
Amorepacific
& Vitra

Building
Connections



2726 27272626

Amorepacific, met meer dan 20 merken het grootste cosmeticabedrijf 
van Korea, ontwikkelt schoonheidsproducten die traditionele ken-
nis met baanbrekende technische ontwikkelingen combineren. Het 
bedrijf zet zich in voor ethische productontwikkeling, voor de bescher-
ming van het milieu en voor de maatschappij. Het indrukwekkende 
nieuwe hoofdkantoor in Seoul, ontworpen door David Chipperfield 
Architects, is een afspiegeling van de ambitie en creativiteit van het 
bedrijf en werd geopend in juni 2018. Het ontwerp is geïnspireerd op 
de traditionele Koreaanse architectuur en kenmerkt zich door een 
intieme en tegelijk open inrichting met subtiele overgangen tussen 
buiten en binnen die het welzijn van de werknemers bevordert. In 
de gevel van het gebouw bevinden zich drie grote openingen met 
verhoogde tuinen. Daar komt de natuur het gebouw binnen en heb 
je een spectaculair uitzicht over de stad, het nabijgelegen park en 
de bergen in de verte. Het gebouw heeft 30 verdiepingen, waarvan 
7 ondergronds, en biedt met een totaaloppervlakte van 216 000 m² 
plaats aan 7 000 werknemers. Op de onderste verdiepingen bevinden 
zich culturele ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek, waaron-
der een museum, een bibliotheek en cafés. Op de 5e verdieping is er 
een cafetaria, een fitnesscentrum, een loungeruimte en een massa-
gezaal voor de werknemers. De kantoren en werkruimtes bevinden 
zich op de verdiepingen daarboven. Het interieur is volledig ingericht 
met Vitra-producten en werd omgevormd van een kantoor met hok-
jes naar een open kantoorlandschap dat werd ingedeeld met Kado, 
het micro-architecturale systeem van Vitra.

Amorepacific Amorepacific

‘De vorm van het gebouw is tegelijkertijd abstract en gebarend. De proporties
van het gebouw werden, uitgaand van een duidelijk, uniek volume,

zorgvuldig uitgewerkt rond een centrale binnenplaats zodat natuurlijke ventilatie
en daglicht optimaal kunnen worden gebruikt. Drie grote openingen verbinden

het gebouw met zijn omgeving en geven uitzicht op de stad en de bergen in de verte.
Zo zorgen ze voor oriëntatie en een gevoel van harmonie.’

David Chipperfield Architects
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Kado
Kado is een uitzonderlijk veelzijdig structureel systeem. De basiselementen ervan,

die bestaan uit vierkante buizen en verschillende hoekverbindingen, kunnen
gemakkelijk worden gemonteerd tot verschillende structuren, zoals kubussen, legplanken, 

tafels, sokkels, gondels en aan het plafond bevestigde elementen, waardoor
binnen de ruimte een microarchitectuur ontstaat.

Vitra  Op welke manieren weerspiegelen de 
architectuur en de kantoorinrichting 
van het nieuwe hoofdkantoor uw 
merkidentiteit?

A Bij het begin van het nieuwe 
 hoofdkantoorproject wilden we dat de 
ruimte bezield werd door onze bedrijfswaarden 
en—cultuur, waarvan openheid veruit 
de belangrijkste is. Als cosmeticabedrijf 
wilden we ook dat het kantoor uiting 
gaf aan het concept van schoonheid, 
de bestaansreden van ons bedrijf—een 
natuurlijke schoonheid die voortvloeit uit 
evenwicht en harmonie. Omdat het bedrijf 
steeds groter wordt, was verbondenheid een 
ander belangrijk concept: verbondenheid 
met de natuur, onze belangrijkste bron van 
schoonheidsoplossingen, verbondenheid 
met elkaar en met de wereld in het 
algemeen. Met dit alles in het achterhoofd 
werd bij het ontwerp van het gebouw 
bovendien ook aandacht gegeven aan 
de verbondenheid met de omgeving. 
Hoewel de bouwvoorschriften bepalen dat 
een wolkenkrabber op deze plaats tot 40 
verdiepingen hoog mag zijn, hebben we 
gekozen voor 23 verdiepingen om zo dichter 
bij de grond en de natuur te blijven. Het 
gebouw is tegelijk uniek en onopvallend 
en belichaamt een Aziatisch concept van 
schoonheid die op elegante wijze versmelt 
met de natuur.

Het gedeelde, open kantoorlandschap is tot 
in het kleinste detail ontworpen met het oog op 
het welzijn en de professionele ontwikkeling 
van onze werknemers. Dankzij deze inrichting 
kunnen de werknemers ongehinderd met 
elkaar communiceren en vlot overschakelen 
van groeps—naar geconcentreerd individueel 
werk. Verplaatsingen naar, uit en binnen
het kantoorlandschap verlopen intuïtief. 
Iedereen wordt aangemoedigd om met elkaar 
te communiceren, te connecteren en
inspiratie te delen.

 ‘Omdat het bedrijf steeds groter 
wordt, was verbondenheid 

een ander belangrijk concept: 
verbondenheid met de natuur, 

onze belangrijkste bron van 
schoonheidsoplossingen, 

verbondenheid met elkaar en  
met de wereld in het algemeen.’

Vitra  Hoe reageren de werknemers op 
de sociale ruimtes in het gebouw, 
zoals de tuinen, het Aalto-café en de 
kunstgalerij?

A Ze genieten echt van deze sociale 
 ruimtes, waaronder ook het atrium 
en de theeruimte, omdat ze gelegenheid 
bieden tot sociale en culturele uitwisselingen. 
Het atrium is een plaats voor spontane 
ontmoetingen en is bovendien een 
uitnodigende plek waar onze werknemers hun 
vrienden en familie mee naartoe nemen. De 
deuren van ons nieuwe hoofdkantoor staan 
open voor iedereen, niet alleen voor onze 
werknemers. Iedereen kan komen en gaan 
wanneer hij wil.

Vitra  Welke impact heeft de overgang van 
hokjes naar een open kantoorlandschap 
met kantoorzones op de workflow en de 
communicatie tussen medewerkers? 

A Het feit dat we de werkplek delen
 heeft geleid tot meer communicatie 
en verbondenheid tussen de medewerkers 
en zelfs tussen de verschillende teams. 
Het open kantoorlandschap stimuleert 
immers horizontale communicatie tussen 
alle medewerkers, ongeacht hun team en 
organisatie. We geloven dat een omgeving die 
toevallige ontmoetingen stimuleert tussen leden 
van verschillende afdelingen—zoals marketing, 
verkoop of design—het delen van informatie en 
het besluitvormingsproces bevordert. 

 ‘Het open kantoorlandschap 
stimuleert immers horizontale 

communicatie tussen alle 
medewerkers, ongeacht hun    

 team en organisatie.’

Vitra  Hoe reageerden de werknemers op de 
nieuwe kantooromgeving? Hadden ze 
aanvankelijk bedenkingen of waren ze 
bang—en hoe gingen ze daarmee om?

A Er zijn veel elementen die volledig 
 verschillen van wat we vroeger 
kenden—zoals de symmetrische vormen, 
de bewegwijzering, de bureaus zonder 
scheidingswanden, het feit dat iedereen in 
dezelfde ruimte werkt zonder aparte kantoren 
voor directieleden. Het kostte tijd om zich 
aan te passen aan deze nieuwe omgeving 
en onze medewerkers hadden daar hulp bij 
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Kado 
Door multiplexpanelen aan de structuur toe te voegen, kan Kado niet

alleen als systeem worden gebruikt om de ruimte te verdelen, maar ook als
opslagsysteem en werkoppervlak.

nodig. Om tot een geïntegreerde aanpak 
te komen, organiseerden we verschillende 
fases, zoals interne workshops, en deelden 
we gebruikersgidsen uit over de ruimtes en 
voorzieningen. Ten slotte hebben we ook een 
helpdesk waar medewerkers persoonlijke 
ondersteuning kunnen krijgen.

Vitra  Hoe voelen ze zich nu ze tijd hebben 
gehad om aan de nieuwe omgeving te 
wennen?

A Iedereen bij Amorepacific blijft 
 zich aanpassen aan de nieuwe 
omgeving. Ze zijn ook begonnen de 
verschillende ruimtes op hun eigen creatieve 
manier te gebruiken. Soms is dat verrassend 
en soms inspirerend. Het feit dat er
verschillen zijn tussen onze verwachtingen 
en de manier waarop de ruimte werkelijk 
wordt gebruikt, betekent echter dat er nog 
steeds zaken zijn die we kunnen verbeteren. 
We blijven ons bijvoorbeeld afvragen of er 
bepaalde functies zijn die niet werken, die 
verder moeten worden afgestemd, dan wel 
of er meer ‘opleiding’ nodig is. 

Vitra  Hoe heeft uw bezoek aan de Vitra 
Campus en de kantoorshowroom u 
geholpen bij het formuleren van de 
belangrijkste vereisten voor de nieuwe 
kantooromgeving?

A De belangrijkste indruk die we kregen 
 van ons bezoek was er een van 

vertrouwen in Vitra, zowel in het bedrijf zelf
als in zijn beschouwing van de 
kantooromgeving als iets dat veel meer is dan 
een ruimte met meubels.

Vitra  Wat was de doorslaggevende factor bij 
uw keuze voor Vitra? 

A Er waren verschillende factoren:Vitra’s 
 ergonomische en mooie design, zijn 
vakmanschap, zijn inspanningen voor de 
productie van kantoormeubilair enz. Maar 
de belangrijkste reden is dat we ons bij 
Amorepacific bewust zijn van het belang 
van meubels in de werkomgeving: het zijn 
niet zomaar voorwerpen, ze communiceren 
met de mensen en met de omgeving. Toen 
we Vitra bezochten en onze plannen en 
wensen bespraken, voelden we dat we op 
dezelfde golflengte zaten. Vitra-producten zijn 
uiteraard betrouwbaar, maar we geloofden 
sterk in de toewijding van het bedrijf en zijn 
vermogen om aan onze eisen te voldoen.

 ‘Wij zijn ons bewust zijn
van het belang van meubels in

de werkomgeving: het zijn 
niet zomaar voorwerpen, ze 

communiceren met de mensen 
en met de omgeving.’

Kado
De vierkante buizen, die in verschillende afwerkingen verkrijgbaar zijn,

worden verbonden door een torsie van 45° en hoekverbindingen.
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