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Inleiding

Beste lezer,

We brengen het merendeel van ons leven door in onze woon- en 

werkomgevingen. Als specialisten op het gebied van interieur architectuur is 

het dan ook een groot voorrecht om een rol te vervullen in het ontwerp en de 

realisatie van deze omgevingen. Dat voorrecht gaat gepaard met een grote 

verantwoordelijkheid. Elke ruimte, of dat een woning of bedrijfsruimte is, moet 

uiteindelijk bijdragen aan woon- en werkgeluk en optimale prestatie. 

Hoe we er steeds weer voor zorgen dat dit lukt, leest u in dit whitepaper. Na het 

lezen ervan bent u goed op de hoogte van de unieke STUDIOJEROENDEJONG 

aanpak. We beschrijven de oriëntatiefase, de ontwerpfase en de realisatiefase 

en hoe elke fase bijdraagt aan het uiteindelijke resultaat. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit uitgebreide document of 

kennis willen maken? Dan horen we dat graag! 

Jeroen de Jong 

Directeur STUDIOJEROENDEJONG
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Succesvolle interieurs worden 
in de inventarisatiefase 
gerealiseerd
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“  Hold your horses” is een uitspraak 

die natuurlijk afstamt van het in 

bedwang houden van paarden. 

Een paard wil van nature 

versnellen, het is als ruiter jouw 

verantwoordelijkheid om het 

tempo te bepalen. In het belang 

van het paard en van jezelf. “

“Elk traject of het nieuwbouw of verbouw 

betreft, zowel voor particulieren als zakelijke 

opdrachtgevers, begint met een uitgebreide 

inventarisatiefase. Die inventarisatiefase 

is het belangrijke fundament onder alles 

wat volgt. In de praktijk zie je al snel dat 

particuliere of zakelijke opdrachtgevers 

deze fase te snel willen doorlopen, maar 

het devies is en blijft “hold your horses”.  

Als ontwerpers van interieurs is het onze 

verantwoordelijkheid om alle belangrijke 

interieur- en architectuurvragen in kaart te 

brengen. Als aan die voorwaarde is voldaan 

kan je pas gaan indelen en schetsen.
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De eerste stappen op weg naar 
succesvolle interieurs
De doelgroep waarvoor STUDIOJEROENDEJONG veel werkt zijn ondernemers 

in het MKB en ondernemende particulieren. Samen met deze opdrachtgevers 

doorlopen we altijd drie fasen. De oriëntatie & inventarisatiefase, de ontwerpfase 

en tot slot de realisatiefase. In het eerste gesprek met de klant gaan we dieper in 

op de eerste fase: de oriëntatiefase. Later bespreken we de andere fases. 

De kennismaking
Een waardevol interieur met ruimte voor prestatie ontwerp je niet van de ene op de 

andere dag. Wat je allereerst nodig hebt is een stevig fundament. Onze expeditie 

begint met onze oprechte persoonlijke aandacht voor jou als mens en/of jou als 

ondernemer. Wij willen jou en/of jouw bedrijf van haver tot gort leren kennen, 

alleen dán kunnen we de juiste keuzes maken. Deze kennismaking maakt, dat 

vinden wij vanzelfsprekend, nog geen onderdeel van onze overeenkomst. Als er 

sprake is van een echte “klik” dan volgt een uitgebreide offerte en eventueel een 

overeenkomst.
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“  Wat zijn de verlangens? Waar 

moet de ruimte aan voldoen? 

Welke wensen en eisen zijn er? Wat 

is de ideale uitkomst? Zo creëren we 

de perfecte ‘ruimte voor prestatie’.  

Dat begint al tijdens het ontwerp

proces en gaat net zolang door tot 

het gewenste resultaat een feit is. “

Het STUDIOJEROENDEJONG 
oriëntatieprogramma

We ontwikkelden een speciaal oriëntatieprogramma. Dat oriëntatieprogramma 

heeft als doel alle wensen, eisen en doelen van alle betrokkenen in kaart te 

brengen. In één interactieve sessie of meerdere interactieve sessies kan en 

mag iedere gebruiker zijn waardevolle 

input leveren. In een gezin kunnen dat 

de gezinsleden zijn, in een organisatie de 

werknemers of bij grotere organisaties 

de vertegenwoordigers van verschillende 

afdelingen of werkgroepen.

Door die sessie komen we samen tot het 

‘Programma van Wensen (PvW)’ en het 

‘Programma van Eisen (PvE)’.
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“  Vaak krijgen wij de vraag of er veel 

verschil zit tussen particuliere op

drachtgevers en ondernemers in 

het MKB. Grappig genoeg is dat 

in de aanpak het verschil erg klein 

is. Niet in de eerste plaats omdat  

STUDIOJEROENDEJONG als onder

nemer vaak ook het interieur van 

de ondernemer mag verzorgen. 

Maar temeer omdat een huishoud

en, zelfs een eenpersoonshuishoud

en, ook een soort onderneming is. 

Met verschillende rollen en verschil

lende doelen. Helemaal door de 

recente ontwikkelingen op het ge

bied van thuiswerken, is gebleken 

dat werken en ontspannen steeds 

meer met elkaar verweven is.“

We stoppen ontzettend veel energie en aandacht in deze fase en niet voor niks. In 

de afgelopen jaren is telkens weer gebleken dat deze aanpak werkt en bijdraagt 

aan een stevig fundament onder succesvolle interieurs. Een succesvol interieur 

is een interieur dat inspireert, een interieur dat klopt en op die manier bijdraagt 

aan de doelen. Het is telkens weer een feestje om alle betrokkenen te mogen 

betrekken en ze verder te activeren door de juiste vragen te stellen.

Voorbeeld 
interieur 
particulier
Wat is de gezinssamenstelling? Hoe ziet 

jullie leven eruit? Hoe ziet een doordeweekse 

dag eruit, hoe ziet jullie ideale weekend 

eruit? Als jullie een feestje organiseren, 

hoeveel mensen worden uitgenodigd, wat 

voor soort feestje is dat dan? Dit zijn slechts 

enkele vragen die passeren in een typische 

oriëntatiefase.

Elke keer worden particuliere opdracht-

gevers weer verrast door de vertaling 

van hun echte wensen en eisen in een 

Programma van Wensen en Programma 

van Eisen. Een mooi voorbeeld van zo’n 

uitkomst is bijvoorbeeld geweest om in de keuken een ruimte te maken voor 

een piano. Deze opdrachtgever houdt erg van koken en één van de kinderen 

beschikt over een muzikaal talent. Door de dagindeling te bespreken kwamen 

we erachter dat het moment dat er gekookt werd ook vaak het moment is dat 

er piano werd gespeeld. Nu wordt er gekookt met live muziek.
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Voorbeeld 
onderneming
Een mooi voorbeeld van de orëntatie-

fase van een project. Het betreft een 

interieur oppervlakte van ruim 1500m2. 

Gecombineerd kantoor, magazijn, showroom 

en eventruimte. Bij dit soort projecten, 

met zoveel verschillende functies is de 

oriëntatiefase en de betrokkenheid van alle 

gebruikers (of vertegenwoordigers daarvan) 

ontzettend belangrijk.

Er zijn talrijke voorbeelden te noemen van 

aspecten die naar boven komen. Bijvoorbeeld 

de wens voor een inspirerende eventruimte. 

Het is fantastisch om straks grotere groepen 

te kunnen informeren en inspireren, maar 

zo’n ruimte vergt ook vierkante meters die 

doorgaans ongebruikt zijn. Door weer vragen 

te stellen, zoals “wat is voor jullie een event?”, 

“hoe ziet een succesvol event eruit, hoe meet 

je succes?”, konden we de eerste stappen 

in het mentale ontwerpproces bewandelen. 

De conclusie: één multifunctionele ruimte 

– waar afhankelijk van de hoeveelheid en 

locatie van gebruikers op dat moment, de 

techniek, lichtinval of juist het beperken 

van lichtinval – bepaald wanneer de ruimte 

als vanzelfsprekend een eventruimte is 

en de rest van de tijd als vanzelfsprekend 

showroom. En elementen zoals de trap in de 

open vide ruimte, die toegang geeft tot de 

verdieping, bij een event integraal onderdeel 

is van de tribune.
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Conclusie oriëntatiefase
De uitgebreide voorbereiding en de betrokkenheid van alle gebruikers is de basis 

voor het uiteindelijke ontwerp. Onze rol in deze fase is soms om de opdrachtgever 

af te remmen, die denkt vaak in meer praktische zaken als kleuren en materiaal, 

hoeveelheid werkplekken, indeling kantoor, vergaderruimten etc. Dit kan 

als contraproductief overkomen maar zorgt altijd voor betere processen en 

succesvollere interieurs.

Maar ook belangrijk is om niets voor lief aan te nemen. Wat is dan een hightech 

pand, wat is een stoere uitstraling, wat is leefruimte? Als ondernemer mogen 

wij aan tafel zitten met ondernemers. Onze rol is dan altijd die van “caregiver”, 

dat gaat verder dan een interieur. Dat gaat ook over veiligheid, zorg en anderen 

de kans geven te excelleren. En daarom ervaren wij het als ‘de kers op de taart’ 

als we juist over het ondernemerschap in gesprek komen en met succesvolle 

interieurs een bijdrage kunnen leveren aan het succes van de ondernemer en 

onderneming. Of als we, bij ondernemende particulieren, met het interieur 

van een woning een positieve bijdrage mogen leveren aan het welzijn en het 

dagelijkse leven van het gezin.
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We bespraken nu de kennismaking, de oriëntatie- en inventarisatiefase. Eigenlijk 

gaat het alleen nog maar over een gesprek. Een gesprek waarin de opdrachtgever, 

ondernemer, onderneming of particulier alle ruimte en mogelijkheid krijgt 

alles te vertellen wat er speelt. Onze verantwoordelijkheid is om niet altijd als 

vanzelfsprekend genoegen te nemen met een antwoord, maar zo nodig door te 

vragen.

Het is aan ons om na zo’n inventarisatie de vertaalslag te maken en later terug te 

komen met een vlekkenplan, een eerste indeling. Zo’n indeling is eigenlijk een 

soort draadtekening waar we op basis van gebruik, de expeditie door de eigen 

(toekomstige) ruimte maken en op basis van beschikbaar volume een gesprek 

voeren. We hebben het dan nog steeds niet over kleur, materiaal of inrichting. 

Die indeling vormt de basis van de volgende fase.”

STUDIOJEROENDEJONG whitepaper pagina 11



Met geduld ontwerpen 
is cruciaal voor een 
succesvol interieur
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Het vlekkenplan is de basis  
in het ontwerpproces
De eerste fase is afgerond en alle wensen en eisen zijn vastgesteld.  

De volgende stap richting de uiteindelijke realisatie van een zakelijk of 

particulier interieur is de ontwerpfase. Deze ontwerpfase wordt doorgaans 

afgetrapt met een zogenaamd vlekkenplan. Dit vlekkenplan is in de 

interieurarchitectuur een bekend fenomeen en is de eerste vertaling 

van het programma van eisen en wensen. Een vlekkenplan geeft de 

elementaire basisfuncties van een ruimte en een bedrijfspand als geheel 

aan. Functies als bijvoorbeeld werken, ontmoeten en ontspannen. In een 

bedrijfspand met veel verschillende functionaliteiten wordt de importantie 

van een vlekkenplan nog groter. Juist in dit soort werkomgevingen, waar 

verschillende functies verenigd worden, is het van groot belang dat de 

positionering, de volumes en de efficiënte indeling van ruimtes en vooral 

de bewegingen ertussen optimaal is. Zo is het maken van en het proces 

naar een definitief vlekkenplan een belangrijke factor voor het realiseren 

van succesvolle interieurs.
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Ook bij particuliere omgevingen werken we met vlekkenplannen, dit is niet altijd 

gebruikelijk maar voegt echt wat toe aan het proces van bewustwording naar 

het uiteindelijke resultaat.

Elk vlekkenplan is een puur schematische weergave. Zonder kleur, zonder 

materiaal, zonder verlichting of afwerking. Dus echt de basisvorm van een 

interieur passend in de omgeving van een gebouw of woning. Het vlekken plan 

wordt, in een latere fase in dit proces omgezet tot een zwart-wit 2D plattegrond, 

soms aangevuld als de functie erom vraagt met zijaanzichten.

Het vlekkenplan en de plattegronden bespreken wij uitgebreid met de 

opdrachtgever, een ondernemer of een particulier of, bij wat grotere MKB 

bedrijven, met een projectteam waarin het bedrijf breed vertegenwoordigd is. We 

nemen écht de tijd om het vlekkenplan uitvoerig te bespreken. Het kan zijn dat 

we er na één gesprek uit zijn maar dit proces kan en mag ook meerdere sessies 

beslaan. In de praktijk zien we namelijk dat het ook een bewustwordingsproces 

is van alle betrokkenen. 

  Vlekkenplan interieur inrichting
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Een bewustwordingsproces dat soms nodig 

is om tot andere inzichten en een beter 

resultaat te komen.

Dat je toch soms door samen uitgebreid 

stil te staan bij de volume, positie en 

functionaliteit van een interieur tot nieuwe 

inzichten komt is alleen maar mooi. Dat 

het papier geduldig is bleek ook weer 

recent bij een nieuwe opdracht. Wat er 

getekend is kan nog helemaal veranderen. 

Of zoals deze opdrachtgever het verwoorde; 

“het vlekkenplan zorgde ervoor dat ik de 

verschillende functionaliteiten en de potentie 

van de ruimte beter ben gaan inzien, zorgt 

ook voor meer opties. En we willen en kunnen 

het maar één keer helemaal goed doen.”

In de praktijk blijkt dus dat je ook nu nog 

een soort van aan het oriënteren bent. Van 

STUDIOJEROENDEJONG mag je dan ook de 

nodige flexibiliteit verwachten om ook nu 

geduldig te zijn richting de echte vertaalslag 

naar een voorlopig ontwerp. Meestal is het 

plan in één keer raak, soms duurt het twee of 

drie gesprekken.
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Materialisatie en kleuren
Na akkoord op het vlekkenplan gaan we richting de invulling, door materialisatie 

en kleuren te bepalen. In de oriëntatiefase is natuurlijk al een ‘look and feel’ 

uitgesproken en uitvoerig omschreven, bijvoorbeeld “strak, licht en modern” 

of “stoer en industrieel”. Vanuit dit fundament gaan we in de materialisatiefase 

van het interieur aan de slag. Die materialisatie bestaat uit een bemonstering 

van materialen en kleuren. Soms gaan we met de opdrachtgever op 

“designexpeditie”, dus letterlijk op zoek naar de materialen. Dan bezoeken we 

verschillende leveranciers en mag STUDIOJEROENDEJONG een bijdrage leveren 

en de reisleider zijn in het inspireren en gidsen van de opdrachtgever. De breedte 

en diepte van het assortiment en de mogelijkheden zijn enorm en sterk aan 

verandering onderhevig. Dat wij daarvan altijd op de hoogte willen zijn, ook van 

de laatste mogelijkheden en trends is vanzelfsprekend. Wij schreven er eerder 

al eens artikelen over. Bijvoorbeeld het bezoek aan Wonderwall Studio’s of de 

architectentrip naar Denemarken.
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“  Vanuit de oriëntatie en 

inventarisatiefase komen we in 

de ontwerpfase. Eerst maken we 

een vlekkenplan, een indeling, dan 

volgt er een voorlopig ontwerp. 

Vergelijkbaar met het maken van 

een schilderij, eerst de grote lijnen 

dan de details, laag voor laag. “

In deze materialisatiefase wordt ook het 

design meubilair, het maatwerk meubilair, 

de verlichting en de styling besproken. 

Op die manier komen we tot een goed 

totaaloverzicht en beeld. De deliverable 

van deze materialisatiefase is vaak een 

collage van de te gebruiken materialen. 

Als de opdrachtgever het beter wil zien en 

ervaren, dan behoort het maken van een 

3D impressie tot de mogelijkheden. Zelfs 

dan is zoals eerder aangegeven het papier 

nog geduldig en komen we tot nieuwe 

inzichten. Soms wil een opdrachtgever nog een stap verder gaan, we zien de 

vraag toenemen op het gebied van virtual reality. STUDIOJEROENDEJONG 

heeft gespecialiseerde partners op dit gebied. Veelvuldig maken wij gebruik 

van hun expertise en diensten.
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Het voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp (VO) is een pakket. Dat pakket bestaat uit het vlekkenplan, 

de maatvoeringtekeningen, de plattegronden, de aanzichten, de materialisatie en 

het kleurgebruik. Ook het (maatwerk) meubilair en het lichtplan maken onderdeel 

uit van het VO. Dit klinkt als het complete pakket maar toch noemen we het nog 

steeds “voorlopig”. Dat komt omdat niet alles tot op het allerhoogste detailniveau 

is uitgewerkt. Als dat wel gedaan is praten we van een definitief ontwerp (DO).

Doorlooptijd
De doorlooptijd van deze tweede fase, met uiteindelijk het voorlopig ontwerp als 

deliverable, is sterk afhankelijk van de vraag, de omvang en de besluitvorming. 

Bij STUDIOJEROENDEJONG zijn we overtuigd van de importantie van deze fase. 

Als je het proces nauwkeurig en zorgvuldig doorloopt merk je dat namelijk in 

het vervolg van het traject en het eindresultaat. Afhankelijk van de omvang van 

het project moet rekening gehouden worden van een doorlooptijd van ongeveer 

4 tot 8 weken voor kleinere projecten en een langere periode voor deze fase bij 

grotere projecten. Als deze fase is afgerond gaan we richting de laatste fase, de 

realisatiefase. In die fase worden ook o.a. werk- en productietekeningen gemaakt. 
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De realisatie  
van succesvolle 
interieurs

whitepaper pagina 19STUDIOJEROENDEJONG



Realisatie van interieurs
Vanuit de ontwerpfase betreden we de realisatiefase. We beschikken inmiddels 

over een definitief ontwerp en meestal is een groot deel van de bouwpartners 

(ook wel productiepartners of projectpartners genoemd) al geselecteerd. 

Samen met deze bouwpartners wordt het definitief ontwerp omgezet naar 

productietekeningen. Daarnaast wordt een planning opgesteld en het budget 

per kostenplaats verder besproken als dit nog niet was vastgesteld in de 

ontwerpfase.

Het grootste verschil tussen een definitief ontwerp en een productietekening 

is het detailniveau. Een productietekening komt tot stand door het inmeten op 

locatie, en maakt de realisatie inzichtelijk tot op het allerhoogste detailniveau 

qua maatvoering, techniek en materialisatie.

Communicatie met 
bouwpartners belangrijk  
in realisatie interieur
Vaak is er in de realisatiefase sprake van enkele tot soms wel tien bouw-

partners. Denk aan aannemers, interieurbouwers, installateurs voor data 

en elektra, stoffeerders etc. Bij grote zakelijke interieurprojecten zijn er 

vanzelfsprekend meer bouwpartners betrokken dan bij kleinere werk- en 

woonomgevingen.  STUDIOJEROENDEJONG vormt in deze fase de verbinding 

tussen de opdrachtgever en de bouwpartners. Enerzijds in een adviserende rol 

richting bouwpartners en opdrachtgever, anderzijds in een meer controlerende 

rol. In de oriëntatie- en ontwerpfase is een interieurconcept tot stand gekomen. 

Wij zien erop toe dat in de realisatiefase dit concept ook gerealiseerd wordt, 

een goed werkend concept is de som van alle grote en kleine details.

STUDIOJEROENDEJONG whitepaper pagina 20



Realisatiefase 
interieur in de 
praktijk
Hoe verloopt deze realisatiefase in de 

praktijk? Communicatie tussen de 

verschillende stakeholders is en blijft 

cruciaal. Daarom vindt er om de aantal 

dagen een productieoverleg plaats. 

De frequentie is natuurlijk ook weer 

afhankelijk van de projectomvang en de 

complexiteit. Tijdens dit productieoverleg, 

ook wel bouwoverleg genoemd, zijn de 

opdrachtgever (projectteam), de bouw-

partners en STUDIOJEROENDEJONG 

aanwezig. 

 

Door op deze manier en met alle betrokkenen 

de realisatiefase te doorlopen wordt er zo 

efficiënt als mogelijk gewerkt. Wat het 

werkplezier van het team alleen maar ten 

goede komt.
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Eigen bouwpartners  
of ons netwerk
Wij werken net zo graag samen met productiepartners die niet afkomstig 

zijn uit ons netwerk als met eigen partners. Dat klinkt als logisch maar in 

de praktijk is dat niet altijd gebruikelijk. Onze onafhankelijke positie en 

bedrijfscultuur die zich het beste laat omschrijven als bondgenoot, maakt dat 

we die rol uitstekend vervullen en daarmee waarde toevoegen. Natuurlijk heeft 

STUDIOJEROENDEJONG een groot netwerk opgebouwd in ruim 25 jaar dat we 

actief zijn en adviseren graag over de beste match voor specifieke projecten.

Een goede oriëntatie en 
ontwerpfase is het halve werk
In de realisatiefase worden ideeën en wat op papier staat werkelijkheid. Dat 

moet een feestje zijn. Het uitgebreid doorlopen van de oriëntatiefase, het goed 

vastleggen in de ontwerpfase en alles tot op detailniveau te documenteren 

draagt bij aan een succesvolle realisatie. Succesvolle realisatiefasen kenmerken 

zich door rust en overzicht in het bouwproces, iedereen weet wanneer er wat 

moet gebeuren.
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Innovatie in de realisatiefase
Wij zijn een groot fan van innovatie. Deze innovatie zit hem in design en 

materialisatie. Vooral domotica neemt grote sprongen. Domotica is het 

toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering 

van processen in en om een woning, een kantoor of een bedrijfspand. Niet alleen 

volgt STUDIOJEROENDEJONG de ontwikkelingen op de voet maar ook waren 

wij betrokken bij de realisatie van een innovatief project bij een vooraanstaande 

leverancier van domotica. Voor Koudijs mochten wij een showroom met de naam 

The Blue Room ontwerpen en realiseren.

Domotica biedt ontzettend veel voordelen op het gebied van energiegebruik, 

beveiliging, werkprestaties en comfort. Tegenwoordig zijn er bij vrijwel elk 

project al enkele domotica oplossingen van toepassing, wij verwachten dat dit 

alleen nog maar toeneemt. We zien momenteel dat deze innovaties nog veel in 

de realisatiefase worden ingebed maar voor de optimale configuratie adviseren 

we domotica net zoals materialisatie al in de oriëntatie- en ontwerpfase in te 

bedden.
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De oplevering van interieurs
De uiteindelijke oplevering is de “grand finale” van de realisatiefase. 

Vanzelfsprekend moet dat een feest zijn. De oplevering is onder te verdelen in 

twee fasen. De voorlopige oplevering en de definitieve oplevering. In de voorlopige 

oplevering lopen we alles na, we controleren of alle afspraken uit het ontwerp 

zijn uitgevoerd zoals overeengekomen. Alles wat nog aangepast moet worden, 

wordt vastgesteld in een zogenaamd ‘Procesverbaal van Oplevering’ en de 

bouwpartners hebben nog een overeengekomen tijdvak om deze zaken af te 

ronden en op te leveren conform afspraak. Dan volgt de feestelijke definitieve 

oplevering.
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Tot slot
We hebben in dit whitepaper een beeld geschetst hoe een proces van oriëntatie 

tot aan oplevering van interieurs verloopt. Natuurlijk is het uiteindelijke resultaat 

belangrijk, maar dat de weg erheen net zo inspirerend moet zijn is evident. 

STUDIOJEROENDEJONG neemt natuurlijk graag de gelegenheid om ook na 

ingebruikname de opdrachtgevers te bezoeken. Juist een interieuromgeving 

in gebruik zien, met mensen die genieten en presteren, maakt ons werk het 

mooiste vak dat we ons voor kunnen stellen.
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