
De geboorte 
van een 
ontwerp

Achter de schermen meekijken 
met de interieurarchitect

Voor de vertaling van visie naar ontwerp hebben we onze eigen studio met interieur architecten. 

Daarnaast kunnen we ook bouwen op een breed en gevarieerd netwerk aan externe 

interieur architecten. Want iedere architect heeft zijn of haar eigen stijl, voorkeuren en smaak. 

Door het oh zo belangrijke creatieve proces zowel intern als extern uit te voeren kunnen we altijd 

de beste match maken tussen organisatie, visie en uiteindelijk ontwerp.

   Resultaat

   3D-ontwerp

   2D-ontwerp

   Schets

   Moodboard
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Een interieur architect brengt wensen in kaart, komt met originele ideeën en verrassende 

alternatieven. Een interieurarchitect weet wat technisch haalbaar is en is op de hoogte van 

Wet- en regelgeving. Ook kennis van materialen en de contacten met leveranciers en aannemers 

zijn belangrijk in het ontwerpproces en de uitvoering. Samen komen we tot een uniek en doel-

treffend ontwerp dat binnen elk budget te realiseren is.

Krachtige samenwerking

Van schetsontwerp tot aan materialisatie en realisatie.

Waarom wij zo graag werken 
met een interieurarchitect

NAAR DE TEKENTAFEL

Na ons locatiebezoek gaan wij naar de tekentafel. 

We beginnen met het ontwikkelen van een 

concept/visie. Dit doen wij door middel van mood-

boards waarin we kijken naar het Programma van 

Eisen & de functionaliteiten. We maken een soort 

kapstok waarbij we tijdens het ontwerpen het 

interieurplan kunnen toetsen. 

Nadat we het concept hebben bepaald maken 

we een vlekkenplan. Dit betekent dat we in de 

plattegrond kijken waar welke functionaliteiten 

het beste gepositioneerd kunnen worden. Aan 

de hand van het vlekkenplan maken we het in-

richtingsplan. Door eerst een vlekkenplan te maken 

heb je een functionele lay-out waarbinnen je het 

concept kunt vertalen tot een inrichtingsplan.

We werken het ontwerp eerst in 2D uit. Het 

2D-plan nemen we vervolgens samen met 

HET CREATIEVE PROCES 

Voordat we met ontwerpen starten is er een 

gesprek tussen een Heutink-adviseur (project-

verantwoordelijke) en de ontwerper. In het gesprek 

bespreken we de randvoorwaarden waar het ont-

werp aan moet voldoen, eigenlijk het Programma 

van Eisen van de klant. We doen dit vaak in een 

soort brainstormsessie waarin de adviseur van 

Heutink de wensen van de klant zo goed moge-

lijk vertaalt en daarmee duidelijke, concrete en 

specifi eke input geeft over mogelijke in te zetten 

inrichtingselementen. In veel gevallen gaan wij 

mee naar de locatie om een gevoel te krijgen bij 

de school, omgeving en ruimte waar het om gaat. 

Welke kleuren worden er gebruikt in de school, 

hoe ziet de buitenkant en binnenkant van de 

school eruit; allemaal elementen die van invloed 

zijn op het ontwerp. We zeggen vaak: een interieur 

moet voelen, zitten en beleven als een maatpak. 

Door projecten vanuit die insteek te benaderen, 

wordt elk project naar de wensen en eisen van 

een organisatie ontworpen. De ontwerpen zijn 

hierdoor passend voor de gebruiker en hebben 

een verrassende en toch functionele inslag.

Oette van Dael is interieurarchitect 

en richtte in 2010 ontwerpstudio 

voor interieur en architectuur BLINK op. 

Voor Heutink is ze regelmatig betrokken 

bij het creatieve proces van een ontwerp 

voor een nieuwe inrichting voor 

voortgezet onderwijs scholen. 

Ze vertelt hoe de samenwerking 

tussen haar en Heutink verloopt.

“Een interieur 
moet voelen, zitten 

en beleven als 
een maatpak.”

Onze 
interieurplannen 
bestaan uit...

Concept

Vlekkenplan

Presentatie: 
esthetisch, 
(product-)

technisch en 
onderwijsvisie

Interieurplan 
+ maatwerk 
tekeningen 
(2D & 3D)

Heutink van A tot Z door om te kijken of dit de 

meest ideale vertaling is van visie naar inrichting. 

We schaven bij waar nodig en werken het geheel 

vervolgens verder uit in 3D. Dit 3D-ontwerp helpt 

te visualiseren hoe de inrichting er uiteindelijk 

eventueel uit zou kunnen komen te zien. We 

voeren de gebruikte materialen in en passen het 

meubilair toe in het 3D-ontwerp.

GEVARIEERDE UITDAGINGEN

We werken inmiddels zo’n zes jaar aan projecten 

met Heutink. De plannen die wij daarvoor mogen 

maken lopen erg uiteen. Van een aula tot het 

ontwerpen en uitwerken van de inrichting voor 

een gehele school of onderwijsvisie. We hebben 

een erg nauwe samenwerking met de inrichtings-

specialisten van Heutink. We hebben korte lijnen 

waardoor we snel kunnen schakelen. De nauwe 

samenwerking maakt dat we samen al heel wat 

gave plannen hebben kunnen ontwikkelen. Het 

vertrouwen, het samen sparren en het mogen 

realiseren van de opdracht… We blijven bij het 

hele traject betrokken.

STUK VOOR STUK UNIEK

In de ontwerpen voor voortgezet onderwijs werken 

we heel graag met de meubels uit de basiscollectie 

van V/S. Één van Europa’s grootste en meest 

innovatieve meubelproducenten. Het V/S-

programma is standaard al erg breed. Van lokalen 

tot multifunctionele ruimtes en leerpleinen... 

Deze collectie is echt top. Fijn is dat, doordat 

Heutink onafhankelijk is, er naast de collectie van 

V/S nog een breed assortiment ‘ander’ meubilair 

is, waardoor we elk ontwerp weer uniek kunnen 

maken. En ook fl exibiliteit in maatwerk zorgt dat 

we eigenlijk weinig kaders hebben, iets dat ten 

goede komt aan het creatieve proces en daarmee 

automatisch ook aan het eindresultaat.

2D & 3D 
interieur-
schetsen

Van schetsontwerp tot
materialisatie en realisatie
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