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

Auteur: Henk-Jan Hoekjen.

Industriële     huiskamer

Het is zonder twijfel een van de opval-
lendste 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 (ar-
chitect), Braaksma & Roos architec-
tenbureau (restauratiearchitect) en 
Mecanoo architecten (inrichtingsont-
werp) werd een industrieel gebouw 
omgetoverd in een aangenaam ei-
gentijds 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 verdonkere-
maand. In het onder meer door Me-
canoo ontworpen interieur is de his-

Het vergaderplein van Seats2Meet in Lochal.
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Inside Information gaat in 2020 zijn 29e jaargang in. Dit 
onafhankelijke vaktijdschrift over projectinrichting en 
(interieur)architectuur verschijnt in 2020 in de maanden februari, 
april, juni, september, november en december.

Deadlines en Verschijningsdata 2020 
 Deadlines  Verschijningsdata
Editie 1 21 januari  11 februari
Editie 2 24 maart  14 april
Editie 3 02 juni  23 juni
Editie 4 08 september  22 september
Editie 5 20 oktober  10 november
Editie 6 24 november 15 december

Katernen:
De diverse aspecten van kantoor- en projectinrichting komen in elke editie 
van Inside Information aan bod. Deze worden weergegeven in aparte 
katernen: Kantoor- en Projectmeubilair; Vloer, Wand & Plafond; Ontwerp 
en Verlichting. Daarnaast is er het katern Actueel, dat de ontwikkelingen 
binnen de branche belicht en het katern Productnieuws waar bedrijven en 
organisaties hun producten en diensten presenteren. In het Themakatern 
diept de redactie een specifiek onderwerp extra uit.

Thema’s:
1.  Thema:  Onderwijs / Terugblik Facilitair
2.  Thema: Vloeren / Akoestiek / Light + Building
3.  Thema: Design District / Directie & Management
4.  Thema: Zorg & Overheid / Orgatec
5.  Thema: Technologie / Orgatec
6.  Thema: Zitmeubilair / Gezondheid
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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’
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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
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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’.

Auteur: Henk-Jan Hoekjen. Foto’s: Ronald Tilleman.

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

Het interieur heeft een grote mate van openheid.
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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.

Actueel
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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 facili-
tair manager van diverse markten thuis 
moet zijn. Hij/zij moet verstand hebben 
van koffie, slimme gebouwbeheersys-
temen, bureaustoelen, licht, hoogtever-
stelbare bureaus, onderwijsvraagstuk-
ken, vloerbedekkingen en wat al niet. 
Gelukkig waren de bijna driehonderd-
vijftig 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 desge-
wenst 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 VR-
bril konden bezoekers zich even in het 
volledig nieuwe interieur van een in 
de toekomst te bouwen trein wanen. 
Ook bij de Dutch Cabin Group wer-
den VR-brillen gebruikt om de eigen 
diensten voor het voetlicht te brengen. 
Bezoekers werden de stand ‘ingelokt’ 
door als steward en stewardess ge-
klede 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 bijvoor-
beeld het onderwijs, de gezondheids-
zorg en het bedrijfsleven. Tijdens de 
‘vlucht’ werd duidelijk dat de tijdelijke 
behuizing in sfeer en uitrstraling niet 
meer behoeft onder te doen voor ‘ge-
wone’ 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 con-
tacten met allerlei partners, waardoor 

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 eigen-
heid gepaard met een steeds nadruk-
kelijker nadruk op duurzaamheid. Het 
behoefde dan ook niet te verbazen 
dat ook de term ‘circulariteit’ volop 
gehoord werd op de beursvloer, bij-
voorbeeld bij het Belgische Nnof. “We 
zijn van origine een verhuisbedrijf en 
zagen bij bedrijfsverhuizingen vaak dat 
gebruikt meubilair de afvalcontainer in-
ging”, aldus Anne Lenaerts. “Dat heeft 
ons op het idee gebracht – overigens 
al lang voordat de term ‘circulair’ een 
hype werd – om dat gebruikte meubi-
lair te gaan verzamelen en opnieuw rijp 

Actueel

Tussen 23 en 25 februari trok de vakbeurs Faci-

litair & Gebouwbeheer een groot aantal geïnte-

resseerde bezoekers.

Markant toonde de modulaire lijn Hybrid, waar-

mee een keur aan inrichtingsoplossingen te 

realiseren is. 
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Advertentieformaten en -tarieven:
Formaat binnenstramien    Prijs per plaatsing
Pagina  Breed x hoog (mm)  in full colour
        1x  3x  6x
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op aanvraag. Doorplaatsen in Inside Information Verlichting op aanvraag.
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Vermelding voor 1 jaar (6 edities) met:
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Toeslag logo steunkleur:  € 275
Toeslag logo full colour: € 425
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INTERNET  www.insideinformation.nl
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Productnieuws:  €   350 (3 maanden)
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   € 1000 (12 maanden)
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NIEUWSBRIEF (45x per jaar) 
Plaatsing banner  €  2000 (12 maanden) 
Plaatsing banner € 550 (3 maanden) 
Headline (foto bovenaan het nieuws) € 250 (per plaatsing)
Project (met doorlink naar website) € 250 (per plaatsing)

TECHNISCHE INFORMATIE INSIDE INFORMATION
Zetspiegel: 190 x 267 mm
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Digitale aanlevering print:
Afbeeldingen: minimale resolutie van 300 dpi
Logo’s in .ai of .eps vector
Aflopende advertentie: 3 mm overlap (rondom) met snijtekens

Aanlevering webadvertenties of nieuwsbrief:
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Bestandformaat: bestand.jpg, of bestand.gif (animated, non-animated)
Max-file size: 300 kb

V e r s p r e i d i n g
Inside Information verschijnt 6 x per jaar 
in een oplage van 8.000 exemplaren in 
Nederland en België.

Branche
Architectenbureaus
Interieurarchitecten
Kantoor- en projectinrichters
Lichtbedrijven
Lichtontwerpers
Lichtadviseurs
Zakelijke dienstverlening
Financiële dienstverlening
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Projectontwikkelingsmaatschappijen
Makelaars bedrijfshuisvesting
Zorginstellingen
Onderwijs
Gemeenten >25.000 inwoners met
commercieel onroerend goed
Kantoorexemplaren
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Tevens extra verspreiding op nationale en 
internationale beurzen en onder de specifieke 
doelgroepen van een thema.


