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Interieurontwerp kantoorcampus voor VGZ in Arnhem

Introductie
Zorgverzekeraar VGZ heeft op 30 mei 2016 het nieuwe 

uitgebreide gedeelte van hun kantoor bij het centraal station 

in Arnhem, in gebruik genomen. Wij mochten het interieur 

ontwerpen en coördineerden de realisatie van ons ontwerp 

voor dit ambitieuze project, in nauwe samenwerking met 

bouwbedrijf BAM en VGZ.

Programma van eisen
Het project besloeg de begane grond, eerste en tweede 

verdieping van de nieuwbouw van VGZ. 

Gevraagd werd om:

• Een multifunctionele ruimte met presentatiemogelijkheden 

en een flexibele capaciteit

• Een balkon dat uitkijkt op de multifunctionele ruimte

• Een afsluitbare en geluidsdichte ruimte voor evenementen

• Een koffiebar

• Een broodjesbar

• Een café met een voorziening om dranken en eten te 

serveren

• Een werkrestaurant met zitgedeelte en uitgifte, rekening 

houdend met privacy tijdens gesprekken

• Diverse werkgebieden passend bij een kennisorganisatie

• Een verbinding tussen het oude en nieuwe gedeelte

• Herziening van het entreegebied.
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• WPA

• workshop

• verdieping concept visie

• programma invulling

• verdieping PVE

• verdieping schetsontwerp
+ indicatieve begroting

• voorlopig ontwerp
+ onafhankelijk advies
+ voorlopige begroting

• definitief ontwerp
+ toetsing onafhankelijk advies

+ definitieve begroting

• bestek-, werktekeningen

• taakstellend turn-key realisatie

• overall regie realisatie

• beheer planning

• waarborging kwaliteit

• opleverpunten afwerken

• instellen werkomgeving

• werkplek instructie

• onderhoudscontract

• planning + (veiligheids)plan

MEI

n
a

zo
rg

 &
 b

e
h

e
e

r

Aanpak
Het proces om van schetsontwerp tot realisatie te komen, is verlopen 

volgens onderstaand (indicatief) schema.

In de zomer van 2015 

ontvingen wij een Request

For Proposal (RFP) van VGZ 

en hebben wij een 

concept ontwikkeld. Een 

werkplekanalyse (WPA) 

volgde en op basis 

daarvan zijn de functies in 

het interieurontwerp 

bepaald. Kort daarna vond 

een creatieve en 

inhoudelijke workshop met 

VGZ plaats, waarbij we 

hebben ingezoomd op de 

cultuur en identiteit van 

VGZ en over wat het 

leveren van goede zorg in 

de toekomst inhoudt. Via 

een schetsontwerp en een 

voorlopig ontwerp is 

interieurarchitect Jaytee 

van Veen met zijn team tot 

een definitief ontwerp 

gekomen waar VGZ 

volmondig ‘ja’ op kon 

zeggen. De realisatie vond 

plaats in april en mei 2016.
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De visie voor het ontwerp: een multifunctionele campusomgeving (1 van 2)

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke 

maatschappelijke rol: het betaalbaar houden 

van de zorg, nu en in de toekomst. En de 

samenleving kijkt kritisch naar de manier 

waarop die rol wordt ingevuld en of dat 

efficiënt gebeurt. 

De vraag die wij ons gesteld hebben, is: ‘hoe 

kan VGZ als zorgverzekeraar in deze constant 

veranderende maatschappij het verschil 

maken, waarbij zij niet alleen bijblijven, maar 

vooroplopen in de markt?’

Dat is een complexe uitdaging die vraagt om 

een interdisciplinaire aanpak. Het vraagt om 

een omgeving die samenwerking stimuleert, 

waar daadkrachtige acties kunnen ontstaan 

en nieuwe kansen zich ontvouwen. 

Ons antwoord op deze vraag is daarom niet 

alleen een invulling voor het interieur, maar 

ook een programma waarin workshops, 

seminars en talks gegeven worden en waarin 

het thema vitaliteit centraal staat. 

De kwaliteiten van een multifunctionele 

campusomgeving hebben wij vertaald naar 

een werkomgeving waarin VGZ vanuit hun 

passie voor goede zorg gezamenlijk de 

essentiële thema’s in de gezondheidszorg op 

kan pakken.

Lounge
Café

Faculteiten

Restaurant

Living dorms

Deli
Auditorium

Bibliotheek

Symbolische vertaling van een universiteitscampus naar een kantooromgeving.
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De omgeving en het programma moeten er 

samen voor gaan zorgen dat VGZ het 

Gezondste kantoor van Nederland wordt.

Een park omgeven door ruimtes met eigen 

identiteit
De basissfeer van de campus is die van een 

park: een natuurlijke omgeving met groene 

zones waarin men kan aanlanden, werken en 

ontmoeten. 

Het park huisvest diverse ruimtes in de vorm 

van paviljoenen, die uitgevoerd zijn in een 

combinatie van pure materialen met semi-

transparante wandelementen. 

De ruimtes zijn van binnen opvallend en 

hebben ieder hun eigen identiteit. 

Zichtbaar zijn als zorgverzekeraar
De nieuwbouw is gekoppeld aan een 

bestaand gedeelte van het kantoor van VGZ. 

Met het nieuwe gedeelte wil VGZ zichtbaar zijn 

als zorgverzekeraar, dit gedeelte zal dan ook 

vaker voor bijeenkomsten met externen 

gebruikt gaan worden. De ruimtes hebben 

veel mogelijkheden voor samenwerking en 

bieden handvatten voor het creëren van een 

goede balans tussen lichaam en geest.

De visie voor het ontwerp: een multifunctionele campusomgeving (2 van 2)

De indeling van de 
begane grond.

Een schets van één van 
de parkelementen.
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Samenwerkingen

Contain.r
Het ondersteunende programma is ontwikkeld 

in samenwerking met onze partner Contain.r 

Affairs uit Rotterdam en is opgebouwd uit 3 

fases: inspireren, informeren en activeren.

Met deze dubbele aanpak ontstaat een 

omgeving waarin niet alleen de 

basisbehoeften van een goede werkplek én 

de sociale aspecten van Het Nieuwe Werken 

vertegenwoordigd zijn. 

Ook ontplooiing wordt zo een actief 

onderdeel van de werkomgeving. Een 

universiteitscampus herbergt dezelfde 

kwaliteiten en heeft door de eeuwen heen 

bewezen zowel deze fysieke, sociale als 

emotionele aspecten op harmonieuze wijze te 

combineren.

Pubblik&Vos
De styling is in nauwe samenwerking verzorgd 

door Pubblik&Vos.  De inrichtingselementen en 

styling geven een knipoog naar de zorg. 

Een operatielamp, afbeeldingen van het 

menselijk lichaam, oogmetingsapparatuur en 

illustraties waarbij de klant en de zorg centraal 

staan worden gebruikt om de klanten en 

doelen van VGZ te visualiseren.

De indeling van de begane 
grond, een stap verder.

Een impressie van een 
parkelement.
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Foto’s realisatie
Een multifunctionele ruimte met presentatiemogelijkheden, flexibele capaciteit, een balkon dat op de ruimte uitkijkt. Mogelijkheid tot geluidsdichte afsluiting voor evenementen.
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Foto’s realisatie
Herziening van het entreegebied.
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Foto’s realisatie
Een koffie- en broodjesbar en een café met een voorziening om dranken en eten te serveren.
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Foto’s realisatie
Een werkrestaurant met zitgedeelte en uitgifte, rekening houdend met privacy tijdens gesprekken.



KANTOORCAMPUS VGZ | ARC16 AWARDS

Foto’s realisatie
Diverse werkgebieden passend bij een kennisorganisatie en een verbinding tussen het oude en nieuwe gedeelte.
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Facts

Ontwerpperiode : oktober 2015 - maart 2016

Realisatieperiode : april - mei 2016

Oplevering : 27 mei 2016

Opdrachtgever : Coöperatie VGZ

Interieurarchitect : Jaytee van Veen

Fotografie : Harald Lakerveld

Adres : Nieuwe Stationsstraat 12

6811 KS Arnhem

Rever Interieurprojecten

Radonweg 2

3542 AN  Utrecht

030-214 22 55

info@rever.nl

www.rever.n

K.v.K. Utrecht 31037520

BTW nr. NL006984502B05

http://www.rever.nl/
http://www.rever.nl/

