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OPGELEVERD  VNO-NCW en MKB-Nederland Den Haag

Het interieur van VNO-NCW en MKB-Nederland in de Malietoren in Den Haag 

is recentelijk gerenoveerd. De steeds hechtere samenwerking tussen de twee 

werkgeversorganisaties vormde de leidraad bij de verbouwing.

Transparantie 
inspireert innovatie

Het VNO-NCW, de grootste werk-
geversorganisatie van Nederland, en 
MKB-Nederland huren al jaren een 
aantal verdiepingen in de Malietoren in 
Den Haag. Het iconische kantoor van 
Benthem Crouwel Architects, gebouwd 

over de Utrechtse Baan, ligt strategisch 
bij het Centraal Station met uitzicht op 
de tijdelijke Tweede Kamer. Onder het 
motto ‘Nederland onderneemt’ werken 
de twee organisaties steeds hechter 
samen. Zij willen ondernemers optimaal 

verbinden om zo het beste onderne-
mersklimaat ter wereld te realiseren.

De stad naar binnen
Eric Wezenberg van ZENBER 
Architecten vertelt tijdens de rondlei-
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Opdrachtgever VNO-NCW en MKB-Nederland

Interieurontwerp ZENBER Architecten; projectteam Eric Wezenberg, 

Ingrid Heijne, Edwin Kamphorst

Interieurbouwer Visker Interieurbouw

Meubelen Ahrend, Gispen, De Vorm,

Wandbekleding Vescom

Tapijt Tarkett

Lichtplan ZENBER Architecten

Basisverlichting Philips, Masonled

Sfeerverlichting Hollands Licht, Wever & Ducre

Wanden Brakel Wandsystemen

Grafische vormgeving ZENBER Architecten

Projectmanagement HEVO

Bouwmanagement CBB

E&W adviseur en constructeur Arcadis

Aannemer DCV Bouw

Bvo 8.100 m!

TEKST Peter van Kester
FOTOGRAFIE Roos Aldershoff

ding: “De twee organisaties hebben 
geen eigen, gescheiden afdelingen meer 
en gebruiken elkaars faciliteiten. Ze 
benadrukken transparantie en toegan-
kelijkheid. Hun vernieuwde samen-
werkingsovereenkomst en streven naar 
transparantie, plus de introductie van het 
nieuwe werken, inspireerden ons bij de 
renovatie.” Tijdens hun eerste bezoek 
aan de Malietoren waren de architecten 
verbaasd hoe gesloten het interieur was. 
Lopend door donkere gangen merk-
ten zij niets van de bijzondere ligging 
bovenop de snelweg: noch de voor- als 
de achtergevel met hun spectaculaire 
uitzicht maakten deel uit van het interi-
eur. “Dat hebben we als eerste geopend, 
mede in het kader van de transparantie. 
We wilden de stad en het licht bin-
nenhalen: de Tweede Kamer, de diverse 
ministeries en het Haagse Bos tot en 
met de skyline van Scheveningen. Alsof 
we vanuit het centrum langzaam naar 
de stadsgrenzen gingen.” ZENBER 
architecten verwijderde veel wanden en 
bracht bij de ontsloten gevels lange buf-
fetbalies aan. De medewerkers halen nu 
zelf hun ko!e en drankjes en ontmoe-
ten elkaar informeel, genietend van het 
fraaie uitzicht.
Maar ingrijpender was de beslissing om 

FOTO LINKS
Midden in het restaurant hangt een entresol die via 
trekstangen is bevestigd aan de betonnen constructie van 
de Malietoren. Het restaurant biedt een breed scala aan 
gevarieerde hoekjes en zitplaatsen. Rechts de nieuwe trap 
die naar de hoger gelegen parkeergarages leidt.

FOTO BOVEN
Het iconische kantoor van Benthem Crouwel Architects, 
gebouwd over de Utrechtse Baan, bij het Centraal Sta-
tion in Den Haag. Direct achter de ingang ligt het nieuwe 
restaurant.

FOTO ONDER
Op de drie werkverdiepingen zijn de werkplekken zoveel 
mogelijk bij het raam geplaatst. In de binnenkernen die 
zo ontstonden liggen de toiletten, liften, trappen, opslag 
en technische ruimten. Deze kernen zijn ‘opgedikt’, door 
er bespreekkamers omheen te bouwen, vaak met glazen 
wanden.

het restaurant van de zevende verdieping 
naar de entree op de begane grond te 
verplaatsen. Het is ontworpen als een 
levendige hotellobby: open en verwel-
komend. Niet alleen de medewerkers, 
ook de leden en de partners ontmoeten 
er elkaar formeel en informeel. Het 
nieuwe restaurant heeft 130 zitplaatsen 
en een keuken met front-cooking. Door 
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verruimde openingstijden kan men er 
vrijwel altijd terecht.

Hangende entresol
De oorspronkelijke ontvangsthal was 
esthetisch fraai, maar nogal afstandelijk 
ingericht: een strakke ontvangstbalie, 
marmeren vloeren, stalen plafonds 
en wanden van glazen bouwstenen. 
Kwalitatief hoogwaardige materialen en 
daarom bleven de vloer en de pla-
fonds behouden. Ook uit oogpunt van 
duurzaamheid. De glazen bouwstenen 
wanden zijn volledig bekleed met eiken-

FOTO BOVEN
ZENBER Architecten verwijderde veel 
wanden om het licht en het uitzicht naar 
binnen te halen. Vooral op de hoeken 
pasten zij glazen wanden toe zodat 
zichtlijnen niet onderbroken worden en 
de medewerkers elkaar blijven zien.

FOTO LINKSONDER
ZENBER Architecten verplaatste het 
restaurant van de zevende verdieping 
naar de entree op de begane grond om 
het gebouw toegankelijker te maken. 
Het is ontworpen als een levendige ho-
tellobby met 130 zitplaatsen. Achterin 
bevindt zich de opnieuw beklede 
receptiebalie.

houten latten teneinde de ruimte vrien-
delijker te maken. Ze benadrukken de 
verticaliteit en zorgen voor warmte en 
geborgenheid. Geplaatst in een aantrek-
kelijk reliëf, met een dichte onderkant 
en een geperforeerde bovenzijde, con-
trasteren zij mooi met het marmer. De 
latten bevatten ook akoestisch materiaal 
en zijn zodanig voor de glazen bouwste-
nen gezet dat ze ten alle tijden kunnen 
worden verwijderd om de oorspronke-
lijke gevel terug te brengen.
Het verplaatsen van de receptiebalie zou 
technisch nogal prijzig worden. Hij is 
daarom opnieuw bekleed met eiken-
hout. Midden in het restaurant hangt 
een entresol met extra zitplekken. Via 
trekstangen is hij bevestigd aan de stoere, 
betonnen constructie van de Malietoren. 
De vrije ruimte eronder geeft lucht én 
geborgenheid. Het restaurant biedt een 
breed scala aan gevarieerde hoekjes en 
zitplaatsen en in de marmeren vloer 
zijn intieme houten eilandjes gelegd 
als ‘kleden van hout’. De uitgiftebalies 
worden van onderen uitgelicht en lijken 
te zweven. Ze zijn uitgevoerd in donker 
gebeitst eikenhout, wat ze een exclu-
sieve uitstraling geeft. Er moesten veel 
extra toiletten komen en ook de open 
keuken vergde de nodige technische 
aanpassingen.
De Malietoren is geen standaard 
kantoorgebouw. Zo liggen de parkeer-
garages bijvoorbeeld niet in de kelder, 
maar op de eerste vijf verdiepingen. 
Automobilisten moeten afdalen naar de 
receptie op de begane grond en daarom 
zijn er fraaie trappen ontworpen die van 
de parkeergarages naar beneden lopen. 
Zij ontsluiten ook het nieuwe restaurant. 
Het congrescentrum en de vele verga-
derzalen, waar ook bezoekende partijen 
en leden vergaderen, liggen op de zesde 
en zevende verdieping. Zij zijn uitgerust 
met hoogwaardige beeldschermen die 
hybride vergaderen mogelijk maken. 
Op de twaalfde, dertiende en veertiende 
etages liggen de werkverdiepingen. 
De overige verdiepingen worden door 
andere organisaties gehuurd.

Verdikte kernen
Wezenberg: “Op de drie werkverdiepin-
gen hebben we de werkplekken zoveel 
mogelijk aan het raam geplaatst: bij het 
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FOTO RECHTSONDER
De uitgiftebalies worden 
van onderen uitgelicht 
en lijken te zweven. De 
uitvoering in donker 
gebeitst eikenhout geeft 
ze een exclusieve uits-
traling.

FOTO MIDDEN
Bij de ontsloten gevels 
ontwierp ZENBER Archi-
tecten exclusieve buffet-
balies. De medewerkers 
halen nu zelf hun koffie 
en drankjes en ontmoe-
ten elkaar informeel, 
genietend van het fraaie 
uitzicht.

FOTO ONDER
Het houten plafond van 
het congrescentrum 
is behouden, net als 
de onderstellen van 
de tafels. De ruimte is 
opgefrist door middel 
van nieuwe tafelbladen, 
stoelbekledingen, een 
verfijnde wandbekleding 
en een fraaie vloerbedek-
king. Ook de verlichting 
is aangepast.

licht en het uitzicht. In de binnenkernen 
die zo ontstonden kwamen de toilet-
ten, liften, trappen, opslag en techni-
sche ruimten. We hebben deze kernen 
‘opgedikt’, steviger gemaakt, door er 
bespreekkamers omheen te bouwen, 
vaak met glazen wanden. Deze kernen 
zijn ook met eikenhout bekleed wat de 
eenheid en herkenbaarheid binnen het 
gebouw verhoogt. Vooral op de hoeken 
pasten we glazen wanden toe zodat 
zichtlijnen niet onderbroken worden 
en de medewerkers elkaar blijven zien. 
Vaak zijn het "exibele wanden waarmee 
je ruimten voor recepties en feestjes 
kunt afscheiden. Dan heb je ook weer 
dat prachtige uitzicht terwijl de ko!e-
pantry’s als bar fungeren. Bij de ingang 
van iedere werkverdieping bevinden 
zich lockers en strategisch geplaatste 
secretariaatsbureaus.” De plafonds in 

de binnenkernen zijn donker gehou-
den, bij de werkplekken zijn ze wit. Op 
het laatste moment is er ook een gym 
toegevoegd, vanuit de gedachte dat een 
werkgever een actieve rol kan spelen in 
de gezondheid van zijn medewerkers. De 
#tnessruimte ligt hoog boven de entree 
en al sportend heb je een dynamisch 
uitzicht op het stadscentrum.

Nederlandse producenten
De producent van de bestaande sys-
teemwanden bleek bereid om de 25 jaar 
oude wanden te demonteren, opnieuw 
te spuiten en terug te plaatsen, met een 
garantie van tien jaar. Voor de glazen 
scheidingswanden is een pro#el gevon-
den dat precies op deze systeemwanden 
aansloot zodat alles nu één geheel vormt. 
Bestaande opbergkasten zijn opnieuw 
geordend en van een nieuwe kleur 
voorzien. Het grote congrescentrum 
kreeg een ver#jnde wandbekleding, een 
fraaie vloerbedekking, nieuwe tafelbla-
den, stoelbekledingen en verlichting. De 
afstemming van de diverse grijstinten en 
de juiste warmte van de ledverlichting 
werken verfrissend. De onderstellen van 
de tafels bleven behouden, net als het 
houten plafond. Wezenberg: ‘”Zo heb-
ben we veel kunnen besparen, ook om 
redenen van duurzaamheid. En omdat de 
organisaties Nederlandse ondernemers 
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FOTO BOVEN
Een van de vele vergaderzalen, waar ook 
bezoekende partijen en leden kunnen 
vergaderen. Zij zijn uitgerust met hoog-
waardige beeldschermen die hybride 
vergaderen mogelijk maken.

FOTO ONDER
Zicht op een gang met rechts de nieuwe 
binnenkernen. Deze zijn eveneens met 
eikenhout bekleed, wat de eenheid en 
herkenbaarheid binnen het gebouw 
verhoogt. De vele glazen wanden zorgen 
voor transparantie en ononderbroken 
zichtlijnen. 

ondersteunen en promoten, hebben wij 
vooral met meubels van Gispen, Ahrend 
en de Vorm gewerkt, vloerbedekkin-
gen van Desso en wandbekleding van 
Vescom.” Tegelijk met de renovatie is het 
nieuwe werken ingevoerd, ondersteund 
door ICT-software. Alleen de voorzitters 
Ingrid Thyssen en Jacco Vonhof hebben 
nog een eigen directiekamer. Maar als zij 
afwezig zijn, fungeren deze ruimten als 
extra overlegkamers. Aan alle bureaus kan 

zowel zittend als staand worden gewerkt.
ZENBER Architecten mocht ook de 
uitgebreide kunstcollectie van de organi-
saties inventariseren en integreren in het 
interieur. Groepjes van verwante kunst-
werken hangen nu bij elkaar en zorgen 
voor spannende contrasten.

Corona
Het interieur voor VNO-NCW en 
MKB-Nederland werd vlak voor de 
corona-uitbraak ontworpen. De daarop-
volgende ontwikkelingen – meer thuis-
werken en de anderhalvemeter-maat-
schappij – zijn in het de#nitieve ontwerp 
opgenomen. “De werkverdiepingen 
hadden dubbel zoveel werkplekken kun-
nen krijgen, maar dit is bewust achter-
wege gelaten”, aldus Wezenberg. “We 
hebben de gangen breed gehouden zodat 
medewerkers voldoende afstand kunnen 
bewaren. Veel ruimten zijn afsluitbaar ter-
wijl het vele toegepaste glas de transpa-
rantie en ruimtelijkheid versterken. Het 
levert een extra gevoel van luxe, kwaliteit 
en rust op. Omdat het nieuwe interieur 
pas recentelijk is opgeleverd, zal pas na 
de vakantieperiode blijken of het gaat 
functioneren zoals bedoeld. Wij hebben 
er alle vertrouwen in!”

www.zenber.nl
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