
“De samenleving verandert snel en alles 

wordt hybride in het gebruik, met 

nadruk op beleving en natuurlijk heel 

duurzaam. We staan nog maar aan het begin; er 

is zoveel meer mogelijk door vraagstukken rond 

inrichting integraal aan de voorkant van het proces 

in te vullen”, opent Arnoud. “Onderwijs is één van 

de belangrijkste vormende factoren in het leven 

van een mens. Hele generaties zijn geworden 

wie ze zijn aan een Eromesmarko schoolbank of 

collegebank. Wij willen - samen met anderen - een 

belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het 

onderwijs. Met als doel het creëren van een omge-

ving waarin je beter kunt leren, lesgeven, werken 

en bijeen komen. De afgelopen jaren is Eromesmarko  

compleet vernieuwd, de drie verouderde fabrieks-

hallen zijn nu ruim verdubbeld qua m3, compleet 

gemoderniseerd, gebouwd met duurzaamheids-

prestatie GPR8 en de werkomstandigheden zijn 

stukken verbeterd zodat de seizoensinvloeden  

zoals koude en warmte de hal niet meer binnen  

dringen. Daarnaast wordt het voorste gedeelte ge-

bruikt voor de Meshallen waar ook Eromesmarko  

onderdeel van uitmaakt. De Meshallen is hét 

platform waar onderwijs gerelateerde organisa-

ties ontmoeten, netwerken, werken, kennis delen, 

inspireren, vergaderen en trainen. Het doel van 

de Meshallen is het onderwijs te verbeteren door 

Onderwijs, Overheid en Ondernemers met elkaar 

te verbinden. Kruisbestuiving tussen de  

De afgelopen jaren heeft Eromesmarko stevig geïnvesteerd in het ontwikkelen van de Meshallen in 
Wijchen als netwerk en kennisplatform voor het onderwijs en betrokken marktpartijen. Een mooie 
plek voor scheidend algemeen directeur Arnoud van Spijk om het stokje over te geven aan zijn 
opvolger Jeroen ter Weeme.

Tekst Sibo Arbeek

Meedenken staat centraal 
bij Eromesmarko

MEER DAN MEUBELS

BOUW EN INRICHTING

maart 2021SCHOOLDOMEIN 43

Gerealiseerd project: Merlet College



maart 2021SCHOOLDOMEIN44

verschillende disciplines leidt tot andere inzichten 

en vernieuwing. Op dit moment doen er al meer 

dan 30 onderwijsinnovators mee aan de Meshallen 

en er passen er nog meer bij. De entree is tegelijk 

showroom, Grand café en fijne werkplek. Het is 

voor een nieuwe bezoeker wat onduidelijk wat hier 

nu allemaal precies gebeurt, maar niemand van de 

aanwezigen die zich eraan lijkt te storen plus de 

vibe enthousiasmeert. Er wordt gebrainstormd, ge-

innoveerd en gewerkt aan duurzame oplossingen.”

GEEN CATALOGUS
Arnoud: “Ons doel is om het kennisniveau van de 

beslissers omhoog te brengen. Het begint vaak met 

een concrete vraag, die wij helpen te beantwoorden. 

We zien steeds vaker dat onze relaties bedrijfsmatiger 

naar de inrichting van hun gebouw kijken; je kunt wel 

veel geld in inrichting stoppen, maar wat levert het 

op? Meer gebruikers, hogere resultaten, fijne plekken 

waar je graag wilt zijn? Er is de afgelopen tien jaar 

veel gebeurd op het gebied van onderwijsinnova-

tie. Huisvesting en de inrichting ervan hebben zich 

nadrukkelijk als derde leermiddel ontwikkeld. Dat 

is een trend die we graag en goed willen ondersteu-

nen met onze circulaire contract- en adviesvormen. 

Daarom werken we ook niet meer met een catalogus, 

waarbij de opdrachtgever een meubel uitkiest op 

prijs. Je kunt wel een mooi stoeltje neerzetten, maar 

het gaat erom dat het concept klopt. Wij maken geen 

concepten. De klant bepaalt het concept en daar 

spelen wij op in. Of het nu om hybride leren gaat, een 

huiskamer gevoel of meerdere leer- en werkvormen. 

Wij zijn adaptief en denken mee met de visie van de 

klant. In principe kunnen wij als bedrijf alles, maar 

dat is niet ons doel. We doen wat nodig is voor de 

klant en daar gaan we heel ver in. We hebben drie 

merkwaarden, waarbij de hulpvaardige houding 

voorop staat;  wat heeft de klant aan kennis in huis en 

waar kunnen we ondersteunen? Daarnaast werken 

we altijd onderwijsgericht en in al onze processen 

duurzaam. Dat zijn de drie pijlers waarop Eromes-

marko geënt is en die ook tegemoet komen aan de 

wensen van onze klanten.” 

VERBINDING CENTRAAL
Jeroen ter Weeme is de opvolger van Arnoud: “Ik 

ben na een technische opleiding bijna 18 jaar actief 

geweest in de wereld van recruitment, waar ik het 

midden- en hogere kader bemiddelde. Ik wilde een 

nieuwe stap zetten richting een commerciële functie 

in de maakindustrie, maar wel bij een mensgericht 

bedrijf. Dat is Eromesmarko geworden en het voelt 

goed. Voor mij staat de verbinding met mensen 

centraal. Kennis delen is belangrijk, waarbij je samen 

met het onderwijs visies concreet vertaalt naar 

inrichting. Dat facilitaire speelveld trekt me, waarbij 

we hier inrichtingsconcepten helpen vormen. Door 

een innovatieve inrichting creëer je ook een vitale 

onderwijs omgeving. We werken voor alle onderwijs-

soorten en daarnaast de bibliotheken en ook het 

volwassenenonderwijs. Voor elk van die deelmarkten 

geldt dezelfde benadering: de klant staat centraal en 

wij zorgen dat we het samen met die klant gaan op-

lossen. De werkmethodieken zijn bij alle onderwijs-

soorten hetzelfde; je probeert de vraag achter de 

vraag te achterhalen. Dan is onze klant uiteindelijk 

blij met onze eigen-wijsheid. We steken vanaf de 

basis in en werken dan omhoog. De vraag is bijvoor-

beeld om meubilair te vervangen, maar tegelijkertijd 

ligt daar een ruimtelijke vraag achter en de wens om 

op een andere manier onderwijs te geven. Daarom 

hebben we ook eigen huisvestingsadviseurs en  

interieurarchitecten.”

VERSCHILLENDE INITIATIEVEN
Arnoud kijkt terug: “In 2012 ging Marko failliet en 

werd door de VDB Groep overgenomen, die nu 

overigens de Fair Furniture Group heet. In 2008 was 

Eromes ook al bij de groep gekomen en in 2014 is het 

bedrijf Eromesmarko gaan heten. De beide merken 

stonden sterk in de markt en we wilden minder 

productgericht en juist meer conceptgericht werken. 

Samen met onderwijsinstellingen, onderwijsadvies-

instellingen zoals de HAN, Ludwig Maximilians- 

Universiteit, de AVS, de Rolf Groep en vele anderen 

zijn we op zoek gegaan naar een proactieve houding 

‘wat heeft de markt nodig’ in plaats van de vraag 

afwachten. De Eromesmarkoschool (2015) waar de 

nieuwste trends op huisvesting en onderwijsgebied 

voor onze doelgroep duidelijk worden gemaakt, het 

SEE-platform (Share-Explore-Experience) (2016), een 

kennisgroep van meer dan dertig HO- en WO-in-

stellingen waar kennis en ervaring gedeeld wordt en 

natuurlijk de Meshallen (2019/2020) zijn concrete 

“Je kunt wel 
een mooi 
stoeltje 
neerzetten, 
maar het 
gaat erom dat 
het concept 
klopt” 

Arnoud van Spijk (l) en Jeroen ter Weeme
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RHEIN-MAAS ZENTRUM
Een aantal betrokken partners uit Nederland heeft als 

onderdeel van een zich ontwikkelend netwerk met 

partijen in Duitsland het Projekt Lern-Raum opgezet. 

Het Projekt Lern-Raum stelt zich ten doel om actief 

een bijdrage aan de (onderwijskundige) vernieu-

wing en inrichting van het onderwijs in Duitsland en 

Nederland te leveren. Aanleiding vormt de behoefte 

vanuit de regering van de deelstaat Nordrhein-West-

falen, veel gemeenten en schoolbesturen om het 

onderwijs in Duitsland te innoveren en dat ook te 

vertalen naar de inrichting van onderwijsruimten. 

De fysieke vorm hiervan is het Rhein-Maas Zentrum 

(2020) waar onderwijsinnovatie is te zien en te be-

leven. Ons hoofdkwartier in Duitsland zit in Frankfurt 

en we denken vanuit deze twee centra zeker nog te 

kunnen groeien.”

ONDERNEMENDE VIBE
Jeroen tenslotte: “Je merkt dat Eromesmarko een 

technisch gedreven club is met een creatieve en 

onder nemende vibe. Er gebeurt altijd wel wat en er 

zijn genoeg kansen voor iedereen om zich te ontwik-

kelen. Ik merk nu dat collega’s ervaren dat ze onder-

deel zijn van iets groters en dat ze actief betrokken 

zijn bij de ontwikkeling en groei van het hele bedrijf. 

Dat betekent ook strategisch en creatief meedenken 

over het realiseren van nieuwe concepten. Wie de 

drive heeft om mee te doen, voelt zich hier thuis.”

Kijk voor meer informatie op www.eromesmarko.nl.

initiatieven waarmee we actief zijn. De start van het 

merk Zooi (2017), gemaakt van restmateriaal uit de 

eigen fabrieken, is één van de hoogtepunten van 

integraal duurzaamheidsbeleid, het merk is namelijk 

vanuit de werkvloer ontstaan.”
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