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Project Overview

Het Francis Crick Institute is een onafhankelijke organisatie, opgericht door de Medical Research Council, Cancer Research 
UK, Wellcome Trust, University College London, Imperial College London en King’s College London.

Het Francis Crick Institute is nu Europa’s grootste 
biomedische onderzoeksinstituut onder één dak, bekend 
om baanbrekend fundamenteel biomedisch onderzoek. 
Door middel van een unieke, collaboratieve 
ontwerpstructuur worden wetenschappers aangetrokken 
om multidisciplinair samen te werken om nieuwe 
innovaties buiten de kennissilo’s van afdelingen aan te 
moedigen. De hoop is dat dit ervoor zal zorgen dat 
ontdekkingen zo efficiënt mogelijk behandelingen 
worden in de toekomst. Bovendien worden 
onderzoeksontdekkingen transparant en wereldwijd 
gedeeld.  

HOK was de hoofdontwerper en architect voor de 93.000 
vierkante meter grote faciliteit van het Crick Institute.  
Het multidisciplinaire en collaboratieve karakter van de 
onderzoeksteams werd al vroeg naar voren gebracht als 
een belangrijke drijfveer voor het onderscheidende 
ontwerp van het gebouw. Het gebouw moest ook flexibel 
zijn vanwege de steeds veranderende behoeften van de 
gebruikers. Daarom identificeerde het ontwerpteam 
herconfigureerbare en duurzame meubeloplossingen als 
een belangrijk onderdeel van hun ontwerp. Gedurende 
een 5-jarige samenwerking met het instituut en het 
ontwerpteam heeft Herman Miller oplossingen 
ontwikkeld die specifiek voldoen aan de eisen van de 
wetenschappers, het personeel en de gemeenschap. 
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Het Herman Miller- en dealerteam werkten samen met de 
Layout Studio Portfolio om een systeem van 
herconfigureerbare opstellingen met aanzienlijke opslag te 
creëren, met als doel open werkmethoden te bevorderen 
en schaalbaarheid en veranderingen in technologie en 
teamfuncties mogelijk te maken. 137 kantoren werden 
individueel afgestemd op de functie en behoeften van elk 
onderzoeksteam. 

Sinds het Crick Institute zijn deuren heeft geopend, zijn er 
meer dan 1200 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. 
Van onderzoek naar immuuncellen tegen kanker tot 
griepbehandelingen, de activiteit bij het Crick Institute 
heeft al bewezen dat het een dergelijke faciliteit waard is.
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