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d e s i g n

Coen van Ham (1971) woont in het centrum van Eindhoven en 

heeft zijn studio aan huis. Op de begane grond is het ontwerp- 

bureau gevestigd: werkplekken in een heldere, maar gezellige ruim-

te, terwijl op de tweede verdieping de woonkamer van Coen tevens 

dienst doet als ontvangstruimte voor het bureau. Ook hier geldt: 

modern en overzichtelijk, maar met een vriendelijke, huiselijke uit-

straling. Coen: “Een huis zegt veel over degene die er woont. Het 

draagt als het ware zijn of haar identiteit uit. Zo moet het ook zijn 

met de huisvesting van een bedrijf. Geen anonieme inwisselbare 

bedrijfsruimte, maar een interieur dat de identiteit van een bedrijf 

bevestigt.”

Identiteitslaag
Coen heeft er zijn werk van gemaakt. Na zijn afstuderen aan de 

Design Academy Eindhoven begon hij in 1998 zijn eigen ontwerp-

bureau dat zich toelegt op het versterken van de identiteit van bedrij-

ven en organisaties. “Je identiteit moet in balans zijn met je imago”, 

zegt hij stellig, en hij vertelt over één van zijn eerste opdrachtgevers: 

de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Toen Coen begon, was het 

inzicht dat je de met de inrichting van je bedrijfsruimte je imago kunt 

verstevigen, nog geen gemeengoed. “Het idee dat een huisstijl van 

belang kon zijn, vond je eigenlijk alleen maar terug in het drukwerk 

van een organisatie. Kantoren waren vaak anoniem – je kon aan niets 

zien wat voor bedrijf er gehuisvest was. Zo was dat ook bij de NPO. 

Toen ik daar voor het eerst binnenstapte, wees er niets op dat hier 

een groot mediabedrijf aan het werk was. Door het interieur meer 

in overeenstemming te brengen met het imago, maak je het voor 

medewerkers makkelijker om zich met het bedrijf te identificeren – 

om trots te zijn op hun bedrijf.” Coen spreekt in dit verband over ‘het 

toevoegen van een identiteitslaag, een gezicht dat je kunt tonen aan 

klanten, bezoekers en medewerkers.’ Na mediabedrijven als KRO, 

3FM en Veronica, volgden al snel andere bedrijven en organisaties. 

Eén van die opdrachtgevers was de Besturenraad/BKO: twee zelfstan-

dige organisaties die de belangen van het christelijk en het katholiek 

onderwijs behartigen, maar die op veel gebieden samenwerken. Zij 

betrokken in 2010 een gezamenlijke werklocatie in Woerden, waar-

voor Coen het interieur ontwierp. “Het was een uitdaging om de 

raakvlakken van deze twee belangenorganisaties te verbeelden.” Er 

is een ontwerp gemaakt dat op een subtiele manier naar de relatie 

tussen geloof en onderwijs refereert.

“Een interieur moet de identiteit 

van een bedrijf bevestigen”

Coen van Ham is de drijvende kracht achter COEN!,

het ontwerpbureau dat naam maakte met ontwerpen voor 

uiteenlopende bedrijven en instellingen als 3FM en de 

Besturenraad/BKO. Maar ook met prachtige kunstwerken, 

waarin Coen zijn spirituele kant laat zien…

Coen van Ham

Hier is Coen!
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