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identiteit en architectuur 





Wat mensen vandaag beweegt zijn niet zozeer harde feiten als producten en 
prestaties, maar vooral meningen en gevoelens. Kwaliteit en materiële waarden 
verliezen in de meeste branches aan betekenis ten opzichte van imago en im-
materiële waarden. Het proces van het bewust plannen, sturen en visualiseren 
van informatie en waardesystemen, het scheppen van een eigen wereld van sym-
bolen waarmee een bedrijf zijn identiteit uitdraagt, is een essentiële factor voor 
succes.
In dit proces heeft ook architectuur een grote betekenis, die toeneemt naarmate 
de klassieke vormen om een boodschap aan het publiek over te brengen hun 
grenzen hebben bereikt. Architectuur is een sterk communicatief medium dat 
boodschappen kan overbrengen, naar buiten toe als teken, naar binnen als bele-
vingswereld. Door de enorme beeldenvloed waarmee mensen dagelijks worden 
geconfronteerd wordt het steeds moeilijker de aandacht te trekken met bijvoor-
beeld reclame, grafisch design en film; architectuur kan in deze overvloed aan 
beelden het ontstane gebrek aan aandacht weer opeisen.

Wat kan architectuur precies betekenen voor het thema Corporate Identity? Hoe 
kan architectuur ingezet worden bij de opbouw of versterking van Corporate 
Identity? Welke specifieke inbreng moet hierbij worden verwacht van de archi-
tect, in contrast tot de andere beroepsgroepen die actief zijn in dit proces? Dit 
onderzoek wil deze vragen nagaan. 

Daarnaast willen wij deze studie ook gebruiken voor een in de praktijk toepas-
baar middel om de opgave te analyseren en vandaar uit de juiste vraagstelling 
op te stellen, vanuit het perspectief van zowel de gebruiker als de opgave zelf. 

voorwoord





Identiteit en architectuur
Identiteit wordt gevormd door de combinatie van gedrag, communicatie en ver-
schijningsvorm. De betekenis hiervan wordt bepaald door het collectief, niet 
door het individu. Tegenwoordig wordt identiteit meer en meer ingezet als de 
projectie van een image, als suggestie die voorbij gaat aan de realiteit. Het gaat 
niet meer om datgene wat iets is, maar om datgene wat men wenst. Behoeftes 
worden gecreëerd en komen niet meer noodzakelijkerwijs voort uit een func-
tionele noodzaak. De identiteit wordt bedacht vanuit een concept, los van de 
plek en los van de gehele context. Het gevolg is een vluchtig image dat alleen 
op zichzelf gericht is. Onkruid bestaat niet, er is alleen sprake van een plant op 
de verkeerde plek. Een plant kan men verplaatsen. Bij architectuur ligt dit iets 
gecompliceerder. Het gedrag van een gebouw vertelt niet alleen iets over dit 
gebouw zelf, maar ook hoe het zich verhoudt ten opzichte van zijn omgeving. 
Mensen, firma’s instituten en steden zijn zich mede dankzij de digitale snelweg 
bewust van hun wereldwijde vertegenwoordiging (of koesteren stiekem deze 
behoefte) en willen zich middels hun gewenste identiteit profileren. 
Daarbij speelt architectuur een steeds grotere rol. Er is wellicht sprake van een 
wereldwijde renaissance op het gebied van image building & presence. Deze 
bewustwording leidt tot nieuwe concepten en vraagt om innovatieve oplossin-
gen. Meer dan ooit hebben architecten de beschikking over nieuwe materialen 
en technieken om deze ambities vorm te kunnen geven. Daar waar sprake is 
van een overeenstemming tussen de werkelijke vraag, de juiste inschatting van 
de ambitie en de realisatie van een nieuwe identiteit en daarmee een nieuwe 
betekenis, is sprake van een geslaagde ingreep; de representatie van een ei-
gentijdse collectieve ambitie. Wij zien echter naast de enkele grensverleggende 
en prachtige voorbeelden die deze tendens oplevert ook de legio misplaatste 
grappen, fantasieloze kopieën en respectloze ingrepen in de stad. De tomeloze 
drang naar identiteit (lees image) gaat gepaard met veel geweld; architectuur 
en stad zijn niet meer in balans en daar is onze leefomgeving te fragiel en te 
traag voor. Het image is te vluchtig om als drager te kunnen fungeren voor de 

inleiding



lange termijnvisie. Wij zullen in brede zin met elkaar de dialoog moeten aangaan 
over de nieuwe betekenis van de architectuur en kunnen daarbij het onderwerp 
duurzaamheid niet langer negeren. In dit kader wordt duurzaamheid bedoeld 
als het respect vanuit het collectief dat ontstaat vanuit de samenhang tussen 
gebouw en omgeving, tussen identiteit en betekenis. Architecten van Mourik 
heeft het thema “identiteit en architectuur” nader onderzocht en wil de kennis 
die hiermee verworven is inzetten in een brede discussie. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is het grote thema waar iedereen over praat, echter maar wei-
nigen kunnen deze discussie omzetten in daden, doordat het ontwerpproces 
hoofdzakelijk gericht is op het realiseren van een gebouw. Beheer, onderhoud, 
levensduur en hergebruik zijn wel thema’s die spelen, maar er worden geen of 
nauwelijks budgetten voor vrijgemaakt, doordat dergelijke investeringen voor-
bij de verantwoordelijkheid en besluitvorming gaat van de betrokkenen bij het 
ontwerpproces.  Er is sprake van een vicieuze cirkel. Zolang de investeringen 
beperkt blijven tot het realiseren van een gebouw en opdrachtgevers niet verder 
kijken dan een terugverdientijd van bijvoorbeeld tien jaar, in de plaats van te 
kijken naar toekomstwaarde op de lange termijn, zal de impasse voortduren. 
Duurzame ontwikkelingen zijn globaal gebaseerd op een vijftal peilers, te weten 
energieverbruik, (her)gebruik van materialen, flexibiliteit (aanpasbaarheid), be-
heer en onderhoud, en identiteit. De discussie rond het energieverbruik loopt 
al een aantal jaren en is goed op weg. Toepassing van techniek voor warmte / 
koude opslag in de bodem wordt meer en meer toegepast. Ook wordt er uitge-
breid onderzoek gedaan naar de toepassing van geothermiek op grote schaal, 
waardoor wij minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en de uitstoot 
van CO2 wordt teruggedrongen. Het thema materiaal(her)gebruik is recent op 
de agenda geplaatst met de uitgave van het boek “Cradle to Cradle” (afval = 
voedsel) van Mc Donough en Braungart. Flexibiliteit is binnen de kantoorwereld 
reeds langer een thema en ondertussen uitgebreid met het thema functionele 



inwisselbaarheid en functionele aanpasbaarheid op de langere termijn. Gebou-
wen ter plaatse van stadskernen of knooppunten met een grote dynamiek kun-
nen de snelheid van de gewenste transformatie vaak niet aan. Het gevolg is dat 
deze gebouwen veel te vroeg gesloopt moeten worden, met alle gevolgen van 
dien voor deze toch al onder druk staande stedelijke gebieden. Een positief 
voorbeeld in dit verband vormt de bouwregelgeving voor de bebouwing aan de 
Zuid-as in Amsterdam. Deze maakt het mogelijk dat wonen en werken uitwissel-
baar worden binnen dezelfde drager. Het programma van een gebouw kan zo-
doende aangepast worden aan de voorliggende vraag.  Beheer en onderhoud is 
onderdeel van de opgave geworden dankzij de inzet van PPS projecten (publiek 
private samenwerking). Budgetten worden hierbij gerelateerd aan een totaal in-
vestering over de periode van bijvoorbeeld 25 jaar. Toepassing van duurzame 
materialen in samenhang met een zorgvuldig gedetailleerd gebouw hebben dan 
minder onderhoud tot gevolg, of andersom, de toepassing van goedkope en 
vergankelijke materialen levert meer onderhoud op maar kan op de langere ter-
mijn toch goedkoper zijn. Er is sprake van een totaalbudget waardoor men als 
opdrachtgever meer inzicht verkrijgt in de totale investering en minder risico 
loopt. Deze projecten komen echter maar mondjesmaat van de grond. Op dit 
moment zegt deze wijze van aanpak nog niets over duurzaamheid, maar dit zou 
wel een gevolg kunnen zijn, met name als ook de restwaarde of hergebruik van 
het gebouw wordt meegenomen in de opgave en dit bijvoorbeeld leidt tot een 
extra beloning. Het thema dat nadrukkelijk onderbelicht blijft binnen de discus-
sie gaat over identiteit en architectuur. Het interessante aspect van identiteit is, 
dat deze in wezen niet meer hoeft te kosten, maar indien er verkeerd mee wordt 
omgegaan is er direct sprake van een debacle. Een tragisch voorbeeld hiervan is 
de recente sloop van “de Zwarte Madonna” in Den Haag. Hieruit blijkt nogmaals 
dat een gebouw niet op zichzelf staat en dat de betekenis wordt gevormd in 
samenhang met de omgeving.



Coulisse en symbolen van de stad
In de ideale stad (gechargeerd) vormt de coulisse de contouren van de stedelij-
ke ruimte en zijn de symbolen herkenbaar als de bijzondere elementen en van 
meer overdrachtelijke betekenis voor de stad. Voor de architect vormt het sym-
bool een extra uitdaging in de poging om de symboolwaarde te onderstrepen 
en te versterken door middel van het te kiezen gebouwconcept en de wijze 
waarop dit wordt vorm gegeven. Hiermee kan hij een bijdrage leveren aan het 
onderscheidend vermogen van het gebouw ten opzichte van haar omgeving 
en wordt naast het programma vooral een ambitie gerealiseerd. De extra di-
mensie van deze opgave maakt haar aantrekkelijk voor alle partijen en dus ook 
voor de architectuurdiscussie. Het moge duidelijk zijn dat de meerderheid van 
de ontwerpopgaven te vinden zijn in de coulisse en niet in het ontwerp van 
de symbolen. De coulisse is van huis uit bescheiden en refereert alleen naar 
zichzelf. De verleiding is echter groot om door middel van het toepassen van 
een vluchtig image, de coulisse te verkleden als symbool en daarmee te sug-
gereren dat er meer is dan de werkelijkheid kan waarmaken, hetgeen intrinsiek 
niet mogelijk is omdat de inhoud de lading niet meer dekt. Het gevolg is een 
stad die bestaat uit een verzameling van images waardoor de echte symbolen 
niet meer herkenbaar zijn en de gebouwen vanuit de coulissen smakeloos om 
aandacht schreeuwen; een kakofonie zonder betekenis. 
Indien wij kijken naar de complexiteit van de opgave waar wij met elkaar voor 
staan, dan is er sprake van minder plek, meer mensen, meer gebouwde omge-
ving, minder materialen…
De tijd is voorbij, dat wij ons kunnen permitteren om op een vluchtige wijze 
om te gaan met architectuur. Natuurlijk vormt het symbool een fantastische en 
unieke uitdaging voor de architect, maar het wordt tijd dat men ook de uitda-
ging gaat zien in het ontwerpen van een bescheiden stedelijk coulisse, waarbij 
sprake is van een schaamteloze zorgvuldigheid in materiaalgebruik, aandacht 
voor detaillering en flexibiliteit en waarbij de exploitatie op het gebied van 
energieverbruik, beheer en onderhoud vanzelfsprekend wordt meegenomen 



in het ontwerp en de investering. Door deze oplossing te plaatsen binnen de 
contouren van een te benoemen restwaarde (of zelfs sloopkosten) en de af-
schrijving te verhogen van 30 jaar naar bijvoorbeeld 100 of zelfs 200 jaar ont-
staat een opgave die het uiterste zal vergen van alle deelnemers en die meer 
dan de moeite waard is om ontworpen te worden.

De ontdekking van de opgave
Om de opgave op de juiste wijze te kunnen inschatten zal de architect moeten 
analyseren, toetsen, herformuleren, ter discussie moeten stellen, kortom hij 
zal de dialoog moeten aangaan met de opgave, de opdrachtgever en de ge-
hele context, waarbij ieder perspectief zijn eigen waarde en waarheden kent. 
Deze dialoog gaat verder dan de vraag of er sprake is van een maatpak of een 
confectieoplossing. Het gaat om de gehele context waarbinnen het ontwerp 
gerealiseerd dient te worden en de ambitie die hierbij wordt nagestreefd. Dit 
betekent dat de dialoog in eerste instantie niet gaat over mooi en lelijk, niet 
gaat over identiteit en al zeker niet over de opdrachtgever, de architect of de 
wethouder, maar over de opgave zelf. Niet het antwoord, maar de vraag staat 
centraal; de ontdekking van de opgave. Onderzoek, analyse, het denken in 
varianten en het bekijken van de opgave vanuit de verschillende perspectieven 
is noodzakelijk om de juiste vraag te kunnen stellen. En voor de architect is het 
van het grootste belang om deze dialoog te kunnen voeren en daarmee nieu-
we vrijheden te verwerven en de marge van de opgave te kunnen oprekken 
De opgave gaat in die zin dan ook verder dan het ruimtelijk vertalen van het 
programma. Een goed vergelijk vinden wij mogelijk in een sollicitatieprocedu-
re. Iemand solliciteert en laat zijn werk zien. Hij vertelt een verhaal dat het mid-
den houdt tussen werkelijkheid en overmoed. Voorbij aan zijn kunnen laat hij 
vooral zijn ambitie zien. Is het gelogen? Nee, bij lange na niet. Hij laat een blik 
in de toekomst zien. De contouren van zijn verwachtingspatroon en de rol die 
hij wenst te vervullen binnen het collectief. In dit gesprek heeft ook de firma 
haar ambities. Men weegt de waarde van de sollicitant en plaatst deze binnen 



de context van de gehele firma. Wanneer de sollicitant zijn ambitie kan reali-
seren, betekent dit ook een meerwaarde voor het bedrijf. Het is uiteindelijk de 
meerwaarde die gegenereerd wordt, die interessant is voor alle partijen.
Architectuur is in analogie met dit voorbeeld pas interessant indien men voor-
bij aan de opgave de overkoepelende ambitie weet te formuleren. Hierbij gaat 
het nadrukkelijk om meer dan de vormgeving van het gebouw alleen. Het gaat 
om de samenhang tussen functionaliteit, identiteit en duurzaamheid; om het 
wezen van de architectuur als spiegel van de maatschappij.

De rol van de architect
De architect zal in de rol van generalist moeten beschikken over een brede blik 
en zich moeten omringen met een team van specialisten, zodat de samenhang 
tussen ontwerp, techniek en management gewaarborgd wordt. Het gaat niet 
meer alleen om het vormgeven van een programma binnen een bepaalde con-
text (wellicht ging het hier nooit over), maar om de uiteindelijke betekenis van 
het project en de gehele complexiteit waarbinnen deze tot stand komt en zich 
na realisatie zal manifesteren en staande weet te houden. 
In de tijd van de Romeinen had het woord architect twee betekenissen, die van 
bouwmeester en die van intrigant in de betekenis van hij die om kan gaan met 
complexiteiten (intrige; knoop, verwikkelingen). De tijd van nu verschilt hier 
niet van en het is dus zaak dat de architect zijn vak verstaat, waardoor hij in 
staat is zijn verantwoordelijkheid te nemen en de dialoog kan aangaan met de 
opgave en dit is in de huidige tijd meer waar dan ooit, gezien de vrijheden en 
verantwoordelijkheden die de architect heeft gekregen.
Het is de verantwoordelijkheid van de architect om de opgave in een breder 
kader te plaatsen, waarbij duurzaamheid een intrinsiek gevolg is van de juiste 
keuzes op de juiste plek.
Met het onderzoek “identiteit en architectuur” wil architecten van Mourik een 
bijdrage leveren aan deze dialoog in de hoop dat er meer begrip ontstaat bij 



vakgenoten en opdrachtgevers over dit onderwerp en dit zal leiden tot een 
duurzame en meer dan vanzelfsprekende architectuur.

TTT
Piet Grouls AvB
Januari 2008
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Het thema identiteit domineert sinds een aantal jaren het politieke, economi-
sche en openbare debat. ‘Nationale identiteit’, ‘Corporate Identity’, ‘identity 
styling’, de zoektocht naar het ware zelf - wat is de oorzaak van deze wens om 
identiek te willen zijn aan zichzelf? De drang waarmee zowel het individu als 
het collectief naar zelfverzekerdheid en zelfexpressie zoeken wordt veroorzaakt 
door diepgaande maatschappelijke veranderingen, waarvoor de onder de noe-
mer ‘postmodernisme’ en ‘globalisering’ gevatte fenomenen verantwoordelijk 
worden gehouden.
In de postmoderne tijd zijn mensen minder gebonden door sociaal vastliggende 
structuren; klassensolidariteit en familieverbanden hebben aan betekenis inge-
boet, terwijl de arbeidsomstandigheden minder gericht zijn op loyaliteit en ze-
kerheid en meer op flexibiliteit en mobiliteit. Sociale relaties worden getekend 
door een voortgaande toename van verschillen en mogelijkheden en afname 
van door traditie vastgelegde banden. Hierdoor wordt de traditionele ‘vorm-
geving’ van de menselijke levensloop op losse schroeven gezet, en moet daar-
door in eigen hand worden genomen. Op deze manier wordt het individu in de 
postmoderne tijd de bouwmeester van zijn eigen ik. Hierbij staat de winst aan 
keuzemogelijkheden tegenover een verlies aan collectieve zekerheid. 
Het globale kapitalisme en de migratiestromen versterken de verandering van 
de traditionele identiteitsvorming van zowel het individu als het collectief. Maar 
vooral  heeft de culturele globalisering een sterke invloed op de ideeën die men-
sen hebben over identiteit. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
hebben gezorgd voor een wereldwijde uitwisseling van beelden, symbolen, 
ideeën, levensstijlen, en identiteitspatronen. Dit leidt ertoe dat het individu zijn/
haar zelf- en wereldbeeld moet zien in de context van vele andere. Vertrouwde 
dingen kunnen zo hun vanzelfsprekendheid verliezen en moeten meer bewust 
gekozen worden. 
Wat is nog modern en wat traditioneel? Wat is echt en wat is nep? De ervaringen 
van een zich enorm snel veranderende, gepluraliseerde, meer en meer tegen-
strijdige en gefragmenteerde wereld vereisen een nieuwe houding tegenover 
identiteit. Identiteit kan vandaag de dag niet meer een vaste behuizing zijn, 
maar moet worden gezien als een permanente bouwplaats.

identiteit in de huidige tijd
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Ernst Neufert: mensen, afmetingen en ruimtebehoefte 
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Mobiliteit en nieuwe vormen van massaconsumptie, maar ook automatisering en 
bureaucratie leiden tot ervaringen van anonimiteit. Het vinden van een strategie 
om hiermee om te gaan en zich te onderscheiden van de anonieme massa blijkt 
vaak een existentiële noodzaak, bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures.
Dat identiteit in deze tijd een privé-aangelegenheid is geworden, betekent niet, 
dat de mensen hun eigen levensstijl of identiteit exclusief zouden moeten uit-
vinden. Het is veeleer zo, dat de geïndividualiseerde mens permanent met een 
veelheid van betekenis-, stilerings- en identiteitsaanbiedingen geconfronteerd 
wordt. De mens wordt als het ware constant overstelpt met allerlei soorten idee-
en. Hierdoor kan het gevaar ontstaan, dat de gewonnen vrijheid om het eigen le-
ven vorm te geven weer wordt weggenomen door marktmechanismen, reclame, 
de media, de culturele sector en de mode-industrie, en dat het vermeende auto-
nome individu in werkelijkheid alleen maar een verleid individu blijkt te zijn..
Het leven van de postmoderne mens wordt zo bepaald door mogelijkheden 
en beslissingen. ‘Multi’ is het voorvoegsel van deze tijd. In de ‘multi-options’-
maatschappij met multiple keuzemogelijkheden en multifunctionele zelfkennis 
bestaat de grote levenskunst daaruit, prioriteiten te kunnen stellen. De keuze 
voor het een brengt ook met zich mee dat men mogelijk een andere kans voorbij 
laat gaan. Door de beschikbaarheid en toegankelijkheid van nieuwe pogingen 
kan de aantrekkingskracht van een gemaakte keuze iedere keer weer in twijfel 
worden getrokken, door de veelheid aan mogelijkheden wordt het afzonderlijke 
minder gewaardeerd.  
Door al deze redenen ontstaat onzekerheid. Op zoek naar identiteit, naar le-
venszin, naar de juiste stijl worden vaak trends gevolgd, succesvolle voorbeel-
den gekopieerd of commerciële aanbiedingen vertrouwt, wat leidt tot een be-
paalde uniformiteit. In onze huidige postmoderne maatschappij is daarom het 
paradoxale fenomeen waar te nemen dat er een grootschalige zoektocht is naar 
individualiteit en onderscheid, terwijl er ook juist daarom weer meer uniformiteit 
ontstaat. 

mensen

Tobias Nickel van de recruiting van 
BMW beklaagt zich erover dat de sol-
licitatiebrieven die hij ontvangt zich am-
per meer van elkaar onderscheiden. Hij 
ziet een ‘grote homogeniteit’. ‘Het erg-
ste is wanneer mensen brieven gewoon 
uit boeken overschrijven’. Hij refereert 
hierbij naar de voorbeeldbrieven die 
in veel sollicitatiewijzers staan. In de 
werkkamer van Nickel staat een meter 
van dit soort boeken, en hij kent naar 
eigen zeggen alle voorbeelden die er 
in staan.
Matthias Stolz

19 



20 



21 



22 



‘Omdat je het waard bent!’, ‘Wees gewoon jezelf!’, ‘Doe wat je wil!’, ‘Just do it!’ 
– Het zijn populaire reclamekreten, terwijl de achterliggende bedoeling is dat 
iedereen hetzelfde merk of product koopt. 
Met elkaar concurrerende producten zijn in principe gelijkwaardig; er is bijvoor-
beeld nauwelijks een technisch verschil tussen een Skoda, een Seat en een Volks-
wagen, tussen schoenen van Adidas en Nike of tussen de Sensodyne- en de 
Elmex-tandenborstel. Daarom moet met een toegevoegde immateriële waarde 
een idee van verschil gecreëerd worden – met een imago, een stijl, een iden-
titeit – een merk. Branding of merkvorming is een essentieel onderdeel van de 
huidige productontwikkeling. Als een consument moet kiezen tussen producten 
die in prijs en kwaliteit in feite gelijkwaardig zijn, grijpt hij terug naar in zijn 
onderbewustzijn opgeslagen informatie en persoonlijke herinneringen. De emo-
tionele meerwaarde van een product – in de vorm van lifestyle, zelfbeeld, posi-
tieve herinnering of onvervulde droom – is dus het enige verschil en daarom de 
wezenlijke verkoopsfactor. De rol van merkwaarde als onderscheidende factor 
wordt hierbij nog versterkt door het tekort aan houvast van de hedendaagse, 
naar identiteit zoekende mens. 

producten 
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Ondernemingen worden door de geglobaliseerde economie en het gebruik van 
dezelfde communicatiestructuren wereldwijd geconfronteerd met een overaan-
bod van steeds meer op elkaar lijkende producten en diensten. De daadwerke-
lijke prestaties van de steeds complexere producten kunnen door de consument 
niet meer achterhaald worden. De ‘productenwereld’ is te ingewikkeld gewor-
den, het is moeilijk hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Deze ontwikkeling 
staat in strijd met de menselijke behoefte aan oriëntatie. 
De enige manier voor ondernemingen om in de geglobaliseerde wereld het 
hoofd boven water te houden is om dit gat te vullen en om hulp te bieden bij de 
oriëntatie door middel van producten en diensten te koppelen aan boodschap-
pen, waardevoorstellingen en houdingen. 
Voor bedrijven, organisaties en instellingen is het dus van levensbelang een 
Corporate Identity op te bouwen, een sterke identiteit, een merk. Maar hierbij 
komt het vaak voor dat dezelfde ontwerpers dezelfde formules gebruiken en 
aan verschillende opdrachtgevers dezelfde concepten verkopen, waardoor we-
derom niet de gewenste individualiteit ontstaat maar een uniforme aanblik voor 
vergelijkbare branches.

bedrijven, organisaties, instellingen 
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Het gebouwconcept en de ruimtelijke 
voorwaarden worden bepaald door eco-
nomische redenen. Aan het begin van 
een project wordt door projectontwik-
kelaars, marketingspecialisten, facility 
managers etc. een ‘plichtencatalogus’ 
voor de architect samengesteld. Daarin 
wordt niet alleen een programma voor-
geschreven, maar ook alvast de basis 
van de ruimtelijke structuur vastgelegd. 
Zo is het tegenwoordig gebruikelijk om 
in een dergelijke ‘plichtencatalogus’ 
gebouwhoogte, constructie- en gevel-
raster, ruimtehoogtes en -dieptes en 
een vaste verhouding tussen bruto- en 
netto-oppervlakte te bepalen.
Zo waren bijvoorbeeld bij de projecten 
aan de Potsdamer Platz in Berlijn door 
(ontwikkelaar) DEBIS een gebouwraster 
van 1,35 m, een constructieraster van 
8,1 m en een ruimtehoogte van 3 m 
voorgeschreven. Het korset van voor-
waarden was zo strak, dat ook bij niet 

Kantoorgebouwen die op de vastgoed-
markt willen bestaan zien er in wezen 
altijd hetzelfde uit: verdiepingshoogtes 
van ongeveer 3.60 meter, op de begane 
grond iets hoger; een wandraster tus-
sen 1.25 en 1.45 meter, met een diepte 
van ongeveer 14 meter.
Hans Kollhoff 
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Ook gebouwen zijn tegenwoordig producten en ook zij worden vanuit markt-
onderzoek ontwikkeld. Net als bij industriële producten is er sprake van een 
zekere gelijkwaardigheid van het aanbod; economische oorzaken en de strakke 
bouwregelgevingen, -voorschriften en -richtlijnen hebben geleid tot standaard-
oplossingen. Deze standaardisering lijkt de waarwording van de droom van de 
Duitse architect Ernst Neufert, de uitvinder van de ‘norm’. Zijn ideaal van abso-
lute normering van alle bouwdelen en maatvoeringen culmineerde in 1940 in het 
idee van de ‘huisbouwmachine’. Neufert werd echter meer aangedreven door 
ideologische dan door economische redenen. Het individu en het individuele 
huis moesten volgens hem onderdeel zijn van een groter geheel, het ‘überra-
gende Gemeinsame’; door de gelijkgeschakelde normering en het hieruit voort-
vloeiende ontbreken van individuele kenmerken moest deze ‘overkoepelende 
gemeenschappelijkheid’ juist versterkt worden. Dit is geheel het tegenoverge-
stelde van de huidige uitgangspunten over individualisering! 
Het individuele karakter valt bij gebouwen, net als bij industriële producten, 
vooral nog af te lezen aan de ‘verpakking’ die het gestandaardiseerde product 
omhult, de gevel. Al in 1979 introduceerden de architecten Venturi, Scott Brown 
en Izenour voor dit soort gebouwen het begrip ‘the decorated shed’, een ge-
decoreerde schuur, een (relatief) goedkoop, normaal gebouw waarvan alleen 
de gevel de behoefte aan een eigen karakter dient te vervullen. Tegenover de 
gedecoreerde schuur staat bij Venturi, Scott Brown en Izenour  de ‘duck’ ofwel 
de eend - een gebouw waarbij het programma, de vormgeving en de constructie 
in dienst staan van de symboolfunctie van het gebouw. Het afwijken van de stan-
daard vraagt om een grotere inzet in planning en coördinatie, om individueel 
geproduceerde bouwdelen – en kost dus meer geld.  
Venturi, Scott Brown  en Izenour stellen nadrukkelijk dat zowel de eend als de 
decoreerde schuur bestaansrecht hebben maar dat eenden uit stedenbouwkun-
dige overwegingen een uitzondering op de regel zouden moeten zijn. Maar de 
eenden blijven toch voornamelijk uit economische overweging een uitzonde-
ring. 

gebouwen

Dus worden nu ook de  afmetingen van 
woningen in eenheden vastgelegd, net 
als de afmetingen van vensters, deuren, 
trappen, verdiepingshoogtes, kamer-
breedtes en woningbreedtes, en daar-
mee gelijk ook de installaties, meubels 
en uitrusting…. Alleen de vormgeving 
van het exterieur blijft dan nog over…
vanuit deze overtuiging is het idee ont-
staan om op een gegeven moment een 
façadeprijsvraag uit te schrijven. 
Ernst Neufert 

tot in het detail voorgeschreven onder-
delen van het ontwerp, zoals de locaties 
van lobbies en liften, de verschillende 
architecten tot dezelfde oplossingen 
kwamen.
Philipp Oswalt & Bettina Vismann
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De stedelijke ruimte wordt door de globalisering gekenmerkt door twee te-
genstrijdige bewegingen, die elkaar voortdurend beïnvloeden. Enerzijds leidt 
het streven van globaal opererende bedrijven om de stedelijke omgeving te 
gebruiken als uithangbord voor merken tot een uniformering van het verschij-
ningsbeeld en de structuur van de stad. Deze eenvormige stad is wereldwijd 
herkenbaar; door de eindeloze herhaling van identieke merkbelevingen lijken de 
straatruimtes van verschillende steden steeds meer op elkaar. De op merkbele-
ving gerichte omgeving is een abstracte eenheid die meestal geen relatie heeft 
met zijn geografische locatie – een niet-plaats. Zoals een plaats gekenmerkt 
wordt door haar identiteit, haar relatie met de omgeving en haar geschiede-
nis, zo definieert een ruimte zonder identiteit, die geen banden heeft met de 
omgeving of de historie zich als een niet-plaats. De franse etnoloog en antropo-
loog Marc Augé stelt dat mensen een steeds groter deel van hun tijd doorbren-
gen in ruimtes welke betekenis in de klassieke antropologische zin ontberen. In 
niet-plaatsen is echte menselijke interactie gering, veiligheid wordt niet langer 
geboden door sociale controle, maar door cameratoezicht en betaalde surveil-
lance. Dergelijke plaatsen zijn vooral te vinden op het terrein van de mobiliteit 
en massaconsumptie – dus shopping-malls, hotellobby’s, vliegvelden, maar vaak 
ook ziekenhuisgangen of -wachtruimtes, parkeergarages, bankfilialen, kantoren, 
kantines, zelfbedieningrestaurants...
Tegenover deze toenemende eenvormigheid staat dat steden juist een divers 
beeld willen scheppen. Steden moeten in de geglobaliseerde economie met 
elkaar concurreren om toeristen, hoogopgeleide werknemers en investeerders. 
Daarom moeten steden zich duidelijk afzetten tegen elkaar en positieve kenmer-
ken ontwikkelen om een aantrekkelijke identiteit uit te stralen. Citymarketing is 
in iedere stad in Nederland en in Europa een punt op de beleidsagenda. Maar 
ook hier bestaat het gevaar dat er teveel naar anderen wordt gekeken, er teveel 
dezelfde concepten, schema’s en herhalingen van geslaagde formules gebruikt 
worden. Een voorbeeld hiervan is het populaire idee om de stad met opvallen-
den gebouwen van bekende sterarchitecten op te sieren; bekende namen mi-
nimaliseren immers de financiële risico’s, maar brengen wel erkenning met zich 
mee. Doordat alle steden echter meer of minder dezelfde soort ‘verzamelingen’ 
hebben leidt uiteindelijk dit proces eerder tot meer uniformiteit.

De grote en kleine globale steden zijn 
projectieschermen voor dromen en 
wensen geworden die als toeristische 
bestemmingen, als onderdeel van de 
eigen identiteitsvorming opgezocht 
en geconsumeerd worden. Gebaseerd 
op deze ontwikkelingen kan men dus 
concluderen dat de stad zelf een merk 
geworden is. Ze presenteert zich naar 
buiten en naar binnen toe als een 
overkoepelende productlijn, waarbij 
de levensstijl, het cultuuraanbod, de 
woonkwaliteit, het landschap, de ar-
chitectuur, het eten, etc. de producten 
zijn. Als object van de consumptiedrang 
en als marktsegment en – aandeel ge-
richt product is de stad onderworpen 
aan dezelfde marketing- en presenta-
tieprincipes als andere merken. Steden 
zijn zelf merken, met als USP (Unique 
Selling Proposition) ‘het leven’.  
Friedrich von Borries

steden

De stad zonder eigenschappen is alles 
wat er over blijft van dat, wat vroeger 
stad was. ... De eigenschaploze stad is 
een stad, die aan de dwangbuis van de 
identiteit ontkomen is. Zij is alleen een 
weerspiegeling van hedendaagse be-
hoeftes en bekwaamheden... 
Rem Koolhaas
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Beeldmerk geeft Haagse citymarketing 
smoel 
Zo’n 1000 Hagenaars waren 1 novem-
ber getuige van de feestelijke lancering 
van het citymarketing beeldmerk van 
Den Haag.  De show vond plaats op 
een overdekt podium op de vijver van 
het Haags Gemeentemuseum. Bege-
leid door zang, dans, muziek en multi-
mediale acts maakten ontwerper Anton 
Corbijn, Burgemeester Wim Deetman 
en wethouder Frits Huffnagel (Citymar-
keting) van de onthulling een echte 
kunstact. 
Met de lancering van het beeldmerk 
start de Haagse citymarketing campag-
ne waarin Den Haag zich op uiteenlo-
pende terreinen presenteert. 
Frits Huffnagel: ‘Den Haag is een juwe-
lenkist vol schatten. We hebben een in-
drukwekkend strand, een prachtige his-
torische binnenstad en veel groen. Met 
citymarketing zorg je dat Den Haag op 
een positieve wijze onder de aandacht 
komt. We willen voor elkaar krijgen dat 
er meer toeristen, bedrijven, internatio-
nale organisaties en nieuwe bewoners 
naar onze stad komen. Hierdoor groeit 
de Haagse economie en dat is goed 
voor de hele stad.’
http://www.denhaag.com/default.
asp?id=DOORWAYNEWS-nl

 

het nieuwe beeldmerk van Den Haag

beeldmerk van Barcelona
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het reflecterende zelf
 - zelfattentie
 - zelfkritiek
 - identiteits-stijl

het handelende zelf
 - vrijetijds gedrag
 - rolvast gedrag
gedrag m.b.t.: 
 - maatschappelijken normen en
   waarden 
 - politiek
 - religie

het reële zelf
zelfwaardering
 - eigenwaarde
 - tevredenheid over zichzelf
 - tevredenheid over de partner

zelfconcepten
 - ambitie
 - uiterlijke verschijning
 - behoefte aan saamhorigheid
 - behoefte aan zelfstandigheid

zelfcontrole
 - toekomstconcepten
 - emotionele controle
 - doorzettingsvermogen
 - sociale vaardigheden

het ideale zelf
 - algemene waarden
 - de waarde van beroep of werk
 - de waarde van kinderen en 
   de houding in de opvoeding

saamhorigheidsgevoel ten 
opzichte van groepen
 - identificatie met plaats, stad,
    land ...
 - nationaliteitsgevoel
 - betekenis van relevante 
   anderen
 - overeenkomst van mening
   met relevante anderen  

instelling tegenover vreemden
 - tolerantie
 - sympatie voor vreemden
 - angst voor vreemden

 

individuele identiteit sociale identiteit

‘individuele en sociale identiteit’ 
schema naar Prof. Dr. Ulrich Schmidt-Denter, Universiteit Keulen
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wat is überhaupt identiteit?

De definitie van identiteit is een omstreden onderwerp. In het kader van dit 
onderzoek kunnen wij maar een klein overzicht van de verschillende theorieën 
geven, zonder te pretenderen volledig te zijn. 
Pogingen om vast te leggen wat identiteit precies is leiden al snel tot het in-
zicht dat het moeilijk is een overkoepelende definitie te vinden. Over het begrip 
‘identiteit’ worden vanuit iedere hoek van de humanistische en sociale weten-
schappen concepten en commentaren geleverd. Zelfs de vraag onder welke dis-
cipline het begrip identiteit valt is niet te beantwoorden – filosofie, psychologie, 
sociologie, politicologie, of bij het nieuwe veld ‘cultural studies’?
Maar wat bij alle concepten vaststaat is dat de ontwikkeling van identiteit altijd 
te maken heeft met de verhouding tussen het individu en de maatschappij, of 
tussen een collectief en andere relevante groepen in zijn omgeving, tussen het 
afzonderlijke en het algemene, tussen het eigene en het vreemde.... Het gaat 
dus om processen van ergens bij willen horen en zich proberen af te bakenen.  

Identiteit wordt in het algemeen gezien als een ‘unitas multiplex’ en voor indivi-
duen en groepen onderverdeelt in individuele en sociale identiteit:

Persoonlijk identiteit komt tot uitdruk-
king door het feit dat men zichzelf, 
ondanks de individuele ontwikkeling 
met het voortgaan van de tijd en in 
verschillende situaties, beschouwd als 
‘dezelfde’ persoon. Sociale identiteit 
komt daarentegen tot uitdrukking door 
een gevoel van saamhorigheid met een 
bepaalde groep, wat voor het individu 
identiteitsbevorderend werkt. Iedereen 
heeft verschillende sociale identiteiten, 
die het resultaat zijn van de band met 
verschillende groepen op micro- en 
macroniveau (bijvoorbeeld de familie, 
de vriendenkring, de stad, de streek, 
de provincie, het land, Europa). Na-
tionale en culturele identiteit kunnen 
beschouwd worden als bijzondere vor-
men van sociale identiteit…De definitie 
van ‘eigen’ en ‘vreemd’, de processen 
van sociale indeling en individuele af-
bakening ondergaan een dynamische 
wisselwerking. De combinatie van het 
bewaren van de eigen identiteit en het 
aanvaarden van het vreemde lijkt een 
moeilijke taak.
Prof. Dr. Ulrich Schmidt-Denter

Identiteit zal nooit een probleem wor-
den, want identiteit kan alleen maar be-
staan als probleem...
Zygmunt Baumann

de ‘individuele identiteit’– het ‘gelijk zijn aan zichzelf’, continuïteit van denken 
en handelen, zelfbegrip en zelfbewustzijn – de ‘individuele identiteit’ is het 
resultaat van traditie, afkomst, bekwaamheden en vaardigheden etc.
de ‘sociale identiteit’ – het behoren tot groepen – de ‘sociale identiteit’ wordt 
gevormd en bepaald door communicatieprocessen  

-

-
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harmonie als dictaat (Erik Erikson)
Volgens Erikson is identiteit de innerlijke psychische structuur van een individu, 
het in staat zijn een innerlijke eenheid en continuïteit oprecht te houden. Cen-
traal staat daarbij dat men overeenstemming moet vinden tussen de innerlijke 
behoeftes en de dwang die van buitenaf, door de maatschappij opgelegd wordt; 
de waarden van de maatschappij dienen te worden verinnerlijkt en omgevormd 
tot eigen behoeftes, dit geeft vorm aan de identiteit. De theorie van Erikson 
oriënteert zich dus niet op het individu, maar heeft als doel dit individu te ‘nor-
meren’ naar het ‘maatschappelijk acceptabele’. Maar het is vanwege de snelheid 
van de door het neoliberale kapitalisme en de globalisering op gang gebrachte 
veranderingen en ontwikkelingen niet meer mogelijk voor de huidige generatie 
vast te leggen wat dit ‘maatschappelijk acceptabele’ is; daarom is dit concept 
niet meer eigentijds. 
identiteit als maatschappelijke structuur (George Herbert Mead)
In tegenstelling tot Erikson gaat Mead wel uit van het individu; hij ziet identi-
teitsvinding als een organisatieproces tussen het individu en de maatschappij. 
Identiteit is bij Mead reactie – in brede zin – op externe en interne structu-
ren. Identiteit ontstaat door het wel of niet deel uitmaken van maatschappelijke 
groepen; het individu is dus afhankelijk van het onderdeel zijn van een groep en 
ontleent daaraan zijn identiteit.
identiteit als communicatie (Lothar Krappmann)
Volgens Krappmann kan identiteit alleen bereikt worden door middel van com-
municatie en ontstaat deze in iedere situatie opnieuw. Daardoor is identiteit iets 
dat niet vaststaat maar iets dat juist van situatie tot situatie verandert, afhanke-
lijk van het tegenoverstaande, de communicatiepartner. Voorwaarde daarvoor is 
wel dat een geschikt communicatiemiddel wordt gebruikt, namelijk dat middel 
dat het onvermijdelijke verlies aan informatie het kleinst mogelijk houdt, door-
dat het op een gemeenschappelijk betekenissysteem gebaseerd is. 

identiteitsvorming, collectieve concepten
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dynamische identiteitsvorming (Charles Taylor)
Volgens Taylor zoeken personen hun identiteit steeds meer in zichzelf. Ze gaan 
als het ware op zoek naar hun authentieke, innerlijke bron. Daarnaast zullen 
mensen de samenhang zoeken bij diegenen in hun directe omgeving aan wie 
ze belang hechten. De identiteit van het individu wordt op die manier gevormd 
door datgene wat hij of zij in zichzelf vindt en de manier waarop zijn of haar 
omgeving daarop reageert.
patchwork-, knutselaars of collage-identiteit
Het idee van de patchwork- of collage-identiteit komt voort uit de acceptatie 
van het feit dat het niet meer mogelijk is een groter (levens-)ontwerp uit te voe-
ren, dat een concept altijd maar voorlopig is en meer en meer uit kleine tacti-
sche beslissingen, correcties en aanpassingen bestaat. Vanuit deze beperkingen 
wordt een identiteit gecreëerd, net als een knutselaar die het ook steeds moet 
doen met de middelen die hem op dat moment ter beschikking staan. Hier mee 
wordt het figuur van de knutselaar bedoeld zoals die beschreven is door de 
Franse etnoloog  Claude-Levi Strauss: hij omschrijft de knutselaar als de tegen-
pool van de ‘ingenieur’. De ingenieur heeft een doel voor ogen en kiest zijn 
middelen met het oog op het bereiken van dit doel. In tegenstelling tot de inge-
nieur gaat de knutselaar uit van de middelen die hem ter beschikking staan en 
probeert hij daarmee iets te doen – het eindresultaat staat niet vast, er ontstaat 
een collage. De knutselaar creëert structuren met gebruik van gebeurtenissen 
terwijl de ingenieur gebeurtenissen creëert met gebruik van structuren. De knut-
selaarsmethode is dus erg flexibel. Ook geeft het vrolijke beeld van de collage of 
het patchwork-tapijt weer wat deze vorm van identiteitsvorming kan betekenen: 
individualisme, non-conformisme, vitaliteit en variatie.  
identiteit in de niet-identiteit
Identiteit in de niet-identiteit is een poging om met de innerlijke verdeeldheid te 
leven, een weigering actief een identiteit te ontwikkelen; het is het afwijzen van 
het algemene maatschappelijke verzoek om eenduidigheid, het niet vastgelegd 
willen zijn. Hierdoor is er meer ruimte en mogelijkheid voor interpretatie en pro-
jectie voor de communicatiepartner.

identiteitsvorming, individualistische concepten
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schema van Birkigt en Stadler
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De Corporate Identity had twee func-
ties: communicatie en ontwikkeling, 
intern en extern toegepast. Het is de 
voorwaarde voor reactie en invloed, de 
indicator voor de samenhang van de 
continuïteit en voor de continuïteit van 
de samenhang.
Zonder vormen zijn er geen ideeën, 
zonder ideeën geen vormen. En er 
zijn geen ideeën zonder identiteit. De 
Corporate Identity van een organisatie 
staat voor het vorm aannemen van hun 
ideeën. Het staat voor een intelectuele 
en ethische discipline die de organisate 
zichzelf oplegt.
Christian Bernard 

Het concept van Corporate Identity komt voort uit het idee dat ondernemingen 
worden gezien als persoonlijkheden en net als persoonlijkheden kunnen optre-
den en handelen; ondernemingen krijgen menselijke eigenschappen toegedicht 
en hiermee wordt het creëren van een identiteit verheven tot de belangrijkste 
opgave van de ondernemingscommunicatie. De Corporate Identity ofwel on-
dernemingsidentiteit representeert de gezamenlijke karakteristieken van een 
onderneming.  
Ook het systeem van de Corporate Identity moet worden gezien als een ‘uni-
tas multiplex’, bestaand uit verschijning, gedrag en communicatie. Net zoals de 
identiteit van een persoon zich vertaalt in zijn uiterlijke verschijning, zijn aard 
van spreken en handelen (communicatie en gedrag), maar ook uit de overeen-
stemming van zijn woorden en daden en zijn zich daarin uitende zelfbewustzijn 
en idealen – zo kan men ook een onderneming zien als een bijna verpersoon-
lijkte acteur; zijn identiteit komt het beste tot uitdrukking met een strategie die 
consistent handelen en communiceren combineert met een goed neergezette 
visuele verschijning. Als alles in overeenstemming is en de afzonderlijke delen 
een geheel vormen ontstaat een gelijkmatige waarneming van een acteur met 
een specifiek karakter – de Corporate Identity.
Maar het is niet alleen belangrijk een Corporate Identity op te bouwen en te 
hebben, het is nog veel belangrijker dat deze overtuigend en geloofwaardig is. 
Naar onze overtuiging kan dit alleen worden bereikt als de onderneming, or-
ganisatie of instelling het Corporate Identity-concept niet gewoon van buiten 
aangemeten krijgt. Het Corporate Identity-concept moet vanuit de organisa-
tie worden ontwikkeld. Het belangrijkste middel daarvoor is een zorgvuldige 
identiteits-imago-analyse van de onderneming, organisatie of instelling. Alleen 
daardoor kan men bereiken dat er rekening wordt gehouden met werkelijk alle 
aspecten en facetten van de organisatie, en dat medewerkers en andere be-
trokkenen achter het uiteindelijke concept kunnen staan en zich ermee kunnen 
identificeren.

wat is Corporate Identity (CI)?
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cattle_branding_(Grabill_1888).jpg
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De idee van een Corporate Identity of ‘Brand’ ontwikkelde zich lange tijd zonder 
dat er  bewust over werd gesproken. De ontwikkeling kan onderverdeeld wor-
den in vijf fases
1. de traditionele fase
Deze fase duurt tot het eind van de Eerste Wereldoorlog. In deze tijd wordt de 
identiteit van een onderneming bepaald door de persoonlijkheid van de oprich-
ter of directeur. Daarbij worden de bedrijfsfilosofie, het gedrag van de onderne-
ming, en het voorkomen bepaald door een hiërarchische, patriarchale stijl van 
leidinggeven. Het vormgeving van het bedrijf wordt bepaald door de persoon-
lijke voorkeur die de patriarch heeft voor specifieke architecten of vormgevers. 
2. merkentechnische periode
Tussen de beide wereldoorlogen wint het merk steeds meer aan betekenis. Een 
merkproduct moet gaan voldoen aan verschillende voorwaarden, zoals een con-
stante kwaliteit, een gelijke verpakking, een gelijke prijs, en een zelfstandige, 
beschermde naam om zo het merk met de onderneming te identificeren. Aan 
het eind van de veertiger jaren komt men tot de ontdekking dat een bedrijf of 
onderneming als geheel een merk is en een ‘ondernemersbewustzijn’ kan heb-
ben.
3. designfase
Aan het begin van jaren vijftig gaat de vormgeving van ondernemingen een 
steeds grotere rol spelen. Dit vindt zijn neerslag in de vorm, de kleur en het ont-
werp van de producten, maar ook in het ontwerp van de productieplaatsen - de 
fabrieks- en kantoorgebouwen.
4. strategische fase
In de zeventiger en tachtiger jaren komt de idee van de Corporate Identity op. 
De verschillende factoren die meespelen bij het creëren van de identiteit van 
een bedrijf, zoals de filosofie, de bedrijfscultuur, het gedrag, de communicatie 
en de vormgeving worden samen in een strategisch concept gevat (branding).
5. global player
De  toenemende globalisering en de overgang van een samenleving die gericht 
is op productie naar een die gericht is op dienstverlening worden gekenmerkt 
door een sterke groei van de betekenis van internationale merken. In de jaren 
negentig heeft dit een boom van fusies tot gevolg gehad.

Nike, Apple, Body Shop, Calvin Klein, 
Disney, Levi’s, Starbucks … Het werke-
lijke product was voor hen alleen nog 
maar vulmiddel voor het eigenlijke pro-
duct - het merk. Ze integreerden de 
merkenpolitiek als vastliggende factor 
in hun ondernemingsstructuur. Hun on-
dernemingsstructuur werd zo rigide en 
kloosterachtig dat ze van buitenaf gin-
gen lijken op een mengsel tussen een 
studentenvereniging, een religieuze 
cultus en een sanatorium. Alles werd re-
clame voor het merk: bizarre begrippen 
voor medewerkers (partners, baristas, 
team, bemanning), eigen liederen, het 
fanatiek nakomen van de consistente 
lijn van het design, de voorkeur voor 
monumentale gebouwen en missionaire 
verklaringen in een new-age stijl ... wer-
den culturele accessoires en bestand-
delen van een lifestyle filosofie. Boven-
genoemde ondernemingen droegen 
hun imago niet als een goedkoop shirt, 
maar integreerden het zo vergaand in 
het bedrijf dat anderen hun imago als 
shirt gingen dragen.
Naomi Klein

geschiedenis van Corporate Identity (Brand)
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= imago 

= het beeld van een organisatie in

   de perceptie van de doelgroepen 

schema van Jozua Douglas

 identiteit = 

 de zelfpresentatie =

corporate identityi n t e r p r e t a t i ecorporate identity

omgevingsfactoren

corporate image

+

=

persoonlijkheid 

(wil & reactie van een organisatie)

uitingsvormen

(gedrag, communicatie, symboliek)

+

=

van een organisatie
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identiteits-imago-analyse

De ervaring leert dat het niet eenvoudig is in het kader van een identiteits-ima-
go-analyse de juiste vraagstelling op tafel te leggen. Het blijkt een moeilijke 
opgave voor een organisatie om helder weer te geven wie ze werkelijk is, wat 
de toekomstperspectieven zijn en hoe de buitenwereld naar ze kijkt. Veelal is dit 
niet bekend, wordt er in algemene termen over gepraat (niet bedrijfsspecifiek 
genoeg) of blijkt het beeld niet overeen te stemmen met de werkelijkheid. Daar-
om hebben we gezocht naar een model waarin alle aspecten van de organisatie 
een plek krijgen en bekeken en besproken kunnen worden. Als basis hebben 
wij gebruik gemaakt van een voorstel in de scriptie van de heer J. Douglas, ‘Het 
ontwikkelen van een visuele identiteit’. Wij kunnen niet laten zien hoe een ge-
degen analyse van een onderneming plaats kan vinden en welke methoden hier-
voor kunnen worden toegepast; dat is de taak voor een gespecialiseerd bureau. 
Dit hoofdstuk behandelt de verschillende aspecten waaruit iedere organisatie 
is opgebouwd en waarover wat verteld kan worden. Het is een aanleiding tot 
gesprekken tussen de organisatie en de ontwerper; het zijn de items die geza-
menlijk de Corporate Identity van een organisatie prijsgeven.

Om een volledig beeld van een onderneming te krijgen, moet de onderneming 
bekeken worden vanuit twee posities: van binnenuit – de Corporate Identity - en 
van buitenaf – het corporate image. Een onderneming veranderen / verbeteren  
moet altijd door handelen van binnenuit de organisatie gebeuren (in die zin cor-
respondeert de ontwikkeling van een Corporate Identity met het concept van de 
dynamische identiteitsvorming van Charles Taylor). Om te kunnen bepalen wat 
de effecten van deze acties zijn, zal ook het beeld dat de buitenwereld van de 
organisatie heeft, bekeken moeten worden. Vanzelfsprekend hoeft het zelfbeeld 
van de organisatie niet overeen te komen met het beeld dat de buitenwereld 
van dezelfde organisatie heeft. In de ideale situatie vallen de identiteit en het 
imago samen, is er geen verschil. Dit is natuurlijk nooit haalbaar, maar het is wel 
een doel wat nagestreefd dient te worden. Het komt dus neer op drie vragen 
die gesteld moeten worden:  wat is de huidige identiteit, wat is de gewenste 
identiteit en wat is het huidige imago?

Leg tien briefings voor huisstijlprojec-
ten naast elkaar en zoek de verschillen. 
Ze zullen nauwelijks te vinden zijn. Alle 
organisaties vinden zichzelf dynamisch, 
betrouwbaar, flexibel, innovatief, men-
selijk voor hun medewerkers en vrien-
delijk voor hun klanten.
Marc Vlemmings
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- relaties

persoonlijkheid
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omgevingsbeschrijving

- geschiedenis en overige organisatiegegevens
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- visie en missie
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- intern imago
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- verschijningsvorm

- gedrag

- communicatie
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Corporate Identity is de strategisch 
geplande en operationeel ingezette 
zelfpresentatie en het gedrag van een 
onderneming naar binnen en naar bui-
ten toe op basis van een vastgelegde 
ondernemingsfilosofie, een langeter-
mijn ondernemingsdoelstelling en een 
bepaald gewenst imago, met de wil 
alle handelingsinstrumenten van een 
onderneming als een eenheid naar bin-
nen en naar buiten toe tot gelding te 
laten komen.
Corporate Identity is de zelfpresentatie 
van een organisatie: de impliciete en 
expliciete offerte van ‘cues’ (signalen) 
waarmee een organisatie haar eigen 
unieke kenmerken bloot geeft met 
behulp van de Corporate Identity-ui-
tingsvormen gedrag, communicatie en 
verschijningsvorm (symboliek).
Birkigt en Stadler

Corporate Identity en persoonlijkheid

Corporate Identity
De Corporate Identity is in principe een kunstmatig systeem, dat de handelings-
richtlijnen, de ondernemingsfilosofie, het ‘Leitbild’ en de bijzondere belofte van 
het merk of de onderneming omvat. 
Het bekendste model uit de corporate communicatieliteratuur is het model van 
de communicatiewetenschappers Birkigt en Stadler. De Corporate Identity be-
staat volgens Birkigt en Stadler uit een persoonlijkheid en drie identiteitsmid-
delen (communicatie, gedrag en verschijning) om deze persoonlijkheid tot uiting 
te brengen. Deze identiteitsmiddelen zijn oppervlakkige uitingsvormen, terwijl 
de persoonlijkheid het diepere, erachter liggende element is. Een onderneming 
moet zichzelf goed kennen om zichzelf op een heldere manier te presenteren 
door deze identiteitsmiddelen.
Birkigt & Stadler tonen aan dat Corporate Identity een dynamisch proces is met 
als doel van binnen uit de zelfpresentatie van de onderneming te ontwikkelen 
en te sturen.

persoonlijkheid
De persoonlijkheid is volgens het model van Birkigt en Stadler de ziel van de 
onderneming. Het omvat de wil van de onderneming en de manier waarop zij 
op prikkels vanuit de omgeving reageert. Het geeft een beeld van het verleden, 
het heden (de nu-identiteit) en het toekomstperspectief van de onderneming 
(de wensidentiteit). Deze persoonlijkheid is opgebouwd uit de elementen ge-
schiedenis en overige organisatiegegevens, kernwaarden, visie en missie, cul-
tuur, intern imago en strategie. Alleen met een duidelijk beeld van de huidige en 
gewenste persoonlijkheid van een organisatie kan een geloofwaardige identiteit 
met realistische ambities ontwikkeld worden.
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Peter Behrens en de AEG
De Duits schilder, architect, vormge-
ver en typograaf Peter Behrens begon 
in 1907 te werken als vormgevingsad-
viseur voor AEG. Hij stelde een soort 
manifest op dat geldig was voor de 
producten van AEG en voor de pro-
ductiegebouwen. Dit manifest leidde 
tot een vooruitstrevend nieuw verschij-
ningsbeeld voor AEG, dat uiteindelijk 
invloed uitoefende op de gehele ont-
wikkeling van het industriële design. 
Het manifest doet centrale uitspraken 
over vormgeving en architectuur, maar 
ook over productietechnieken en ver-
koop: 

in de vormgeving zal worden afgezien   
van historische stijlvormen
het accent ligt op de exacte uitvoering 
van de machinale productiemethodes
het vormgevingsaccent voltrekt zich 
op de manier van de technische pro-
ductie
de vormgevingsmethodes moeten de 
wet van de machinale productie vol-
gen door het gebruik van ‘types’
er wordt gestreefd naar een massale 
verspreiding van de producten

Deze grondslagen van Peter Behrens 
kunnen worden gezien als een proto-
type voor een overkoepelende Corpo-
rate Identity.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Peter_Behrens

-

-

-

-

-
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geschiedenis en overige organisatiegegevens
De geschiedenis van een onderneming geeft inzicht in de huidige situatie en de 
mogelijkheden voor de toekomst. Om een beeld van het verleden te krijgen, 
wordt onder andere besproken wanneer en met welk doel de organisatie werd 
opgericht, welke koers het de afgelopen jaren heeft gevaren, etc. 

kernwaarden
Dit is de meest beknopte beschrijving van de essentiële en duurzame grondbe-
ginselen waar men binnen een organisatie in gelooft. Omdat dit de basis vormt 
van iemands gedrag is het essentieel voor de vorming van een Corporate Iden-
tity. De kernwaarden worden vaak in drie tot vijf woorden of in korte, zeer bon-
dige zinnen weergegeven. Instrumentele kernwaarden zeggen iets over de wijze 
waarop je je wilt gedragen en de gedragswijze die je van anderen verwacht; 
eindwaarden zeggen iets over een toestand die je wenselijk acht. 

visie
Dit is een uitgebreidere, langere beschrijving van waar een organisatie voor staat, 
dus de uitwerking van de kernwaarden. De visie geeft richting aan de toekomst 
van een onderneming of het merk. Het schetst een beeld van de situatie die in 
de toekomst gewenst is, en het verandertraject dat nodig is om er te komen. 
De visie bestaat uit een kernideologie en een voor ogen staande toekomst. De 
kernideologie geeft het wezenlijke karakter van een organisatie weer en moet 
niet gecreëerd worden, maar ontdekt. De kernideologie omvat de kernwaarden 
en een kerndoel; dit is de reden van bestaan van een organisatie. Het is iets voor 
de lange termijn, een soort streefdoel dat nooit volledig zal worden bereikt. 

persoonlijkheid: geschiedenis en overige 

organisatiegegevens, kernwaarden, visie
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Kyosei, de inspiratie van Canon
Kyosei vormt de kern van ons merk, 
onze activiteiten en onze sponsoring. 
We passen Kyosei toe bij al onze activi-
teiten, zowel bij onze betrekkingen met 
andere bedrijven als binnen onze eigen 
onderneming. Daarom klinkt Kyosei 
door in onze visie, missie en ambitie.
bedrijfsfilosofie Kyosei
Alle mensen, ongeacht ras, geloof en 
cultuur, leven en werken samen in har-
monie voor het algemeen belang.
inspiratie is de bron van zelfontplooi-
ing
Bij Canon hebben we een toekomst-
beeld waarin technologie en netwerken 
veel meer geïntegreerd zijn in ons be-
staan. Voortschrijdende digitalisering 
zal het mogelijk maken sneller informa-
tie te verkrijgen en te verzenden. Dit 
alles zal resulteren in een inspirerende 
samenleving waarin de mogelijkheden 
tot zelfontplooiing onbegrensd zijn.
visie
Met de voortschrijdende digitalisering 
en de verdere integratie van techno-
logieën en netwerken, voorziet Canon 
een samenleving waarin de mens be-
schikt over onbegrensde mogelijkhe-
den tot zelfontplooiing.
Canon is de bron van inspiratie
Sinds onze vroegere President en 

Chairman, Ryuzaburo Kaku, het Kyosei 
concept introduceerde, worden onze 
werknemers gestimuleerd de principes 
van Kyosei te respecteren op de werk-
vloer. We zijn ons ervan bewust dat als 
we onze wereldwijde activiteiten doel-
treffend willen organiseren, we behoef-
te hebben aan toegewijde en onbe-
vooroordeelde werknemers die andere 
culturen en levenswijzen willen leren 
begrijpen en zich daardoor ontplooien. 
Kyosei geldt niet alleen binnen het be-
drijf maar vormt ook de basis voor onze 
relatie met de gemeenschap waarin we 
werken en daarom stimuleren we ook 
de gemeenschap tot zelfontplooiing.
missie
Mensen ondersteunen in hun behoefte 
tot zelfontplooiing door een continue 
verbetering van onze fundamentele 
kracht in netwerk –en imaging techno-
logieën.
Canon inspireert tot zelfontplooiing
Uiteraard is Kyosei een filosofie die wij 
wereldwijd stimuleren. Canon zet zich 
al talrijke jaren in om Kyosei tot een 
realiteit te maken en zal dit ook in de 
toekomst blijven propageren.
ambitie
De belangrijkste partner worden op alle 
bedrijfsterreinen door bij te dragen aan 
de middelen tot zelfontplooiing voor 

de mensheid, teneinde de wereld dich-
ter bij Kyosei te brengen.
www.canon.nl

de  ‘corporate story’ van Canon
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enkele punten die in het missiestatement moeten voorkomen:
- de doelgroepen
- voornaamste producten en diensten
- de vestigingslocatie
- de basistechnologie
- de basisvaardigheden
- de competitieve voordelen
- de maatschappelijke / culturele verantwoordelijkheden 
- de verantwoordelijkheden tegenover het personeel
- de verantwoordelijkheden tegenover de aandeelhouders
- de houding tegenover de media en het publiek

persoonlijkheid: missie

missie
De voor ogen staande toekomst bestaat uit een stoutmoedig doel en de sce-
nario’s waarmee dat doel kan worden bereikt. Het stoutmoedige doel is een 
gedurfde doelstelling, gesteld voor de gehele organisatie en over een periode 
van tien tot dertig jaar. Het is een zware uitdaging voor het bedrijf, maar wel te 
bereiken (in tegenstelling tot het kerndoel). Het schept helderheid, teamgeest 
en tilt het management boven de huidige mogelijkheden uit. 
Het stoutmoedige doel wordt uitgewerkt in een levendige beschrijving; een met 
fantasie opgesteld, aanlokkelijk en gedetailleerd scenario over de stapsgewijze 
realisering van het stoutmoedige doel. Deze missiestatement geeft de ultieme 
bestaansreden van de organisatie aan, de zingeving en waarden naar de belang-
hebbenden. Ze geeft antwoord op de vraag voor wie de onderneming eigenlijk 
bestaat en welke vaardigheden de onderneming moet bezitten om te kunnen 
bestaan. 
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Italiaanse bedrijfscultuur
Italië is een land van het midden- en 
kleinbedrijf, meer dan in andere EU-lan-
den. Verreweg de meeste bedrijven zijn 
typische familiebedrijven met het hoofd 
van de familie, de ‘padrone’, als een pa-
triarch aan het hoofd van het bedrijf. De 
hiërarchie in deze bedrijven is groot: de 
padrone is de baas en regelt en beslist 
vrijwel alles. Delegeren en medezeg-
genschap van de andere werknemers 
– vaak familieleden – is er niet bij. Dit 
heeft negatieve consequenties op zo-
wel financieel vlak, dat van research en 
efficiëntie. Deze situatie wordt aange-
duid met de term familisme.
Ten opzichte van Noord-Europese lan-
den verschilt de Italiaanse manier van 
zaken doen onder andere op de vol-
gende gebieden:

Japanse bedrijfscultuur 
De Japanse etiquette wijkt zo sterk af 
van de onze, dat je als Nederlander 
meerdere jaren nodig hebt voordat je 
het hele stelsel van beleefdheidsregels 
en omgangsvormen kunt doorgronden 
en op de juiste wijze kunt toepassen. 
Hiërarchie is bijvoorbeeld heel be-
langrijk binnen de Japanse cultuur. In 
overlegsituaties met meerdere Japan-
ners, behoort de hoogste in functie in 
het midden te zitten. Daarnaast komen 
degenen in de daarop volgende func-
ties en zo verder. Verder zijn Japanners 
bijzonder punctueel en wanneer ze te-
vreden zijn over het serviceniveau ook 
trouw en loyaal. Een
Japanse manager laat zich eerst uitge-
breid informeren door de mensen op 
de werkvloer, voordat hij een beslis-
sing neemt. In Japan moet een beslis-
sing breed gedragen worden binnen 
de onderneming; er is sprake van een 
groepscultuur. Japanners proberen 
altijd begripvol te zijn, zaken mild te 
verwoorden en kunnen moeilijk nee 
zeggen.
http://www.aon.com/nl/nl/risicoma-
nagement/japan/balanceren_tussen_
twee_culturen.pdf

Tsjechische bedrijfscultuur
De Tsjechische bedrijfscultuur wordt 
gekenmerkt door strenge hiërarchische 
verhoudingen. Beslissingen worden 
veelal aan de top genomen. Tijdens 
een bespreking met een Tsjechische 
partij is het goed om na te gaan of de 
gesprekspartner ook beslissingsbe-
voegd is. In veel kleinere bedrijven is 
dat veelal alleen de directeur. Op de 
vrijdagnamiddag is het bijna niet moge-
lijk nog iemand te spreken te krijgen bij 
bedrijven en instellingen. Tsjechen zijn, 
net als Duitsers, zeer planmatig en ge-
detailleerd in hun denken en punctueel. 
Tijdens onderhandelingen met meer 
dan twee Tsjechische personen dient u 
zich te richten tot de oudste persoon. 
Dat is vaak degene die de uiteindelijke 
beslissingen zal nemen. 
Tsjechen trekken over het algemeen 
vrij veel tijd uit voor onderhandelin-
gen. Tsjechen zijn doorgaans technisch 
hoogopgeleid, maar kunnen soms ken-
nis missen op het gebied van bedrijfs-
organisatie, kostencalculatie en mar-
keting. ... Nette kleding wordt op prijs 
gesteld en verwacht. 
Tsjechen hechten aan de historie van 
een bedrijf...
http://www.evd.nl/info/zoeken/Show-
Bouwsteen.asp?bstnum=7549#

het aanspreken: Italianen zijn forme-
ler en gebruiken daar waar kan aan-
spreektitels als ‘dottore’
het bespreken van zaken gaat indirect 
en vaak tijdens een etentje 
persoonlijk contact is erg belangrijk, 
er wordt zo vertrouwen gewonnen en 
op grond daarvan kunnen er zaken 
gedaan worden

http://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_
bedrijfscultuur

-

-

-
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cultuur
Een van de meest ongrijpbare aspecten van de Corprate Identity is de organi-
satiecultuur. Een cultuur is de som van alle gemeenschappelijke en als vanzelf-
sprekend ervaren veronderstellingen die een groep in de loop van haar bestaan 
heeft geleerd. Het is een van de stabielste onderdelen van de organisatie; het 
verschaft betekenis en maakt het leven voorspelbaar. Om simplificatie te voor-
komen is het belangrijk cultuur te scheiden in drie niveaus: het niveau van de 
artefacten, het niveau van de beleden waarden en het niveau van de onderlig-
gende basisveronderstellingen. De artefacten bevinden zich aan de oppervlakte 
en zijn daardoor gemakkelijk waar te nemen. Het is wat je ziet, hoort, voelt wan-
neer je in een organisatie rondloopt. De cultuur is waarneembaar, maar waarom 
men doet wat men doet, weet je niet. De beleden waarden zijn het antwoord 
op de artefacten, maar kunnen daarmee in tegenstrijd lijken. De onderliggende 
basisveronderstellingen kunnen deze tegenstrijdigheden verklaren. Zij plaatsten 
de organisatie in een historische context. De overtuigingen van de oprichter 
worden in de loop der jaren gemeengoed (impliciete vanzelfsprekendheden) en 
vormen de basis voor de bedrijfscultuur. 

typologieën van veelvoorkomende bedrijfsculturen:
- procesgericht vs resultaatgericht
- organisatiegebonden vs professioneel 
- mensgericht vs werkgericht
- open vs gesloten
- strakke controle vs losse controle 
- pragmatisch vs normatief
- formeel vs informeel
- plat vs hiërarchisch

persoonlijkheid: cultuur
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http://www.evd.nl/info/barometer/10_imagometer.asp
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persoonlijkheid: intern imago, strategie

intern imago
Het imago is een subjectieve voorstellingsvorm van de werkelijkheid. Het is een 
complexe mix van kennis, houding en gedrag, waarbij behalve het verstand ook 
het gevoel een grote rol speelt. Een corporate image ontstaat wanneer de sig-
nalen die de onderneming uitzendt door middel van gedrag, communicatie en 
verschijningsvorm door mensen worden waargenomen. Het imago is en blijft 
altijd een afspiegeling van de werkelijkheid in het hoofd van een ander. Het is 
belangrijk dat de koers die de ondernemingsleiding voor het bedrijf uitstippelt 
overeenkomt met het idee dat de medewerkers van hun eigen organisatie heb-
ben, aangezien deze de Corporate Identity ook uitdragen. Het houden van een 
intern imago-onderzoek kan hierover duidelijkheid geven.

strategie (positie en profilering)
Als je weet wie je bent en waar je voor staat kan je gaan nadenken over de vraag 
wat je bent en waar je voor gaat: je ambities voor de voorziene toekomst. Bij 
de positionering kies je een positie in de wereld, de markt en in de hoofden van 
mensen, vanuit je eigen identiteit. 
Er zijn drie vormen van positioneren. Allereerst de businesspositionering, de ba-
sisstrategie van de onderneming. De vraag waar, met welke producten en dien-
sten en via welke distributiekanalen gaat men concurreren staat hier centraal. 
Ten tweede is er de merkpositionering: de onderneming ‘kiest’ een merkidenti-
teit. Men zoekt in zichzelf een aantal unieke eigenschappen, rekening houdend 
met de vrije plekken in de markt. Als laatste is er de communicatiepositionering, 
oftewel profilering. Hierbij wordt gezocht naar een juiste vertaling van de merk-
positionering waarmee deze naar de markt gecommuniceerd gaat worden. Deze 
profilering komt voor een groot deel tot uiting in de symboliek, de huisstijl en 
alle andere vormen van communicatie.

strategieën:
- businesspositionering 
- merkpositionering
- communicatiepositionering
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http://www.uniformfreak.com/
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uitingsmiddelen

gedrag
Het gedrag zijn de handelingen van alle medewerkers binnen een organisatie en 
op het gedrag zullen de doelgroepen haar beoordelen. Het heeft een basis in 
de persoonlijkheid - de cultuur - van de organisatie. Bepaalde gedragsaspecten 
kunnen door middel van communicatie en/of symboliek onderstreept worden. 
Wat is de gewenste toon en stijl die het gedrag moet uitstralen? 

communicatie
Communicatie is de offerte van verbale of visuele boodschappen. Het is een erg 
flexibel instrument dat snel tactisch inzetbaar is, waardoor de communicatie het 
gedrag kan ondersteunen. Het is een actieve manier van het uitdragen van een 
gewenste identiteit. 

verschijningsvorm (symboliek)
De verschijningsvorm geeft op een impliciete wijze aan waar de organisatie voor 
staat of op zijn minst zou willen staan. De symboliek is het geheel van symbolen 
en karakteristieke tekens, de kleuren, de lettertypes en de kenmerkende spreek-
stijl van een onderneming; kortom de huisstijl van een organisatie in de meest 
brede zin van het woord. 

De identiteit van een organisatie kan 
in diverse verschijningsvormen terug-
komen: 
- het product, de dienstverlening 
- het logo, de huisstijl, de website
- het uniform 
- het interieur, het gebouw, de locatie
In feite gaat het om alle momenten 
waar contact is tussen de organisatie 
en de klant.

De persoonlijkheid wordt aan de buitenwereld getoond door middel van de 
drie uitingsmiddelen gedrag, communicatie en verschijningsvorm. Het gedrag 
is het belangrijkste en meest doeltreffende Corporate Identity-instrument. Com-
municatie is het meest flexibele instrument; snel en tactisch inzetbaar. Het werkt 
alleen in samenwerking met gedrag. De verschijningsvorm volgt de andere twee 
instrumenten. De nadruk binnen het vakgebied van de corporate communicatie 
is steeds meer komen te liggen bij het daadwerkelijke gedrag van de onderne-
ming. Er zal bekeken moeten worden hoe het huidige communicatiebeleid is en 
op welke toon en stijl de organisatie naar buiten treedt. Deze toon en stijl zou in 
enkele kernwoorden omschreven moeten kunnen worden.
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http://www.elegant.nl/?p=visie
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relatiegroepen
1
de kapitaalverschaffers (aandeelhou-
ders, banken, etc.)
2
de functionele input (medewerkers als 
menselijk kapitaal, arbeidsmarkt, toe-
leveranciers van grondstoffen, etc.)
3
de functionele output (klanten en 
potentiële klanten)
4
de normatieve input (brancheorga-
nisaties, overheden die zorgen voor 
regels, normen en waarden)
5
de overige verspreide groeperingen 
(omwonenden, actiegroepen, consu-
mentenorganisaties, de media die de 
publieke opinie kunnen beïnvloeden)

Het is belangrijk te weten wat de context van de onderneming is. Het corporate 
image van een onderneming moet zich kunnen onderscheiden van haar concur-
renten en aansprekend zijn voor de relaties. Wat is haar positie ten opzichte van 
de concurrenten en wie zijn haar belangrijkste relaties?

concurrentie
Om een compleet beeld van het concurrentieveld te krijgen, moet er verder 
gekeken worden dan alleen de directe concurrenten. Er kunnen vier concur-
rentieniveau’s worden onderscheiden. Het eerste niveau is die van de directe 
concurrenten, concurrentie op tactisch niveau. Het tweede niveau zijn de cate-
gorieconcurrenten, waarbij de concurrentie plaatsvindt met andere producten 
in dezelfde categorie. Het derde niveau is de generieke concurrentie, alle al-
ternatieve productmogelijkheden. Het laatste niveau is de budgetconcurrentie, 
waarbij gekeken wordt naar de totale bestedingsruimte van de klant, die zijn 
geld maar één keer uit kan geven. Het belangrijkste zijn de concurrenten op het 
eerste en tweede niveau; de Corporate Identity moet met name in deze mark-
ten onderscheidend en herkenbaar zijn. Bij de concurrentieanalyse zal gekeken 
moeten worden naar hun communicatieactiviteiten, hoe hun identiteit gestalte 
krijgt, hoe ze zich positioneren, welke waarden ze communiceren en welke toon 
en stijl ze hanteren. Daarnaast is het interessant te weten welke positie de orga-
nisatie inneemt onder de concurrenten en welke plek geambieerd wordt. 

relaties
Het gaat hierbij niet alleen om de klanten, maar om alle groepen mensen waar-
van een organisatie afhankelijk is. Er worden vijf categorieën relatiegroepen on-
derscheiden. Er moet worden vastgesteld welke van deze groepen het meest 
relevant zijn. Een uitgebreide beschrijving van deze groepen maakt duidelijk 
naar wie de Corporate Identity in eerste instantie gericht moet zijn (dus het vast-
stellen van de belangrijkste doelgroepen). Ten slotte zal ook het beeld dat deze 
doelgroepen van de organisatie hebben, bekeken moeten worden: wat is het 
externe imago van de organisatie op dit moment en is dit imago gewenst? 

omgevingsbeschrijving
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schema imago van Birkigt en Stadler
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corporate image
Het corporate image is het beeld van een organisatie in de perceptie van de 
doelgroepen; dit beeld bestaat uit een interpretatie van de Corporate Identity 
en diverse omgevingsfactoren. Deze omgevingsfactoren zijn deels onbeïnvloed-
baar (bijvoorbeeld mond-op-mond reclame, negatieve publicatie, geruchtenvor-
ming, etc.). Ook de interpretatie van de Corporate Identity is niet direct beïn-
vloedbaar; de gewenste identiteit zal daarom getoetst moeten worden aan het 
werkelijke imago en eventueel aangepast.

corporate image

interpretatie van de uitingsmiddelen
De interpretatie van de identiteit door derden zal moeten worden bekeken; in 
hoeverre komt deze overeen met de gewenste identiteit van de onderneming? 
Alleen op de drie uitingsvormen van Corporate Identity kan een onderneming 
invloed uitoefenen, om zo het imago bij te sturen. De getoonde gedragingen, 
communicatie en verschijningsvormen zullen daarom kritisch bekeken moeten 
worden.

57 



Corporate Identity 
van de organisatie 

(onder alle medewerkers)
=

nu-identiteit

formulering 
van de beoogde identiteit 

door het management
=

wensidentiteit

corporate image 
van de organisatie 

(onder externe doe-
groepen)

=
nu-imago

formulering 
van het beoogde imago 

door externe doelgroepen
=

wensimago

intern 
(binnen de organisatie)

extern 
(buiten de organisatie)

feitelijke 
situatie

norm  
(beoogde situatie)

schema van Jozua Douglas
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corporate story

conclusie
Na de analyse van de onderneming aan de hand van voorgaande onderwerpen, 
kunnen de volgende drie vragen beantwoord worden:

1
Wat is de huidige identiteit? 
2
Wat is de gewenste identiteit?
3
Wat is het huidige imago?

De antwoorden van deze vragen kunnen vervolgens gegoten worden in een 
metaverhaal; een corporate story over het wezen, het karakter en de ambities 
van de onderneming. 
Hieruit kunnen gemeenschappelijke vertrekpunten worden gedestilleerd, die de 
basis vormen voor het formuleren van de ontwerpopgave, het opstellen van de 
randvoorwaarden en het nemen van ontwerpbeslissingen. 
Het metaverhaal is een verhaal dat de basis kan vormen voor elke uitingsvorm 
van de bedrijfsidentiteit. In z’n meest ideale vorm, staat het metaverhaal aan het 
begin van iedere beslissing die een onderneming moet nemen. 
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In het Interbellum, vaak ook aangeduid als het tijdperk van de machine, door-
drong en veranderde het concept van de machine de culturele en commerciële 
productie. Vanaf de vroege jaren twintig werd het begrip de machine een me-
tafoor voor de  standaardisering, specialisering en precisiering van het produc-
tieproces. Tegenwoordig zijn merken het symbool voor  actuele en met het in-
formatietijdperk verbonden waarden geworden: individualisering, differentiatie, 
waarneming en communicatie.
Door de omschakeling van met de hand gemaakte unica naar industrieel gepro-
duceerde massagoederen verandert met de productie ook de architectuur van 
de gebouwen waar de productie in plaatsvindt. Sinds het begin van de industri-
alisatie zijn gebouwen ontstaan voor ondernemingen waarvan de vormgeving 
niet alleen gebaseerd is op economische, functionele of technische eisen, maar 
waar ook gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om door middel van de 
vorm van het gebouw informatie over de onderneming of haar producten over 
te brengen. Naarmate het idee en het gebruik van het begrip Corporate Identity 
zich verder ontwikkelde, ontwikkelden en veranderden ook de gebruikte metho-
des om Corporate Identity door middel van een gebouw uit te drukken. Bepaal-
de aan het begin van het industriële tijdperk de ‘bedrijfspatriarch’ door middel 
van zijn persoonlijke voorkeuren nog het verschijningsbeeld van de gebouwen, 
latere concepten ontstaan meer en meer puur vanuit marketingoverwegingen. 
In de lijn van deze ontwikkeling is het opmerkelijk dat aanvankelijk een sterke 
nadruk ligt op het exterieur: gebouwen moesten hetzij een landmark, een teken 
of een metafoor van de bedrijfsidentiteit worden – de eend –, hetzij door mid-
del van een logo of andere symbool of teken van het bedrijf aan het gebouw 
hun identiteit kenbaar maken – de gedecoreerde schuur. In de laatste jaren een 
heeft een verandering van perspectief plaatsgevonden. Tegenwoordig worden 
corporate architecture-concepten steeds meer vanuit de binnenruimte en vooral 
vanuit de gewenste ruimtebeleving en de subjectieve waarneming van de doel-
groep ontwikkeld. Anna Klingmann spreekt in samenhang hiermee over ‘inver-
ted ducks’, de omgekeerde eend dus.  

Corporate Architecture

Fiat Tagliero gebouw in Asmara,
Eritrea
architect: Giuseppe Pettazzi 
bouwjaar: 1938

61 



methodes
1 
Corporate Architecture door 
‘imagotransfer’

2
vormgevings-manifesten 
de architecuur en/of de archi-
tect is geïncorporeerd in het 
vastleggen van de Corporate 
Identity

3
de Corporate Architecture volgt 
uit de Corporate Identity
keuze architect na het vastleg-
gen van de Corporate Identity

gebouwconcepten
1
de gedecoreerde schuur

2
de eend

3
de omgekeerde eend

4
hybride vormen (combinaties)

mogelijke hulpmiddelen
1
de integratie van media, ornament, kunst of natuur in of aan een gebouw

2
de integratie van publieke ruimte

3
theming

bepalende basisfactoren
- relatie met de context
- vorm, ruimte
- functie
- constructie, materiaal

van ‘merkarchitect’ naar 
‘merkgebouw’
van ‘merkproduct’ naar 
‘merkgebouw’
van plaats-identiteit naar 
gebouw- en merk-identiteit 

- 

-

-
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Corporate Architecture: poging tot categorisering

Het bepalen van de vorm van architectuur in algemene zijn is een breed veld; 
afhankelijk van het tijdperk, stijl en overtuigingen worden er andere prioriteiten 
gesteld. Maar onafhankelijk daarvan zijn er een aantal basisthema’s: 

- relatie met de context
- ruimte
- vorm
- functie
- constructie
- materiaal

De mens is permanent omringd door architectuur. In tegenstelling tot de meeste 
andere kunsten is architectuur gebonden aan technische en functionele eisen en 
de daarbijhorende regelgeving. Lange tijd was de ontwikkeling van de vorm van 
de architectuur gerelateerd aan de ontwikkeling van de technische mogelijkhe-
den. Vandaag zijn de beperkingen meestal alleen nog van stedenbouwkundige 
en economische aard. Daarnaast zijn er maatschappelijke problemen die een rol 
spelen bij de discussie over architectuur, en die leiden tot de volgende punten:
- milieuvriendelijkheid
- duurzaamheid
- het besef dat architectuur een wezenlijk deel van de culturele identiteit is
Voor het ontwikkelen van Corporate Architecture komt er bij de bovengenoem-
de onderwerpen nog een punt bij, namelijk het doel de Corporate Identity van 
een onderneming of organisatie in architectuur te vertalen. De opgave ligt in het 
zoeken naar een integrale oplossing. 
De identiteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de keuzes die 
voorafgaand aan het ontwerp worden gemaakt. Wij hebben een poging onder-
nomen om de keuzemogelijkheden te categoriseren. Wij beseffen terdege dat 
deze lijst mogelijk niet compleet is, maar hopen hiermee een richting te kunnen 
geven aan de dialoog tussen opdrachtgever en architect.
Voor het totstandkomen van Corporate Architecture onderscheiden wij gebouw-
concepten, bepalende factoren, mogelijke hulpmiddelen en methodes. 

- leesbaarheid
- gebruik van teken of ornament
- ideologisch kader
- referentiekader, ambitieniveau
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3
hybride
combinatie van eend en 
gedecoreerde schuur

1
gedecoreerde schuur
een gebouw dat teken (decoratie)
gebruikt als uitingsmiddel

2
eend
het gebouw is zelf het teken
(symboolachtige gebouwen, signa-
ture-buildings, metafoor-gebouwen)

of 
omgekeerde eend
datgene wat binnenin het gebouw 
gebeurt is het teken 
(vanuit de binnenruimte ontworpen)
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Corporate Architecture: gebouwconcepten

Onze indeling van gebouwen in Corporate Architecture-gebouwconcepten is 
alleen gebaseerd op de verschijningsvorm, het beeld van de gebouwen en op 
welke wijze zij gebruik maken van symboliek. Het heeft dus niets te maken met 
basisprincipes als constructie en functie. 
In principe gebruiken wij de in ‘Learning from Las Vegas’ door Venturi, Scott 
Brown en Izenour uiteengezette begrippen ‘eend’ en ‘gedecoreerde schuur’ 
en het door Anna Klingmann ontdekte fenomeen de omgekeerde eend als uit-
gangspunten.
Deze categorisering is natuurlijk alles behalve duidelijk. Het kan voorkomen, dat 
gebouwen als eend en ook als gedecoreerde schuur kunnen worden beschouwd. 
Uiteindelijk gaat het ons erom mensen bewust te maken van de verschillende 
manieren waarop symboliek gebruikt kan worden voor Corporate Architecture. 

Daar, waar de zelfstandigheid van de 
architectonische dimensie van ruimte, 
constructie en functie door een alles 
overdekkende symbolische verschij-
ning omgevormd wordt of zelfs on-
herkenbaar is – deze vorm van een tot 
sculptuur geworden gebouw zullen wij 
‘eend’ noemen.
Daar, waar ruimte en structuur direct in 
de dienst van de functie zijn gesteld en 
versieringen en tekens geheel onafhan-
kelijk ervan alleen worden toegevoegd 
aan het uiterlijk – in dit geval spreken 
wij van een ‘gedecoreerde schuur’. 
Venturi / Scott Brown / Izenour
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Baumaxx supermarkt
architect: Njiric+Njiric 

McDonalds drive-in-restaurant
architect: Njiric+Njiric 
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HEMA-architectuur
Een etalage. Glazen deuren. Vier let-
ters. Dat is het recept waarmee van elk 
gebouw een HEMA is te maken. Kan 
niet mislukken. De mooiste filialen zit-
ten echter in gebouwen die hetzelfde 
opgeruimde gevoel uitstralen als het 
warenhuis. Zoals de moderne architec-
tuur uit de tijd van Solex en Messers-
chmitt. Gebouwen die eruitzien als 
keurig gestreken overhemden. Van Den 
Helder tot Venlo zijn ze te vinden. De 
auto’s die op de foto’s voorlangs rijden, 
zijn inmiddels museumstukken. De ar-
chitectuur staat er vaak nog gewoon. 
Voor de goede kijker is de oorspronke-
lijke frisheid nog steeds zichtbaar. 
Hans Ibelings

de gedecoreerde schuur

Het begrip ‘gedecoreerde schuur’ heeft een negatieve bijsmaak, die gedachten 
oproept als: McDonalds, Las Vegas – trash dus. En er zijn helaas in de gebouwde 
wereld om ons heen veel te veel voorbeelden die daaraan bijdragen - liefde-
loos neergezette lelijke doel-gebouw-dozen met opgeplakte logos. De gedeco-
reerde schuur is het meest gebruikte Corporate Architecture-concept. Dit is de 
reden  dat het noodzakelijk is voor architecten, ontwikkelaars en gebruikers om 
hierover na te denken en pogingen te ondernemen dit concept te verbeteren. 
In de meeste gevallen wordt door een bedrijf gewoon een pand gehuurd dat 
door  een projectontwikkelaar is neergezet  – een ‘schuur’ of ‘doos’, omdat hij 
daar makkelijk weer uit kan en omdat het goedkoper is natuurlijk. Dit zijn ech-
ter ook juist de sterke kanten van het concept – niettegenstaande de reputatie 
verbergen zich achter het begrip ‘gedecoreerde schuur’ eigenschappen die heel 
goed aansluiten bij de eisen van deze tijd: flexibiliteit, duurzaamheid en zuinig-
heid. Wie staat er niet achter deze slogans? Het is tijd om de sterke kanten van 
het concept te benutten voor de identiteit van de gebouwen en daarmee voor 
het versterken van de Corporate Identity van hun gebruikers. 
Gebouwen moeten marktconform en zuinig zijn en toch worden ontwikkeld met 
oog op zo groot mogelijke flexibiliteit – zowel wat de indeling van de binnen-
ruimte als de vormgeving van de gevel betreft – zodat ze makkelijk kunnen wor-
den aangepast aan een nieuwe gebruiker. Voor de architecten of het corporate 
design vormgevingsteam van de gebruiker blijven dus enkel nog het interieur-
ontwerp en de decoratie op de doos over. Vanuit deze beperking kan alleen een 
sterk concept ontstaan als men niet vol schaamte probeert een gedecoreerde 
schuur toch op een eend te laten lijken, maar juist vol achter het concept staat. 
Zo is het denkbaar de grote flexibiliteit van het concept tot uitdrukking te laten 
komen in de architectuur door bijvoorbeeld modulaire gevel- of interieurcon-
cepten, of de duurzaamheid door het gebruik van duurzame materialen en/of 
energie- en klimaattechniek; recycling kan bijvoorbeeld door frappant herge-
bruik van materiaal of bouwdelen in een collagetechniek worden onderstreept. 
Decoratie van de ‘schuur’ op niveau hoeft niet veel duurder te zijn dan schijnbaar 
goedkope standaardoplossingen.        

De markt van kantoorgebouwen kent 
geheel eigen mechanismen. Kantoor-
gebouwen worden ontwikkeld door 
projectontwikkelaars, ze worden pas 
verhuurd als ze al bijna worden opgele-
verd en dan, verhuurd en al, worden ze 
verkocht aan beleggers. De meeste be-
drijfsgebouwen dragen dus niet uit wat 
een bedrijf wil zijn, omdat opdrachtge-
ver en eindgebruiker verschillende par-
tijen zijn. 
Jeroen van Schooten
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metaforische gebouwen

Le Grande Arche, Paris
architect: Johann Otto von Sprechelsen 

symbolische gebouwen Viercylinder BMW hoofdkantoor, 
München
architect: Karl Schwanzer 

Ingbank-hoofdkantoor
architect: Meyer en van Schooten

Elbphilharmonie, Hamburg
architect: Herzog & de Meuron

La Grande Arche is een 20e eeuwse 
versie van de Arc de Triomphe. 
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de eend

Omdat bij de gedecoreerde schuur de slogans flexibiliteit, duurzaamheid en zui-
nigheid worden samengebald zou men het idee kunnen krijgen dat bij eenden 
alles daarvan het tegendeel zou moeten zijn, en dat eenden dus zonder uitzon-
dering onflexibele en dure gebouwen zijn. Maar dat hoeft niet automatisch zo 
te zijn; wel is het natuurlijk zo dat een eend als maatpak wordt ontworpen voor 
de specifieke behoeftes van een opdrachtgever, wat kan betekenen dat het niet 
zo gemakkelijk aan de nieuwe behoeftes van eventuele nieuwe gebruikers kan 
worden aangepast. Maar daar staat tegenover dat deze zorgvuldig ontworpen 
gebouwen meestal geen toegevoegde decoratie of teken meer nodig hebben. 
De sterke identiteit en kwaliteit zijn blijvende waarden die ook bij verkoop en 
hergebruik een positieve rol kunnen spelen. 
De keuze voor dit gebouwconcept wordt meestal alleen genomen als de op-
drachtgever ook de gebruiker is. In tegenstelling tot de gedecoreerde schuur 
is hier daarom meer sprake van langetermijndenken en zekerheid, wat meestal 
ook de keuzes in het architectonische ontwerp positief beïnvloed. Een goede in-
tegratie in context en landschap, constructie en materiaalkeuze, energieconcept 
– met de blik gericht op langetermijngebruik worden dergelijke keuzes zorgvul-
dig genomen; ook is er meestal een groter budget beschikbaar dan voor een ge-
decoreerde schuur. Daardoor ontstaat de mogelijkheid kwalitatieve, duurzame 
en milieuvriendelijke gebouwen te ontwerpen die een sterke identiteit hebben. 
Eenden kunnen of een symbolisch of een metaforisch gebouw zijn. Symbolen of 
metaforen moeten gebruikt worden die de essentie van de Corporate Identity 
tot uitdrukking brengen. Het gegeven hierbij is dat architectuur permanent en 
traag is – te traag voor grappen – terwijl de product- en ondernemenswereld 
dynamisch en levendig is. Dergelijke symbool- en metafoorgebouwen moeten 
daarom de spagaat tussen abstractie en herkenbaarheid kunnen overwinnen. 

... het viercilinder-BMW-gebouw van 
Karl Schwanzer in München – vier cilin-
ders zijn vandaag de dag geen teken 
van innovatieve vooruitgang meer. Dat 
moeten er tenminste zes zijn.
Rachel Wilhard 
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Casa da Música, Porto
architect: OMA
bouwjaar: 2001

Porsche-Museum
architect: Delugan Meissl

Mercedes Benz Museum
architect: UN Studio
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Dit concept wordt in toenemende mate toegepast bij grote publieke gebouwen 
maar vooral bij merkbelevingswerelden, flagshipstores en dergelijke. Dat komt 
vooral omdat de laatste jaren marketingconcepten uit de rationele sfeer naar 
een sfeer van wensen zijn verschoven. Omdat de klassieke manieren om emoti-
onele boodschappen over te brengen – productreclame en productdesign – aan 
hun grenzen zijn beland, gaan marketingstrategen vandaag de dag versterkt de 
ruimte in. De consument moet een authentieke beleving van het merk krijgen, 
waarbij  reclame niet langer in de openbare ruimte aanwezig is maar waar ruimte 
gecreëerd wordt waar de consument de ‘core value’ van het merk lijfelijk kan 
ondergaan.
Een belangrijke sociologische achtergrond voor het succes van de op consume-
ren gerichte vrijetijds- en vermaaksindustrie is de door de socioloog Gerhard 
Schulz omschreven toestand van de maatschappij als ‘belevenismaatschappij’. 
Belevingskwaliteit wordt zo de voornaamste eis bij het produceren van ruimtes. 
Met betrekking tot Corporate Architecture betekent dit dat de tot nu toe ge-
woonlijk uit de drie-eenheid context, vorm en functie bestaande uitgangspun-
ten van het ontwerpproces moeten worden vervangen doordat de prioriteit op 
de subjectieve waarneming van een ruimte is komen te liggen. Tegenwoordig 
staat het voortbrengen van een imaginair collage door middel van een complex 
medium (namelijk ruimte) centraal. Friedrich von Borries spreekt van ‘belevenis-
functionalisme’.
Niet het exterieur, de façade, het teken heeft hier prioriteit, deze gebouwen 
worden vanuit de binnenruimte ontwikkeld. Daarom worden er vaak parallellen 
gezien met Barokke architectuur. En net als tijdens de Barok kan het ‘gesamt-
kunstwerk’ van de binnenruimte alleen slagen door de samenwerking van een 
interdisciplinair team waarvan de architect slechts een onderdeel is.

de omgekeerde eend

Ook het Mercedes Benz Museum (...) 
wordt gevormd door het op en neer, 
door de bewegingsdrang van de klas-
siek-moderne architectuur, en leert van 
de speelse voorliefde voor geschiede-
nis van het postmodernisme. Het ge-
bouw is vooral gevallen voor de Barok, 
de grandioze spektakelarchitectuur. 
Net zoals toen veel gebouwen hele-
maal vanuit de ruimtes werden opgezet 
en weinig belangstelling hadden voor 
façades, zo is ook het Mercedes-Benz-
Museum primair een interieur. (...) door 
de entree-slokdarm heen en daar staat 
de bezoeker in een overweldigende 
ruimte. Boven hem de open ruimte van 
het gebouw, bijna 50 meter hoog, drie-
hoekig en van beton - een geweldige 
aanzuiging gaat ervan uit. En deze aan-
zuiging wordt het ‘leidmotief’ of beter 
het ‘leidgevoel’ ....
Hanno Rauterberg

Hoe breng ik op de consument over wat 
er uniek aan een merk is? Hij moet het 
merk beleven, authentiek, realtime. Het 
merk moet zijn beloftes waar maken, 
in  echte merkenviroments, gebouwde 
merkenwerelden.
Friedrich von Borries
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Duravit
architect: Philip Starck

Museum voor meubels en design 
in Neufchâteau
architect: LAN architecture
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hybride vormen (combinaties)

Een combinatie van de concepten eend en gedecoreerde schuur  kan een slim-
me oplossing zijn als men het grote voordeel van de gedecoreerde schuur – de 
flexibiliteit – wil toepassen maar men toch behoefte heeft aan symboliek en een 
eigen identiteit voor het gebouw, die verder gaat dan wat met toegevoegde 
decoratie of tekens bereikt kan worden. 
Als geheel houd de combinatie van eend en gedecoreerde schuur weer veel 
mogelijkheden in om een eigen karakter of identiteit creëren – contrastwerking, 
gebouw in het gebouwconcepten etc.
Functies kunnen zo duidelijk van elkaar gescheiden worden – bijvoorbeeld als 
werk- en fabricageruimtes worden ondergebracht in een gedecoreerde schuur 
en de representatieve of recreatieve ruimtes in een eend, of andersom.
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uit: hoogbouwstudie ‘Flex’, van Mourik Vermeulen Architecten 

identiteit
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bepalende factoren en mogelijke hulpmiddelen voor 

Corporate Architecture

Na de keuze van het gebouwconcept (dus de keuze voor de wijze van gebruik 
van symboliek) wordt de verschijning en de identiteit van een gebouw bepaald 
door de keuzes in het architectonische ontwerp; de basisfactoren zijn hierbij:
- omgang met de context
- vorm
- materiaal en constructie
In het hoofdstuk over de verschijningsvorm van de architectuur worden deze 
keuzes verder gespecificeerd.

Verder kunnen hulpmiddelen worden ingezet om de identiteit van een gebouw 
te versterken, zoals:
- integratie van media, ornament, kunst of natuur 
- integratie van publieke ruimte
- theming
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de betekenis van de context, landmarks

Omdat de betekenis er van kan worden afgeleid is de context een essentieel 
onderdeel van de architectuur. Een ontwerp dat geplaatst is binnen de context 
versterkt de kwaliteit van de omgeving in samenhang met het afzonderlijke ge-
bouw en stimuleert een sterke verbinding tussen gebouw en omgeving. Hierbij 
wordt met context is niet alleen de formele context bedoeld maar ook de cultu-
rele, ideologische, esthetische, sociologische, stedenbouwkundige, etc.
Ontwerpen binnen de context betekend niet dat het nieuwe eruit moet zien als 
het bestaande (en dus de bestaande architectuurvocabulaire of symbolische vo-
cabulaire toepassen) of dat het nieuwe ondergeschikt wordt aan het bestaande. 
Harmonie tussen gebouw en context kan bereikt worden door analogie, of juist 
door contrast; een dissonant binnen de context kan zelfs – net als bij een symfo-
nie van Beethoven – de spanning  van de compositie verhogen. 
Afhankelijk van de uiteindelijke bedoeling van het ontwerp moet er dus een 
keuze gemaakt worden tussen contrast of integratie met de context

de context kan zijn:
- materiaal
- kleur
- bouwhoogte
- stijl
- klein- of grootschaligheid
- historische achtergrond van de omgeving

Een landmark vormt altijd in bepaalde mate een contrast met de context; de 
meeste landmarks zijn eenden.

mogelijke kenmerken van het landmark:
- betekenisvolle locatie
- gelegen aan een kruispunt 
- afstands-landmark: te zien vanuit een veelheid aan locaties binnen de context
- contrast met de context door bijvoorbeeld vorm, kleur, grootte, stijl
  

Landmarks zijn makkelijker te herkennen 
en worden eerder als significant uitge-
kozen, als zij een eenduidige, duidelijke 
vorm hebben en als zij contrasteren met 
hun achtergrond en ook als er sprake is 
van een betekenisvolle locatie. 
Kevin Lynch
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media

Een 30 m brede en 10 m hoge glas-
façade was al in uitvoering en daar 
mocht geen massa aan toegevoegd 
worden. Daarom werden verticale bal-
ken voor het gebouw geplaatst; deze 
werden statisch verbonden met de 
stalen constructie-elementen van het 
gebouw. Bijna alle elektronische com-
ponenten zitten in deze balken. Meer 
dan 250.000 diodes zijn geïntegreerd 
in aluminium profielen. Door de grote 
pixelafstand blijft de transparantie van 
de constructie behouden. Door middel 
van logoanimaties, video’s en grafiek 
wordt geprobeerd de corporate culture 
van T-mobile via deze mediagevel de 
wereld in te sturen. age4 mediaarchit-
echture produceerde ook de inhoud 
van de mediafaçade.
www.baunetz.de

T-mobile hoofdkantoor Bonn
mediagevel: age4 mediaarchitechture
bouwjaar: 2004
opdrachtgever: T-mobile

Trevision
architect: Querkraft Architekten
bouwjaar: 2002
opdrachtgever: Trevision
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de integratie van media, ornament, kunst, natuur

‘Eletronic Gothic’ noemde de Franse filosoof Paul Virilio de oplichtende neonre-
clames en flikkerende maxischermen aan de façades van Times Square in New 
York. Volgens Virilio kunnen dit soort plaatsen verhalen vertellen op de manier 
waarop de glas-in-lood-vensters van een gotische kerk dit deden en wordt er 
een aanvullende dimensie aan de gebouwen toegevoegd, namelijk de integratie 
van informatie. Vaak zijn deze toegevoegde informatiedragers vooral bedoeld 
om het consumeergedrag van de mensen te beïnvloeden; maar er zijn meer en 
meer voorbeelden waar kunstenaars en architecten het medium gebruiken om 
de werking van het gebouw te versterken, om met de publieke ruimte in verbin-
ding te treden of om de architectuur beter in zijn context te integreren. Door de 
vooruitgang en de toenemende mogelijkheden van de techniek is er een opval-
lende toename te zien in het gebruik van mediagevels, interactieve installaties, 
LED-kunstwerken etc., vooral ook op het gebied van Corporate Architecture. 
Maar ook traditionele methodes om gebouwen te versieren, zoals bijvoorbeeld 
het sinds het Modernisme zo omstreden ornament (‘Ornament und Verbrechen’) 
worden tegenwoordig weer ingezet. Veel architecten, zoals Herzog & de Meu-
ron hebben het ornament al lang weer opnieuw ontdekt.   
In het ideale geval is het ornament, het kunstwerk of de grafiek, het logo of de 
media-installatie zo goed op het gebouw afgestemd dat het net zo’n gericht en 
functioneel geheel vormt als de glas-in-lood beeldverhalen in de kerkvensters 
dat vormen met de gotische kerk.  

79 



Boehringer Ingelheim Pharma
architect: 
Sauerbruch Hutton Architekten
bouwjaar: 2003
opdrachtgever: Boehringer Ingelheim 
Pharma Gmbh

TOD’S flagship store
architect: Toyo Ito
bouwjaar: 2004
opdrachtgever: TOD’S

ornament: als geïntegreerd element
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ornament: als toegevoegd element

kantoorgebouw
architect: Rene van Zuuk
bouwjaar: 2006
opdrachtgever: Develop-Havelte, 
Lelystad

Ministerie van Cultuur, Parijs
architect: Francis Soler
bouwjaar: 2005
opdrachtgever: Ministère de la Cul-
ture et de la Communication
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kunst

Instituut voor Beeld en Geluid,
Hilversum
– de gevel als kunstwerk
kunstenaar: 
Jaap Drupsteen
bouwjaar: 2006

Ministerie van VROM
– kantinemeubel en kunstobject 
kunstenaar: 
Theo Tegelaers

Ziekenhuis PI, Den Haag
kunstenaars: 
Annelies Dijkman en Kie Ellens

kantoorgebouw Park Nieuweroord 
kunstenaars: 
Mari Boeijen en Toine Ooms

De Artillerie, Den Haag
– hangende kunstobjecten
kunstenaar: Paul Vendel

Raad van Kinderbescherming,
Rotterdam
kunstenaar: Annelies Dijkman
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natuur

Musée du quai Branly, Parijs
architect: Jean Nouvel
bouwjaar: 2006
opdrachtgever: Musée du Quai Branly

Swiss Re, Unterföhring
architect: Bothe Richter Teherani
bouwjaar: 2001
opdrachtgever: Swiss Re
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Stadhuis Den Haag
architect: Richard Meier
bouwjaar: 1995
opdrachtgever: Gemeente Den Haag
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integratie van publieke ruimte

Niet alleen worden veel kantoor- en bedrijfsgebouwen niet opgemerkt door 
mensen − zelfs al komen ze er dagelijks langs – ze zijn er in hun bewustzijn en 
in hun beleving van hun stad gewoon niet. Pas als in zo’n gebouw iets te doen 
valt dringt het bestaan ervan überhaupt door in het bewustzijn van de gewone 
burger; deze ervaring wordt dan niet meer vergeten.
Dit principe kan als methode voor Corporate Architecture worden gebruikt; in 
of aan kantoor- of bedrijfsgebouwen kunnen plaatsen en functies worden toege-
voegd waar voor de bevolking of voor een grotere doelgroep als de normale ge-
bruiker van het gebouw iets te doen valt. Banken hebben om deze reden graag 
kunstgalleries in hun gebouwen, terwijl de ‘creative business’ de voorkeur geeft 
aan cafés of comicwinkels. Merkfabrikanten leggen een openbaar toegankelijke 
‘kijkroute’ aan door hun fabriek, die wordt kortgesloten met het plaatselijke toe-
ristische aanbod. 
Maar ook een mooi of origineel vormgegeven buitenterrein dat opengesteld 
wordt voor het publiek – voor alle skateboarders, rolschaatsers of moeders met 
kinderwagens – kan de identiteit van een gebouw versterken.
In de toegevoegde publieke ruimtes kunnen tevens weer evenementen worden 
georganiseerd.

Het beeld dat de waarnemer heeft van 
zijn omgeving is het resultaat van een 
interactief proces tussen deze beide 
factoren.
De omgeving vormt de basis voor aller-
lei mogelijke verschillen en verbanden 
– de waarnemer (hij gebruikt zijn aan-
passingvermogen vanuit eigen oog-
merk) selecteert, organiseert en creëert 
zo de betekenis van wat hij ziet. ... Het 
beeld van een gegeven realiteit kan dus 
duidelijk variëren tussen verschillende 
waarnemers. ... Een Amerikaan zal altijd 
de ‘corner drugstore’ ontdekken, terwijl 
die voor een Bushman onzichtbaar is.
Kevin Lynch
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Een bezoek aan de Gläserne Manufak-
tur (glazen fabriek) is een exclusieve be-
levenis. Door de glazen wand krijgt de 
bezoeker een blik op ongekende ver-
vaardigingswerelden waarvan de bo-
dem met parket is bekleed en waar de 
voertuigen door medewerkers in witte 
pakken worden gemonteerd.     
www.gläserne-manufaktur.de 

Gläserne Manufaktur, Dresden
architect: Henn Architekten, München
bouwjaar: 2002
opdrachtgever: Volkswagen AG 
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Planet M, Hannover
architect: Kühn&Kühn Architekten
mulimedia: Triad
lichtinstallatie: lichtkunstenaar James 
Turrell 
bouwjaar: 2000
opdrachtgever: Bertelsmann
thema van het ontwerp: 
‘Planeten in het universum van de 
media’
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theming

Vandaag de dag wordt voor bepaalde 
projecten strategisch gebruikt gemaakt 
van theming. In de ‘architecture without 
architects’ was theming echter altijd al 
aanwezig. Het Italiaanse restaurant in 
het winkelcentrum met de natuursteen-
pizzaoven en de rustieke banken, de 
boerenhuiskeuken in Manhattan,  de 
vormgeving van een ruimte volgens 
een thema zijn in de stad zonder eigen-
schappen een alledaagse ervaring ge-
worden.  Cultuurcritici verwerpen ‘the-
med enviroments’ als trash en klagen 
over de ondergang van de bouwcultuur. 
Maar onderzoek naar de structurele op-
bouw van themed enviroments, zowel 
met betrekking tot de vormgeving als 
wat betreft de receptie van deze ruim-
tes zal een aanleiding zijn voor evaluatie 
en herwaardering.
Sonja Beek

Theming is een werktuig dat vaak gebruikt wordt op het gebied van grafisch 
ontwerp en visuele communicatie. Een thema als leidmotief ondersteunt ook in 
bijvoorbeeld kunst, muziek en literatuur de samenhang van het werk, bepaald 
zijn karakter en schept vaak een verbinding met samenhangen buiten het kunst-
werk. Met betrekking tot architectuur en stedenbouw is theming een methode 
om de ruimte semantisch te programmeren door het toevoegen van een verha-
lende thematiek. De bedoeling daarvan is de leesbaarheid en identiteit van een 
ruimte te verhogen.
Theming betrekt de productie van belevenissen in het ontwerpproces. Daarom 
kan het vooral voor Corporate Architecture een interessante methode zijn. Een 
fysieke beleving van de ruimte  met een herinneringswaarde kan een andere 
ingang naar een merk tot stand brengen.

Het kan niet onvermeld blijven dat theming een gevoelig onderwerp is. Omdat 
het het sterkste wapen is van de ‘populaire’ architectuur – Disneyland is het 
beste voorbeeld van theming – is er ook veel kritiek vanuit de gelederen van ar-
chitecten en cultuurcritici. Hierbij wordt het middel bekritiseerd, in plaats van dat 
men kijkt naar wat ermee gezegd wordt. De architect Daniel Libeskind heeft met 
zijn Joods Museum in Berlijn echter bewezen dat ook zeer ernstige onderwerpen 
door het  gebruik van theming behandeld en gereflecteerd kunnen worden in 
een gebouw. 
Theming is een communicatiemiddel dat goed werkt om op een flexibele en in-
telligente manier te voldoen aan de huidige eisen voor de productie van ruimte. 
Bovendien maakt theming interactie met andere disciplines zoals kunst, grafiek, 
media en muziek mogelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat de architectonische 
ruimte sterker in de actuele cultuur wordt ingebed.
Voor een overtuigend resultaat kan de keuze van het thema pas plaatsvinden 
na een systematische analyse van het communicatiedoel; de uitwerking wordt 
meestal door een interdisciplinair team gerealiseerd.  

In de ‘tuin van de ballingschap’ kan men 
het gevoel van ballingschap ervaren; 
men voelt zich vervreemd doordat het 
moeilijk is om over de schuine onder-
grond te lopen en doordat de betonnen 
stèles het zicht grotendeels beperken. 
http://de.wikipedia.org/wiki/
J%C3%BCdisches_Museum_Berlin
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de assen
Na de entree van het gebouw betreedt 
men drie kruisende schuine assen: de 
as van de continuïteit die eindigt in een 
hoge steile trap naar de permanente 
tentoonstelling, de as van de balling-
schap en de as van de Holocaust.
de tuin van de ballingschap
De as van de ballingschap voert het 
gebouw uit, naar de tuin van de balling-
schap, een dieper gelegen vierkant vlak 
omsloten met betonnen muren waar 
men niet overheen kan kijken. In de tuin 
van de ballingschap staan 49 betonnen 
stèles van zes meter hoogte op een 
schuine ondergrond; op de stèles zijn 
oliewilgen geplant, die volgens de jood-
se traditie vrede en hoop symboliseren.
de Holocausttoren
De as van de Holocaust eindigt in het 
Holocausttoren. Dit is een gedenk-
plaats, een grote, donkere, koude, hoge 
ruimte. Alleen door een spui in het pla-
fond dringt een spleet daglicht door. De 
meeste mensen ervaren deze ruimte als 
benauwend en ongrijpbaar. 
de ‘voids’
Door het hele gebouw, van de kelder tot 
de bovenste etage, zijn op een gebro-
ken lijn ‘voids’ geplaatst - lege ruimtes. 
http://de.wikipedia.org/wiki/

theming in de ‘avantgardearchitectuur’: Daniel Libeskind Jüdisches Museum, Berlin
architect: Daniel Libeskind
bouwjaar: 2001
opdrachtgever: Stiftung Haus der 
Geschichte 
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Ervaringen zijn datgene wat mensen 
naar een plek trekt en, nog belangrijker, 
ze laat terugkomen. Dus hebben we een 
obsessie om de plekken die we ontwer-
pen anders te maken dan andere: onze 
plekken zijn gedenkwaardige plaatsen 
die ieder jaar een half miljard mensen 
trekken en die een enorme sociale en 
economische waarde voortbrengen. 
Jon Jerde 

theming in de populaire architectuur: Jon Jerde

Horton Plaza, San Diego:
Horton Plaza is een ‘indoorcity’ waarvan 
de opzet geïnspireerd is door de ste-
denbouwkundige teksten van Camillo 
Sitte. Natuurlijk gaat Jerde op een vrije 
wijze om met Sittes stedenbouwkundi-
ge leer, met name om een grotere be-
levingsintensiteit te bewerkstelligen. In 
Horton Plaza zijn alle elementen van de 
ansichtkaart versie van Florence te vin-
den: de koepel van de Dom, elementen 
van verschillende Renaissance-façades, 
bruggen. Het geheel vormt een men-
geling tussen een shoppingmall, Camil-
lo Sitte en Florence en precies dat was 
ook de intentie van de architect. Tot op 
de dag van vandaag mag Horton Plaza 
zich verheugen over een grote popula-
riteit.
Christoph Körner, Lars Krückeberg, 
Wolfram Putz
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http://www.worldhotels.com/
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De methode is de weg die bewandeld wordt om tot een resultaat te komen, en 
is gericht op de rol van de architect.

A
Corporate Architecture door imago-overdracht:
- van architect naar gebouw
- van product naar gebouw
- van plaatsidentiteit naar gebouw- en merkidentiteit

B
vormgevingsmanifesten:
de architect is geïncorporeerd in het Corporate Identityproces en is medeont-
wikkelaar van een integraal maatpak.

C
architectuur volgt uit Corporate Identity:
de architectuur wordt direct afgeleid van de eerder ontwikkelde Corporate Iden-
tity; de keuze voor de architect komt tot stand nadat de opdrachtgever een 
beeld heeft van de gewenste kwaliteiten en ervaring  van de architect. De archi-
tect krijgt een opdracht binnen de contouren van de Corporate Identity.

Corporate Architecture: methodes
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http://www.ricola.com/
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Een vormgever met een bepaalde persoonlijke stijl en vormentaal, een sterke 
‘merk’ architect, kan de opdracht krijgen het voorkomen van de gebouwen voor 
de onderneming te bepalen. Het merk van de onderneming verbindt zich op die 
manier met het merk van de architect - het modehuis Prada bijvoorbeeld ‘leent’ 
de glamour van sterarchitecten als Rem Koolhaas en Herzog & de Meuron, op 
wie dan weer de glans van de mode terugstraalt.
Behalve het ontstane gebouw profiteert ook het bedrijf van de reputatie die de 
sterarchitect als schepper van culturele waarden in onze maatschappij geniet. De 
architect fungeert echter als image, als reclamefiguur voor de opdrachtgevers, 
net als andere testimonials. Herzog & de Meuron hebben voor Ricola dezelfde 
symboolfunctie als de salieplant. 
Een ander effect is de onderlinge relatie die gebouwen van beroemde architec-
ten onderling kunnen krijgen doordat ze samen worden gezien op websites, in 
folders, catalogi en tentoonstellingen. Op deze manier hebben bijvoorbeeld de 
Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, het Guggenheim Museum in Bilbao en 
het Frederik R. Weismann Art Museum in Minneapolis een relatie met banken als 
de ING bank / Nationale Nederlanden en de DG Bank. 

imago-overdracht: van architect naar gebouw

Als bedrijven besluiten, iets onder-
scheidends voor zichzelf te bouwen, 
dan gaan ze zorgvuldig om met hun 
keuze voor architecten. ING koos voor 
Meyer & van Schooten, ABN Amro 
voor Pei Cobb Freed & partners. Geen 
keuzes die vanuit een eigen overtui-
ging gemaakt worden maar vanuit de 
gedachte: met die namen kunnen wij 
goede sier maken. ... Het is een vorm 
van dual branding, van twee merken 
die elkaar versterken. Maar het werkt 
alleen als je je onderneming wilt over-
leveren aan de architect. De bekende 
architecten zijn mensen die heel moei-
lijk vanuit andermans gevoelens kunnen 
werken. Het zijn self-kickers. Ze hebben 
doorgaans iets zendelingachtigs en ze 
zijn zo overtuigd van hun eigen kun-
nen en hun eigen visie, dat ze zich heel 
moeilijk in kunnen leven in andermans 
gevoel en de waarden van een merk. 
Hun gen voor toegepast bezig zijn is 
onderontwikkeld, zeker als je het hebt 
over inleven in een merkgevoel. Neem 
nou Richard Meier die het Getty Center 
heeft gebouwd en het stadhuis van Den 
Haag en wat niet meer. Maar wat ie ook 
maakt, het zijn altijd witte koelkasten. 
... Met de waarden die zijn opdracht-
gevers willen dragen heeft dat allemaal 
niets te maken.
Michel van Tongen
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Los Angeles

Düsseldorf

Weil am Rhein

Dundee

Chicago

Prag

Berlijn

Bilbao

Minneapolis

het merk Frank Gehry
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het merk Richard Meier

Atlanta Ulm, stadhuis

Den Haag Baden Baden

Schwendi

Los Angeles Ulm, Daimler Chryssler

New Harmony

München

Barcelona
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Smart-Center
architect: bouwafdeling van de 
Daimler Chrysler AG 
bouwjaar: 1997
opdrachtgever: Daimler Chrysler
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imago-overdracht: van product naar gebouw

Hoe imago-overdracht van een product op een ander nieuw product goed func-
tioneert, laat Apple ons zien: na de i-mac kwam het i-book, de i-pod en i-tunes 
en nu de i-phone. Zonder problemen kunnen wij zo ook het ‘i-gebouw’ herken-
nen.
Op dezelfde manier zocht ook de Zwitserse ondernemer Nicolas Hayek een mo-
gelijkheid om zijn sterke merk ‘Swatch’ op andere gebieden uit te breiden. Het 
imago van de succesvolle plastic horloges wilde hij overbrengen op een nieuw 
soort auto, de ‘Swatch-mobil’. In 1994 kwam het tot een samenwerking tussen 
Hayek en Daimler Chrysler, resulterend in het automerk ‘Smart’.
In 1995 werd een internationale architectenprijsvraag uitgeschreven voor het 
‘Smart center’. Gezocht werd naar een modulaire architectuurvorm die het con-
cept ‘Smart center’ door zijn architectuur tot een symbool voor het merk zou 
maken. 
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E N T D E C K E N  S I E  D R E S D E N .

D A S „ E L B F L O R E N Z “  S A C H S E N S erstrahlt in neuem

Glanz. Noch im August 2002 den Fluten des Hochwassers

ausgesetzt, offenbart sich das Stadtbild der prachtvollen

Barockmetropole nun schöner denn je. 

Kunst-, Kultur- und Architekturliebhaber erleben in

Dresden eine Fülle und Vielfalt an Schätzen der Welt-

kultur – ein Reichtum wie sonst selten an einem Ort 

vereint.

Initiiert durch Kurfürst August den Starken (1670 – 1733)

und in den folgenden Jahrhunderten fortgesetzt, bildete

sich ein einzigartiges Netz privater Kunstsammlungen:

beeindruckende Exponate, die nicht nur das Interesse der

Besucher anziehen, sondern auch zahlreiche Künstler aus

aller Welt. 

Entdecken auch Sie die Stadt der Kunst und Kultur! 

Dresden und die Gläserne Manufaktur erwarten Sie – 

wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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imago-overdracht: van plaats naar gebouw

De ‘Gläserne Manufaktur’ wil bewust 
de historische en ruimtelijke gegevens 
van Dresden reflecteren. Zij wordt een 
vast bestanddeel van de stad, van haar 
inwoners en haar cultuur.  
www.gläserne-manufaktur.de  

VW gebruikt de stad Dresden als ach-
tergrond voor de enscenering van de 
Phaeton en de ‘Gläserne Manufaktur’. 
De Phaeton wordt in een ‘Manufaktur’ 
samengesteld, als handwerk. Daardoor 
zal een associatieketting ontstaan met  
anderen exclusieve producten uit Dres-
den en omgeving, zoals bijvoorbeeld 
het Meissner porselein.... De ‘Gläserne 
Manufaktur’ vormt ook de basis van het 
‘Philosophischen Quartett’ van Sloter-
dijk und Safranski. De filosoof Peter Slo-
terdijk is in de optiek van VW het ideale 
voorbeeld voor de verbinding tussen 
cultuur en auto: hij verenigt de sfeer van 
het culturele (filosofie) met die van de 
technische vooruitgang (technologie) 
en hij houdt zich niet aan conventies 
– die wel voor de bovenklasse-eigena-
ren van een Mercedes of BMW zouden 
gelden. Zo kan de Phaeton-bezitter zich 
voelen als een moderne, met conven-
ties brekende filosoof. 
Friedrich von Borries            

In samenhang met de eerder genoemde lijn van opvattingen over Corporate 
Architecture – van gebouwen als teken naar gebouwen als belevingsruimte – is 
ook de houding ten opzichte van en de omgang met de context van het gebouw 
veranderd. Niet langer prevaleert de arrogante en afwijzende houding van de 
signature-buildings en landmarks die boven de omgeving zweven, Corporate 
Architecture wil nu het liefst middenin het leven staan.
Veel merken hebben al lang het marketingpotentieel van cultuur en subculturen 
ontdekt, uiteindelijk zien nu ook investeerders en ontwikkelaars het potentieel 
van het juiste adres in de juiste stad of het juiste deel van de stad. De Corporate 
Architecture profiteert van het hippe adres en van de identiteit en de sfeer van 
de context. Maar ook op de stedelijke ontwikkeling kan deze strategie een po-
sitief effect hebben.
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De grootschalige, monofunctionele ‘ta-
bula rasa’ stedenbouw uit de jaren 70 
die de kadegebieden van onze steden 
overheerst wordt meer en meer vervan-
gen door een mix van gerenoveerde 
pakhuizen en nieuwe gebouwen, die 
en combinatie van ‘low budget / high 
culture’ en ‘high budget / low culture’ 
huisvesten. Deze projecten worden ex-
pliciet ‘gebrand’ door de lifestyle van 
de loftcultuur. Investeerders en grote 
bedrijven hebben begrepen dat deze 
op gemengd gebruik gerichte ontwik-
kelingen binnen historische en semi-his-
torische settings stedelijke centra met 
draagkracht opleveren, een inspireren-
de werkomgeving, hogere opbrengs-
ten door de toegevoegde waarde van 
het vastgoed en, uiteindelijk, een res-
pectabel imago voor het bedrijf.
Dit katalysatoreffect is afhankelijk van de 
succesvolle mix van ‘low budget / high 
culture’ en ‘high budget / low culture’. 
Het Pakhuizenproject op de Oostelijke 
Handelskade in Amsterdam is een goed 
voorbeeld van deze trend. In dit gebied 
vormen de nieuwe gebouwen als het 
ware een enveloppe om oude pakhui-
zen, waardoor een aaneenschakeling 
van discrete ruimtes ontstaat. Terwijl de 
vorm en textuur van deze nieuwbouw 
refereren aan industriële architectuur 

varieert de functie van sociale huisves-
ting en studiowoningen voor kunste-
naars tot luxe penthouses en kantoren. 
Het kan zich onder meer beroepen op 
een restaurant van Jamie Oliver.
In Berlijn hebben MTV en Universal be-
wust gekozen om hun Europese hoofd-
kwartier te huisvesten in omgebouwde 
pakhuizen langs de Spree, tussen de 
wijken Prenzlauerberg, Friedrichshain 
en Kreuzberg. Het is precies in deze 
buurten dat de voor deze bedrijven 
interessante culturele ‘scene’ zich af-
speelt. Door zich in een historische con-
text te vestigen, dicht op het publiek en 
midden tussen het talent dat het bedrijf 
in dienst heeft, creëren MTV en Univer-
sal een soort corporate stedenbouw. 
We hebben het over corporate steden-
bouw omdat deze bedrijven zichzelf niet 
alleen onderscheiden door hun fysieke 
aanwezigheid, met een gebouw, maar 
ook door hun instelling als stedelijke ka-
talysator. Hun aanwezigheid en daden 
brengen stedelijke veranderingen met 
zich mee.
Kees Christiaanse en Kerstin Hoeger

Na het verval van de haven streken hier 
vele krakers en kunstenaars neer. Uit die 
periode van wilde cultuur is rond het IJ 
een complete cultuurgordel gegroeid, 

Cultivate branding by cultivating culture

een belangrijk uitgaansgebied van Am-
sterdam. Met muziek en theater, musea 
en exposities, maar ook met hotels en 
veel restaurants en terrassen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijk_
Havengebied

Het gebied is nog niet af maar wordt 
wel al druk gebruikt. Functies als het 
Bimhuis, de Passengers Terminal Am-
sterdam (PTA), de Dexiabank, Pakhuis 
Wilhelmina, Greenpeace en ook Fifteen 
zitten er al en zorgen dagelijks voor vele 
bezoekers. Dit rijtje wordt nog dit jaar 
uitgebreid. Het Muziekgebouw gaat 
open in juni, Ahold betrekt in oktober 
het nieuwe hoofdkantoor en Detriot en 
Boston verwachten tegen de zomer de 
eerste bewoners. Kortom, een bonte 
mix van gebruikers die de Oostelijke 
Handelskade laten leven. Extra kleur 
wordt gegeven door Sail, waarvan de 
Oostelijke Handelskade deze zomer 
decor is.
Pierre van Rossum, projectmanager Zui-
delijke IJ-oever

Het voormalige gebouw Azië draagt 
tegenwoordig de naam Pakhuis Am-
sterdam. Het pakhuis is op initiatief 
van het Nederlands Interieur Collectief 
verbouwd tot een showroom waarin 
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MTV Berlin
bouwjaar: 2003
opdrachtgever: BEHALA Berliner 
Hafen- und Lagerhausbetriebe

Pakhuis Amsterdam
oplevering verbouwing: 1999
architect: Meyer en van Schooten
opdrachtgever: Nederlands Interieur 
Collectief 

vooraanstaande Europese meubelfa-
brikanten en importeurs van toonaan-
gevende designmerken hun ontwerpen 
aan het publiek toonden. Zij zijn inmid-
dels verhuisd naar het TPG gebouw op 
Oosterdokseiland. Het pand Pakhuis 
Amsterdam is nu verhuurd aan o.a. 
Greenpeace Nederland en restaurant 
Fifteen. In dit restaurant worden, naar 
een idee van Jamie Olivier, kansarme 
jongeren opgeleid tot kok. 
http://www.ijoevers.nl/main.asp?wpl_
id=163 
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Siemens ontwikkelde samen met architect Gunther Standke (een leerling van Richard Meier) een corporate design 
manual met als doel voor alle Siemens-gebouwen een eenheid in de presentatie te bereiken en wereldwijd dezelfde 
kwaliteitseisen te stellen. Gunther Standke’s motto: ‘Architectuur is ordening, en in de ordening vind je de vrijheid’.   

Den Haag, Prinses Beatrixlaan - 
Schenkkade

C H  &  P A R T N E R S
      stedebouw en landschap

Siem
ens bedrijvencentrum

 Z
oeterm

eer
1990

Zoetermeer, bedrijvencentrum West Didsbury Manchester

Buenos Aires hoofdkwartier

Lissabon hoofdkwartier

Singapore hoofdkwartier

Siemens-gebouwen
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Corporate design manuals worden in de tachtiger jaren van de 20ste eeuw een  
algemeen gebruikte werkmethode voor ondernemingen. In de meeste geval wer-
den deze manuals gebruikt als richtlijn voor de grafische vormgevers van de twee-
dimensionale onderdelen van de Corporate Identity, zoals briefpapier en logo’s. In 
sommige gevallen zijn er ook richtlijnen voor de vormgeving van gebouwen op-
genomen. Een concept waarin gedetailleerde voorschriften voor de architectuur 
werden geformuleerd was de corporate design manual voor het nieuwe vliegveld 
in München. … opmerkelijk was bij dit project de oprichting van de ‘vormgevings-
rondes voor de overkoepelende visuele verschijning’, waaraan ook de architecten 
van alle gebouwen, de landschapsarchitecten, de designer en de opdrachtgever 
deelnamen. … Zo werden er al voordat de planning gestart was grondafspraken 
gemaakt die van wezenlijke invloed waren op de vormgeving van alle zichtbare 
elementen van het vliegveld. Tot 1984 waren er 6 boekjes met vormgevingsricht-
lijnen uitgegeven, waarin richtlijnen voor landschapsplanning en voor de architec-
tuur. De uitdaging was hierbij, enerzijds voldoende vrijheid over te laten voor de 
individuele plannen van de verschillende architecten en anderzijds de gemeen-
schapplijke kenmerken van de gebouwen vast te leggen. Om het doel ‘eenheid in 
veelvoud’ te bereiken werden verschillende voorwaarden vastgelegd: voorschriften 
voor bouwvolumes en bouwhoogtes, een modulair raster voor plattegronden en 
gevelstructuren en een overkoepelend kleurconcept. … alle voorschriften werden 
op de andere delen van de Corporate Identity afgestemd. Volgens Jan Uhrich, 
chef van de afdeling Corporate Identity München, wordt het concept nog steeds 
ongewijzigd gebruikt.
Jons Messedat

vormgevingsmanifesten, corporate design manuals
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Swiss Re
Corporate Identity – basiselementen
vormgever: Rudi Baur
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Corporate Architecture volgt uit Corporate Identity

Deze methode verdient naar onze mening de voorkeur; de methode houdt in 
dat de keuze voor een architectuur en architectuurconcept bewust de in het 
Corporate Indentity-proces vastgestelde ondernemingsfilosofie volgt.
De ontwikkeling van een nieuwe behuizing (exterieur en / of interieur) is een 
project dat organisaties slechts een keer of enkele keren in hun bestaan zullen 
uitvoeren. Een gebouw en / of inrichting kan niet zo makkelijk weer worden 
aangepast als een website of een huisstijl, wat betekent dat de vormgeving het 
voorkomen van het bedrijf over een langere termijn bepaalt. Daarom is het ui-
terst zinvol om ontwerpstrategieën voor de architectuur op de Corporate-Iden-
tity-strategieën te baseren, aangezien deze laatste vanuit een alomvattende, 
zorgvuldige identiteitsanalyse van het bedrijf gekozen worden. 
De Corporate Identity van een bedrijf kan dus het beste succesvol in architectuur 
worden vertaald als men niet alleen kijkt naar de gewenste behuizing van de or-
ganisatie maar als er rekening wordt gehouden met de gehele verschijning van 
de organisatie en de Corporate Architecture een logisch onderdeel is van een 
gehele Corporate Identity; er dient gehandeld te worden vanuit de in de voor-
afgaande analyse en het Corporate Identity-proces ontwikkelde en vastgelegde 
‘gemeenschappelijke vertrekpunten’.
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corporate story

vertrekpunten

onderneming

opdrachtomschrijving en 

randvoorwaarden

ontwerpuitgangspunten

ontwerpstrategie

architectonisch concept

gebouw / interieurontwerp
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Het uiteindelijke doel van dit onderzoek naar Corporate Identity is het formule-
ren van gedegen kaders voor de ontwikkeling van een architectonisch concept 
in de lijn van de onderneming.
Het architectonisch concept is de basis voor een ontwerp van een gebouw en / 
of interieur. Omdat het gebouw en het interieur onderdeel zijn van de verschij-
ningsvorm van de Corporate Identity, is het concept van wezenlijk belang voor 
het versterken van de identiteit van een onderneming. 
Het architectonisch concept ontwikkelt zich uit vier factoren: de gemeenschap-
pelijke vertrekpunten, de opdrachtomschrijving, de ondernemingsstrategie en 
de ontwerpstrategie.

verschijningsvorm architectuur
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opdrachtomschrijving en randvoorwaarden
Een goede opdrachtomschrijving schept helderheid en maakt een opdracht 
transparant en bespreekbaar. Het bestaat uit een doelstelling, programma van 
eisen en een relatieschema en is geschreven met de gemeenschappelijke ver-
trekpunten als basis.
 
De opdracht kan geformuleerd worden aan de hand van vier vragen:

- Hoe luidt de opdracht?
- Wat was de aanleiding voor de opdracht?
- Wat wil men met het resultaat bereiken?
- Wie wil men met het resultaat bereiken?

Het programma van eisen bestaat uit drie delen – het functioneel, technisch en 
gewogen programma van eisen. De eerste twee spreken voor zich; het laatste 
PvE vraagt om prioriteiten te stellen binnen het programma. Welke onderdelen 
van het programma vindt de opdrachtgever écht belangrijk en zijn in essentie 
verbonden met zijn onderneming?
De randvoorwaarden behandelen de tijdsplanning en het projectbudget.

ontwerp: omschrijving en randvoorwaarden
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ontwerp: vertrekpunten, uitgangspunten en strategie

ontwerpuitgangspunten
De ondernemingsstrategie doet in meer of mindere mate uitspraak over gebouw- 
en gebruikergerelateerde items. Deze strategie bestaat uit de bedrijfsstructuur, 
de ambitie, de locatie en het publiek en is verder uitgewerkt in een tabel. Ook 
deze strategie is een logisch gevolg uit de gemeenschappelijke vertrekpunten. 
Het doel van deze tabel is het opnieuw benoemen van de ondernemingsstrate-
gieën. Het kan functioneren als informatieoverdracht, maar het zou ook gebruikt 
kunnen worden om de bestaande strategie opnieuw kritisch te beoordelen. 

ontwerpstrategie
De architect gebruikt de vertrekpunten, de opdrachtomschrijving en de uit-
gangspunten als basis voor de ontwerpstrategie. Deze ontwerpvoorstellen kun-
nen door de aansluiting op het metaverhaal de Corporate Identity versterken. 
De ontwerpstrategie is opgesplitst in het exterieur en het interieur en zijn beiden 
verder uitgewerkt in een tabel. Deze tabel is niet allesomvattend maar behandelt 
de meest essentiële architectonische elementen. Het moet gezien worden als 
richtinggevend voor gesprekken tussen ontwerper en opdrachtgever. 

de vertrekpunten van de onderneming
Uit het metaverhaal van de onderneming, het resultaat van de identiteit & ima-
go-analyse van een onderneming kunnen de gemeenschappelijke vertrekpunten 
worden geformuleerd. Deze vertrekpunten vormen de basis voor de overige 
voorwaarden, uitgangspunten en ontwerpbeslissingen.
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structuur organisatie van de onderneming centraal (hoofdgebouw & filialen)

decentraal (hiërarchieloos)

ambitie reikwijdte afzetmarkt / klanten lokaal

regionaal

nationaal

mondiaal

representatie / herkenbaarheid

lokatie onderlinge positie vestigingen in elkaars nabijheid

niet in elkaars nabijheid

toegankelijkheid publiek toegang tot alle gebouwen

toegang tot enkel(e) gebouw(en)

toegang tot gebouwdelen

geen toegang

ontwerpuitganspunten gehele onderneming (alle gebouwen)
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exterieur basisconcept

zichtbaarheid organisatiestructuur structuur afleesbaar

structuur niet afleesbaar

representatie / herkenbaarheid hoofdkantoor & filialen (hiërarchisch)

hoofdkantoor is representatief

filialen zijn representatief

beide representatief

beide niet representatief

repetitie (non-hiërarchisch)

repetitie in verschijningsvorm

repetitie in architectuurstijl

repetitie in...

niet repetetief (non-hiërarchisch)

representatief

niet representatief

interieur basisconcept

zichtbaarheid organisatiestructuur structuur afleesbaar

structuur niet afleesbaar

representatie / herkenbaarheid uniforme inrichtingsstrategie

per gebouw eigen inrichtingsstrategie

ontwerpstrategieën gehele onderneming (alle gebouwen)
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structuur organisatie van de onderneming pyramide (verticaal)

plat (horizontaal)

ambitie reikwijdte afzetmarkt / klanten lokaal

regionaal

nationaal

mondiaal

representatie / herkenbaarheid lokatie

gebouw

logo

interieur

lokatie ligging t.o.v. infrastructuur nabij hoofdontsluiting

nabij secundaire ontsluitingswegen

goed bereikbaar met openbaar 
vervoer

niet van belang

ontwerpuitganspunten vestiging (individueel gebouw)
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fysieke omgeving centraal stedelijk

randstedelijk

dorps

buitenstedelijk

adres

geen voorkeur

programmatische omgeving in nabijheid van gelijk programma

niet in nabijheid van gelijk programma

in nabijheid van de doelgroep(en)

geen voorkeur

gebruikersgroep gebruikersgroepen benoemen

toegankelijkheid per gebruikersgroep toegang tot het gehele gebouw

toegang tot bijzondere ruimtes

toegang tot entree

geen toegang

ontwerpuitganspunten vestiging (individueel gebouw)
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exterieur basisconcept niet-specifiek gebouw met logo

specifieke gebouw met logo

verwijzing naar bedrijfstak

herkenning door thema

herkenning door ornament

produkt = gebouw (billboard)

object (landmark, statement)

zichtbaarheid organisatiestructuur structuur afleesbaar

structuur niet afleesbaar

representatie / herkenbaarheid gehele exterieur

oriëntatie

per route

per routine

niet representatief

ontwerpstrategieën vestiging (individueel gebouw)
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interieur basisconcept

(per gebruikersgroep) zichtbaarheid organisatiestructuur structuur afleesbaar

structuur niet afleesbaar

(per gebruikersgroep) representatie / herkenbaarheid gehele interieur

afzonderlijke ruimtes

per route

per routine

niet representatief

ontwerpstrategieën vestiging (individueel gebouw)
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In dit onderzoek wordt een poging gedaan om het wezen van identiteit te door-
gronden en vervolgens meer inzicht te krijgen in de verhouding tussen architec-
tuur en Corporate Identity. Hierbij staat het nadenken over identiteit en over de 
bewustwording van de wijze waarop men herkend wil worden – voorbij aan de 
presentatie op zich – centraal.  
Een groot aantal keuzemogelijkheden worden toegelicht om de dialoog tussen 
architect en opdrachtgever te voeden en te stimuleren. Dit resulteert uiteindelijk 
in een vragenlijst die de leidraad vormt voor de informatieoverdracht tussen op-
drachtgever, architect en andere adviseurs die betrokken zijn bij de vormgeving 
van de Corporate Identity.
Op het moment dat de vragenlijst is ingevuld begint het eigenlijke werk van de 
architect. Door middel van tekeningen, sfeeromschrijvingen, referentiebeelden, 
collages, moodboards,  perspectieven, maquettes, enzovoort kan de architect in 
dialoog met de andere partijen onderzoeken of het ontwerp overeenkomt met 
de gewenste identiteit.

nawoord
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De opgave is gericht op het tot stand brengen van een nieuwe identiteit 
van een nieuwe onderneming. De VSB bank is ontstaan uit een reeks van 
fusies van kleinere banken, op dat moment onderdeel van de firma AMEV. 
Ondertussen is het bedrijf overgenomen door FORTIS. Het gebouw is 
ontworpen als hoofdkantoor, door zijn maat als baken van vele zijden 
zichtbaar vanuit de stad en de snelweg. Het is een voorbeeld van een ge-
bouw dat direct wordt ingezet om een nieuwe onderneming op de kaart 
te zetten en te voorzien van een eigen identiteit. Ingetogen, krachtig en 
optimistisch zijn de termen die het gebouw kenschetsen. 

hoofdkantoor VSB bank, Utrecht

architecten van Mourik124 
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De opgave betreft de combinatie van een hoogwaardige fabriek, een 
molen en een jenevermuseum. In plaats van dure reclamecampagnes te 
maken zet het familiebedrijf haar gebouwcomplex in als middel om met 
een combinatie van authenticiteit en verhaal haar product te promoten. 
Ondertussen blijft de opgave groeien en wordt het complex aan de over-
zijde van het water uitgebreid en met een tunnel verbonden met een 
alcoholfabriek en een logistiek centrum. Voorbij aan de presentatie van 
het bedrijf is er sprake van gebiedsbranding.

distilleerderij en jeneverstokerij Nolet, 

Schiedam
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Een ontwerp voor een kantoorgebouw voor een reclamebedrijf dat be-
staat uit twee onafhankelijke ondernemingen - een reclamebureau en een 
marketingorganisatie - die op gezette tijden gemeenschappelijk opere-
ren.  Dit vormt de basis voor het ontwerp van Publicis.
Twee kantoorvleugels openen zich naar de tuin en het landschap en wor-
den gekoppeld door een atrium waarin zich entree, trappen, liften en het 
restaurant bevinden. Een glinsterende vleugel op het atrium bevat de 
gemeenschappelijke vergaderruimten en garandeert de herkenbaarheid 
van het gebouw. 

Publicis, Amstelveen
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Opdrachtgever Martinair laat zich het in het kort omschrijven als een op-
timistisch, transparant bedrijf dat naast gespecialiseerd goederenvervoer 
passagiersvervoer naar buitenlandse vakantiebestemmingen verzorgt en 
dat een inspirerende werkomgeving voor het personeel wil zijn. Dit ka-
rakter vertaalt zich in het ontwerp voor het nieuwe hoofdkantoor, dat 
dezelfde positieve uitstraling en transparantie heeft en een link legt met 
het vakantiegevoel waar het bedrijf voor staat. 
Het ontwerp gaat uit van een asymmetrisch volume met een deels terug-
springende gevel dat omgeven is door een tweede volume, een glazen, 
gekantelde tweedehuidgevel. In de ruimtes die hierdoor ontstaan is plek 
voor bijzondere functies, waaronder een palmentuin op dakniveau. De 
terugspringende delen van de gevel en het dak zijn uitgevoerd in de 
bedrijfskleur van Martinair, rood. Deze kleur is sterk verbonden met de 
identiteit van Martinair en komt terug in het uiterlijk van de vliegtuigen, 
de uniformen van de stewardessen en de reclamecampagnes van het be-
drijf. 
Voor het hoofdkantoor is gezocht naar maximale zeggingskracht voor de 
identiteit van Martinair; daarnaast wordt er maximaal gebruik gemaakt 
van de locatie, waarbij zoveel mogelijk contact wordt gelegd met de ver-
keersstromen in de omgeving. Het gebouw is zichtbaar vanaf de A9 en 
grenst direct aan de start- en ladingsbanen van Schiphol; ook ligt het in 
de aanvliegroute van de luchthaven, reden waarom niet alleen de gevel 
maar ook het dak de Corporate Identity van Martinair uitdraagt.

Hoofdkantoor Martinair, Schiphol
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Met het Internationaal Strafhof binnen de stadsgrenzen profileert Den 
Haag zich nadrukkelijk als stad van recht en vrede. Het Hof vormt een van 
de peilers waarop deze identiteit is gebaseerd.
Het architectonische concept is in overeenstemming met de inhoudelijke 
kwaliteit en het neutrale karakter van het hof, verbeeld door middel van 
een anonieme doos, als aanvulling op een bestaand gebouw. In die zin is 
er alleen sprake van een shed. De architectonische identiteit van het ICC 
komt in die zin tot uiting door de strategie van de ontkenning. De clou 
van de opgave speelt zich geheel buiten het zicht van de toeschouwer 
af op het niveau van het interieur. Hier is gezocht in de richting van de 
strategie van de tegenstelling. Het interieur is in tegenstelling tot het 
exterieur kleurrijk en optimistisch van karakter.

International Criminal Court, Den Haag
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In feite gaat het bij dit project om de representatie van het bedrijf Neder-
land in het buitenland. De bezoeker moet zich ontvangen voelen, hij moet 
de juiste route afleggen en het gevoel krijgen dat hij op bezoek is in een 
Nederlandse vertegenwoordiging. Het reguliere werkproces is geheel on-
dergeschikt en aan het oog onttrokken van de bezoeker.
Het architectonische concept ontbreekt bij dit project omdat er sprake 
is van een bestaand gebouw. Het interieur is vorm gegeven rondom de 
ceremonie die de bezoeker aflegt van de entree naar de vergaderzaal, 
of de ambassadeur. De Nederlandse overheid kent geen voorschriften 
op het gebied van Corporate identity. In dit project is gekozen voor de 
strategie van de overdrijving met betrekking tot het materiaalgebruik in 
samenhang met de strategie van de soberheid aangaande de wijze van 
materiaaltoepassing en detaillering.

permanente Nederlandse Vertegen-

woordiging bij de Verenigde Naties, 

Genéve
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In opdracht van Multi Vastgoed, Gouda is een onderzoek verricht naar 
de mogelijkheid voor de huisvesting voor Ernst & Young + Nysingh te 
Zwolle. De opgave bestaat uit het realiseren van een kantoor met een 
maximale exposure aan de A28, nabij het centrum van Zwolle met een
verhuurbaar vloeroppervlak van ± 5000 m2 voor Ernst & Young en ± 4500 
m2 voor Nysingh. Het karakter is professioneel, betrouwbaar en over-
tuigend. Als materiaal moet gedacht worden aan natuursteen, glas en 
roestvast staal.
De opgave wordt gedicteerd door het realiseren van een volume twee 
keer 5.000 m2 VVO met ieder een eigen gezicht, binnen het totaal vo-
lume van 12.000 m2. De oplossing is gevonden door het hoofdvolume
te definiëren in de vorm van een samengesteld volume. De afzonderlijke 
volumes die hierdoor ontstaan bezitten de mogelijkheid om door middel 
van gevelexpressie een eigen karakter uit te stralen binnen het totaal. De 
bandbreedte kan variëren van genuanceerd tot complementair.
In het ontwerp is het volume voor Ernst & Young ondergebracht in het
bovenste deel van het gebouw, waardoor een maximale zichtbaarheid
aan de snelweg gegarandeerd wordt voornamelijk vanaf grotere afstan-
den. Het volume van Nysingh ligt aan de A28 zijde in het lagare deel
van de toren. Deze zal vanuit de richting Meppel zorgen voor een uitste-
kende exposure voornamelijk als men er direct langs rijdt.

ontwerp Kantoren Ernst & Young 

en Nysingh Zwolle
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Van inrichting tot Corporate Identity. Voorbij aan de vraag voor de inrich-
ting voor twee kantoren, betrof de opgave voor HaagWonen de collectie-
ve representatie van de beoogde bedrijfscultuur. Het HaagWonengevoel, 
onafhankelijk van het gebouw, of de locatie. Optimistisch, eigenzinnig en 
veel vrijheid binnen een gegeven kader. 
Een strenge scheiding tussen openbaar en privé vormt de basis van het 
concept. De openbare ruimte wordt gekenmerkt door strenge eenduidig-
heid van vorm in een afwisselend krachtig kleurenschema. De privéruimte 
wordt gekenmerkt door een minimum aan regels en een maximale vrij-
heid voor de bewoner.

interieur kantoren HaagWonen, 

Den Haag
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renovatie kantoren Vivaldi I en II,

Amsterdam

Het ontwerp voor een renovatie begint bij de analyse van de bestaande 
situatie. Deze analyse biedt aanknopingspunten voor het maken van een 
sterkte - zwakte profiel op structuurniveau, conceptniveau en de ge-
wenste flexibiliteit in het gebruik van de ruimtes. Vervolgens wordt de 
doelgroep geformuleerd die wellicht het meest voor de hand liggend is 
als toekomstige huurder. Deze ingrediënten tezamen  bepalen het na te 
streven ambitieniveau van het project. 
De projecten Vivaldi I en II, een renovatie in opdracht van ING Realestate, 
zijn in dit kader niet alleen beoordeeld op gebouwniveau, maar ook in het 
kader van de potentie van de locatie aan de Zuidas van Amsterdam. De 
overall ontwikkelingen op deze locatie hebben een schaalsprong tot ge-
volg aangaande de potentiële huurders en het daarbij behorende repre-
sentatieniveau. Hierbij kan men concluderen dat dit geen invloed heeft 
op het niveau van de flexibiliteit (die reeds gegarandeerd was binnen 
de bestaande structuur van het gebouw), maar wel op het niveau van de 
allure en de wijze waarop men door het gebouw ontvangen wordt. De 
entreezone is dan ook het meest in het oog springende deel dat opnieuw 
ontworpen is, transparant, overzichtelijk en uitnodigend.
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Het ontwerp komt voort uit een intensieve dialoog tussen ontwerper en 
de producent Rohde, gericht op de fabricagemogelijkheden binnen de 
fabriek. Hierdoor is als het ware de drager van het meubel tot stand ge-
komen. De identiteit ontstaat pas op het moment dat de opdrachtgever  
en of architect de keuze maakt voor materiaal, kleur en textuur. Hiermee 
sluiten de mogelijkheden van de producent optimaal aan bij de behoeften 
van de opdrachtgever en wordt een serieproduct tot een maatproduct. 
Het concept biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een integraal 
product, waarbij huisstijl, architectuur en interieur in elkaar overvloeien. 
Bij de bureau meubellijn Signature© staat de vraag van de opdrachtgever 
centraal. De analyse van het profiel van de opdrachtgever vormt de basis 
voor de keuze. Deze kan zowel gericht zijn op de Corporate Identity, als 
ook op de individuele identiteit per werknemer, of afdeling. Het ontwerp 
laat deze keuze open zonder dat hiermee de collectieve representatie uit 
het oog verloren wordt. 
Het ontwerp kan gelezen worden als een kruising tussen een ‘duck’ en 
een ‘decorated shed’. 

bureaumeubel Signature©
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