‘Onze klant is de
onmisbare schakel in het
ontwerpproces’
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Inspireren
verrassen

Bij Designa Interieur & Architectuur bna in Laren is een bevlogen dynamiek
voelbaar. Met veel elan wordt er gewerkt aan het realiseren van de woondromen
van de klant – soms een nieuwe badkamer, vaak een complete woning.
Wij spraken met Bertram Terpstra en Pauline Jorritsma, de creatieve drijfveren
achter dit ambitieuze Gooische bedrijf.
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Dankzij enorme ervaring en inlevingsvermogen krijgen de
woondromen van klanten gestalte tot in de puntjes.

kunnen schakelen. We hanteren korte lijnen, zijn flexibel en betrekken
onze opdrachtgevers van begin tot eind bij het ontwerpproces en de
realisatie – en zelfs nog lang daarna. In onze “meertaligheid” schuilt
ons grootste geheim. Dan hebben we het niet over Engels, Duits of
Russisch. Nee, wij spreken de taal van onze opdrachtgevers en van
de professionals die wij inhuren. Wij brengen opdrachtgever, onze
creatieve mensen en specialisten snel bij elkaar en voorkomen zo dat
we langs elkaar heenwerken. Hierdoor kunnen wij spraakverwarring

Na een uiterst grondige en smaakvolle renovatie opende Designa Inte-

De jarenlange samenwerking met Pauline Jorritsma van Designa Inte-

en averechtse uitkomsten, wat helaas nog vaak voorkomt in onze

rieur en Architectuur in de zomer van 2014 de deuren van hun fraaie

rieur in Hilversum heeft ertoe geleid dat er een gezamenlijke visie op

branche, vrijwel volledig uitsluiten.’

bedrijfspand aan de Torenlaan 2 in Laren. Dat is nog geen driekwart jaar

wonen is ontwikkeld, die mede door de architectuurstudio in Laren

‘Elke opdracht begint met luisteren,’ legt Bertram uit, ‘heel goed luis-

geleden, maar in die tijd is er veel gebeurd. De orderportefeuille is goed

wordt uitgedragen. Met Bertram en Pauline schuiven er twee mensen

teren én kritische vragen stellen. Met het opstellen van een Programma

gevuld, met ontwerpopdrachten die zich niet beperken tot het Gooi of

aan tafel die een enorme ervaring op woongebied delen en die kennis

Van Eisen (PVE) brengen we alle wensen en eisen van de opdrachtgever

Nederland, maar die op verschillende continenten worden uitgevoerd.

en kunde aanwenden om de woondromen van hun klanten tot in de

haarfijn in kaart. Vervolgens kijken wij welke creatieven het beste bij de

De werkwijze die Bertram Terpstra hanteert werpt zichtbaar vruchten

puntjes gestalte te geven. ‘Van schets tot oplevering,’ zoals beiden het

opdrachtgever en zijn/haar wensen passen en brengen die bij elkaar.

af. Alles in dienst van de klant. Bertram vat het als volgt samen: ‘Als

kernachtig noemen. Dankzij deze samenwerking tussen architecten,

Dit ontwerpteam stellen wij voor aan de opdrachtgever om te zien of

architectenbureau voeren wij de regie over elke opdracht en selecteren

ontwerpers en de interieurspecialisten en stylisten van Designa Inte-

het klikt. Dat is een vereiste als je langere tijd met elkaar gaat samen-

de professionals die het beste bij een project passen. Het team wordt

rieur ontstaat er vanaf het allereerste gesprek een elkaar versterkende

werken. De opdrachtgever moet er bovendien van overtuigd zijn dat de

samengesteld op basis van de benodigde kennis en vaardigheden en

synergie – met verrassende realisaties en gelukkige klanten tot gevolg.

architecten en interieurontwerpers de wensen in een ontwerp kunnen

verschilt per opdracht. Maar één teamlid staat altijd bij voorbaat vast:
dat is onze klant. Want het belang van de klant gaat bij ons voor alles.

‘Elke opdracht begint met luisteren’

Daar ligt onze focus.’

Bertram Terpstra: ‘We hebben onze studio zo ingericht dat wij accuraat
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vertalen; dat zij in staat zijn om in de huid van de klant te kruipen.
Daarna selecteren we de specialisten, die we denken nodig te hebben
voor het uitvoeren van de opdracht. Wij briefen hen in hun eigen taal >
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‘Onze klanten kunnen
rekenen op inspirerende
ontwerpen en de best
denkbare oplossingen.’

op basis van het Programma Van Eisen. Na een creatieve brainstorm

kelen en dat is essentieel als je klanten wil ontzorgen. We proberen het

tussen architecten en specialisten wordt er een voorlopig ontwerp

beste bij elkaar naar boven te halen. Het is onze overtuiging dat dienst-

gemaakt en met de opdrachtgever besproken. Na alle opmerkingen

verlening altijd beter kan. Elke dag opnieuw geven we daar invulling

te hebben verwerkt en het ontwerp te hebben getoetst aan ruimte-

aan. De ingehuurde specialisten zijn hierop geselecteerd. Door korte

studies, functionaliteit, de gewenste routing in huis en alle andere

samenwerkingsverbanden en het formeren van goede teams ontstaat

voorwaarden, is het definitieve ontwerp een feit. Aansluitend worden

pure energie en een grote mate van creativiteit. Zaken routineus

de plannen uitgewerkt voor electra, verlichting en sanitair en buigt

afhandelen wordt hiermee voorkomen. Daardoor kunnen onze klanten

Pauline zich in samenspraak met de klant over een inrichtingsvoorstel,

rekenen op inspirerende ontwerpen en de best denkbare oplossingen.

waarin zaken als kleurgebruik, materialen, stoffering en meubilering

Met verrassende uitkomsten. Ook het beschikbare budget en de afge-

aan bod komen. Ook de specialisten op het gebied van meubelmaat-

sproken opleveringsdatum worden door ons nauwlettend in de gaten

werk, de open haard, domotica en audio/video, klimaatbeheersing,

gehouden. Dankzij de strakke regie garanderen we de klant creativi-

beveiliging en tuinaanleg kunnen dan aan de slag en hun expertise en

teit, kwaliteit en continuïteit. Mede door ons geselecteerde netwerk

creativiteit inbrengen. Als de technische omschrijving gereed is worden

van specialisten kunnen wij aan vrijwel alle denkbare wensen en eisen

de aannemers en onderaannemers geselecteerd en kunnen offertes

tegemoetkomen.’ 
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worden ingewonnen. Ook de bouwbegeleiding kunnen wij de klant,
indien gewenst, volledig uit handen nemen.’

‘Dienstverlening kan altijd beter’
Wat opvalt is dat de studio van Designa een vrijwel open ruimte is, met

Designa Architectuur BNA
Torenlaan 2, 1251 HJ Laren | 035 303 37 33
bertram@designainterieur.nl
Officiële website: www.designainterieur.nl

weinig scheidingswanden. Waar een deur is, staat die open. Bertram:
‘We opereren als een team en doen alles samen en dragen allemaal

Designa Interieur

bij aan het resultaat. Onze werkplekken staan dicht bij elkaar, zodat

Oude Doelen 8a, 1211 CJ Hilversum | 035 621 98 97

we altijd van alles op de hoogte zijn. We kunnen daardoor snel scha-

pauline@designainterieur.nl | Officiële website: www.designainterieur.nl
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