
SPECTACULAIRE FOTO’S ZORGEN VOOR 
VERBINDING

In augustus 2013 betrok klachteninstituut Kifid een nieuw kantoorpand in Den Haag. Desenco Group 
begeleidde zowel de zoektocht naar nieuwe huisvesting als de herinrichting van de twee nieuwe etages. 
Voor het nieuwe interieurontwerp schakelde Desenco Group het Haagse architectenbureau Graziosi 
Progetti in. Blomsma Print & Sign zorgde voor een spectaculaire visual. Saillant detail: de fotografie 
daarvan is óók door Blomsma gedaan!  

CASE STUDY:
KIFID



 
Advies- en managementorganisatie Desenco Group biedt haar relaties de mogelijkheid om het hele 
huisvestingstraject bij één partij onder te brengen. “Dat betekent dat we samen met onze klanten 
onderzoeken welke eisen er aan de huisvesting worden gesteld, dat we op zoek gaan naar geschikte 
locaties én vervolgens de inrichting begeleiden,” legt projectleider Anand Harnam uit. Voor het financieel 
klachteninstituut Kifid vond Desenco nieuwe ruimte in Den Haag, bij het Centraal Station. Harnam: “Het 
gebouw is al wat ouder en dus enigszins gedateerd. We hebben daarom architectenbureau Graziosi 
Progetti in de arm genomen voor de herinrichting van het interieur en om het eigentijdser te maken.” 

Uitgangspunten bij het interieurontwerp waren openheid en transparantie vertelt interieurarchitect Sander 
Haan van Graziosi Progetti, “maar omdat Kifid in de financiële sector werkt, was er ook behoefte aan 
privacy. We hebben daarom gekozen voor een speelse indeling met open en besloten plekken.” Het 
nieuwe Kifid-kantoor is lang, relatief smal en verdeeld over twee verdiepingen. Haan: “We wilden de 
lange zichtlijnen behouden én we wilden iets van de omgeving binnenhalen. Het kantoor ligt immers in 
hartje Den Haag en is omgeven door diverse bekende gebouwen en veel groen.” 

“Het effect is bijzonder goed. De zwart-wit foto’s zorgen
ervoor dat het pand een moderne, frisse uitstraling krijgt.”

OPENHEID EN TRANSPARANTIE



Een nieuwe trap verbindt nu beide verdiepingen; grote visuals verbinden de kantoorruimtes met elkaar én 
met het karakteristieke Haagse centrum. Om die verbinding te realiseren, wilde de architect foto’s van de 
omgeving gebruiken: “We zochten naar een goede mix tussen het groen en de gebouwen. Daarnaast 
wilden we in het beeld sterke contrasten,” aldus Haan. Om aan te sluiten bij het gebouw, maar er tegelijk 
een eigentijdse draai aan te geven, koos de architect voor zwart-wit foto’s. Foto’s van voldoende kwaliteit 
die aan alle eisen voldeden, bleken echter onvindbaar: “Uiteindelijk kwam Blomsma op eigen initiatief 
met een voorstel,” vertelt Anand Harnam. “Een collega uit het team van Blomsma is naast zijn werk als 
projectleider bij Blomsma ook een enthousiast fotograaf. Hij heeft speciaal voor dit project foto’s gemaakt. 
Daarmee hadden we precies de goede mix tussen ‘groen’ en skyline.” Ook Haan is enthousiast over de 
foto’s: “Het effect is bijzonder goed. De zwart-wit foto’s zorgen ervoor dat het pand een moderne, frisse 
uitstraling krijgt.” 

Zijn de foto’s al bijzonder, de montage van de visuals is dat ook. De beelden lopen namelijk helemaal 
door over de lange zijden van de ruimte: over de muren, de deuren en zelfs de brandhaspels en de 
kozijnen. De foto’s zijn daarom geprint op diverse materialen. Harnam: “Het is een combinatie geworden 
van naadloos AIRTEX-behang en zelfklevend vinyl, afhankelijk van de ondergrond waarop de visual 
gemonteerd werd.” Blomsma zorgde in nauw overleg met Desenco Group en Graziosi Progetti voor het 
printwerk en de montage van de visuals. Het effect is spectaculair vindt Haan: “De foto’s zijn voornamelijk 
in zwart-wit, maar voor één afdeling hebben we kleur gekozen. Deze ‘greenwall’ geeft een wat 
vervreemdend effect, dat erg goed werkt.” 

Al met al is het in alle opzichten een geslaagd project vindt Harnam: “Zowel budgettair als wat betreft 
samenwerking en uitvoering is dit een perfect project geweest.” Ook de medewerkers van Kifid zijn 
enthousiast. Haan: “Hoewel de ruimte van Kifid verdeeld is over twee verdiepingen, zorgen de trap in 
combinatie met de visuals voor verbinding. Mensen lopen ondanks de afstand gemakkelijk even bij elkaar 
langs.” Ook hij is tevreden: “Het was een perfecte samenwerking met Desenco en Blomsma en het was 
bovendien één van de snelst gerealiseerde projecten uit mijn carrière!” 

CONTRASTEN

“Het was een perfecte samenwerking 
met Desenco en Blomsma en het was 
bovendien één van de snelste projecten 
uit mijn carrière!”

Anand Harnam
Desenco Group



WIE IS BLOMSMA?
Sign specialist 
Blomsma Print & Sign is al meer dan 35 jaar toonaangevend specialist op het gebied van signing. Dit 
doen we voor een zeer breed scala aan toepassingen, van autobestickering tot lichtreclame en van 
buitensigning tot gevelrenovatie. In veel gevallen is zelfklevend vinyl de basis voor deze signing,  
waarmee we op een groot aantal verschillende ondergronden een uiting kunnen monteren. Ons motto 
luidt: “Dienstverlenend met oog voor detail en realiteit”. Daarbij zijn wij probleemoplossend voor 
bedrijven, instellingen en overheden. Van multinationals tot ZZP’ers met bedrijf aan huis. Wij ontzorgen 
door het bedenken, produceren en monteren van signing van hoge kwaliteit. 

Total Project Management
Ons ‘alles in één hand’ concept wordt ervaren als helder en compleet. Het is een beproefd traject 
van inventarisatie, rapportage, presentatie, productie en montage. Voor grote en veelomvattende 
projecten en volumeproducties formeren wij strategische projectteams. Ook op gebied van logistiek, 
productie en snijoplossingen adviseren en versterken onze collega’s van de verschillende afdelingen 
elkaar. Zij completeren elkaars vakkundigheden en productassortiment. Met elkaar spreken wij de taal 
van kunstenaars, facilitair managers, wagenparkbeheerders, communicatiemedewerkers, ontwerpers, 
architecten, zelfstandig ondernemers en onderhoudsbedrijven.

Blomsma Groep
Blomsma Print & Sign is onderdeel van de Blomsma Groep. De Blomsma Groep is opgericht in 1979 
en is tegenwoordig één van de grootste signbedrijven in Nederland. De Blomsma Groep heeft ruim 90 
medewerkers in vaste dienst en heeft naast een vestiging in Zoetermeer ook een vestiging in Hoogezand. 
In totaal heeft de Blomsma Groep een 5-tal divisies, te weten:
• Blomsma Print & Sign
• Blomsma Signs & Safety
• Blomsma RetailSigning
• Blomsma PrintMedia
• Blomsma Safety Components

3M™ Select Graphic Platinum Provider
Blomsma is een 3M™ Select Graphic Platinum Provider. Dit is het hoogst haalbare niveau voor 
leveranciers in de signmarkt. Dit betekent dat Blomsma Print & Sign namens 3M™ zelfstandig garanties 
kan verstrekken. Deze garanties worden verstrekt op zowel materiaal, productie als montage. Voor u 
betekent dit volledige projectgarantie en dus optimale zekerheid.

Wij werken o.a. voor: 


