
             

Joyce Timmerman, aangenaam!
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Lunchruimte IVA Driebergen april 2020

Situatie VOOR

Situatie NA
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Lunchruimte IVA Driebergen april 2020

Ontwerpfase

Opdracht
De vraag was of ik mee kon denken over de inrichting van twee lunchruimtes die dagelijks gebruikt
worden door studenten op de campus.
Joop Eriks, directeur, heeft me rondgeleid en verteld
waar de IVA voor staat.
De corporate identity van de IVA vormt de basis
van het verhaal. De eerste beeldende vertaling was
een moodboard met kleur-, materiaal- en
meubeladviezen.
Mijn visie is verder uitgewerkt in een schaaltekening
van de ruimte.

We zijn heel tevreden over de wijze waarop TenToon ons heeft geholpen bij het opstellen
van een kleuren pallet voor onze studenten lunchruimte.
Joyce reageert snel, luistert goed, komt gemaakte afspraken na en is heel creatief.
Henk van Lith Adjunct Directeur IVA Business School
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Flexkantoor De Zaak Vught 2019

Voor flexkantoor De Zaak Vught heb ik verschillende projecten gedaan.
Ik mag hier altijd meedenken om de juiste stylings- en interieurbeslissingen te nemen.
Zo ook over de herinrichting van de trainings- en vergaderruimte op de tweede etage. Een pilaar waar je niet
omheen kunt, vormde de grootste uitdaging. Dit steunpunt hebben we ook tot visueel steunpunt gemaakt.
Het resultaat is een balans tussen warmte en zakelijkheid, eigenschappen waarom De Zaak bekend staat.
Afwisseling in materiaal en kleur is hier erg belangrijk.

Fantastisch om te zien hoe Joyce met haar creativiteit en stijl,
iedere keer opnieuw een goede sfeer en juiste beleving kan creëren in De Zaak Vught.
Nicole de Jong, eigenaar flexkantoor De Zaak
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Woontrends 2022
Kleurgebruik en
vormentaal
Twee kleurtonen gaan de hoofdrol
spelen: groentinten en rood-bruinpaletten.
Groen verwijst naar welzijn, naar de
natuur die mensen samenbrengt.
Rood- en bruintinten staan symbool
voor evenwicht, veiligheid en geborgenheid. We hebben namelijk allemaal
behoefte aan een veilige, nieuwe start.

Een andere tendens is het gebruik van
natuurlijke materialen en organische
vormen.
Veel ontwerpen, en ook meubels, zijn
geïnspireerd op de natuur.
Daarnaast gaan ook de seizoenen en
culturele aspecten een grotere rol
spelen in de inrichting van onze
leef- en werkruimte.
Wisselende trends spelen een minder
grote rol dan voorheen, aangezien het
interieur meer dan ooit een
afspiegeling is van onze persoonlijkheid.
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Brasserie Vons september 2020

Situatie VOOR

Ontwerpfase
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Lunchcafé Vons september 2020

Situatie NA binnen
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Lunchcafé Vons september 2020

Situatie NA buiten

Opdracht
Het restaurant moest een volledige metamorfose ondergaan, van de basis tot aan het vaasje.
De opdracht was een warm en gezellig interieur creëren waarin gasten zich prettig voelen.
De vervelende pilaar is een statement geworden en de mooie vintage schuifdeuren heten je van harte
welkom als je binnen stapt.
TenToon start het traject altijd met een moodboard, zodat kleur, materiaalgebruik en sfeer zichtbaar worden.
Het is een goed praatstuk om samen helder te krijgen welke kant we opgaan.
Een plattegrond is bij deze opdracht onmisbaar!
Genoten en een super samenwerking gehad met de opdrachtgever.

“Los van de ontspannen en gezellige werksfeer voeren inzicht, kennis en kunde de boventoon.
Wij kregen dagelijks complimenten van onze gasten over de prachtige inrichting.
De vertaling van wens naar realiteit overtrof onze verwachtingen.
Van harte aanbevolen dus!”
Yvonne Wolfs, eigenaar Lunchcafé Vons
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5 tips voor een
inspirerende werkplek
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