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Smeltkroes 
van kleurrijke werkruimten
Niet een standaard programma van eisen, maar een zoektocht naar de interne kracht van de organisatie stond 
aan de basis van de inrichting van het nieuwe kantoor van de MBO Raad in  Woerden. “Dit kantoor is vanuit het 
hart van de organisatie ontworpen”, zegt Coen van Ham van Coen! Bureau voor vormgeving. “Zo is een interieur 
ontstaan met, wat ik noem, een sterke identiteitslaag.” Auteur: Eric Weustink, foto’s: Roy van de Meulengraaf.

De MBO Raad is begin dit jaar verhuisd 
naar Woerden. Coen van Ham heeft het 
interieur ontworpen in samenwerking 
met Bos en Alkemade architecten uit 
IJsselstein. In dit interieur is gewerkt 
met ongedefinieerde ruimten in diverse 
formaten. Er zijn geen gangen; alle 
ruimten in het gebouw lopen vloeiend in 
elkaar over. Zo is een prettig werk- en 
leeflandschap ontstaan.
De basis van het Y-vormige kantoor 
(vloeroppervlakte 2.752 vierkante meter) 
is uitgewerkt door Bos en Alkemade 
architecten. Kenmerkend voor de 
architectuur van Fred Bos en Frans 
Alkemade is de sterk ruimtelijke uitstraling, 
waarbij de toetreding van daglicht en het 
kleurgebruik een belangrijke rol spelen. 
“We hebben het kantoor ontworpen vanuit 
de gedachte dat een werkomgeving een 
grote verscheidenheid aan werkplekken 
moet bieden”, vertelt Fred Bos. “Op die 
manier vindt iedere werknemer een 
werkplek die bij zijn of haar werkstijl past. 
Solitaire werkplekken, groepsruimten, 

tweepersoonskantoren en overlegruimten 
zijn met elkaar vermengd.”
Bos spreekt van een smeltkroes van 
werkruimten, die in een grote dichtheid 
in het kantoor zijn verwerkt. Volgens de 
architect is de dichtheid zelfs zo hoog dat 
het nieuwe onderkomen van de MBO Raad 
met gemak een flexkantoor verslaat qua 
ruimte-efficiëntie. “Toch oogt de inrichting 
open en ruim. Dit komt doordat de wanden 
sterk plastisch zijn vormgegeven met 
doorkijkjes en perspectivische zichtlijnen. 
Mede hierdoor valt het daglicht diep in het 
pand en zijn alle werkplekken optisch met 
elkaar verbonden.”

Coen van Ham heeft aan deze door 
Bos Alkemade ontworpen basis een 
‘identiteitslaag’ toegevoegd door 
kleurkeuzes, materialisering, patronen, 
kunstwerken en meubelontwerp. De 
inspiratie hiervoor deed de Eindhovense 
vormgever op door samen met 
opdrachtgever MBO Raad tijdens een 
identiteitstraining op zoek te gaan naar 
de interne kracht van de organisatie, het 

gevoel, de samenhang: de identiteit. “Zo 
schiet je meteen raak. De uitkomsten 
van deze zoektocht geven een betere 
startpositie voor een ontwerper dan een 
standaard programma van eisen”, aldus 
van Ham. “Veel kantoren zijn als volgt 
ingericht: ruimte, bureau, stoel. Dit kantoor 
is vanuit het hart van de organisatie 
ontworpen. Vanuit haar identiteit.”

Die identiteit is allereerst te lezen in het 
opvallende kleurgebruik: helder, fris, warm 
en divers. 
Er zijn acht kleuren toegepast: wit, 
bruin, oranje, geel, groen, blauw, paars 
en zwart. Een andere identiteitslaag 
bestaat uit diverse kunstwerken in het 
gebouw. Van Ham heeft het beschikbare 
kunstbudget geïntegreerd in het project. 
In samenwerking met MBO-studenten is 
iedere MBO-instelling verbeeld in zwart-
wit prenten die in het gebouw geplaatst 
zijn. Buiten op het gebouw staat het 
woord ‘MBO Raad’, dat elke dag in een 
andere kleur wordt verlicht. Tevens is een 
kleurrijk 5 meter hoog object ontworpen 
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Kleur speelt een belangrijke rol in het nieuwe kantoor van de MBO Raad in Woerden.
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dat de ‘toegangspoort tot het MBO’ symboliseert en voor de entree 
van het gebouw is geplaatst.
Het middelbaar beroepsonderwijs is naar zestien domeinen 
onderverdeeld. En hier weerspiegelt zich de laatste en volgens 
Van Ham meest opvallende identiteitslaag: speciaal voor dit 
gebouw zijn door de Eindhovense ontwerper en zijn medewerkers 

zestien patronen vormgegeven. Deze patronen zijn op diverse 
wanden (in totaal circa 300 vierkante meter), meubilering en 
op lampen terug te vinden. “Het was een pittige opdracht om al 
die verschillende beroepenvelden te verbeelden. Denk je eens 
in: hoe verbeeld je zorg en welzijn? Of bijvoorbeeld handel en 
ondernemerschap, of bouw en infra?”

Bij de keuze voor de meubels, wanden, lampen, vloeren en 
plafonds heeft Van Ham zich ook laten leiden door de functie 
die het orgaan MBO Raad heeft. “Op de identiteitstraining werd 
de functie van hun nieuwe gebouw direct duidelijk: die van 
huiskamer, van clubhuis. Maar de organisatie is tevens een 
intermediair tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Er 
komen dus niet alleen leden, maar ook ministers en bestuurders 
van onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties over 
de vloer. We hebben daarom gezocht naar een interieur dat 
representatief, goed toegankelijk en prettig om te werken is.”
De toegepaste meubels zijn van Allermuir (zitmeubilair ontworpen 

door getalenteerde Europese designers), Tedes (kantoorinrichting 
met minimalistische vormgeving) en Ahrend. Verder is door 
Coen! ontworpen meubilair toegepast. “Om het huiskamer-idee 
te benadrukken, hebben we ons bijvoorbeeld laten inspireren 
door tafelkleedjes op meubels”, licht Van Ham toe. “Dat hebben 
we vertaald in kleedjes die zijn geïntegreerd in de tafels. Deze 
tafels hebben een smal bovenblad met forse tafelpoten, waarmee 
het idee ontstaat dat een fragiel kleedje over een stevig frame is 
gelegd.”
De patronen en kleuren van de tafelkleedjes zijn ook terug 
te vinden in de lampenkappen. Speciaal voor dit project zijn 
honderd hanglampen ontworpen, die bijdragen aan de huiselijke  
sfeer. Bij verlichting is overigens ook aan duurzaamheid gedacht. 
Er is PL-licht in de armaturen van IBL verwerkt, werkend op 
bewegingsdetectoren.

Het meubilair is voornamelijk wit. Dat past bij het frisse 
en opgeruimde karakter van het kantoor. En dat werkt, zo Het MBO Raad-kantoor heeft een open karakter

‘Alle werkplekken zijn 
optisch met elkaar 
verbonden’
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constateerde Van Ham onlangs bij een bezoek aan het kantoor. 
De medewerkers doen hun best om dat opgeruimde karakter te 
behouden. 
Het witte meubilair en het uitbundige kleurgebruik is alleen niet 
doorgetrokken in de directieruimten. Daar domineren zwart en 
paars. “We hebben gestreefd naar een directiesfeer en paars 
wordt geassocieerd met leiderschap”, aldus Van Ham. “Dit zorgt 

voor een prettige werkplek die ook door deze kleurkeuze en 
het gebruik van donker hout bijdraagt aan een uitstraling met 
overwicht en status.” 
De wanden zijn bekleed met Vescom. Achteraf een goede keuze, 
hoewel ook even spuitwerk is overwogen. Op aandringen van 
Van Ham zijn het toch Vescom-wanden geworden: “Deze hebben 
evenals de patroonprints die op hetzelfde materiaal zijn geplaatst 
een matte uitstraling. Ook hebben deze wanden een gunstige 
uitwerking op de akoestiek, evenals de Rockfon plafonds en de 
vloeren van Interface, die een betaalbare keuze met een rijke 
uitstraling zijn.”
De vormgever deelt tot slot een compliment uit aan de MBO Raad, 
die de grafische patronen ook in haar verdere communicatie 
gaat toepassen. “Zo is de cirkel van communicatie rond. En 
is de identiteit een wezenlijk onderdeel van deze organisatie 
geworden.”

Dankzij een slim ontwerp dringt daglicht diep door in het gebouw.

In het MBO Raad-kantoor werd gebruik gemaakt van meubilair van 

verschillende aanbieders, waaronder Allermuir.

www.coen.info
www.bosenalkemade.nl
www.interfaceflor.nl
www.rockfon.nl
www.allermuir.nl
www.ahrend.nl
www.vescom.nl


