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teit. Witteveen: “Daar heb ik bijvoorbeeld de 

hele collectie van Max Design staan, en veel 

van Stokke, Herman Miller, Haworth, Leuwico, 

Håg, Palmberg, enzovoort. De nieuwe show-

room is een verlenging van de bestaande, en 

geleidelijk komen daar ook andere meubels 

te staan.

Die wandenshowroom is opgezet om het an-

ders te doen dan anderen. Daarmee val je 

op en onderscheid je je van de andere aan-

bieders. Die communiceren vooral op de 

prijs, wij bieden allerlei extra informatie. 

Scheidingswanden bieden een bepaalde mate 

van privacy om bijvoorbeeld geconcentreerd 

te kunnen werken in een open offi  ce space. 

Ze vormen dan een perfecte oplossing, zeker 

omdat je ze in allerlei vormen, maten, kleuren 

en materialen, met prints, egaal, enzovoort 

kunt krijgen. Al die mogelijkheden kun je bij 

name van callcenters. Zo hebben we bijvoor-

beeld een leuk project gedaan voor Fortis, 

en nog voor enkele andere bedrijven. Een 

ander project is paleis Soestdijk, daar heb-

ben we via een interieurarchitect van de 

Rijksgebouwendienst in de Orangerie enkele 

akoestische panelen mogen plaatsen.” 

“Zien is geloven,” besluit Witteveen, “daarom is 

die showroom er. Als klein bedrijf kom je 

eigenlijk nooit bij klanten als Holland Casino of 

RAI, maar met een specialiteit lukt dat wel.” 

Meer informatie: www.project-inrichting.nl

ons bekijken. En in combinatie met zit/stata-

fels kun je uitstekende ergonomische oplos-

singen laten zien. Het is een compleet advies, 

we bieden een beleving. Daarmee kun je de 

klant veel meer toegevoegde waarde bieden. 

Bijvoorbeeld interieurarchitecten kunnen op 

die manier een heel goede indruk krijgen van 

wat de mogelijkheden zijn.”

De locatie helpt ook: aan het water van de 

Amstel. Ook daarmee onderscheidt Witteveen 

zich van andere aanbieders: “Die zitten vaak 

op een bedrijventerrein en daar is het niet al-

tijd even gezellig, zeker ’s avonds niet.”  

Vruchten

Volgens Witteveen werpt de nieuwe show-

room nu al zijn vruchten af: “Dit met de schei-

dingswanden is eigenlijk heel snel gegaan, ik 

heb nu al vrij veel orders binnen, en dan met 

Het bedrijf heeft een geheel eigen fi losofi e, zo vertelt directeur Robin 

Witteveen: “Als MKB-bedrijf kun je alleen maar succesvol zijn als je fo-

cust. Mijn strategie is om elke twee jaar iets anders binnen de branche 

te pakken, en me daar op te richten. Dat zie je terug op mijn websites, 

die hebben elk een speciaal onderwerp. Een mooi voorbeeld is zadel-

stoel.nl. maar via project-inrichting.nl kun je eigenlijk alles bekijken, 

het staat dus dubbel op het internet. Dat is van het begin af aan mijn 

insteek geweest, dat focussen.”

Witteveen Projectinrichting was de eerste aanbieder van kantoormeu-

bilair in Nederland met een eigen website. Daarmee was het bedrijf 

voorloper, en dat innovatieve karakter heeft Witteveen nog steeds, ook 

na 10 jaar. 

FOCUS OP 
SCHEIDINGSWANDEN

Echt beleven

De hoofdvestiging van Witteveen Project-inrichting is een historisch 

pand in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. “Die werd te klein,” 

vervolgt Witteveen. “We hadden beperkte opstellingsmogelijkhe-

den, alleen maar van die kleine demowandjes staan. We kregen wel 

veel aanvragen, maar die werden te weinig orders. Een scheidings-

wand is een product dat je echt moet beleven. Het zijn grote opper-

vlaktes, je moet de stabiliteit kunnen bekijken, de textuur kunnen voe-

len, de akoestische eigenschappen ervaren. Zoiets koop je niet van een 

plaatje.” 

De nieuwe showroom bevindt zich op slechts vijf minuten van de be-

staande, en beslaat maar liefst 130 m2. Genoeg ruimte om een twin-

tigtal wanden op te stellen van gerenommeerde merken als Screen 

Solutions, ABV, Caimi, Tom Dixon, SoftWall, Osso, Off ecct, AntiNoise, 

enzovoort. De klant krijgt echt een goede indruk van de diverse oplos-

singen, en kan op basis daarvan een gefundeerde keuze maken. 

Verlenging

Toch is ook het getoonde in de bestaande showroom van hoge kwali-
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