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Interieur Hoofdkantoor BrandLoyalty, ‘s-Hertogenbosch 
 
Architectuurbureau Voss transformeerde een kleurloze kantoorkolos 
aan de Koningsweg in ’s-Hertogenbosch tot een inspirerende 
ontmoetingsplaats waar je het liefst nooit meer weggaat. 
 
Tekst: Eva Vroom 
Foto’s: Guido Erbring, Bert Voss 
 

BrandLoyalty, wereldwijd actief op het gebied van retail loyalty, was zijn vorige 
hoofdkantoor aan de rand van ‘s-Hertogenbosch ontgroeid. De nieuwe huisvesting  aan de 
Koningsweg -op loopafstand van het station- is een jaren 70 kantoorkolos die voorheen 
onderdak bood aan Essent. Aan Architectuurbureau Voss de schone taak om van dit 
doorsnee kantoorpand een inspirerend gebouw te maken, met de uitstraling die past bij de 
denk- en werkwijze van BrandLoyalty. Het hoofdkantoor moest niet alleen een prettige 
werkomgeving worden voor de medewerkers van  het bedrijf, maar ook een 
ontmoetingspunt en kenniscentrum waar de medewerkers van de 14 kantoren wereldwijd 
hun kennis en vaardigheden kunnen opfrissen. Tot nu toe werden meetings en trainingen 
altijd op externe locaties gegeven, maar het nieuwe hoofdkantoor brengt hier verandering 
in. Dankzij een volledig uitgerust auditorium en lesruimtes is er nu plaats voor de 
opleidingscomponent van het bedrijf -BrandLoyalty University- en voor het organiseren 
van trainingen, seminars en workshops.  
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Openheid 
“BrandLoyalty heeft een uitgesproken kijk op hoe een kantoor eruit moet zien” vertelt Bert 
Voss, ook al betrokken bij de inrichting voor het vorige kantoor en de interieurs van de 
internationale vestigingen. “Het is een fantastische opdrachtgever. Je krijgt als architect 
geen PvE van ze, maar een verhaal. Voor dit kantoor wilden ze zoveel mogelijk open 
ruimten hebben, met een hospitality uitstraling.”  
Volgens BrandLoyalty presteren mensen het beste in een verwelkomende omgeving, een 
soort verlengstuk van thuis. “Thuiswerken is toegestaan, maar dit kantoor is zo leuk, dat je 
liever hier werkt.” Met deze aangename en inspirerende werkomgeving verzekert 
BrandLoyalty zich niet alleen van zeer gemotiveerde werknemers, maar heeft het bedrijf 
ook geen enkele moeite om de besten uit de branche te rekruteren. “Omdat het interieur er 
vooral niet als een standaard kantoor uit mocht zien, stonden we voor een flinke opgave 
toen we de opdracht kregen om dit pand te transformeren. Het was typisch een jaren 70 
gebouw met lage plafonds, donkere gangen en cellenkantoortjes.” Voss werkte samen met 
Van Aken architecten voor de architectuur van het gebouw, en nam zelf het interieur voor 
zijn rekening. “We hebben eerst alles gestript en vides gemaakt om meer licht binnen te 
laten. In de grootste vide bij de entree was genoeg ruimte voor een sculpturale wenteltrap.” 
Dankzij deze trap en de verzonken vijver in de vloer van de entreeruimte heb je als 
bezoeker direct het gevoel in een bijzondere omgeving te zijn beland. Via de glazen bodem 
van de vijver dringt daglicht vanuit de vide door tot in de onderliggende parkeergarage, en 
zorgt hier voor een onverwacht en subtiel lichtspel. “De sfeer is als in een hotel, open en 
verwelkomend. Er staan hier nergens poortjes.” 
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Restaurant 
De kernen van het gebouw waren oorspronkelijk bekleed met grindbeton. Voor een warme, 
natuurlijke uitstraling pakte Architectuurbureau Voss ze in met donker gestoomd hout. 
Deze afwerking vormt een mooi contrast met de crèmekleurige natuurstenen vloer van de 
begane grond en de witte balustrades rondom de vide. Links van de entree bevindt zich een 
ruime lobby die overloopt in het bedrijfsrestaurant met open keuken. Hier stelt de kok 
dagelijks een klein menu samen waaruit de medewerkers een keuze kunnen maken. Er zijn 
verschillende soorten zitopstellingen gemaakt in de royale ruimte. “Iedereen heeft zo zijn 
voorkeuren. Sommige mensen zitten liefst in een lichte ruimte, anderen houden meer van 
een wat warmere, besloten omgeving.” Voss wijst op een barmeubel in het restaurant, dat 
bekleed is met een opvallend RVS plaatmateriaal. “Dit zijn de gevelplaten van geëtst RVS 
van het oude kantoor, nog over van een grote verbouwing destijds. We hebben de platen in 
stukken geknipt en op verschillende plekken in het interieur verwerkt..” 
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Barista  
Aan de andere zijde van de lobby, net voorbij de liften is een grote coffeebar waar na de 
lunch een barista aan het werk gaat. De met donkerbruin leer beklede wanden en maatwerk 
houten meubelen zorgen voor de juiste warme sfeer. “Hier is het vaak zo druk dat mensen 
in de rij staan voor koffie”.  
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Rouleren 
Het ontwerpen van de kantoorverdiepingen kostte de nodige hoofdbrekens, vertelt Voss. 
“Ik maak voor BrandLoyalty altijd bladen met referentiebeelden, maar bij de kantoren 
duurde het even voor we de gewenste sfeer hadden gevonden. Het bleef aanvankelijk nog te 
kantoorachtig.” In het uiteindelijke ontwerp valt de bijzondere plek van de boardrooms op: 
deze liggen niet zoals vaak het geval is bovenin het gebouw, maar op de derde verdieping 
midden tussen de medewerkers. Op de verdiepingen zijn overlegplekken gemaakt, onder 
andere in de vorm van hoge tafels met krukken. De tafels zijn multifunctioneel: door er 
kastenblokken onder te plaatsen veranderen ze van overlegruimte in bergruimte. “Steeds 
meer afdelingen kiezen voor extra bergruimte, omdat ze voor overleg liever beneden in de 
lobby gaan zitten.” Een bijzondere uitdaging bij het ontwerpen vormde de policy van 
BrandLoyalty dat afdelingen ieder half jaar naar een ander deel van het pand verhuizen. 
Door zo te rouleren krijgen ingesleten routines geen kans en blijft iedereen scherp en fris. 
Het betekent wel, dat je niet specifiek voor een doelgroep kunt ontwerpen , aldus Voss. 
“Finance stelt andere eisen aan een ruimte dan bijvoorbeeld marketing. De kunst is om zo te 
ontwerpen dat er maar minimale aanpassingen nodig zijn per groep.” 
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Mr. Voss 
Veel van het meubilair is door Architectuurbureau Voss ontworpen, zoals bijvoorbeeld de 
maatwerk bureaus. Hierdoor kon de sfeer en het ontwerp tot in de kleinste details 
doorgezet worden. De bureaus worden net als veel andere maatwerk meubelen in het pand 
uitgebracht door  mr.Voss. “Onder deze naam valt alles wat we aan eigen producten 
ontwerpen. Voor dit project hebben we onder andere een ruime, arbo-goedgekeurde 
huiselijke werkplek ontworpen. De bureaus zijn van iepenhout en in hoogte verstelbaar, 
met een docking station in het ladenblok.” Voss wijst op een bijzondere toevoeging: “Ieder 
bureau heeft een ingefreest profiel waarop je foto’s of andere personalia kunt zetten. Als je 
advertenties voor bureaus ziet, zijn het altijd lege meubelen, hooguit met een mooie Mac 
erop. Maar in de praktijk komen er allerlei andere dingen op te staan, dus daar kun je maar 
beter voorzieningen voor maken.” Omdat er veel uitwisseling plaatsvindt tussen het 
hoofdkantoor en de vestigingen in het buitenland, is het belangrijk dat alle kantoren een 
zelfde herkenbare uitstraling bezitten. Ondertussen zijn verschillende buitenlandse 
kantoren dan ook verbouwd met dezelfde meubelen en bijbehorende sfeer.  
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Projectgegevens  
 

Project: Hoofdkantoor Brand Loyalty int.  
Adres: Koningsweg 101, ‘s-Hertogenbosch 
Opdrachtgever: Brand Loyalty int. 
Gebruiker: Brand Loyalty int. 
Interieur ontwerp: Architectuurbureau Voss, Eindhoven 
 Bert Voss, Roel Scheepmaker, Dederique Meijs, Dolf Nijsen 
Exterieur ontwerp: van aken architecten, Eindhoven 
Inrichting: Architectuurbureau Voss, Eindhoven 
Meubel ontwerp: Architectuurbureau Voss, Eindhoven 
Bouwmanagement:  Procore, van aken architecten, Architectuurbureau Voss 
Bouwdirectie: Built to Build, ‘s-Hertogenbosch 
Constructeur: Van de Laar, Eindhoven 
Adviseur E-installaties: Deerns, Rijswijk  
Adviseur W-installaties: Deerns, Rijswijk 
Licht adviseur: Arpalight, Bavel  
Overige adviseurs: DGMR, Den Haag 
Start bouw: 2011 
Oplevering bouw: 2014 
Oplevering interieur 
definitief: 

maart 2016 

Gebouwfunctie: kantoor 
Bruto vloeroppervlak: Brand Loyalty 9100m2;   

totaal 14500m2;  
totaal incl. parkeerkelder 18200m2  

Bouwkundig aannemer: Hurks/ Moonen 
Aannemer E-installaties: Mansveld 
Aannemer W-installaties: Wolter & Dros 
Meubelmaker: Smeulders Interieurgroep; H&S interieurbouw i.s.m. Gielissen 
Projectinrichting: PGA Totaalinrichters 
Vloeren: Total Project Service 
Systeemwanden: MB-afbouw i.s.m. ESD  
Projectinrichting: PGA Totaalinrichters 

 
 
 
 
 
 
 


