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Ja, vertelt Hans Hendrikx tijdens de inlei-
dende rondleiding, er zaten zowel rationele 
als emotionele motieven achter de verhui-
zing naar de Innovatoren. ITSN, het bedrijf 
waaraan hij samen met zijn compagnon 
René Willemsen leiding geeft, had op de 
vorige locatie aan de Columbusweg geen 
groeimogelijkheden meer. “Dat was onze 
derde locatie, na in 2002 te zijn gestart in 
het bedrijvenverzamelgebouw van LIOF aan 
de Rudolf Dieselweg in Venlo. Waar we in 
2008  nog zo’n 25 medewerkers hadden, 
zijn dat er nu 65. De vorige locatie was 
bovendien een typisch kantorenpand met 
een lange gang en afzonderlijke ruimtes. 
Dit gecombineerd met de groei van onze 
organisatie werkte hokjesgeest in de hand. 
Dat moest eruit. Dat is hier gelukt. We zitten 
nu eindelijk in een passende, 21e-eeuwse 
werkomgeving.” Maar hij vindt de Innova-
toren tevens een gebouw met grandeur, 
zegt Hendrikx. “Ook emotioneel hebben we 
binding met de Innovatoren omdat we de 
ICT voor de Floriade gedaan hebben.”

Dynamisch samenwerkingsconcept
De verhuizing ging overigens niet zonder 
slag of stoot. Met de provincie (eigenaar 
van het gebouw, red.) werd eerst overlegd 
of beide etages volledig naar eigen wens 
konden worden ingericht. “Dat betekende 
dat ze gestript moesten worden. We wilden 
grote, transparante werkomgevingen 
zonder wanden.” Die zijn er wel, wijst hij, 
maar ze zijn van glas. Er zijn enkele ruimtes 
om te overleggen – zowel zittend als staand 
– maar verder zijn de twee verdiepingen van 
gevel tot gevel open. Wat opvalt, is de orde. 
Geen stapels rondslingerende papieren 
of dossiers. Geen bureaus gedecoreerd 
met McDonalds-maaltijden, Cup-a-Soup, 
broodje gezond of wat dan ook. Nee, 
schone, strakke werkplekken met op elke 
etage maar één printer en één prullenbak. 
“We printen sowieso weinig omdat we 
zoveel mogelijk digitaal werken. Dit ook om 
beweging onder de medewerkers te bevor-
deren. Dat geldt ook voor eten en drinken. 
Daarvoor is de koffiehoek. Medewerkers 

De Innovatoren 
langs de A73 in 
Venlo is een land-
mark. Het voorma-
lige entreegebouw 
van de Floriade 
2012 met zijn ken-
merkende ‘hap’ uit 
de bovenzijde hoef 
je maar één keer 
gezien te hebben 
en het zit in je ge-
heugen gebeiteld. 
Sinds november 
vorig jaar heeft 
ICT-bedrijf ITSN 
er onderdak op 
de vijfde en zesde 
verdieping. Maar 
waar de werkplek 
van mede-direc-
teur Hans Hen-
drikx nu precies te 
vinden is?
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komen zo in beweging en maken contact 
met elkaar, gaan in overleg. Dat is wat we 
met het dynamisch samenwerkingsconcept 
willen bereiken.” Om alles in goede banen 
te leiden zijn wel een aantal spelregels 
opgesteld, maakt Hendrikx duidelijk. “In 
samenspraak met de medewerkers.”

Voordat we op zoek gaan naar de werkplek 
van Hendrikx – we voelen eerlijk gezegd al 
wat nattigheid – nog even een opmerking 
over het uitzicht. Dat is spectaculair dankzij 
de twee van boven tot onder beglaasde ge-
vels. ‘On a clear day you can see forever’. De 
snelweg voor de deur, de bosrijke omgeving 
en een blik die kilometers en kilometers 
ver reikt. Hendrikx grijnst als hij met die 
constatering wordt geconfronteerd. “Ja, ik 
zei het toch, een gebouw met grandeur, in 
meerdere opzichten.” Goed, dan naar zijn 
werkplek. De grijns wordt nog iets breder. 
“Tja, jongens, die heb ik dus eigenlijk niet.” 
Daar staan we dan – scribent en fotograaf – 
met ons goed fatsoen. Geen werkplek. Het 
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met een irisscan te activeren.”
Dus geen foto’s van dierbaren, geen 
kunstwerkje, een apart hebbedingetje? 
“Nee, daar ben ik niet zo van en ook nooit 
van geweest.” En de medewerkers die daar 
wel iets mee hebben? “Dat mag. Als ze het 
bij vertrek maar in een locker plaatsen.” 
Maar wacht eens even: het was toch ‘hier 
zit ik meestal’. Toch iets van vastigheid? Een 
wat verontschuldigende glimlach. “Niets 
menselijks is mij vreemd. Ik loop meestal 
hier naartoe, maar als er al iemand zit, ga ik 
ergens anders heen. Ik kan overal werken. 
Klanten die hier op bezoek komen vragen 
wel eens hoe ik dat doe als ik een vertrou-
welijk gesprek met mijn compagnon René 
moet houden. Nou, we hebben zoals gezegd 
enkele overlegruimtes. Maar als die bezet 
zijn, kunnen we ook naar buiten lopen. Of 
bij een van ons beiden thuis overleggen.” En 
dan lachend: “Of gewoon zachtjes praten.” 
Hendrikx geeft aan dat het dynamisch 
samenwerken bij steeds meer bedrijven zal 
worden geïntroduceerd. “Wij lopen op de 
situatie vooruit, geven het voorbeeld. Dat is 
niet meer dan normaal. We richten digitale 

werkomgevingen voor onze klanten in, leren 
ze omgaan met het werken in de cloud. Dan 
zou het vreemd zijn als hier nog stapels 
papier zouden liggen.”

Kantoor van de toekomst
Oké, dat is duidelijk, maar zo’n bijna leeg 
bureau, dat is toch niet inspirerend. Er moet 
toch juist van alles op liggen waardoor het 
creatieve proces op gang wordt gebracht? 
Hendrikx schudt met zijn hoofd. “Kijk 
eens naar het uitzicht, dat is toch volop 
inspiratie. En dan de dynamiek om me 
heen, dat werkt ook inspirerend.” Tot slot, de 
flipperkast in de koffiehoek, heeft die dan 
een speciale betekenis? “Nee hoor, die is 

bedoeld om even op andere gedachten te 
komen. Ja, ik gebruik ‘m zelf ook.” Een ou-
derwetse flipperkast in wat verder het kan-
toor van de toekomst is. Een transparante, 
geordende omgeving met een fantastisch 
uitzicht waar iedereen willekeurig waar kan 
(samen)werken. Daar gaan we een verhaal 
van maken. “Wacht even”, zegt Hendrikx als 
we afronden. “Ik geef je mijn kaartje mee.” 
Dat is nog niet digitaal. Sterker nog, ligt in 
een ladeblok onder het bureau waaraan 
hij ‘meestal’ werkt. Toch iets persoonlijks 
op ‘zijn’ werkplek? Hij lacht. “Tja, ik ben nu 
eenmaal de baas… noem het de laatste 
stuiptrekkingen van de oude manier van 
werken.”

blijkt mee te vallen. “Nou ja, meestal zit ik 
hier.” Hij wijst op een van die meer dan op-
geruimde bureaus. Er hangen alleen, zoals 
overal, twee beeldschermen. That’s it. Toet-
senborden, muis en persoonlijke spullen 
gaan aan het einde van de dag in het kader 
van de clean desk policy in de tas mee naar 
huis of in de personal locker. “Of hier.” In 
dezelfde ruimte staat zo’n concentratie-
bank met zijpanelen waar je je enigszins in 
kunt verbergen. Of eigenlijk twee van zo’n 
banken tegenover elkaar, met er tussenin 
een klein tafeltje. “Kijk, dat kan ik dus in 
allerlei standen zetten.” Hendrikx zet er zijn 
tablet op. “Eigenlijk is dit mijn kantoor”, wijst 
hij op het apparaat. “Hier zit alles in, ook 
vertrouwelijke stukken. Hij is dan ook alleen 


