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Voor Blokker ontwierp OTH architecten een interieur met twee gezichten, een 
thuis voor zowel de jonge en dynamische E-Commerce afdeling als de meer 
formele en zakelijke Blokker Holding. De twee verdiepingen in een industrieel 
pand in Amsterdam Zuidoost, kregen een eigen uitwerking, maar zijn wel degelijk 
onderdeel van één interieur. 

Begane grond: E-Commerce
Op de begane grond vormt de centrale kern, waarin zitjes en andere functies 
zijn opgenomen, een blikvanger in het overwegend open interieur. De afdeling 
E-Commerce is vormgegeven als kleurrijke ‘playground’. Rondom de kern liggen 
flexwerkplekken die doorlopen in het restaurant, dat dankzij glazen puien weer 
uitvloeit naar buiten. Met name het gebied dat grenst aan het restaurant, daagt 
medewerkers uit out-of-the-box te denken en nieuwe energie op te doen met 
gameconsoles, tafeltennis en andere spelelementen. Creativiteit speelt op deze 
plek een grote rol en het interieur kreeg vorm met die intentie. Kern, glaswanden 
en kasten zijn uitbundig voorzien van Blokker beeldmerken en producten, wat de 
gezamelijke identiteit versterkt. 
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Plattegrond begane grond





Verdieping: Blokker Holding
Op de verdieping huist Blokker Holding. Ook hier staat de kern centraal, waarin 
diverse praktische functies zijn ‘uitgehouwen’. Er omheen liggen informele 
ontmoetingsplekken. Aan de gevel een mix van gesloten werk- en overlegruimten 
en open, maar beschutte werkruimten. De kleurstelling is op de verdieping meer 
ingetogen en zakelijker dan op de begane grond, passend bij het type werk en 
gebruiker.

Eenheid
Ondanks verschillen tussen de begane grond en de verdieping, is er sprake van 
eenheid in het interieur, dankzij overeenkomsten in vorm, materiaal en meubilair. 
Bovendien worden gebruikers van de verdieping geprikkeld tot interactie met de 
begane grond, aangezien zij gebruik maken van het restaurant en de buitenruimte. 
De restaurantzone functioneert zo letterlijk als een fysiek verbindingsmiddel 
binnen de organisatie. Hier, maar ook in de aangrenzende tuin, is ervoor gekozen 
interieurelementen te incorporeren uit Blokkers eigen merkenportfolio. Op deze 
wijze is slim omgegaan met het budget en tegelijkertijd herkenning gegenereerd. 
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