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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.

30e jaargang nr 1 februari 2021

30e jaargang nr 1 februari 2021

Thema: Zorg • Bewegen als panacee? • De toekomst is al
begonnen • Het intelligente kantoor • Opvallend beeld inspireert
• Welvende winkel • Royale ontvangst • Vier sterren-zorg • Delftse
esculaap • Eilanden van licht • Domotica in de professionele sector
• Betere zorg • Productnieuws

Thema: Zorg • Bewegen als panacee? • De toekomst is al
begonnen • Het intelligente kantoor • Opvallend beeld inspireert
• Welvende winkel • Royale ontvangst • Vier sterren-zorg • Delftse
esculaap • Eilanden van licht • Domotica in de professionele sector
• Betere zorg • Productnieuws

Vaktijdschrift over projectinrichting en (interieur)architectuur

Vaktijdschrift over projectinrichting en (interieur)architectuur

Thema’s:
1. Thema:
2. T hema:
3. T hema:

Akoestiek
Thuiswerken
Design District / Het Kantoor van de toekomst

Abonnementsprijzen:

Eén persoon

Jaarabonnement binnenland:
Jaarabonnement Europa:
Jaarabonnement buiten Europa:
Losse nummers:

€ 60		 € 100
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€ 90		 € 170
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€ 60 (digitaal)
€ 25 (buitenland € 35) (inclusief verzendkosten)
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Digitaal

30e jaargang nr 1 februari 2021

30e jaargang nr 1 februari 2021

Thema: Zorg • Bewegen als panacee? • De toekomst is al
begonnen • Het intelligente kantoor • Opvallend beeld inspireert
• Welvende winkel • Royale ontvangst • Vier sterren-zorg • Delftse
esculaap • Eilanden van licht • Domotica in de professionele sector
• Betere zorg • Productnieuws

Thema: Zorg • Bewegen als panacee? • De toekomst is al
begonnen • Het intelligente kantoor • Opvallend beeld inspireert
• Welvende winkel • Royale ontvangst • Vier sterren-zorg • Delftse
esculaap • Eilanden van licht • Domotica in de professionele sector
• Betere zorg • Productnieuws

INSIDE INFORMATION TARIEVEN 2021
Magazine:
Formaat binnenstramien 			
Pagina Breed x hoog (mm)		
1/1
173 x 250						
1/2
173 x 123 / 85 x 250
1/4
85 x 123 / 173 x 59
1/1
Editorial				
Zetspiegel:
173 x 250 mm
Bladspiegel:
210 x 280 mm

Prijs per plaatsing
in full colour
€ 3.235
€ 2.400
€ 1.980
€ 3.235

2021
Verspreiding
Oplage magazine: 8.000 exemplaren
Oplage krant: 15.000 exemplaren

Krant:
Formaat binnenstramien 			
Pagina Breed x hoog (mm)		
1/1
265 x 397						
1/2
265 x 197 / 131 x 397
1/4
131 x 197 / 265 x 97
1/2
Editorial				
Zetspiegel:
265 x 397 mm
Bladspiegel:
289 x 420 mm

Prijs per plaatsing
in full colour
€ 3.600
€ 2.600
€ 1.600
€ 2.600

Inside Information magazine en krant worden
onder andere verspreid onder architectenbureaus,
interieurarchitecten, kantoor- en projectinrichters,
lichtbedrijven, -ontwerpers en -adviseurs, bedrijven uit de zakelijke en financiële dienstverlening,
zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties

Aanvullende tarieven:
€ 5.100
Spread (magazine) 394 x 250
Spread (krant) 550 x 397
€ 6.100
Speciale plaatsen: 			 25% toeslag
Aflopende advertenties (magazine): 		 15% toeslag

De Inside Information-Krant wordt naast de
reguliere oplage verspreid tijdens beurzen en
andere vakbijeenkomsten.

Kosten voor bijsluiters of meehechten van folders, brochures of inlegkaarten op aanvraag.

Adressenrubriek:
Vermelding voor 1 jaar (3 edities) met:
Adresgegevens:
€
Toeslag logo zwartwit:
€
Toeslag logo steunkleur:
€
Toeslag logo full colour:
€
Toeslag tekstregels, per regel:
€

325
175
275
425
30

Prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op compleet aangeleverd, drukklaar materiaal.

Internet		
www.insideinformation.nl
Banner zijkant openingspagina: € 175 per maand
Megabanner openingspagina:
€ 1000 per maand
Headline (foto bovenaan het nieuws) € 250 per week
Productnieuws:		€ 250 per maand
Vacatures:			€ 250 per maand
Nieuwsbrief:
Banner
€
Headline (foto bovenaan het nieuws) €
Project (met doorlink naar website) €

AKOESTISCH
BERGLANDSCHAP

Het interieur van de begane grond

we frames opnieuw voorzien van

dit project voor het eerst werden

is ontworpen door Bogaerts Label.

poeder coating om een tweede

toegepast – was het mogelijk om

“Het doel was om zo veel mogelijk

leven te geven aan het bestaande

de vormen van het logo terug te

te hergebruiken binnen het pand

meubilair.”

laten komen in het interieur. “Het

van de bestaande interieurele-

Het concept van The Rise diende

vloerplan is ontworpen als een

menten, zoals het meubilair en de
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diversen ruimtes”, vertelt Philip Bo-

vormen en materiaal. Daarom

glooiende paden en uitgevoerd

gaerts. “De meeste vergaderruim-

werden onder meer wandpanelen
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naar de naam Blades, en die in

gekenmerkt door flexibiliteit.

The Rise is een 10.000 vierkante meter tellend gebouw aan
de A58 bij Tilburg. Het uit 2003 stammende pand werd oorspronkelijk ontworpen door het architectenbureau NL Architects. Ruim 17 jaar later zijn de twee werktorens onder de
naam ‘The Rise’ nieuw leven ingeblazen. Voor het interieurontwerp tekende Philip Bogaerts van Bogaerts Label. Akoestiek was een belangrijk aandachtspunt.
TEKST: HENK-JAN HOEK JEN
FOTO: NICK BOOKEL AAR
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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:
Banner zijkant openingspagina: breed 300 pixels x hoog 178 pixels / 72 dpi
Megabanner: breed 1070 pixels x hoog 140 pixels / 72 dpi
Bestandformaat: bestand.jpg, of bestand.gif (animated, non-animated)
Max-file size: 300 kb

‘THUISWERKEN IS
EEN BLIJVERTJE’
Onlangs kwam er nieuws van de Vereniging van Inrichtingsprofessionals (VIP). Persbericht VIP: per 1 januari van dit jaar
nam Roderik Mos – in het dagelijks leven directeur van
Dataflex – het voorzitterschap van de VIP over van Peter Veer.
Inside Information stelde de kersverse voorzitter een aantal
relevante vragen over de doelen van de VIP en de ontwikkelingen in de turbulente markt voor kantoorinrichting.
TEKST: HENK-JAN HOEK JEN
FOTO: DATAFLEX

Cafetariamodel:
Ons kennisplatform biedt, naast Inside Information, tal van andere
mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de opleidingen en cursussen van
Office Academy, de lezingen of jurydeelnames door onze specialisten, de
kennisadviezen, de netwerkmogelijkheden enzovoort. Vraag eens naar de
uitgebreide mogelijkheden van dit unieke ‘cafetariamodel’.

De Vereniging van Inrichtingsprofessionals (VIP) werd in 2015
opgericht als voortzetting van
de VSM (Vereniging van systeem, kantoor en bedrijfsmeubelen). De branchevereniging
kende met een serie goed bezochte bijeenkomsten toen een
vliegende start. De VIP biedt
een laagdrempelig platform
voor bedrijven en professionals
die zich bezighouden met het
inrichten van werk gerelateerde
ruimten. Met meer dan vijftig
leden vertegenwoordigt de VIP
anno 2021 een aanzienlijk deel
van de Nederlandse maak- en
ontwerpindustrie voor de kantoorinrichting.
Sinds de oprichting fungeerde
Peter Veer als voorzitter van de
vereniging. Maar sinds 1 januari
wordt de scepter gezwaaid
door Roderik Mos. Als vice-voorzitter fungeert sindsdien Esther
Herber, in het dagelijks leven
4
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verbonden aan de 706 Seating
Group.
Roderik Mos geeft aan dat
hij samen met Esther voortvarend te werk wil gaan binnen
de VIP. “Esther en ik zijn momenteel nog druk met het in
kaart brengen van onze leden
en vooral de wensen van de
leden, om op basis daarvan
met een plan te komen. Met
een ‘Tour de branche’ – online
en als het kan offline – willen
wij leden én oud-leden vragen
wat ze bezighoudt en hoe wij
relevant worden of blijven als
vereniging. Speerpunt is echter
wel wat leden verwachten van
de vereniging en waarom ze
lid werden. Met die feedback
formuleert het bestuur een plan
om zo te kunnen ondersteunen
en meer aansluiting te kunnen
vinden met de wensen van de
inrichtingsprofessionals.”

uitdaging. Sommigen hebben
dit bijvoorbeeld opgelost door
een speciale portal voor haar
klanten te bouwen waarin de
medewerkers zelf bestellingen
kunnen doen. Anderen hebben
juist nieuwe flexibele oplossingen ontworpen, waarbij meubilair maandelijks of zelfs wekelijks
kan worden gehuurd maar ook
opgezegd.”
Hoe ziet wat jullie betreft de
toekomst van het kantoor eruit?
“Wij denken dat het thuiswerken een blijvertje is onder
veel bedrijven. In theorie een
win-win voor werkgever en
werknemer. Werkgever kan bij
60-70 procent minder bezetting
dus ook af met minder vierkante meters en deze vierkante
meters efficiënter gebruiken om

samenwerken en ontmoeten
sterker te faciliteren.”
Voor de medewerkers was de
coronapandemie volgens Mos
een uitgelezen kans om aan
de werkgever te tonen dat ze
ook thuis productief kunnen
werken. “Velen hebben dat
vertrouwen terecht hebben
gewonnen. Onder normale omstandigheden, waarbij
kinderen op school zijn en thuis
een adequate en ergonomisch
ingerichte werkplek staat, kan
de combinatie van thuis- en op
kantoor werken erg efficiënt
zijn. Ik denk dat veel medewerkers niet kunnen wachten
om weer terug naar kantoor te
gaan. Zij die daarna niet thuis
mogen (blijven) werken, zullen
dit als een gemis zullen erva-

ren. Een mooie balans tussen
bijvoorbeeld 3 op 2 af, dus 2
dagen thuis om echt geconcentreerd te ‘produceren’ en 3
dagen op kantoor voor overleg
en creativiteit klinkt voor velen
als muziek in de oren.”
De coronaperiode markeert
dus een structurele verandering
in de manier waarop we kantoorwerk uitvoeren?
“De mens heeft snel de neiging
terug naar het oude te willen.
Veerkrachtig maar koppig. Echter als alle partijen, dus werknemer en werkgever, maar ook
overheid hierop blijven sturen,
kan het de economie tientallen
Roderik Mos: “We zijn momenteel druk
met het in kaart brengen van de wensen van de leden.”

Hoe verliep 2020 voor de sector?
“Gevarieerd, sommige leden
zijn wel tot 50 procent omzet
verloren, anderen hebben zelfs
beter gepresteerd tijdens de
crisis dan ervoor. Het is echt
niet zo dat alleen de online
business is gegroeid of dat
alleen kleine bedrijven eronder
hebben geleden. Sommigen
hadden een plan, anderen
niet. Sommige hadden geluk
met gewonnen projecten uit
2019 en een volle orderportefeuille, voor anderen alleen
maar uitstel naar 2021. Al met al
was 2020 een pittig jaar waarbij
vooral de thuiswerkers de grote
kans leken. Maar het blijkt dat
de budgetten daar aanzienlijk lager liggen en de wensen
sterk verschillend en gevarieerd
zijn. Een kantoorinrichter heeft
dan niet één eindklant, maar
honderden. Dat is een enorme
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