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INTERVIEW MET CAROLIENE VAN VEEN , SR .  ADVISEUR EN PROJECTMANAGER ARCADIS

Bouwen onder het toeziend oog van zo’n achthonderd 
experts, terwijl de winkel gewoon openblijft. Winters 
slaagde glansrijk volgens Caroliene van Veen, Senior 
Adviseur en Projectmanager Commercieel Vastgoed  
bij Arcadis.

“Open Up!”
Als Arcadis besluit de huur van haar kantoorruimte in de 
Eempolis in Amersfoort met tien jaar te verlengen, is dat 
een reden om het kantoor opnieuw in te richten naar de 
maatstaven van het nieuwe werken, of “Open Up!” zoals 
Arcadis haar Europese programma zelf noemt. Van Veen: 
‘Na bijna twaalf jaar gebruik te hebben gemaakt van de 
inrichting van het Arcadis-kantoor in Amersfoort was de 
conclusie dat die niet meer van deze tijd was. We wilden 
van een vrij traditioneel kantoorgebouw met celstructuur 
naar een inrichting met activiteit gerelateerde werkplekken, 

die zijn afgestemd op de verschillende werkprocessen 
van de medewerkers. Dit houdt in dat medewerkers  
afhankelijk van hun taak kunnen kiezen voor een werkplek 
waar ze ongestoord kunnen werken, samen met anderen 
kunnen werken of overleg kunnen voeren.’ 

Cultuur van teamwerk en co-creatie
‘Uitgangspunt daarbij is dat de werkplekken situatieaf-
hankelijk worden gebruikt, dus niet worden toegewezen 
aan individuele medewerkers’, gaat Van Veen verder. 
‘Arcadis heeft namelijk de ambitie uitgesproken om de 
cultuur van teamwerk, co-creatie en het delen van goede 
voorbeelden te stimuleren. Door de introductie van 
“Open Up” kunnen we efficiënter omgaan met de ruimte 
en kan een gedeelte van het gebouw worden terug- 
gegeven aan de verhuurder. Mijn team van huisvestings-
adviseurs heeft het project begeleid vanaf het  

Flagship van Arcadis  
optimaal ingericht voor  
het nieuwe werken

Ga er maar aan staan. Een grondige herinrichting van het Nederlandse 
hoofdkantoor van een groot Nederlands advies- en ingenieursconcern 
dat zich wereldwijd bezighoudt met infrastructuur, de gebouwde 
omgeving, water en milieu.

programma van eisen tot en met de oplevering en  
aansluitend de verhuizing van onze medewerkers naar 
hun nieuwe werkomgeving.’

Onderhandse aanbesteding
Eigen interieurarchitecten van Arcadis tekenen voor 
het ontwerp van de nieuwe inrichting, eigen installatie-
adviseurs doen dat voor het ontwerp van de installaties. 
Nadat het directieteam en het projecteam van Arcadis 
in samenwerking  een lijstje met drie aannemers hebben 
aangedragen voor de bouwteam-selectie, mogen de  
aannemersbedrijven hun plannen komen presenteren. 
Van Veen: ‘We hadden nogal wat eisen aan de presen-
tatie van de projectplannen gesteld. We hebben nadruk-
kelijk gevraagd om niet alleen de directeuren te laten 
presenteren, maar ook de projectleider die het werk zou 
gaan begeleiden. Verder zagen we nauw toe op de  
risicoparagraaf, de visie op duurzaamheid, de planning, 
de organisatie, werken in een pand dat in gebruik blijft  
en de aanpak van het werken in bouwteam-verband.’ 
Winters kwam als winnaar uit de bus.

“Batchgewijze aanpak”
Omdat het advies- en ingenieursbureau tijdens de  
verbouwing full speed doordraait, wordt besloten om  
de vijf etages met in totaal ruim achtduizend vierkante 
meter “batchgewijs” aan te pakken. Een schuifplan biedt 
houvast, maar vereist ook een heel strakke planning.  
Er wordt gewerkt in achttien batches van ongeveer  
50 tot 75 werkplekken – met een maximum van zo’n 
zeshonderd vierkante meter. Iedere batch werd steeds 
in vier weken aangepakt. In de eerste week werd een 
ruimte gedemonteerd, in week twee vond de ruwbouw 

plaats, in week drie de afbouw en in week vier de  
inrichting. In de vijfde week kon de ruimte in gebruik  
worden genomen. Net voor Kerst 2016 vindt de  
oplevering van de eerste batch plaats, op 4 mei 2017  
de laatste.

Korte klappen
Van Veen: ‘Het was nog even spannend of Winters de 
eerste batch op tijd kon opleveren en onze collega’s 
tijdig konden inhuizen, maar dat is door een goede inzet 
van Winters toch gelukt. Vóór de oplevering spande het 
er om, maar als het uiteindelijk toch lukt, dan geeft dat 
ook vertrouwen voor de rest van het project. De planning 
was enorm strak, maar we hebben het samen toch voor 
elkaar gekregen. Dat kan alleen maar als er korte klappen 
worden gegeven en als de samenwerking met alle part-
ners soepel verloopt. Iedereen heeft er profijt van als er 
geen gaten in de planning vallen. Je merkt dan heel goed 
dat je met leveranciers werkt die veel ervaring en exper-
tise hebben. Of het nu om de akoestisch adviseur gaat, 
de onderaannemers of de hoofdaannemer.’

Het toverwoord? Voorbereiding
Van Veen kijkt terug op een heel geslaagd project. ‘Of 
het nu de LEAN-filosofie van Winters is, hun initiërende 
rol als het gaat om health and safety-elementen of  
duurzaamheid, of de kwaliteit van het uitgevoerde werk…  
je hebt te maken met een professionele partij die op alle 
vlakken meedenkt. En dat niet alleen op bouwtechnisch 
gebied. Door Winters al vroeg in het proces te betrekken, 
is dit project heel goed verlopen. Er was echt sprake van 
een partnership waarbij we heel veel van elkaar hebben 
geleerd. Het toverwoord van dit project? Voorbereiding.
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