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Het gegeven vooraf
De oude huisvesting van Rabobank Dommelstreek is functioneel en technisch gedateerd 
en sluit niet meer aan op de ambities en gewenste manier van werken. Daarom heeft  
Rabobank Dommelstreek besloten een nieuw bankkantoor te realiseren. Op de locatie 
van het oude Kennis- en Adviescentrum wordt het bestaande gebouw gestript tot casco, 
gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw tot circa 3000 m2 BVO. De uitbreiding wordt 
aan weerszijden om de bestaande bouw heen geplaatst, waarbij de prestatie van de 
gebouwschil verder gaat dan de huidige (duurzaamheid)eisen.
De nieuwbouw is naar ontwerp van Van den Pauwert architecten. De nieuwbouw kenmerkt 
zich door een ‘plaza’ op de begane grond, waar ontmoeten tussen klanten en medewerkers 
centraal staat. Deze omgeving sluit aan op de manier waarop klanten nu en in de toekomst 
hun bankzaken regelen. De werkomgeving voor medewerkers van de bank dient te worden 
ingericht volgens het principe ‘Het Nieuwe Werken’.
Rabobank Dommelstreek wil graag een bijdrage leveren aan een duurzaam gebouwde 
omgeving. Vanuit dit streven is de ambitie geformuleerd het nieuwe bankkantoor te 
certificeren volgens de BREEAM-NL Nieuwbouw beoordelingsmethodiek wat moet leiden 
tot het certificaat ‘Very Good’. Dit is tevens van toepassing op het vaste meubilair.
Start bouw voorjaar 2013, oplevering voorjaar 2014.

Aard van de interieuropgave
Het maken van een interieurplan voor zowel alle afwerkingsmaterialen  in de 
bouwkundige bouw, als voor het vaste meubilair, standaard meubilair en alle overige losse 
inrichtingselementen.

Programma van Eisen
Samenvattend geeft onderstaande opsomming een beeld van de wensen en eisen van 
Rabobank Dommelstreek aan het interieurontwerp voorafgaand aan het proces:
- Verschillende sferen die verschillende gebieden in het gebouw kenmerken
- Kleur is belangrijk zonder dat het een ‘kermis’ wordt
- Het interieur moet verrassend zijn
- Duurzame toepassing van materialen en gebruik van de meubels
- Het interieur dient de ontmoetingsfunctie op de begane grond tussen klanten en  
 medewerkers te ondersteunen
- Het interieur dient de werkprocessen op de werkvloer (Het Nieuwe Werken) te  
 ondersteunen

Wijze van aanpak
Vanuit de gelederen van de bank werd een interieurcommissie samengesteld waarin 
naast Berix Interieur ook de architect (Van den Pauwert architecten) zitting had. Deze 
interieurcommissie vormde het beslisorgaan waarin wensen kenbaar werden gemaakt. 
Beslissingen werden genomen op basis van vier pijlers; budget, uitstraling voor 
medewerkers, behoud van de transparantie van het gebouw en de geschiedenis van de 
bank (de oudste Boerenleenbank van Nederland werd in Geldrop opgericht).
De uitdaging voor Berix Interieur was om in de strakke zakelijke en transparante 
architectuur van Van den Pauwert het gewenste warme interieur te brengen voorzien 
van vernieuwingen en toch binnen budget te blijven met duurzaamheid in materiaal en in 
gebruik.

Het resultaat
Als ontwerper heb ik mezelf de vraag gesteld, ‘wat is een vernieuwend interieur voor 
Rabobank’. ‘Is Rabobank een organisatie voor het ‘uitproberen’ van nieuwe onbeproefde 
materiaaltoepassingen?’ Ik kwam tot de conclusie dat voor deze opdrachtgever ‘de 
vernieuwing’ ligt in een nieuwe manier van het omgaan met contacten, een nieuwe manier 
van omgaan met ontwikkelingen in hun maatschappelijke omgeving. 
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En daarnaast de nieuwe manier van werken op de werkvloer met flexwerkplekken in 
verschillende vormen, ruimte voor ontmoeten tussen collega’s en ruimte voor lichamelijke 
en geestelijke verruiming. 

Omgaan met contacten
De gastvrijheid is in het ontwerp benadrukt door i.p.v. een receptiebalie een koffiebar te 
plaatsen. Rabobank vond dit een geniaal idee. De koffiebar wordt nu bemand door een 
gastvrouw die haast als een barista heerlijke koffies klaarmaakt en tegelijkertijd bezoekers 
ontvangt en te woord staat. De koffiebar is tegelijkertijd ook een plek waar bezoekers 
en medewerkers al dan niet met hun laptop kunnen werken. Leden en medewerkers van 
de bank kunnen op de gehele begane grond gebruik maken van de beschikbare plekken 
om te werken en te ontmoeten; aan de koffiebar, aan de leestafel, in het restaurant, in de 
spreekkamers of aan de sta-hoge werkplekken naast de entree. Gastvrijheid en warmte 
stonden voor Rabobank daarbij hoog in het vaandel.

Omgaan met ontwikkelingen in het werkgebied
De bank wil een platform zijn voor haar leden en de directe omgeving. Vanuit dat 
oogpunt ontwierp Berix Interieur een ‘ophangconstructie’ in het atrium. Middels 2 truss 
liggers zijn 8 ophangpunten mogelijk waaraan de bank wisselend items kan hangen.  De 
ophangpunten zijn met afstandsbediening in hoogte instelbaar en ook de verlichting kan 
naar wens in hoogte ingesteld worden. Zo kan men dus kiezen voor een presentatie op 
ooghoogte op de begane grond, of juist op hoogte van de verdiepingen. Het voordeel van 
deze constructie is dat de vloer van het atrium op de begane grond altijd flexibel bruikbaar 
blijft.

Het Nieuwe Werken
Medewerkers hebben geen vaste werkplekken meer. Zij kiezen op ieder moment van 
de dag de plek die op dat moment het beste bij hun behoefte past. Zo zijn er naast de 
‘reguliere’ werkplekken open- concentratieplekken (bureau met een gestoffeerd schot 
rondom) en gesloten concentratieplekken. Om de dag te starten met het team is er 
een dagstartruimte waar actieve sta-krukken om een statafel staan. En voor een kort 
overleg met collega’s is er bij de pantry een zitje in een nis die ‘afgesnoept’ is van de 
erachter gelegen trappenhal. Ook is er een inspiratieruimte die tot doel heeft de geest 
te verruimen en een nieuwe blik te werpen op een probleem. In deze ruimte is alles er op 
gericht om out-of-the-box te komen. De verlichting kan in alle kleuren ingesteld worden, 
geur-diffusers verspreiden verschillende geuren en met de geluidsinstallatie kan de sfeer 
helemaal afgemaakt worden. De vloer, wanden en gordijnen in deze ruimte zijn wit om 
zoveel mogelijk reflectie van het licht mogelijk te maken.
In de privacyroom kunnen medewerkers terecht voor een powernap in een relaxstoel.

Het nadeel van de gewenste open structuur is het gemis van voldoende ruimtes om 
privacy gevoelige telefoongesprekken te voeren. Dit is opgelost door ‘telefooncellen’ te 
maken. De toegepaste akoestische materialen zorgen ervoor dat het telefoongesprek in de 
omliggende ruimte niet verstaanbaar is.

Materialisatie
Bij de materialisatie is rekening gehouden met de BREEAM-NL certificering ‘very good’, 
die inmiddels ook afgegeven is. Dat betekende het toepassen van duurzame materialen 
(FSC keurmerk voor houttoepassingen EN uitvoerende partijen, tapijt met ‘Cradle to 
Cradle’ - certificaat) bij de vaste invullingen. De kleurstelling is in warme tinten met donker 
hout, maar ook met witaccenten die de verbinding leggen met de strakke vormgeving en 
het wit van de architectuur. 
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de entree met de koffiebar
 Dit maatwerkmeubel is rondom 

twee bouwkundige penanten heen 
gebouwd

dynamische LEDpanelen die 
een doorlopende visualisatie 

vertonen in het tochtportaal en de 
entreehal. De bewegende beelden 

zijn bedoeld om bezoekers te 
verwelkomen, begeleiden en 

vermaken. 

paGina / 4



BERIX  /  inter ieur
bureau voor interieurarchitectuur

Het atrium met de 
ophangconstructie (truss-

liggers met lieren, motoren en 
staalkabels)

Hier is te zien hoe de bank een 
fiets-stimuleringsplan onder de 

aandacht brengt. Voor momenten 
dat er tijdelijk geen items zijn om 
op te hangen zijn hangpotten met 

planten voorzien.
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het restaurant

Ook hier verschillende plekken 
om te ontmoeten, overleggen en 

werken

zitplekken met uitzicht op de mooi 
aangelegde tuin

De keuken en uitgifte zijn 
door Berix Interieur ontworpen 

en geschikt voor het 
exploitatieconcept van Colour 

Kitchen;
een professioneel hospitality 

concept met een groot 
maatschappelijk hart. 
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historische elementen

Rabobank Dommelstreek is 
trots op het feit dat in Geldrop 

de eerste Boerenleenbank werd 
opgericht. Een gegeven dat Berix 

Interieur als een rode draad in het 
ontwerp heeft opgenomen.   

Zo zijn historische momenten in 
de geschiedenis vermeld in een 

tijdlijn op de glaswanden.

Oude documenten die nog 
in het bezit zijn van de bank 

(oprichtingsacte, eerste balans 
etc.) zijn geprint op behang met 
een vintage uitstraling. Ook het 

tapijt heeft een vintage print. 

De leestafel is ontworpen 
met een vitrine in het blad 

waarin originele documenten 
van de oprichtingsperiode zijn 

tentoongesteld.

Op deze foto is ook een 
van de belcellen te zien 

voor de privacygevoelige 
telefoongesprekken.

paGina / 7



BERIX  /  inter ieur
bureau voor interieurarchitectuur

paGina / 8

werken, vergaderen, concentratie, 
overleggen , bellen
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begane grond
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eerste verdieping
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