Nieuw hoofdkantoor DPD
Oirschot
Menselijke kant van logistiek
Met een slim ontwerp loste Inbo de puzzel van het nieuwe Nederlandse
hoofdkantoor van DPD op. Het hand in hand laten gaan van de dwingende
logistiek op het terrein en een gastvrije uitstraling voor medewerker en
bezoeker. Het efficiënte logistieke gebouw herbergt de ca. 2,1km lange
sorteermachine waarmee pakketbezorger DPD op de toekomst is
voorbereid. De belangrijkste kernwaarden voor het ontwerp waren logistiek
en veiligheid. Dit heeft geresulteerd in een hypermodern, functioneel
gebouw waarvan Inbo zowel het exterieur als het interieur heeft ontworpen
en ontwikkeld. De gastvrije entreeverdieping en de open en flexibele opzet
van de werkverdiepingen maken de verbinding met de kern van het bedrijf:
de vlotte bedrijvigheid van zowel de pakketten als de mensen.
Transparantie en gelijkwaardigheid binnen de organisatie in zowel het
proces als onderling tussen de medewerkers zijn van cruciaal belang voor
een toegankelijke en daarmee prettige werksfeer. Op de entreeverdieping
komen productie- en kantoorpersoneel gezamenlijk binnen en verspreiden
zich naar de hub, depot en het kantoor. Door de fysieke menging van de
afdelingen zijn deze werelden veel nauwer tot elkaar gekomen, leidend tot
een andere mentaliteit met meer wederzijds begrip naar elkaar.
In de multifunctionele Experience Room is direct zicht op de “The
Beast” zoals de sorteermachine ook wel wordt genoemd. Op de
kantoorverdiepingen zijn de open werkplekzones en break-out area’s
rond centrale vides en trappen gepositioneerd.
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Deze werkomgeving kent een barrière vrije setting waarbij de directie
letterlijk tussen de medewerkers werkzaam is of zichtbaar in de afgesloten
glazen ruimtes.
De identiteit van DPD – de verbinding – uit zich in een gebouw met een
open karakter in een letterlijk open omgeving om spontane ontmoetingen
te stimuleren. Om deze vernieuwde identiteit en veranderende mentaliteit
nog sterker te bevorderen heeft Inbo de huisstijl van het DPD interieur
opnieuw ontwikkeld. Materialen in warme texturen, rode knal- en
accentkleuren en unieke DPD-uitingen op de wanden. De knalrode overleg
ruimtes en stiltewerkplekken - de zogenoemde bestemmingen – zijn op
acupuncturele wijze uitgelicht en kennen een onderlinge verbondenheid
door het grafisch lijnenspel in de vloerafwerking. De vormgeving van
de maatwerk onderdelen zijn gebaseerd op de geometrische pakketten
vormentaal en fungeren als heldere oriëntatiepunten binnen de industriële
schil van het gebouw. Het effect van de nieuwe werkomgeving creëert
een dusdanig positieve mentale verandering, dat het interieurconcept als
formule wordt uitgerold over de andere locaties van DPD.

