Nederlanden 
in Rotterdam en Den Haag is een project 
met maximale ambitie: honderd procent 
circulair, Zero Waste en Well Platinum. 
Om 36.000m2 met deze uitgangspunten 
te ontwerpen vraagt om pionieren. 
Dus creatieve oplossingen bedenken, 
nieuwe mogelijkheden onderzoeken en 
marktpartijen betrekken om dit maximaal 
duurzaam ontwerp te kunnen realiseren.’
Rick: ‘Samen zoek je naar oplossingen. Bij 
het maken van de vides wordt het beton 
als balustrade en zitbanken langs de gevels 

hergebruikt. Grafische patronen in de 
wandbekleding zijn tot stand gekomen 
door oogsten van Trespa van een andere 
bouwplaats en twee kunstenaars te 
vragen voor de bewerking. Deze en tal van 
andere oplossingen maken dit project een 
inspiratie voor de toekomst.’

‘�Bij�Fokkema�zien�we�
potentie�in�gebouwen�die�
anderen�wellicht�niet�meer�
op�waarde�schatten’

later worden? 
Schrijver van 
kinderboeken
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
carpe diem en een nacht 
slapen voor belangrijke 
beslissingen
van wie heb je het 
meeste geleerd? 
elke periode van andere 
mensen, mijn ouders, mij 
werkpartners, vrienden 
en de spiegel die mijn 
dochters mij voorhouden
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
nee, altijd waardevol 
om andere inzichten te 
horen  
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Zonsopgang op 
midzomernacht, een 
jaarlijkse traditie met 
een vriendin
Wat/wie maakt je blij? 
Familie en vrienden, 
mooie details
Waar moet je heel erg 
om lachen? 

Britse/ierse comedians 
als Greg Davies en 
aisling Bea
Waar ben je trots op? 
De sfeer van ons 
architectenbureau en 
mijn kinderen 
Wie is jouw held? 
De sterke vrouwen in 
mijn leven: mijn moeder 
die mij leerde dat je 
alles kunt worden als 
je je best doet, mijn 
oma Maartje die op 
haar negentigste leerde 
whatsappen om altijd 
nieuwe dingen te blijven 
leren 
Wat is je favoriete 
muziek? 
in de auto of tijdens 
hardlopen iets om 
hard mee te zingen en 
tijdens werk klassieke 
pianomuziek
Wat is je favoriete sport? 
hockey als teamsport & 
zeilen om uit te waaien
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Groepsdier

introvert of extravert? 
extravert
Optimist of pessimist? 
Optimist
Guilty pleasure?
Zure matten
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
een te ambitieus of 
complex plan verzinnen 
en het vervolgens dan 
gewoon doen
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Begin van de herfst, met 
de gekleurde bladeren 
nog aan de bomen, fris 
maar zonder regen
Welk vakantieland? 
Suriname
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
een boomgaard
Waar wil je vanaf? 
rompslomp
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Minder strak geplande 
agenda met ruimte voor 
het onverwachte

Wat wil je bereiken? 
het merk Fokkema 
verder uitbreiden met 
een gezonde focus op 
(merk)beleving.
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
vertalers van de digitale 
wereld naar een analoog 
product staan voor 
een grote uitdaging om 
creatief uit de hoek te 
blijven  komen. copy/
Paste ontwerpers liggen 
op de loer. het is daarom 
belangrijk om selectief 
te blijven voor wie we 
ontwerpen. in een 
ideale wereld ontwerpen 
we enkel voor unieke 
eindgebruikers. 
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Uitvinder

Dingen met verstopte 
potentie die anderen niet 
1,2,3 zien
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
kinderlogica
Waar kun je wakker van 
liggen? 
ik ben altijd bezig 
met dingen nog beter 
te maken in mijn 
hoofd,  ook als is het 
eindresultaat al bereikt 
Waar ben je trots op? 
Dat ik een architect met 
twee rechter handen ben

rick rijkSe
Waar kom je vandaan? 
Opgegroeid op het 
platteland (zuidland). 
Ouders met een 
gezonde interesse in 
designmeubilair.
Wat houd je bezig? 
Dingen nieuw leven 
inblazen/beter maken 
dan dat ze al zijn; 
nieuwbouwhuis, 
racefietsen, auto’s etc. 
Dingen uit elkaar halen 
en weer in elkaar zetten 
heb ik veel plezier in. 
Dit plezier zoek ik ook in 
mijn werk.   
aan welk project werk 
je? 
Diverse opdrachten 
voor Deloitte, aPG, 
Signify, woonhuizen, 
sportcentrum.

Wat is je favoriete sport? 
Wielrennen 
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Groepsdier     
introvert of extravert? 
extrovert 
Optimist of pessimist? 
Optimist
Guilty pleasure? 
autoshowtjes op 
discovery channel 
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
als rick iets organiseert 

dan organiseert hij ook 
iets
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
hoog zomer of een witte 
winter
Welk vakantieland? 
Bali
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
klassieke Porsche 911 
Waar wil je vanaf? 
Perfectionisme
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Tijd om te reflecteren 

Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Probeer stiltes aan tafel 
niet meteen te vullen, 
meer luisteren 
van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Op werkgebied zijn 
Diederik, Laura en 
Marieke mijn partners 
in crime 
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
ik weet snel welke kant 
een ontwerp op moet 
gaan, daar twijfel ik niet 
aan.
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
een rondje hard rijden 
op de racefiets
Waar ben je bang voor? 
Generieke ontwerpen
Wat/wie maakt je blij? 

‘�We�willen�met�onze�
projecten�de�markt�en�
denkwijze�veranderen’�

Nationale Nederlanden  Zero waste: het gezaagde beton is gebruikt als balustrade, oude meerpalen uit de haven zijn verzaagd tot 

traptredes en al het staal is geoogst.

Nationale Nederlanden  Tegels van bouwafval: oude tegels en glas. Scherm om koffiemachines met een hpl gemaakt van koffiedrap.


