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Het interieur omarmt en versterkt het indus-
trieel karakter van het pand, en is tegelijkertijd 
een representatie van de visie en werkflow van 
VanBerlo. Het kantoor is voor hen meer dan 
een nieuwe werkplek, maar heeft de manier 
van werken geherdefinieerd. Een kantoor waar 
inspiratie, ontmoeting, co-creatie en open-in-
novatie letterlijk centraal staan. 

Het project draait om het creëren van de juiste 
sfeer. Een sfeer van openheid, ontmoeting, 
inspiratie en innovatie, maar tegelijkertijd ook 
van professionaliteit en samenwerking.

Bij binnenkomst wordt je verwelkomt door een 
grote koffietafel, alsof je wordt uitgenodigd 
in iemands keuken. Deze ruimte opent zich 
naar het hart van het kantoor, een ruimtelijk 
atrium met een warme en open sfeer. Hier 
kunnen klant, partner en werknemer elkaar 
ontmoeten, inspireren en samenwerken. Een 
40 meter lange expositiekast laat een mix zien 
van succesverhalen uit het verleden en huidige 
inspiratiebronnen van medewerkers. 

Het verhoogde houten plateau creëert een 
meer intieme sfeer voor informele werkplek-

ken. Het plateau gaat naadloos over in een 
trap, die tevens functioneert als tribune voor 
lezingen en evenementen.

Aan de lange zijde van het atrium liggen de 
vergaderruimtes. De vergaderruimtes zijn niet 
enkel ontworpen voor presentaties, maar ook 
voor meerdaagse workshops, bruikbaarheids-
testen en hackatons. Door het gebruik van glas 
en dubbele deuren hebben deze ruimtes een 
open en transparante relatie met het atrium. 
De werkplekken van de verschillende ont-
werpteams liggen op de kopse kanten van het 
atrium voor meer privacy en daglicht.

De gekozen materialen zijn puur, rauw en 
tegelijkertijd van hoge kwaliteit. Nieuw toege-
voegde elementen zijn groot in schaal om zo de 
grandeur van de industriële hal te versterken. 
Om de schoonheid van het gebouw te onder-
schrijven zijn de toegevoegde elementen simpel 
in vorm en materiaal. Door het gebruik van 
vurenhout, zachte kleuren en unieke lampen 
van Alex de Witte, voelt de ruimte warm en 
gastvrij. Zo brengt het ontwerp twee werelden 
samen, de filosofie van VanBerlo en de schoon-
heid van het industrieel erfgoed.
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Het design bureau VanBerlo is de initiatiefne-
mer van de transformatie van de voormalige 
energiecentrale van Philips naar het Innovation 
Powerhouse. In de zoektocht naar een nieuwe 
vestiging zocht VanBerlo niet enkel een eigen 
kantoor, maar een locatie waar een ecosysteem 
voor de innovatieve industrie zou kunnen ont-
staan. In een steeds digitalere wereld hebben 
ze een sterk geloof in de kracht van een fysieke 
plek, waar ontmoeting, co-creatie en innovatie 
centraal staan. Met haar rijke geschiedenis was 

de voormalige energiecentrale op Stijp-T hier 
de perfectie locatie voor.

Doordat Atelier van Berlo zowel bij de trans-
formatie als het interieur van VanBerlo betrok-
ken was, maakte het interieur van VanBerlo 
deel uit van het gehele ontwerprpcoes.  Hier-
door sluit het interieur naadloos aan op het 
gehele ontwerp en worden de mogelijkheden 
van het gebouw optimaal benut.

Opgave
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Programma & aanpak

Bijzonder aan dit project was dat er nauwe-
lijks een programma van eisen klaar lag. Er 
was enkel een droom over een bepaalde sfeer. 
Een sfeer van openheid, ontmoeting, inspira-
tie en innovatie. Om een vertaling van sfeer 
naar programma te krijgen, zijn er meerdere 
brainstorm sessies gehouden, waarin mede-
werkers nadachten over manieren van werken, 
het karakter van VanBerlo en het ontvangen 
van klanten. Als architect hebben we uit deze 
dromen de achterliggende essentie gehaald om 

deze vervolgens te vertalen in het interieur.

Door een nauwe samenwerking tussen archi-
tect en klant en de bereidheid van VanBerlo 
om hun manier van werken te herdefiniëren 
ontstond een optimale samenwerking. Ont-
werpbeslissingen sluiten hierdoor altijd aan bij 
de droom van VanBerlo en halen het maximale 
uit het bestaande gebouw. Zo is een ideale wer-
komgeving ontstaan en is de voormalige ener-
giecentrale opnieuw klaar voor de toekomst.
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1e verdieping


