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Zij werkt 10 jaar als architect bij een
gerenommeerd bureau als ze
weloverwogen besluit om haar
ontslag in te dienen en voor zichzelf
te beginnen. Hij werkt al 35 jaar als
zelfstandig ondernemer, waarvan
een groot gedeelte als autodidactisch
interieurontwerper. Sinds vorig jaar
oktober werken Malou Kemps (36)
en Carl van Kuijck (57) samen in
zijn ontwerpstudio aan de
St. Bavostraat in Rijsbergen
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Wat brengt jullie samen?

Malou: “Ik werkte in de regio ’s-Hertogenbosch en woon sinds 10 jaar in Rijsbergen. Na
mijn besluit om voor mezelf te beginnen ben
ik me gaan oriënteren op bedrijven in de architectuursector in mijn woonomgeving. Zodoende belandde ik op Carl zijn website. Bij
het bestuderen van zijn portfolio dacht ik bij
mezelf: ‘Dat had de mijne kunnen zijn’. Ik heb
hem toen impulsief een mailtje gestuurd.”
Carl: “En ik heb net zo impulsief gereageerd.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt dus meteen
een afspraak gemaakt. Al in het eerste gesprek
bleken we in veel dingen op één lijn te zitten.

Haar missie en visie sluiten naadloos aan op de
mijne. Omdat ik momenteel ruim voldoende
opdrachten heb is Malou vanaf dat moment
hier in de studio aan het werk gegaan.’’

Dat klinkt wel heel eenvoudig?

Carl: “Soms is het ook eenvoudig. We zijn
twee zelfstandig ondernemers die nauw willen samenwerken en dat voelt gewoon goed.
Misschien gaan we dit in de toekomst wel formaliseren, maar voor die stap is het nu nog te
vroeg.”
Malou: “De combinatie versterkt en dat biedt
echt toegevoegde waarde. In elk geval is dit

‘‘

We hebben beiden oog voor detail. Hebben
we eindelijk een mooie oplossing gevonden,
vegen we die na een uur weer van tafel.

kantoor nu mijn werkplek. Projectmatig samenwerken doe ik met veel plezier.”

Hoe werkt jullie aanpak?

Carl: “Een intake met de klant is in bijna alle
gevallen het startsein voor een geslaagd project. Tijdens een bezoek zie je hoe de opdrachtgever woont, werkt en leeft. Ik merk
dat opdrachtgevers graag een onafhankelijk
bureau vragen voor beantwoording van hun
belevingsvraag. Jij moet dan op zoek naar de
balans. Je kunt alleen een eenduidig ontwerp
maken door je in te leven in de situatie van alle
betrokkenen. Ik vind: ‘als ik niet kan tutoyeren,
doe ik het niet’. Ik overleg direct met de klant
en niet met de secretaresse. Ik moet het kunnen voelen, kunnen aanraken.”
Malou: “Ik vind die korte lijnen een fijne manier van werken. Voorheen was ik niet zo nauw
betrokken bij de klant. Dus je hebt gelijk; ik wil
nu veel meer naar het persoonlijke bij de klant.
Het is absoluut een eer om te werken aan hun
domein.”
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Jullie samenwerking bevalt dus goed?

Carl: “Zeker. We zijn allebei gestructureerd,
alles moet kloppen. Dat vind ik fijn in een samenwerking. Haar expertise is bouwkunde in
combinatie met architectuur en de mijne komt
vanuit interieur en architectuur.”
Malou: “Niet alleen onze expertises vullen elkaar goed aan. We hebben beiden oog voor
detail. Hebben we eindelijk een mooie oplossing gevonden, vegen we die na een uur weer
van tafel. Voor ons is het concreet maken van
een ontwerp onze grootste uitdaging.”

Staan er al gezamenlijke projecten op
stapel?

Malou: “Ons eerste gezamenlijke project, de
Saté Lounge in de Rotterdamse Markthal, hebben we afgerond. Erg mooi geworden.”
Carl: “Maar dichter bij huis zijn we natuurlijk
ook actief; van privé nieuwbouw - verbouwingen - herinrichting tot zakelijke klanten, van
herinrichten van een rijksmonument ten behoeve van kantoorruimte tot het ontwerpen
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van een opslagruimte voor een hoveniersbedrijf.’’

Hoe vullen jullie elkaar aan?

Carl: “Ik werk vanuit de haalbaarheid bij de
klant. Ik ben pragmatisch en denk in oplossingen.”
Malou: “Grappig, want ik denk juist meer in
composities en materiaalgebruik. Tijdens mijn
studie is mij geleerd dat ik budget en programma moest loslaten.”
Carl: “Ook is het fijn te werken met mensen
die jonger zijn. Die frisse kijk op zaken en minder bagage zijn voor mij echt pluspunten.”

Hebben jullie al mindere kanten bij elkaar ontdekt?

Carl: “We zijn uit hetzelfde hout gesneden. Mijn
eerste advies aan Malou was wel om te beginnen
met luisteren, want dan hoor je wat de klant wil.’’
Malou: “Daarom neem ik zijn advies graag
ter harte. Ik vind het prettig als hij mij daarop wijst, ik kan ervan overtuigd zijn dat mijn
visie het beste is. Ik denk natuurlijk wel in het
belang van de klant, maar soms ligt dat wat
genuanceerder.”

Wat is jullie grootste ambitie?

Carl: “Nou, misschien wil ik over een jaar of
tien wat minderen. Alleen lekker ontwerpen en
de rest aan Malou overlaten.’’
Malou: “Joh? Na elke afspraak bel ik jou om te
vertellen hoe het gesprek is verlopen. Gewoon
lekker sparren.”
Carl: We gaan het meemaken…’’

Carl van Kuijck
Ontwerpstudio Carl van Kuijck
St. Bavostraat 11
4891 CG Rijsbergen
www.carlvankuijck.nl
Malou Kemps
Bureau Malou
www.bureaumalou.nl
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