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Het bruist volop bij Vorm Martini en Zwartwoud, de 

designers en makers van interieurs in Nederland, 

België en Duitsland. Dit vertaalt zich bij deze Gronings 

bedrijven in een uitstekende groei en tal van aansprekende 

projecten. Deze Dutch Design Makers geven de markt 

zelfs nadrukkelijk kleur, vorm en beleving. 
 
 
 
 
 

Op weg naar de 
Champions League 

 
 
 
 

 
Dit blijkt meteen al uit het exterieur van het bedrijfspand 
aan de Rigaweg in Groningen, met een opvallende kleur- 
stelling. “Die vertegenwoordigt de eigen identiteit van 
Zwartwoud en Vorm Martini,” wijzen de directeuren Marcel 
Schoemaker en Karst Wouda. “Het zijn namelijk twee 
bedrijven met een eigen specialisme. Weliswaar aan de 
achterkant met elkaar verbonden, maar met een eigen 
profiel en gericht op aparte marktsegmenten.” 

 
Historie 
Het klinkt enigszins cryptisch, daarom duiken we even in 
het verleden. Vorm Martini is sinds 1957 in Groningen 
gevestigd en maakt nationaal furore met toonaangevende 
interieurontwerpen voor winkelketens. Productontwikke- 
laar en producent van zakelijk interieur Zwartwoud werd 
opgericht in 1924. Aanvankelijk vanuit Hoogkerk ontwik- 
kelde het bedrijf zich tot een prominente speler in de 
markt en bedient vele toonaangevende namen in het 
Nederlandse bedrijfsleven. 

 
Nacompetitie 

Marcel Schoemaker nam in 2013 samen met een compag- 
non de aandelen over en voegde beide bedrijven onder één 
holding. In 2017 kwam daar een derde compagnon bij, 
Karst Wouda Tijdens de economische recessie werden de 
handen ineen geslagen en de krachten gebundeld. Met 
een gemotiveerde en ervaren groep medewerkers werden 
de bedreigingen van de recessie, bij wijze van de nacom- 
petitie, omgezet naar kansen voor de toekomst met een 
gezond businessmodel. 

 
 
 
 
 
Overleven 
“In de eerste jaren hebben we echt een overlevingsstrate- 
gie gevoerd,” blikt Schoemaker terug.” “We hebben zwaar 
ingezet op het behouden van een deel van de medewer- 
kers om kennis en kwaliteit te borgen. Daarnaast is alles 
op alles gezet om dezelfde vorm van dienstverlening te 
blijven bieden. Zelfs toen de omzet tot bedenkelijk niveau 
zakte, hebben wij gezegd: ‘wij staan voor onze zaak’. Daar- 
door bleef een aantal zeer grote klanten als ABN Amro, 
PostNL, Primera, La Place en Nelson Schoenen het ver- 
trouwen houden. Dat heeft een goede basis gecreëerd.” 

 
Toekomstproof 
De basis werd verbreed met een aantal gedurfde stappen. 
Onder leiding van Marcel Schoemaker en Karst Wouda, die 
de gelederen kwam versterken, werd dezelfde periode 
aangegrepen om het bedrijf ‘toekomstproof’ te maken. 

 
 
 
 



 
Onder andere met een marktgerichte aanpak en met 
een flexibele organisatie in te zetten op nieuwe ont- 
wikkelingen. 

 
Schoemaker: “Dat was een kwestie van keuzes 
maken, ingegeven door de vraag waar onze kracht 
ligt, waar de markt behoefte aan heeft en hoe wij 
daar op kunnen inspelen. Die filosofie was van ouds- 
her wel aanwezig, maar andere tijden vragen om een 
nieuwe strategie. In dat opzicht hebben wij het bedrijf 
in positieve zin veranderd, waardoor wij uiteindelijk 
sterker uit de crisis zijn gekomen.” 

 
Vorm Martini 
Daarmee zijn we terug in het heden, aan de Rigaweg 
2 waar zowel Vorm Martini als Zwartwoud is geves- 
tigd. Vorm Martini is de strateeg, die ‘het verhaal’ 

bedenkt en een gezicht geeft. Dit door merkbeleving 
en marktstrategieën te vertalen naar creatieve interi- 
eurconcepten. Desgewenst begeleidt en verzorgt het 
bedrijf het gehele traject. Van strategie en concept tot 
ontwerp en interieurbouw. Met name voor dienstver- 
leners in de retail, zoals mode- en schoenenzaken, 
opticiens en boekwinkels als ook de hospitalitymarkt. 

 
“Bij de concepten en projecten hanteren wij het 
uitgangspunt een bijzondere ruimte te creëren die 
de merkwaarden van de klant versterkt en hun 
doelgroep aanspreekt. Hiervoor hebben we een eigen 
studio met zes ontwerpers die garant staan voor de 
juiste ‘look en feel’ en met creatieve ontwerpen het 
verschil maken. Vanuit die basis worden interieur- 
designs ontwikkelt en vervolgens gebouwd,” legt 
Karst Wouda uit. 
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Zwartwoud 
Zwartwoud richt zich op de uitvoe- 
ring van conceptmatige inrichting in 
een corporate omgeving met een 
repeterend karakter. “Als een uit- 
voerend orgaan die meedenkt in 
repeterende karakters,” licht Mar- 
cel Schoemaker toe. “Bijvoorbeeld 
bij interieurprojecten voor PostNL 
en ABN Amro. Daar heeft een con- 
ceptbureau vaak een hele strategie 
en branding uitgezet, waar wij de 
vertaalslag uitvoeren. Naast een 
stuk productontwikkeling en pro- 
jectmanagement verzorgen wij ook 
de montage op de locatie. In eigen 
hand en desgewenst turnkey.” 

 
Specialisatie 
Zwartwoud en Vorm Martini hebben een eigen, herken- 
baar profiel en bedienen separate marktsegment. Met 
aan de ‘achterkant’ een gedeelde basis die schaalvoorde- 
len biedt. Wouda: “Doordat wij alles onder één dak beden- 
ken, ontwerpen en bouwen, kunnen wij heel snel schake- 
len. Maar door ons te concentreren op aparte 
marktsegmenten creëren we continuïteit én meer specia- 
lisaties. Juist door de specialisaties kunnen beide bedrij- 
ven zich focussen en zien klanten ons ook als specialist.” 

 
Groei 
De gekozen strategie heeft beide bedrijven geen windei- 
eren gelegd. Vanaf 2016 is de weg omhoog structureel 
ingezet, met een indrukwekkende omzetstijging tot 
gevolg. Wouda: “Over de totale breedte is er sprake van 
een toename van projecten. Zowel voor de overheid en in 
de zakelijke dienstverlening, als vooral ook de retail. Dit 
heeft natuurlijk alles te maken met de economische groei, 
de stijging van de binnenlandse bestedingen en het ver- 
trouwen.” 

 
“Bedrijven durven weer te investeren en weten dat ze nu 
juist kansen moet pakken. Dan zijn ze bij ons aan het juiste 
adres. Bovendien hebben we de nodige nieuwe accounts 
mogen verwelkomen. Die benaderen ons niet alleen omdat 
wij een goed trackrecord hebben, maar komen vaak uit het 
netwerk van bestaande klanten. Dit zegt ook veel over het 
vertrouwen dat zij in ons hebben. Vertrouwen dat wij, ook 
in slechte tijden, nooit hebben beschaamd en nu terugkrij- 
gen. Zo werken we heel graag.” 

 
Projecten 
Het genoemde trackrecord omvat tal van aansprekende 
projecten die door Vorm Martini dan wel Zwartwoud zijn 
uitgevoerd. Zoals het interieur van het VVV-kantoor op de 
Grote markt, de restyling van de horeca in de Oosterpoort, 
de Coffee Corner van Gasunie, het Stadskantoor in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leeuwarden, Provinciehuis Groningen, PS Koffie, Thee & 
Taart, Fries Museum Van der Velde Boeken Groningen en 
vele anderen. 

 
“En dan te bedenken dat 80% van onze klanten buiten 
Noord-Nederland zit,” lacht Schoemaker. “Met name 
onder Zwolle, in de Randstad en inmiddels ook in België 
en Duitsland. In Nederland zijn wij uitgegroeid tot een 
landelijke speler. Als je kijkt naar bedrijven in ons vakge- 
bied die van concept tot product kunnen realiseren, dan 
durf ons wel in de top-10 te zetten.” 

 
Circulair 

Van de recente projecten spreekt het onlangs verbouwde 
kantoor van ABN Amro aan de Grote Markt zeer tot de 
verbeelding. Zeker vanwege de duurzaamheid die tot in 
detail is doorgevoerd. Zo ook in het interieur. “Vanaf de 
tekentafel tot aan de productie hebben wij nagedacht over 
hergebruik van materialen en circulaire oplossingen,” 
benadrukt Schoemaker 

 
“Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in akoestisch materiaal 
op de wanden dat is gemaakt van gerecyclede PET-fles- 
sen, kasten van hergebruikt hout en reclamedoeken die 
zijn vervaardig van gerecyclede bedrijfskleding van de 
bank. Dat past helemaal in deze tijd daar spelen wij graag 
op in.” 

 
FC Alternatief 
Deze aanpak staat niet op zich. Binnen de branche gelden 
Zwartwoud en Vorm Martini als een van de koplopers op 
het gebied van circulair interieurmaatwerk. “Wat dat 
betreft had ons bedrijf ook ‘FC Alternatief’ kunnen heten. 
Omdat we positief eigenwijs zijn en altijd een alternatief 
aanbieden. Dat dezelfde uitstraling en kwaliteit heeft, 
maar door de constructie of materiaalkeuze gemakkelij- 
ker in gebruik is, goedkoper én duurzamer. Maar, en dat 
is even belangrijk: waar de klant zich mee kan identifice- 

ren. En dat wordt gewaardeerd.” 
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Handschrift van de klant 
De circulaire gedachte is een van de nieuwe trends in 

‘interieurland’.  Evenals de verschuiving naar lichte kleu- 
ren, veel groen en natuurelementen die in concepten voor 
de retail worden toegepast. Schoemaker: “Daar weten wij 
alles van, maar we kijken beduidend verder dan alleen 
trends. Wij onderscheiden ons juist door het ‘handschrift’ 
van de klant te laten zien in concepten die de identiteit 
versterkt.” 

 
“Daarom is onze eerste vraag aan een klant niet wat het 
budget is, maar: waar sta je voor, wie ben je en wat wil je 
uitstralen. Vanaf de basis dus en vervolgens vertalen wij 
die elementen in interieurontwerp  op maat.” 

 
Toekomst 
Met de wind vol in de rug gaan Vorm Martini en Zwart- 
woud een goede toekomst tegemoet. Een toekomst die 
volgens beide heren in het teken staat van innovatie, een 
nog bredere basis en verdere groei. “Om in voetbaltermen 
te spreken, hebben wij de ambitie in de Champions 
League te spelen. Dat kun je naar heel veel dingen meten, 
maar voor ons is de kwaliteit en het meedenkend vermo- 
gen leidend.” 

 
Wouda: “Daarom gaan we opnieuw doelgericht investeren 
in de uitbreiding van de ontwerpstudio, het machine- 

en productiepark en in het verder digitaliseren van 

werkprocessen. Hiermee zorgen we voor een stevig en 
goed fundament om vervolgens weer nieuwe stappen te 
kunnen zetten. Vanuit eigen kracht en met autonome 
groei. Met als belangrijk uitgangspunt dat het ons niet 
gaat om de kwantiteit van de omzet, maar om de kwaliteit 
ervan.” 

 
Gedraaide wind 

“Wat dat betreft zitten we liever drie keer bij een klant om 
een project naar volle tevredenheid uit te voeren dan even 
snel een ‘dikke order’ scoren en te kijken hoe het uitpakt. 
Zo hebben we nooit gewerkt. Wij zetten in de volle breedte 
in op continuïteit en een toekomstbestendige visie, samen 
met onze 60 medewerkers. Een fantastisch team met 
meer dan 600 jaar ervaring waar we heel trots op zijn. 
Tegelijkertijd koppelen we die ervaring aan jonge talenten 
en gaan in een samenwerking met het Alfa-college en het 
Noorderpoort eigen personeel opleiden.” 
 

“Ook dat hoort bij anticiperen en het maken van toe- 
komstgerichte keuzes. In dat opzicht herhaalt de geschie- 
denis zich. In de crisisjaren hebben wij bewust een aantal 
stappen gezet om klaar te zijn op het moment dat de wind 
ging draaien. Dat heeft ons een voorsprong gegeven. Nu 
zetten we een nieuwe stap om structureel in de Cham- 
pions League te spelen. Met elkaar en voor elkaar. Dat is 
de basis die je hier aan de Rigaweg 2 tegenkomt. Zowel bij 
Vorm Martini als bij Zwartwoud.” 
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