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Inleiding
Je gaat verhuizen, verbouwen of om een andere reden 

aan de slag met je interieur. Waar begin je dan? Dagelijks 

help ik mensen met hun plannen en hoor ik tegen welke 

vragen zij aanlopen. Omdat ik niet iedereen persoonlijk 

kan helpen, besloot ik om dit inspiratieboek te maken. 

Want een goed begin, is het halve werk!

In dit boek neem ik je in 10 stappen mee door het 

ontwerpproces. Als je deze stappen volgt, werk je stap 

voor stap toe naar jouw eigen droominterieur. Tussen de 

stappen door inspireer ik je met moodboards in 

verschillende interieurstijlen. 

Ik wens je veel leesplezier, inspiratie en succes met je 

interieurplannen. Wees creatief! Heb je na het lezen van 

dit inspiratieboek nog vragen? Neem dan gerust contact 

met mij op.

Mart Kristiaan, interieurontwerper

Tip: start met een goed plan!
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Stap 1 stijl & sfeer
Misschien weet je al precies welke sfeer je zoekt. Of je 

hebt nog geen idee. Een moodboard vormt de basis van je 

nieuwe interieur. Neem hier dus de tijd voor. Knip 

plaatjes uit tijdschriften, maak een bord op Pinterest en 

maak foto’s. Alles wat je aanspreekt is goed. Keuzes 

maken komt later.

Na de brainstormfase ga je combinaties maken. Welke 

kleuren en materialen staan mooi bij elkaar? Ga je voor 

rust, veel kleur of stoer? Voor een kleine ruimte kan één 

inspiratieplaatje al voldoende zijn. Voor een grotere 

ruimte is het mooi om beelden te combineren. Dan kun je 

meer variëren in de ruimte en wordt je interieur 

spannender. Dit is ook een goed uitgangspunt als je een 

partner hebt met een hele andere smaak. 

Vind je het lastig om te beoordelen wat goed bij elkaar 

past? In dit inspiratieboek heb ik 10 kant en klare 

moodboards verwerkt die ik maakte voor mijn klanten. 

Tip: stijlen mixen maakt je interieur uniek!



Inspiratie

Scandinavisch interieur 

Veel licht, natuurlijke materialen en 

minimalistisch design. Dit zijn typische 

kenmerken van een Scandinavisch 

interieur. Wit en grijs zorgen voor een 

rustige basis. Door dit te combineren 

met hout en bruintinten ontstaat er een 

warme sfeer. De zwarte details geven dit 

interieur een stoer touch. 



Stap 2 indeling
Nadat je de stijl en sfeer van je nieuwe interieur hebt 

bepaald, is het tijd voor de indeling. Begin met de grote 

lijnen. Welke functies wil je kwijt in de ruimte? In een 

vlekkenplan kun je aangeven waar in de ruimte je welke 

functie plaatst. Maak meerdere opties voor bijvoorbeeld 

de plaatsing van de keuken, de eettafel en de zithoek. En 

denk hier goed over na. Waar breng je de meeste tijd 

door? En wil je deze functie ook de meeste ruimte geven?

Als weet welke functie waar in de ruimte komt, kun je de 

plattegrond verder invullen. Hoeveel personen moeten er 

aan de eettafel passen? En op de bank? Maak de 

plattegrond en alle meubels op schaal. Hou looproutes 

vrij en zorg voor balans. In een ruimte die te vol staat of 

juist erg leeg is, voelen de meeste mensen zich niet 

prettig.

Twijfel je over de indeling? Schroom dan niet om 

professionele hulp in te schakelen. Dit brengt je op 

nieuwe ideeën en helpt je bij het maken van de juiste 

keuzes. Dan weet je zeker dat de basis goed is. 

Tip: voorkom grote lege oppervlaktes!



Inspiratie

Luxe interieur 

Een visgraat vloer, donkere kozijnen en 

glanzende stoffen geven dit interieur een 

luxe uitstraling. Door wit te combineren 

met zwart en donkere meubels ontstaat 

intimiteit. Met een touch of gold en de 

velvet stof in de kleur petrol krijgt dit 

interieur persoonlijkheid en een eigen 

karakter.



Stap 3 verlichtingsplan
Verlichting is erg bepalend voor de sfeer in de ruimte. Net 

als de stijl en indeling is het verstandig om ook in een 

vroeg stadium al aan de verlichting te denken. Zo kun je 

er bijvoorbeeld voor zorgen dat overal waar verlichting 

moet komen, ook het juiste aansluitpunt zit. 

Als je een ruimte binnenkomt, heb je algemene 

verlichting nodig die snel de hele ruimte verlicht. 

Daarnaast heb je goede werkverlichting nodig. Zoals in de 

keuken en boven je werkplek. Met accentverlichting licht 

je bepaalde onderdelen van het interieur uit die je wilt 

benadrukken. Ook sfeerverlichting mag natuurlijk niet 

ontbreken. 

Het tijdstip van de dag en de activiteit die je wilt 

uitvoeren, bepalen de behoefte aan licht. Je lichtplan 

moet daarom flexibel zijn. Dimmers zijn hiervoor een 

goede oplossing. Wissel het gebruik van plafond-, wand-

en tafellampen af voor meer spanning en afwisseling in je 

interieur.  

Tip: verlicht alle hoeken in een ruimte!



Inspiratie

Industrieel interieur 

Houd je van een stoere look? Met robuust 

hout, een grijze vloer en veel zwarte 

accenten creëer je snel de juiste sfeer. 

Ook metaal en grof geweven stoffen 

passen goed in een industrieel interieur. 

Door donkere kleuren te combineren met 

wit, komen ze extra goed tot hun recht. 

En met een grote plant als eyecatcher 

maak je de look helemaal af. 



Stap 4 vloer
De vloer is meestal het grootste oppervlak in een ruimte. 

Het is daarom een belangrijke basis voor de rest van je 

interieur. Neem de stijl & sfeer die je in stap 1 hebt 

bepaald als uitgangspunt. Daarnaast spelen praktische 

overwegingen een belangrijke rol bij de keuze van een 

vloer. 

Begin met het maken van een lijst met eisen die je stelt 

aan je nieuwe vloer. Heb je vloerverwarming? Hoeveel tijd 

wil je besteden aan onderhoud? Als je eisen helder zijn, 

kun je het materiaal bepalen. Neem voor je definitieve 

keuze stalen mee, zodat je het effect van de vloer in de 

ruimte ziet. 

Denk bij de keuze van een vloer ook al aan de rest van het 

interieur. Heb je een voorkeur voor donkere meubels? 

Deze komen vaak mooier uit op een lichte vloer. Ga je 

voor een drukke vloer? Houdt dan de keuken, meubels en 

het vloerkleed rustiger. 

Tip: creëer contrast in je interieur!



Inspiratie

Basic interieur 

Een basic interieur saai? Dat hoeft 

helemaal niet! Een lichte & frisse basis 

met natuurlijke materialen zorgt voor 

rust. Door hier zachte kleuren aan toe te 

voegen krijg je een warme sfeer. De 

groene accenten geven dit interieur 

persoonlijkheid en karakter. 



Stap 5 meubels
Nadat je een vloer hebt gekozen, is het tijd voor de 

meubels. Bepaal welke meubels je houdt en welke je 

nieuw aan wilt schaffen. Denk naast de stijl & sfeer ook 

aan de indeling. Het is belangrijk dat je nieuwe meubels 

de juiste afmeting hebben. En net als bij de vloer, moeten 

ook meubels voldoen aan de praktische eisen die je stelt. 

Begin bij je keuze bij de grootste meubels. De keuken, 

bank en eettafel vormen bijvoorbeeld de basis van de 

woon- en eetkamer. Deze kun je vervolgens aanvullen 

met kasten, stoelen en verlichting. Kies voor kleuren en 

materialen die passen bij je moodboard.

Probeer bij de aanschaf van meubels het totaalplaatje in 

je hoofd te houden. Varieer in kleuren en materialen, dit 

geeft karakter aan je interieur. Laat kleuren en 

materialen wel vaker terugkomen. Hierdoor ontstaat rust 

en wordt je interieur één geheel.

Tip: schilder meubels voor een nieuwe look! 



Inspiratie

Trendy interieur 

In tegenstelling tot wat veel mensen 

denken kan ook een trendy interieur lang 

meegaan. Als je maar de trends en 

kleuren oppakt die echt bij jou passen. 

De botanische trend zie je al een aantal 

jaren en deze is nog lang niet voorbij. De 

organische vormen en kleuren uit de 

natuur geven een fijne en speelse sfeer. 

En met een art wall voeg je makkelijk de 

nieuwste trends toe aan je interieur. 



Stap 6 maatwerk
Tegen welke problemen loop jij aan bij je 

interieurplannen? Te weinig opbergruimte, veel ramen, 

schuine wanden en plafonds. Soms bieden standaard 

meubels niet de oplossing die je zoekt. Dan kan 

maatwerk een uitkomst zijn.

Maatwerk kan een oplossing bieden voor verschillende 

interieurproblemen. In kleine ruimtes zorgt het voor rust 

en meer opbergruimte. In grote ruimtes ontstaan nieuwe 

mogelijkheden voor de indeling. En in ruimtes met 

bijzondere vormen kun je met maatwerk het optimale uit 

de ruimte halen.

Doordat alles mogelijk is, kun je jouw unieke stempel 

drukken op jouw interieur. Maatwerk creëert meerwaarde 

voor je huis en kan vaak uit je bouwdepot of hypotheek 

gefinancierd worden. En heb je hulp nodig? Dan help ik je 

graag aan een creatief en origineel maatwerk ontwerp.

Tip: integreer verlichting in je meubel!



Inspiratie

Minimalistisch interieur 

Strakke lijnen, mooie materialen en 

verbinding met de architectuur. In een 

minimalistisch interieur ervaar je rust en 

luxe. Door een perfecte indeling, 

toepassing van maatwerk en natuurlijk 

kleurgebruik ervaar je warmte en 

ruimtelijkheid in dit interieur. 

Designmeubels komen in dit interieur 

optimaal tot hun recht.  



Stap 7 stoffering
Je vloer en meubels zijn de basis voor je stoffering. Aan 

de hand van de meubelstoffen kies je de raambekleding 

en (eventueel) een vloerkleed. Ga hierbij weer terug naar 

je moodboard. Welke kleuren en materialen komen al 

terug in je meubels? Missen er nog stoffen of kleuren?

Als je moodboard een rustige uitstraling heeft, kun je 

gaan voor ton-sur-ton. Dit zijn verschillende tinten van 

dezelfde kleur. Het is dan mooi om te kiezen voor stoffen 

met verschillende texturen. Zoals grof en fijn geweven of 

matte en glanzende stoffen. Als je een kleurrijk 

moodboard hebt, kun je in je stoffering kleuren aan je 

interieur toevoegen die nog niet in de meubels zitten. 

Ook bij raambekleding en een vloerkleed zijn praktische 

afwegingen belangrijk. Ga je voor verduisterend  of 

lichtdoorlatend? En als je kinderen of huisdieren hebt, wil 

je een onderhoudsvriendelijk vloerkleed. In de winkel 

kunnen ze je hier goed over informeren, maar vergeet niet 

om zelf het totaalplaatje in je hoofd te houden. 

Tip: maak combinaties met (stof)staaltjes!



Inspiratie

Natuurlijk interieur 

Een basis van natureltinten aangevuld 

met aardetinten en terracotta. Warme 

kleuren en materialen en organische 

vormen kenmerken dit natuurlijke 

interieur. Met materialen als hout, rotan 

en bamboe waan je je in de natuur. Een 

plek om even helemaal tot rust te komen. 



Stap 8 kleuren
Als je stap 1 t/m 7 al heb gevolgd, zul je merken dat je al 

begonnen bent met een kleurenplan. Je vloer, de meubels 

en de stoffering vormen al een kleurenpalet. Pak nu je 

moodboard erbij en kijk welke basiskleuren je ziet. En 

wat zijn accentkleuren? Welke kleuren komen al terug in 

de keuzes die je hebt gemaakt? De overige kleuren kun je 

nu toevoegen. 

Als je voor (foto)behang of een andere wandafwerking wil 

gaan, dan kies je deze eerst. Omdat je verf in alle kleuren 

kunt laten mengen, kies je deze als laatste. Durf als 

basiskleur eens niet voor wit te gaan. Een zachte grijs of 

lichte taupe zorgen al voor meer sfeer. Witte items komen 

nu beter tot hun recht. Kies 2 tot 3 accentkleuren. Deze 

kun je bijvoorbeeld uit het vloerkleed of je moodboard 

halen. 

Kleuren zie je op elk moment van de dag anders. Voordat 

je een hele muur gaat schilderen, is het de moeite waard 

om testvlakken te schilderen. Grote kans dat je dan snel 

ziet welke kleur het beste past bij de sfeer die je zoekt. 

Tip: combineer warme met koele kleuren!



Inspiratie

Kleurrijk interieur 

De sprekende kleuren maken dit een 

interieur met lef. Door donkerblauw en 

donkergroen te combineren met lichte 

tinten, ontstaan er mooie contrasten. 

Doordat de kleuren goed bij elkaar 

aansluiten, ontstaat er een fijne sfeer. 

De originele en kleurrijke accessoires 

laten dit interieur nog meer sprankelen. 



Stap 9 accessoires
In de laatste stap van het ontwerpproces denken we na 

over de details. Met accessoires kun je karakter en 

persoonlijkheid toevoegen aan je interieur. En met de 

juiste styling maak je je interieur helemaal af. 

De sfeer van je moodboard kun je versterken met 

accessoires. In een minimalistisch interieur kun je gaan 

voor een groot kunstwerk. In een luxe interieur voor 

gouden of messing details. En in een retro interieur voor 

vintage items. En vergeet de planten niet voor wat leven 

in je interieur. Accessoires kunnen ook zorgen voor 

verbinding. Bijvoorbeeld door de kleur van de 

eetkamerstoelen terug te laten komen in de kussens op 

de bank. 

Accessoires zijn ook de uitgelezen kans om iets van jezelf 

toe te voegen. Foto’s, souvenirs en boeken maken je 

interieur uniek en interessant.

Tip: groepeer accessoires voor meer rust!



Inspiratie

Retro interieur 

In dit interieur komen heden en verleden 

samen. Vintage items zijn gecombineerd 

met hedendaags design. Hierdoor is dit 

interieur uniek en persoonlijk. Het 

kleurgebruik zorgt voor warmte, sfeer en 

karakter. Het contrast in materialen 

brengt spanning in het interieur. 



Stap 10 de uitvoering
Start met een goed plan. Dit advies geef ik als mensen 

met hun interieur aan de slag gaan. Als je stap 1 t/m 9 

hebt afgerond, dan heb je een goed beeld van je nieuwe 

interieur. En hoe gedetailleerder je plan, hoe kleiner de 

kans op dure miskopen. 

De uitvoering van je plannen kan gepaard gaan met heel 

wat stress. Maar als je weet waar je naartoe werkt, heb je 

veel meer grip op de uitvoering van de plannen. En kun je 

bijsturen waar nodig. Zorg ervoor dat de basis van je plan 

altijd overeind blijft. Ook als je over je budget dreigt te 

gaan. Als je plannen te duur blijken, kun je de uitvoering 

ook in fases doen.  

Als je klussen laat uitvoeren, zorg dan dat je met 

betrouwbare partijen in zee gaat. Kijk naar portfolio’s en 

vraag referenties. Als interieurontwerper begeleid ik 

klanten ook bij de uitvoering. Ik heb geleerd dat 

tegenvallers niet altijd te voorkomen zijn. Maar als je met 

goede professionals werkt, dan worden problemen 

gezamenlijk opgelost. 

Tip: wees flexibel, maar blijf bij je plan!



Inspiratie

Eclectisch interieur 

In een eclectisch interieur mix je 

verschillende interieurstijlen. Door 

stijlen te mixen, wordt je interieur uniek 

en veel spannender. In dit interieur 

worden lichte natuurlijke materialen 

gecombineerd met donkere tinten. 

Vintage items worden gemixt met 

hedendaags design. En de koele en 

warme tinten versterken elkaar. De vele 

contrasten geven dit interieur karakter. 



Interieuradvies
Werkwijze
Tijdens een interieuradvies help ik je op weg met jouw 

interieurplan. In 2 uur tijd doorlopen we de 10 stappen 

die in dit inspiratieboek beschreven staan. Dit kan bij 

jouw thuis of digitaal en werkt het beste als we ons 

focussen op 1 ruimte. Voor meerdere ruimtes is vaak 

meer tijd nodig. Dit is mogelijk voor €75,- per extra uur.  

Bij een interieuradvies geef ik je heel veel 

interieurinspiratie. We maken sfeerbeelden en gaan op 

zoek naar de ideale indeling. We denken na over de 

verlichting, kleuren en materialen en zoeken producten 

die passen bij jouw sfeer.  

Na het advies kan ik je nog ondersteunen bij het 

aanvragen van offertes en kun je producten via mij 

aanschaffen. Ik heb afspraken met diverse leveranciers 

waar mijn klanten korting krijgen. Van verf tot meubels en 

maatwerk. 

€195,- per ruimte



Interieurontwerp 2D
Werkwijze
Een interieurontwerp 2D is een compleet plan. Inclusief 

een persoonlijk moodboard, een uitgewerkte plattegrond 

met de ideale indeling, een lichtplan, een kleur- en 

materialenplan en een meubelplan. Je ontvangt het plan 

in een mooi naslagwerk. 

Tijdens het ontwerptraject hebben we 3 gesprekken. Dit 

kan bij jou thuis of digitaal. Bij de intake vraag ik naar alle 

eisen en wensen. Ik maak 3 moodboards en 3 

indelingsopties. Het ontwerp werk ik verder uit in de 

gekozen stijl, sfeer en indeling. Bij de tussenafspraak 

laat ik het voorlopige ontwerp zien en licht ik alle 

ontwerpkeuzes toe. Het definitieve ontwerp presenteer ik 

bij de eindpresentatie.  

Tijdens het ontwerpproces is afstemming altijd mogelijk, 

zodat het resultaat echt bij je past. Als het ontwerp is 

afgerond, kan ik nog ondersteunen bij het aanvragen van 

offertes en de uitvoering. Ik heb afspraken met diverse 

leveranciers waar mijn klanten korting krijgen. Van verf 

tot meubels en maatwerk. 

€595,- per ruimte



Interieurontwerp 3D
Werkwijze
Met een interieurontwerp 3D krijg je een fotorealistisch 

beeld van je nieuwe interieur, inclusief maatwerk. Je 

ontvangt een moodboard, uitgewerkte plattegrond, 

lichtplan, kleur- en materialenplan, meubelplan en 

meerdere 3D impressies in een mooi naslagwerk. 

Tijdens het ontwerptraject hebben we 3 gesprekken. Dit 

kan bij jou thuis of digitaal. Bij de intake vraag ik naar alle 

eisen en wensen. Ik maak 3 moodboards en 3 

indelingsopties. Het ontwerp werk ik verder uit in de 

gekozen stijl, sfeer en indeling. Bij de tussenafspraak 

laat ik het voorlopige ontwerp zien en licht ik alle 

ontwerpkeuzes toe. Het definitieve ontwerp presenteer ik 

bij de eindpresentatie.  

Tijdens het ontwerpproces is afstemming altijd mogelijk, 

zodat het resultaat echt bij je past. Als het ontwerp is 

afgerond, kan ik nog ondersteunen bij het aanvragen van 

offertes en de uitvoering. Ik heb afspraken met diverse 

leveranciers waar mijn klanten korting krijgen. Van verf 

tot meubels en maatwerk. 

€795,- per ruimte



Over Mart Kristiaan
Wie ben ik?
In 2018 besloot ik om het roer om te gooien en van mijn 

creativiteit mijn werk te maken. Na 12 jaar zegde ik mijn 

baan als teammanager in de zorg op en volgde ik mijn 

passie voor interieur. Ik rondde de opleidingen 

Binnenhuisarchitectuur en Interieurstyling aan de 

Interieuracademie succesvol af en kreeg al snel mijn 

eerste opdrachten. 

Mijn projecten variëren van groot tot klein. Van een 

volledig ontwerp in 3D inclusief de uitvoering tot een 

eenmalig advies over kleur, verlichting of indeling. 

Daarnaast werk ik voor grotere opdrachtgevers zoals 

Karwei en de vt wonen&designbeurs. 

Het leukste aan mijn werk vind ik het goed luisteren naar 

mijn opdrachtgevers en hun wensen vertalen naar een 

verrassend en origineel ontwerp. Mijn specialiteit is het 

maken van 3D ontwerpen. Wil je weten wat ik voor jou kan 

betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

“Een professioneel interieurontwerp helpt je 
om de juiste keuzes te maken!”


