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Rituals experience als werkomgeving 
Hoofdkantoor Rituals Amsterdam by M+R interior architecture

Opdrachtgever: Rituals Cosmetic Enterprise, 
   de heer Raymond Cloosterman

Medio juni 2012 werden we benaderd door Rituals, de heer Raymond 
Cloosterman. Voor de keuze van de locatie en gebouw zocht men een 
gebouw dat het hoofdkantoor van Rituals kon huisvesten en past bij de 
DNA van de organisatie. En men zocht een architect die Rituals kon 
bijstaan in het concipiëren en ontwerpen van een innovatieve  
werkomgeving gebaseerd op tijd en plaats onafhankelijk werken.  
Raymond Cloosterman was erg gecharmeerd van ons project op 
Schiphol, de Privium ClubLounge. Deze ruimte ademt rust uit, is in  
balans en ook de materiaal samenstelling sprak Rituals aan. 
Voor het ontwerp van de lounge hebben we de Oosterse filosofie van 
Feng Sui toegepast: hoe de omgeving het geluk van de bezoeker kan 
beïnvloeden. Deze filosofie past helemaal bij Rituals, niet verwonderlijk 
dat Privium het leidmotief voor de nieuwe huisvesting van Rituals is  
geworden. De nieuwe kantoorlocatie aan de Keizersgracht is een  
combinatie van 3 aaneengesloten panden waar, achter de monumentale 
buitengevels, een moderne kantoorruimte is gerealiseerd. De originele 
niveauverschillen zijn gehandhaafd echter de inrichting is geheel naar 
de ‘huidige’ gebouwnormen. Witte klimaatplafonds met energiezuinige  
tl verlichting, trappenhuizen en liften; kortom een modern kantoor. 

Rituals DNA; tegenstrijdige visie tussen gebruiker en verhuurder
De uitdaging voor ons was om in de moderne omgeving een Rituals 
omgeving te creëren gebaseerd op het Nieuwe Werken. Om het  
gehele programma te kunnen huisvesten heeft Rituals twee 
verdiepingen gehuurd in het 5 verdiepingen tellende grachtenpand,  
totaal ca. 1.500 m2. We hebben aan de hand van de aantal  
medewerkers en bezettingsgraadmetingen een indelingsconcept  
gemaakt met verschillende werkplek vormen. In nauw overleg met  
Rituals zijn we gekomen tot de ideale indeling en typen werkplekken.  
We hebben o.a. lange werktafels ontworpen, met verplaatsbare houten 
frames zo kan de medewerker zijn of haar werkplek naar eigen wens 
aanpassen. De houten frames zijn tevens voorzien van geluidabsor-  
berende kussens. Een groot deel van de werkplekken zijn zit- / 
stawerkplekken geworden, deze dragen bij aan een actievere  
werkhouding. Omdat er veel wordt getelefoneerd binnen Rituals zijn er 
op diverse plekken telefooncabines voorzien, zo kunnen de  
medewerkers ongestoord optimaal werken. Voor een betere interactie 
tussen de twee verdiepingen hebben we een open organische trap  
ontworpen, direct bereikbaar achter de receptie/ontvangst. Aan de 
gesloten zijgevels zijn inloopkasten gesitueerd die aan de voorzijde zijn 
voorzien van een bedrukte bespannen stof met akoestische vulling. 
Deze inloopkasten zorgen voor maximaal opslagcapaciteit van samples 
en materialen, makkelijk bereikbaar en zonder hinderlijk zicht hierop.
De grootste obstakels in dit project waren binnen een korte tijd met een 
vastgesteld budget binnen een modern kantoor een Rituals omgeving te 
creëren waarbij tijdens de planvorming nog onderhandeld werd over de 
huurpenningen en voorzieningen. De beeldvorming van Rituals en de 
gewenste bouwkundige aanpassingen strookte niet met de visie van de 
gebouw eigenaar die er een ‘statig’ herenpand van wilde maken.  
De kwaliteit van onze  plannen en visualisaties hebben bijgedragen aan 
de acceptatie bij de gebouweigenaar.



Gebruikers Rituals inclusief groei komende 5 jaar: 150 medewerk-
ers
Office & Management   07 fte
Finance & Services    15 fte
Human Resource   06 fte
ICT     07 fte
Retail      31 fte
Supply Chain    17 fte
Whole sale    13 fte
Store design    11 fte
Marketing & communicatie  17 fte
Innovations    14 fte
Sourcing    12 fte

Jaar ingebruikname:   2013

Kleur- en materiaalgebruik
Het kleur- en materialen pallet van de Privium Clublounge heeft gefun-
geerd als inspiratie; natuurlijke duurzame materialen en lichte natuurtint-
en; hout, glas en natuursteen. 
De houtenvloer is een eiken stroken parket samengesteld uit duurzaam 
restmateriaal, afgewerkt met een witte lazuur.
De vaste inrichting is gemaakt van duurzaam FSC hout. In het interieur 
zijn bamboe stammen opgenomen als ruimte scheidingen. Kleurac-
centen zijn verkregen door gekleurde re-used carpets, meubels, planten 
en Oosterse beelden aan de hand van onze ‘moodboards’ zorgvuldig 
geselecteerd door het design department van Rituals.

Betrokken partijen
Werkplekconcepten:   M+R interior architecture
Interieur architect:   M+R interior architecture
Styling:    Rituals store design department 
i.s.m. M+R
Architect:    Oever & Zaaijer architecten na-
mens eigenaar
Gebouweigenaar:   DVM
Makelaar namens Rituals:  CBRE



• Bel etage (917 m2)
 Open werkplekken    14
 Venster werkplekken    14
 Zit-sta werkplekken    10
 Teamwerkplekken    20
 Stilte werkplekken    02
 Informeel overleg    02
 Telefoonplekken    02
 Vergader- overlegruimten   02
 Eet- werkcafé capaciteit   50

• 1e verdieping (737 m2)
• Open werkplekken    20
• Zit-sta werkplekken    10
• Teamwerkplekken    22
• Stilte werkplekken    03
• Telefoonplekken    04
• Open overleg plekken    01
• Clubgebied + informeel overleg  01
• Vergader- overlegruimten   02

Werkplekken typen en verdeling



Werkplekken typen en verdeling
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