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OVER CONCERN
concern is een interdisciplinair ontwerpbureau, met een voorliefde voor interieurs en een focus op het
vormgeven van commerciële en publieke ruimten. het portfolio toont de volgende pijlers; tentoonstellingen,
horeca, creatieve werkruimten, onderwijs, architectuur en interactief. naast commerciële projecten
besteedt het bedrijf veel aandacht aan charitatieve projecten. concern denkt graag vrij en beperkt zich
niet tot het vormgeven van interieur; ook grafische vormgeving, conceptontwikkeling en productdesign
vallen binnen het pakket. een rijk netwerk laat toe steeds het juiste team voor de vraag samen te stellen.
daarmee krijgen opdrachtgevers de meest effectieve en inspirerende mix van creatief talent en bewezen
ervaring. concern beheerst het totaalproces van concept tot definitief ontwerp en beschikt over de
faciliteiten om het proces tot en met de realisatie te ondersteunen.
voor meer informatie: www.concern.nu
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plattegrond begane grond

UPC LEEUWARDEN (CALLCENTER)
interieur publieke ruimten

upc leeuwarden
liberty global international (upc broadband)
leeuwarden
jos schut, roelof hellemans
gilian schrofer, annelous rosenstok
hollandse nieuwe, inside outside, femke van gemert
paul de ruiter architecten
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PROJECT OMSCHRIJVING
concern is verantwoordelijk voor een groot deel van het interieur van upc’s nieuwe kantoor in leeuwarden.
het gaat om een callcenter, waarvan concern de publieke ruimten (atria, koffiebar, restaurant, entree- en
keukengebied) onderhanden heeft genomen. het gebouw in leeuwarden is één van de duurzaamste gebouwen
van nederland (leed platinum en breeam-nl certificering), en is ontworpen door architectenbureau paul
de ruiter.

PROGRAMMA VAN EISEN
doel van het project is het verhogen van de kwaliteit van de organisatie en het huisvesten daarvan. het upc
kantoor staat in de top vijf van de meest duurzame gebouwen in nederland, en heeft door de toegepaste
duurzame en energiebesparende technieken het eerste breeam-nl excellent certificaat in nederland en
een gpr score van gemiddeld 8.3 behaald. in het gebouw zijn twee afdelingen van upc samengebracht die
voorheen verspreid door de stad lagen: het call center en de afdeling network services.
scope: de medewerker moet centraal staan en een prettige werkomgeving krijgen, met hoogwaardige
open werkplekken, een gezond binnenklimaat en volop mogelijkheden voor ontspanning. transparantie,
communicatie, helderheid en menselijke maat zijn daarbij kernwoorden. in dat kader zet concern in op
een moderne en menselijke werkomgeving, waarbij het functioneren en welzijn van werknemers optimaal
wordt bevorderd.

WERKWIJZE
renders: deek

voor deze ontwerpopdracht stelde upc een expertteam samen, waarbij vier partijen (concern, hollandse
nieuwe, inside outside en femke van gemert) gezamenlijk 7.800 m2 (bruto vloeroppervlak) ‘nieuw werken’
introduceerden. concern is binnen het expertteam specifiek verantwoordelijk voor het ontwerp van
het restaurant, de entree en de koffiebar op de begane grond. de atria en het dakterras zijn gezamenlijk
ontworpen.
voorafgaand is door alle ontwerpende partijen samen een document opgesteld waarmee sfeer
uitgangspunten t.a.v. sfeer, materialisatie en functionaliteit zijn geboden.
>>
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WERKZAAMHEDEN
concern verzorgt de fasen co, vo en do. alle ontwerpwerkzaamheden worden door concern zelf verricht.
in de realisatiefase blijft concern nauw betrokken als esthetisch begeleider.

ONTWERP
het duurzame karakter van upc leeuwarden zit hem niet alleen in klimaatbeheersing en de toepassing van
een grijs-water circuit; ook openheid, veel daglicht, groen en optimaal ruimtegebruik zijn kenmerkend
voor het interieur van zowel de werkvloeren als de publieke ruimten. daarnaast staat de werknemer van
upc bij het nieuw-werken-concept centraal. de werkvloeren zijn open en de circa 600 werknemers die het
callcenter telt, delen hun kantoor. de door hollandse nieuwe ingerichte werkplekken zijn verdeeld over
vier verdiepingen en bieden veel ruimte voor interactie. niet alleen in de vorm van flexibele werkstations,
maar ook door deze af te wisselen met speelruimte.
aansluitend en in het hart van het gebouw vormen twee hoog reikende atria een duurzame en verbindende
factor. deze worden gezien als de longen van het gebouw en zijn ingericht als echte binnentuinen, met
een grote diversiteit aan levend groen. de entree biedt direct toegang tot deze groenoase en zorgt voor
een warm welkom met frisse uitstraling. hier is ook de ontvangstbalie ondergebracht, als geïntegreerd
onderdeel van de bar.

rendering: paul de ruiter architecten

een centraal meubel als middelpunt – in zowel opstelling als functie – is typerend voor de interieurs
van concern. waar het receptiemeubel overgaat in espressobar, stap je letterlijk het bedrijfsrestaurant
binnen. deze efficiënt ingerichte ruimte telt 237 zitplaatsen, een buffetgebied en een ‘fly-inn zone’, en is –
atrium inbegrepen - verdeeld in vier vloervelden. speciaal voor deze vloer ontwierp inside outside tapijten
die bijdragen aan sfeer en structuur. ook hier groen, want: ongedwongen, rustgevend, prikkelend en een
aanzet tot natuurlijke orde. elke zone onderscheidt zich bovendien door een eigen invulling van meubilair.
alles in wit en duidelijk familie van elkaar gezien de gemeenschappelijke frisse, heldere vormgeving. en het
is er gezellig. al met al biedt upc haar werknemers maximale vrijheid om te kiezen: koffie of lunch, met de
groep of alleen, ontspanning of (informeel) werkoverleg. de sfeer van een grootstedelijk plein, met alle
veelzijdigheid van dien.

voor meer informatie: 020 5356210
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