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28 e jaargang nr 2 april 2019

Inside Information erscheint 2020 im 29. Jahr. Diese unabhängige
Fachzeitschrift für Büro-/ Projekteinrichtung und (Innen-)Architektur
erscheint 2020 in den Monaten Februar, April, Juni, September, November
und Dezember.

28 e jaargang nr 1 februari 2019

Willaert.

Fristen und Erscheinungstermine:
Fristen
21. Januar
24. März
02. Juni
08. September
20. Oktober
24. November

Erscheinungstermine
11. Februar
14. April
23. Juni
22. September
10. November
15. Dezember

Thema: Onderwijs Kijken over de grens Innoverend en inspirerend Kleiner
maar fijner Het mooiste binnengroen Circulaire dans Gasloos onderwijs
Slimmer licht, slimmere kinderen? Vinger aan de pols van de tijdgeest
Prikkelende materiaalfuif Trends vechten om aandacht Productnieuws

Thema: Vloeren/Akoestiek

Industriële

Thema: Vloeren/Akoestiek Effecten van zit/sta-werkplekken ‘We zijn
evolutionair niet aangepast aan kantoorgeluid’ Winnende jungle Industriële
huiskamer Heet hangijzer Klaar voor de toekomst Poep in het kantoor?
Prikkelende ‘derde huid’ Facilitaire markt in beweging Productnieuws

Thema: Vloeren/Akoestiek

huiskamer
Tarkett realiseerde onlangs
een mooi project in de
prestigieuze gerenoveerde
LocHal in Tilburg. Door
het toepassen van acht
verschillende tapijten en
luxe vinyl tegels (LVT)

Hefte:

sluiten de verschillende
vergaderruimtes binnen
Seats2Meet naadloos aan bij
de industriële en robuuste
uitstraling van de LocHal.

Auteur: Henk-Jan Hoekjen.
Het is zonder twijfel een van de opvallendste projecten die de afgelopen
tijd in ons land gerealiseerd werd: de
renovatie van de uit 1932 daterende
oude locomotiefhal naast het station
van Tilburg. Dankzij de inspanningen
van onder meer Civic architects (architect), Braaksma & Roos architectenbureau (restauratiearchitect) en
Mecanoo architecten (inrichtingsontwerp) werd een industrieel gebouw
omgetoverd in een aangenaam eigentijds onderkomen voor Bibliotheek
Midden-Brabant, Kunstloc Brabant,
Brabant C and Seats2Meet.
Dankzij de inspanningen is de LocHal
omgevormd tot ‘de nieuwe huiskamer
van Tilburg’. Daarbij is de historie van
het gebouw bepaald niet verdonkeremaand. In het onder meer door Mecanoo ontworpen interieur is de his-

Het vergaderplein van Seats2Meet in Lochal.
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Themen:
1. Thema:
2. T hema:
3. T hema:
4. T hema:
5. T hema:
6. T hema:

Bildungswesen / Rückblick Facilitair
Boden / Akustik / Light + Building
Design District / Management
Pflege- & Staatssektor / Orgatec
Technologie / Orgatec
Sitzmöbel / Gesundheit
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In jeder Ausgabe von Inside Information werden diverse Aspekte der
Büro- und Projekteinrichtung behandelt. Diese werden in separaten Heften
veröffentlicht: Kantoor- en Projectmeubilair (Büro- und Objektmöbel);
Vloer, Wand & Plafond (Boden, Wand und Decke); Ontwerp (Design) und
Verlichting (Beleuchtung). Außerdem gibt es das Heft Actueel (Aktuell), das
brancheninterne Entwicklungen beleuchtet, sowie das Heft Productnieuws
(Produktneuheiten), in dem Unternehmen und Organisationen ihre Produkte
und Dienstleistungen vorstellen. Im Themenheft geht die Redaktion
detailliert auf ein spezif isches Thema ein.

Thema: Directie & Management Bruisend en inspirerend De meubels
komen, maar de vloer is nog niet klaar! Rotsvast icoon Het panoptische
kantoor Blauw licht niet gevaarlijk Terugblik Milaan Design District
Creatief ecosysteem Showcase van eigentijds inrichten Productnieuws
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Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6

Thema: Zorg & Overheid De werkplek is passé, leve de werkomgeving
Service in de haarvaten Gezonder en beter werken Wat maakt een
zorggebouw comfortabel en gezond? Rijksvastgoedbedrijf neemt voortouw
Nieuwlichterij Het veranderende vergaderlandschap Productnieuws

2020

INSIDE INFORMATION PREISE 2020

1/1
1/2
1/4
1/1

190 x 267
190 x 130 / 92,5 x 267
92,5 x 130
Advertorial

Aufpreise:
2/1 Spread
430 x 267
Wunschplatzierung:
Abfallende Inserate:

Preis pro Platzierung
in Vollfarbe
1x
3x
€ 3235 € 3185
€ 2400 € 2370
€ 1980 € 1965
€ 1850 € 1835
€ 4740
€ 4590
25% Aufpreis
15% Aufpreis

Verbreitung

Inside Information erscheint 6 Mal jährlich in
einer Auflage von 8.000 Exemplaren in den
Niederlanden und Belgien.

6x
€ 3135
€ 2340
€ 1930
€ 1820

Branche

Stückzahl

Architektenbüros
Innenarchitekten
Büro- und Projektausstatter

€ 4440

Beleuchtungsunternehmen
Lichtdesigner
Lichtberater
Betriebliche Dienstleistungen
Finanzdienstleistungen
Hotels/Restaurants
Projektentwicklungsgesellschaften
Makler für gewerbliche Räume
Pflegeeinrichtungen
Bildungsinstitute
Gemeinden (>25.000 Einwohner) mit
Gewerbe-Immobilien
Büroexemplare
Summe Druckauflage

Kosten für die Anfertigung von Farblithografien, Beilagen, das Einheften von
Prospekten, Broschüren oder Einlegekarten erfahren auf Anfrage.
Weiterplatzierung in Inside Information auf Anfrage.
Adressenrubrik:
Eintragung für ein Jahr, mit:
Angabe der Adressdaten:
€ 325
Aufpreis für Logo in Schwarz-weiß:
€ 175
Aufpreis für Logo in Schmuckfarbe:
€ 275
Aufpreis für Logo in Vollfarbe:
€ 425
Aufpreis für Textzeilen, pro Zeile:
€ 30
Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und
basieren auf der vollständigen Anlieferung des reprofähigen Materials.

Stellenangebote:

www.insideinformation.nl
€ 500 pro 3 Monate
€ 1750 pro 12 Monate
€ 1000 pro Monat
€ 250 pro Woche
€ 350 pro Rubrik und Jahr
€ 350 (3 Monate)
€ 600 (6 Monate)
€ 1000 (12 Monate)
€ 350 (2 Monate)

NEWSLETTER (45x pro Jahr)
Publishing Banner
Publishing Banner
Headline (Foto an der Spitze)
Projekt (mit Link zur Website)

€
€
€
€

2000
550
250
250

Thema: Directie & Management

Rotsvast icoon
In de binnenstad van Gouda is pas geleden ‘het kantoorgebouw van de toekomst’ geopend.
Dat zegt althans architectenbureau Kraaijvanger Architects over de nieuwbouw van Rabobank
Gouwestreek. De ouderwets hiërarchische bankdirecteur-met-sigaar heeft het nakijken in het
op ‘verbinden’ gerichte bankgebouw. Reportage over een ‘binnenstedelijk supertransparant en
multifunctioneel kantoorgebouw’.

ouderwets hiërarchische
“ De
bankdirecteur-met-sigaar
heeft het nakijken”

Auteur: Henk-Jan Hoekjen. Foto’s: Ronald Tilleman.
Het interieur heeft een grote mate van openheid.
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INTERNET 			
Roll Banner Startseite:
Roll Banner Startseite:
Megabanner Startseite:
Headline (Foto an der Spitze)
Verlinkung mit eigener Website:
Produktneuheiten:

€ 98
€ 108
€ 116
€ 18 (Ausland: € 20,50)

100
8.000

Zudem werden regelmäßig Exemplare auf
nationalen und internationalen Messen verteilt.
Thema: Directie & Management

Abonnementspreise:
Jahresabonnement Inland:
Jahresabonnement Europa:
Jahresabonnement außerhalb Europa:
Einzelausgaben:

1.925
1.424
470
450
180
180
1.471
194
200
70
61
685
360
230
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Anzeigenformate und -preise:
Format
Innenrand
Seite
Breite x Höhe (mm)

(pro Jahr)
(pro 3 Monate)
(pro Platzierung)
(pro Platzierung)

TECHNISCHE ANGABEN INSIDE INFORMATION
Satzspiegel:
190 x 267 mm
Blattspiegel:
230 x 297 mm
Digitale Anlieferung Drucksache:
Abbildungen: Mindestauflösung 300 dpi (Logos im AI- oder EPS-Vektor-Format)
Auf Papier oder digital mitliefern: verwendete Abbildungen und Schriftarten (CMYK)
Abfallende Inserate: 3 mm Anschnitt (rundum) mit Schnittmarken
Digitale Anlieferung Werbung im Internet oder Newsletter:
Roll Banner: Breite 140 pixels x Höhe 140 pixels / 72 dpi
Megabanner: Breite 460 pixels x Höhe 60 pixels / 72 dpi
File Format: File.jpg oder File.gif (animated, non-animated)
Maximum File Größe: 300 kb
Siehe auch: www.insideinformation.nl/adverteren

Thema’s: Orgatec/Biennale Interieur/Dutch Design Week/Technologie
Swingende beurs Innovatieve samenwerking op de rails Botanische beleving
Kunstmatige intelligentie en de werkplek Aantrekkelijke hersenspinsels
Lichte en luchtige atmosfeer Het beeld van morgen Productnieuws

Thema’s: Zitmeubilair/Gezondheid Zitten is het nieuwe bewegen De natuur
als leidraad Diamant in de koopgoot Ziek van flexibiliteit? Prikkelende
nieuwlichterij Buiten de lijntjes Het kantoor als persoonlijke assistent
Waar creativiteit de ruimte krijgt Codex: inspirerende ‘design experience’

Actueel

Actueel

Trends vechten om

aandacht

De Nederlandse facilitaire sector verzamelt zich jaarlijks
in Utrecht. Ook afgelopen januari was het weer ‘bal’ in de
Jaarbeurs. Aldaar werd van 23 tot en met 25 januari de
vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer gehouden. Tal van
ontwikkelingen streden er om aandacht. Verslag vanaf de
beursvloer.
Auteur: Henk-Jan Hoekjen. Foto’s: HolaPress, Markant,
Luctra.

Wat is de belangrijkste trend in de
facilitaire sector? Die vraag is niet zo
heel eenvoudig te beantwoorden. Want
de facilitaire sector is breed. Vakbeurs
Facilitair & Gebouwbeheer liet ook dit
jaar weer zien dat de gemiddelde facilitair manager van diverse markten thuis
moet zijn. Hij/zij moet verstand hebben
van koffie, slimme gebouwbeheersystemen, bureaustoelen, licht, hoogteverstelbare bureaus, onderwijsvraagstukken, vloerbedekkingen en wat al niet.
Gelukkig waren de bijna driehonderdvijftig stands in de hallen 10, 11 en 12
van de Jaarbeurs Utrecht tussen 23
en 25 januari bevolkt met overwegend
hulpvaardige vertegenwoordigers van
de exposerende bedrijven, die desgewenst graag vertelden over de ‘ins and
outs’ van hun producten.
Bij het presenteren van de nieuwste
ontwikkelingen op facilitair gebied
werden technologische hulpmiddelen
niet geschuwd. Bij Gispen kon men
zich bijvoorbeeld op bijzondere wijze
op de hoogte stellen van de bijzondere
samenwerking tussen de Culemborgse
inrichter, architectenbureau Mecanoo

en spoorbedrijf NS. Middels een VRbril konden bezoekers zich even in het
volledig nieuwe interieur van een in
de toekomst te bouwen trein wanen.
Ook bij de Dutch Cabin Group werden VR-brillen gebruikt om de eigen
diensten voor het voetlicht te brengen.
Bezoekers werden de stand ‘ingelokt’
door als steward en stewardess geklede medewerkers, waarna ze via een
VR-bril een virtuele rondvlucht konden
maken door uiteenlopende projecten
van het bedrijf. Dutch Cabin Group is
gespecialiseerd in semi-permanente
behuizing voor organisaties in bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Tijdens de
‘vlucht’ werd duidelijk dat de tijdelijke
behuizing in sfeer en uitrstraling niet
meer behoeft onder te doen voor ‘gewone’ onderkomens van organisaties.
“Steeds meer klanten kiezen ervoor
om onze producten te gebruiken als
permanente behuizing”, aldus een
medewerkster op de stand. “Dat komt
onder meer omdat wij via onze eigen
fabriek in staat zijn om maatwerk te
bieden. Bovendien hebben we contacten met allerlei partners, waardoor

Markant toonde de modulaire lijn Hybrid, waarmee een keur aan inrichtingsoplossingen te
realiseren is.

we projecten geheel ‘turn key’ kunnen
opleveren.”
‘Maatwerk’ was een van de termen die
je vaker hoorde op de beursvloer. Anno
2019 is de ‘one size fits all’-gedachte
definitief achter de horizon verdwenen.
Organisaties willen hun eigenheid
weerspiegeld zien in (bijvoorbeeld) hun
interieur. Niet zelden gaat die eigenheid gepaard met een steeds nadrukkelijker nadruk op duurzaamheid. Het
behoefde dan ook niet te verbazen
dat ook de term ‘circulariteit’ volop
gehoord werd op de beursvloer, bijvoorbeeld bij het Belgische Nnof. “We
zijn van origine een verhuisbedrijf en
zagen bij bedrijfsverhuizingen vaak dat
gebruikt meubilair de afvalcontainer inging”, aldus Anne Lenaerts. “Dat heeft
ons op het idee gebracht – overigens
al lang voordat de term ‘circulair’ een
hype werd – om dat gebruikte meubilair te gaan verzamelen en opnieuw rijp

Tussen 23 en 25 februari trok de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer een groot aantal geïnteresseerde bezoekers.
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