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Project opgave: 
  
Fairphone Hoofdkantoor in Amsterdam 
De visie van Fairphone voor hun nieuwe hoofdkantoor was helder: een kantoorruimte waarin hergebruik en duurzame 
materialen voorop zouden staan. Met een zeer korte doorlooptijd van slechts twee-en-een-halve maand en een beperkt 
budget, was het de uitdaging om op creatieve wijze met herbruikbare materialen deze visie vorm te geven. 
In het ontwerp van Melinda Delst Interior Design in samenwerking met studio modderman, zijn de bestaande draagbalken 
en wanden ongemoeid gelaten, en zijn de werkruimtes heel natuurlijk gepositioneerd met veel daglicht en uitzichten over 
de stad en het IJ.   
Het PVE : 
Open kantoor met gesloten ruimten voor vergaderen en bellen, een open keuken met mogelijkheden om te koken. Ruimte 
voor veel planten en informeel overleg. Gebedsruimte, kolfruimte en douche. Een ruimte voor workshops en reparaties. 
De benadering van het ontwerp is gebaseerd op hergebruik en transparantie. 
Voor het project van het hoofdkantoor van Fairphone werden we gedwongen bij elk materiaal stil te staan wat de impact 
hiervan is op de carbon footprint, productiemethodes en recycle-mogelijkheden.  
Fairphone beweert zelf: “Fairphone is een sociale onderneming met als oogmerk een eerlijk verdeelde economie te 
creëren en de wijze waarop middelen worden vervaardigd te veranderen. Wij ontsluiten waardenketens, creëren 
transparantie en lossen problemen op teneinde een debat over een werkelijk eerlijke verdeling te starten “  
De besloten vergaderruimtes, alsook de ‘skype’-booths, zijn ontworpen door de beschikbare puien, achtergelaten door 
vorige huurders, opnieuw te gebruiken. De wanden zijn bekleed met rubberhout, een restproduct van de rubber-industrie. 
Diverse kleine ‘woonkamers’, zijn ingericht met hergebruikt meubilair en verlichting, verkregen via e-bay en 
kringloopwinkels.  
Het succes van het ontwerp heeft haar oorsprong in het dynamische en creatieve proces van het ontwerpteam, inclusief 
de aannemer. Bij iedere materiaalkeuze is de afweging tussen hergebruik en nieuw fabricaat gemaakt en daarmee aan de 

bouwnijverheid getoond hoe om te gaan met hergebruik en transparantie binnen de bouw.  
 
Project gegevens: 
Interieurarchitect: Melinda Delst Interior Design 
samenwerking:  studio modderman 
 
realisatie : februari 2015 
omvang: 1300m2 
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