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Geachte heer, mevrouw,
Bij deze onze inzending! Verdere toelichting en foto's vindt u in de bijlagen. Dit project
vormde een mooie uitdaging om met behulp van o.a. kleurenleer en
omgevingspsychologie, een interieur te creëren dat (vandalismebestendig blijkt),
motiveert en positief aanvoelt.
Wij kijken met enthousiasme uit naar het resultaat.
Hartelijke groet, Barbara van Druten en Niki Koutouras ~ ARTvertisements

Kleurige en optimale werkleeromgeving voor werkzoekenden.

Een lange grijze gang is niet de meest inspirerende omgeving om te leren en te werken, laat staan om
werkzoekenden enthousiast naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Werkse! gaf ARTvertisements de
opdracht: breng meer licht en lucht aan in combinatie met de missie en visie van Werkse! Het resultaat:
een ware omtovering.
Interieurdesigner Niki Koutouras van ARTvertisements (advertisements en art): “Werkse! was een
fantastische uitdaging. We leefden ons in de behoeftes van de mens met een afstand tot de
arbeidsmarkt in en hielden daarbij ook rekening met de identiteit en het DNA van het bedrijf. We hebben
vooral gelet op wat de bezoeker nodig heeft.” Door middel van kleurenleer en kleurgebruik – o.a. veel
rustgevend groen, luchtig blauw en fris wit – wil men een bepaald effect bij de doelgroep behalen. Zoals
mentale rust en ruimte, een positieve beleving, het ervaren van meer ruimte, het onbewust stimuleren
van beweging, groei en ontwikkeling en natuurlijk het durven dromen en perspectief bieden. Er is
gewerkt ook vanuit de wetenschap dat natuur een positieve werking heeft op mensen en dat is in het
totale interieur voelbaar en zichtbaar. Op verzoek van Werkse! is ook meer privacy gecreëerd voor één
op één gesprekken, zodat makkelijker de diepte ingegaan kan worden. En de tientallen vacatures
wapperen niet meer als A4-tjes aan de wand. Via een touchscreen kan iedere werkzoekende vacatures
aanklikken en naar zichzelf mailen.
De grijze gang van voorheen is nu behangen met natuur met een knipoog naar werk gerelateerde
issues. Creative Director Barbara van Druten van ARTvertisements: “Zo zijn er geldbloemen en vliegende
geldbriefjes in de digitale collages verwerkt, die staan voor de behoefte aan een baan en financiële
zelfstandigheid. Ook bloeien er diplomaplantjes, die staan voor groei en ontwikkeling en de stap om naar
een diploma behalen. Er komen ‘blije’ plantjes in voor en klavertjes vier, want werken brengt ook geluk
en tevredenheid met zich mee. De met douw bedruppelde spinnenwebben met de wereldbolletjes er in,
staan voor het netwerk dat je op kunt en moet bouwen, dat je niet alles alleen kunt of hoeft. Ook de
(multiculturele) handvlinders staan hiervoor: helpende handjes. De bellen met de klok er in, staan voor de
tijd die je hebt om je dromen waar te maken. En ook laptopvlinders, vacaturebootjes en usb-plantje

ontbreken niet.“ In lijn met de gang werden ook de centrale hal, entree en balie eigentijds omgetoverd.
De bezoekers worden vanaf de entree verleidt met beelden uit de missie van Werkse!: ‘iedereen doet
ertoe & werk maakt je rijker’. Alles is met elkaar verbonden binnen dit concept, zo komen stofjes van het
meubilair terug in het speciaal ontworpen behang en elementen van het behang komen weer terug in
het fantasierijk lichtplafond en tafelblad. En de TL-buizen? Die zijn zo verpakt dat contact met de
buitenwereld inclusief wolken gesuggereerd wordt.
ARTvertisements bestaat uit het duo Barbara van Druten en Niki Koutouras. Zij werken met diverse
teams aan allerlei projecten, vooral gericht op de identiteit en beleving van (openbare) ruimtes.
ARTvertisements is een medium waarin esthetiek, informatie en commercie samenkomen door middel
van op maat gemaakte digitale collages binnen op maat gemaakte interieurs. ARTvertisements wordt
ingezet voor zowel zakelijke als particuliere interieurs, producten, stadsverfraaiing, leegstand en
bouwprojecten. Ze werkten o.a. voor Ibis Amsterdam, Ziggo Dome, gemeente Leiden,
woningbouwvereniging Portaal en nu dus Werkse! www.ARTvertisements.com.
In het geval van Werkse! heeft ARTvertisements samengewerkt met Kloet Onderhoud Vlaardingen. De
interieurfoto’s zijn gemaakt door Michael van Oosten.

