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Interieurarchitect Eva Botman (Swiep Interieurontwerp) 
transformeerde een deel van een oud NS-magazijn op de 
Wagenwerkplaats in Amersfoort in een nieuw kantoor voor 
Lysias Consulting Group. Lysias wilde een prettige werkomgeving 
voor de adviseurs en het ondersteunend personeel, waarin ont-
moetingen worden gefaciliteerd – ook met klanten. Bovendien 
moest het ontwerp passen bij de bedrijfswaarden: uitnodigend, 
open, dynamisch, flexibel, duurzaam, optimistisch en humorvol.  
In het inrichtingsplan dienden ook het bestaande meubilair en de 
kunstcollectie te worden verwerkt.
Opvallend kenmerk van de voormalige bedrijfshal is het shed-
dak met zijn karakteristieke daglichttoetreding via lichtstraten. 
Hiervan is optimaal gebruik gemaakt, door het Iicht van boven 
vrij baan te geven – dankzij de positionering van de binnenruim-
tes en de toepassing van lichtkoepels. Het kantoor van 300 m2 
bestaat uit twee open werkruimten, drie vergaderruimten, twee 
stiltewerkplekken en een open keuken en lunchplek. De grootste 
open werkruimte kan gemakkelijk omgebouwd worden naar een 
workshopruimte voor groepen van 20-30 personen. Het interieur 
wordt gevormd door een herhaling van met osb-platen beklede 
dozen, die contrasteren met de industriële witgeschilderde houten 
dakconstructie. Er zijn dozen voor voorzieningen, vergaderen en 
stiltewerkplekken, als meubelen in de lunchhoek en als wandkas-
ten. Kleur is bewust toegepast: naar het licht toe wordt alles witter.  
De zichtlijn van ingang tot achterkant van het diepe kantoor 
wordt benadrukt door een opvallende loper. Het ontwerp kwam 
in nauwe samenwerking met Lysias tot stand. Nog voordat de 
huurovereenkomst getekend was, zaten de betrokkenen met 
elkaar om tafel en gedurende het gehele ontwerpproces werden 
medewerkers uitgenodigd om mee te denken. Die zijn dan ook 
zeer tevreden: “We hebben bijna iedere dag enthousiaste gasten 
over de vloer. Dat is echt super.”

Uitnodigende werkomgeving

www.swiep.nl 

(Foto’s Studio de Nooyer)
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