“Wij vinden ons
werk gewoon heel
erg leuk”
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MoreinBusiness

ENZO architectuur & interieur

Architecten Jasper van Rijn en Carlo Abdul schakelen
dagelijks razendsnel tussen een veelheid aan creatieve,
technische én ondernemersuitdagingen. Een gesprek,
tussen de drukke bedrijven door, over hun drijfveren.

Het interieurplan voor Spa Sport Hotel Zuiver in Amsterdam,
de laatste fase woningen voor wijk Ringoevers in Hillegom, een
bouwaanvraag voor de verbouwing van een rijksmonument,
detailtekeningen voor een voordeur: het is een willekeurige
greep uit de projecten die op dit moment op Jaspers bureau
liggen. Bij Carlo is dit niet anders: “Wij vinden het gewoon heel
erg leuk om te ontwerpen, en daarom werken we aan zoveel
verschillende projecten. Elke opdracht doet weer een ander
beroep op onze creativiteit en de variatie zorgt voor kruisbestuiving in ervaring en kennis.”

Passie voor ontwerpen
Als voorbeeld daarvan noemt Carlo de wisselwerking tussen
hun villaverbouwingen en grote woningbouwprojecten. “De
luxe wensen van onze particuliere opdrachtgevers proberen
wij ook in meer standaardwoningen toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan verdiepingshoge binnendeuren, ruimte voor
inbouwkasten of een kookeiland. Een grappig detail is ook
onze aandacht voor voordeuren: elke
particuliere opdrachtgever krijgt zijn
eigen ontwerp, en ook in bijvoorbeeld
Ringoevers heeft ieder type woning
een eigen deurontwerp. Daar gaan we
best ver in. Eigenlijk komt alles voort
uit passie voor ontwerpen.”

Bouwen aan een team
Hun creatieve gedrevenheid en ondernemerschap bracht
Jasper en Carlo al bijna vijfentwintig jaar geleden bij elkaar.
Samen hebben ze het vak geleerd en altijd zijn ze eigen baas
geweest. Ook al begonnen ze middenin de financiële crisis
van 2008, werk hadden ze steeds genoeg. Toch was het niet
altijd makkelijk nieuwe medewerkers te vinden. Jasper: “We
investeren in medewerkers, maar we vragen ook veel. We
werken heel hard, geven veel verantwoordelijkheid, maar
nemen ook de moeite om mensen op te leiden en zich te
laten ontwikkelen. We hebben hier dus altijd stagiaires van
mbo, hbo, en universiteit. Zo bouwen we aan ons team. Inmiddels hebben we vier medewerkers die hier als stagiair(e)
zijn begonnen.”
Nog altijd houden Carlo en Jasper elkaar scherp en in
balans. Jasper: “We hebben elk onze sterke en minder sterke
kanten. Gelukkig weten we die meestal op het juiste moment
bij elkaar te brengen.
Zowel qua werk als qua
persoonlijkheid is één
plus één bij ons drie…. of
meer.”

Passie is de
stuwende kracht
achter ons bedrijf

Het bureau
ENZO architectuur & interieur ® is opgericht in 2008 door Jasper van Rijn en Carlo Abdul. Met een groeiend team van architecten,
bouwkundigen, en interieurontwerpers werken zij voor zakelijke opdrachtgevers, projectontwikkelaars, corporaties en particulieren.
De portfolio bestaat uit woonwijken, appartementencomplexen, kantoren, restaurants, zorginstellingen, brandweerkazernes, een
kerk, een gymzaal, een wellness hotel, en vele villa’s. Het bureau is gevestigd in een voormalige graansilo.
ENZO architectuur & interieur ®
Leimuiderdijk 239
2154 MN Burgerveen
www.enzoarchitecten.nl
info@enzoarchitecten.nl
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