
De werkplek is passé,       leve de 
werkomgevingConceptual is het nieuwste merk in de ‘stal’ van SV. Dat 

meldde de Rotterdamse importeur/inrichter deze zomer in 

een nieuwbrief. Alle reden voor Inside Information om af 

te reizen naar de mooie nieuw ingerichte showroom van 

SV om grondlegger Leo Schouten en Conceptual-oprichter 

Dirk Rutten te vragen naar het hoe en waarom van de 

samenwerking. 
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Elk interview is anders. Als redacteur 
op het gebied van projectinrichting 
kom je bij heel wat bedrijven over de 
vloer, en elke organisatie heeft zo zijn 
eigen verhaal. Bij sommige bedrijven 
wordt je ondergedompeld in de pro-
ductcatalogus, anderen vertellen voor-
al hun ergonomische verhaal, en weer 
anderen focussen – zeker de laatste 
jaren – eerst en vooral op circulariteit. 
Maar bij SV is het een beetje anders. 
Wie bij deze Rotterdamse inrichter op 
bezoek gaat, kan er zeker van zijn dat 
het interview het karakter krijgt van een 
‘helicopterview’ op het heden en de 
toekomst van de branche, in relatie tot 
de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Want Leo Schouten kijkt graag met 
een brede blik naar de branche. Bij 
hem geen wervende verhalen over 
producten en prijzen. Schouten praat 
liever over waar het met de branche 
naar toe gaat, en op welke wijze een 
speler als SV een antwoord kan bieden 
op de klantvraag van vandaag en mor-
gen. Precies daarom was er direct een 
klik tussen de creatieve geesten van 
SV en Conceptual. “We delen dezelfde 
passie”, aldus Dirk Rutten, creatief di-
recteur van Conceptual.

We zitten gezamenlijk aan de huisbar 
in de smaakvolle showroom van SV 
in Rotterdam. Reden van gesprek is 
het recente bericht dat SV het merk 
Conceptual van Dirk Rutten heeft 
toegevoegd aan zijn ‘stal’, die voorts 
onder meer bestaat uit designmerken 
als Prooff, STUA, Sellex, Lamm, Iduna, 
Citterio, Wagner en Unifor. Voorliggen-
de vraag: hoe en waarom is de samen-
werking tussen SV en Conceptual tot 
stand gekomen? Want de gedeelde 
passie van Schouten en Rutten is na-
tuurlijk maar een deel van de verklaring 
voor de publiekelijk aangekondigde 
‘verkering’ tussen beide bedrijven. 

“SV profi leert zich nadrukkelijk met 
designcollecties en stelt deze ook ter 
beschikking aan kantoor- en projectin-
richters, waarmee we dus ook samen-
werken in projecten. Wij willen onze 
relaties, te weten architecten, consul-
tants, opdrachtgevers en dealers, een 
totaalpakket aan specifi eke meubel-
oplossingen bieden voor de moderne 
werkomgeving”, legt Leo Schouten uit. 
“Maar voor de ‘break-out area’ in het 
kantoor – die steeds belangrijker wordt 
– hadden we nog ruimte voor een 

merk omdat we niet het hele spectrum 
goed afdekten. Nu onze exclusiviteit 
met Orangebox ophield, waren we op 
zoek naar een uitbreiding in dit seg-
ment. Eén van de mogelijkheden was 
het ontwikkelen van nieuwe producten 
met ons eigen label Prooff. Maar dat 
leek ons een minder goed idee. Prooff 
is een eigenzinnig label, waarmee we 
vooral creatieve, experimentele meu-
belcomponenten willen blijven ontwik-
kelen. We willen die identiteit in stand 
houden. Daarom hebben we besloten 
op zoek te gaan naar een merk dat de 
producten biedt waarmee we ook in 
break-out zones en overleggebieden 
mooie en functionele meubels kunnen 
bieden.”

De oplossing van het probleem diende 
zich aan tijdens de laatste editie van 
de beurs Design District in Rotterdam. 
Aldaar presenteerde ontwerper Dirk 
Rutten zijn merk Conceptual op de 
Nederlandse markt. Met fl exibele en 
modulair opgebouwde oplossingen 
voor moderne team- en overlegplek-
ken trachtte Rutten er de aandacht te 
vangen van een Nederlandse partner. 
“We zijn een Nederlands bedrijf, maar 

vreemd genoeg zijn we de laatste jaren 
vooral gegroeid in het buitenland”, 
vertelt Rutten. “In Duitsland en Frank-
rijk werken we met prachtige partners, 
die op corporate niveau opereren en 
waarmee we dus tal van mooie aan-
sprekende projecten hebben kunnen 
doen. In Nederland wilden we ook 
zo’n partner. Op Design District sprak 
ik veel geïnteresseerde partijen, maar 
bij al die gesprekken ging het al snel 
over kortingen en levertijden. Dat is niet 
direct de insteek die ik zocht. Ik was 
op zoek naar een partner die net als ik 
primair gefocust is op het creëren van 
een maatpak voor een opdrachtgever. 
Met Leo ging het gesprek in de richting 
die ik voor ogen had. We spraken over 
de te verwachten ontwikkelingen op de 

markt en de manier waarop je als aan-
bieder de beste oplossing kunt bieden 
in een uiterst dynamische context.”

Het contact op de beurs leidde tot een 
tweetal vervolgafspraken, die uitein-
delijk dus uitmondden in de samen-
werking tussen SV en Conceptual. “Ik 
had aanvankelijk niet aan SV gedacht 
omdat ik aannam dat er teveel overlap 
zou zijn”, aldus Rutten. “Maar na de 
gesprekken met Leo werd duidelijk dat 
we elkaar qua collectie juist aanvullen 
en ook voor wat betreft onze visie op 
de markt helemaal op één lijn zitten.” 
Die visie van Conceptual en SV wordt 
gekenmerkt door een conceptuele 
denkwijze, waarbij niet de hardware 
– de producten – leidend zijn, maar 

De Cabin Booth: helemaal op zijn plaats in het 

moderne kantoor.
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om bij een organisatie te gaan werken. 
Want dat zijn de ontwikkelingen die 
momenteel spelen.” Schouten is het 
ermee eens: “Het gaat tegenwoordig 
niet meer om het faciliteren van een 
werkplek, maar om het creëren van 
een werkomgeving, een context waarin 
mensen het beste uit zichzelf kunnen 
halen en optimaal kunnen functione-
ren. En dat vraagt bij iedere organisatie 
om een op maat gesneden oplossing, 
gekoppeld aan een eigen identiteit.”  
 
Deze ontwikkeling stelt merken als 
Conceptual voor een uitdaging, erkent 
Rutten. “Vanuit productie-efficiëntie 
wil je in feite zo veel mogelijk stan-
daardiseren”, zegt hij. “Maar vanuit 
de dynamische marktvraag wil je juist 
zoveel mogelijk gedifferentieerde pro-
ducten bieden. Het antwoord op die 
schijnbare tegenstelling ligt in het slim 
ontwerpen van producten. Doordat de 
Conceptual-oplossingen modulair zijn 
opgebouwd, kun je de meest veelzij-
dige werklandschappen maken en ze 

bovendien eenvoudig aanpassen aan 
nieuwe ontwikkelingen. We bieden 
daarmee eenheid in verscheidenheid.” 

Dat ICT geheel geïntegreerd kan wor-
den in de oplossingen behoeft nauwe-
lijks betoog. En ook op allerlei andere 
vlakken – materialisaties, afmetingen 
en uitvoeringen, specifieke aanpas-
singsmogelijkheden, et cetera – biedt 
de Conceptual-collectie de meest uit-
eenlopende configuraties. Het zijn pre-
cies deze dynamische eigenschappen 
die Schouten zocht. “Het gaat wat mij 
betreft nog te vaak over prijs en bud-
get, terwijl het zou moeten gaan over 
investeren in je medewerkers, het be-
drijfskapitaal. Ook gaat het bij inrichten 
niet om het mooiste plaatje maar om 
de beste totaaloplossing. Het mooiste 
compliment dat de adviseurs en wij 
kunnen krijgen van opdrachtgevers is 
echt niet: ‘wat ziet het er mooi uit’. Het 
mooiste compliment is: ‘het werkt in de 
praktijk fantastisch’. Dát is ons geza-
menlijke doel.” 

www.sv.nl
www.conceptualfurniture.com

waar er vooral ook aandacht is voor de 
‘software’ – de brede context waarin 
producten worden toegepast. “Wij ver-
kopen dus niet vanuit de prijs van een 
product, maar altijd vanuit de toepas-
sing”, zegt Schouten hierover. “Wan-
neer je gebruikers serieus neemt, dan 
moet je ook de adviesfunctie serieus 
nemen. Fabrikanten die in-company 
kantoorconcepten realiseren, advi-
seren – begrijpelijk vanuit hun positie 
– altijd de producten uit hun eigen 
portfolio. Wij hechten grote waarde aan 
de eigen positie van onafhankelijke 
consultants en architecten. Want zij 
kijken niet per definitie vanuit een port-
folio naar een opdracht, maar vanuit 
de werkelijke probleemstelling zoals 
geformuleerd in een programma van 
eisen. Dit komt helemaal overeen met 
Ruttens visie. Hij was precies op zoek 
naar een partner die de uiterst gedif-
ferentieerde vraag van klanten serieus 
neemt. “Ik ben alleen geïnteresseerd in 
inhoudelijke verkoop met écht advies”, 
zegt de Conceptual-man hierover. Dat 

is des te belangrijker nu het speelveld 
voortdurend verandert. De samenle-
ving – en daarmee ook de eigentijdse 
werkomgeving – is dynamischer dan 
ooit. “Ons uitgangspunt is: toege-
voegde waarde bieden. Dat betekent 
dat je eigenheid moet kunnen bieden, 
dat je producten kunt leveren die faci-
literen dat werk en privé steeds meer 
door elkaar heen gaan lopen, en dat 
je werkomgevingen kunt creëren die 
jonge succesvolle mensen verleiden Elements: voor elke gewenste stijl en uitstraling.

De lijn Elements biedt de meest uiteenlopende 

modulaire oplossingen. 

Voor het optimaal invullen van ‘break-out area’s’ 

is de markt bij SV/Conceptual aan het goede 

adres. 
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