
Splaces - Unlim
it your w

orkspace!

Hoe gaat het met je en met jouw bureau, 
Kantoor Kunst? Waar sta je nu ten opzichte van 
een paar maanden terug? Geeft de crisis jou 
nieuwe inzichten en ambities?
Met mij persoonlijk gaat het goed! Na een proces van 
ruim 1,5 jaar zijn mijn vriend en ik onlangs ingetrokken 
in onze nieuwbouw woning in Amsterdam. Een thuis 
dat ontstaan is vanuit mijn eigen hand. Met veel aan-
dacht heb ik ons appartement zelf ontworpen en deels 
ook gebouwd. Dat voelt goed! De ‘lockdown’ situatie 
door Corona heeft ervoor gezorgd dat er op werkge-
bied voor mij meer ruimte is ontstaan om ander soort 
projecten te gaan realiseren. Ik ben uit mijn comfort 
zone getreden en heb de focus gelegd op tenders en 
ideeën uit eigen initiatief. Vanuit het thuiswerken en 
de vele warrige zoom-meetings hebben een aantal 
zelfstandigen en ik een ontwerp gerealiseerd voor 
een probleem dat opgelost moet worden. Ik kan er 
nog niet zoveel over loslaten, maar dit is een pro-
ject dat we vanuit eigen initiatief aan het ontwikkelen 
zijn en waarvoor we op zoek zijn naar investeerders.

In deze tijd werken er momenteel nog veel men-
sen thuis. Jij ook. Zijn er factoren die je mist of 
juist een aanwinst vindt ten opzichte van op een 
kantoor of elders te werken?
Sinds ik mij eigen bureau heb opgericht, werk ik thuis. 
Het sparren met collega’s is iets dat ik zeker mis en 
ik kan mij voorstellen dat meerdere mensen dat de 
afgelopen periode hebben ervaren. Ik ben meer 
op mijzelf aangewezen en dat vergt een dosis 
zelfvertrouwen. Werken in mijn nieuwe huis, vind ik heel 
fijn. Ik breng heel wat uren door achter mijn bu-
reau, maar de telefoongesprekken die ik voer vinden 
plaats op mijn balkon met uitzicht over Amsterdam. 

Wat een verrijking! Bij het ontwerpen van mijn eigen 
woning, heb ik mijn eigen woon- en werkgedrag onder 
de loep genomen om zo tot de juiste indeling en vier-
kante meters te per functie te komen. Mijn vriend en ik 
hadden nooit voorzien dat we samen thuis aan het werk 
zouden zijn. Nu het ernaar uitziet dat hij permanent deels 
thuis aan het werk zal zijn, zijn we nog zoekende naar de 
positionering van zijn werkplek. Daar zijn we nog niet 
helemaal over uit. Gelukkig kan hij zich goed aanpassen 
en lijdt zijn functioneren niet onder het feit dat zijn werk-
plek, door mij, regelmatig verplaatst wordt in huis. 

Als fabrikant voelen wij een grote verant-
woordelijkheid voor de wereld om ons heen, het 
milieu en onze gezamenlijke toekomst. Alleen als 
we ons bewust zijn van de gevolgen van onze 
beslissingen, kunnen we de juiste beslissingen 
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Samen met onze bureaustoel
PURE Interior Edition, bezoeken we 
Jakob Kunst. Met een dosis 
werkervaring als interieurarchitect 
(bij organisaties als Gstar en MVSA 
architects) in zijn rugzak, heeft 
Jakob ruim een jaar geleden de stap 
gezet om zelfstandige ondernemer 
te worden. Zijn bureau: Kantoor 
Kunst. We zijn benieuwd hoe het 
met hem gaat en stellen hem een 
aantal vragen.
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nemen. Hoe zit het met jouw verantwoordelijk-
heidsgevoel? Zie je dat de verantwoordelijkheid 
van een interieurarchitect aan het veranderen is 
en dat de focus verlegd wordt?
Ik ben mij zeker bewust van de verantwoordelijkheid die 
ik meedraag als interieurarchitect. We realiseren 
interieurs die lang mee gaan en door tal van gebruikers 
gebruikt gaan worden. Duurzaamheid is een gegeven 
dat je nu niet meer kan en mag negeren. Hergebruik van 
afval dat zich resulteert in bijzondere, hoogwaardige 
materialen en producten, vind ik heel interessant. Aan 
jonge ontwerpers waardeer ik hun passie en zoektocht 
naar de mogelijkheden van het recyclen van afval. Uit 
ervaring weet ik dat aandacht voor deze ontwerpers hen 
een boost van zelfvertrouwen kan geven die zij zeker 
nodig hebben om succesvol  te worden. Ik ben dan ook 
altijd nieuwsgierig naar de nieuwkomers in de 
ontwerperswereld. 

Kan je voorbeelden geven van ontwerpers die 
hoogwaardige en esthetische producten realise-
ren?
De ‘plaatjesmakers’ vind ik een goed voorbeeld van 
jonge ontwerpers die op een verrassende manier

omgaan met hergebruik van plastic. Ook de circulaire 
producten van Cooloo kan ik waarderen. Zij ontwikkel-
den een spuittechniek met kurkafval en passen dit toe in 
meubelvorm. Naast de esthetische verantwoorde look 
van het product, heeft het ook nog een goede akoesti-
sche werking. Leuk, dat jullie initiatief, Cantor circulair, 
Cooloo in de collectie heeft opgenomen.

Wat zullen in jouw opinie permanente 
veranderingen zijn als consequentie van zo’n 
pandemie en hoe uit zich dit in kantoor-
omgevingen/bebouwingen? Worden kantoren nu 
bijvoorbeeld ruimer?.
Ik denk dat kantoorruimtes efficiënter ingedeeld gaan 
worden en daar niet per se meer vierkante meters voor 
nodig zijn. Flexwerken in het groot. Werknemers zullen 
meer in shifts gaan werken. Dat vraagt automatisch 
om een flexibele houding en inzet en daar ligt nog een 
uitdaging. Ik denk dat interieurarchitecten en architec-
ten ervoor kunnen zorgen dat zo’n flexibele houding op 
een positieve manier gestimuleerd kan worden. Men 
zal minder gebonden zijn aan een eigen bureau, zonder 
daar niet content mee te zijn. Ik ben ervan overtuigd
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Benieuwd naar de projecten die Kantoor Kunst 
realiseren? Kijk op www.kantoor-kunst.com voor meer 
info.

Wil je graag meer informatie ontvangen over de 
PURE Interior Edition? Neem contact op via 
verkoop@interstuhl.com en we sturen je de 
informatie toe naar gewenst postadres of per mail.

dat het initiatief dat ik aan het ontwikkelen ben, hier goed 
op aansluit. Iedereen is zijn eigen kantoor. Mijn naam 
Kantoor Kunst is daar een knipoog naar. Ik ben mijn ei-
gen kantoor, zonder dat ik daar fysiek honderden vier-
kante meters voor nodig heb op bijvoorbeeld de Zuidas.

Wil je zelf nog iets benadrukken?
Dat de PURE Interior Edition heerlijk zit!
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