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Moderne werkplek, 
nieuwe arbeidsvitaminen

ZMf is verbinder en een inspirator op het gebied van duurzaamheid. Met de re-
styling van ons kantoor in Middelburg voegen we de daad bij het woord en 
creëerden we dé circulaire hotspot. We laten zien dat hergebruik en duurzaam 
kiezen van producten niet moeilijk is en zelfs heel leuk! 

Dit resulteerde in een moderne werkplek met maximale aandacht voor een eerlijke 
herkomst van materialen en met oog voor werkcomfort en -plezier van de 
teamleden. 

En ons voorbeeld werkt! Want verschillende bedrijven uit ons netwerk kwamen bij 
ons al inspiratie opdoen om zelf ook met een circulaire werkplek aan de slag te gaan.   
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Projectteam ZMf: Robbert Trompetter en Lineke Keizer
Robbert voerde stevige modernisering door in kantoormeubilair. 
Lineke bewaakte het gebruik van tweedehands meubels en bracht natuurlijke 
materialen in, zoals een kapstok van berkenstammen 

Voor het ontwerp en herindeling van de kantoorruimten werd samengewerkt met 
ZB en Rothuizen Architecten
Bv: doorbreken van muren om één ruime kantoortuin te maken en het plaatsen
van een glazen wand voor maximaal daglicht in de gang

Inrichting van de werkplekken werd uitgevoerd door een professioneel team van 
kantoorspecialist Weststrate

Ontwerp en uitvoering
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Inspirerende wandposter

Foto door Loes de Jonge

Een duurzame make-over van het kantoor van ZMf door maximaal 
in te zetten op hergebruik van producten en grondstoffen.

Sta-zit bureau’s

Bewegen is soepel blijven

Tapijttegels van Desso

Cradle to cradle

In natuurlijke kleuren
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Versleten tapijt werd vervangen door duurzame tapijttegels van Desso in 
natuurlijke kleuren

Renoveren met aandacht voor 
hergebruik, ergonomie en werkplezier

Systeemplafond en platen werden zoveel mogelijk hergebruikt. Nieuwe platen 
zijn 100% recyclebaar

Oude stoelen en bureaus zijn weggegeven voor een derde leven!
Nieuwe ergonomische instelbare bureaustoelen en sta-zit bureaus van de 
innovatieve circulaire en afvalloze meubelfabriek Vepa, verhogen het 
werkcomfort
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Vepa plastic Whale stoel 

Cradle to cradle

60 petflessen per stoel 

Filosofie van de ronde tafel!
Maakt het mogelijk om elkaar goed aan te kijken, 
versterkt het gevoel van onderlinge gelijkwaardigheid 
en stimuleert openheid en creativiteit

Van afvalplastic uit 
Amsterdamse grachten
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Meerdere ruimtes werden samengevoegd tot één open kantoortuin voor een 
makkelijkere samenwerking en grotere verbinding tussen teamleden 

Planten en akoestische panelen tussen de werkplekken bieden privacy en rust 
om prettig te kunnen werken

Ruimtes werden multipurpose ingericht met dividers en ‘hoekjes’, zodat ze 
meerdere doeleinden kunnen dienen: van plenair vergaderen tot één op één 
gesprek en van focus tot ontspanning

Met restverf van andere projecten werden de wanden helder wit geschilderd 
voor meer licht in de werkruimte

Een onverwoestbare Lundia kast kreeg ook een nieuw likje verf (ecologisch afbreekbaar) 
en tweedehands lampen en bijzettafeltjes werden opgesnord via Marktplaats
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LED verlichting

helder en duurzaam

Green wall

Planten zuiveren, 
geven rust

plafondplaten

Cradle to cradle
Blijkt inspiratiebron voor de ZB!
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Niet zomaar een naam…

Onze nieuwe kantoren verdienden een naam, en niet zomaar een naam. 
We vernoemden ze naar de vier elementen waar alles uit is ontstaan en 
opgebouwd en waarmee alles is verbonden: Vuur, Lucht, Water en Aarde.

Deze elementen hebben elkaar nodig om te versterken of juist af te zwakken. Een 
mooie symboliek voor het werk dat in de ruimtes wordt verricht en de energie die 
er stroomt. 
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kantoor Aarde

Structuur en regelmaat 
door Secretariaat

kantoor Vuur

Sparren met passie

kantoor Water

Energie en ideeën stromen bij 
ZMf inhoudelijk team

kantoor Lucht

Frisse wind voor ideeën 


