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OVER LOGGE

Logge maakt meubilair op maat voor 

bedrijven en particulieren, helemaal naar 

wens en volgens uw speciicaties. Daarnaast 
is Logge de eerste interieurbouwer die 

circulaire inrichtingen op maat ontwerpt en 

bouwt met duurzame materialen. Logge 
maakt onze wereld mooier, gelukkiger en 

beter.
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de medewerkers en het voorstel van Logge 

de doorslag om voor hen te kiezen. Logge 

bouwde een mooi kantoorinterieur van ca. 

700 m2. Na aloop van het huurcontract werd 
door PA Consulting Group om verschillende 
redenen besloten om te verhuizen naar een 

nieuwe locatie - wederom op Papendorp in 
Utrecht. Ondanks de groei van het bedrijf en 

het toegenomen aantal medewerkers kon PA 

Consulting Group inmiddels toe met minder 
vierkante meters. Consultants werken meestal 

op locatie bij de klant en ook thuiswerken is 
mogelijk. Door minder vierkante meters tegen 

een gunstigere prijs leverde PA dit ook direct 
een besparing op de huisvestingskosten.  
Het oog viel op een verdieping in een pand 
op de Secoya Campus op Papendorp – 

prima qua vierkante meters, maar met 
een uitdagende lay-out. Marc Jordense, 
Regional HR Manager Continental Europe 
van PA Consulting Group met huisvesting 
voor de Nederlandse markt in zijn 

portfolio, had goede herinneringen aan 
de interieurbouw door Logge zeven jaar 

geleden. Hij hoefde niet lang na te denken 

om contact met hen op te nemen om deze 
ogenschijnlijk lastige lay-out functioneel en 
mooi in te richten.

Achtergrond

PA Consulting Group is een internationaal 
consultancybureau dat vanuit haar focus op 
“consulting, technology and innovation” 
actief is op het gebied van grootschalige 
transformaties met strategische impact in het 
bedrijfsleven en de publieke sector. Het bedrijf 
is wereldwijd actief in 25 landen, waaronder 
in Nederland met een kantoor in Utrecht. 

Vanuit hier zijn circa 70 consultants werkzaam. 

PA Consulting Group is een succesvolle 
organisatie met een gezonde groei en 

daarom is het van groot belang om de juiste 

medewerkers aan boord te houden. Zij willen 

de medewerkers een prettige en functionele 
werkomgeving bieden wanneer zij op kantoor 
zijn.

Uitdaging

Toen PA Consulting Group - nu ruim 7 
jaar geleden - een kantoorpand in Utrecht 
(Papendorp) zou betrekken en dat ingericht 
moest worden door een professionele 
interieurbouwer, maakte zij een shortlist 
van drie partijen. Eén van die partijen was 
de irma Logge. Kort gezegd gaven de 
scherpe prijsstelling, het goede gevoel bij 



Oplossing

Toen Jaap Logge, eigenaar van Logge, het 
kantoor dat zij zeven jaar eerder hadden 

opgeleverd betrad, zag hij direct wat hij zou 
adviseren. Er was – waar Logge bekend om 

staat – ook toen gewerkt met hoogwaardige 

en kwalitatief duurzame materialen en 

meubilair. Alle onderdelen bleken na zeven 

jaar dienst te hebben gedaan nog uitstekend 

bruikbaar voor een tweede ronde. Voorzichtig 

demonteerden de interieurbouwers van Logge 

alle bruikbare onderdelen: diverse formaten 

inbouwkasten, systeemwanden met motief, het 
keukenblok, de ontvangstbalie, glaswanden, 
deuren, eettafel en –bar, verlichting, bureaus 
en bureaustoelen. Dit gebeurde in fases, zodat 
de consultants zo goed mogelijk door konden 

blijven werken op de oude locatie en hoefden 
zij slechts twee weken hun uitwijk te zoeken 

naar alternatieve werkplekken. Een geruisloze 
overgang van het ene naar het andere kantoor. 

Het ontwerp van de nieuwe locatie werd 
zorgvuldig bekeken en zó aangepast dat met 
de bestaande materialen en meubels een 

geheel nieuwe kantoorruimte kon worden 

ingericht. Logge zorgde voor demontage, 

transport en een refresh van alle onderdelen 
voordat deze door hen werden geplaatst 
in de nieuwe ruimte. Het klopte tot op de 
millimeter. Behalve een extra systeemwand en 
nieuwe vloerbedekking werd uit de bestaande 

inrichting een compleet kantoor opgetrokken 
op de nieuwe locatie.
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“Het is prettig een 
interieurbouwer te 
hebben die met je 

meedenkt en kwaliteit 
levert. Dat deed Logge 

zeven jaar geleden 
en ook nu weer 

uitstekend.” 

Marc Jordense,
Regional HR Manager Continental 

Europe PA Consulting Group



Resultaat

Het resultaat was een prachtig, nieuw kantoor 
waar de medewerkers van PA Consulting 

Group zich al snel thuis voelden en met trots 
gasten ontvangen op de rode loper. 

De voordelen van dit verhuisproject zijn 

groter dan dat alleen:
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De vierkante meters zijn gereduceerd met 

bijna 25%: van 700 m2 naar 540m2 - wat een 

grote kostenbesparing op de huurprijs per 
vierkante meter per maand betekent.

Een bijna geruisloze verbouwing en verhuizing 

van het kantoor waarbij de business nog geen 

dag stil gelegen heeft.

Er is een enorme kostenbesparing 
gerealiseerd door hergebruik van materialen, 
verlichting en meubilair, afkomstig uit het 
voorgaande kantoor.

Dit project heeft een bijdrage geleverd aan 
het behoud van onze planeet door duurzaam 
ondernemen: recycling van bijna alle 
materialen die nog niet aan het einde van hun 

levenscyclus waren.

25%
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Meer inspiratie & informatie?

Voor meer inspiratie en informatie over wat 

Logge interieurbouw voor u kan betekenen, 
gaat u naar onze website of neem contact 

op met een van onze medewerkers.

http://www.logge.nl/projecten

