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citaten uit een interview

Ex Interiors ontwierp het interieur 

voor het nieuwe hoofdkantoor van 

Koninklijke Auping in Deventer. Van 

welke verbindende thema’s zijn jul-

lie uitgegaan?

Al in het eerste gesprek met direc-

teur Aart Roos bleek dat bij Auping 

naar verbinding werd gezocht. Het 

bedrijf ondergaat een enorme tran-

sitie en wil in 2020 in alle opzichten 

Cradle to Cradle-gecertificeerd zijn. 

Hiertoe verhuisde het kantoor van 

een statig pand gelegen aan de 

noordkant van Deventer naar een 

bestaand kantoorgebouw tegen-

over de fabriek. Met deze verhui-

zing wilde Roos de samenwerking 

tussen kantoor- en fabrieksmede-

werkers versterken.

Auping fabriek



De bouw van een loopbrug tussen kantoor en fabriek moest letterlijk en figuurlijk de 

verbinding leggen.Maar we waren ervan overtuigd dat deze brug niet de gewenste 

verbinding zou leggen. We hebben toen voorgesteld om in plaats daarvan in de fa-

briek een uitgebreid ontmoetings- en restaurantgebied te maken waar fabrieks- en 

kantoormedewerkers elkaar bij de lunch kunnen ontmoeten en zich gezamenlijk trots 

kunnen voelen op de producten die ze leveren. Het bedrijfsrestaurant is daardoor let-

terlijk het hart van het productieproces geworden. In dit ‘kloppende hart’ kan Auping 

ook gasten uitnodigen voor een lunch of voor een bezoek aan het ‘experience center’ 

dat zich naast het restaurant bevindt. Hier toont het bedrijf zijn visie op duurzaamheid, 

‘lean manufacturing’ en productontwikkeling. 
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Door de fabriek kan een rondgang gemaakt worden via wandelpaden 

op niveau die het productieproces van bovenaf ‘realtime’ laten zien. 

Na grondig onderzoek werd dit plan goedgekeurd, maar het accent 

van het budget werd door deze ingreep verplaatst van kantoor naar 

fabriek.

Auping fabriek



Auping kantoor

Was er nog wel genoeg over voor het kantoor?

Er was nog een beperkt budget beschikbaar en we hadden te maken 

met een standaard kantoorgebouw. We bedachten een slim plan. Waar-

om de lelijkheid van het kantoorgebouw niet omarmen? Het was een 

gewaagd uitgangspunt, maar het creëerde veel nieuwe mogelijkheden. 

Bestaande wanden, systeemplafondsen vloeren werden behouden. Ze 

werden behandeld met c2c-betonverf in de Auping-kleuren, die ook op 

de vloeren in de fabriek werden toegepast. Dat was de basis.



Auping kantoor

Hieraan voegden we materialen uit de eigen fabriek toe. Met tijks 

en spiraalbodems zijn akoestische wanden gemaakt. Een deel van 

het bestaande meubilair is hergebruikt en als zonwering werden 

verschillende, bestaande lappen stof gebruikt.



Auping kantoor

Onder het motto ‘laten ontstaan’ gaven wij de creatieven binnen 

Auping vervolgens de vrijheid om het concept verder te ontwikke-

len. Zo konden zij zelf hun identiteit aan de werkomgeving geven. 

Het resultaat is volgens Roos “een optimaal functionerend ont-

moetingsgebied én positieve energie en betrokkenheid onder de 

medewerkers.”
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Teksten deels afkomstig uit een interview van 

Fredirike Bax met Odette Ex  uit 2015


