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Uitzendbureau In Person heeft haar hoofdkantoor gevestigd in het bestaande monumentale pand aan 

de M.H. Tromplaan in Enschede, vlakbij het station. Het gebouw uit 1907 is aan de buitenzijde  opgefrist 

terwijl de aanbouw uit de jaren ’70 is voorzien van een moderne ‘tweede huid’ van geperforeerde 

staalplaten, waarachter ’s avonds mysterieus blauw licht zal schijnen. De strakke aanbouw vormt dan 

een mooi contrast met het statige hoofdvolume. De entree van het gebouw wordt benadrukt door 

middel van een glazen box van blauw glas dat van binnen naar buiten steekt. 

 

Het interieur is volledig vernieuwd. In de ontvangstruimte zijn glazen boxen geplaatst die qua 

vormgeving aansluiten bij de blauwe entreebox. In de boxen is ruimte voor verschillende vormen van 

(samen)werken. 

Kees Marcelis & Judith Westgeest 

 

Kees Marcelis                                     Judith Westgeest 
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Kees Marcelis 

De in 2010 vijftig geworden ontwerper zit ruim vijfentwintig jaar in het vak. In die jaren heeft hij een 

geheel eigen stijl ontwikkeld. Kenmerkend aan het werk van Marcelis is zijn bijzondere eenvoud. Hij weet 

de ruimtes optimaal te benutten en is een tovenaar met licht. Zijn sterke lijnenspel geeft zijn ontwerpen 

rust, kracht en karakter. Bovendien gebruikt hij veel warme materialen en is hij een meester met kleur. 

Door dit alles voelt een door Marcelis ontworpen ruimte sfeervol en aangenaam aan. Strak, sober en 

modern, maar met een ongelooflijke ‘cosyness’. 

Kees Marcelis bezocht in zijn geboorteplaats Elst (Gelderland) de mavo en de middelbare 

detailhandelsschool. De volgende logische stap was het opvolgen van zijn vader in diens doe-het-

zelfzaak. In de winkel was hij inmiddels dé kleurenspecialist en vaak werd hij erbij gehaald als klanten 

moesten worden geadviseerd. Maar het kwam nota bene door zijn ouders dat de zoon, die altijd al 

bezig was dingen in zijn kamer te veranderen, andere ideeën kreeg. Toen zij hun huis wilden verbouwen 

en daarvoor een binnenhuisadviseur inschakelden, was de eenentwintigjarige het meest 

geïnteresseerd van allemaal. Kees vond het fascinerend hoe deze man over ruimten sprak en 

vervolgens de opdracht kreeg een plan voor zijn ouders te maken. Kon je daar je beroep van maken 

dan? Ja dus! Kees volgde hierna de avondopleiding aan het Hout- en meubileringscollege en daarna 

de opleiding tot interieurarchitect aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Juist dit persoonlijke 

studiestappenplan, via ambachtelijke opleidingen hogerop, leverde Kees enorm veel materiaal- en 

kleurenkennis op. 

Vanuit het Hout- en meubileringscollege werd Kees voorgedragen bij de commissie die bepaalde wie 

de foyer van de Schouwburg Arnhem een facelift mocht geven. Kees maakte een ontwerp en won. 

Het plan is bijna onveranderd toegepast. Vervolgens werd Kees gevraagd les te geven op zijn oude 

school, wat hij ook jarenlang heeft gedaan. Een ontwerp moet kloppen, alle ideeën moeten samen in 

één grote puzzel passen, het mogen geen bedenksels zijn. Kees, muziekliefhebber en -beoefenaar, 

vergelijkt een ontwerp ook wel met een muziekstuk, bestaande uit vormgeving, functionaliteit, licht, 

kleur, materialen en gevoel. 

Met een voormalige medestudent begon Kees aan het Roermondsplein in Arnhem een bureau voor 

interieurarchitectuur, Marcelis & Van de Camp. Na acht jaar samenwerking besloot Kees zelfstandig 

verder te gaan. Vanaf die tijd is studiokeesmarcelis langzaam maar gestaag gegroeid en niet meer 

weg te denken in de wereld van interieurarchitectuur.  

Sinds juli 2015 is Kees Marcelis een samenwerkingsverband gestart met Judith Westgeest. 

Judith Westgeest 

Judith Westgeest werkt sinds 2007 samen met Kees Marcelis. Haar creatieve, organisatorische en 

scherpzinnige kwaliteiten als architect komen goed tot hun recht in het nieuwe 

samenwerkingsverband. Daarnaast weet zij de vertaling van de creatieve ideeën van Kees Marcelis 

goed om te zetten naar concrete uitwerking en uitvoering. Judith heeft ruime ervaring in een grote 

diversiteit aan opdrachten zoals Villa Utrechtseheuvelrug, metamorfose van het hoofdkantoor van 

Wehkamp, interieurontwerp en afbouw en inrichting verkoopkantoor Rabobank. Momenteel werkt ze 

als architect aan het implementeren en vertalen van een hedendaags kantoor dat gerealiseerd wordt 

in een Rijksmonument van Vincent van Gogh geestelijke gezondheidszorg in Venray. Ze begon haar 

loopbaan bij Ex Interiors waar ze acht jaar heeft gewerkt aan projecten op het gebied van de zakelijke 

dienstverlening en horeca. Hier deed ze ook haar eerste ervaring op het gebied van flexwerken (2001) 

en revitalisatie/hergebruik van een blindeninstituut tot hoofdkantoor op.   

 



Stadsvilla / kantoor In Person 

 

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede. 2015 Pagina 3 
 

 Winnaar Publieksprijs Architectuur Prijs Achterhoek 2011 

 Winnaar Vakjuryprijs Architectuur Prijs Achterhoek 2009 

 Winnaar Badkamer Design Award in 2006 

 Nominatie Nederlands Designprijs in 2005 

 

 

http://www.keesmarcelis.nl/_download/keesmarcelis_persbericht_nov2011.pdf
http://www.keesmarcelis.nl/_download/keesmarcelis_persbericht_architectuurprijs_nov2009.pdf
http://www.keesmarcelis.nl/over/keesmarcelis.html

