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Groeien met aandacht en plezier



Dorien
Concept(be)denker &
interieurontwerper
Studio Hagelslag

Hier voor je ligt het Interieurboek van Skik. Samengesteld met Skik medewerkers.  

Je vindt in dit interieurboek de kleuren, materialen, eyecathers in het interieur van
Skik, het maken van een stap voor stap inrichtingsplan en heel veel tips!

Je zult zien dat je met het toevoegen van natuurlijke materialen en huiselijke
accessoires, redelijk snel en budget-vriendelijk eenvoudig een fijne sfeer neer kan
zetten in je groep of op de locatie. In de ruimte creëer je een fijne werkplek voor
jou en een thuis voor kinderen. 

Wist je bijvoorbeeld dat planten in de ruimte stressverlagend werken voor je
hersenen? En dat een fijne omgeving jou helpt in je werk en je nog meer
werkplezier geeft?

Ook is een inrichting de derde pedagoog. Kinderen kunnen (langer) zelfstandig
spelen, baby's ervaren minder stress en een logische inrichting geeft structuur en
houvast. 

Waar wacht je nog op?
Heel veel plezier met het inrichten
van jouw locatie en groep.
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ZEKER DOEN!                    49

CHECKLIJST                         9

MATERIALEN                     30

EYECATHER                       41

KLEUREN                          25

SFEER                                6

Inhoud

STAP VOOR STAP               17

INSPIRATIE                       35
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"Sfeer start met een beleving."

Sfeer
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Wat heb ik nodig
op de groep?

Checklijst
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Kleuren kunnen 
je

verleiden en je 
hersenen, 

je gemoedstoestand, 
je humeur, maar ook
je gedrag beïnvl

oeden.

Kleur
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Eyecatcher

Echt Skik
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Opruimen, 
less is more,

structuur en log
ica

geven houvast 
en

structuur.

Zeker doen
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Bovenop kasten is geen bergruimte. Het geeft
een onrustig en rommelig beeld, behalve een plant
die mag wel op de kast staan. Handig, je wordt niet
meer verleid om andere spullen op de kast te
zetten.

Ramen zijn om doorheen te kijken, ook kinderen
vinden dit leuk. De vensterbanken zijn leeg, met zo
hier en daar een plant of 1 voorwerp/speelgoed
waarover goed is nagedacht (beredeneerd
gebruik).

Bedenk goed voor wie hang ik deze 'boodschap'
op?

 
       Is het voor ouders? Dan op ooghoogte waar ze
       ook echt langs lopen met wegbrengen of 
       ophalen. Voorkeur is digitaal!
       
        Is het voor kinderen? Dan laag ... mag het niet
        stuk gaan? Kies een vorm waarin je het kan
        beschermen. 
         
       Is het voor medewerkers? De binnenkant van een
       keukenkast of de Ipad is daar een goede
       oplossing voor. Alle informatie en communicatie
       voor medewerkers uit het zicht! 

ZEKER DOEN! beetje streng
#sorry
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Een interieurboek speciaal voor Skik
gemaakt is niet zomaar een magazine of
boek maar met zorg samen gesteld door
Studio Hagelslag. Door met verschillende
groepjes medewerkers in gesprek te gaan
en de combinatie met de (vernieuwde)
visie van Skik is een mooi interieur
handboek gemaakt.

Veel plezier &
inspiratie gewenst! 


