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Interieur  
met een ziel

De kastenrijen in de kantoren hebben allemaal een 

gouden bovenblad.

Het interieur krijgt kleur door een glas-in-lood patroon. 
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Ontwerpbureau COEN! van Coen van Ham heeft voor de Besturenraad en BKO in Woerden een werkomgeving 
met identiteitslaag ontworpen. De organisaties werken samen op een nieuwe locatie en behartigen de 
belangen van christelijk en katholiek onderwijs in Nederland. “Doel van de opdracht was om middels het 
ontwerp de organisaties met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken”, aldus de ontwerper. Auteur: Henk-
Jan Hoekjen, foto’s: Roy van de Meulengraaf.

Het is nog niet eens zolang geleden dat 
protestants en katholiek Nederland elkaar 
niet konden luchten of zien. Natuurlijk: 
de gewelddadigheden uit de 16e en 17e 
eeuw zijn in ons land al lang niet meer 
aan de orde. Maar tot in de jaren ‘60 van 
de 20ste eeuw bleven de beide varianten 
van het christendom elkaar niettemin 
met enig wantrouwen bekijken. Van-
daag de dag is alles anders. Niet alleen 
zijn katholieken en protestanten sinds 
jaar en dag verenigd in het CDA, ook in 
het ‘maatschappelijke middenveld’ is 
de strijdbijl allang begraven. Dat blijkt 
bijvoorbeeld in Woerden, waar de belan-
genbehartigers voor protestants-chtiste-
lijk en katholiek onderwijs onlangs ge-
zamenlijk een nieuw kantoor betrokken. 

Het interieur werd vormgegeven door 
ontwerper Coen van Ham en zijn team.
Van Ham noemt het een ‘bijzonder in-
spirerende opdracht’. “Wij mochten voor 
twee eigen organisaties de gezamen-
lijke kernkracht verbeelden in het inte-
rieur.” En precies op het gebied van het 

creëren van imago en identiteit voelt de 
ontwerper zich als een vis in het water. 
“Voor het ontwerp is ‘Het Boek’ als me-
tafoor genomen”, vertelt Van Ham over 
de wijze waarop hij het interieur zijn 
specifieke karakter heeft gegeven. Glas-
in-lood patronen, metalen rasters geba-
seerd op de gulden snede en bijzondere 
tekstprints, DNA-patronen en gouden 
kantooraltaren, refereren volgens Van 
Ham op een subtiele manier aan de re-
latie tussen geloof en onderwijs. 

“Het patroon van de gulden snede heb-
ben we als basisvorm genomen. Hiermee 
zijn witte rasters ontworpen die als af-
scheiding dienen voor de concentratie/
stilteplekken. De diapositieve vorm 
hiervan is gebruikt voor de glas-in-lood 
prints op de glazen wanden: ‘glas in lood 
2.0’, zou je kunnen zeggen. Met trans-
parante tussenruimten en in heldere 
kleuren zorgen ze voor een aangename 
afscheiding tussen gezamenlijke werk-
plekken en de kantoortuin.”

‘Dit was een 
inspirerende 
opdracht’

De concentratiewerkplekken 

kregen rust door een raster 

van een biechtstoel.



30 Inside Information

Vloer, Wand en Plafond

Behalve het glas-in-lood springen ook 
de wanden in het oog. “De wanden zijn 
voorzien van een DNA-print. Dit is een 
opmerkelijk vooruitstrevende keuze van 
de opdrachtgever, waar we dan ook erg 
trots op zijn”, aldus Van Ham, die uitlegt 
waarom voor deze prints gekozen werd: 
“Ieder mens is uniek, ieder mens heeft 
een uniek DNA-patroon. Door deze op 
wanden te plaatsen, met de zo kenmer-
kende wazige streepjesstructuur, laten 

we op een abstracte manier zien waar 
het uiteindelijk allemaal om gaat, met 
wie en voor wie je werkt en waar je in 
gelooft: mensen.” Verdere subtiele ge-
loofsverwijzingen zitten in de gouden 
bladen die op de halfhoge roldeurkasten 
zijn geplaatst. 

De wanden en glaspatronen in het Woer-
dense kantoor werden speciaal geprint 
door DeBlick in Eindhoven in opdracht 

van Gielissen, die de door COEN! ont-
worpen ‘identiteitslaag’ heeft uitgevoerd. 
Op de vloeren is Interface Equilibrium 
aangebracht en het plafond is van Rock-
fon. “De meubels komen veelal van de 
Vastgoedinrichter, die de basisinrichting 
voor haar rekening nam”, vult Coen van 
Ham aan. “Ook is een groot deel van de 
bestaande meubels van de Besturenraad 
hergebruikt. Dit om op het budget te let-
ten en om het begrip cradle-to-cradle 

De namen van de vergaderzalen zijn gebaseerd op het heilige getal 

7: de deugdenzaal, gavenzaal en de dagenzaal.
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een nieuwe lading mee te geven: niet 
alles hoeft altijd vernieuwd te worden. 
Coen heeft samen met Michel Mooij van 
Workspace de opdrachtgever begeleid in 
het traject om te komen naar Het Nieuwe 

‘Het ontwerp sluit goed aan bij 
wie we zijn’

Werken.” Al met al is hierdoor een interi-
eur ontstaan, dat tegemoet komt aan de 
wensen van beide organisaties. De voor-
zitter van de Besturenraad, Wim Kuiper, 
vertelt: “De inrichting van ons interieur 

door Coen van Ham heeft er voor gezorgd 
dat we een passende uitstraling hebben. 
Medewerkers en leden van onze organi-
satie ervaren het als een heel prettige en 
inspirerende omgeving. Kleur, sfeer en 
ontwerp sluiten heel goed aan bij wie we 
zijn.”

www.coen.info

Een opmerkelijk onderdeel van het interieur; 

de DNA-wanden.
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