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Plaza.X
De Plaza.X ruimte informeert over het concept van de
nieuwe Plaza, de daarbij behorende verbouwing en is ook
een voorproef van haar toekomstige programmering. De
Plaza wordt de plek waar de Purpose, Strategie en Values expliciet tot leven worden gebracht. De vijf principes
van de Plaza; welkom, duurzame samenleving, technologie, experiment en connectiviteit zijn dezelfde belangrijke
thema’s in de plaza X programmering.
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Plaza

X–po
X–change
X–cite
X–plore
X–periment
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PwC Plaza principes
PRINCIPES PLAZA
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V O O R B E E L D TO E PA S S I N G P L AZ A .X

duurzame samenleving

circulariteit in expo en
materialisering

technologie

technische oplossing
in communicatie

welkom

toegankelijkheid services
en F&B

experimenteren

wisselende expo’s en
diversiteit in programma

connectiviteit

samenkomen en werken
dialoog in communicatie
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Visie, missie Plaza.X
VISIE

Aan de hand van tentoonstellingen,
exposities en experience en
programmeringen neemt Plaza X
de collega’s en klanten van PwC
mee in het verbouwingsproces en
het programmeringsconcept van
de Plaza. Zij ervaringen dit als een
nieuwe stimulerende en duurzame
werkomgeving die volledig past in
onze ambitie om in 2030 volledig
circulair te opereren.
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MISSIE

Met de Plaza.X tonen we de relevantie aan de
nieuwe Plaza en creëren we betrokkenheid en
enthousiasme voor deze nieuwe werkomgeving.
De Plaza.X laat collega’s en klanten positief
ervaren hoe de Plaza als concept en
programmering eruit komt te zien.
De programmering rondom verbouwing, Plaza,
circulariteit en experiment zijn voor de gebruiker
een meerwaarde.
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Plaza.X content profiel

VA ST T H EMA

vast thema expo

Plaza

verbouwing

circulariteit

experiment

20

vast

variabel

80

VA RIA BEL THEMA

variabel hoofdthema

Kennismaken Plaza + Circulariteit
subthema

de circulariteits ambitie

vr experience
experimenteren
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duurzame samenleving

technologie

connectiviteit

welkom

open

verbinden met de Plaza
welkom
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Voorbeeld — toepassing content profiel
VARIA B EL T H EMA

variabel hoofdthema

variabel hoofdthema

food

services

subthema

duurzame samenleving

argi food consultancy
blockchain supplychain
experimenteren

connectiviteit

welkom

food & finance

welkom

VA RI ABEL TH EMA
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welkom

security

reinventing hospitality
welkom

technologie

energy

duurzame samenleving

no waste christmas
experimenteren

connectiviteit

variabel hoofdthema

celebrations

digital mail

sustainable mobility services

experimenteren

variabel hoofdthema

subthema

duurzame samenleving

seamless service

circular filter coffee bar

technologie

subthema

connectiviteit

welkom

sharing

eindejaarsgeschenk
welkom

technologie
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subthema

duurzame samenleving

schone energie
energy food
experimenteren

connectiviteit

welkom

health
elektrisch rijden

technologie
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Zonering

EXPO

ZONE
WORKSHOP

VISUAL
EXPERIENCE

WERKPLEKKEN

ZONE
E N T R E EG E B I E D
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Uitgangspunten programmering Plaza.X			
ENTREE

Het entreegebied moet
verleiden om naar binnen te
lopen.
Informeert over de
programmering, laat zien dat er
een nieuwe tentoonstelling of
experience is en verleid om de
plaza X ruimte binnen te lopen..
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EXPO RUIMTE

WORKSHOP & SPREKERS

De expositie moet informeren over
circulaire verbouwing en verbinden
door interactie. Dat kan op diverse
manieren en thema’s. De content
moet informeren en inspireren.
Programmamakers stellen zich
continu de vraag:
“wat levert dit op voor de
gebruiker (en stakeholders).” De
content wordt kort en bondig
aangeboden.
Aan de hand van woord en beeld
wordt het verhaal vertelt en met
vragen van feedback en testen
maken we de ruimte interactief.

Workshops op basis van de vijf principes.
Doel: Informatie en of, Educatie en of,
Co-Creatie en of, Entertainen.

ENBIUN 2019

- Workshops rond een thema op inschrijving.
- Workshops om specifieke Firm Services
doelgroepen mee te nemen /enthousiasmeren
voor het concept m.b.t. wat dit gaat betekenen
voor hun werkzaamheden.
- Projectteams komen met verzoeken een
workshop mbt programmering te
houden in Plaza.X.
Voor sprekers selecteren we PwC’ers
betrokken binnen het traject m.b.t. de realisatie
van de nieuwe Plaza.
PwC experts op alle disciplines.
Experts op de themagebieden die al gelinkt zijn
aan PwC en leveranciers aan de Plaza.
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Programma uitgangspunten
openingstijden B.0 : ma-vrij
overkoepelend thema
thema veranderd elke 6 weken

EXPO

ENTRANCE

—		Bouwupdate is ongoing en n.a.v.
gebeurtenissen
— Dynamische tijdlijn in frame
met updates en interactie.
Voorbeeld foto’s van sprekers 		
of workshops die hebben plaats
gevonden. Proces in beeld.
—		 Een icoon, weergave thema
—		 Digitaal en speels
—		 Scherm met programmering
— Scherm met interactie
— Digitale Update
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—		 1 x per 6 weken
— ( ombouwen max 3 dagen )
—		 Thema / expositie
(foto’s, posters)
—		 Expositie met gebruik van
witte pallets
—		 Expositie met fysieke items
— Expositie als test locatie
—		 Kan mede worden ingevuld
door PwC expert of
Projectteam.
— Sluit aan de PwC kalender
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WORKSHOP

—		 Gastspreker 1 x per maand
—		 Workshop 1 x 2 per maand
—		 Kick off event thema
1 keer per 6 weken
—		 Werkruimtes 2/4 bureaus
— Plek voor programmamaker
—		 Plastic Whale tafel 10 pax
— 	Google jam board
(workshops)

VISUAL EXPERIENCE

—			 Visuele interactieve beleving
—			 Technologie experiment
—			 AV scherm met beelden
—			 Modulaire bar ( f&b )
—		Renders zichtbaar komende
plaza ( print of op beeldscherm )
— Renders updaten
— Materiaal showcase
—		 Flexibele in te delen

Workshop + Visual experience biedt plek aan 10 - 30 personen
voor sprekers en workshops. Livestream / Video op intranet.
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Bijzondere eventspace Plaza.X
De Plaza.X ruimte is te gebruiken als bijzondere event-ruimte
naast EMF en EC.
De programmamaker houdt de regie op welke events en workshops
geplaats worden. Er wordt een handleiding uitgewerkt door
de programmamaker omdat het gebruik en de uitgangspunten verschillen
van de bekende eventruimtes.
Via My facilties kan de ruimte geboekt worden
met een bijpassende F&B folder.
De Plaza.X kan functioneren als testlab voor de chef van het
experience center en voor de toekomstige foodconcepten.
Het aanbod is vooruitstrevend, circulair en vernieuwend.
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Plaza.X identiteit
De Plaza.X identiteit is gebaseerd op
het idee van ‘blanc canvas’. Hieraan ligt
de visuele taal van het hokjesgrid ten
grondslag. Deze visuele taal bestaat uit
rode lijnen en typografie op een schaalbaar
hokjesgrid. Het grid kan opgebouwd zijn uit
kleine eenheden en vergroot worden tot
dikke rode kaders. Dit geeft het geheel
een dynamische, speelse uitstraling met
verschillende uitingen.

h e t g r i d i n - e n u i tg ezo o m e d va n
f i j n m a z i g to t g rof
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Taal en Tone of Voice

PwC is een internationale omgeving, Nederlands
en Engels zijn de voertalen in de Plaza.X.
De tone of voice is helder en verrassend.
Het moet de bezoeker informeren en prikkelen.
Het doel is de vijf principes van de Plaza goed over te brengen.
Verhaal op hoofdlijnen vertelt in maximaal
3 alinea’s per onderdeel/item/object.
Voor het uitgebreidere verhaal kan verwezen worden
naar Sparkpagina Plaza X door middel van een QR code.

Plaza.X tag
De Plaza.X-tag wordt gebruikt om
de circulaire footprint of levensloop van
een (alledaags) object weer te geven.
Hierdoor wordt de circulaire functie van
hergebruik zichtbaar gemaakt. De tag
vormt een rode draad door alle expositities
en thema’s gedurende het jaar met
betrekking tot duurzaamheid.
De tag is gelamineerd en wordt met een
afwasbare stift beschreven. Hierdoor is ook
de tag herbruikbaar.
Op de tag is er ruimte gereserveerd
voor het R-model. De actuele status kan
omcirkeld worden.

object

PLASTIC
WHALE TAFEL
object

onderwerp

GISPEN
STOEL

onderwerp

High-end kantoormeubilair
vervaardigd uit Amsterdams
grachtenplastic.
prioriteitsladder
1. Rethink
2. Redesign

prioriteitsladder

herkomst / toepassing

1. Rethink
2. Redesign
3. Reduce
4. Re-use
5. Repair
6. Refurbish
7. Remanufacture
8. Re-purpose
9. Recycle
10. Recover

herkomst / toepassing

high end
vergaderzaal

3. Reduce
4. Re-use
5. Repair
6. Refurbish
7. Remanufacture
8. Re-purpose
9. Recycle
10. Recover
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Feedback wall

communicatie overzicht items
In dit beginproces proberen we toe te werken naar standaard
vaste elementen en wisselende elementen, zoals Audiovisuele Techniek,
F&B en afwisselende expositieobjecten. Vaste elementen zijn bijvoorbeeld
het icoon bij het entree met tekstzuil, introductiezuil met tekst over het
thema, het feedbackgrid, de expositiepallets, de infotags en de renders
geplaats in 2 buisframes. De invulling verandert maar de dragers zijn vast;
wel verplaatsbaar. Verdere vaste items zijn: de Plastic Whale tafel,
2 bureau’s, een AV schermen in het entreegebied en een driedelig
scherm in de visual experience zone en het Google Jam board.

De
entree
als tuin

design
updates

Lorem ipsum dolor sit amet, consecLorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
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communicatie overzicht items Plaza.X

Expo
Creation
Workshops
Information
SCH RA AG
EX H IB ITION

BANNIE REN
PALLE T
EX PO
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TAG A 6

TAG A 4

R- M O D E L IN STA L L AT I E

R ENDE R S IN B U IZE N FR A M E
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V IS UAL MO O D WAL L I N
B U IZE N F RAME

REPOST- I T WAL L

ECO BOARD

F EED BAC KWAL L

S I G N I N G EN T REE

V ERBO UW I N G S
C L I C K BOARD

WE L KO M I N FO

T E KST WA L L O P Z U I L
PA P I E R E N RO L T E KST
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communicatie overzicht marketing

P L AT FO RM

MO BI L E APPS

POST ERS

NA RROWCA STI N G
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Entreegebied

Expo
Creation
Workshops
Information
Westgate

cores ea
dolecat.
ur maio
corenda
pti nctium

Nemolorest, omnis magnimped ea cores
ea dolecat. Temossus alit, occum volorio
te eatur maio corenda endit et premporrum que modit volupti nctium volorem et
litasse mos
Derro incipsamus exceperio. Ullut quae.
Con nonectur aute voluptatem qui at.
Ab id quaest, consequiat ex et qui ad
maximusaped mossunt aut exceptur?
Volupti aeptati nimenia quatiae iusda

I

Nemolorest
, omnis
dolecat.
magnimped
Temossus
corenda
alit, occum ea cores ea
endit et
premporrum volorio te eatur
volorem
maio
et litass
que modit
e mo
volupti
nctium

P wC PL AZA . X STRATEGY

ENBIUN 2019

18

Entreegebied
De ‘Do Hit me Chair’ door kunstenaar
Marijn van der Poll, word een co-design
icoon van de Plaza.X en de nieuwe Plaza.
Met een hamerslag zal de officiele opening
van de Plaza.X geladen worden.
Het is een uitnodiging voor alle PwC’ers
tot co-design.
Een metafoor voor de start van de
verbouwing en de mogelijke overlast
hiervan en een metafoor
voor circulaire processen :
transformatie. Het toekennen
van een nieuwe gebruiksvorm
aan een object of design.
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Exp
Cre
Wo
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Entreegebied
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Entreegebied

opening
Plaza
december 2019

Kavel 1
opgeleverd

december 2019

start bouw
entreegebied

december 2019

januari 2021

start bouw
minimarket

zitgebied
buiten
WG II
aangelegd

medio

2021

Post-it-wall
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Visual experience

De
entree
als tuin
Lorem ipsum dolor sit amet, consecLorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

design
updates

Visual experience

De
entree
als tuin
Lorem ipsum dolor sit amet, consecLorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
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Plaza.X
Expo 1

Grondplan Expo 1
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zones look and feel

Zone Expo
Wat is jouw idee
voor de Plaza?
kolfruimte

My Pup

Ah to go

Fitness ruimte

barista coffee bar
wellness
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Zone Workshop

onderwerp

PLASTIC
WHALE
TAFEL
prioriteitsladder
1. Rethink
2. Redesign
3. Reduce
4. Re-use
5. Repair
6. Refurbish
7. Remanufacture
8. Re-purpose
9. Recycle
10. Recover

Zone Visual Experience

R-ruimte

De
entree
als tuin
Lorem ipsum dolor sit amet, consecLorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

design
updates

De
entree
als tuin
Lorem ipsum dolor sit amet, consecLorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

