
KANTOORINRICHTING

Dit jaar wordt het Office Inspiration 
Center verder uitgebreid met een clubhuis 
waar de medewerkers van Martin Cuypers 
op een prettige manier kunnen werken én 
ontspannen, maar ook geïnteresseerden 
kunnen demonsteren wat het belang én de 
positieve effecten van een goed ingerichte 
werkplek zijn. 

Martin Cuypers begon in 1975 als een tra-
ditionele kantoorvakhandel. Onder invloed 
van de huidige eigenaren Eric Arts en Bart 

Everaerts, die het bedrijf in 2007 over-
namen en het in 2010 van een volledige 
nieuwe huisstijl voorzagen, heeft het bedrijf 
een verdiepingsslag gemaakt. “De kantoor-
artikelen, -machines en -meubilair waar 
Martin Cuypers 40 jaar geleden mee begon, 
vind je hier nog steeds terug”, vertelt Eric 
Arts. “Maar deze bedrijfsactiviteiten maken 
nu onderdeel uit van ons Office Inspiration 
Center dat we in 2012 introduceerden. 
Hier staat de mens en de kantooromgeving 
centraal en hoe de inrichting van een 

kantoor bij kan dragen aan een gezonde, 
efficiënte en plezierige werkomgeving.” 
Bezoekers van deze sfeervolle showroom 
zien in verschillende opstellingen wat 
de mogelijkheden zijn op het gebied van 
werkplekinrichting en aanverwante facili-
teiten, zoals kopieer-, print en scanappara-
tuur, archivering en presentatiemiddelen. 
Alle hoogwaardige topmerken zijn goed 
vertegenwoordigd. In de ergonomiestudio 
worden alle aspecten van een gezonde 
(kantoor-)beeldschermwerkplek belicht. 

Martin Cuypers BV is al 40 
jaar een begrip in Venray en 
omstreken, maar dat wil niet 
zeggen dat het bedrijf heeft 
stilgestaan. Met de creatie 
van een Office Inspiration 
Center heeft de Venrayse 
onderneming een transitie 
doorgemaakt van traditionele 
kantoorvakhandel naar een 
bijzondere plek waar beleving 
en inspiratie in de kantoorom-
geving centraal staan. 
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Ook is er een luxe boardroom aanwezig die 
Arts en Everaerts graag gratis ter beschik-
king stellen aan zakenrelaties. 

Betrokkenheid
Met de introductie van een volledig ver-
nieuwde website in 2014 en het jubileum  
van het 40-jarige bestaan dat voor dit jaar 
staat gepland, maken Arts en Everaerts zich 
op voor een nieuwe belangrijke stap die 
zij met het bedrijf willen maken. “Met het 
Office Inspiration Center als eerste aanzet 
gaat onze bedrijfsactiviteit nog meer van een 
productgerichte dienstverlening naar advies 
en het creëren van inrichtingsconcepten 
op maat”, licht Bart Everaerts toe. “De 
traditionele kantooromgeving voldoet niet 
meer aan de eisen van nu. Met name grotere 
organisaties kijken veel kritischer naar de 
werkzaamheden van hun personeel. Er is 
steeds meer behoefte aan een combinatie 
van werkplekken waar je respectievelijk kan 
ontmoeten, overleggen, samenwerken of je 
juist even terug kunt trekken. Ook flexwer-
ken begint steeds meer ingeburgerd te raken. 
Dat behoeft weer heel andere faciliteiten 
dan voor een administratief medewerker die 
veel op kantoor aanwezig is. Zelf noemen 
wij dit ‘anders werken’ en dit behoeft een 
andere kantooromgeving.” Volgens Arts 
en Everaerts doen ook MKB-ondernemers 
hun voordeel met het creëren van een 
werkomgeving waarin hun medewerkers 
prettig kunnen werken. Arts: “In een kantoor 
waar medewerkers op een prettige en verant-
woorde manier kunnen samenwerken en ont-
spannen, ontstaat een gevoel van waardering 
en daarmee creëer je betrokkenheid. Een 
loyale werknemer zal minder snel op zoek 
gaan naar een nieuwe uitdaging.”

Zintuigen prikkelen
Om dit goed te kunnen demonstreren, heeft 
Martin Cuypers BV de kantooromgeving 
van zijn eigen bedrijf omgevormd tot 
‘clubhuis’. Everaerts: “Deze aantrekkelijke 

omgeving creëert een huiselijk gevoel, 
vandaar de benaming clubhuis. Hier kunnen 
onze eigen medewerkers gezond, efficiënt 
en met plezier werken.” Het clubhuis is 
ingedeeld in verschillende zones met onder 
andere sta-tafels, loungeplekken voor over-
leg en niet te vergeten een ontspanningszone 
met een keuken, een grote lunchtafel, een 
geïntegreerd dartbord en een buitenterras. 
Het resultaat is een platform waar beleving 
en het prikkelen van de zintuigen centraal 
staan. “Akoestiek en kleur liggen voor de 
hand, maar ook geur en smaak zijn van 
invloed. Zo kan bijvoorbeeld een citrusgeur 
de middagdip doorbreken en wat betreft 
smaak is goede koffie natuurlijk essentieel. 
Verder kunnen er workshops of borrels wor-
den gegeven, ook voor externe bedrijven.” 

Arts en Everaerts nodigen bedrijven van 
harte uit om zelf een kijkje te komen nemen 
in het Office Inspiration Center en het ‘club-
huis’, “want hier merk je pas echt wat het 
effect van onder andere akoestiek, verlich-
ting, begeuring en ergonomie is”, zegt Arts. 
“Interieurarchitecten kunnen bovendien 
hun klanten uitnodigen en in de showroom 
hun ontwerpconcepten uitwerken. Ook is er 
ruimte voor seminars en andere kennisses-
sies. “Uiteindelijk willen we één groot net-
werk van architecten en andere vakexperts 
op het gebied van kantoorinrichting creëren 
waarin kennis wordt gedeeld en complete 
inrichtingsprojecten op maat kunnen worden 
gerealiseerd met een gezonde, prettige 
en huiselijke werkplek als uitgangspunt”, 
besluit Everaerts. n
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40 JARIG JUBILEUMFEEST OP 12, 13 EN 14 JUNI
Op 12 juni wordt het clubhuis van Martin Cuypers BV officieel geopend door 
oprichters Martin en Leonie Cuypers in het bijzijn van de vele zakelijke relaties 
die het bedrijf in de loop der jaren heeft opgebouwd. Op zaterdag 13 en 
zondag 14 juni is iedereen welkom op de open dag  tussen 10.00 en 14.00 uur 
om het Office Inspiration Center en het clubhuis te bezichtigen. 
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