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In de wereld om ons heen kunnen we niet zonder kleur. Het is voor 
mij dan ook een eerste levensbehoefte. Sterker nog, zonder kleur 
hebben we in mijn ogen geen bestaansrecht. 

De natuur is hierbij voor mij een belangrijke inspiratiebron. Daar zie 
je pas goed hoe kleur werkt en wat het met een mens doet. Artsen 
raden overspannen mensen niet voor niets aan om in een bos te 
gaan wandelen. De geschakeerde groentinten geven rust en zorgen 
ervoor dat mensen weer met zichzelf in balans komen. 

Daarnaast heeft kleur in de natuur ook een waarschuwende en 
signalerende functie. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de gele en 
zwarte strepen van bijen en wespen. Of in de intens rode bloemkel-
ken die insecten aantrekken om voor kruisbestuiving te zorgen. 

Toch kunnen we de lessen over kleur uit de natuur, niet zomaar één 
op één overnemen om bijvoorbeeld het welbevinden van mensen 
te beïnvloeden. Daar kwam een ziekenhuis achter toen schilders de 
muren van de wachtruimtes van een groene kleur voorzagen. De 
mensen werden er juist onrustig van. 

Kleurspecialisten
Daarom is het zo belangrijk dat er kleurspecialisten zijn 
die een vertaalslag van de lessen uit de natuur kunnen 
maken voor de mens. Zo zorgt het juiste geel ervoor 
dat werknemers in een kantooromgeving goed kunnen 
focussen op hun werk. Maar om optimaal van het kleu-
reffect gebruik te maken, is het essentieel dat architec-
ten met kleurspecialisten goed nadenken over de juiste 
kleurnuances. Hoogverzadigd geel werkt nu eenmaal 
anders dan laagverzadigd geel met wit. 
De laatste optie kan helpen om de productiviteit en de 
focus van de medewerkers te verbeteren, terwijl de 
eerste variant juist een tegengesteld effect heeft en 
overprikkelt. Daarom is het zo belangrijk om stil te staan 
bij de gebruikersdoelgroep, de functie van de ruimte en 
de aard van het bedrijf. En niet te snel te kiezen voor 
trendkleuren, zoals gifgroen en azuurblauw, maar eerst 
over het doel en de effecten na te denken. 

Nederlandse Kleurenschool
De Nederlandse Kleurenschool speelt hierbij een essen-
tiële rol. Zo ontwikkelen wij opleidingen en trainingen 
voor kleurspecialisten. Een van de meest recente ont-
wikkelingen is de introductie van twee keuzedelen voor 
het mbo. Samen met de Stichting BNK, de beroepsorga-
nisatie voor kleurdeskundigen in Nederland, ontwikkel-
den wij de keuzevakken kleuradvies voor mbo 3-niveau 
gezelschilder en verkoopadviseur en kleurvormgeving 
voor mbo 4-niveau voor studenten interieuradvies en 
ruimtelijke ordening. 

Hierdoor zijn er straks hopelijk genoeg kleurspecialisten 
die een weloverwogen en goed beargumenteerd kleur-
advies kunnen geven. Want op dit gebied valt er nog 
een verbeterslag te maken. Samen zorgen we zo voor 
een nog mooiere en kleurrijkere wereld om ons heen! 

MARK KOTTERINK 
Directeur Nederlandse Kleurenschool

KLEUR: EEN  
EERSTE LEVENS-
BEHOEFTE



VERF& INKT #43/2017 36

Extremely robust without fail.  
Professionals for colours and construction.

Jokey packaging is precisely tailored to each specific application. Our extensive standard range includes 
products in all sizes, shapes, colours and variants, and numerous accessories too. Our high-quality HD surface 
decoration process ensures that your product brand will stand out from the competition. 

And if you have an original packaging idea you’d like to see in production, we are there with you from design 
to market. As a customer-oriented family business with 14 locations around the world, we pride ourselves in 
making your packaging wishes a reality.

Packaging
Technics 
Individual
Spa

jokey.com

Specialisten
in ATEX

•  Gevestigd in Breda
met 30 jaar ervaring

•  Compleet pakket:
verlichting, behuizingen,
wartels, barriers, schakel-,
signalering-apparatuur
en totaal oplossingen

•  Opleiding en training
•  Vrijblijvend advies &

begeleiding

 Deskundig! 

 Snel en fl exibel! 

 Beste prijs kwaliteitsverhouding! 

 Persoonlijke ondersteuning!

 Service!

Beste prijs kwaliteitsverhouding! 

Distributor for:

Steuma Instruments BV    Kortestraat 10a • 4818 LT Breda
+31(0)76 5220901  •  info@allex-solutions.com

www.allex-solutions.com
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•  Nederlandse producent
Gasdetectie producten met
meer dan 30 jaar ervaring

•  Wij kunnen alle gassen 
detecteren: O2, CO2, H2S, 
Brandbare gassen LEL, CL2,
H2, SO2, HF, NH3, HCN, ETO, HF, Etc

•  Vrijblijvend advies en begeleiding
•  Volledige service & onderhoud

Specialisten in
Gasdetectie

H2, SO2, HF, NH3, HCN, ETO, HF, Etc
  Vrijblijvend advies en begeleiding
  Volledige service & onderhoud

H2, SO2, HF, NH3, HCN, ETO, HF, Etc
  Vrijblijvend advies en begeleiding
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Steuma Instruments BV    Kortestraat 10a  •  4818 LT Breda
+31(0)76 5220901  •  info@steuma.com  •  WWW.STEUMA.NL

 5 jaar garantie!

 Flexibel en snel!

 Beste prijs kwaliteitverhouding!

 Deskundig!

5 jaar garantie!

Flexibel en snel!

Beste prijs kwaliteitverhouding!

Deskundig!


