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De nieuwe werkplek van het bedrijf Company Webcast heeft een industrieel karakter met een vrije hoogte van 4,9 meter 
en grote vensters. De enorme hoeveelheid licht en lucht heeft veel kwaliteit, een mooi uitgangspunt voor het ontwerp. 
Door een zeer beperkte budget worden de bestaande installaties, het plafond, het volume en de vloer, gelaten zoals ze 
zijn. Het ontwerp richt zich op het laten ontstaan van nieuwe ruimtes; het spel met de wanden vormt de uitdaging. Open 
ruimtes met direct zicht op de omgeving, naar meer intieme ruimtes met de focus op de binnenzijde. De ruimtes verlopen 
van breed naar smal, de markering van een nieuwe zone of functie. Daglicht en verse lucht zijn altijd aanwezig, omdat 
alle kantoorwanden half hoog zijn. De zacht gekromde wanden nodigen je uit naar binnen. In het centrale gordijn komt 
deze kromming terug, maar dan bijna ruimte hoog en gemaakt van linnen stof, welke beweegt als je er langs loopt en ze 
geeft een semitransparante doorkijk. De kantoorscheidende wanden zijn uitgevoerd met een basis van ecoplex, waar 
minerale wol met wolvilt als afwerking is aangebracht. Iedere kantoorscheidende wand heeft een eigen plank, voor kan-
toorbenodigdheden en privé spullen. 
Company Webcast verzorgt live televisie-uitzendingen op internet, webinars, webcasting en weblectures. Grote beursge-
relateerde organisaties maken gebruik van deze faciliteiten. De opdrachtgever, Olaf Lawerman, heeft oog voor de wens-
en van zijn werknemers en cliënten. Dit is zichtbaar in grote overzichtelijke ruimtes, de ‘rest’ ruimte, naast de functionele 
kantoorruimtes en de fi lmstudio met regiekamer. De werkzone is gescheiden van de ‘fun’ zone door een wand over de 
volle 4,9 meter hoogte, uitgevoerd in underlayment. Deze wand is een akoestische onderbreking, maar ook een klimwand 
en een ‘wall of fame’ waar klanten een kaartje achter kunnen laten en zo zien wie eerder gebruik heeft gemaakt van de 
studio. De meubelelementen en tafels zijn gemaakt van ecoplex en zijn speciaal ontworpen voor dit project. De lamp is 
zichtbaar bij de entree als blikvanger.
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Lamp Company Webcast

Deze lamp hangt als bijzonder element bij de entree van Company Webcast. De fi jne samenwerking gedurende de 
verbouwing heeft er toe geleid dat de opdrachtgever voldoende vertrouwen had in dit experiment. Hij heeft de materialen 
betaald voor de lamp. De uren van het maken en ontwerpen zijn onbezoldigd. Voor mij was het een kans om het maken 
en ontwerpen weer te combineren, aangezien ik na het behalen van mijn meubelmakers diploma, de laatste jaren meer 
mijn focus heb gelegd op architectenwerk. 
De materialen van de lamp zijn overgebleven restmateriaal van de verbouwing, zoals de verschillende kleuren wolvilt en 
gegalvaniseerd staal. Perspex is helder, enkelzijdig - en dubbelzijdig gezandstraald toegepast. De verschillende tech-
nieken, zijn onder andere computer gestuurd laser snijden en stansen. Het totaal bestaat uit 72 transparante draden, 
met in totaal 342 elementen daaraan verbonden. De elementen zijn samengesteld uit verschillende materialen, kleuren 
en combinaties. Samen vormen ze een groot cirkelvormig 3-dimensionaal element met een lichtbron in het centrum. Bij 
een kleine luchtverandering transformeert de lamp van vorm, omdat alle 342 deeltjes als mobielen bewegen. Perspex en 
metaal refl ecteren het licht en door de uitsparingen in de kleine elementen ontstaan fraaie doorkijkjes. Het dunne vilt laat 
licht door, de uitsparingen in de elementen zorgen dan voor gekleurde oplichtende vlakjes. De gepolijste ronde plaat aan 
het plafond refl ecteert licht, de directe omgeving wordt daardoor beïnvloed. Elke beweging rond de lamp krijgt zijn eigen 
spiegeling. De grove betonstructuur van het plafond vormt daarbij een mooi contrast. De lichtbron bestaat uit een semi-
transparante policarbonaat kap, welke speciaal is gemaakt voor een egale verspreiding van licht. Hierin is een 3-hoekig 
aluminium profi el geplaatst, met daarop led strips, welke over de gehele hoogte een egaal licht verspreidt. Aan de onder-
zijde is een kleine halogeenspot aangebracht, voor aanvullende verlichting.
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