
Voor managing director Erik Zaal 
is de verhuizing van Pernod Ricard 
Nederland naar de Amsterdamse 
NDSM-werf een logische stap. De 
drankenproducent heeft zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld van 
een vooral productgericht bedrijf 
naar een bedrijf dat veel meer 
georiënteerd is op de consument. 
“Wij verkopen geen flessen, maar 
een beleving”, is zijn motto.

NDSM-werf is goed 
uithangbord voor 
multinational

“Ons nieuwe pand staat in een uniek gebied”, stelt 
Erik Zaal. “Een geweldige combinatie van industrieel 
erfgoed, kunstenaars en grote bedrijven met creati-
viteit in hun DNA, zoals HEMA, MTV en Red Bull. Die 
sfeer kun je nooit creëren op een modern bedrijven-
terrein. Met zijn festivals en bijzondere horeca is de 
werf één van de plekken in Amsterdam waar het 
gebeurt. Bovendien is ons bedrijf met de pont zeer 
goed bereikbaar vanaf Amsterdam Centraal en dus 
ook vanaf Schiphol. De NDSM-werf is een goed uit-
hangbord voor een multinational.”
Pernod Ricard Nederland besloot twee jaar geleden 
om te verhuizen uit Breda. Al snel viel de keuze op 
Amsterdam. “In de hoofdstad zit je meteen in het hart 
van de consument. Amsterdam is het meest vernieu-
wend op het gebied van horeca en toonaangevend 
als het gaat om eten en drinken. De 74 vestigingen 
van Pernod Ricard zijn bovendien wereldwijd vrijwel 
altijd gevestigd in grote steden, zoals Londen, Parijs, 
New York en Milaan. Amsterdam is in dat rijtje een 
logische naam.”
Volgens Zaal past de NDSM-werf precies bij de nieu-
we waarden die zijn bedrijf wil uitdragen: conviviali-
teit, ondernemerschap, integriteit en toewijding. 

“Het innovatieve karakter van de werf sluit daar 
naadloos op aan.  Bij ons zit die vernieuwing bijvoor-
beeld in de wijze waarop we de markt benaderen, 
steeds meer via sociale media. En in de innovatie 
van onze producten. Een mooi voorbeeld is de op-
komst van gin. Met onze merken Beefeater en Ply-
mouth hebben we daar zeker aan bijgedragen. We 
manifesteren ons met eigen evenementen, leiden 
bartenders op. We verkopen geen flessen, maar een 
beleving. De Smederij kan daar een belangrijke bij-
drage aan leveren.”
De directeur wil relaties van harte uitnodigen in het 
prachtige bedrijfspand op de NDSM-werf. “Op de 
werf zijn we letterlijk en figuurlijk meer zichtbaar en 
we willen klanten graag naar ons toe halen. Op de 
begane grond hebben we een mooie ontvangst-
ruimte waar we workshops kunnen geven en van 
alles kunnen laten zien, om onze klanten te informe-
ren en te inspireren. Ik hoop dat we twee, drie keer 
per week niet samen kunnen lunchen omdat er gas-
ten zijn. En natuurlijk proberen we dan ook een boot-
tochtje te maken langs de hotspots van Amsterdam.”

Tekst: Jeroen Kleijne

door Erik Zaal

Pernod Ricard Nederland is op 1 september verhuisd 
naar de NDSM-werf in Amsterdam. We slaan een nieu-
we weg in en bruisen van energie. Welcome at our new 
offices. Read more...

NDSM, 
this place it’s you
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“De verhuizing naar Amsterdam betekent voor ons 
dat we onze relaties kunnen ontvangen in een inspi-
rerende omgeving die past bij onze merken”, stelt 
Thomas Wieringa. “De vibe van de NDSM-werf zal 
ook in ons kantoor voelbaar aanwezig zijn. Om wat 
voor reden een ondernemer dan ook naar ons kan-
toor zal komen, het zal een beleving voor hem zijn. 
Het kantoor biedt ons de mogelijkheid om onderne-
mers bij elkaar te laten komen voor netwerk-                     
bijeenkomsten, brainstormsessies of simpelweg een 
borrel. En om onze merken beter voor het voetlicht 
te krijgen. Het gaat uiteindelijk om kijken, knijpen, 
voelen, ruiken en proeven!” Reinout Ezinga: “Onze 
mensen hebben opvallend veel animo voor trai-
ningen, dus ik hoop zeker een keer die kant op te 
komen.”
Café Vrijdag, gelegen aan de Amstel, is geopend 
in augustus 2013. De eigenaren hoopten voor Café 
Vrijdag op een goede mix van medewerkers van 
bedrijven in Zuid én buurtbewoners en dat is aardig 
gelukt. Reinout Ezinga: ”We zitten in een prachtig 
pand, op een mooie locatie aan de Amstel. Met 
veel bedrijvigheid en in een buurt waar voor de be-
woners nog niet veel horeca was. We hadden heel 
voorzichtig begroot, maar onze stoutste dromen zijn 
werkelijk-heid geworden.” Sikko de Jong: “We werk-
en hier met mensen die zich volledig inzetten voor 

de gasten en voor 100 procent achter ons product 
staan. Als je zorgt voor een goede sfeer en een fijne 
werkplek, dan volgt de rest vanzelf – zeker als je zelf 
ook gewoon meewerkt.”
Voor Reinout en Sikko was het logisch om voor de le-
vering van een aantal sterke dranken in zee te gaan 
met Pernod Ricard. Reinout: “Het bedrijf heeft een 
breed pakket, met herkenbare merken. Bovendien 
deed ik al zaken met Pernod Ricard voor mijn andere 
zaak, Bar Baarsch in De Baarsjes. Wij ondernemen 
met gevoel en geloven in langdurige relaties met 
onze leveranciers. Met Pernod Ricard is er ook een 
persoonlijke klik, dat is voor ons heel belangrijk.”
De eigenaren hebben tot nu toe een goede samen-
werking met Pernod Ricard. Sikko: “Wij voelen er 
niets voor om overal stickers te plakken, maar we 
hebben bijvoorbeeld wel een prachtige, mobiele 
Absolut-bar die we gebruiken voor borrels en evene-
menten. We hebben meegedaan aan Jameson Bar-
tenders Ball en twee van onze barkeerpers zijn voor 
de mondiale finale naar Dublin gevlogen. Een mooie 
manier om je personeel extra te motiveren. Met dit 
soort ‘activaties’ verbreden we ons assortiment en 
dus ook ons publiek. Dat is voor beide partijen gun-
stig.”

Tekst: Jeroen Kleijne

Nieuw adres per  
1 september 2014 

door Ted Biesterbos
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OFFICES

De vibe van de NDSM-werf 
zal bij ons voelbaar zijn

door Thomas Wieringa

Een van de Amsterdamse 
horecagelegenheden waar 
Pernod Ricard Nederland 
een goede relatie mee heeft, 
is Café Vrijdag. Eigenaren 
Reinout Ezinga en Sikko de 
Jong hopen met hun perso-
neel zeker een keer langs 
te komen voor een training 
in het experience center 
van het nieuwe kantoor van 
Pernod Ricard op de NDSM-
werf. Thomas Wieringa ver-
wacht op de werf een inten-
sievere samenwerking met 
horeca-ondernemers.
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NDSM is een plek met een bijzondere eigen dy-
namiek. Aan de zonnige zijde van het IJ, tussen 
én in de monumentale elementen voel je de vrij-
heid en creativiteit borrelen. Dat trekt creatieve 
en onderscheidende organisaties en initiatieven, 
die de beleving van dit stadsdistrict in wording 
steeds verder brengen. Het motto is mix-to-the-
max, oftewel een maximale dynamiek creëren 
door het optimaal mixen van functies, mensen 
en activiteiten, binnen het gebied en binnen het 
gebouw. 
”Het is ook een plek waar we willen laten zien 
dat het in Nederland echt anders kan, als je maar 
uit gaat van de waarden van het gebied zelf. De 
identiteit en beleving zijn onze belangrijkste drij-
vers”, aldus Ted Biesterbos, de ontwikkelaar van 
de NDSM-werf. 

“Toen Pernod Ricard Nederland interesse toonde 
in de Smederij werden wij meteen enthousiast 
van hun motivatie. Zij zochten juist een plek waar 
aansluiting is met inspirerende ideeën, samen-
werking met andere partijen en een energy 
boost te vinden is. Dat proberen wij op NDSM te 
faciliteren door de juiste keuzes te maken in wie 
we aantrekken, hoe het gebied eruit ziet, welke 
functies wanneer en waar komen. Het is gewel-
dig dat Pernod Ricard Nederland dit gevoel 
kreeg bij de Smederij en de keuze maakte zich 
hier te vestigen. Wij heten Pernod Ricard Neder-
land van harte welkom als nieuwe bewoner van 
de Smederij en NDSM. This place, it’s you!”
                                       

De Smederij ligt in het hart van de 
NDSM-werf en was een belangrij-
ke schakel in het voormalige pro-
ductieproces van de scheepswerf. 
Tot eind jaren zeventig smeedden 
de scheepsarbeiders hier nog 
scheepsonderdelen. De nieuwe 
gebruikers van de Smederij, 
waaronder Pernod Ricard Neder-
land,  hebben in de monumentale 
loods de vrijheid gekregen om 
hun eigen werkruimte te creëren. 
Die vrijheid sluit naadloos aan op 
de sfeer van de vrijhaven NDSM, 
waar bedrijven hun ondernemer-
schap volledig autonoom kunnen 
ontwikkelen. 
De afgelopen maanden is  de 
Smederij gerestaureerd, met be-
houd van de karakteristieke indus-
triële elementen. De gevels zijn 
een combinatie van glas, stalen 
profielen en metselwerk, wat de 
Smederij een robuuste uitstraling 
geeft. De hoge ramen laten het 
daglicht binnen en bieden een 
prachtig uitzicht. Niet alleen op de 
werf, de hellingen en de loodsen, 
maar ook op de mensen, de festi-
vals en het water van het IJ. 

De Smederij is een niet te missen 
statement op de werf en een bij-
zonder visitekaartje voor gebrui-
kers én bezoekers. 
Uitgangspunt bij de heront-
wikkeling van de Smederij was 
het realiseren van een gebouw 
met een duurzaam karakter en 
dat is goed gelukt. Bij de bouw 
heeft de aannemer gebruik ge-
maakt van duurzame materialen, 
zoals hergebruik van bestaande 
materialen, zo min mogelijk PVC, 
vlasvezel en verantwoord ge-
produceerd hout. Daarnaast is 
er bewust gebouwd met respect 
voor mens en dier, met maatrege-
len als afvalmanagement, een 
natuurrapportage, broedvogel-
controle en natuurlijk het gebruik 
van duurzame installaties die zor-
gen voor een beperking van het 
verbruik van energie en water. 
Al deze zaken zorgen uiteindelijk 
voor een bovengemiddeld duur-
zaam  resultaat in vergelijking 
met andere monumentale kan-
toorgebouwen.

Het nieuwe onderkomen van Pernod Ricard Nederland 
op de Amsterdamse NDSM-werf is de Smederij. Waar 
vroeger de smidsovens van de scheepswerf brandden, 
staat nu een uniek en duurzaam bedrijfsgebouw. 

Pernod Ricard Nederland 
NDSM-plein 34
1033 WB  AMSTERDAM

Postbus 37736
1030 BG  AMSTERDAM

T 020 123 4567
F 020 123 4567

Nieuw kantoor van 
Pernod Ricard Nederland: 
de Smederij


