
 
 
 
 

 
 
 
1. Kennismakingsgesprek 
De eerste kennismaking is telefonisch. Ik inventariseer de globale woonwensen en waar jullie hulp 
bij nodig hebben. Vervolgens stel ik een offerte op.  

2. Intakegesprek  
Na de offertefase gaan we aan de slag! Het eerste adviesgesprek is een intakegesprek, (indien 
mogelijk) op locatie. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op jullie woonwensen en zullen we het 
startpunt voor het ontwerpproces concreet bepalen. Ik zal indien nodig inmeten en maak foto's 
van de huidige situatie. Aan de hand van dit gesprek stel ik een programma van wensen op, maak 
een compleet plan van aanpak en maak een planning voor de adviesgesprekken. Dit werkt voor 
beide kanten prettig, zodat we weten wat we kunnen verwachten.  

3. Sfeer en indelingsschetsen 
Na het verzamelen van alle benodigde input (tijdens onze gesprekken en aangeleverde input) 
vertaal ik jullie woonstijl, naar een moodboard. Dit geeft de sfeer en het gevoel weer, welke de 
ruimte zal gaan uitstralen. Ook bespreken we de schetsen die ik gemaakt heb en brainstormen we 
samen over de ideale indeling. Wat daar uitkomt verwerk ik in het definitieve interieurontwerp.  

4. Interieurontwerp en lichtplan 
Nu de indeling bepaald is, gaan we dieper in op het lichtplan en/of elektraplan en eventueel 
maatwerk. Dit werk ik uit op tekening en we beslissen samen hoe het lichtplan en/of elektraplan 
en het maatwerk definitief worden vormgegeven. 

5. Kleur- en materiaalconcept 
Bij dit onderdeel van het ontwerpproces nodig ik jullie uit voor een inspiratiesessie bij mij op 
kantoor. Op basis van het moodboard en jullie wensen heb ik een voorstel voor kleur- en 
materiaalverhoudingen per ruimte voor jullie klaarliggen. Samen bespreken we dit en bepalen we 
concreet de keuzes voor kleuren, materialen en producten. Dit werk ik verder uit in het 
interieurontwerp.  

6. Productadvies 
In deze (afrondende) ontwerpfase komen alle keuzes die we gemaakt hebben bij elkaar. Ik geef 
concrete adviezen (voor kleuren, materialen, meubels en armaturen) die ik verwerkt heb in een 
overzichtelijke shoppinglist. Het interieurontwerp presenteer ik aan jullie en ik beargumenteer de 
doordachte keuzes. 

7. Projectbegeleiding 
Het ontwerptraject is afgerond en de uitvoering kan beginnen. Ook in deze fase sta ik naar wens 
graag aan jullie zijde. Het type en de hoeveelheid werkzaamheden die ik verricht gebeurt in goed 
overleg. Werkzaamheden die ik zou kunnen oppakken zijn bijvoorbeeld het opstellen en bewaken 
van een planning, offertes opvragen en het aansturen van bijvoorbeeld; aannemer, schilder, 
interieurbouwer, etc.  

Heb je vragen? Bel of mail gerust!  

Ursula Knuman 

CALM HOME 

 


