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“Bij de inrichting van een nieuw pand, neig je al snel naar 
trendy,” vertelt Marc Gozeling, sinds 2006 directeur van net-
werkspecialist Vosko. “Maar ik wilde absoluut geen moderne 
foefjes of kleurtjes, want over twee jaar ben je dat helemaal zat.”

SOlIDE
Gozeling zag graag de waarden van Vosko – solide, degelijk 
– weerspiegeld in de kantoren van het pand aan de Kam-
penringweg. Dat is gelukt, met hulp van Berghout Office & 
Facility Support, overigens geen onbekende van Vosko: bij 
eerdere verhuizingen heeft het Alphense bedrijf ook de inrich-
ting mogen verzorgen.
Gozeling: “Je zoekt een leverancier die meedenkt, levert wat 
hij belooft en goede prijzen biedt. Dat is Berghout. Daarnaast 
investeer ik graag in relaties. Het is prettig als je iemand kent. 
Uiteindelijk doen mensen toch zaken met mensen.”
Vosko had duidelijke wensen voor het nieuwe kantoor: elke 
werknemer moest zijn eigen werkplek krijgen – “Ik ben wars 
van flexplekken,” aldus Gozeling – en de kantoren moesten 
open zijn, maar tegelijkertijd rust en privacy bieden voor elke 

medewerker. Dat laatste was een uitdaging, maar wel eentje 
waar Berghout raad mee wist.

SchETSEN
Eigenaar Wilfred Berghout bestudeerde de ruimtes, nam 
Gozeling mee naar leveranciers in Rotterdam en Eindhoven 
en leverde diverse schetsen aan. Want ja: kantoorinrichting 
omvat meer dan alleen het afleveren van bureaus, stoelen en 
kastjes in een lege ruimte. 
Berghout: “Creativiteit is één van de leuke onderdelen 
van mijn vak. Je moet rekening houden met de lichtinval, 
met de looproutes en met de vierkante meters die de Arbo 
voorschrijft. Daarom beginnen wij altijd met een zogeheten 
vlekkenplan: een overzicht van de beschikbare ruimtes en hoe 
deze ingedeeld kunnen worden.”
Uiteindelijk kozen Berghout en Vosko voor een opzet van 
eilandjes van vier, met brede, diepe bureaus. Op die manier 
zitten werknemers toch samen, maar niet op elkaars lip. Ook 
is er bewust voor gekozen om geen bureau aan de kopse kant 
te plaatsen. 
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Open werkplekken met privacy

Het kantoor van Vosko op bedrijventerrein Goudse Poort straalt rust, ruimte 

en netheid uit. Dat is niet alleen te danken aan de vele vierkante meters, maar ook 

aan de slimme inrichting van het Alphense Berghout Office & Facility Support.
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GElUID
Om te garanderen dat medewerkers geen overlast ondervin-
den van gesprekken van collega’s, zijn er kastjes en gestoffeerde 
wandjes tussen de bureaus geplaatst. Deze vallen nauwelijks 
op, maar dempen wel het geluid, blijkt ook tijdens een 
rondwandeling door het pand. Hier telefoneert een mede-
werker, daar staan een paar collega’s te overleggen, maar het 
geluidsniveau blijft prettig voor de anderen die geconcentreerd 
achter hun computer zitten te werken. “Kastjes met mappen 
en gestoffeerde wandjes vangen geluid op,” licht Berghout toe. 
Gozeling: “We hebben veel aandacht besteed aan de akoestiek. 
Zo hebben we ook fors geïnvesteerd in de plafonds. We zijn er 
met deze inrichting stukken op vooruitgegaan.”
Daar was wel het een en ander voor nodig. Voordat Vosko 
hier zijn intrek nam, stond het gebouw al jaren leeg en 
verkeerde het in erbarmelijke staat. Vosko viel voor de locatie 
en de architectuur van het pand, maar moest daarbij wel door 
de verwaarlozing heen kijken. In een jaar tijd is het gebouw 
compleet herontwikkeld. “Dat ging vrij radicaal,” vertelt 
Gozeling. “Sommige buitenwanden zijn zelfs verplaatst.”

STrAk OGEND kANTOOr
Berghout: “Op een gegeven moment stond er bijna alleen 
nog een geraamte.” Maar vanuit die as verrees een ruim en 
strak ogend kantoor van 5.000 vierkante meter – een verdub-

beling ten opzichte van het oude pand van Vosko, dat op 
twintig meter afstand staat. De blauwe vloerbedekking, hoge 
plafonds en witte muren geven het kantoor een rustige, bijna 
huiselijke sfeer.  Wat ook opvalt, is dat de kantoortuinen er 
geordend uitzien. Maar waar ‘m dat in zit, is niet direct te 
zeggen. Gozeling biedt uitkomst: het is de kabelstructuur. 
“Wilfred heeft daar een uitstekende rol in gespeeld. De erva-
ring leert dat als je de kabels niet ordent, je binnen de kortste 
keren een chaotische werkplek hebt.” 
“Dat zie ik zó vaak,” valt Berghout hem bij. “De eerste keer is het 
netjes, maar de volgende keer dat je komt kijken, hangt er een 
wirwar van kabels over en onder de bureaus. Jammer is dat.”

BlAzOEN
Eenmaal terug in de directeurskamer buigen Gozeling en 
Berghout zich over een stoel die een klein mankement ver-
toont. Zo tegen het eind van het gesprek toch nog een smetje 
op het blazoen van Berghout? Geenszins, stelt Gozeling 
gerust. Zijn kantoor is een van de weinige dat géén nieuw 
meubilair heeft gekregen. “De spullen zijn nog goed én er 
gaat een signaalfunctie vanuit: de directeur is de laatste die 
nieuwe spullen krijgt.” En mochten zijn stoelen over tien jaar 
echt uit elkaar vallen, dan is het voor Gozeling geen vraag wie 
de nieuwe spullen mag leveren.
 www.bergout-office.nl

Berghout: Zo vader, zo zoon
Sinds de oprichting in 1987 is  Berghout Office & 
Facility Support een vertrouwde naam in kantoor- en 
projectinrichting in de regio Alphen aan den Rijn. Het 
bedrijf werd opgericht door Nico Berghout, de vader van 
de huidige eigenaar Wilfred Berghout. Wilfred leerde 
het vak zijn vader. “Als ik dreigde te verzuipen, trok hij 
me weer omhoog. Het was niet altijd even makkelijk, 
maar het heeft wel gewerkt.”
Wilfred runt het bedrijf met zijn partner Jacqueline. 
Berghout Office & Facility Support is toonaangevend als 
het gaat om projectinrichting, of het nu gaat om één 
of honderd werkplekken. De Alphense onderneming 
staat garant voor een betrouwbare levering tegen zeer 
gunstige prijzen. “Wij leveren totaaloplossingen,” zegt 
Berghout. “Van standaard kantoorinrichting, het op 
maat en naar wens vervaardigen van meubilair, balies 
en kastenwanden, tot projectmanagement en –advies.”


