HERE TECHNOLOGIES | EINDHOVEN

HERE - Eindhoven, Juli, 2017.

Gebruikers: HERE Technologies
Context: Duurzame Innovatieve werkomgevingen worden steeds meer
gevraagd. De zintuigelijke waarneming van de mens staat centraal.
Klimaat, geur, geluid, ruimte akoestiek, licht, kleurgebruik en materialen
(tactiel) zijn de aspecten die bijdragen aan een prettige werk- en leefomgeving. Een gezonde kantoorruimte moet voor de medewerker comfortabel, controleerbaar, begrijpelijk en betekenisvol zijn. Als dit in de juiste
balans is zorgt het voor stress reductie en ‘well being’ van de medewerker.
HERE is een bedrijf dat mede-eigendom is van drie Duitse autofabrikanten: Audi, BMW en Daimler. HERE is een veelzijdig bedrijf in het
verstrekken van kaartgegevens, technologieën en diensten aan de automotive industrie, consumentenmarkt en het bedrijfsleven.
“HERE Technologies, is een Open Location Platform Company, stelt
mensen, bedrijven en steden in staat om de kracht van de locatie te
benutten. Door de wereld op de hoogte te brengen via de lens van de
locatie, kunnen ze hun klanten betere resultaten laten bereiken. Van het
helpen van een stad de infrastructuur te beheren of een onderneming te
optimaliseren zijn medewerkers veilig te laten rijden naar hun bestemming”.
In Juli 2016 verhuisde HERE naar de nieuwe locatie in het centrum van
Eindhoven; naar de Kennedytoren gelegen bij het centraal stations. Nadat
de eerste verdiepingen in gebruik zijn genomen is vervolgens de 11e, 12e
en 13e verdieping gerealiseerd, het project is in Juli 2017 gerealiseerd en
opgeleverd.
Oppervlakte: ± 7650 m2.
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M+R interior architecture heeft de nieuwe innovatieve werkomgeving voor HERE ontwikkeld en vormgegeven. Elke verdieping
heeft een andere indeling gekregen als gevolg van de dominante stalen kolommenstructuur in het gebouw, deze varieert
per verdieping. Het ontwerp is per verdieping voorzien van een
thematische ontwerp; een wereld regio met een eigen kleurcon-

Accentkleur per verdieping

cept. Dit refereert aan de kerntaak van HERE: navigatie. Het
basis concept voor HERE is: ‘office mapping from world to desk’.
Iedere verdieping heeft fotografie (from above) en benamingen
van de betreffende regio inclusief de GPS Coördinaten. Op de
glasgevels zijn hier en daar icoontjes aangebracht die unieke
plekken in Eindhoven aanduiden als een navigatiesysteem.

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Vloerafwerking

Maatwerk

coworking
mediascape
creëren
interactie
creatieve hub

interactie

groot tot 12 personen
gesloten ruimte
vertrouwlijk
vergaderruimte

kort verblijf
samenwerken
diversiteit aan werkplekken
aanlandplekken

vergaderruimte klein 6p.
stilteruimte

aanlandplek

belcel (open)

kluisjes, garderobe, showcase
belcel (gesloten)

hoofd trappenhuis
offi
ce
ce

staand vergaderen

toiletten
grote vergaderruimte 10p.

a

vergaderruimte

are

e

as

irc

rvi

sta

se

in

g

din

lan

aankomstplek lift

ma

tor

info

va

a
are
al
un verleg
mmrmeel o

co

ele

gemeenschappelijke ruimte

facilitaire zone
koffie, repro, aanlanden

technische ruimte
opslag / SER

kluisjes, garderobe, showcase

grote vergaderruimte 12p.
zit-sta werkplek

brainstorm ruimte
agile werken
samenwerken

De Kennedytoren kent meerdere huurders. In het gebouw zijn
geen horeca c.q. restaurant faciliteiten aanwezig, deze zijn in de
omgeving voldoende te vinden. Voor het interieur concept heeft
M+R een generiek indelingsplan ontwikkeld, voor ontmoeten;
formeel en informeel, samenwerken, kennisdelen, brainstormen, werken, ontspannen etc. op iedere verdieping is de entree
voorzien van een grote vergaderruimte. De werkomgeving is
gesitueerd aan de glazen gevels. Hier is een variatie aan werkplekken opgesteld; open werkplekken, samenwerkplekken,
stilteruimten en teamruimten. Elke cluster van werkplekken;

werkplekken
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maximaal 8 heeft haar eigen ruimte in de openruimte voorzien
van halfhoge of hoge afscheidingen waardoor privacy en rust
wordt gewaarborgd. In het middengebied zijn de ondersteunende functies ondergebracht; zoals een ‘communal area’ voor
overleg, teammeetings en ontmoeten, er zijn speciale telefoon
ruimten, vergaderruimten en er is een service area met food &
beverage voorzieningen, printfaciliteiten met hoge zitjes aan de
gevel. Deze zijn geschikt voor te werken, overleggen en ook te
lunchen met een prachtig uitzicht over Eindhoven. Overal zijn
stroomvoorzieningen opgenomen en er is een krachtig draad-
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loos netwerk. Er is een zorgvuldig klimaatconcept bedacht en
er is een akoestisch plan ontwikkeld; comfortklasse A. Zodat
er geen overlast is voor de medewerkers. Het geluid (spraak)
wordt geabsorbeerd door speciale akoestische wandpanelen
van antisone plaatmateriaal of akoestische fotowanden. Op
diverse posities zijn gestoffeerde separaties met geïntegreerde
whiteboards en akoestische glasgordijnen geplaatst. De binnenwanden zijn maximaal transparant en voldoen aan de
hoogste geluidseis. De vloerbedekking zorgt voor absorptie van
het contactgeluid.

Customer facing area
Programma:
Hoofdingang HERE Global Eindhoven
Receptiebalie
Openbare zone met publieke faciliteiten
HERE branding
Interactieve vidiwall
Grote vergaderzalen

Communal area
Programma:
Kluisjes / garderobe
Pantry faciliteiten (klein)
Diversiteit aan zitmogelijkheden
Informele ontmoeting
Branding tentoonstelling
Accentkleur per verdieping

Office service area
Programma:
Pantry faciliteiten (groot)
Opbergruimte
Print faciliteiten
Toiletten
Informeel overleg
Drop-in plek
Accentkleur per verdieping
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