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Kantoor 
Hasselt
Karla Menten
Na het zien van haar helderwitte 
loft, vroegen de buren van architect 
Karla Menten of zij het kantoor voor 
hun marketing- en internetbureau 
wilde vormgeven. De openheid en 
informele communicatie binnen hun 
bedrijf wilden ze vertaald zien in de 
werkomgeving. Het bedrijf houdt 
van een opgeruimd voorkomen, wat 
het kracht bijzet door papierloos 
te werken. Menten maakte van een 
smalle, hoge ruimte een fris en licht 
kantoorinterieur met een eigenwijze 
uitstraling, dat letterlijk op een  
podium is geplaatst.

Auteur Evelien Pieters  
Fotograaf Philippe van Gelooven

Het marketing- en communicatiebureau Diamedia Minds wilde een kantoor dat is ingericht op het optimaliseren van interactie en enthousiasme. 
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Opdrachtgever Diamedia Minds, Hasselt

Ontwerp Karla Menten, Hasselt

Losse inrichting ontwerp Karla Menten, Hasselt, uitvoering  

made to measure by Moors 

Verlichting Viabizzuno

Wanden schilderwerk en gordijnen Lode Mouchaers, Bilzen

Vloeroppervlakte 105 m2

De bestaande ruimte is lang en smal met alleen ramen aan de voor- en achterkant. Daarom is de afgesloten vergaderruimte als een glazen zuil vormgegeven. 

Architect Karla Menten wilde het kantoor van Diamedia 

Minds niet verbergen achter de dikke plinten van het gebouw, 

een nieuwbouwpand in Hasselt met robuuste bakstenen 

muren en smalle ramen. In plaats daarvan besloot zij de vloer 

70 centimeter te verhogen. De ruimte maakt het mogelijk om 

het hele kantoorleven op dit hogere niveau te laten afspelen, 

maar Menten versterkte haar concept: wat als de vloer ook 

de tafel is? Aan de voorzijde sneed ze twee cirkels uit de 

vloer om daar inverse werkplekken van te maken. Via een 

trapje daal je af. De werkplekken bevinden zich langs de rand 

van de enkele meters grote cirkel, zij aan zij. Een omgekeerd 

kantooreiland, dat verrassende werkplekken oplevert. Je voelt 

je geborgen en kunt ongestoord werken, en door je om te 

draaien ontstaat ineens een kleine kring, geschikt voor een 

spontane brainstorm. En soms loopt er ineens een collega of 

klant over je tafel. Met gordijnen zijn de werkplekken deels af 

te schermen, zodat ze ook gebruikt kunnen worden voor ten-

toonstellingen en bijeenkomsten. Aan de achterzijde plaatste 

Menten een met gebogen glas omvouwen overlegkamer. 

Dit houdt het kantoor open en licht, en creëert tegelijkertijd 

mogelijkheden voor meer besloten gesprekken. Voor- en 

achterzijde zijn verbonden door een kastenwand over de 

gehele lengte van het interieur. Hierin zijn alle praktische 

zaken ingepast: veel opbergruimte, de ingang met garderobe, 

pantry, toiletruimte en serverruimte.

Tussen de werkkuilen en de overlegzuil bevindt zich de  

entreezone. De architect koos ervoor binnen een enkele  

meters na binnenkomst een klein trapje langs de kastenwand 

te plaatsen, om zo de verhoogde vloer te benadrukken. Ze 

heeft het hoogteverschil bewust niet in de gang buiten het 

kantoor willen overbruggen, dat zou hebben afgedaan aan het 

concept. Maar wellicht was ook binnen het kantoor een meer 

ruimtelijke oplossing denkbaar geweest, met een ruimere trap 

of opzet in combinatie met de wachtplek voor bezoekers.  

Dit had het concept zoals bij de uitgesneden werkplekken 

wellicht nog meer kracht kunnen bijzetten. 

Het is best overrompelend, binnenkomen in een volledig 

witte wereld, op het groene graskleedje in de overlegruimte 

en de projecties van de beamers na. Het interieur is zeker niet 

kil of klinisch. Wanneer je langer blijft en plaatsneemt in een 

van de ronde werkkuilen, verandert je perspectief, bemerk 

je de aandachtige detaillering, zoals het lijnenspel van de 

gordijnrails en lichtlijn, en voelt de ruimte warm en geborgen. 

Een sterk concept, speelse ingrepen en een mooie, strakke 

afwerking smelten samen tot een voor dit bedrijf op maat 

gesneden en opvallende werkruimte.

Door de open ruimte en de cirkels in de vloer is het idee van samen aan iets werken benadrukt. 

Het interieur is een omgekeerd kantooreiland,  
dat verrassende werkplekken oplevert


