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Totaalinrichting voor elk project: Optimale gebruikersbelevingHeldere afsprakenUnieke keuzetools

Van ontwerp tot 
en met realisatie 



lees verder

HOE VERLOOPT EEN (HER)INRICHTING?

Dromen jullie van een ruimte waar het een genot is  

om te werken of te verblijven? Met een inrichting die 

niet alleen functioneel en duurzaam is, maar ook de 

juiste uitstraling heeft én past binnen het budget?  

Die droom kan Maasdam waarmaken, door voor jullie 

de totaalinrichting te verzorgen: van interieurontwerp 

tot en met realisatie.

Bij het inrichten van een pand komt veel kijken. Zo’n 

klus is voor de meesten natuurlijk geen dagelijks 

werk. Voor ons is dit juist wél wat wij iedere dag 

doen: wensen en behoeften vertalen naar de juiste 

inrichting. Daarom gaan we graag samen met je aan 

de slag en nemen we het gehele proces uit handen. 

Van de eerste interieurschetsen tot het plaatsen van 

de laatste stoel.

In dit document lopen we het hele proces met je 

door. We beginnen met een overzicht. Daarna gaan 

we in op de eerste stap: het ontwerp. Alles over 

planning en levertijden - de tweede stap - lees je in 

het volgende hoofdstuk. We sluiten af met de laatste 

stap: de realisatie van jullie project. 

“Van het moment dat de eerste 

wensen over een inrichting worden 

uitgesproken tot het tastbare 

eindresultaat; aan dat proces 

werken zoveel collega’s mee.  

Het is altijd weer geweldig om een 

idee werkelijkheid te zien worden.”  

Jan Bos, Business Manager

Zet de 
allereerste stap 

voor jullie project. 
Bel 0182 - 517822 voor 

een vrijblijvende 
kennismaking! 

http://www.maasdam.nl/contact/contactformulier.html?utm_source=whitepaper&utm_medium=cta&utm_campaign=01012018-notaris


Natuurlijk verkennen we eerst vrijblijvend de mogelijkheden. 

Tijdens een of meerdere kennismakingsgesprekken gaan we na wat we voor elkaar 

kunnen betekenen. Wij zijn benieuwd naar jullie wensen en dromen!

Stap 2 nader bekijken?Stap 1 nader bekijken? Stap 3 nader bekijken?

TOTAALINRICHTING: 
van ontwerp tot en met realisatie

Stap 1

ONTWERP
ca. 1 tot 8 weken

Eerst inventariseren we jullie wensen en 

maken we een concept. Begrijpen we elkaar 

goed? Belangrijk, want dat is de basis 

van het ontwerp. Dan is het tijd voor een 

voorlopig ontwerp. Met jullie feedback 

werken we samen toe naar een definitief 

interieurontwerp, inclusief begroting.

Stap 2

PLANNING EN LEVERTIJDEN
ca. 2 tot 10 weken

Naast het afstemmen van de planning is 

deze periode ook nodig om de gekozen 

producten te bestellen en te fabriceren.

Stap 3

REALISATIE
ca. 2 tot 16 weken

Onze vakmensen zorgen voor alle onder delen 

van het ontwerp. Alle werkzaamheden worden 

gecoördi neerd door onze project manager. 

Jullie ruimte wordt volledig ingericht.

Eindproduct:
• 2D indelingsplan

• Definitief 3D ontwerp  

• Definitieve begroting 

•  Presentatie definitief ontwerp

Eindproduct:
•  Definitieve planning en afstemming 

• Alle capaciteit ingepland

•  Alle producten besteld en gefabriceerd

Eindproduct:
• De nieuwe inrichting!
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Begrijpen we elkaar goed? Daar komen we bij deze stap 

achter. Eerst luisteren we om jullie wensen in kaart te 

brengen. Daar voegen we onze expertise aan toe. Is de 

gebruikersbeleving optimaal? Zorgt de ruimte voor de 

juiste merkbeleving? Onze interieurarchitecten leven zich 

helemaal in jullie organisatie in en maken een aansprekend 

ontwerp. Passend bij jullie organisatie én budget. 

Deze stap bestaat uit drie fases, waar we op de volgende 

pagina’s dieper op ingaan:

Inventarisatie
Ieder project is uniek. Daarom beginnen we met het in kaart 

brengen van jullie specifieke behoeften en wensen.

Voorlopig ontwerp
We werken alle ideeën uit in een voorlopig ontwerp in 2D 

en 3D. We geven inzicht in de kosten door middel van een 

kostenraming.

Definitief ontwerp
Met de feedback op het voorlopig ontwerp maken we een 

definitief ontwerp, eventueel in VR. We maken ook een 

definitieve begroting.

STAP 1: ONTWERP

Van gedachten 
wisselen met onze 

interieurarchitecten? 
Bel 0182 - 517822 en 

kom eens langs!

http://www.maasdam.nl/contact/contactformulier.html?utm_source=whitepaper&utm_medium=cta&utm_campaign=01012018-notaris


Rol opdrachtgever 

Input geven over de wensen en 

doelen van de organisatie.

Rol Maasdam

(Indien nodig) helpen om de 

wensen en doelen scherper te 

krijgen, bijvoorbeeld met de  

unieke keuzetools van Maasdam.

Eindproduct 

Korte samenvatting van de doelen 

met sfeerbeelden en kernwoorden.

STAP 1: ONTWERP

Inventarisatie 

Natuurlijk moet de inrichting mooi en functioneel zijn. Maar hebben jullie ook 

al nagedacht over duurzaamheid, gebruikersbeleving of branded workspace? 

Om tot een optimale werkomgeving te komen moeten we jullie eerst 

begrijpen. We vragen en luisteren en zoeken naar de mogelijke meerwaarde 

in jullie inrichting. Vaak doen we dit aan de hand van onze waardepiramide 

(gebaseerd op de behoeftepiramide van Maslow). En als het handig is, maken 

we gebruik van een van onze keuzetools, zoals een scan of een workshop.
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STAP 1: ONTWERP

Voorlopig ontwerp 

Onze interieurarchitecten beginnen met tekenen. We schetsen, gummen en 

tekenen iets opnieuw. Onze ideeën worden zichtbaar in interieurschetsen: 

we werken de indeling van het nieuwe interieur uit in een 2D-indelingsplan 

en tekenen het voorlopig ontwerp in 3D. Op die manier wordt de ruimtelijke 

werking in een oogopslag duidelijk. Onze interieurarchitect licht tijdens 

de presentatie zijn keuzes toe. Wees kritisch: we gaan voor een optimaal 

resultaat. Met jullie feedback zijn we klaar voor het definitief ontwerp.  

Ook maken we in deze fase een eerste kostenraming.

Rol opdrachtgever 

Feedback geven op voorlopig 

ontwerp.

Rol Maasdam

Start van het creatieve proces.  

We bedenken een concept en 

werken dat uit in een voorlopig 

ontwerp. We maken ook een 

kostenraming.

Eindproduct 

• 2D-indelingsplan

• 3D voorlopig ontwerp

• Presentatie voorlopig ontwerp

• Kostenraming
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Rol opdrachtgever 

Bekijk de nieuwe inrichting en 

begroting. Geef een go (of no go) 

op de realisatie van de plannen.

Rol Maasdam

Definitief ontwerp presenteren  

en toelichten. Afdelingen ontwerp 

en realisatie maken samen een 

definitieve begroting.

Eindproduct 

• Definitief 3D ontwerp

• Definitieve begroting

• Presentatie definitief ontwerp

STAP 1: ONTWERP

Definitief ontwerp

Met de feedback op het voorlopig ontwerp kunnen we weer verder 

‘tekenen en rekenen’. Onze interieurarchitecten schaven het ontwerp 

bij en passen het aan jullie wensen aan. Met oog voor detail. Het gaat 

niet alleen om wát we gaan maken, maar ook hóe. De afdelingen 

realisatie en calculatie schuiven aan om een definitieve begroting te 

maken. Bij de presentatie van het definitieve ontwerp zijn onze 

interieurarchitect, projectadviseur en collega’s van de afdeling realisatie 

aanwezig. Zijn we erin geslaagd om alle input treffend te vertalen naar 

hét interieurontwerp? Dan is het aan jullie om groen licht te geven!
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Na de goedkeuring van het definitief ontwerp volgt 

een intensieve voorbereidingsperiode. We maken de 

producten voor jullie inrichting of laten ze maken. We 

stellen een gedetailleerde planning op, waarbij we 

rekening houden met logistieke of organisatorische 

uitdagingen en levertijden van bestelde producten. 

Alle werkzaamheden plannen we in, van de grootste 

taken tot aan de kleinste klusjes. En we trekken onze 

agenda’s. Wanneer kunnen we bij jullie terecht voor 

de realisatie? Wij vertellen je precies wat we gaan 

doen en hoe dat in zijn werk gaat. In de bouw is 

communicatie, helderheid in verwachtingen en het 

nakomen van je planning essentieel voor een goed 

resultaat. Dat weten we uit ervaring. 

Definitieve planning en afstemming
In deze fase fabriceren en bestellen we de producten. 

Daarnaast maken we een planning voor de realisatie. 

STAP 2: PLANNING EN LEVERTIJDEN

“Samenwerking en wederzijds 

vertrouwen zijn superbelangrijk voor 

de planning en het eindresultaat.” 

Henk Boon, technisch directeur

Zullen we 
om te beginnen een  

vrijblijvende afspraak  
inplannen? 

Bel 0182 - 517822 en 
we vertellen je 

graag meer. 

http://www.maasdam.nl/contact/contactformulier.html?utm_source=whitepaper&utm_medium=cta&utm_campaign=01012018-notaris


Rol opdrachtgever 

Overleggen over praktische  

zaken en een aanspreekpunt  

aanstellen voor Maasdam.

Rol Maasdam

De capaciteit inplannen en  

planning afstemmen. Producten 

bestellen en fabriceren.

Eindproduct 

•  Definitieve planning en afstemming. 

• Alle capaciteit ingepland.

• Producten besteld en gemaakt.

STAP 2: PLANNING EN LEVERTIJDEN

Definitieve planning en afstemming

Een goede planning is nodig om de realisatie soepel te laten verlopen. 

Daarom kijken we in deze fase samen naar praktische zaken als: wanneer 

kunnen we beginnen? Welke faciliteiten zijn er bij jullie beschikbaar?  

Wat kunnen we doen om overlast te voorkomen? Daarnaast bestellen en 

fabriceren we de producten die gekozen zijn in het definitief ontwerp. 

Om ruis te voorkomen, schakelen we binnen jullie organisatie het liefst 

met iemand ‘op de vloer’. 

M



En dan nu: actie! Volgens planning komen onze 

vakmensen langs om het ontwerp uit te voeren. 

Wees gerust, we komen niet zomaar met z’n 

allen binnenwalsen. Wij zijn ons bewust dat onze 

werkzaamheden overlast en hinder kunnen geven. 

Daar houden we uiteraard rekening mee. Onze 

projectmanager houdt doorlopend vinger aan de 

pols. En na afloop stormen we niet zomaar weer naar 

buiten. Samen evalueren we jullie kantoorinrichting.

Deze stap kent twee fases:

Realisatie op locatie
Het gaat echt beginnen! De komende tijd komen 

allerlei vakmensen bij jullie over de vloer om de 

totaalinrichting te realiseren.

Evaluatie
Na afloop evalueren we samen het project. 

Zijn nog niet alle verwachtingen uitgekomen?  

Dan vinden we daar een oplossing voor.

STAP 3: REALISATIE

”Na een zorgvuldig voortraject worden alle 

wensen en ideeën tastbaar. Nu komt de droom 

voor de opdrachtgever écht uit. En dat hebben 

we met z’n allen toch maar mooi gefikst.”  

Maarten Houtman, projectmanager

Kun je niet 
wachten om bij deze stap 

te zijn in jullie project? 
Bel 0182 - 517822. 

We kijken graag wat we 
voor jullie kunnen 

betekenen.
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Rol opdrachtgever 

Praktische zaken afstemmen tijdens 

realisatie. Indien nodig input geven 

bij onvoorziene situaties.

Rol Maasdam

Projectmanager coördineert 

werkzaamheden en stuurt  

diverse vakmensen aan.

Eindproduct 

Jullie nieuwe inrichting

is helemaal klaar!

STAP 3: REALISATIE

Realisatie op locatie 

De dag is aangebroken dat we bij jullie op de stoep staan. Volgens afspraak 

gaan vakmensen uit verschillende disciplines de komende tijd aan het werk 

om jullie verwachtingen uit te laten komen. Uiteraard binnen de planning. 

Ook onze projectmanager zal regelmatig op locatie zijn om alles in goede 

banen te leiden. Doet zich een onvoorziene situatie voor? Dan ondernemen 

we actie en lossen we het samen op. Zo realiseren we stap voor stap jullie 

nieuwe inrichting!
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STAP 3: REALISATIE

Evaluatie 

In één keer goed en een tevreden klant. Dáár doen we ons best voor. 

Is dat ook bij jullie inrichting gelukt? Om te kijken of we aan jullie 

verwachtingen hebben voldaan, evalueren we samen het hele project. 

Is er toch iets niet helemaal goed gegaan? Dan lossen we dat uiteraard 

op, want bij Maasdam krijg je altijd wat we hebben beloofd!

Rol opdrachtgever 

Inrichting evalueren. 

Rol Maasdam

Inrichting evalueren. 

Oplossen wat niet goed ging.

Eindproduct 

Nieuwe inrichting die 

volledig naar wens is!

M

Spreekt onze 
werkwijze jullie aan? 

Bel 0182 - 517822. We 
gaan graag samen met 

jullie aan de slag!

http://www.maasdam.nl/contact/contactformulier.html?utm_source=whitepaper&utm_medium=cta&utm_campaign=01012018-notaris

