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Uitgangspunt voor het Kleur Interieur Ontwerp is de door het bedrijf ingevulde Sfeermatrix 

ontwikkeld door Angelique Nossent van Begane Grond.
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huidige situatie

vital living feng shui



interieurconcept
binder groenprojecten

Uitgangspunt voor het Kleur Interieur Ontwerp is duurzaamheid. 
Duurzaam in verschillende betekenissen: duurzaam materiaal-
gebruik, maar ook duurzaam in relaties; met medewerkers,
klanten en leveranciers. Duurzaam van binnen naar buiten en van
buiten naar binnen. Duurzaam Gedrag weerspiegelt zich naar de 
buitenwereld maar de buitenwereld ontvangt ook een duurzame 
indruk van het bedrijf, de inrichting, de mensen die er werken en 
de producten en diensten die geleverd worden.

Het aanzicht van het pand en de inrichting ervan dragen bij aan 
de uitstraling van duurzaamheid. Stijl, vorm, kleur- en materiaal-
keuzes worden vanuit “duurzaamheid” gemaakt waardoor er een 
eenheid ontstaat tussen visie en uitstraling.

Duurzaam betekent ook met respect leven, respect voor het 
verleden, de huidige situatie en de toekomst. Leren van het 
verleden om met die kennis het heden anders in te richten en zo 
een duurzame toekomst te creëren. 
Basis hiervoor is openheid, openstaan voor allerlei indrukken om 
door middel van samenwerking met anderen nieuwe inzichten te 
krijgen en zo duurzame oplossingen te realiseren.

Hoe vertaalt het begrip duurzaamheid zich in vorm, kleur en stijl?
Het grote voorbeeld van duurzaamheid is de natuur om ons heen;
een zich eindeloos herhalende cyclus van seizoenen waarbij alles 
zijn tijd en functie heeft. Ontstaan, groei, bloei, afsterven en weer 
opnieuw beginnen; duurzaamheid ten top!

Vertaald naar keuzes voor het interieur passen woorden als 
vloeiend, stromend, rond en organisch bij duurzaamheid. 
Kleuren die zodanig gekozen zijn dat ze passen bij de activiteit 
en functie van de betreffende ruimten. Zoals de kleuren van de 
seizoenen passen bij het moment in tijd: rustig in de lente, 
uitbundig in de zomer, ingetogen fel in de herfst en sober in de 
winter. Materiaalkeuze geeft toegankelijkheid en openheid aan en 
detaillering van meubilair is helder in lijn zonder overbodigheden.

Nicky Beentjes, Vital Living Feng Shui
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Kleur

Gevoel

Vorm

GeluidCommunicatie 

Geur

Licht

Smaak

Sfeer

sfeerplan (bg®) buitenterrein

Voorstel Sfeerplan

Kleur Een palet van natuurlijke tinten in diverse groenen en bruinen met felle kleuraccenten.
Gevoel Een open en toegankelijke sfeer die duurzaamheid en respect voor mens en milieu uitdrukt.
Vorm Vormentaal is organisch en vloeiend van vorm.
Geluid Gericht op stilte.
Communicatie De interne en externe communicatie is gericht op ruimte voor elkaar en heeft een groene boodschap
 Buiteninrichting is hier op gebaseerd.
Geur Benadrukken van het natuurlijke, een buitensfeer door aanleg geveltuin.
Licht De bomen voor de gevel zijn gesnoeid voor een lichtere sfeer.
 Licht staat in dit geval ook voor het “in het licht zetten van het bedrijf”.
Smaak Zichtbare uitstraling van duurzaamheid.

Gezamenlijke groepsuitkomst van de ingevulde sfeermatrix in vergelijking met de ideale 
omgevingssfeerwaarden voor het buitenterrein.
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sfeerelementen licht en gevoel

Sfeerelement Licht
Oude situatie, bomen ongesnoeid.

De bomen voor de gevel maken het
binnen erg donker. De aanblik van 
buitenaf maakt het pand bijna onzicht-
baar in vergelijking met het grote pand 
ernaast. Door de bomen buiten te
snoeien is het effect op het element 
Licht direct zichtbaar en voelbaar.

Sfeerelement Gevoel
Nieuwe situatie, bomen zijn gesnoeid.

Door het snoeien van de bomen is de zichtbaarheid van 
het pand een stuk verbeterd. Dit betekent ook dat het  
bedrijf zelf meer zichtbaar is geworden voor de buiten-
wereld.

Bij het Sfeerelement Gevoel gaat het om wat voor gevoel
een plek of ruimte je geeft, in dit geval de buitenruimte
en de buitenzijde van het pand. 

Wat hierbij opvalt is de verhouding van het pand in  
vergelijking met de omringende bebouwing. Het pand oogt
laag en klein en meer gesloten en verborgen dan open en 
toegankelijk, mede ook door de op je afkomende rechte 
lijnen van de hagen.

Aan de hand van de gewenste visie en uitstraling van
Binder kan dit in vorm en materiaal vertaald worden naar 
de buitenruimte.

Kernwoorden die gebruikt zouden kunnen worden zijn:
- duurzaamheid, cradle-to-cradle
- maatschappelijk betrokken
- oog voor mens en milieu
- open staan voor nieuwe (duurzame) ideeën en contacten
- innovatief

 Deze kernbegrippen kunnen worden toegepast in een
andere materialisatie van de gevel, bedrijfsaanduiding, 
verlichting, beplanting en bestrating.

Hierdoor ontstaat er overeenstemming tussen de visie
van het bedrijf en de uitstraling van pand en buitenruimte.
De gewenste visie wordt vervolgens ook doorgevoerd in de 
verdere interieurinrichting.

vital living feng shui
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Kleur

Gevoel

Vorm

GeluidLicht 

Smaak

Geur

Communicatie

Sfeer

sfeerplan (bg®) entree

Voorstel Sfeerplan

Kleur Een palet van natuurlijke tinten in diverse groenen en bruinen met felle kleuraccenten.
Gevoel Kernwaarden van het bedrijf worden in het interieur tot uitdrukking gebracht, zodat gevoel van  
 werknemers maar ook gevoel van bezoekers overeenkomen met de kernwaarden.
Vorm Vormentaal van meubilair zijn organische, vloeiende vormen en zachtere materialen.
Geluid Invloed van geluid wordt afhankelijk gemaakt van functie van ruimte en werkzaamheden.
Licht Het entreegebied met blauwgroene deuren is vrij donker en valt weg. Verlichting hier en 
 een andere tint op de deuren brengt hier verbetering in.
Smaak Stijl van de inrichting is natuurlijk met meer ronde vormen en duurzame materialen.
Geur Benadrukken van het natuurlijke, een buitensfeer door meer planten en aanleg groene wand.
Communicatie De interne en externe communicatie is gericht op ruimte voor elkaar en heeft een groene boodschap
 Inrichting is hier op gebaseerd.

Gezamenlijke groepsuitkomst van de ingevulde sfeermatrix in vergelijking met de ideale 
omgevingssfeerwaarden voor de entree.

vital living feng shui
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Sfeer

sfeerplan (bg®) hal

Voorstel Sfeerplan

Gevoel Kernwaarden van het bedrijf worden in het interieur tot uitdrukking gebracht, zodat gevoel van  
 werknemers maar ook gevoel van bezoekers overeenkomen met de kernwaarden.
Geur Benadrukken van het natuurlijke, een buitensfeer door meer planten en aanleg groene wand.
Licht De huidige verlichting in het pand is vrij vlak. Voorstel is om een lichtspecialist in te schakelen 
 die meer eenheid en sfeer in de verlichting aanbrengt, rekening houdend met een laag energie-
 gebruik en de toepassing van mooie en functionele zonwering.
Kleur Een palet van natuurlijke tinten in diverse groenen en bruinen met felle kleuraccenten.
Communicatie De interne en externe communicatie is gericht op ruimte voor elkaar en heeft een groene boodschap.
 Inrichting is hier op gebaseerd.
Geluid Invloed van geluid wordt afhankelijk gemaakt van functie van ruimte en werkzaamheden.
Vorm Vormentaal van meubilair zijn organische, vloeiende vormen en zachtere materialen.
Smaak Stijl van de inrichting is natuurlijk met meer ronde vormen en duurzame materialen.

Gezamenlijke groepsuitkomst van de ingevulde sfeermatrix in vergelijking met de ideale 
omgevingssfeerwaarden voor de hal.

vital living feng shui
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Sfeer

sfeerplan (bg®) directiekamer

Voorstel Sfeerplan

Kleur Een palet van natuurlijke tinten in diverse groenen en bruinen met felle kleuraccenten.
Gevoel Kernwaarden van het bedrijf worden in het interieur tot uitdrukking gebracht, zodat gevoel van  
 werknemers maar ook gevoel van bezoekers overeenkomen met de kernwaarden.
Geur Benadrukken van het natuurlijke, een buitensfeer door meer planten en aanleg groene wand.
Geluid Invloed van geluid wordt afhankelijk gemaakt van functie van ruimte en werkzaamheden.
Vorm Vormentaal van meubilair zijn organische, vloeiende vormen en zachtere materialen.
Smaak Stijl van de inrichting is natuurlijk met meer ronde vormen en duurzame materialen.
Communicatie De interne en externe communicatie is gericht op ruimte voor elkaar en heeft een groene boodschap
 Inrichting is hier op gebaseerd.
Licht De huidige verlichting in het pand is vrij vlak. Voorstel is om een lichtspecialist in te schakelen 
 die meer eenheid en sfeer in de verlichting aanbrengt, rekening houdend met een laag energie-
 gebruik en de toepassing van mooie en functionele zonwering.

Gezamenlijke groepsuitkomst van de ingevulde sfeermatrix in vergelijking met de ideale 
omgevingssfeerwaarden voor de directiekamer.

Communicatie

vital living feng shui
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Sfeer

sfeerplan (bg®) kantine

Voorstel Sfeerplan

Licht De huidige verlichting in de kantine is vrij vlak. De verlichting en armaturen dienen meer eenheid
 en sfeer aan te brengen en rekening te houden met energiezuinig en het effect van zonwering.
Kleur Een palet van natuurlijke tinten in diverse groenen en bruinen met felle kleuraccenten.
Gevoel Kernwaarden van het bedrijf worden in het interieur tot uitdrukking gebracht, zodat gevoel van  
 werknemers maar ook gevoel van bezoekers overeenkomen met de kernwaarden.
Geluid Invloed van geluid wordt afhankelijk gemaakt van functie van ruimte en werkzaamheden.
Vorm Vormentaal van meubilair zijn organische, vloeiende vormen en zachtere materialen.
Geur Benadrukken van het natuurlijke, een buitensfeer door meer planten en aanleg groene wand.
Communicatie De interne en externe communicatie is gericht op ruimte voor elkaar en heeft een groene boodschap
 Inrichting is hier op gebaseerd.
Smaak Stijl van de inrichting is natuurlijk met meer ronde vormen en duurzame materialen.

Communicatie

Gezamenlijke groepsuitkomst van de ingevulde sfeermatrix in vergelijking met de ideale 
omgevingssfeerwaarden voor de kantine.

vital living feng shui
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groene wanden
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gevel | entree

- Losse letters Binder groenprojecten in plaats van bord
- Verlichting letters of gevel
- Groene gevel - inspiratie pand DK Home door Peter Bouw Tuinen
- Deels houten bekleding voor gevel
- Aanpassen voortuin naar entree met meer ronde vormen

vital living feng shui



decoratiestijl

- Handgemaakte producten geschikt als losse decoratie
- Bijzondere vazen en potten voor groen

vital living feng shui



entree

- Huidige wand laten bekleden of op termijn groene wand van maken
- Print toepassen
- Aan wand zitmogelijkheid laag of sta-hoogte
- Losse krukjes of een tweetal fauteuils (zie directiemeubilair)
- Aankleding met planten en natuurlijke accessoires

vital living feng shui



deuren

- Deuren laten vervangen door bovenstaande houten deuren
- Custom made deurposters (foto/tekening of combinatie) laten maken met bijvoorbeeld 3M folie
   Afbeelding wordt gekozen op energie van de ruimte en/of werknemer
- Deuren laten schilderen in neutrale tint
- Glazen zijpanelen met uitgesneden folie laten beplakken

vital living feng shui



zitmeubilair entree | directiekamer

- Los zitmeubilair voor ontspannen overleg met bezoekers, klanten en werknemers
- Toevoegen van sfeerverlichting, vloer- en/of bureaulampen
- Aanpassen vloer
- Meer kleur
- Vitrage toepassen
- Vloer aanpassen naar: andere losse tapijttegels, gietvloer, houten vloer
- Kasten op maat laten maken
- Deuren bekleden met print, laten schilderen of vervangen

vital living feng shui



opbergmeubilair

- Kasten zo simpel mogelijk qua belijning
- Materiaal kasten; houtfineer, wit of kleur
- Liefst kasten verwerken in wand (maatwerk), let op detaillering
- Koof of accentverlichting in kast verwerken voor meer sfeer
- Mogelijkheid tot plaatsing van kasten met akoestische werking

vital living feng shui



vloeroplossingen

- Huidige tegelvloer dient eerst geëgaliseerd te worden
- Andere tapijttegels met mogelijkheid tot kleurpatronen - interfaceflor.nl
- Bolontapijt
- Gietvloer
- Marmoleum
- Houten vloer

vital living feng shui



verlichting plafond

- Ronde metalen frames met uitneembare plexiglazen platen waar     
  boven de lichtbron. Armaturen fungeren ook als mangaten voor
  toegang naar kabelgoten.
- Akoestische plafondsystemen

vital living feng shui



verlichting 2

- Functionele plafondverlichting ook aanvullen met sfeerlicht in de     
   vorm van staande en bureaulampen.
- Koofverlichting bij op maat gemaakte inbouwkasten (directiekamer) 

vital living feng shui



meubilair werkplekken

- Vloer aanpassen
- Plafond aanpassen
- Wanden stucen en schilderen
- Zonwering
- Verlichting

- Kleinere bureaus in combinatie met grote tafel
- Huidige werkplekken handhaven maar wel verkleinen
- Bureaustoelen cradle-to-cradle

vital living feng shui



meubilair werkplekken 2

- Vloer aanpassen
- Plafond aanpassen
- Wanden stucen en schilderen
- Zonwering
- Verlichting

- Kleinere bureaus in combinatie met grote tafel
- Huidige werkplekken handhaven maar wel verkleinen
- Bureaustoelen cradle-to-cradle

vital living feng shui



kantine

- Afwisselend kleurgebruik voor stoelen, tafels en verlichtingsarmaturen
- Ronde tafels
- Baropstelling
- Mogelijkheid tot afzondering in kantine voor overleg met bezoekers

vital living feng shui



buitenterrein

Organische vormen

Huidige buitenruimte is erg “recht”. 
Een organische vorm leidt meer naar binnen. 
 
Toegangspad kan aan de straatkant een grotere
ronding hebben (zie schets) zodat de entree  
uitnodigender wordt. 
Plaatsing van hagen langs het pad meelopend in deze
ronde vorm, verlichting en een duidelijk entreebord
zorgen voor meer harmonie. 

Invulling van het terrein langs het pad kan met de
huidige begroeiing maar dan met een rond patroon
(zie foto hiernaast). Andere mogelijkheid zijn hagen
in vorm geknipt of voorbeelden van het werk van  
Binder op het gebied van dakbedekking.

Op de onderste foto is een drempel te zien die
de overgang tussen pad en terrein met hagen
markeert. Dit geeft een mooi “afgewerkt” beeld.

vital living feng shui



huidige voorgevel pand
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schets voorgevel pand

vital living feng shui


