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Geef uw bedrijfspand een professionele 
inrichting
De inrichting van uw bedrijfspand draagt voor een groot deel bij aan 
het succes van uw onderneming. Of het nu om een kantoorgebouw 
gaat of een horecagelegenheid, de juiste inrichting zorgt voor een 
goede sfeer, gezondere werknemers en een hogere productiviteit.



Zorgen voor een goede inrichting is echter makkelijker gezegd dan 
gedaan. Bij het inrichten van een bedrijfspand is het vooral zaak om 
weloverwogen te werk gaan. Zo voorkomt u dat u straks voor 
onaangename verrassingen komt te staan.



Wij weten wat er allemaal komt kijken bij het interieur van een 
bedrijfspand. Bovendien heeft u naast uw werkzaamheden weinig tijd 
om dit allemaal zelf te bedenken en in orde te brengen. Daarom 
helpen wij u graag met tips en advies, zodat u hier gemakkelijker en 
doelgerichter zelf mee aan de slag kunt. 



Met de 10 stappen in deze whitepaper kunt u zelf aan de slag bij de
inrichting van uw bedrijfspand. Zo helpen wij u op weg met advies 
over de belangrijkste plekken waar u een verschil kunt maken in het 
interieur. Wij belichten de belangrijkste aandachtspunten in het 
gebouw en geven tips voor het vinden van de juiste materialen en 
oplossingen per situatie.



Eerst helpen wij u om uw bedrijfspand goed in kaart te brengen. 
Daarna komen de belangrijkste onderdelen van ieder interieur aan 
bod: 

Neem uw tijd en ga zoals een professional dat doet, stap voor stap te 
werk. Zo houdt u het overzicht op wat er moet gebeuren en krijgt u 
het beste resultaat.

In 10 simpele stappen naar een 
professionele inrichting van uw 
bedrijfspand

De indeling van de ruimte

Kleur

Meubilair

Materialen

Wand- en raambekleding

Akoestiek

Verlichting



01 Ligging & vorm van het pand

06 Duurzame materialen voor een passende uitstraling

03 Een gezonde indeling van de ruimte voor productiviteit en 
vitaliteit

08 Krijg grip op lichtinval en privacy met de juiste raambekleding

02 De bouwkundige situatie van het pand

07 Wandbekleding voor sfeer, warmte en een betere akoestiek

04 Een herkenbare kleur voor een prettige uitstraling

09 Rust creëren met een goede akoestiek

Ergonomisch meubilair om ziekteverzuim tegen te gaan05

Goede verlichting voor ieder ruimte10



01
Ligging & vorm van het pand
Het is allereerst belangrijk om het gebouw goed in kaart te 

brengen. Wat is er mogelijk en waar moet u rekening mee 

houden?



Kijk naar de ligging en vorm van het gebouw. De ligging is vooral 

belangrijk voor de lichtinval. Door hier goed op in te spelen zorgt u 

voor zoveel mogelijk natuurlijk licht. 



Daarnaast is de vorm van het pand uiteraard van belang om de 

beschikbare ruimte effectief te benutten. Deze bepaalt immers de 

basis voor de inrichting, die u vervolgens wilt vormgeven tot een 

sfeervol interieur.
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02
De bouwkundige situatie

van het pand
Als u een goed beeld hebt van de ligging en vorm van het pand, 

moet u ook de bouwkundige situatie onder de loep nemen. Mocht 

u hier namelijk wijzigingen in aan willen brengen, dan is het zaak 

dat u weet wat er allemaal bouwkundig mogelijk is. 



Vraag daarom de bouwtekeningen van het pand op, zodat u 

bijvoorbeeld kunt zien welke muren draagmuren zijn en hoe 

belangrijk die kolommen middenin de ruimte werkelijk zijn.





EEN GEZONDE indeling van de ruimte 
VOOR PRODUCTIVITEIT EN VITALITEIT
Een professionele kantoorinrichting begint met het indelen van 
de ruimte in werkplekken. Hierbij kunt u het best de hoeveelheid 
daglicht en de functie van een ruimte als maatstaf nemen. 



Voldoende daglicht is belangrijk voor de gezondheid en het 
werkplezier van uw medewerkers. Daarom is het zaak het beschikbare 
licht van buiten evenredig te verdelen over de werkplekken.Met het 
oog op hybride werken is een taakgerichte huisvesting van uw 
bedrijf bovendien belangrijker dan ooit.



Kijk per ruimte waar de ramen zich bevinden. Verdeel deze plekken 
evenredig, zodat iedereen genoeg natuurlijk licht krijgt gedurende de 
werkdag. Kijk daarna welke functies er moeten worden verdeeld over 
het pand. Denk hierbij aan vaste elementen als een boardroom, 
bedrijfsrestaurant/kantine, ontvangstruimte en vergaderruimtes, 
maar neem ook zeker stilteruimtes, brainstormruimtes, 
interactieve ruimtes en ruimtes voor ontspanning hierin mee.



De laatst genoemde ruimtes zijn minder bekend, maar worden 
alsmaar belangrijker als het gaat om de productiviteit, vitaliteit en 
werkplezier van werknemers. Zeker bij hybride werken is het zaak dat 
de tijd op kantoor extra efficiënt worden besteed. Speciale ruimtes 
zoals deze dragen hieraan bij.
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“Met het oog op hybride werken is een 
taakgerichte huisvesting van uw bedrijf 
belangrijker dan ooit.”



EEN HERKENBARE KLEUR VOOR EEN 
PRETTIGE UITSTRALING
Kleur speelt uiteraard een belangrijke rol bij de uitstraling van een 

bedrijfsruimte, maar wist u dat het ook invloed heeft op het 

werkplezier en de productiviteit van uw werknemers? 



Frisse, lichte kleuren geven bijvoorbeeld meer energie dan grijstinten. 

Te felle kleuren leiden snel af en maken de omgeving onrustig. Het is 

dus van belang dat u de juiste kleurbalans vindt.



Ook bij het kiezen van een kleur speelt de lichtinval een belangrijke rol, 

omdat kleuren in een bepaald licht beter of juist slechter naar voren 

komen. Bij een raam op het noorden kan blauw licht bijvoorbeeld 

harder ogen. Kijk dus goed hoe het licht valt en welke kleuren hierin 

mooi uitkomen.



Daarnaast wilt u natuurlijk dat uw bedrijfsruimte herkenbaar is. Kleur 

draagt hier in grote mate aan bij. Probeer de kleuren van uw huisstijl 

en kleuren passend bij de identiteit van uw bedrijf zoveel mogelijk 

terug te laten komen in de inrichting. 
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Blauw is bijvoorbeeld een populaire kleur voor veel bedrijven, omdat 

het vertrouwen en kalmte uitstraalt. Rood staat daarentegen voor 

energie, emotie en passie, waardoor het een interessante kleur is voor 

bijvoorbeeld creatieve bedrijven. Zorg voor een goede balans tussen 

de verschillende kleuren door middel van voldoende accenten.



Tot slot moeten de kleuren voor de inrichting passen bij het 

meubilair. Vloekende kleuren in een bedrijfsruimte geven namelijk 

stress in plaats van energie. 



Zorg dus dat de door u gekozen kleuren matchen met de aanwezige 

stoelen, banken, bureaus en tafels en houd bij het aanschaffen van 

nieuw meubilair rekening met de kleurstelling van de bedrijfsruimte.



“Vloekende kleuren in een bedrijfsruimte 
geven stress in plaats van energie.”



ergonomisch meubilair OM 
ZIEKTEVERZUIM TEGEN TE GAAN
Meubels maken een ruimte af. Maar het vinden van het juiste 
meubilair is bepaald geen eenvoudige opgave. Het aanbod is 
immers immens. Bedenk bij het zoeken naar meubels welke taak 
ze moeten vervullen. Bij een stoel voor een restaurant kijk je 
bijvoorbeeld naar andere kwaliteiten dan een stoel voor een 
kantoor.



Goed meubilair geeft sfeer aan een ruimte, maar het is minstens zo 
belangrijk dat het comfortabel zit. Kijk per ruimte wat er nodig en 
mogelijk is. In de horeca kunt u bijvoorbeeld variëren tussen hoge 
tafels met krukken en lage tafels met stoelen of banken. Dit zorgt voor 
een inrichting met meer diepte en sfeer.



In een kantoor is ergonomisch werken een belangrijke factor. Een 
derde van het verzuim op werk komt door fysieke ongemakken als 
gevolg van een slechte werkhouding. En zestig procent van de 
Nederlanders loopt risico op RSI klachten in de hand of arm door hun 
werk. Bovendien leidt een slechte houding tot concentratieverlies, 
vermoeidheid, stress en in het slechtste geval een burn-out. Een 
goede ergonomische houding op het werk is dus belangrijk, omdat 
het lichamelijke en psychische klachten voorkomt.
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Er is veel mogelijk op het gebied van ergonomisch werken. 
Ergonomische bureaustoelen zijn gemakkelijk te verstellen voor een 
goede houding. Combineer deze met verstelbare bureaus, die u kunt 
verhogen of verlagen door middel van een slinger of elektronisch 
systeem.



Steeds meer bedrijven maken gebruik van zit-sta bureaus, die 
medewerkers stimuleren om vaker te staan, wat goed is voor de 
doorbloeding en een actieve werkhouding. Let er op dat mensen niet 
alleen op kantoor maar ook thuis gezond kunnen werken met een 
goed ingerichte werkplek en ergonomische meubels.



Behalve het comfort en de ergonomie speelt de uitstraling van 
bedrijfsmeubilair een grote rol voor de ervaring van mensen. Kies 
kleuren en materialen die passen bij de beoogde uitstraling. Gebruik 
bijvoorbeeld frisse kleuren voor een vrolijke en energieke uitstraling, 
of warme tinten voor een gezellige sfeer. Ideaal voor horeca, 
bedrijfsrestaurants of lounge- of ontspanningsruimtes op kantoor. 

“Steeds meer bedrijven maken gebruik van zit-sta 

bureaus, wat goed is voor de doorbloeding en een 

actieve werkhouding.”



01
DUURZAME MATERIALEN VOOR EEN 
PASSENDE UITSTRALING
Welke materialen u het best kunt nemen hangt af van hoe een 

ruimte wordt gebruikt. De juiste stof zorgt voor een betere 

gebruikerservaring en efficiënter onderhoud. 



Is bijvoorbeeld de kans groot dat de materialen  vies worden? Dan 

kiest u een materiaal dat eenvoudig te reinigen is. In andere gevallen 

is de uitstraling belangrijker dan gebruiksgemak. Denk aan 

hoogwaardige, chique stoffen in een advocatenkantoor.



In de horeca zoek je materiaal dat zowel een warme uitstraling geeft 

als makkelijk schoon te houden is. Het moet namelijk door veel 

mensen te gebruiken zijn en na ieder gebruik snel te reinigen. 

Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een stof met vlekwerende coating 

gebruiken, waardoor u er weinig werk aan heeft.
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01Is duurzaamheid een belangrijke kernwaarde voor uw bedrijf? 

Gebruik dan duurzame materialen. Meubilair gemaakt van 

gerecyclede materialen en tafels van duurzaam gewonnen hout 

zorgen bijvoorbeeld voor een lagere belasting van het milieu. Hiermee 

laat u duidelijk zien aan uw medewerkers en klanten dat 

duurzaamheid door uw bedrijf serieus genomen wordt.

“Wanneer de kans groot is dat de 
materialen  vies worden, kiest u een 

materiaal dat eenvoudig te reinigen is.”



01
wandbekleding VOOR SFEER, WARMTE 
EN EEN BETERE AKOESTIEK
Niemand wordt vrolijk van een kale wand. Benut de muren in het 

pand door ze te bekleden. 



Wandbekleding geeft kleur, sfeer en warmte aan een ruimte. Dit 

vergroot het werkplezier van uw werknemers en de uitstraling voor 

uw klanten. Bovendien draagt de akoestische werking ervan bij aan 

het verminderen van stress en het voorkomen van uitval.



Gebruik unieke wandbekleding om uw merkidentiteit te 

benadrukken op de werkvloer. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor 

behang of verf in de kleuren die kenmerkend zijn voor uw bedrijf. 

Maar u kunt ook extra indruk maken met fotobehang met unieke 

beelden of stoffen behang voor een luxe afwerking.
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01
Daarnaast kunt u erover nadenken om akoestische panelen te 

gebruiken. Dit zijn stoffen scheidingswanden die vaak eenvoudig te 

plaatsen en te verplaatsen zijn om een ruimte akoestisch af te 

schermen. Zo creëert u vanzelf extra ruimtes waar werknemers in rust 

kunnen werken of overleggen. 



U kunt ook wandpanelen aan de muur hangen voor een verbeterde 

akoestiek. Dit werkt vooral goed voor kleinere ruimtes. Voor grote 

ruimtes zijn scheidingswanden vaak een betere oplossing. 

“Met akoestische panelen creëert u 
extra ruimtes waar werknemers in 

rust kunnen werken of overleggen.”



KRIJG GRIP OP LICHTINVAL EN PRIVACY 
MET DE JUISTE Raambekleding
Zoals u bij Stap 3 heeft kunnen lezen, is zonlicht zeer belangrijk 
voor de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers. 
Maar te veel zonlicht is onprettig. 



Het is dan prettig als u het licht dat door de ramen komt eenvoudig 
kunt afschermen. Neem raambekleding van goede kwaliteit, die het 
felle licht tegenhoudt zonder een ruimte geheel te verduisteren.



Er zijn veel opties op het gebied van raambekleding. Zo zijn er 
uiteraard bekende oplossingen als gordijnen, rolgordijnen, 
jaloezieën en lamellen. Een andere oplossing waar onvoldoende bij 
wordt stilgestaan, is buitenzonwering. 



Met screens heeft u aan de buitenkant van het raam weinig ruimte 
nodig en houdt u toch effectief het felle licht en warmte van de zon 
tegen. Bovendien kunt u nog steeds onbelemmerd uit het raam kijken, 
een voordeel ten opzichte van raambekleding binnen.

Houd bij uw keuze ook rekening met factoren als privacy, akoestiek en 
sfeer. Is het belangrijk dat ramen volledig voor de buitenwereld 
kunnen worden afgeschermd? 



Ook moet de raambekleding uiteraard passen bij de rest van de 
inrichting, qua kleur maar ook qua stijl. Satijnen gordijnen passen 
bijvoorbeeld slecht in een industriële setting. Met het oog op 
akoestiek zijn gordijnen een betere keuze dan lamellen. 



Bepaal daarom waar uw prioriteiten liggen als het gaat om 
raambekleding en bekijk vervolgens wat de beste oplossing is om u 
daarbij te helpen.
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“Houd bij uw keuze rekening met 
factoren als privacy, akoestiek en 

sfeer.”





Rust creëren met een goede 
akoestiek
De akoestiek is een niet te onderschatten onderdeel van de 
inrichting van een bedrijfspand. Een rumoerige ruimte is immers 
funest voor de productiviteit en gezondheid van uw 
medewerkers. 



Door een teveel aan geluid raakt men al snel minder geconcentreerd. 
Uit onderzoek blijkt dat het ongeveer twintig minuten duurt voordat 
de concentratie terug is bij de taak. Bovendien liggen stress en een 
burn-out op de loer.



Schenk akoestiek dus de aandacht die het verdient bij de inrichting. 
Begin door te kijken welk geluid er in iedere ruimte wordt 
geproduceerd. 



Denk hierbij aan een serviceafdeling waar veel wordt gebeld of een 
bedrijfsrestaurant waar veel mensen samenkomen. Op basis daarvan 
kunt u denken aan de geschikte oplossingen om het geluid tegen te 
gaan.  
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Wandbekleding en raambekleding zijn simpele, maar effectieve 
middelen om de akoestiek in een ruimte te verbeteren. Ook een 
goede vloerbedekking die geluid dempt, heeft een groot positief 
effect. Daarnaast kunt u eenvoudig elementen toevoegen om 
geluidsoverlast verder tegen te gaan. Een tapijt onder werkplekken 
doet bijvoorbeeld veel om het geluid plaatselijk te dempen. 



Ook akoestische panelen zijn een goede oplossing. Die kunt u vaak 
eenvoudig verrijden of verschuiven om plaatselijk de akoestiek te 
verbeteren. De panelen worden vaak ingezet als scheidingswanden, 
maar er zijn ook panelen die u tussen bureaus plaatst, ideaal bij 
'eilanden' van meerdere tafels tegen elkaar. Voor een optimale 
akoestiek kunt u wandpanelen en plafondpanelen ophangen.



Tot slot zijn stilteruimtes een waardevolle toevoeging voor meer rust 
op de werkvloer. Dit zijn ruimtes waar medewerkers zich kunnen 
terugtrekken uit de hectiek van het kantoor om in stilte te werken. Zo 
is er minder afleiding, meer focus en een hogere productiviteit.



Met deze akoestische oplossingen weet u zeker dat u geluidsoverlast 
in uw bedrijf en de bijbehorende klachten zoveel mogelijk tegengaat.

“Met deze akoestische oplossingen weet u zeker 

dat u geluidsoverlast in uw bedrijf en de 
bijbehorende klachten zoveel mogelijk 

tegengaat.”



01
Goede verlichting voor iedere 
ruimte
Verlichting in een bedrijfsruimte is natuurlijk onmisbaar; het schept 

licht in de duisternis en geeft energie. Het kan lastig zijn om hierin een 

goede balans te vinden. Kantoorlicht is vaak te fel, maar te veel 

gedimd licht is evenmin de bedoeling. 



Kijk per ruimte naar de indeling en de situatie om te bedenken welk 

soort verlichting het best is. Boven een werkplek is bijvoorbeeld feller 

licht nodig dan boven een vergadertafel en bij de entree wil je het 

liefst sfeervolle verlichting. Kortom, het licht moet ten goede komen 

aan de sfeer en functionaliteit van de ruimte. 
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01
Behalve plafondverlichting is het goed om gebruik te maken van 

bureaulampen en staande lampen. Deze dragen bij aan meer sfeer 

in een werkruimte.



Bovendien zijn die lampen efficiënter als er minder mensen aanwezig 

zijn op kantoor, zoals bij hybride werken dikwijls het geval is. De 

centrale verlichting kan dan uit blijven, omdat mensen genoeg 

hebben aan de bureaulampen en staande lampen bij hun werkplek.



Waar er precies licht moet komen, hangt wederom af van hoe de 

ruimte wordt gebruikt. Bij of op elk bureau wil je hoe dan ook een 

lamp, zodat iedereen toegang heeft tot extra licht. 



Let er bij het plaatsen van verlichting in een ruimte op dat het licht 

mensen niet in de ogen schijnt of op beeldschermen weerkaatst. Ook 

heeft het weinig zin om veel lampen bij het raam te plaatsen.



Professioneel werk maken van uw 
bedrijfsinrichting?
De 10 stappen uit deze whitepaper bieden u een solide basis om van de inrichting van uw kantoor- of 

horecaruimte een succes te maken. Ontvangt u toch liever advies van experts over de beste inrichting 

voor uw bedrijf? Dan helpen wij u graag. Bij Office Projects bieden wij u gratis interieuradvies door een 

van onze ervaren interieurontwerpers.



De interieurontwerper komt bij u langs om in vier tot acht uur met u te overleggen over uw wensen 

en naar de vier belangrijkste elementen van een nieuw interieur te kijken, namelijk: 


•	Indeling van de ruimte


•	Kleur


•	Verlichting


•	Producten



Het doel is om u te inspireren, zodat u weet of de beoogde inrichting is wat u wilt of dat u toch liever iets 

anders wilt. Eventueel werken wij een compleet plan uit, inclusief concepttekening. Dit past in onze 

filosofie om klanten zoveel mogelijk te ontzorgen bij de inrichting van het perfecte interieur. Benieuwd 

hoe wij u kunnen inspireren en ontzorgen? Wij vertellen u er graag meer over op onze website. 

Gratis interieuradvies aanvragen

https://www.officeprojects.nl/vrijblijvend-professioneel-interieuradvies-voor-uw-bedrijfspand/
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