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bedrijfsprofiel

de HOOGH bv. is het sturende en leidende onderdeel van de HOOGH groep. 
De groep bestaat uit een aantal zelfstandige gespecialiseerde bedrijven. De 
samenwerking bestaat al ruim 20 jaar en is gebaseerd op zakelijk vertrouwen 
en een prettige persoonlijke relatie. Door deze relaties is een totaal assortiment 
ontstaan waarbij kwaliteit en design de belangrijkste elementen zijn. Door 
levering vanuit deze leveranciers is ook een goede concurrerende prijsstelling 
mogelijk. Het assortiment bestaat deels uit standaard meubelen, zelf 
gefabriceerd en maatwerk op basis van de richtlijnen zoals de HOOGH bv. 
deze stelt. 

het leveringsprogramma bestaat uit:
1. ontwerpen en leveren van alle soorten van maatwerk
2. het leveren van leerlingentafels en stoelen voor onderwijs in alle maten en 
uitvoeringen: eigen fabricage 
3. het ontwerpen en leveren van uw kantoorinrichting op basis van een 
eigen design-meubelprogramma incl. instelbaarheid van werkplekken t/m 
elektrische hoogteverstellingen 
4. het leveren van standaard programma’s voor stoelen, tafels en kasten 
5. het meedenken in alle conceptvormen: “uw denktank”
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de HOOGH bv bestaat sinds 1976 en is opgericht door Alex J. Kooke.     

Als vooropleiding heb ik commerciële economie gedaan aan 
het HEAO te Arnhem om mij vervolgens te specialiseren in 
Marketing en Reclame. Via een tweetal agentschappen voor 
Duitse meubelbedrijven ben ik uiteindelijk begonnen als 
zelfstandig ontwerper en (voor een deel) fabrikant van houten 
designmeubelen voor de basisschool. Zo konden wij houten 
meubelen leveren voor prijzen conform het toenmalige 
bekostigingsstelsel. Uiteindelijk waren wij doorgegroeid  
tot het tweede bedrijf in Nederland op dit gebied. Vanaf de 
introductie van de computer in het onderwijs (vanaf ca. 1990) 
heeft de HOOGH bv. zich gespecialiseerd in het ontwerpen 

en fabriceren van hoogwaardig ICT meubilair en het aanleggen van de daarbij 
benodigde technische infrastructuur voor het onderwijs. Wij hadden een 
standaard meubelsysteem ontworpen; de uitvoering van het meubel was 
betaalbaar maatwerk. Door de intrede van de laptop (vanaf ca. 2009) en de 
verdere ontwikkeling van het onderwijs (gedecentraliseerd ICT gebruik) is er 
meer behoefte gekomen aan het volledig inrichten van projecten waarbij het 
computergebruik nog slechts een (beperkt) deel uitmaakt.

Door onze kennis en ervaring op het gebied van onderwijs worden wij inmiddels 
vaker gevraagd voor totaalprojecten. Onze werkzaamheden bestaan daarbij 
uit het maken van individuele inrichtingsconcepten tot aan het ontwerpen en 
leveren van specifieke meubelen of het gehele interieur: Turn Key.  

Door middel van deze portfolio willen wij u laten zien wat er in de afgelopen 
jaren bij ons en binnen onze markt is gebeurd; hoe onze producten zijn 
veranderd en hoe wij ons met name hebben ontwikkeld van het ontwerpen en 
maken van meubelen, tot aan het huidige meedenken met onze opdrachtgevers 
en het visualiseren van de gemeenschappelijke gedachten.

Wij hebben ons ontwikkeld van zuiver leverancier tot uw partner.

Voor verdere informatie en foto’s verwijzen wij u naar:
www.dehoogh.nl

inleiding



S.G. de Nassau, kantine en uitgiftebalie
Breda
Gerealiseerd: 2013 - 2014
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aula/kantine-inrichting



Nordwin College, kantine en uitgiftebalie
Leeuwarden
Gerealiseerd: 2016
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‘t Atrium
Amersfoort
gerealiseerd januari 2017

oude situatie
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Make-over ‘t Atrium
Amersfoort
gerealiseerd januari 2017



R.O.C. van Amsterdam, locatie: Teleport
Gerealiseerd: 2004

collegezalen

Een standaard rechte collegezaal inrichten is eenvoudig. Wij geven u 
onderstaand een drietal voorbeelden die elk wat complexer zijn:

de collegezaal van Teleport, Amsterdam
De zaal is hier taps toelopend naar boven.We hebben de inrichting 
gemaakt met 3 verticale (en 1 horizontale) looppaden waarbij de stoelen 
zodanig zijn geplaatst dat rechte lijnen naar boven toe ontstaan en 
geen verspringende lijnen. De inrichting is aangepast aan de ruimte. 
Daarnaast zijn wij door de architect en de opdrachtgever gevraagd voor 
lichtadvies en begeleiding.

de collegezaal van de Nassau, Breda
Rechte zaal waarbij de zittingen en rugleuningen worden geleverd in 
twee kleuren: Hpl i.p.v. gestoffeerd dan wel in hout.

de collegezalen van de Business University Nyenrode 
Hier dienen het maximale aantal studenten geplaatst te kunnen 
worden incl. 2 looppaden. Door de ronde inrichtingsvorm worden 
de schrijftableaus losgekoppeld van de stoelen. Elk element (stoel èn 
schrijftableau) wordt nu rekenkundig via AUTOCAD op zijn exacte 
plaats gezet en afgemonteerd. Voor dit project wordt extra aandacht 
besteed aan kwaliteit en representativiteit.

Wij zijn door de opdrachtgever gevraagd het gehele project aan te sturen 
en te realiseren in samenspraak met de architect incl. vloerbedekking, 
podiumbouw, technische infrastructuur, aankleding etc. 

multifunctionele collegezaal/communicatieruimte NHL Leeuwarden
In voorbereiding.
Opzet van deze collegezaal is het op iedere zitplaats/werkplek te voorzien 
van een eigen pc-configuratie. Naast alle voordelen op communicatief 
gebied, biedt deze ruimte ook de mogelijkheid voor het afnemen van 
digitale toetsen. 
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Nyenrode Business University
Breukelen
Gerealiseerd: 2013

S.G. de Nassau
Breda
Gerealiseerd: 2014

13 14



NHL Hogeschool
Leeuwarden
In voorbereiding
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klaslokalen

In 2011 jaar zijn wij gevraagd om het inrichtingsconcept voor de 
nieuwe Internationale School te Breda te maken. Men vroeg ons om een 
totaalconcept te ontwerpen voor een tijdelijk onderwijsgebouw waarbij 
de leerlingen bestaan uit kleine kinderen van het kinderdagverblijf t/m 
de grootste kinderen (ca. 17 jaar). In dat gebouw dient iedere doelgroep 
zich te herkennen in hun eigen beeld waarbij alle losse beelden samen een 
gemeenschappelijk karakter moeten uitstralen. Het gebouw heeft naast 
de lokalen tevens gemeenschappelijke ruimtes (aula, buitenschoolse 
opvang, restaurant etc.) en ruimtes voor diverse docentenkantoren. 
De inrichting diende betaalbaar te zijn maar i.v.m. de achtergrond van 
leerlingen en ouders ook representatief, duurzaam, kindvriendelijk en 
creatief.

Het leerlingenmeubilair dient creatief en sterk te zijn. Men wilde een 
uitzonderlijke en vooral  representatieve uitstraling hebben i.p.v. 
standaard schoolmeubelen. Daarnaast mocht het geheel niet “overdone” 
zijn; dus betaalbaar en inzetbaar vanaf het klaslokaal t/m directieniveau. 

Wij besteden wij veel aandacht aan de volgende zaken: 
 - lichtinval *

 - lengte- of breedterichting inrichting lokalen *

 - concentratiegevolgen voor leerlingen (bjivoorbeeld i.v.m. ADD en 
ADHD-leerlingen)*

 - gebruik kleuren

 - indeling klaslokaal als traditioneel docentgericht lokaal
 - indeling klaslokaal op basis van projectgestuurd onderwijs d.m.v. 

diverse groottes van werkplekken (individueel of per groepsgrootte) 
en meerdere werkhoogtes, tot aan een centraal gepositioneerd 
docentenbureau, annex overlegplek. 

*) Er is een uitgebreide powerpointpresentatie beschikbaar die hier 
verder op ingaat. Deze en meer informatie over dit onderwerp kunt u 
opvragen.

Internationale School
Breda
Gerealiseerd: 2011-2012
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Het leerproces wordt in deze ruimte negatief 
beìnvloed door 2 factoren: licht en beweging. 

Veranderde lokaalindeling, zodat de leerlingen 
niet meer negatief beinvloed worden door licht 
en beweging (buiten het lokaal). 
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conceptvoorstel klaslokalen
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leerlingensets



In 2012 zijn wij gevraagd om in te schrijven voor een meervoudig 
onderhandse aanbesteding t.b.v. een vestiging van het R.O.C. van 
Amsterdam: Locatie Zuid-West, Laan van Spartaan, met als doel het 
vinden van de geschikte interieurbouwer inzake de vaste elementen 
van het gebouw. In concurrentie met vijf andere grote landelijke 
interieurbouwers hebben wij deze opdracht door het R.O.C. gegund 
gekregen. Inmiddels is het project in december 2012 afgerond.

Het bestek bestond uit een door de architect gedetailleerd omschreven 
lijst van meubelen en activiteiten: van balies tot wandmeubelen incl. 
vaatwassers en verlichting en van massief houten buitenmeubelen tot 
volledig  geïntegreerde zitmeubelen.

Wij hebben de coördinatie tussen de opdrachtgever en de interieurbouwer 
voor onze rekening genomen incl. het aanbrengen van alle technische 
installaties zoals wandcontactdozen, netwerk en verlichting.

Op onze volgende pagina’s krijgt u een beknopt overzicht van de 
veelkleurige inrichting van het gebouw: alle mogelijke materialen en 
kleuren zijn hier dan ook toegepast en verwerkt.

interieurbouw / maatwerk

R.O.C. van Amsterdam, Locatie: Zuid-West
Gerealiseerd: 2012
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Wij hebben tevens meerdere scheidingswanden geleverd van 100 x 200 
cm met een semidoorzichtig (lichtgewicht) kunststof materiaal op een 
stabiel aluminium onderstel. Deze wanden zijn geleverd in een 9-tal 
kleuren, compleet met schilderijlijsten voor het ophangen van papier. 

scheidingswanden
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Gemeentehuis
concept herinrichting publieke ruimte
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voorstel pantry



R.S.G. Lingecollege Tiel
De opdracht luidde om een lesruimte te maken voor leerlingen van de 
afdeling Horeca. Hier kunnen zij theoretische kennis opdoen op het 
gebied van gastvrijheid, tafelschikking, tafelaankleding enz. Daarnaast 
krijgen zij praktische kennis op het gebied van etensbereiding, het 
uitserveren (ook de bar), koffie etc. 

De leerlingen krijgen de kans om hun kennis te testen in de praktijk 
omdat het restaurant is opengesteld voor het publiek in Tiel. Voor een 
beperkt tarief kunnen de mensen hier een driegangenmaaltijd nuttigen 
incl. de bijbehorende drankjes.

De ruimte dient te voldoen aan de theoretische eisen, maar daarnaast 
is veel aandacht besteed aan de juiste (warme) sfeer d.m.v. kleurstelling 
materialen, wanden, vloer etc. Wij hebben het gehele project geadviseerd, 
ontworpen en gerealiseerd

S.G. de Nassau, Breda
Na uitvoerig contact met de opdrachtgever hebben wij diverse ideeën 
aangebracht en gevisualiseerd. Na verloop van tijd is daar een inrichting 
uitgekomen die volledig conceptmatig is opgemaakt en op maat wordt 
uitgevoerd. We hebben de grote halfronde ruimte in segmenten verdeeld 
met elk hun eigen doel en sfeer. Wij hebben mogen adviseren op het 
gebied van kleur- en materiaalstelling en vloerkeuzes (van bolidtvloer 
tot gietbeton en uiteindelijk gebruiksvriendelijk en onderhoudsvrij 
PVC-hout).

De basis voor het technische advies lag in de fotorealistische weergave 
van de in te richten ruimte van waaruit de klant inzichtelijk gemaakt 
wordt wat de gevolgen zijn van kleur- en materiaalkeuzes. Door de tijd 
is er met de opdrachtgever een zodanige relatie ontstaan dat wij samen 
tot de optimale inrichting gekomen zijn.

restaurant en kantine

Restaurant R.S.G. Lingecollege, afdeling Horeca
Tiel
Gerealiseerd: 2012
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Voor de Internationale School te Breda hebben wij een aantal visuals 
ontworpen en op de wanden aangebracht. Deze visuals zijn compilaties 
van landen en/of steden zoals India, Barcelona, New York, Rome etc. 
Alle lokalen en gemeenschappelijke ruimtes zijn voorzien van zo’n 
visual: zeer creatief, kleurrijk, decoratief en ook zeker een beeldmerk 
van een Internationale School.

Ook voor het R.S.G. Lingecollege te Tiel hebben wij een 10-tal visuals 
gemaakt op basis van zelf gemaakte panoramaopnames van markante 
delen van de stad Tiel. 

T.b.v. de open dag van de Nassau in Breda hebben wij een 8 meter lange  
wand voorzien van een visual, zodat de (toekomstige) leerlingen en hun 
ouders kunnen zien hoe de nieuwe inrichting gaat worden.

visuals

De opdracht van de school luidde als volgt:
“Zorg dat alle ruimtes in de school een gelijk 

inrichtingsconcept hebben.”

We hebben voor alle gemeenschappelijke ruimtes 
en klaslokalen een visual gemaakt en aangebracht 
met karakteristieke beelden van landen en hun 
inwoners. Dit geeft het internationale karakter van 
de school goed weer en geeft een grote creatieve 

meerwaarde aan het gebouw.  

Internationale School
Breda
Gerealiseerd: 2011-2012
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De opdracht van de school luidde als volgt:
“Maak een sfeervolle wandaankleding, d.m.v. markante 
locaties in Tiel”

Het restaurant wordt gebruikt als theorieruimte voor de 
leerlingen van de school. Daarnaast kunnen zij de theorie 
in de praktijk toepassen doordat mensen uit de directe 
omgeving  (meestal ouderen) hier ‘s avonds kunnen eten. 
In de ruimte hangt mede dankzij de visuals een gezellige, 
huiselijke sfeer. 

R.S.G. Lingecollege
Tiel
Gerealiseerd: 2012

Internationale School
Breda
Gerealiseerd: 2011-2012
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Omdat de Internationale School in Breda vanuit het niets is opgebouwd 
(zelfs nog zonder leerlingen), heeft men ons gevraagd om mee te denken 
over een nieuw inrichtingsconcept t.b.v. gebouw en inrichting. In de 
onderstaande slides ziet u een deel van de presentatie van dit concept. 
Daarbij maken wij gebruik van onze CAD concept inrichtingstekeningen, 
aangevuld met diverse afbeeldingen van materialen, structuren 
enzovoorts, t.b.v. de aankleding van het gebouw. Daarnaast gebruiken 
wij afbeeldingen van reeds eerder ingerichte projecten zodat de gebruiker 
een goed inzicht krijgt over hoe het gaat worden. Eventueel bieden wij 
3D animaties aan voor een fotorealistische presentatie. In ons concept is 
alle aandacht voor onderwijsconcepten, sfeerstellingen, klaslokalen en 
licht/geluidsfactoren die van invloed zijn op de werk- en leefsfeer van 
het gebouw.

conceptmanagement
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Doordat wij producten en inrichtingen op maat maken ontstaat het 
grote voordeel dat wij niet worden beperkt door het feit dat wij “vanuit 
het schap” moeten ontwerpen, en verkopen. Alle voorstellen worden op 
maat gemaakt op basis van een ideaal concept of idee. 

Door onze directe persoonlijke betrokkenheid bij het werk ontstaat er 
een andere relatie tussen opdrachtgever en de leverancier: wij worden 
“de meedenker”, de partner.

Vanuit die relatie ontstaat het wederzijdse vertrouwen waarbij de 
klant graag vertelt wat hij/zij ECHT wil. Door onze ruime ervaring en 
betrokkenheid in ons werk zijn wij goed in staat om te luisteren naar de 
opdrachtgever teneinde zijn/haar gedachtes te vertalen en om te zetten 
naar een praktische uitvoering. Wij combineren de wensen van de klant 
met onze kennis ervaring en maken daar één geheel van.

Wij zijn niet degene die de inrichting bepalen: wij zijn ‘‘slechts” de 
partner die in staat is om te realiseren wat de klant graag wil.

kennis en betrokkenheid

Docentenkamer
de Nassau, Breda
Gerealiseerd: 2013
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Concept projecten

Nieuwe ontwikkeling: digitaal toetsen per werkplek zonder vaste voeding- en netwerkaansluitingen!!



Doordat de HOOGH bv duizenden werkplekken ontworpen, 
geproduceerd en bekabeld heeft, is er een uitgebreide kennis t.a.v. het 
aanleggen van de benodigde infrastructuur in scholen. Techniek en 
inrichting zijn twee elementen die nauw met elkaar verbonden zijn.

In combinatie met design is dus altijd gewerkt aan een optimale 
werkplek waarbij alle bekabeling perfect is weggewerkt. Er zijn speciale 
mogelijkheden om de pc op afstand te plaatsen van de leerling zodat de 
veiligheid en netheid gegarandeerd worden. Ook hier is maatwerk van 
belang: iedere situatie heeft haar eigen eisen t.a.v. de techniek. Maatwerk 
levert alle oplossingen.

ICT lokalen
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Koning Willem I College/School voor de Toekomst
Den Bosch
Gerealiseerd: 2006-2007

R.O.C. van Amsterdam, locatie: Da Costastraat
Gerealiseerd: 2005

Praktijkschool de Rijzert
Den Bosch
Gerealiseerd: 2011

R.O.C. Zeeland
Middelburg
Gerealiseerd: 2009
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de HOOGH bv is in staat uw kantoor in te richten met een compleet 
meubelsysteem, geïnspireerd door Italiaans design. Daarnaast wordt dit 
programma aangevuld met onderdelen en artikelen die door de HOOGH 
zelf geproduceerd worden. Deze aanvullingen worden speciaal ontworpen 
en gefabriceerd om te voldoen aan de door de Nederlandse overheid gestelde 
eisen voor kantoormeubilair. 

Het programma onderscheidt zich van standaard meubilair door toepassing 
van fraaie metalen vormen, nieuwe soorten plaatmateriaal en het gebruik 
van glas. Het volledige programma is op maat verkrijgbaar en aantrekkelijk 
geprijsd.

Een bijzonder element van dit programma is het gebruik van ons eigen 
kabelgotensysteem, waardoor zichtbare kabels tot het verleden behoren. Ze 
worden eenvoudig onder het tafelblad weggewerkt d.m.v. op maat gemaakte 
kabelgoten.

kantoorinrichting
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de HOOGH bv 
Hazelaarlaan 9 
5342 HL Oss

tel: 0412- 69 17 27 
mobiel: 06-53432692

e-mail: info@dehoogh.nl 
website: www.dehoogh.nl52


