
20

HERBESTEMMING  Limor en Fonteynenburg  Rijswijk
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Onalledaags kantoor 
voor onalledaagse 
samenwerking
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Opdrachtgever Limor en Fonteynenburg, Rijswijk

Ontwerp StudioOK interieurarchitectuur, Rotterdam; Jeroen 

Peters

Architect gebouw Marge architecten, Rotterdam

Werkstijlontwikkeling ReOffice, Bussum; Kees van Puijenbroek 

Projectmanagement casco Vastgoedgilde Tiel

Interieurbouw Barten Groep, Driebergen en Technowand, Aalten

Losse inrichting OfficeDock, Amsterdam

Werkplekken Drentea

Losse meubelen Crassevig, Vitra, Softline, Moroso, Arper

Verlichting Havells Sylvania, Muuto, Graypants

Tegels sanitair Mosa

Vloeren Leoxx

Plafonds Saint-Gobain Ecophon

Lichtwering B&C Raamdecoratie

Signing Jordans sign & promotion, Beugen

Graffiti Sjors Kouthoofd

Schilderwerk Fraza Schildersbedrijf, Wijk bij Duurstede

Cascoafbouw Heembouw, Rotterdam

W-installateur Roodenburg, Krimpen aan den IJssel

E-installateur Pruisken Elektrotechniek, Berkel en Rodenrijs

Oppervlakte Circa 1.100 m2

TEKST Rutger van Oldenbeek
FOTOGRAFIE Dick Kikstra

H
E

R
B

E
S

TE
M

M
IN

G
Li

m
o

r 
e

n
 F

o
n

te
yn

e
n

b
u

rg
  

R
ijs

w
ijk

AuGuSTuS - SEpTEmbER 2015 | #4 | JAARGANG 26

‘De Sfinx’ bevindt zich naast het station van Rijswijk met zijn 
piramidevormige dak, waaraan het wooncomplex ook zijn 
naam dankt. De 3.500 m2 grote plint van het gebouw was 
bestemd voor onder meer sociaal-maatschappelijke instellingen 
en moest een trekker voor toekomstige bewoners vormen – 
met bijvoorbeeld winkels en een buurtcentrum. De ruimte 
stond echter al sinds de oplevering in 2009 leeg en was slechts 
in ruw casco afgewerkt.
Limor (opvang en rehabilitatie) en Fonteynenburg (begeleid 
wonen) waren al samenwerkingspartners op inhoudelijk en 
strategisch vlak, maar zaten op afzonderlijke locaties. Om de 
samenwerking laagdrempelig en toegankelijk te maken, beslo-
ten de organisaties ook hun kantoor te delen. Een onalledaags 
initiatief: het samengaan van de twee betekent geen fusie, 
de organisaties blijven geheel zelfstandig. “De twee hebben 
hetzelfde doel: mensen met problemen helpen”, vertelt Jeroen 
Peters. “Ook voeren ze veel gelijksoortige functies uit. Door 
samen te gaan, kunnen ze gemakkelijker hun kennis delen. 

De maatschappelijke opvangorganisa-

ties Limor en Fonteynenburg hebben sinds 

kort gezamenlijk een kantoor in de plint 

van wooncomplex ‘De Sfinx’ in Rijswijk. 

Interieurarchitect Jeroen Peters van StudioOK 

en werkstijlontwikkelaar Kees van Puijenbroek 

van ReOffice transformeerden de cascoruimte 

tot een inspirerende werkomgeving met een 

onalledaags interieur.

FOTO LINKS
De ronde belcel.

FOTO BOVEN
De entree van Limor en Fonteynenburg.

FOTO ONDER
Het koffieplein met de  wand van bamboestammen.

Daarnaast spelen duurzaamheid en economische overwegin-
gen een rol.” De wens van de opdrachtgevers was een open 
en laagdrempelig kantoor met een dynamische plattegrond, 
passend bij de manier waarop ze willen werken: niet te formeel 
en met veel ruimte voor ontmoetingen. Daarbij hoorde ook 
een enigszins ruwe, maar huiselijke uitstraling: “Bijna een soort 
café”, aldus Peters.

Chipwood
Het kantoor bevindt zich op de hoek van het complex, de 
meest prominente plek, waar de organisaties circa 1.200 m2 op 
twee verdiepingen in gebruik hebben. De ruimte was duidelijk 
niet bedoeld als kantoor: de begane grond is met een plafond-
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hoogte van 4,4 m ongewoon hoog, terwijl die van de verdie-
ping (aansluitend op de woonlagen) met 2,6 m juist ongewoon 
laag is. Ook waren er nog afvoerleidingen van de bovengele-
gen appartementen in het zicht. “Dit zou op zich goed in de 
gewenste uitstraling passen”, vertelt Peters, “maar toen ik er op 
een regenachtige dag kwam, hoorde ik overal water lopen en 
leek het qua akoestiek wel een kerk – funest voor de functiona-
liteit in een open kantoor.” Het plafond behield daarom alleen 
aan de gevel de oorspronkelijke hoogte en werd in het midden 
verlaagd tot 3,5 m, met goed absorberende materialen. 
De werkplekken zijn aan de gevel gesitueerd, voor extra licht 
werden in de achtergevel gesloten deuren vervangen door 
vensters. Voor de overlegkamers ontwierp Peters vier opval-

lende, vrij in de ruimte staande units, opgebouwd uit platen 
van geperst houtvezel (chipwood-osb) – een materiaal dat 
eveneens prima past bij de gewenste uitstraling. “Het gevaar van 
het gebruik van chipwood is dat het een tijdelijke en goedkope 
uitstraling kan hebben”, weet Peters. “Maar hier de zijn platen 
strak aangebracht met scherpe hoeken en zijn de naden goed 
op elkaar afgestemd, met een mooi resultaat.”
In de units zijn gesloten overlegruimten, die tevens als werk-
plek kunnen worden gebruikt. Door de plaatsing van de units 
zijn eromheen verrassende plekjes ontstaan, die het kantoor 
een dynamische uitstraling geven. Op een aantal plaatsen staan 
uiteenlopende soorten zitjes voor overleg, ontmoeting en ont-
spanning – sommige onder een ‘afdakje’ van de units. Naast de 
rechthoekige units is er nog een rond element – een belcel met 
statafel en twee krukjes, die voor privacygevoelige telefoonge-
sprekken en kort overleg kan worden gebruikt. De cel is zowel 
van binnen als van buiten bekleed met 3 mm vilt, voor zowel 
de akoestiek als de uitstraling. Kenmerkend zijn ook zijn de 
vele lichtvensters in de belcel, “Om er geen bedompt hok van 
te maken”, aldus Peters.
Er komt in principe weinig publiek en er is dan ook geen 
receptiebalie. Bezoekers worden ontvangen door iemand 
van het officemanagement, dat de eerste werkplekken bij de 
ingang gebruikt. Een kastombouw van chipwood zorgt voor 

FOTO BOVEN
Een van de  units van chipwood.

FOTO LINKSONDER
De pictogrammen die overal zijn  aangebracht 
en de eenheid versterken.

FOTO RECHTSONDER
Door de plaatsing van de units ontstaan 
 eromheen verrassende plekjes.
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beschutting, “Anders is het onprettig werken zo direct naast de 
ingang”, stelt Peters. Ten behoeve van de akoestiek ligt er op de 
benedenverdieping ook vloerbedekking. Oorspronkelijk was 
het idee om vanwege de industriële uitstraling een gietvloer 
toe te passen, maar aldus Peters: “Qua budget en installatietijd 
ging dit niet.” Peters zocht een vlakke vloertegel, en vond deze 
in de Basixx-collectie van Leoxx: “De onderkant van deze 
getufte tegel is hier gebruikt als zichtzijde, waardoor een een 
strakke, tijdloze tegel is ontstaan.” De tegel werd ook gekozen 
vanwege de duurzame productiemethode.

Poppetjes
Het werkconcept en de basisplattegronden werden ontwikkeld 
in samenwerking met Kees van Puijenbroek van ReOffice, 
dat ook het projectmanagement deed. Omdat er veel wordt 
overlegd, zijn er relatief weinig bureaus – maar in principe kan 
overal worden gewerkt. Er wordt volledig flexibel gewerkt en 
de medewerkers van beide organisaties werken door elkaar. 
Als verbindend element tussen alle medewerkers – én tus-
sen de delen links en rechts van de gebouwkern – zijn overal 
grote pictogrammen van poppetjes aangebracht, het merendeel 
in een subtiele ton sur ton-kleur op de wanden geschilderd, 
andere in chipwood. De poppetje hangen los of houden elkaars 
handen vast, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgevers 
ook mannetjes met mannetjes en vrouwtjes met vrouwtjes.
In de ruimte tussen de twee verschillende bouwdelen is het 
koffieplein met pantry. Het plafond werd hier verlaagd naar 
2,70 m. “Anders zou het een onprettige hoge en smalle ruimte 
worden.” Aan een zijde van het koffieplein is een wand van 
bamboestammen, die door het reliëf niet alleen decoratief is, 
maar ook bijdraagt aan een prettige akoestiek.
Op de verdieping is een multifunctioneel werkcafé met 

FOTO BOVEN
Het werkcafé op de 
 eerste verdieping.

FOTO MIDDEN
Zitje onder het ‘afdak’ 
van een van de units.

FOTO ONDER
Het entreegebied.
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LINKS
Plattegrond 
begane grond.

BOVEN
Plattegrond eerste 
 verdieping.

FOTO MIDDEN
Als finishing touch zijn 
nog hangplanten en 
klokken van chipwood 
opgehangen.  
(Foto Jeroen Peters)

FOTO ONDER
De graffiti in het 
 werkcafé.

keuken, net erachter een grote vergader/trainingsruimte. De 
bovenste laag is slechts 2,6 m hoog – dezelfde hoogte als de 
woonlaag waaraan de verdieping grenst. “Om zoveel mogelijk 
hoogte te behouden hebben we eilandplafonds toegepast en 
gecombineerd met een centrale luchtzakinstallatie en opbouw-
downlights”, vertelt Peters. “Bovendien paste ook dit bij het 
idee om zo veel mogelijk installaties in het zicht te houden.” In 
het café ligt een harde pvc-vloer uit de Leoxx Basixx-collectie, 
die is voorzien van een extra akoestische onderlaag om het 
contactgeluid te minimaliseren. Voor een goede ruimteakoestiek 
hangen er ronde panelen van Ecophon, waarin ook verlichting 
is aangebracht. In het café staan zitjes met ronde tafels op ronde 
kleden en een robuuste lange tafel onder huiselijke hanglam-
pen. Rond alle tafels staat een mix van stoelen van verschillende 
merken.

Graffiti
De werkgroep styling, samengesteld uit gebruikers van de twee 
organisaties, had naast de bamboewand ook graag graffiti in het 
pand. Hiervoor werd gezocht naar een professioneel graffiti-
kunstenaar uit het eigen cliëntenbestand. In de nissen achter 
de chipwood wandbanken van het werkcafe creëerde Sjors 
Kouthoofd een kleurrijke en levendige graffiti.
Het samengaan van de twee bedrijven was wel een flinke stap 
voor de medewerkers, die bovendien voorheen in cellenkantoren 
werkten. Maar, weet Peters: “Het werkt echt en de gebruikers 
zijn zeer content.” Ook prijst hij de opdrachtgevers: “Die zaten 
op één lijn en stonden open voor deze onalledaagse aanpak.” 
Directeur-bestuurder Nyncke Bouma van Fonteynenburg tot 
slot: “De open werkomgeving is representatief voor wie we wil-
len: open, laagdrempelig, flexibel en toegankelijk. Jeroen Peters 
heeft heel goed begrepen hoe werkinhoud en werkomgeving 
zich tot elkaar moeten en willen verhouden. In die balans wordt 
de kwaliteit van wat we doen en wie we zijn nog beter.”

www.studiook.nl


