
Gulinski & de Baar haalt prestigieus project binnen     

Rob de Baar steekt voortvarend van 
wal. Samen met compagnon Corné 
Gulinski richtte hij alweer bijna ne-
gen jaar geleden Gulinski & de Baar 
op. Zij beheersten het vak toen ove-
rigens al tot in de toppen van hun 
vingers. Jarenlang werkten ze reeds 
samen bij een bekende projectin-
richter in Etten-Leur. De stap naar 
zelfstandigheid werd ingegeven door 
een enorme passie voor het vak en 
de overtuiging onderscheidend in 
de markt te kunnen zijn. Die daad-
kracht is beloond. De orderporte-
feuille stijgt nog steeds zienderogen 
en het aantal prestigieuze projecten 
dat hun signatuur draagt, is al lang 
niet meer op één hand te tellen.                                                 

LEED gecerti� ceerd pand       
Een voorlopig hoogtepunt is de 
volledige kantoorinrichting van 
het nieuwe Fugro Tech Center in 

Nootdorp. Vier verdiepingen groot 
met een totaal bruto vloeropper-
vlak van 15.400 m2. “Aangezien de 
‘cellenstructuur’ – die zo karakteri-
serend was voor de jaren tachtig en 
negentig – plaats moest maken voor 
open kantoorruimtes is er uitgebreid 
de tijd genomen om de werknemers 
aldaar te begeleiden naar het ac-
cepteren van zo’n ‘open’ kantoor-
ruimte,” vervolgt Gulinski. “Al ruim 
anderhalf  jaar geleden is het traject 
ingezet. Temeer omdat Fugro ook 
nog eens streeft naar een  LEED 
gecerti� ceerd pand, met de hoogste 
status (Platinum). Daarmee is ze pas 
de vierde in Nederland die deze eer 
te beurt valt.”                        

Anders Werken    
“Meerdere projectinrichters hadden 
hierop ingetekend, maar wij hebben 

dit prestigieuze project binnenge-
haald, vertelt De Baar met terechte 
trots. “De keuze voor Gulinski & de 
Baar is ongetwijfeld (mede) geba-
seerd op onze ervaring op het gebied 
van ef� ciënte en slimme, duurzame 
oplossingen om zo een comfortabel 
binnenklimaat te creëren. Grenzen 
tussen wonen, werken en recreëren 
vervagen. De relatie tussen welzijn, 

ergonomie, productiviteit en vorm-
geving wordt steeds belangrijker. Dit 
vraagt om een originele inrichter die 
zich nadrukkelijk focust op Anders 
Werken, duurzaam inrichten en pas-
sende identiteit. Dan kom je al snel 
uit bij Gulinski & de Baar.” 

Webwinkel
“Maar het zijn uiteraard niet en-
kel dit soort omvangrijke projecten 
waar we ons op richten,” besluit Gu-
linski. “Voor de kleine zelfstandige 
zijn we eveneens het aangewezen 
adres. Als hij zich (in de avonduren) 
over zijn boekhouding buigt, is een 
bureau en stoel die afgesteld staan 
op zijn persoon – en voldoen aan 
de huidige NEN-normen – eveneens 
van het grootste belang. Om klan-
ten die wat minder gebaat zijn bij 
een volledig inrichtingsplan een zo 
groot mogelijke keuze te geven, heb-
ben wij mijnkantoorinrichting.nl in 
het leven geroepen. Deze webwinkel 
kan ruim twaalfduizend producten – 
naast kantoormeubilair tevens kan-
toorbenodigdheden – uit voorraad 
leveren. Over het algemeen geldt: 
bestellen voor 14.00 uur is de vol-
gende dag al in huis. Vakmanschap 
en service gaan hier hand in hand!”

“De markt is zichtbaar veranderd. Had een bedrijf vroeger hon-
derd medewerkers in dienst dan werden er evenzoveel bureaus, 
stoelen en kasten besteld. ‘Anders Werken’ had zijn intrede nog 
niet gedaan en inrichting gebeurde puur op rationele gronden. 
Vandaag de dag is dat wel even anders. Wij zijn dan ook geen ver-
kopers van kantoormeubilair maar kantoor- en projectinrichters. 
Dat gaat een aanzienlijke stap verder!”
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