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ABOUT

SPECIALISTEN WAAR ER 
GEEN TWEE VAN ZIJN

OAK is er voor elk merk dat een ruimtelijke vertaling van zijn unieke verhaal 

nodig heeft. Van restaurant tot museum, van conceptstore tot het kantoor 

van een multinational. En van Drachten tot Den Haag. Om interieurs te maken 

waar er geen twee van zijn, blijven we onszelf als team uitdagen. Daarvoor 

zoeken we elke dag naar trends die nog geen trend zijn. Zo maken we ons 

werk nóg innovatiever. Nóg duurzamer. Nóg ambachtelijker. 

Kenmerkend voor OAK is de drive om een interieur te ontwerpen dat jouw 

verhaal vertelt. Daarvoor hebben we natuurlijk eerst jouw verhaal nodig. 

Pas als we álles van je weten, gaan we aan de slag. Met een bevlogen team 

specialisten uit allerlei disciplines dat jouw verhaal het beste kan vertalen 

naar een ruimtelijk ‘one of a kind’ concept. 

OAK TEAM
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Wij zijn OAK en we maken interieurconcepten die een verhaal vertellen. 
Jóuw verhaal om precies te zijn. 

Voor dertien-in-dozijn, namaak of iets wat dit jaar in is moet je niet bij ons zijn. Wij ontwerpen een 

interieur dat jouw merk ruimtelijk tot leven brengt. Dat je karakter toont. Waarin je niet ónze, 

maar je éigen stijl herkent. 

Op safe spelen is niks voor ons. Wij spelen liever met gekke ideeën, maken eigenzinnige keuzes en 

voegen spannende items toe. Zo creëren we ruimtes voor kantoor, horeca, conceptstores, musea en 

retail die je nog nooit hebt gezien. Waarin je blijft ontdekken en waarop je nooit raakt uitgekeken. 

Een interieur dat net zo uniek is als jouw merk. One of A Kind.

OP SAFE SPELEN IS NIKS VOOR ONS
OAK levert een uitgebalanceerd totaalconcept van kleuren, vormen en materialen, dat klopt tot op 

de laatste vierkante centimeter. Waarin elke stoel op z’n plek valt en je aan elk haakje je verhaal kunt 

ophangen. En het hoeft niet perfect. Ruwe randjes en doorleefde materialen geven een interieur 

eigenheid en karakter. We combineren tegels uit Harlingen met design uit Milaan. Zoeken altijd naar 

producten waar passie in zit. En een verhaal. Met de hand gemaakt of met de mond geblazen. 

TEGELS UIT HARLINGEN EN DESIGN UIT MILAAN
Onze ruimtelijke concepten zijn merk- en planetproof; circulair, organic en hergebruikt zijn voor 

ons de standaard. We maken bewuste keuzes, in álles. Tot aan de lijm tussen twee componenten. 

En wat onze interieurs nog het meest duurzaam maakt is hun lange houdbaarheid.

Typisch OAK? We doen het goed of we doen het niet. Vragen veel van onszelf en ook iets van jou; 

vertrouwen, een open mind en het lef om kleur te bekennen. 



‘Een interieurontwerp vertelt het 

verhaal van een merk en bewijst 

haar DNA. Een veilig interieur is een 

gemiste kans om een statement te 

maken. Een ‘random’ interieur is een 

gemiste kans om kleur te bekennen. 

Voor ons is interieurontwerp meer 

dan een leuk kleurtje op de muur. Het 

is een optimaal en uitgebalanceerd 

samenspel van kleuren, materialen en 

vormen. Waarin de details het verschil 

maken. En het hoeft niet perfect. 

Liever niet zelfs. Ruwe randjes en 

doorleefde materialen geven een 

interieur eigenheid en karakter.

Onze interieurconcepten zijn meer 

dan mooi. Ze dragen bij aan het 

welzijn, de productiviteit en het 

geluk van mensen. Onze concepten 

voldoen aan de eisen en wensen 

van de gebruiker en matchen altijd 

met de omgeving waarvoor ze zijn 

ontworpen. 

Schoonheid en duurzaamheid kunnen 

in een interieur heel goed samengaan 

en een duurzame keuze is áltijd te 

maken. Als je dat maar belangrijk 

vindt. En dat vinden wij. Een geslaagd 

interieur heb je nog niet eerder 

gezien. Om vernieuwend te zijn, 

blijven we onszelf als designers 

uitdagen. 

Kijken we voorbij trends en buiten 

bestaande interieurs. Want dáár 

vinden we de ideeën waarmee we 

een interieur authentiek, verrassend 

en uitgesproken kunnen maken.’

ZO 
WERKEN 
WIJ
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FOLKERT EN LAURA, 
DE GRONDLEGGERS VAN OAK, MAKEN 
SAMEN MET HUN TEAM INTERIEURCONCEPTEN 
DIE EEN VERHAAL VERTELLEN. 
JÓUW VERHAAL OM PRECIES TE ZIJN. 
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ONZE
BELOFTES
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+ NIEUWSGIERIG
WE ZIJN NIEUWSGIERIG. EN DAT BETEKENT DAT…

- we geïnteresseerd zijn in jou en niet interessant over   

 onszelf doen.

- we jouw unieke verhaal ontdekken.

- we altijd op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden,   

 materialen en toepassingen.

 

Wat onze nieuwsgierigheid oplevert? Een vernieuwend 

interieur dat jóuw merk ruimtelijk tot leven brengt.

+ EIGENZINNIG
WE ZIJN EIGENZINNIG. EN DAT BETEKENT DAT…
 

- we een statement durven te maken in onze ontwerpen.  

- we een kritische opdrachtnemer, zijn met een eigen visie.

- we vechten voor de ‘spannendste’ ideeën, omdat die het  

 verschil maken.

 

Wat onze eigenzinnigheid oplevert? Een verrassend en 

uitgesproken interieur, waarop je niet raakt uitgekeken.

+ GEDREVEN
WE ZIJN GEDREVEN. EN DAT BETEKENT DAT…
 

- we hard voor je rennen.

- we doorgaan. Oak als jij denkt dat het af is. 

- we het goed doen. Of anders niet. 

 

Wat onze gedrevenheid oplevert? Een optimaal resultaat en 

een ruimtelijk concept dat tot in de kleinste details klopt.

+ NUCHTER
WE ZIJN NUCHTER. EN DAT BETEKENT DAT…
 

- we doen wat we zeggen.

- je weet wat je aan ons hebt.

- we nergens omheen draaien.

Wat onze nuchterheid oplevert? Een no nonsens proces 

waarin alle tijd en energie bijdragen aan het resultaat. 
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 In het nieuwe ‘smart office’ kantoor van Van Wijnen, staan duurzaamheid en 

 flexibiliteit centraal. Het zo goed mogelijk bedienen van de medewerkers en 

 tegelijkertijd verbonden voelen, is de basis voor dit concept. 

 De nieuwste materialen op het gebied van circulariteit zijn overal toegepast. 

 Van de vloeren tot de verf op de muur. Hiernaast is het interieur volledig 

 verplaatsbaar, hierdoor groeit en beweegt het kantoor makkelijk mee met 

 veranderingen binnen het bedrijf. 

 Sensoren in het gebouw die zorgen dat het licht, de hoogte van de bureaus en 

 het klimaat zich aanpassen aan de voorkeuren van de medewerkers, een 

 restaurant en (werk)café waar niet alleen gezonde voeding is, maar ook ruimte 

 is voor ontmoeting en werken, een gamehoek waar ruimte is voor ontspanning 

 en treinzitjes waar de medewerkers zich even kunnen opladen. 

 Dit zijn allemaal onderdelen die voor een optimale werkomgeving zorgen. 

 Hiernaast is er een kas waar je letterlijk in de groene natuur vergadert en is er 

 een rustgevende groene ruimte. Met dit ‘smart office’ kantoor is Van Wijnen klaar   

 voor de volgende stap en zet het de trend met het kantoor van de toekomst. 

ONE OF
A
KIND
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ONE OF A KIND

Ook wij denken na hoe we met onze 

ontwerpen serieus ons steentje bij 

kunnen dragen aan een betere wereld. 

En met serieus bedoelen we ook echt 

serieus. Dus niet: een pvc-vloer is 

duurzaam, want die gaat lang mee. 

Maar: alle aspecten van het materiaal 

beoordelen. Want bij duurzaamheid 

speelt veel meer mee. Daarom kijken wij 

nét dat stukje verder. 

Wij ontwerpen volgens de vier 

spelregels voor duurzame ontwikkeling 

en hanteren onze eigen OAK vital 

spaces principes: gezonde voeding, 

beweging, opladen, natuur, (dag)

licht, verbondenheid, duurzaamheid, 

akoestiek en flexibiliteit. Voorbeeld: 

we letten erop dat onze ontwerpen het 

grondstoffen- en afvalprobleem niet 

groter maken. Met onze ontwerpen 

willen we bijdragen aan de ontwikkeling 

en het welzijn van mensen. Deze 

uitgangspunten vertalen we naar 

interieurs waar mensen met veel plezier 

verblijven en die bijdragen aan hun 

gezondheid. 

G
O

E
D

 V
O

O
R

 
M

E
N

S
 É

N
 

N
A

T
U

U
R



UNIVÉ
TIEL
Verzekeringscoöperatie Univé staat voor elkaar 

helpen, krachten bundelen en risico’s delen. Met 

haar ca. 110 winkels staat Univé dicht bij haar klanten. 

‘Gasten’, zoals de medewerkers ze liever noemen. 

De winkel in Tiel is een project dat voortvloeit uit 

het nieuwe winkelconcept dat we samen met Univé 

Nederland ontwikkelden. Uitgangspunten waren 

‘terug naar de kracht van Univé’ en de vijf principes: 

erfgoed, ambacht, learn-inspire-explore, lokaal en 

duurzaam. Hoofddoel: de klant gastvrij ontvangen 

en op eigentijdse en klantvriendelijke manieren 

van dienst zijn. De herkenbare groene kleur zorgt 

voor positieve associaties en de inrichting voor een 

informele en gastvrije sfeer met een betrouwbare 

en sympathieke uitstraling. Het lokale aspect komt 

naar voren in een werk van schilder Jorijn de 

Gooijer in de vorm van een vis, en herinnert aan het 

riviervisserijverleden van Tiel.
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WONINGCORPORATIE ACCOLADE 
HAD DE BEHOEFTE AAN EEN RUIMTE 
DIE ACTIEF WERKEN STIMULEERT. 

Het concept dat wij voor Accolade bedachten en hebben uitgevoerd 

bestaat uit een ruimte waarbij men actief kan vergaderen door middel 

van staan, fietsen en schommelen. Ook is er een voetbaltafel aanwezig. 

Het gebouw is een oud schoolgebouw uit 1958 wat als gemeentelijk 

monument van historische waarde is voor Heerenveen.

PROJECT
ACCOLADE 
HEERENVEEN

ONE OF A KIND
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Als je ervan uitgaat dat elkaar ontmoeten en elkaar 

inspireren belangrijk is om je werk met plezier te 

doen, dan heb je een gebouw nodig dat voedend is. 

En dat was ons kantoor niet. Toen we de overstap 

naar het bewuste werken gingen maken, zijn we 

daarom op zoek gegaan naar voorbeelden van 

hoe het beter kon. Van alles hebben we gezien, 

vooral hoe het níet moest. Totdat we in Hoofddorp 

belandden, bij de KLM. Ernstig onder de indruk 

waren we. De inrichting was heel gevarieerd en 

faciliteerde niet alleen werken, maar ook ontmoeten 

en ontspannen! En overal voelden we ons welkom. 

Het was een geweldige ervaring. Dat wilden wij ook! 

En nu, na vijf jaar, vinden we nog steeds dat het erg 

goed geslaagd is. Net als de uitvoering op basis van 

de duurzaamheidsprincipes die we formuleerden. 

Een belangrijke factor voor dat succes is dat we de 

tijd hebben genomen om het hele proces zorgvuldig 

aan te pakken. Daardoor hebben we het echt met z’n 

allen kunnen doen. We hebben geprobeerd iedereen 

erin mee te nemen, maar zonder te  zeggen: ‘zo 

gaan we het doen’. Dat betekent af en toe een hoop 

gekloot en wel eens wat geruzie, maar uiteindelijk 

komt er iets waar iedereen achter staat. Prachtig 

voorbeeld is de uitspraak van een collega die het in 

het begin niet zo zag zitten: ‘Het bewuste werken, 

in een gebouw als dit zorgt voor meer geluk in het 

leven’. 

Rein Swart bestuurder accolade

INTERVIEW 
VOORZITTER 
RAAD VAN
BESTUUR
ACCOLADE 
HEERENVEEN
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Het nieuwe kantoor van 

woningcorporatie Elkien in 

Leeuwarden kenmerkt zich door 

flexibele ‘boxen’. Deze flexibele 

boxen zijn vrij in de ruimte geplaatst, 

zijn 100% zelfvoorzienend en 

garanderen een rustige werkplek in 

de open ruimte.

Ook duurzaamheid staat centraal. 

Door het gebruik van verschillende 

natuurlijke materialen en kleuren 

is een dynamisch en eigentijds 

geheel gecreëerd. De bestaande 

karakteristieke tegelvloer is 

behouden gebleven. De vloer is 

geschuurd en bewerkt, hierdoor is de 

vloer een mooie basis in het kleurrijke 

geheel.

Akoestiek, verbondenheid en 

flexibiliteit zijn andere belangrijke 

begrippen. Het groene plafond is 

voorzien van akoestische panelen om 

de ruimte akoestisch aangenaam te 

maken. De centrale bar en keuken 

zorgen ervoor dat medewerkers 

elkaar ontmoeten en op verschillende 

manieren kunnen werken. Hiernaast 

zijn in de kantoorruimte flexibele 

telefooncellen geplaatst, waar in alle 

rust een telefoongesprek gevoerd 

kan worden zonder dat het storend is 

voor collega’s.
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IN DIT SPEELSE KANTOOR 
(3000 M2) VAN UNIVÉ IN 
HEERHUGOWAARD STAAN 
HET ‘THUIS’-GEVOEL EN 
VITALITEIT CENTRAAL. ELKAAR 
ONTMOETEN IS DE BASIS VOOR 
HET GEHELE CONCEPT EN 
INTERIEURONTWERP VAN HET 
KANTOOR. IN DIT KANTOOR 
VOEL JE JE THUIS,ONTMOET JE 
ELKAAR, WERK JE SAMEN ÉN 
KUN JE JE FOCUSSEN! 

Een kantoor waar werknemers zich fijn voelen. 

Waar ze met plezier en enthousiasme naartoe 

gaan. De kleuren en materialen spelen in op 

geborgenheid en vrolijkheid. Er zijn flexibele 

werkplekken, transparante vergaderruimtes, 

comfortabele lounges. Alles in combinatie met 

concentratieruimtes.

UNIVÉ
HEERHUGOWAARD
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PROJECT
UNIVÉ  
ENSCHEDE
Het Univé kantoor in Enschede is ontwikkeld met als doel de 

klantbediening vanuit en het kantoor te vernieuwen en het 

principe ‘‘terug naar de kracht’’ van Univé te laten zien. Het 

kantoor is niet alleen anders door de nieuwe stijl van inrichten, 

maar vooral door het nieuwe concept dat eraan ten grondslag 

ligt en dat we samen met Univé Nederland ontwikkelden. Naast 

de kernbegrippen ‘dichtbij’ en ‘persoonlijk’ zijn samenwerken, 

transparantie, ontmoeten en verbondenheid ook aspecten die 

we terug laten komen in de inrichting. Duurzaamheid hebben 

we ingebracht door veel gebruik te maken van ambachtelijke 

en natuurlijke materialen.
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PROJECT UNIVÉ ENSCHEDE
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STUDENTSTAY IN LEEUWARDEN 
IS EEN DYNAMISCHE PLEK WAAR 
JONGE MENSEN SAMENWERKEN 
EN WORDEN GEHOLPEN BIJ HET 
OPSTARTEN VAN HUN EERSTE EN 
EIGEN BEDRIJF.

Transparantie, kleur en een beetje rebels. Dat is wat we wilden 

uitstralen met dit ontwerp. Materialen van de straat en graffiti 

versterken dit concept. Een opvallend element is de door ons 

in samenwerking met Douwe Keizer ontworpen graffitiwand in 

de kelder. Deze grafisch uitgewerkte graffiti laat internationaal 

bekende Friezen zien, maar op een andere manier dan 

normaal. Zo zijn er een met tatoeages ‘bewerkte’ Doutzen 

Kroes en Epke Zonderland te aanschouwen.

PROJECTEN STUDIO OAK

STUDENT
STAY
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Zoek je een bedrijf voor het ontwerp van jouw 

horeca-interieur? Wij bedenken, designen, realiseren 

en begeleiden horeca-concepten. Dit doen wij 

met  veel aandacht en toewijding. Onze duurzame 

concepten en formules zijn de investering meer dan 

waard. Het interieurdesign van jouw restaurant, bar 

of hotel moet passen bij het concept, de locatie en 

de doelgroep. En natuurlijk binnen het budget. Onze 

horeca-interieurontwerpen zijn op maat gemaakt en 

onderscheiden zich door efficiëntie en goede routing. 

We zorgen voor een totaalbeleving waarin jouw passie 

tot leven komt. Wij ontwerpen, plannen en zorgen voor 

de volledige uitvoering. Kortom, hét ontwerpbureau 

voor het interieur design van restaurants, hotels en 

bars.

28 29



B
A

R
 &

 L
O

B
B

Y

WE HETEN U WELKOM BIJ DE NIEUWE  

BAR VAN HET STENDEN HOTEL IN  

LEEUWARDEN. DE BAR IN DE LOBBY BIJ 

HET STENDEN HOTEL EN RESTAURANT 

WANNEE IS MEER DAN ALLEEN EEN BAR ...

Het is niet alleen een plek voor een biertje of een overheerlijke 

cocktail, maar ook de plek waar je incheckt of een hapje eet. 

De heerlijkste gerechten worden bereid op de grillplaat die in 

de bar is verwerkt. De bar is gemaakt van natuurlijke materialen, 

zoals massief eikenhout en terrazzo. In het middendeel is een 

groot eiland geplaatst met daarop een drankenrek dat lijkt weg 

te lopen in het dakraam. In elk project willen wij het verhaal 

vertellen van onze opdrachtgever. In dit project hebben wij dit 

extra zichtbaar gemaakt door de schildering op de muur.

NHL 
STENDEN 
HOTEL

 Waar?: Stad Leeuwarden 

 Wanneer?: Jaar 2019 

 Oppervlakte: 259 m2 

 Team: OAK, BRTA architecten, Perdon 

 interieurbouw, Bakker Vakkeuken, Friso 

 Bouwgroep, Pranger & Rosier installaties, 

 Linssen ingenieursbureau, Jorijn de Gooijer 

 Fotografie : Erikjan Koopmans 

30 31



LEERBEDRIJF LEF WORDT GERUND DOOR EERSTE- 
EN TWEEDEJAARS STUDENTEN, BEGELEID DOOR 
DERDEJAARS STUDENTEN VAN DE OPLEIDING 
MANAGER/ONDERNEMER HORECA.

LEF staat voor Learn, Explore en Fine dining. Bij het ontwerp stond 

de diversiteit van de internationale keuken en de leerlingen centraal. 

Door de keuken open te maken, is het mogelijk om letterlijk ‘een 

kijkje in de keuken’ te nemen. Belangrijke ontwerpprincipes die we 

hebben toegepast zijn: Multicultureel, Gastvrijheid, Ambacht en Leren.

FRIESLAND 
COLLEGE,
LEEUWARDEN 

RESTAURANT
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 Waar?: Stad Leeuwarden

 Wanneer?: 2018

Oppervlakte: 400 m2

Team: Studio Oak, Klein Design, Ljocht, Drawink,

Satelliet meubels, Van Besouw, Bakker Vakkeuken,

Frisia beplanting

Fotografie: Erikjan Koopmans
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LAAGDREMPELIG GENIETEN 
VAN HEERLIJK ETEN UIT  
DE REGIO IS DE BASIS  
VOOR HET GEHELE  
INTERIEURCONCEPT EN  
INTERIEURONTWERP  
VAN RESTAURANT ROEGH  
IN VLAGTWEDDE.

Een plek waar de nuchtere noorderling 

heerlijk kan eten in een gastvrije en 

ongedwongen sfeer. Het resultaat: 

een prachtig restaurant dat perfect 

aansluit bij het idee en de wensen van 

de ondernemer en dát brengt wat de 

doelgroep in de omgeving wil. Een 

groot succes!
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ROEGH ETEN 
& DRINKEN,  
VLAGTWEDDE

 Waar?: Stad Vlagtwedde 

 Wanneer?: 2019 

 Oppervlakte: 600 m2 

 Team: Oak, uitvoering in eigen beheer 

 Fotografie: Erikjan Koopmans 
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DE KANTINE IS EEN LEERBEDRIJF VAN HET  
FRIESLAND COLLEGE DAT WORDT GERUND  
DOOR STUDENTEN.

In ons ontwerp hebben we gebruik gemaakt van eigentijdse 

materialen, een industrieel plafond en damwandprofielen. 

Hierdoor ontstaat een hippe en frisse uitstraling. Er is een open 

keuken waardoor het bereiden van gerechten goed zichtbaar is, 

een transparante sfeer ontstaat en beter klantcontact mogelijk is. 

Er is een eiland centraal in de ruimte geplaatst om zo de 

gerechten optimaal te kunnen presenteren.

FRIESLAND 
COLLEGE, 

 LEEUWARDEN
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 Waar?: Leeuwarden

 Wanneer?: 2017

Oppervlakte: 140m2

Team: Oak, Klein Design, Chef Licht, Bakker Vakkeuken

Fotografie: Erikjan KoopmansONE OF A KIND



IN HARTJE LEEUWARDEN TRANSFORMEERDEN 
WE EEN OUDE BANK TOT EEN EIGENTIJDSE  
PIZZERIA MET EEN AMBACHTELIJKE EN 
INDUSTRIËLE SETTING.

De centraal gelegen open keuken, met daarin de houtgestookte 

steenoven, is een eyecatcher en sfeerbepalend voor het hele 

restaurant. Door te werken met eerlijke materialen zoals beton, 

hout, staal en tegels ontstaat een industriële maar tegelijk 

ook heel toegankelijke sfeer. De door Oak i.s.m. Studio eLBee 

ontworpen wall-graphics zorgen voor een eigen sfeer en geven 

het geheel kleur en karakter.
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 Waar?: Leeuwarden 

 Wanneer?: 2015 

 Oppervlakte: 300m2 

 Team: Oak, Studio eLBee, 

 uitvoering in eigen beheer 

 Fotografie: Erikjan Koopmans 



IN HET NIEUWE ‘SMART OFFICE’ KANTOOR VAN 

BOUWCONCERN VAN WIJNEN STAAN  

DUURZAAMHEID EN FLEXIBILITEIT CENTRAAL.  

DE DIGITALE BUTLER VAN HET GEBOUW  

- HIGGINGS - VERZAMELT CONTINU DATA OM  
HET GEBOUW STEEDS BETER PASSEND TE  

MAKEN VOOR ZIJN MEDEWERKERS. ALLES IN  

HET GEBOUW IS ER OP GERICHT OM DE  

MEDEWERKERS ZO GOED MOGELIJK TE  

BEDIENEN.

Sensoren in het gebouw zorgen dat het licht, de hoogte 

van de bureaus en het klimaat zich aanpassen aan de 

voorkeuren van de medewerkers. De begane grond 

beschikt over een restaurant en (werk)café waar niet alleen 

gezonde lunches zijn, maar ook ruimte is voor ontmoeting 

en werken. In de gamehoek is ruimte voor ontspanning en 

in de treinzitjes vind je rust. Op de tweede verdieping is 

een kas waar je letterlijk in het groen vergadert. Ook is er 

een rustgevende groene ruimte. 

Het nieuwe kantoor van Van Wijnen is een paradepaard 

als het gaat om duurzaamheid anno nu. De nieuwste 

materialen op het gebied van circulariteit zijn overal 

toegepast, van de vloeren tot de verf op de muur. 

Het volledige interieur is flexibel en verplaatsbaar. 

Hierdoor groeit en beweegt het kantoor mee met de 

veranderingen binnen het bedrijf. Opvallend zijn de Van 

Wijnen-rode elementen. Deze elementen zijn geplaatst op 

een grote rail die dwars door het kantoor loopt. Hierdoor 

krijgt de ruimte karakter en tevens is het een flexibele 

ruimte-afscheiding. Het gehele kantoor is ingericht volgens 

de Oak Vital Office methode. Met dit kantoor is Van Wijnen 

klaar voor de volgende stap en zet de trend met het 

kantoor van de toekomst.

VAN
WIJNEN 
HEERENVEEN
BEDRIJFSRESTAURANT
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VAN WIJNEN

 Waar?: Stad Heerenveen 

 Wanneer?: Jaar 2020 

 Oppervlakte: 2700 m2 

 Team: Oak, Van Wijnen, Van Aagten 

 projectrealisatie, Pranger & Rosier, Ljocht, 

 KVS kantoorinrichting, Snoeken interieur & project 

 Fotografie: Erikjan Koopmans 
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RETAIL INTERIEURS 
DIE VERWONDEREN. 
DIE SPRAAKMAKEND 
ZIJN. WAARIN RUIMTE 
IS VOOR COLLECTIE 
EN COLLEGA’S, ZODAT 
HET FIJN WERKEN 
IS. INTERIEURS DIE 
BIJDRAGEN AAN JOUW 
KLANTBELEVING. 
DOOR ALLE ZINTUIGEN 
TE PRIKKELEN. ZIEN, 
VOELEN, HOREN. 
MISSCHIEN ZELFS 
RUIKEN EN PROEVEN.

We willen jou goed leren kennen. Jouw 

verhaal of merk begrijpen. En dan samen 

de grenzen van het maximaal haalbare 

verkennen. Van ontwerp tot realisatie. Of dat 

jongleren is met budget, wensen, functie en 

verwachtingen? Zeker!



WIJ WAREN OPRECHT TROTS TOEN  
SC HEERENVEEN ONS BENADERDE 
MET DE VRAAG OM EEN NIEUW 
ONTWERP TE MAKEN VOOR DE  
ALOM BEKENDE FEANSTORE.  
DE UITBREIDING VAN DEZE FANSHOP 
WAS DE AANLEIDING VOOR EEN 
GEHEEL NIEUWE WINKELINRICHTING.

De routing in de winkel is essentieel voor het 

commercieel succes en essentieel voor een 

goede doorstroming van het hoge aantal 

bezoekers. De centraal gepositioneerde 

etalagepoppen in combinatie met de 

grote zwart-wit foto van legende Abe 

Lenstra, geven je direct een overweldigend 

clubgevoel. De gebruikte materialen en 

kleuren versterken dit gevoel en zijn 

geïnspireerd door de rijke clubhistorie.S
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BOYS 
IN 
WHITE 
AND
BLUE

SC HEERENVEEN, 
FEANSTORE
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 Waar?: Stad Heerenveen 

 Wanneer?: Jaar 2017 

 Oppervlakte: 130 m2 

 Team: Oak, Van Wijnen, 

 Lippe Lap projectinrichting, Veolia installatiebedrijf 

 Fotografie: Erikjan Koopmans 



NIEUWE  
WINKELFORMULE

UNIVÉ
NEDERLAND
Verzekeringscoöperatie Univé staat voor elkaar 

helpen, krachten bundelen en risico’s delen. 

Met haar ca. 110 winkels staat Univé dicht bij 

haar klanten. ‘Gasten’, zoals de medewerkers 

ze liever noemen. Samen met Univé Nederland 

ontwikkelden wij een nieuw concept voor de 

winkels. Uitgangspunten waren ‘terug naar de kracht 

van Univé’ en de volgende vijf principes: erfgoed, 

ambacht, learn-inspire-explore, lokaal en duurzaam. 

Hoofddoel: de klant gastvrij ontvangen en die op 

eigentijdse en klantvriendelijke manieren van dienst 

zijn. Kortom: van klassiek kantoor naar winkel van 

de toekomst. De herkenbare groene kleur zorgt 

voor positieve associaties en de inrichting voor een 

informele en gastvrije sfeer met een betrouwbare en 

sympathieke uitstraling. Iedere winkel heeft z’n eigen 

specifieke, lokale kenmerken.  
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WINKEL VAN DE TOEKOMST: 
NIEUW CONCEPT EN 
NIEUWE INRICHTING

De winkel is ontwikkeld met als doel de 

klantbediening vanuit de winkel te  vernieuwen 

en “terug naar de kracht” van Univé te laten zien. 

Het concept is gebaseerd op de kernbegrippen 

‘persoonlijk’ en ‘dichtbij’. Ook zijn akoestiek, 

flexibiliteit en klimaat belangrijke begrippen die 

meegenomen zijn. Er is veel gebruik gemaakt van 

ambachtelijke en natuurlijke materialen waar ook 

duurzaamheid in terugkomt.

UNIVÉ  
CONCEPT
STORE
ALKMAAR
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 Waar?: Plaats Alkmaar 

 Wanneer?: Jaar 2018 

 Oppervlakte: 200 m2 

 Team: Oak, Casparus projectbegeleiding, 

 Harlinger aardewerk en tegelfabriek, Klein  design, 

 Duramique vloeren, Jan de Jong Interieur, 

 Ahrend kantoormeubels 

 Fotografie: Erikjan Koopmans 



HARLINGER AARDEWERK
Mensen en aandacht zijn belangrijke inspiratiebronnen voor 

Univé. In de uitoefening van ambachten komen deze bij uitstek 

samen. Dit tegeltableau waarin de oorsprong van Univé visueel 

gemaakt is met handbeschilderde tegels, is daarvan een 

schitterend voorbeeld. Gemaakt met liefde, aandacht, een vaste 

hand en eeuwenoude technieken, in de Harlinger Aardewerk en 

Tegelfabriek, familiebedrijf sinds 1598. 
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WINKEL VAN DE TOEKOMST: 
NIEUW CONCEPT EN  
NIEUWE INRICHTING

De Univé-winkel in het centrum van Tiel ligt midden het 

winkelgebied. Het kernbegrip ‘dichtbij’ is hier dus wel heel 

letterlijk zichtbaar. Het lokale aspect komt naar voren in 

een werk van schilder Jorijn de Gooijer in de vorm van een 

vis, en herinnert aan het riviervisserijverleden van Tiel. Aan 

verschillende tafels worden zekerheidsbundels digitaal 

inzichtelijk gemaakt en er zijn ruimtes waar de klant digitaal 

op afstand contact kan hebben met een specialistU
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 Plaats: Tiel 

 Jaar: 2020 

 Oppervlakte: 200 m2 

 Team: Oak, Van Aagten projectrealisatie, 

 Harlinger aardewerk en tegelfabriek, 

 Jorijn de Gooijer 

 Fotografie: Imka Westerhuis 

ONE OF A KIND



WINKEL VAN DE TOEKOMST: 
NIEUW CONCEPT EN 
NIEUWE INRICHTING.

interactief. De sfeer die de inrichting van de 

nieuwe winkel uitstraalt heeft tevens effect op het 

werkplezier van de medewerkers en daarmee 

op de klantenwerving. Actief meedenken met 

de klant is niet alleen zichtbaar gemaakt door de 

open, karaktervolle spreekkamers, maar ook door 

digitale informatie en contact op afstand. 

UNIVÉ 
UTRECHT
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 Plaats: Utrecht 

 Jaar: 2020 

 Oppervlakte: 190 m2 

 Team: Studio Oak, Brandmeester 

 projectrealisatie, Harlinger aardewerk 

 en tegelfabriek. 

 Fotografie: Imka Westerhuis 

ONE OF A KIND



WINKEL VAN DE TOEKOMST: 
NIEUW CONCEPT EN 
NIEUWE INRICHTING. 

In een tijd waarin veel verandert, biedt Univé de 

zekerheid van elkaar helpen. Het grote aantal 

winkels maakt de kernbegrippen ‘persoonlijk’ 

en ‘dichtbij’ zichtbaar en concreet. Het nieuwe 

winkelconcept zorgt ervoor dat de winkel 

transparant, licht en laagdrempelig is. De rijke 

historie van Univé laten we onder andere 

terugkomen in speciaal ontworpen lantaarnlampen 

en handgeschilderde tegelplateaus die verwijzen 

naar de oorsprong van de coöperatie.

UNIVÉ  
LELYSTAD
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 Waar?: Plaats Lelystad 

 Wanneer?: 2019 

 Oppervlakte:170 m2 

 Team: Oak, Van Aagten interieurbouw, 

 Snoeken wooncentrum, 

 Intechneau advies en installatiebedrijf, 

 Harlinger aardewerk en tegelfabriek, 

 Drawink styling, Frisia beplanting 

 Fotografie: Erikjan Koopmans 



WINKEL VAN DE 
TOEKOMST: NIEUW 
CONCEPT EN NIEUWE 
INRICHTING 

De nieuwe Univé-winkel doet dienst als 

lokale ontmoetingsplaats: een warme 

ontvangst, een goede kop koffie en een 

zinvol gesprek. De stijl van inrichten 

is gericht op nieuwe vormen van 

klantbediening. Bijvoorbeeld een huiselijke 

bar of digitale wand waar social streaming 

content wordt getoond. Centrale ruimtes 

kunnen eenvoudig transformeren naar 

eigentijdse presentatieruimtes. 
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 Waar?: Veenendaal 

 Wanneer?: 2019 

 Oppervlakte: 170 m2 

 Team: Oak, Van Aagten interieurbouw, 

 Snoeken wooncentrum, 

 Intechneau advies en installatiebedrijf, 

 Harlinger aardewerk en tegelfabriek, 

 Drawink styling, Frisia beplanting 

 Fotografie: Erikjan Koopmans 



Met het concept ‘Be Relevant’ willen wij 

(beroepsmatige) bezoekers van deze beurs in de 

tuinbranche inspireren en stimuleren om met hun 

bedrijf een bijdrage te leveren aan de oplossingen 

voor het klimaatprobleem.

Efsa is een overkoepelend samenwerkingsverband 

binnen de tuinbranche. Toen ons werd gevraagd 

een Concept-store te ontwikkelen voor de 

internationale tuinbeurs in Keulen waren we 

meteen enthousiast en zagen we kansen. Door het 

bewust inrichten van tuinen geven we iets terug 

aan de natuur. De beursstand liet innoverende 

producten en oplossingen zien.Daarnaast hebben 

wij de hele stand ontworpen en gebouwd met 

bestaande materialen die naderhand werden 

gedemonteerd en hergebruikt. De EFSA-stand was 

spraakmakend en heeft veel publiciteit gekregen, 

maar belangrijker nog: de stand heeft veel 

bezoekers geïnspireerd.

EFSA BEURS 
KEULEN

BE
RELE
VANT
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 Waar?: Stad Keulen, Duitsland 

 Wanneer?: Jaar 2019 

 Team: Oak, EveneMensen Event 

 support & assist, 

 Standplanner, Kasverhuur, 

 SEM productions, Frank van der Heide 

 Fotografie & Tekst: Fred Roes 



BINNEN ONZE ONTWERPEN 
IS DUURZAAMHEID ALTIJD 
EEN BELANGRIJK THEMA. DE 
EERSTE VERPAKKINGSVRIJE 
SUPERMARKT VAN NEDERLAND 
ONTWERPEN WAS DAN OOK EEN 
OPDRACHT DIE ONS OP HET LIJF 
GESCHREVEN IS.

In de winkel komen duurzaam, biologisch en gezond 

samen. Het is een regionaal concept, en zeer 

vernieuwend. In het ontwerp zijn lokale materialen 

toegepast om het geheel duurzaam te maken en een 

natuurlijke uitstraling te realiseren. 

OPGEWECKT
NOORD 
GRONINGEN 

VERPAKKINGSVRIJE 
WINKEL

MAKE A
DIFFERENCE
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 Waar?: Groningen 

 Wanneer?: 2015 

 Oppervlakte: 155 m2 

 Team: Oak, Frederiks Interieurbouw, 

 Studio eLBee 

 Fotografie: Erikjan Koopmans 



wijzijnoak.nl

NIEUWSGIERIG
GEWORDEN?

We dagen je uit en komen  

graag bij je langs.


