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Stel je voor; je loopt met je rolkoffer op een luchthaven naar ‘jouw’ gate op weg naar een mooie 
bestemming. Het kan ieder vliegveld zijn overal op de wereld. Je loopt er in één rechte lijn heen. 
Zonder te aarzelen. Je hoeft niet even op een plattegrond te kijken, om je heen te kijken of te 
zoeken. En dat komt door kleur. Kleur leidt de juiste weg. Echt waar. 

EEN SLIMME KLEURCOMBI
De meeste mensen denken waarschijnlijk dat de combinatie zwart en wit voor het best leesbare 
contrast zorgt. Fout. En nu valt waarschijnlijk het kwartje: de signing op álle vliegvelden is 
geel met zwart. Zeer goed leesbaar van grote afstand, daardoor kun je haast niet verdwalen.  
Ook een slimme kleurcombi voor taxi’s trouwens. Je ziet ze van ver al aankomen, zelfs in de 
stromende regen. Kleur heeft enorm veel invloed op alles dat je doet en beslist. En dit is nog 
maar één aspect, want een kleur leidt je en kan jou een kant op sturen. De goede kant. 

MET WELKE REDEN KIES JIJ EEN KLEUR?
Een kleur kies je niet zomaar. Een kleur roept iets op. En laat je iets voelen. Of iets aantrekkelijk 
is. Of niet. Mijn werk als kleurexpert gaat precies daarover. Waarom kies je een bepaalde 
kleur? En welke kleur kun jíj het beste kiezen, voor je product, merk, pand, huisstijl, website en 
communicatie, voor alles waar je een kleur voor moet kiezen. Ik help je. >>

VANWEGE DE KLEUR
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Ik werk meer dan 20 jaar als interieurontwerper 
en kleurexpert met fijne klanten uit verschillende 
vakgebieden over heel de wereld. Zij hebben allemaal 
een grote liefde voor interieur. Ik werk onder andere voor 
de vt wonen&design beurs, Landal GreenParks, Color-
Navigator, Pinta, LAB Paint, Pottery Direct, Decorette, 
Something Good en als expert voor Women on Wings.  
Ik geef kleur- en interieurtrainingen, inspirational talks 
en online en offline masterclasses (ook in het Engels).
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HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
Soms komt er een kans voorbij die je moèt grijpen! Eind 2016 ben ik 
samen met Jasper verhuisd naar Pune in India, waar hij voor KPN werkt 
als sourcing manager.  Ik pendel op en neer tussen de twee landen die 
me zoveel moois en goeds te bieden hebben. Dankzij de digitalisering 
kan ik heel veel van mijn werkzaamheden gewoon vanuit Pune doen. 
Een een aantal weken per jaar ben ik in Nederland om zelf bij projecten 
te zijn, lezingen te geven en belangrijke beurzen te bezoeken. Ik vind het 
een enorme verrijking om in een ander land te mogen wonen, en zo de 
dingen ook vanuit een andere kant te kunnen bekijken. In India is wachten 
onderdeel van het leven. Moet ik nu ergens wachten, dan is niet zo erg 
meer als voorheen. Ik berust me er nu in en noem het liefkozend me-time. 
Wat ook een grappige ervaring is, is dat de meest ingewikkelde dingen 
daar zo zijn gepiept, maar als iets eenvoudig is, verstaan Indiërs de kunst 
om het flink ingewikkeld te maken. Zo ben ik nieuwe gewoonten en oude 
gebruiken meer dan ooit gaan waarderen en geniet ik van het beste van 
twee werelden.

VOOR NU 
Blader lekker door dit MGzine; het staat vol met inzichten, mooie verhalen 
van lieve mensen uit mijn netwerk en ongetwijfeld ontdek je dingen over 
kleur die je nog niet wist! 

Geniet!
Marie-Gon

“My only routine is   
no routine at all.”
Jackie kennedy

https://marie-gon.com/masterclass/
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Of oranje, paars en groen? Kleur is overal, en 
zonder uitzondering heeft iedereen heeft er een 
mening over. Jij hebt een gevoel bij een bepaalde 
nuance rood. Of over rood zelf. Iemand anders 
denkt er weer heel anders over. Dat kan nogal lastig 
zijn als je in teamverband voor een merk, project 
of opdracht kleuren moet kiezen. Dit is een echte 
breinbreker. Ik ben al mijn hele leven gefascineerd 
door de werking van kleur en hoe ze elkaar kunnen 
aanvullen en versterken. En vooral: welk verhaal 
vertellen die kleuren dan? >>

AFRAID 
OF RED, YELLOW 

AND BLUE?
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HET GAAT NIET OM DE KLEUR!
Het klinkt misschien vreemd, maar het gaat níet om de kleur die je kiest. Nee! Het gaat om de kleurnuance,  
en dat is een subtiel verschil. Die precieze vergrijzing of sprankeling die je nodig hebt voor je merk. 
Kleuren hebben een eigen karakter en ik werk graag met met dit eindeloze palet. Wat goed werkt is om de 
persoonlijkheid van je collectie, product, dienst etc. letterlijk te vertalen naar kleur. Heeft een product een 
zachte vormgeving, dan zullen poederkleuren dit kenmerk versterken. Vorm en kleur werken altijd samen. 
Maar het is absoluut geen must om voorspelbaar te zijn. 
Is jouw merk rebels? Dan moet je juist onverwacht uit de 
hoek durven komen en mogen vorm en kleur juist met 
elkaar clashen. 

KLEUREN KUNNEN ELKAAR KUNNEN 
ELKAAR VERSTERKEN, OF TENIETDOEN

MAAR HOE MAAK JE HET ONDERSCHEID?
Het is leuk om van mensen te horen dat ze zelf vaak al wel 
de kleur of kleuren in gedachten hebben bij een bepaald 
project, product of merk. Maar het belangrijkste aspect, 
namelijk hoe intens, energiek, zacht of vergrijsd deze kleur 
moet zijn, daar is nog geen beeld bij. Maar juist daar gaat 
het over. Net als de combinatie van kleuren. Die kunnen 
elkaar prettig versterken, maar elkaar soms ook helemaal 
tenietdoen.  

TE VEEL MENINGEN, JE WORDT ER SOMS GEK VAN
Een product, merk of bedrijf staat altijd voor kleur-
keuzes, maar levert vaak zoveel verschillende 
meningen. Lastig en ingewikkeld om tot een goed 
compromis te komen. Maar een goed compromis is 
niet automatisch ook de beste keuze. Nee, je hebt 
gewoon de allerbeste kleur(combinatie) nodig. Het 
is een tijdrovend proces. Tijd die je wel beter kunt 
besteden. En achteraf een verkeerde kleurkeuze 
maken, kost je zelfs geld. Stuur me gerust een 
e-mailbericht en we plannen een moment om jouw 
kleurvraagstuk te bespreken. Vertel me waar je 
tegenaan loopt. Zeker weten dat ik je kan helpen om  
met een andere visie naar de kleuren binnen jouw 
bedrijf gaat kijken.TIP Geef je product of 

service karakter met kleur 
en je voelt dat alles veel 
beter op zijn plek valt.

mailto:mg%40marie-gon.com?subject=Kleurvraagstuk%20magazine%201
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IS JOUW PRODUCT CHARMANT 
OF ZELFVERZEKERD?

Zoals ik vaak vertel, hebben kleuren echt een 
eigen karakter, het zijn haast personages. 
En een personage kun je ook met woorden 
beschrijven. Dit is dus een goed begin om de 
perfecte kleuren te verkennen en te vinden.  
Pak je agenda en maak minimaal een halve dag vrij. 
Deze tijd reserveer je specifiek om jouw product, 
collectie, service te beschrijven, alsof het een 
persoon is. Hoe gedraagt deze kleur zich? Is het 
vriendelijk? Is het krachtig? Is het bescheiden? En 
welke waarden zou je eraan kunnen geven? Is het 
stoer, grappig of puur? Is het energiek, charmant 
of zelfverzekerd? Door deze oefening te doen, 
wordt het veel gemakkelijker om een perfect kleur-
DNA te creëren. Je kunt het alleen doen of met je  
team, misschien met mensen van buitenaf of zelfs 
met een paar klanten. Je kunt aan een grote >> 

ZO ONTDEK JE 
JOUW KLEUR-DNA

KRACHTIG

GRAPPIG

CHARMANT

ZELFVERZEKERD

ENERGIEK

PUUR

STOER
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HET HART VAN JE MERK
Omschrijf je product of collectie 
met woorden. Uit deze woorden 
komen enkele kleuren tevoorschijn. 
Deze kleuren kun je gebruiken in de 
meest felle versie, maar ook in een 
vergrijsde of pastelkleurige versie. 
En daar is het hart van je merk. 
Speel en experimenteer met de 
kleuren net zolang tot je de perfecte 
combinatie hebt gevonden!

TIP Bekijk je product of dienst 
als een persoon, dan wordt het 
eenvoudiger om keuzes te maken.

tafel zitten met veel papieren, stiften en tijdschriften om je heen, of languit in je 
bureaustoel, liggend met je benen op je bureau met je ogen dicht. Dat is aan jou. 
 
DE NUANCE IS DE SLEUTEL
Maar om uit zoveel kleuren te kunnen kiezen, moet je wel gedetailleerd te 
werk gaan. Want de nuance waar ik het steeds over heb, is de sleutel, maar 
tegelijkertijd het moeilijkste deel om je merk of product te beschrijven. Is je 
product klassiek en iconisch? Dan passen diepe en intense kleuren perfect. 
Vooral als de prijs high-end is. Is het karakter van jouw product zacht, vriendelijk 
en rustig? Dan passen discrete en zachte tinten goed. Eerst moet je je verdiepen 
in de psychologie van kleur om de kleur zelf te ontdekken. En daarna moet je die 
perfecte nuance vinden.

EEN RAVENSBURGERPUZZEL MET 
MOEILIJKHEIDSGRAAD
Maar een personage heeft meerdere kanten, dus je kleur-DNA kan ook 
verschillende kleuren en verschillende gradaties hebben, en kan zelfs in de 
tijd veranderen. En dat maakt het heel interessant en heel erg jou. Het is als een 
grote puzzel van Ravensburg, maar als je eenmaal de tijd hebt genomen om 
erachter te komen waar de puzzelstukjes horen, is het van grote waarde voor je 
product of merk. En het beste is: je doelgroep weet daardoor wie je bent en zal 
je volgen!
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Ruim vijf jaar werk ik samen met Thierry Lescrauwaet en Karine Steculorum, founders van Color 
Navigator. Toen ik voor het eerst hoorde van deze vernieuwende kleursystematiek, voelde ik 
direct aan dat dit precies was wat er nog miste in mijn aanpak: de échte wetenschappelijke 
onderbouwing van kleur. Niet op basis vanuit hoe kleur is opgebouwd, maar vanuit het hoe en 
waarom we kleur (onbewust) kiezen. Color Navigator voegt extra lagen toe aan de manier waarop 
wij kleur beleven, waardoor het direct herkenbaar en toepasbaar wordt, voor iedereen binnen het 
team waar je mee samenwerkt. Ik ben zo geboeid door deze methodiek dat ik sinds een aantal 
jaar als enige trainer in Nederland hierin tweedaagse trainingen geef via NIA Academie. 

KLEUREN KIEZEN ALS BIJZAAK ZIEN IS BEST EIGENAARDIG
Het Color Navigator System brengt kleur(combinaties) in kaart op basis van gedrag, 
beleving, emotie, doelgroep en geografie. Thierry stelt: “Als je weet dat we 85% van 
onze dagelijkse beslissingen onbewust op basis van kleur maken, is het wonderlijk dat 
bedrijven het kiezen van kleur meestal als een bijzaak zien. Zélfs in het designproces.”  
Als je iemand vraagt: waarom heb je dát product gekocht en niet het andere? Waarom vind je dit 
merk aantrekkelijker dan het andere? Waarom vertrouw je deze organisatie? Dan zal het antwoord 
bijna nooit zijn: door de kleur. Toch laat onderzoek zien dat kleur één van de grootste bepalende 
krachten is bij zo goed als elke beslissing. De juiste kleur van een product of logo vertelt meteen 
waar je als merk voor staat, wat je tone of voice is en welke doelgroep je aanspreekt. >>

DE ‘GOOGLE MAPS’ 
VOOR KLEUR

https://www.colornavigator.net/nl/
https://www.colornavigator.net/nl/
https://www.niainfo.nl/
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VERRIJKING VAN DESIGN- EN 
PRODUKTIEPROCES
Karine: “Uit een verzameling van 10.000 kleuren kunnen we kleuren 
zo selecteren en organiseren dat ze perfect matchen met je bedrijfs- 
of merkidentiteit, het doelpubliek en de regio waarin je actief 
bent. Zelfs subtiele kleurschakeringen, nauwelijks zichtbaar met het 
blote oog, roepen een heel ander gevoel bij het doelpubliek. Color 
Navigator haalt de eindeloze discussies over de juiste kleur weg, ook 
bij professionals. Maar er blijft ruimte voor creatieve invulling. “We 
zijn een complementaire partner”, vertelt Thierry. 
“We verrijken het design- en productieproces, 
eerder dan het te beperken. Zo werken we voor 
designbureaus en agencies vaak met bredere 
kleurprofielen, zodat zij binnen dat kader zelf 
kunnen invullen.” 

TREK DE AANDACHT
Je wil hier vast meer over weten.  
Ik plan graag een sessie met je 
in, zodat je kunt ontdekken hoe 
deze kleurvisie jouw bedrijf en 
product of dienst kan optillen. 
De extra gelaagdheid die je aan 
kleur kunt geven, zorgt echt voor 
aantrekkingskracht. 

TIP Sta bewust stil bij het feit 
dat een aankoop voor 85% 
gebaseerd is op kleur.

mailto:mg%40marie-gon.com?subject=Sessie%20over%20kleurvisie
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DE LEUKSTE TREINREIS OOIT! Christine heb ik op een 
heel bijzondere manier ontmoet. Ik stond in de langste rij ooit, te hopen op 
een treinticket van het centraal station in Milaan terug naar Nederland. Vlak 
voor ons vertrek vanuit de jaarlijkse designweek in de Italiaanse hoofdstad, 
was de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull in alle hevigheid uitgebarsten. 
Een enorme aswolk legde hele vliegverkeer in Europa plat. Bijzonder dat 
we elkaar juist tijdens zo’n cliffhanger ontmoetten. Zou het ons lukken een 
kaartje te bemachtigen of niet? En ja, we hebben die prachtige treinreis 
samen gemaakt! Ik ben inmiddels één van haar mindset trainers, het is 
heerlijk om met Christine en haar team samen te werken! “Ik hou zelf heel erg van 

de ‘hands on’-mentaliteit 
van Marie Gon.”

SAMENWERKEN MET   
CHRISTINE BOLAND

KLEUREN MOGEN WRINGEN EN SCHUREN
Christine: “Met kleur kun je een concept maken, maar ook volledig breken. Als forecaster 
analyseer ik wat de kleurtendenzen op langere termijn zijn en waarom dat zo is. Kleur 
vertolkt, net als design, de taal van de tijd. Dus als je de tijdgeest begrijpt, dan snap je ook 
waarom er bepaalde kleuren actueel zijn en hoe je die vervolgens kunt gaan toepassen. >>  

https://christineboland.nl/
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TIP Werk met 
kleur als tolk 
van de tijd!

HOU JE INZICHTEN OP SCHERP
Met een personal membership blijf je altijd op de 
hoogte van de laatste trends. Christine Boland 
organiseert drie keer per jaar een live online 
[trend]event. Eén keer staat het helemaal in 
het teken van haar tijdgeest analyse en krijg je 
inzicht in wat de consument wil en hoe je daar 
op in kunt spelen als merk, retailer, designer, 
stylist of ondernemer. De andere twee events 
gaan over design language; de trends op het 
gebied van fashion, interieur, design en kleur.

Personal Membership  € 225,- geeft: toegang 
tot 3 live online events, 1 full colour reader per 
event per post, gegarandeerde plek, gelegen-
heid tot terugkijken. 
Als je een los ticket koopt, is de prijs € 95,-.

Als monochroom statement of juist in optimaal contrast, als kleur families of 
juist een beetje ‘wringend en schurend’ zoals in faux camailleux.: kleuren die 
erg dicht bij elkaar liggen en ‘net niet’ zijn.  Als consultant help ik mijn klanten 
met seasonal colour keys; dat komt neer op kleurconcepten samenstellen voor 
productie en of inkoop. Vaak moet dat al ruim één jaar van tevoren, dus dan 
helpt het als je een goede kleurprognose ter beschikking hebt.”

HANDS-ON
“Marie Gon is heel goed in het vinden van de 
juiste kleur en kleurtoon, dat luistert namelijk 
heel nauw. Zij kent als geen ander de werking en 
betekenis van kleur en dat speelt een grote rol bij 
de verschillende uitingsvormen. Of het nu gaat  
over concrete collecties, producten, verpakkingen  
of merkidentiteit en logo’s. En ruimtes natuurlijk. Ik 
hou zelf heel erg van de ‘hands on’-mentaliteit van 
Marie Gon. Ze pakt de dingen grondig aan, regelt 
‘gewoon’ dat het gebeurt en deinst niet terug voor 
hele grote projecten zoals de VT WONEN&DESIGN 
BEURS in Amsterdam. Haar kracht ligt ook in het 
juist sámen doen met de opdrachtgever, daardoor 
krijg je snel een gedeeld draagvlak. En niet te 
vergeten, haar enthousiasme is aanstekelijk…”

https://christineboland.nl/shop/
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KLEUR MOET JE VOELEN 
ALS EEN HEERLIJKE GEUR 

DR. EDWARD CRISPIN LAMONT “Als eigenaar van een sportschool ben ik constant geïnteresseerd in hoe 
zintuigen voor een ervaring zorgen, in plaats van gewoon zien wat je ziet of ruiken wat je ruikt. Als een klant door 
mijn gym loopt, moet hij een frisse, schone geur ervaren, als citroen. Bovendien spelen kleuren een sleutelrol in 
het facilitaire traject. Kleuren moeten aanvullend zijn op het merkverhaal dat je wilt vertellen. Toen ik me meer 
in kleur begon te verdiepen, kwam ik gelukkig Marie-Gon tegen. Simpel gezegd: wat een geweldige ‘spirit’. Ik verveel 
me al snel als ik naar presentaties luister, maar het eerste seminar dat ik bij MG volgde, had meteen mijn volledige 
aandacht. Het verbaast me hoe de kleinste verandering in kleuren een heel andere ervaring voor een consument 
oproept. Ze vertelde het kleurverhaal met behulp van bekende merken om het heel helder uit te leggen. Eerlijk 
gezegd wordt het slimme subtiele kleurgebruik totaal onderschat, dit zou voor iedere ondernemer essentieel 
moeten zijn.”

 
MAAK GEBRUIK VAN EXPERTISE
“Ook de volgende seminars waren super interessant, en ik heb haar visie op kleur onmiddellijk in mijn 
merk geïmplementeerd. Ik heb veel onderzoek gedaan voordat ik MG tegenkwam. Ik ben erg blij dat 
ik gebruik heb mogen maken van haar ervaring als wereldwijde kleurexpert. Ik wil haar dan ook  
bedanken voor haar expertise. Absoluut de moeite waard, doe het, en ga er ook gebruik van maken!!”
 
Dr. Edward Crispin Lamont
HIIT80 global  |  Perth, Scotland

“Ook de volgende seminars 
waren super interessant, en 
ik heb haar visie op kleur 
onmiddellijk in mijn merk 
geïmplementeerd.”

https://www.hiit80.com/
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KLEUREN 
STUREN JE PEN

VANDANA SAXENA PORIA is Brits-Indiaas en woont in Pune, India.  
Van beroep is zij registeraccountant, en heeft verschillende bedrijven opgericht 
en verlaten. Zij is de hele wereld over gereisd en heeft tien jaar in Centraal- 
en Oost-Europa gewerkt en gewoond. Ze heeft veel onderscheidingen 
ontvangen voor haar werk en aangezien zij ook de Britse regering steunde 
bij het stimuleren van handel tussen verschillende landen, werd ze voor deze 
bijdrage geëerd met een OBE van Hare Majesteit de Koningin in Engeland.

KLEUREN MAKEN DE WEG VRIJ VOOR DROMEN 
“Tijdens mijn werk en reizen raakte ik steeds meer gefascineerd door waarom mensen  
zijn zoals ze zijn, hoe verschillend en ook hoe gelijk. Wat hen motiveert en waarom we 
mondiale problemen als armoede en genderongelijkheid nog niet hebben opgelost. 
Mijn nieuwste onderneming, The Human Alarm Clock, en mijn aanstaande boekenreeks,  
The Ojas Chronicles, onderzoekt, of liever INzoekt hoe we het beste uit iedereen kunnen >> 

https://www.vandanasaxenaporia.com/
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TIP Denk goed na wat DE reden is 
om een specifieke kleur te kiezen. 

halen door onszelf eerst goed te kennen. Hoe kunnen we anderen leiden als we vaak niet eens leiding kunnen geven aan ons eigen 
leven? Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de manier waarop kleuren mij laten voelen. Op verschillende momenten ben 
ik aangetrokken tot bepaalde kleuren. Als visueel ingestelde leerling had ik zonder kleur nooit effectief kunnen studeren. Kleuren 
maken de weg vrij voor dromen, gedachten, stemmingen en gevoelens. Ze hebben hun eigen vibraties die met ons resoneren.  
Ik denk niet dat we als mens de impact van kleuren optimaal hebben opgepakt. Denk je bijvoorbeeld dat het toeval is dat we ons 
rustig voelen als we omringd zijn door het groen in het bos? Zouden we hetzelfde voelen als alles helderrood was? Ik denk het 
niet! Als de zee geel was, zou dat dan dezelfde impact op ons hebben?

EEN DIRECTE KLIK
Ik wilde in The Ojas Chronicles een dieper begrip van kleur onderzoeken en kijken hoe de personages in het boek de connectie 
met het publiek door kleuren konden vergroten. Ik had Marie-Gon op een business event ontmoet en aangezien we allebei in 
Pune wonen voelde ik me direct met haar verbonden. We hadden zoveel gelijke waarden, ik voelde meteen dat zij de taal van 
kleur kon ontcijferen. Zij begreep meteen wat een enorme impact we zouden kunnen hebben als we een uitgekiende methode in 
het boek zouden introduceren met kleuren om personages en scènes weer te geven. Ze kwam met een innovatief idee om voor 
elk personage een kleuren-DNA te creëren op basis van waarden en triggers die hun persoonlijkheid weerspiegelden. Geniaal!  
En wat we hebben gemaakt is zo uniek!

HET IS GEEN KWESTIE VAN EEN KLEURTJE KIEZEN
Ik moest iemand vinden die de psychologie van kleuren, hun expressie en hun vibratie begreep. Dit was geen kwestie van een tint 
kiezen, maar de REDEN om voor DIE specifieke tint te kiezen. MG is hier fantastisch in. In een tijd waarin we overal zoveel ‘herrie’ 
om ons heen hebben, brengen de gebruikte kleuren een krachtig verhaal over je merk over. Het vertelt wie je bent. Het gaat niet 
alleen om wat er goed uitziet, maar ook om een diepere betekenis. En als die betekenis bij ons resoneert, is de kans groter dat we 
loyaal zijn en dat merk omarmen. Omdat het merk en de kleuren ons ook vertegenwoordigen.”

“Zij begreep meteen wat 
een enorme impact we 
zouden kunnen hebben 
als we een uitgekiende 
methode in het boek 
zouden introduceren met 
kleuren om personages en 
scènes weer te geven.”
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EMOTIES EN LOGICA 
MET ELKAAR VERBINDEN

CYRUS IRANI Werken met Marie-Gon was heel leerzaam, verhelderend 
en stemde tot nadenken. We realiseren ons dat mensen verkoopbeslissingen 
nemen op basis van een combinatie van emoties en logica, maar juist emoties 
en het onbewuste spelen een veel grotere rol dan de meeste mensen denken. 
MG liet ons zien waarom kleuren belangrijk zijn om onze emoties en logica 
met elkaar te verbinden. Haar systematische benadering van kleuren heeft me 
geleerd hoe we kleuren moeten gebruiken, wat ze betekenen en overbrengen. 
Ik ben blij met haar visie op hoe kleuren de emotionele band en de menselijke 
connectie met een bedrijf en hun producten versterken.

Cyrus Irani 
CEO | MetroGuild | Santa Monica | California

“Ik ben blij met 
haar visie hoe met 
kleuren de connectie 
te maken.”

https://www.metroguild.com/
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 1.  EEN HELE SPECIALE ROZE
 Roze kalmeert. Letterlijk. In Seattle besloot men het U.S. Naval Correctional Institute, een gevangenis, in een 

specifieke kleur roze te schilderen. Helemaal. Dit resulteerde in aanzienlijk minder stress bij de gevangenen en 
daardoor ook veel minder agressiviteit. De kleur heeft zelfs de naam gekregen van de bedenkers: Baker-Miller 
pink. Een kleur kan echt een veiliger omgeving bieden. Ook in parkeergarages kun je door gebruik van kleur met 
een fijner gevoel naar je auto lopen. Zéker in combinatie met specifieke (klassieke) muziek.

  2. DE TEMPERATUUR VAN KLEUR
 Kleuren hebben letterlijk een gevoelstemperatuur. Je ervaart makkelijk een verschil van twee graden tussen 

een rode en een blauwe ruimte.

 3. JE PROEFT MET JE OGEN
 Je proeft maar gedeeltelijk met je smaakpapillen. Kleur en geur hebben een onderbelichte maar grote rol. Tijdens 

een test met 100 wijnkenners, proefde 100% van de deskundige deelnemers rode wijn. Vol zelfvertrouwen. Het 
bleek witte wijn die roodgekleurd was.

  4. MILJOENEN TINTEN GROEN
 We kunnen als mens van alle kleuren het beste groentinten onderscheiden. Dit is evolutionair zo ontstaan. We 

moesten als jagers-verzamelaars erg gefocust zijn op groen en toeslaan als er een eetbare prooi achter verstopt 
zat of juist vluchten als wij zelf de prooi waren.W

EE
TJ

ES
TIP Onderzoek wie je 
collega’s in de branche 
zijn en zorg dat je je ook 
met kleur onderscheidt.
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IK WOON 
IN EEN SOORT 
KLEURBOEK!

Pendelen tussen Nederland en India geeft mij enorm veel 
inspiratie. India is als wonen in een kleurboek. Het geeft nieuwe 
inzichten en maakt andere verbindingen in mijn hoofd. Het 
leert me veel over hoe de wereld in elkaar zit en het relativeert. 
En het eten is er -natuurlijk- ontzettend lekker. Juist hier ben ik 
geïnspireerd geraakt om samen met Robert van LAB Paint een 
bijzondere ‘spice-colours’ kleurkaart te ontwikkelen, dat heel 
mooi ‘blend’ in Europese interieurs. De tropische warmte en de 
intense geuren zijn moeilijk te verplaatsen, maar deze kunnen 
wél gevangen worden in een mooi en persoonlijk kleurpalet in 
jouw huis.

INSPIRATIE UIT DE KEUKEN
Samen met Robert ben ik gaan mengen met kleuren en 
pigmenten, net zolang totdat we de juiste verfijning gevonden 
hadden. Hieruit ontstond een prachtig palet gebaseerd op de 
kleuren van de Indiase ‘spicebox’ die weer matchen met  >> 

http://www.vestingh.nl
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een serie natuurlijke, verfrissende én oppeppende kleuren. Door met de verschillende 
karakters van de kleurkaart te werken, ontstaat je eigen kleur-DNA voor je huis. 

SAAIHEID KAN OP DE LOER LIGGEN
In veel interieurs zie je warme kleuren én warme materialen terug, zoals hout en 
textiel. Dat is logisch, want door het klimaat in Noord-Europa is er veel behoefte aan 
warmte. Maar het is oppassen geblazen dat het geheel niet te saai en te vlak wordt. 
Een slimme truc is om een koelere tint aan je interieur toe te voegen, zoals blauw 
of groen. Dit zorgt dat een kleurpalet in balans komt. En zelfs een beetje pit krijgt.  
Het spice colours-palet heeft zowel warme, pittige, neutrale als koele tinten. Nu wordt 
het ineens een stuk eenvoudiger om die balans erin te brengen. 

REK JE COMFORTZONE EEN BEETJE OP, DAT KAN ECHT 
GEEN KWAAD
Heb je echt niets met koelere tinten? Duik dan toch eens in de groenen met warme 
ondertoon of blauwen die bij spice colours net wat minder koelgrijs zijn en meer 
richting turquoise gaan. Zo ontdek je dat je mooie tinten kunt 
toevoegen aan je warme interieur, zonder te ver van je eigen 
grenzen af te raken. Hoewel je comfortzone een beetje oprekken 
meestal geen kwaad kan. 

YELLOW ROOT NO.30

POWER CHILI NO.44

STRONG GARLIC NO.92

INTENSIVE MOSS NO.76

FROZEN COCKTAIL NO.27

BUSTLING BOMBAY NO.94

FOREVER GREEN NO.73

SILENT CINNAMON NO.25

CHRUSHED CLOVES NO.53

MASALA CHAI NO.31

DANCING LEAVES NO.89

STUNNING VIEW NO.32

SHOCKING CORAL NO.77

TWISTING ENERGY NO.80

SCENTED CUMIN NO.34

PEPPERY BLACK NO.71

POETIC PONDICHERRY NO.58

ROCKY SALT NO.88

SMOKEY EYES NO.47

BURNING KISS NO.81

PERFECT PETROL NO.83

CARDAMOM SKIN NO.36

QUIET BLUSH NO.67

WHISPERING WOODS NO.62

PALE SKY NO.59

MEMORABLE MOMENT NO.51

RACING RIKSJA NO.54

EXCITING NIGHT NO.96

WIL JE DE KLEURKAART 
BESTELLEN? KLIK HIER 
EN KRIJG HEM GRATIS 
IN JE BRIEVENBUS.

TIP Blijf dicht bij jezelf, 
laat je geen trends 
dicteren, maar kies 
wat bij je past.

http://www.vestingh.nl
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KNAP EN GEDETAILLEERD UITGEWERKT
Robert: “Ik heb MG ontmoet op de VT WONEN&DESIGN BEURS 2018. De klik was er meteen  
en snel daarna het idee om te gaan samenwerken. Ook vanwege onze gezamenlijke band  
met India waar MG deels woont en waar de LAB Paint Foundation schoon drinkwater  
realiseert. Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot de spice colours-collectie. Dit is een uniek 
kleurenpalet van 28 kleuren. MG heeft dit concept heel knap en gedetailleerd uitgewerkt, 
samengesteld en verwoord met een heldere uitleg zodat iedereen ermee aan de slag kan. >>

ONTMOET EEN 
INNOVERENDE SPECIALIST

ROBERT SCHELLEKENS is oprichter-eigenaar van Vestingh Paint & Craft, 
Vestingh Paint & Projects en voorzitter van de LAB Paint Foundation. In de inspirerende 
conceptstore, opgericht in 2010,  worden alleen de beste kwaliteitsverven verkocht, 
zoals de twee succesvolle huismerken LAB ECO Wallpaint en Vestingh, maar ook merken 
als Farrow & Ball, Little Greene en Pure & Original. In 2018 heeft hij LAB Paint ontwikkeld 
en geïntroduceerd. LAB Paint is topkwaliteit ecologische en duurzame verf, dat in 
Nederland wordt geproduceerd. Deze bijzondere verflijn in steekwoorden: toffe specials, 
DIY, waterverdunbaar, inspirerend, unieke kleuren en duurzaam. Het LAB PAINT label 
bestaat inmiddels uit muurverf, houtprimer, kalkverf, betonlook en roestverf.

“MG heeft dit concept heel 
knap en gedetailleerd 
uitgewerkt, samengesteld en 
verwoord met een heldere 
uitleg zodat iedereen ermee 
aan de slag kan.” 

https://vestingh.nl/
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Samen met haar zijn we druk bezig het concept van LAB verder uit te bouwen. Kleur is hier 
natuurlijk een wezenlijk onderdeel van. 

IK KAN METEEN AAN DE SLAG!
De nieuwe kleurencollectie hebben we inmiddels bepaald, maar het gaat veel verder. 
In MG heb ik een energieke, fijne sparringpartner die op strategisch vlak meedenkt en 
ideeën moeiteloos vertaald. Ze heeft een groot netwerk en is o.a. door haar werk voor de 
VT WONEN&DESIGN BEURS gewend om onder druk te werken en leveren. Ze kent veel 
relevante partijen en kan daar goed mee schakelen. Daarnaast verplaatst ze zich écht in 
de bedrijven waarmee ze samenwerkt en komt ze met goed doordachte en concreet 
uitvoerbare plannen waar ik meteen mee aan de slag kan. Hoe fijn is dat!”

GESCHILDERD MET EEN VLEUGJE LIEFDE
Alle kleurenstalen van LAB PAINT worden met liefde geschilderd door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren uit het voortgezet praktijk- en speciaal onderwijs.

LAB PAINT FOUNDATION
Met elke 5 liter verkochte LAB PAINT kunnen wij 1 persoon op duurzame wijze voorzien 
van zuiver drinkwater in India. Zo draagt iedere aankoop van een blik LAB PAINT bij 
aan een mooiere wereld: bij je thuis door kleur en verf, en daar waar het nodig is schoon 
drinkwater. Een eerlijke deal!

LAB PAINT 
Het LAB PAINT label bestaat inmiddels uit LAB ECO Wallpaint, LAB Primer Hout, LAB 
Houtlak en de specials LAB ECO Chalk (kalkverf), LAB Cementum Colours (DIY betonlook) 
en LAB Rubigo (roestverf). 

Via vestingh.nl kun je de gratis LAB colourcard bestellen.

LAB PAINT laat je graag kennismaken met deze prachtige kleuren. 
Daarom ontvang je t/m 31-12-2020 eenmalig op het LAB en 
VESTINGH label 
 

Gebruik hiervoor de code:
LABVESTINGHMG10%

TOF DAT JE DIT 
KLEURRIJKE 
MAGAZINE HEBT 
GEDOWNLOAD! 

10% KORTING

TIP Niet genoeg lef voor 
een uitgesproken kleur? 
Begin met een klein 
accent, ik beloof dat je de 
smaak te pakken krijgt.

https://vestingh.nl/pages/vestingh-foundation
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Mensen zeggen me vaak dat kleuren combineren zo lastig is. Dat is eigenlijk heel waar. Een 
kleur kun je niet afzonderen van zijn omgeving. Ook verandert de kleur door de dag heen, 
maar ook door het jaar heen. En is afhankelijk van het licht dat erop valt. In januari hebben we 
ander licht dan in augustus. Daar zou je gek van kunnen worden. Toch heb ik het voor elkaar 
gekregen om het combineren van kleuren veel gemakkelijker te maken. Ik heb een kleurkaart 
ontwikkeld met vier kleurstroken die elk uit een vergelijkbare groep komen. Hierdoor kun je 
heel easy door de kaart ‘wandelen’ en je kleurcombinaties samenstellen. Ik ben uitgegaan 
van spicecolours. De prachtige diepe warme tinten doen mij meteen denken aan de kleuren 
en geuren van de Indiase keuken. De kleurkaart is aangevuld met drie extra kleurgroepen: 
natural, cool en upspice, en die gaan enorm goed  samen. >> 

KLEUREN KIEZEN 
IS LASTIG: 
DAT IS HEEL WAAR

STRONG GARLIC NO.92SILENT CINNAMON NO.25 SHOCKING CORAL NO.77

DANCING LEAVES NO.89PERFECT PETROL NO.83CARDAMOM SKIN NO.36

FOREVER GREEN NO.73SCENTED CUMIN NO.34 QUIET BLUSH NO.67

YELLOW ROOT NO.30 FROZEN COCKTAIL NO.27 RACING RIKSJA NO.54



 #1_COLOUR IS MUSIC FOR THE EYES 24

TWISTING ENERGY NO.80PEPPERY BLACK NO.71 POETIC PONDICHERRY NO.58

POWER CHILI NO.44 STUNNING VIEW NO.32 BURNING KISS NO.81

MASALA CHAI NO.31SMOKEY EYES NO.47 PALE SKY NO.59

CHRUSHED CLOVES NO.53 WHISPERING WOODS NO.62RACING RIKSJA NO.54

IK HEB HET EENVOUDIGER GEMAAKT
Hoe werkt het? Ga uit van een favoriete kleur, kies er eventueel nog een 
uit dezelfde groep en ga dan combineren met een kleur uit een andere 
groep: wil je neutraliseren, verkoelen of juist pittiger maken? 
Doe wat je gevoel zegt. De kleuren die je naast elkaar legt zijn altijd 
een goede keuze. Zorg ook voor licht donker contrast. En natuurlijk 
heeft de verhouding waarin je de kleur toepast ook veel invloed. Jij én 
je interieur blijven altijd in beweging, dus je kunt altijd opnieuw kiezen. 
Laat je inspireren door trends, maar laat je je er niet door dicteren. Kies 
vooral je eigen kleur-DNA.

KIJK DOOR JE OOGHAREN
Niet alleen de gekozen kleuren vertellen iets over jouw persoonlijkheid 
in je huis, maar ook de balans die je kiest. Is een pittige kleur een 
accent? Of durf je met een hele wand aan de slag te gaan? Kies je voor 
vooral warme tinten met een vleugje koel, of zijn de koelere kleuren 
juist de held in je interieur en combineer je met een klein beetje 
warmte? Het is aan jou: scheur favoriete plaatjes uit een tijdschrift, kijk 
door je oogharen en ontdek wat bij je past.

TIP Bedenk ook in welke 
verhoudingen je de kleuren 
wil toepassen. Knip staaltjes 
in stukken, zodat je een 
beter beeld ervan krijgt.
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JOSÉ VERWEIJ-HOOGENDIJK is meer dan 20 jaar geleden gestart met de Stichting 
Vhufuli Art, bekend onder de naam ‘Gone Arty’. Dit is een sociale onderneming die ‘home 
and living’ producten importeert vanuit Afrika, en…. sinds kort India. Heel klein begonnen, 
is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een op de markt gerichte, innovatieve importeur van 
prachtige handgemaakte producten. Op dit moment wordt naast India, ook ingekocht in 
Zimbabwe, Swaziland, Madagaskar, Malawi, Zuid-Afrika en Ghana. José is een pittige dame 
met veel ervaring in export en een flinke dosis energie. Ze heeft een warm hart voor India, 
dat was snel duidelijk na een eerste bezoek aan Delhi, waar José en MG met haar bestaande 
contacten zijn gaan samenwerken om zo een prachtige eerste collectie tot stand te brengen.

FUSION VAN AUTHENTIEKE TECHNIEKEN EN ACTUELE TRENDS
José: “In 2019 ben ik door Marie-Gon en ‘Women on Wings’ benaderd met de vraag of ik 
producten gemaakt door vrouwen op het Indiase platteland via mijn groothandelskanalen 
aan zou kunnen bieden op de Nederlandse en Europese markt. Hieruit ontstond een 
nieuw interieurlabel, ontwikkeld door MG en mij: Something Good. Inmiddels is de eerste 
container van Something Good in Culemborg gearriveerd, en is de collectie in Nederland 
geïntroduceerd. Kleurrijk maar ook basic! Het is een label voor originele handgemaakte 
Indiase kwaliteitsproducten, die zijn afgestemd op de Europese vraag. Je zou het een ‘fusion’ 
kunnen noemen tussen de Indiase authentieke technieken en de trends in Europa.” >>

SOMETHING GOOD 
VOOR IEDEREEN

‘Haar kennis van, en visie 
op kleur en dessin hebben 
‘Something Good’ gemaakt 
tot een geïntegreerde 
vernieuwende lijn.’

https://gonearty.nl/
https://www.womenonwings.com/
https://something-good.nl/


 #1_COLOUR IS MUSIC FOR THE EYES 26

JE HEBT EEN ANTENNE NODIG DIE BEIDE 
CULTUREN BEGRIJPT
“Om dit te bereiken is kennis nodig van beide werelden en daar heeft MG 
een grote bijdrage aan geleverd. Haar kennis van, en visie op kleur, dessin, 
vormgeving en materiaal hebben ‘Something Good’ gemaakt tot een 
geïntegreerde vernieuwende lijn. Dit klinkt eenvoudig maar is het niet. 
Het vraagt om een antenne die beide culturen snapt en die de vrouwen 
achter de producten kan coachen om de omslag naar de Europese 
trends te maken. Daar zijn we heel goed in geslaagd. Tegelijkertijd is het 
een continu proces om de lijn steeds verder te verbeteren. We vinden het 
belangrijk dat ‘Something Good’ een verhaal vertelt: het verhaal over het 
verwerven van bestaanszekerheid voor rurale vrouwen, door prachtige 
producten te maken voor een nieuwe markt.”

SOMS WÉÉT JE ALS JE ERGENS AANDACHT AAN GEEFT, 
ER ÉCHT IETS UIT GAAT KOMEN
Vanaf eind 2016, de start van het avontuur van Jasper en mij in India, ben ik betrokken 
bij Women on Wings. De missie van deze non-profitorganisatie is het creëren van 
(1 miljoen) banen voor vrouwen op het platteland in India. Ik ontdekte al snel dat 
ik als expert juist dáár een groot verschil kan maken. De skills van deze vrouwen, 
zoals borduurwerk, weven en pottenbakken, worden al generaties lang aan elkaar 
doorgegeven. De interieurproducten die zij traditioneel maken, zijn niet altijd geschikt 
voor de Westerse markt. Maar met een paar kleine aanpassingen of nieuwe ontwerpen 
op basis van hun skills, vormen ze een originele aanvulling op bestaande interieurs in 
Europa. Zittend onder onze veranda en nippend aan een gloeiend hete chai, kwamen 
Ronald en Ineke van Women on Wings en ik tot een nieuwe mogelijkheid en een nieuw 
idee: een eigen merk dat al deze mooie producten bij elkaar zou brengen. Een merk 
dat ervoor zorgt dat die banen er ook komen. Een merk dat Something Good zou 
moeten heten. 

We gaan door met het zoeken naar onontdekte plekken in India waar de mooiste 
producten worden gemaakt. Producten met een verhaal, die je gewoon kunt 
gebruiken en waar je een glimlach van op je gezicht krijgt.

FOLLOW US
Instagram  somethinggoodindia
Facebook  something-good
Website  something-good.nl

https://www.womenonwings.com/
https://something-good.nl/
https://www.instagram.com/somethinggoodindia/?hl=nl
https://www.facebook.com/search/top?q=something-good
https://something-good.nl/
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EEN BETERE RICHTING MET EEN GOEDE VERTALING
Astrid: “Marie-Gon is al jaren lid van NII, en we hebben op verschillende manieren samengewerkt. Zij heeft 
bijvoorbeeld een inspiratietour georganiseerd over de Salone del Mobile voor een groep leden die met 
NII op reis ging om op deze beurs in Milaan de laatste trends te spotten. Toen ik met EFSA sprak over een 
presentatie met uitgewerkte trends voor 21/22 dacht ik meteen aan MG. Deze organisatie behartigt de 
belangen voor bedrijven die leveren aan de tuinbranche. >>

DE KRACHT 
EN IDENTITEIT VAN 
BEDRIJVEN KOPPELEN

“MG heeft een creatief en 
kleurrijk brein. Ze denkt en 
luistert mee en wil jou 
vooral helpen een ‘probleem’ 
op te lossen.”

ASTRID VAN LEEUWEN is directeur van het Nederlands Interieur Instituut (NII). NII 
inspireert professionals. Zij delen actuele trends ter inspiratie. Hiermee bevorderen 
ze de ontwikkeling van de interieur & lifestyle branche. De kracht van NII is verbinden. 
Zij zoeken naar connecties tussen diverse partijen in de branche en bieden een netwerk 
waar leden elkaar kunnen vinden. NII koppelt creativiteit met business, en richt zich 
op directie, inkoop, productontwikkeling, styling, marketing van de industrie, leveranciers 
en grote retailpartijen. Daarnaast heeft Astrid ‘Allmatters’, een marketingadviesbureau dat 
werkt op basis van consultancy of interim. Met een verfrissende kijk op bestaande patronen 
onderzoekt zij waar de kracht en identiteit van een bedrijf ligt.

http://efsa.com/
https://www.interieurinstituut.nl
http://www.allmatters.nl/
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De trendforecasts van het NII bieden op een abstract niveau inspiratie en input voor de 
vertaalslag van algemene trends naar tuinbeleving. Deze vertaalslag moet leveranciers 
concreter richting geven voor de inkoop en het samenstellen van een collectie. De 
trendthema’s zijn zeer uitgebreid uitgewerkt door MG, en met enthousiasme ontvangen 
bij de directie van EFSA.”

EEN KLEURRIJK BREIN
“MG heeft een creatief en kleurrijk brein. Ze denkt en luistert mee en wil jou vooral helpen 
een ‘probleem’ op te lossen. Ze kan daarbij heel goed laveren tussen de diversiteit in 
informatie die ze ontvangt en daar toch een eigen visie overheen leggen, om zo alles naar 
een hoger niveau te tillen. Het concept krijgt dan een kop en staart en is ‘af’, het klopt. 
MG start een project met eerst vooral luisteren naar wat de klant wil, de input moet even 
bezinken, om daarna heel uitgebreid de mogelijkheden op een rij te zetten. En hiermee 
kun je dan gezamenlijk weer de kaders stellen. MG laat mensen in hun waarde, pusht 
nooit, is altijd positief en doet wat nodig is voor een geslaagd project. Het menselijke in 
het contact heeft de boventoon. Eigenlijk vloeit het zakelijke aspect hieruit voort en lijkt 
dat proces van zelf tot iets moois te leiden.”

 

TIP Zie collega’s in de branche niet 
alleen als concurrenten, je kunt je 
verrijken door samen te werken en 
toch jezelf blijven.
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EEN BABY GEEFT NIETS OM DE KLEUR VAN HET KAMERTJE 
Ik vind het fantastisch om te vertellen over kleur, omdat dit zo’n enorme invloed heeft op 
alles wat we doen. Er is zoveel dat we niet weten of realiseren. Maar hoe start onze kleurbeleving 
eigenlijk? Wat is de belangrijkste kleur op het moment dat we geboren worden? Op dat moment, 
is er eigenlijk nog niet zo veel te beleven. Je bent als baby echt niet onder de indruk van het 
prachtige kleurrijke kamertje dat je kersverse ouders speciaal voor jou hebben gemaakt. Het 
zicht van een baby is heel wazig, een pasgeborene ziet alleen vlekken. Daarom is contrast op dat 
moment belangrijker dan kleur. Zwart en wit werkt dan heel goed. Pas na een aantal weken 
kan de nieuwkomer kleur onderscheiden, dat begint met rood en groen. Daarna volgt geel en 
blauw. Jonge kinderen zullen sneller een voorkeur hebben voor felle, primaire kleuren. Geen 
wonder dat de speelgoedwinkels er zo uitbundig uitzien. >>

INSPIRATIONAL 
TALKS!
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ROZE VOOR JONGENS?
Trouwens, aan het begin van de 20e eeuw, was blauw een kleur voor meisjes, en roze voor jongens.  
We kunnen ons dat nu bijna niet meer voorstellen, maar de theorie gaat dat blauw is gelinkt aan Moeder Maria 
en roze is het zachte rood, de kleur die de kracht van mannen weergeeft. In de periode daarvóór droegen 
meisjes én jongens gewoon wit. Geen onderscheid. En het lijkt alsof we weer naar deze genderneutraliteit 
teruggaan.

ZO BELANGRIJK IS JE KLEURGEHEUGEN
Een ander heel interessant fenomeen dat invloed heeft op de rest van je leven, is dat je al heel vroeg een 
kleurgeheugen opbouwt. Je gaat kleuren associëren met een herinnering. Zo ontstaat een voorkeur of  
juist afkeur voor bepaalde kleuren of tinten. Als je in Nederland bent opgegroeid, is de kleur ‘zeeblauw’ een 
hele andere tint dan voor iemand die in het Caribisch gebied is geboren. Zo zal jouw ervaring met kleuren 
altijd persoonlijk zijn, en gelinkt aan een eerdere gebeurtenis. Boeiend 
om te weten -onderzocht door de universiteit van Tokyo- is dat de kleur 
blauw meest favoriet is, bij mannen iets meer dan bij vrouwen. Waarom? 
Dat is vooral evolutionair bepaald. Hemel en water waren elementen 
waar de mens dagelijks rekening mee moest houden.

VERRAS JE KLANT! 
Ik entertain graag jouw gasten over hoe kleur je 
leven (meestal onbewust) beïnvloed, aangepast 
op jouw doelgroep en product of dienst. Zo kun je 
als bedrijf laten zien hoe intensief je met je merk 
bezig bent. Stuur me een mail, dan plannen we 
een afspraak in!

TIP Iedereen beleeft kleur 
op een andere manier, extra 
verdieping in je doelgroep is 
daarom essentieel. 

mailto:mg%40marie-gon.com?subject=


‘One small 
chili can make 
a big change.’
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HET MERK 
VERSTERKEN

BINI BAJRACHARYA, geboren in Nepal, werkt als Category & Marketing 
manager voor KOBE. Eerst vanuit Turkije, nu vanuit het hoofdkantoor in Nederland. 
Zij is medeverantwoordelijk voor sales in een aantal internationale markten, 
waaronder China. Zij is betrokken bij het bepalen van de richting voor nieuwe 
collecties, en houdt zich bezig met marketing en events, inclusief de internationale 
beurzen. Een groot deel van haar werk bestaat uit het versterken van het KOBE- 
merk én de merk-uitstraling in de markt. Daarnaast helpt zij de teams en klanten 
van KOBE met hun verkoopactiviteiten ook op individueel niveau.

INTENSIEVE BACK-TO-BACK TRAININGEN
Bini: “Ik ken Marie-Gon al jaren en we hebben samen een paar intensieve reizen naar China gemaakt om 
grote groepen architecten en ontwerpers te trainen en te inspireren. Dit was enorm stimulerend. We hadden 
een pittig reisschema van de ene stad naar de andere gecombineerd met de back-to-back trainingen die we 
samen gaven aan zeer enthousiaste groepen interieurprofessionals. Dit was precies waar zowel Marie-Gon als 
ik veel energie van kregen. Een snel tempo, de dynamische trainingen afgewisseld met uitgebreide lunches 
en diners met KOBE’s klanten, het waren stuk voor stuk geweldige ervaringen waarbij we leerden over de 
mensen, het land, de lokale cultuur en natuurlijk de keuken. Het is mooi en interessant om te zien dat cultuur 
een immens groot onderdeel is van het contact dat je samen met de klant hebt. >>

“Marie-Gon is alert 
en heeft aandacht 
voor iedereen.”

https://www.kobe.eu/
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DIEPGAANDE VISIE
Marie-Gon heeft een specifieke maar ook diepgaande visie op 
kleur, dessin, vormgeving en materiaal, die invloed heeft gehad op 
de werkwijze en ideeën van onze architecten en ontwerpers in China.  
Onze klanten zijn erg enthousiast over deze trainingen en workshops. 
Zij verrijken hun kennis van interieurdesign, styling én onze  
collecties. Europese trends zijn altijd erg interessant, zodat ook de 
Chinese ontwerpers ‘global’ kunnen inspireren en adviseren. De 
trainingen van Marie-Gon hebben hen geïnspireerd en extra verdieping 
gegeven om wat ze van haar hebben geleerd, toe te kunnen passen in 
hun eigen projecten.

HANDEN EN VOETEN GEEN PROBLEEM
Het was voor ons als bedrijf best spannend om te zien hoe de 
communicatie zou verlopen tussen haar en de Chinese architecten. 
Marie-Gon is alert en heeft aandacht voor iedereen. Ze is zelfverzekerd 
maar zeer makkelijk in de omgang en benaderbaar als persoon en 
als trainer tijdens de trainingen. Zelfs met een taalbarrière was het 
opmerkelijk om te zien hoe ze contact maakte met elke deelnemer en 
een zeer comfortabele omgeving creëerde voor onze Chinese klanten 
om met haar in gesprek te gaan en van haar te leren.”

TIP Het is interessant om je 
klanten ook buiten werk beter 
te leren kennen, je ontdekt zo 
ook eerder cultuurverschillen.
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EEN PITTIGE KLUS, MAAR ZÓ LEUK!
“De VT WONEN&DESIGN BEURS is écht een beurs waar ik me thuis voel vertelt Ingrid.  
De interieurbranche is erg interessant en ik ontmoet steeds weer gedreven mensen met 
een passie voor hun vak. Ieder jaar stel ik ons team samen, dat al jaren nagenoeg uit 
dezelfde toppers bestaat. En dat is heel prettig. Iedereen heeft zijn eigen expertise en 
verantwoordelijkheden en ik heb hier een duidelijke functie: als spin in het web. Zo’n beurs 
organiseren is een pittige klus. Hoewel sommige onderdelen zich jaarlijks herhalen zijn er 
ook genoeg elementen die ieder jaar weer anders zijn.” >>

HET BEGINT MET EEN 
BLANCO CANVAS

Al meer dan 15 jaar werk ik voor de VT WONEN&DESIGN BEURS waarvan de 
laatste 6 jaar heel intens met de organisatie zelf, als onderdeel van het leuke team.  
Elk jaar start weer met een blanco canvas. Dat is voor mij altijd een heel fijn en 
spannend begin. Wat gaan we doen? Hoe gaan we de mensen verrassen? Kunnen 
we een megasterk thema neerzetten. En kunnen we iets doen waarvan we ons 
afvragen of het eigenlijk wel haalbaar is?  Met Ingrid van Schooten, manager van 
deze beurs, heb ik vanaf januari al een wekelijkse hotline, en werken we samen toe 
naar de opening in de eerste week van oktober. Zij heeft jarenlange ervaring in de 
mediawereld en een enorme antenne voor wat wel en niet werkt.

“Marie-Gon overziet 
het grote geheel 
en duikt daarna de 
details in.”

https://www.vtwonenendesignbeurs.nl/#/
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DE LAT GAAT IEDER JAAR WEER EEN STUKJE HOGER
“Marie-Gon is verantwoordelijk voor de look en feel, en samen met haar bekijk ik 
hoe we een komende editie de lat weer hoger kunnen leggen. De verwachtingen van 
zowel exposanten als onze bezoekers worden steeds groter. MG overziet het grote 
geheel en duikt daarna de details in. Als onze beurs opengaat is alles op elkaar 
afgestemd. Van de entree, terrassen en de businesslounge tot het tapijtplan en de 
crewkleding. Het is altijd een feestje om met haar te werken. Ze begrijpt heel goed 
hoe je zo’n groot project zó kunt neerzetten, dat alle ingrediënten en verrassende 
kleurelementen bij elkaar komen tot een sterk concept. Daarnaast is het gewoon 
fijn om met iemand te werken die altijd goede zin heeft, optimistisch is, creatief en 
kleurrijk maar vooral heel professioneel is.”

TIP Als je een event organiseert, moet je 
vooral overdrijven in je concept, styling en 
aankleding. Met grote gebaren trek je de 
aandacht en maak je indruk op je bezoekers. 
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EEN ORANJE 
KOOPKNOP!
Onderzoek heeft 
uitgewezen, dat als 
de koopknop op een 
website oranje is, je de 
meeste kans hebt dat 
men erop klikt. 
Oranje is een kleur 
die je verwelkomt, 
vriendelijk is en 
laagdrempelig.

ZE BLOOSDE 
ERVAN
Kleur en honger hebben 
ook een duidelijke 
connectie met elkaar. 
Als een restaurant 
ontworpen is met diepe 
warme kleuren, ben je 
geneigd om meer te 
eten en langer te blijven. 
Gunstig voor de eigenaar. 
Een van de deelnemers 
van een kleurtraining 
verschoot van kleur toen 
ik dit in de les vertelde. 
Zij had juist 
een restaurant 
ontwerp opgeleverd, 
met blauwtinten. Na 
even doorpraten, bleek 
haar opdrachtgever 
een ‘all you can eat’ 
restaurant te hebben. 
Perfect gekozen dus!

ONDERMIJNING 
VAN DE 
KRACHT VAN 
EEN 
VOETBALCLUB
Ik vertelde eerder over 
de roze geschilderde 
gevangenis in Seattle. 
Een vergelijkbare kleur 
werd gebruikt bij een 
voetbalclub in Engeland, 
maar met een ander 
effect. Zij schilderden 
de kleedkamers van de 
uitspelende partij in roze. 
Hiermee ondermijnden 
ze de kracht van die 
club. Het is zelfs tot een 
rechtszaak gekomen, 
waarna de kleedkamers 
weer overgeschilderd 
moesten worden.

BURBERRY 
ROCKS
Het is best lastig om 
als merk heel dicht 
bij je klassieke 
oorsprong te blijven, 
terwijl je doelgroep 
steeds kleiner wordt. 
Burberry (1856) is 
daar bewust mee 
bezig en ontwerpt ook 
collecties voor een 
veel jongere generatie. 
De Burberry uitstraling 
met een ‘edgy’ accent. 
Zo kun je nog lang 
blijven bestaan.

KLEUR EN 
KLIMAAT
Het gebruik van kleuren 
in verschillende landen 
heeft veel te maken met 
het klimaat. Daar waar 
de zon hoog aan de 
hemel staat, worden veel 
fellere kleuren gebruikt. 
Zou je voor pastels 
kiezen, dan blijft er door 
het scherpe zonlicht 
weinig van die kleur 
over. Andersom vallen 
hele felle kleuren in een 
Scandinavisch land snel 
uit de toon. Ooit kocht ik 
een prachtige tuniek in 
India, goud met felroze. 
Zó mooi. Ik zou het met 
liefde gaan dragen op 
allerlei leuke feestjes 
in Nederland. Het was 
gewoon teveel van het 
goede…
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ZO BELANGRIJK 
IS VERDIEPING IN 
CULTUUR
Als je zaken doet in het 
buitenland, verdiep je 
dan goed in de cultuur. 
Een sportmerk heeft 
eens een flinke misser 
gemaakt, door voor het 
veertigjarig bestaan van 
de Verenigde Arabische 
Emiraten een speciale 
editie sportschoenen uit 
te brengen in de kleuren 
van hun vlag. Maar in die 
cultuur worden voeten 
beschouwd als heel laag, 
geen goed idee dus.

1 2 3 4 5 6

BUY
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IN DE ROOS
Marthijn: “Ik ontmoette Marie-Gon in 2014. Zij kwam mee met een van onze leveranciers 
van onze nieuwe showroom in Ede om advies te geven over de verlichting. We raakten aan 
de praat en het bleek dat MG ons perfect zou kunnen helpen met het verder inrichten 
van onze showroom. Ons team én de klanten vonden het geweldig en ook echt ‘anders’.  
We konden ons zo echt onderscheiden in de branche. >>

MARTHIJN VAN WOERDEN is samen met zijn broer Henk directeur van 
Pottery Direct International B.V (PDI). Een prachtig bedrijf dat ontstaan is vanuit een 
kleine pottenbakkerij in Monster die in 1964 door hun vader is opgericht. Pottery 
Direct is een specialist in het produceren en importeren van keramische bloempotten. 
Internationaal leveren zij aan kwekerijen, exporteurs en groothandels. Er is een kantoor 
in Ede en ook een in Ancaster Canada. De potten komen via kwekers vooral terecht 
bij grote ketens, zoals AH, Jumbo, Carrefour, maar ook in US en Canada bij Walmart, 
Costco en Kroger. PDI is een innovatief bedrijf en in de branche heel vooruitstrevend. 
En dat is een fijne eigenschap om mee te werken.

VOORUITSTREVENDHEID: 
EEN FIJNE EIGENSCHAP

“Ons team én de klanten 
vonden het geweldig en 
ook echt ‘anders’.”

https://potterydirect.com/nl/
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Al snel was voor mij duidelijk dat MG ons met nog veel méér kon helpen. We 
zouden in januari 2015 voor het eerst aan TPIE (beurs voor exotische planten) 
in Fort Lauderdale gaan deelnemen, en wat MG voor ons ontworpen heeft 
was in de roos. MG ontwierp een inspirerende maar tegelijkertijd ook heldere 
presentatie, waar wij goed konden uitleggen wie we zijn en waar we voor staan. 
Daar bleef het niet bij. MG ging met ons mee naar de beurs om onze klanten 
persoonlijk tot in detail mee te nemen in de nieuwste trends en gaf hen advies 
met betrekking tot onze collectie en het soort plant van de kweker.”

EN OOK NOG GEZELLIG OM MEE TE WERKEN
“Dit was zo’n succes, dat het een jaarlijkse trip werd, want ook onze klanten 
vonden het prettig om steeds opnieuw door haar geïnspireerd te worden. Ook 
door het jaar heen denkt zij met ons mee met onze catalogus, en werkt ze nauw 
samen met onze afdeling productdevelopment en grafische vormgeving. Ik werk 
graag met haar vanwege haar ‘hands-on’ en ‘no-nonse’ stijl. Zij blijft verrassen, 
komt met leuke oplossingen en is ook nog eens gezellig om mee te werken!”

PANTONE
489

Het woord suggereert het al, zachtheid. Dat is

waar we steeds meer behoefte aan gaan krijgen. 

De wereld om ons heen kan hard en scherp zijn, 

maar binnen in ons eigen huis, kunnen we 

zachtheid toevoegen. Zoveel als we willen. Dat 

doen we met materialen en kleuren. Zachte kleuren 

natuurlijk. Zowel koel als warm. Met een hele zach-

te roze als echte trendkleur. En mix al die tinten 

gerust met elkaar, dat geeft wat meer pit. Mensen 

die vallen voor dit thema, willen hun huis optimaal 

decoreren. En ook regelmatig wisselen. De ver-

schillende seizoenen zijn erg belangrijk voor hen, 

ze gaan hier graag in mee. Oppervlakken zijn vaak 

glad, mat, en hebben soms een verfijnd dessin of 

‘imprint’. Bij een winkelpresentatie kun je hier ook 

gerust wat over-decoreren. Dat geeft extra 

aandacht die deze klant meteen zal overtuigen!

The word suggests it, softness. That is what we will 

increasingly need. The world around us can be harsh 

and sharp, but inside our own home, we can add 

softness as much as we want. We do this with 

materials and colors. Soft colors, of course. Both 

cool and warm. With a very soft pink as a real trend 

color. And feel free to mix all those shades together, 

that gives a little more spice. People who fall for this 

theme want to optimally decorate their home. And 

also change regularly. The different seasons are very 

important to them, they like to go along with this. 

Surfaces are often smooth, matt and sometimes 

have a refined design or “imprint”. You can also safely 

over-decorate a store presentation here. That gives 

extra attention that will immediately convince this 

customer!

PANTONE
434

PANTONE
4029

PANTONE
538

PANTONE
4545

PANTONE
489

PANTONE
2176

PANTONE
4218

PANTONE
4044

Soft Retreat
Autumn Winter 21/22

8 www.potterydirect.com 9

4

Down to Earth

5www.potterydirect.com

De aarde is weer onze basis, daar waar alles begint. 

De inspiratie is een veelheid van structuren, 

texturen en natuurlijk ook een rijkheid aan kleuren. 

We hebben gekozen voor een prachtig palet met 

koele en warme groenen en diepe okers met als 

basis een paar mooie naturals. Deze kleuren geven 

het kleurschema van herfst en winter mooi weer.

Wonen in deze tinten voelt fijn en beschermd. Het 

ademt rust uit. Structuren zijn niet glad, maar 

hebben juist een voelbaar oppervlak. Hiermee komt 

het natuuraspect nog meer naar boven. ‘Down 

to Earth is een heel aantrekkelijk thema dat veel 

mensen zal aanspreken. Zij zijn bewust van de 

natuur en hoe we ermee omgaan. In een retail 

setting is het belangrijk om ook de omgeving in een 

rustige en natuurlijke basis neer te zetten. 

Zo versterk je dit thema optimaal. 

The earth is our base again, there where everything 

starts. The inspiration is a multitude of structures, 

textures and of course a richness of colors. We opted 

for a beautiful palette with cool and warm greens 

and deep ocres, based on a few appealing naturals. 

These colors reflect the color scheme of autumn and 

winter beautifully. Living in these shades feels nice 

and protected. It exudes tranquility. Structures are 

not smooth but have a tangible surface. This brings 

out the nature aspect even more. “Down to Earth 

is a very attractive theme that will appeal to many 

people. They are aware of nature and how to coexist 

with it. In a retail setting it is important to also 

create a peaceful and natural basis for the 

environment. This way you optimally reinforce 

this theme.

Autumn Winter 21/22

TIP Doe zelf waar je goed in bent, 
schakel voor de rest specialisten in en 
vorm een dreamteam om je heen. 
Zo ben je als merk op je best. 
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BOEM! TIJD VOOR 
IETS NIEUWS 
Maart 2020, de wereld stond even helemaal stil en kwam maar 
langzaam weer op gang.  Allerlei uitdagingen maar ook kansen 
kwamen op ons af. We moesten schakelen en snel ook. Mogelijk vond 
je die *boem* stiekem ook wel even heerlijk. Een tijdje niet hollen. 
Misschien was het als een fijne en heimelijk gewenste pauze die 
zich onverwacht aandiende. Hoe je gevoel hierbij ook was, het gaf in 
ieder geval ruimte. Ruimte om terug én vooruit te kijken. Ruimte om 
weer iets voor jezelf te doen.  >>
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MIJN GLAS IS ALTIJD HALFVOL
Ook mijn agenda was in één klap leeg. Maar gelukkig is mijn glas is altijd halfvol.  Ik ging nadenken 
wat voor mij nieuwe mogelijkheden zouden kunnen zijn. Al snel kwam ik op het idee om de kennis 
en know-how die ik in meer dan 20 jaar heb opgebouwd te delen. Ik werd er super enthousiast van 
en ben direct de mogelijkheden gaan onderzoeken. Online. Want online is het nieuwe zwart. Of, nou 
ja, niet echt nieuw, maar voor nu vaak de enige optie. Binnen twee weken tijd had ik mijn eerste 
masterclass in de steigers gezet, met hulp van Arja, mijn ‘supportdiva’. De eerste masterclass 
bezorgde me een slapeloze nacht, de tweede masterclass voelde nog een beetje onwennig, maar 
na de derde had ik mijn draai te pakken en genoot ik ervan om mijn verhaal te vertellen tegen dat 
groene puntje in mijn laptop, wetende dat veel mensen op dat moment aan mijn lippen hingen. 
Inmiddels hebben ruim 1000 mensen een of meerdere van mijn masterclasses gevolgd. Een 
aantal fans zelfs allemaal. Dat smaakte naar meer, en dan liefst op een nog persoonlijkere manier 
om interieurstylisten en -ontwerpers te helpen. Dus ik ging terug naar de tekentafel. 

GEEF JOUW TALENT EEN EEN FLINKE ZET
Er zijn allerlei redenen om waarom je méér kennis en inzichten zou willen hebben:  om je vakkennis 
vanuit een ander perspectief te ontdekken, om je expertstatus te verhogen óf om te starten in 
dit mooie styling- en adviesvak. Ik heb een heel fijn pakket ontwikkeld om jou bij je doelen te 
ondersteunen. Een pakket met een strik erom, want dit is echt een cadeau voor jezelf. Een pakket 
dat nog véél persoonlijker is dan inspirerende video’s bekijken. Want dit keer ben ik er bij, in eigen 
persoon, speciaal voor jou! Daar wil je vast meer over weten.

BESCHOUW JE ZELF ALS EEN EXPERT

Met dit fijne pakket aan masterclasses kun je:
 Je klant helpen zich goed voor te bereiden, zodat jij  
 een vliegende start maakt
 Efficiëntere en verrassende interieuradviezen geven
 De randen van je comfortzone verkennen én er   
 overheen gaan
 Je (kleur)advies beter onderbouwen en zo je klant  
 sneller overtuigen
 Een originele insteek kiezen
 Sneller schakelen en ontwerpen
 Een goede prijsstelling bepalen
 Je professionele werkwijze aanscherpen

Omdat het nog gloednieuw is, geef ik tot 31 december 
2020 een sprankelende feestkorting van 15%. 

Check mijn splinternieuwe website en ontdek wat ik 
je precies kan bieden.

TIP Je grootste 
investering ben 
je zelf!

https://marie-gon.com/mijnmasterclasses/
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Waarom laten we ons verleiden door het mooie design met prachtige kleuren die het 
interieurmerk HAY neerzet? Waarom is boeken op een site als Booking.com zo eenvoudig? 
Waarom blijf je bij het ene restaurant langer natafelen dan bij het andere? Dat komt omdat kleur  
razendsnel in onze hersenen terecht komt. Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe ons 
brein in elkaar zit, en het zou zelfs kunnen zijn dat we slechts 10% van onze beslissingen echt  
bewust nemen. In de retail zijn geweldige voorbeelden te vinden waar je ervaart dat alles klopt. 
Bij Dille en Kamille gaan al je zintuigen open zodra je de winkel binnenstapt, de geur past bij de 
collectie, de muziek die gedraaid wordt vult aan. Hoe je wordt aangesproken en hoe mooi je 
aankoop wordt ingepakt met vloeipapier met het logo dat perfect past: helemaal Dille en Kamille. 
En al deze losse elementen vallen je niet eens zo op, je vindt het gewoon een fijne winkel. 

ONTWERP EEN WERELD WAAR JE KLANT WIL ZIJN
Een heel ander merk dat ook zo staat als een huis is Nespresso. Het is nooit vervelend om daar 
je koffie te kopen. Je bent in een specifieke wereld waar je op dat moment ook graag wilt zijn. 
Liefst met George Clooney.  Want ‘it IS about the details’! Een ander heel herkenbaar merk waar 
bijna iedereen voor valt is Tony’s Chocolonely. In de eerste plaats heerlijke chocolade, verrassende  
nieuwe smaken, een zeer aantrekkelijk wikkel om blij van te worden. En hiermee wordt het 
hoofddoel van dit merk - een eerlijke prijs voor de cacaoboeren- heel goed behaald. Knap! TIP Wees consistent in alles 

wat je kiest, het geeft je nog 
meer aantrekkingskracht.

ER IS ALTIJD WEL EEN KLEURVRAAGSTUK
Er is méér te halen uit je merk. Er zijn zoveel uitingen 
waar je over na moet denken. En soms neem je 
beslissingen te snel, omdat je graag iets wil doorstrepen 
op je to-dolist. Hoe klinkt een op een online meet-
up met mij? Vertel me wat je kleurvraagstukken zijn 
en samen ontdekken we of ik je daarmee verder kan 
brengen. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten.

STIEKEM VERLEID WORDEN

https://hay.dk/en/country-selector
https://www.dille-kamille.nl/
https://www.nespresso.com/
https://tonyschocolonely.com/
mailto:mg%40marie-gon.com?subject=Kleurvraagstuk
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‘Colour comes through 
the brain and goes 
straight to your heart.’
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VORMGEEFWERK
Dit magazine zou er niet zijn zonder het prachtige werk van YON Vormgeefwerk. Ik heb 
het vaak over samenwerken en doe dat het liefst met mensen die dezelfde vibe en 
energie hebben. Ik ken Yon al meer dan 35 jaar en werk vanaf de start van mijn bedrijf 
nauw samen met haar. En niet alleen voor mijn eigen huisstijl en website. Het mooie is, 
zij luistert, stelt vragen en meestal is het eerste voorstel meteen in de roos. Zo knap.  
Zij focust op jou en jouw verhaal! Zit je met een vraag over vormgeving? Praat eens met Yon! 

MIJN SUPPORT-DIVA 
Het is fijn om je te omringen met mensen die een expertise hebben, zo is Arja, mijn support-
diva voor mij goud waard. Een schaap met 5 poten, die daar een standbeeld voor verdient. 
Je komt ze weinig tegen. Ik heb het geluk dat zij de dingen leuk vindt om te doen die ik juist 
vreselijk vindt. Ze is een enorme steun, waardoor ik kan focussen op waar ik goed in ben. En 
ze is ook nog eens grappig. Iedereen zou een Arja moeten hebben. 

EEN WOORDWONDER 
En dan Annet van Buro van Baarle, een woordwonder. Die maakt nou net alle teksten 
een beetje smeuïger. En haar ken ik ook al zo lang. En ik word altijd gelukkig als zij mijn 
zinnen net even twist geeft. Dat zou ik ook wel willen kunnen. Maar daar heb ik nou juist een 
dreamteam voor. Zodat ik er helemaal kan zijn voor mijn opdrachtgevers.

FOTOGRAFIE 
Dankjewel fotografen voor jullie prachtige beelden, dit magazine kan niet zonder! 

STEL JE 
EIGEN 

DREAMTEAM 
SAMEN

TIP Mijn motto: doe waar je 
goed in bent en laat de rest 
een ander doen!

COLOFON

IDEE, BEELD EN TEKST
Marie-Gon 

VORMGEVING
YON Vormgeefwerk

TRAFFIC
Arja Vonk

REDIGEREN TEKST
Annet van Baarle

FOTOGRAFIE
Arthi Philips    
Muk van Lil 
Ton van til
Anja van Weijgerden
Iris Planting 
Aleksandar pasaric

BRONNEN 
Studio Claas onszelf
@art _in_return 
@enstijl
Royale hotel
Eden singapore swire
Dries van noten
Clint Ralph
Nic graham
chloe
Chayalan
Type&story
Sies Marjan
Aesop store londen 

http://www.yon-vormgeefwerk.nl
http://www.eenarja.nl
http://www.burovanbaarle.nl
http://marie-gon.com
http://www.yon-vormgeefwerk.nl
http://www.eenarja.nl
https://excelenspun.wixsite.com/
https://bymuk.nl/
https://www.tonvantil.nl/
https://anjavanwijgerden.nl/
https://www.dutchandfamous.com/
http://www.studio-claas.com/
 https://www.instagram.com/art_in_return/
https://www.instagram.com/enstijl/?hl=nl
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WERK MET MIJ SAMEN
Het is een verrijking om nieuwe relaties op te bouwen, 
je netwerk te vergroten en open te staan voor ideeën 
en mogelijkheden die je samen kunt onderzoeken. Vind 
jij dat ook? Dan maak ik graag kennis met jou. Onze  
eerste ontmoeting kan overal zijn (ook online) en kan 
ook alle kanten op gaan. Het witte canvas is dan nog 
maagdelijk wit. Misschien beginnen we wat te kriebelen 
aan de zijkant, of staat er al meteen een dikke stip in het 
midden. Of we draaien het doek om, wie weet ontdekken 
we iets heel anders. Ik vind het fijn om groots te denken, 
een beetje minder kan namelijk altijd nog. Andersom is 
lastiger. Het lijkt me fijn om je beter te leren kennen en 
samen te kijken of we je merk door het kiezen van de 
beste kleuren en nuances verder kunnen optillen.

Neem een duik in mijn nieuwe website en stuur me 
een mail om te ontdekken waar jouw kleurvraag en mijn 
knowhow elkaar raken.

COLOUR TALKS

COLOUR TRAINING

COLOUR STRATEGY

http://marie-gon.com
mailto:mg%40marie-gon.com?subject=

