25 interieurtips van SVDK interieurarchitecte(n)
1. Maak een uitgebreide eisen- en wensenlijst (E&W) waarin ook de organisatiestrategie
van de toekomst in terug is te vinden.
2. Neem in je E&W lijst ook op wat je vooral niet wil.
3. Benadruk de drie dimensies in je interieur; hoogte, breedte en diepte.
4. Door kleurvlakken of scheidingen van materialen horizontaal toe te voegen benadruk
je diepte of breedte.
5. Een grote ruimte oogt vaak laag. Door verticale lijnen te accenturen lijkt het plafond
hoger.
6. Alle onderdelen op elkaar afgestemd brengt rust in de ruimte.
7. Opvallende detail in kleur of vorm minimaal toepassen.
8. Alle weloverwogen beslissingen die je maakt komen het resultaat ten goede.
9. Hoe meer gedetailleerd je een ruimte inricht voor het passende gebruik hoe specialer
het ontwerp wordt.
10. Een fijne, mooie omgeving geeft je een goed gevoel. Wat enorm bijdraagt aan je
stemming.
11. Begin een ontwerp op papier; dan is nog alles mogelijk.
12. Laat je inspireren op Pinterest.
13. Kijk goed naar de vorm van de ruimte en accentueer deze met de
interieuronderdelen; materialen, verlichting en meubilair.
14. Ruim elke dag na je werkzaamheden je werkplek op; je ervaart minder prikkels, blijft
geconcentreerder en nog een groot voordeel als je de spullen weer pakt bekijk je de
zaken van een geheel andere kant wat mogelijk weer nieuwe frisse energie geeft.
15. Creëer voor een rustige werkomgeving waar concentratie vereist is… minimaal
kleurgebruik en grote vormen voorkomen afleiding.
16. Zorg voor prikkels en een energie flow daar waar mensen elkaar ontmoeten.. even van
je werkplek in een andere omgeving doet wonderen.
17. In een rustige werkruimte is weinig loopverkeer.
18. Zorg voor veel daglicht in de ruimte en stem je verlichtingsplan af zodat het daglicht
overdag binnenvalt.
19. Bouw verlichting op als; algemeen, sfeer en detail.
20. Creëer schaduw én lichtvlekken door verlichting dat brengt spanning in de ruimte.
21. Werkplekken ver weg van koffie automaat, printer en toiletten is goed voor beweging.
22. Een goed interieurontwerp is opgebouwd met de juiste balans tussen kleuren,
vormen, licht en donker, open en gesloten, details en grote vlakken.
23. Vertaal onderwerpen die je op internet vind naar een ander interieuronderdeel….een
patroon van een vloer wordt een haardaanzicht.
24. Als de maatvoering op papier klopt is deze in de derde dimensie alleen maar beter.
25. Kom je er niet uit bel SVDK interieurarchitecte(n) 040 247 37 45

