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Inleiding
Dit inspiratie trendboek is gemaakt voor ZO! 
Interieuradvies om inspiratie uit te halen. Maar ook om 
ZO! Interieuradvies te laten zien op welke manier trends 
terug kunnen komen in het interieur en hoe ze zijn toe te 
passen in een adviesplan.  !
In dit inspiratie trendboek worden vier verschillende 
trends benoemd:  !
 Back to the 70’s  
 Nature with a twist 
 Funtasy 
 Urban Living !
Aan het einde van iedere trend wordt er een Trendlink 
gemaakt die het betekenis vol maakt voor de ZO! 
Interieuradvies. !
De trends zijn tot stand gekomen 
d o o r h e t s p o t t e n v a n 
verschillende signalen, deze 
worden in de trends benoemd.  !!
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ZO! Interieuradvies 
Met het oog voor detail bedenkt en maakt ZO! interieuradvies 
een passend advies op maat en zorgt voor het juiste 
eindresultaat. !
Wat doet ZO! Interieuradvies?: !
 Adviesplan  
 Lichtplan  
 Kleur- en sfeerimpressie dmv moodboard  
 Stylingtips  
 Verkoopstyling  
 Styling  
 Fotografie !
De website van ZO! Interieuradvies: www.zo-ia.nl  !
ZO! Interieuradvies werkt in 3 stappen:  !
ORIËNTEREN! 
ZO! Interieuradvies begint met het oriënteren, om de klant te 
leren kennen en een idee te krijgen over de wensen en eisen. 
Een intakegesprek waarin alles wordt besproken en uiteindelijk 
een kostenplaatje wordt gemaakt.  !
ADVISEREN! 
Bij het interieuradvies wordt er gebruik gemaakt van een 
moodboard als sfeerimpressie. Aan de hand van een 
ingetekende plattegrond wordt het totaalbeeld verder toelichten 
met een kleur- en materiaaladvies. !
CREËEREN! 
Na het adviseren volgt het creëren om de ideale leefomgeving te 
maken.  

http://www.zo-ia.nl
http://www.zo-ia.nl


!

�6

TREND 1 
Back to the 70’s 

De jaren ’70 liggen al weer een tijd achter ons. Maar wat ooit geweest is komt uiteindelijk 
allemaal een keer terug. Niet alleen in de mode maar ook op het gebied van wonen en 
leven.   !
Op dit moment is zijn the seventies aan de beurt. Het modebeeld, dat hierin vaak 
vooroplopend is, laat dit duidelijk zien.  !
Op de Facebook pagina van Fashion Chick wordt duidelijk dat de trend qua broeken 
aan het veranderen is, van skinny-jeans naar flared jeans. Een look die in de jaren ’70 
niet uit het straatbeeld te denken was.  !
TrendMaid schrijft op hun Facebook pagina: “Zomertrend 2015? Flare trousers. Vooral 
met bloemen of paisley helemaal hot. Maar moet je nog even wennen aan het model? 
Koop dan alvast een (iets) flared jeans..”  

Helemaal in st i j l 
volgens TrendMaid
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Bloggers laten zien deze trend te ondersteunen. Josefin 
Dahlberg van de blog Modette.se is veel te zien in deze 
trend. Ook Brooke Testoni is in the seventies sfeer. Zelf schrijft 
ze op haar blog; ‘I had on my new Zimmermann cropped 
flares, who elke is in love with these pants? Taking me (once 
again) back to the 70’s!’  !
Michelle Moldinger Emery, fashion buyer van H&M laat op 
haar instagram pagina zien de jaren ’70 trends te 
ondersteunen. Wijde broeken en ronde zonnebrillen komen 
hier vaak voorbij.  !
Grazia UK meld in een artikel op de website: ‘For Spring/ 
Summer 2015 the 1970s has been approached by many 
different angles. We saw Prada showcase an army of 
colourful psychedelic prints teamed with sophisticated '70s 
style leather coats in a pallette of browns and then Dries Van 
Noten wow’ed us with his hippy gushes of rainbow print on 
print shown on a catwalk of patchwork moss. Why not?’  

The Blond Salad, een van de bekendste 
bloggers wereldwijd in een seventies look.
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Maar ook in het interieur is deze trend terug te zien. Op de Woonbeurs in 2014 
was het duidelijk zichtbaar dat er een nieuwe tijd aan het aanbreken is. Duidelijk 
waren twee verschillende stromen zichtbaar. De stand van 101 Woonideeën en 
Ariadne at Home waren licht en open, met een lief karakter terwijl de stand van 
VT Wonen juist gebruik maakte van donkere kleuren, wat een stoer karakter 
geeft. Deze tweedeling is verder doorgevoerd door de hele beurs. De stands met 
donkere kleuren maakte opvallen gebruik van kleuren die in de jaren ’70 veel 
gebruikt werden; okergeel, bruin en oranjetinten. Ook opvallend waren de vele 
planten, vooral vetplanten en cactussen en de kleur groen. De stand van Leolux 
is hier een goed voorbeeld van.  !
Een vooruitstrevende woonwinkel in Breda, Nova, toont dat planten hun plek in 
huis weer verdienen. En wat is er nou leuker dan je planten ophangen aan het 
plafond door middel van gemacrameed touw? Het lunchtentje ‘In kannen en 
kruiken’ ook in Breda, met dezelfde sfeer als winkel Nova, laat zien hoe het 
ophangen van planten zorgt voor een huiselijke sfeer. 

De stand van Leolux op de woonbeurs 2014 in de seventies stijl. 

ZO! Interieuradvies kan op deze trend inspelen door deze trend door te spelen  door de 
invloeden van de jaren ’70. Niet alleen qua meubels maar ook qua kleurgebruik en 
vormen. Naast de letterlijke vertaling is vrijheid een belangrijk kenmerk uit de jaren ’70, 
ook dit kan meegenomen worden in het adviesplan. 
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TREND 2 
Nature with a twist 

De plant is terug van weg geweest. Men wil ‘gevoel’ terug in huis brengen door 
middel van planten en bloemen, aldus de site mooiwatplantendoen.nl.  !
Een tijd lang was de plant niet ‘hip’ en niet veel te zien in het interieur. Na een 
ongezellige periode, gekenmerkt door de crisis is men toe aan gezelligheid. 
Bloemen en planten fleuren een huis zonder poespas op.  !
We gaan terug naar vroeger, planten brengen beleving en het gevoel van toen. 
Vooral in de jaren ’70 had men veel planten in huis. De vrijheid van toen spreekt 
de mens van nu aan.   !
Maar natuurinvloeden komen op meer manieren terug in het interieur. Neem 
bijvoorbeeld deze cactustafel van Kenneth Cobonpue. Hij is een multi award 
winnaar meubel designer.  

De cactustafel van Kenneth Cobonpue
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De bloggers van Urban Jungle willen met hun blog alles laten zien over het leven met 
planten. Niet alleen in huis maar ook in andere interieurs zoals openbare ruimtes. Zelf 
zeggen ze hierover: ‘We willen wijzen op de schoonheid en voordelen van 
kamerplanten en andere groensel in stedelijke ruimten.’ De blogpost gaan dan ook 
voornamelijk over op welke manier planten op een mooie en leuke manier in ons leven 
kunnen passen. 

Planten zijn niet alleen mooi en zorgen voor sfeer, maar ze zorgen ook voor de 
gezondheid. ‘Planten maken zuurstof, reinigen water en houden het vast, en 
planten vormen de basis van onze complete voedselketen’, Aldus de intratuin. !
Maar sommige planten zorgen niet alleen voor sfeer en zuurstof maar zuiveren 
ook de lucht. Intratuin zegt hierover: ‘Onze huizen zijn tegenwoordig zo goed 
geïsoleerd dat we sneller te maken krijgen met droge lucht en te weinig zuurstof. 
Ongezonde lucht in huis kan zorgen voor klachten zoals hoofdpijn, 
slaapproblemen, huidklachten en longproblemen. Omdat we steeds meer tijd in 
huis doorbrengen, door bijvoorbeeld thuiswerken, is het belangrijk daar eens bij 
stil te staan.’ !
De top 10 van de meest luchtzuiverende planten: 

1. Chameadorea palm (Chamaedorea) 
2. Areca palm (Chysalidocapus 
3. Drakenbloedboom (Draceana ‘Janet Craig’) 
4. Drakenbloedboom (Dracaena Massangeana) 
5. Ficus alii (Ficus Longifolia) 
6. Rubberpland (Ficus Elastica) 
7. Klimop (Hedera) 
8. Krulvaren (Nephrolepis) 
9. Canarische Dadelpalm (Phoenix Canariensis) 
10.  Lepelplant (Spathiphyllum) 
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ZO! Interieuradvies kan op deze trend inspelen door de natuur meer terug te laten 
komen in het interieur. Dit kan onder andere door het plaatsen van planten. Leuk is om 
deze trend te combineren met de trend ”Back to the 70’s” en platen op te hangen door 
middel van gemacrameed touw. De plant hoeft niet letterlijk terug te komen maar 
natuurinvloeden in het interieur zijn belangrijk.  
Samenwerken met winkels als de intratuin kan een interessante zet zijn. Laten zien dat 
planten niet alleen mooi maar ook nuttig zijn is voor de klant erg aantrekkelijk. 
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TREND 3 
Funtasy

Er ligt een hoop druk op de mens van tegenwoordig. Druk op de werkvloer, het 
file probleem, allemaal factoren die in het dagelijks leven bijdragen aan stress. 
Uit een onderzoek van Oregon State University laat zelfs zien dat deze kleine 
problemen samen uiteindelijke zware impact kunnen hebben op de gezondheid 
(Express.be, oktober 2014).  !
Het internet staat er vol mee, remedies tegen stress. Zoals een post van de 
Elsevier op hun site; ‘Met deze vier vaardigheden kunt u stress vermijden 
(Elsevier, november 2014). !
Of groepsles mind cycling om stress los te laten (De Gelderlander, oktober 2014).  !
Men is op zoek naar manieren om meer te genieten van het dagelijks leven. Om 
de stress te ontlopen of even te vergeten wil men even terug naar het kind zijn. 
Moschino liet dit goed zien op de catwalk met zijn Spring/Summer collectie van 
2015. Deze is volledig gebaseerd op de Barbie pop. Je kunt je nu net zo kleden 
als zij, vrolijk in het roze. (Vogue, september 2014) !
Tijdens de afgelopen Fashion Week in Milaan laat Moschino opnieuw zien dat 
het allemaal niet te serieus hoeft. Modellen lopen op de catwalk met truien 
geïnspireerd op de Looney Tunes cartoons.  
Inmiddels staat Moschino ook bekend om de ‘kinderlijke’ telefoonhoesjes die ze 
bij elke collective lanceren. Bloggers zijn er gek op en laten na de show in Milaan 
zien ook dit seizoen week blij te zijn met het gekregen telefoonhoesje.  

And the new @moschino iPhone cover 

is super cute. 🐻🐻🐻  #neginmilan
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Gijsje van Vogue.nl schrijft over de show: ‘Een mix van hiphop kleding cliché's 
(graffiti en grote gouden kettingen), de nineties  Looney Tunes  x  Michael 
Jordans  film Slam Jam, met een soundtrack bestaande uit hiphopklassiekers 
als Run-D.M.C. Resultaat: dansend op mijn stoel tijdens de show!’  

Humor is een belangrijk kenmerk van de trend Funtasy. Omdat er door de crisis 
minder geld te besteden is geeft men het geld liever uit aan iets waar een 
beleving achter zit. Creative Chef komt met het volgende: ‘Food concepts to 
tickle your brain!’  !!
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Bas Kosters wil met zijn collectie ‘Clowns are pretty too’, laten zien dat we het allemaal 
niet zo serieus moeten nemen. ‘We moeten niet vergeten dat we onszelf dagelijks 
vermaken’, aldus te lezen op de site van Kosters. Je mag je kleden zoals je je voelt, om 
jezelf te vermaken en te uiten. Anderen kijken toch wel, dus het maakt niet uit. (Bas 
Kosters, AW14/15). Waarom zouden we dan niet allemaal vrolijk door het leven gaan? !
ZO! Interieuradvies kan op deze trend inspelen door het ’fun’ effect mee te nemen 
tijdens het maken van een interieurplan/adviesplan. De interieurslinger is hier een 
letterlijk voorbeeld van maar dit kan op vele verschillende manieren onder andere door 
kleurgebruik en de manier van accessoires plaatsen. De klant laten zien dat het 
allemaal niet zo serieus hoeft en dat kleine leuke accenten het hele interieur op kunnen 
vrolijken. 

Maar ook de interieurslinger is razend 
populair. In een tal van webshops is 
deze slinger te koop en pinterest 
stroomt over van de DIY’s voor deze 
vrolijke interieuraanvulling. (Interior 
Inside, oktober 2014). Men wil van 
iedere dag een feestje maken. Niet 
alleen tijdens verjaardag, maar het 
hele jaar door hangt er nu een 
vrolijke slinger in huis. 
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TREND 4 
Urban Living  

Urban Farming is inmiddels een mainstreem trend, wat wil zeggen dat het steeds 
meer en meer te zien is. Maar deze trend is op dit moment nog steeds in 
ontwikkeling.  !
Een van de oorzaken hiervan is dat men zich steeds meer bewust wordt van 
waar ons eten vandaan komt. Men wil eerlijke producten en gaat deze zelf 
verbouwen. Stadstuinieren is hip.  !
Maar het gaat verder dan alleen Urban Farming/Urban tuinieren. Het wordt meer 
en meer een manier van leven; Urban Living. We willen leven in de stad, maar 
wel in een gezonde en duurzame leefomgeving.  !
Urban Walking, wandelen in de stad. Het idee dat je de stad uit moet op mooie 
wandelingen te kunnen maken en daarvoor ‘de natuur’ in moet is een 
misverstand, zo schrijft het NRC in de weekendeditie van zaterdag 28 februari 
2015. ‘Goed uitgekiende voettochten binnen de stadsgrenzen kan meer 
afwisseling en verrassing bieden dan een lange mars door bos en heide.’ In 
Rotterdam en Utrecht zijn door de stad al verschillende routes uitgestippeld. 
Heerlijk voor een middag ontspannen in (eigen) stad.  !
In en om het huis moet men dus volledig het gevoel kunnen hebben om uit te 
drukte van de stad te kunnen ontsnappen en de rust van de natuur te kunnen 
voelen. Dit wordt onder andere gedaan door Urban tuinieren. Terug naar vroeger, 
ons eten zelf verbouwen en de rust ervaren die bij tuinieren komt kijken.  !
Tuinieren werkt therapeutisch. Het zorgt voor stress vermindering. “De natuur 
oordeelt niet. Door zich hiermee te verbinden vindt er een intensief contact plaats 
met de naar evenwicht strevende, neutrale krachten en deze worden daardoor in 
de deelnemer zelf aangesproken, zowel in lichaam als geest.”, Aldus Ware 
Natuur tuin therapie.  

’Groene vingers’. een goede therapie 
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Signalen die laten zien dat Urban tuinieren steeds meer mainstream wordt zijn de 
winkels met tuinproducten die steeds meer te zien zijn, vooral midden in de stad. 
Deze winkels zijn anders dan de grote ketens als Intratuin doordat ze meer 
inspelen op de wens en de beleving van tuinieren.  !
De eerste moestuinwinkel van Nederland was de Stadsakker in Groningen. Deze 
winkel werd twee jaar geleden opgericht met het idee mensen kennis te laten 
maken met de moestuin en te laten zien dat het laagdrempelig is om zelf een 
moestuin te beginnen. De Stadsakker wil laten zien wat de mogelijkheden zijn, 
zelfs een moestuin midden in het centrum is te doen. Het is een winkel vol 
benodigdheden voor stadstuinieren maar hiernaast staan ook gekweekte 
groenten en fruit centraal.   !
In het Ginneken in Breda is in oktober 2014 de winkel Loof (the Urban Green 
Store) geopend. Deze winkel richt zich voornamelijk op verticaal tuinieren, de 
eetbare tuin en de moestuin. Dit alles in de stad, het zogenaamde 
‘stadstuinieren’.  !
Ook bij Moomba Urban Gardens in Amsterdam staat stadstuinieren centraal. Het 
gaat deze winkel vooral om het kweken van eetbare planten, en tuinieren bij 
beperkte ruimte.  !
De filosofie van Moomba is duidelijk: ‘De stadsbewoner de kans geven om zlef 
smaakvolle en gezonde groenten en kruiden te kweken, zonder daar een 
doorgewinterde tuinier voor te zijn.’ !
Bij de winkel Stek in Rotterdam worden 
groenliefhebbers geïnspireerd en de 
groentjes op weg geholpen. Stadstuinieren 
staat centraal en bij Stek is het belangrijk om 
met de seizoenen mee te gaan. Hierdoor 
staan er elk seizoen andere producten en 
activiteiten centraal.  !
Al deze bovenstaande winkels laten zien dat 
stadstuinieren ‘hip’ is. De winkels zijn 
ingericht met niet alleen functionele maar 
ook mooie producten. In een kleine tuin of 
op een balkon tuinieren is leuk, maar het 
moet er dan ook wel leuk uit zien. De 
beleving van het tuinieren is belangrijk, het 
moet iets meer opleveren dan alleen de 
gekweekte groente en fruit maar ook het 
gevoel dat men iets goed heeft gedaan voor 
de wereld en voor zichzelf.  
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Naast winkels zijn er ook tijdschriften geweid aan het onderwerp Urban Farming/
stadstuinieren.  !
Tijdschrift Stadstuinieren Cashew: Cashew is een tijdschrift voor de stedeling die 
naast een druk leven een passie heeft ontwikkeld (of wil ontwikkelen) voor het 
zelf kweken, laten groeien van eetbare producten, zowel binnen als buiten en 
door het hele jaar.  !
‘De tuin op tafel’ is een magazine dat vol staat met tips over groente, fruit en 
kruiden en recepten. Maar ook verhalen over medetuiniers en professionele 
kwekers en Urban Gardeners.  !
In 2015 zal de trend van de buurtmoestuin doorzetten. Kleine platsoenen, perkjes 
en geveltuinen zullen steeds vaker worden beplant met eetbaarheden. Men wil 
zelfredzaam zijn, tegelijkertijd kinderen leren waar het eten vandaan komt en zelf 
onder de stress van de stad uitkomen.  !
De Albert Heijn speelt goed in op deze trend door bij besteding van €15,- gratis 
moestuinzaadjes mee te geven. Zelfs zegt Albert Heijn hierover: “Begin zelf je 
eigen moestuintje! Ontdek hoe groen jouw vingers zijn en leer alles over zaaien, 
verzorgen en kweken van groente, fruit en kruiden.”  !
Dit alles draagt bij aan het gevoel op het platte land te leven, en aan de drukte 
en stress van de stad te kunnen ontsnappen. Te kunnen ontspannen zonder ver 
van huis te hoeven gaan. 

Urban Gardening midden in de stad, vrije ruimte op het dak
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ZO! Interieuradvies kan hier op inspelen door bij het ontwerpen van de inrichting 
van een huis dit aspect mee te nemen. Misschien zelfs kijken op welke manier 
de tuin hierbij een rol kan spelen. Er kan worden gekeken op welke manier 
‘binnen naar buiten’ kan worden gehaald of andersom. Ook kan er een bijpassen 
advies over de tuin worden gegeven, op welke manier deze is in te richten om er 
een plek van de maken om de drukte van de stad te ontvluchten. Dit kan door 
samenwerkingen met winkels als bijvoorbeeld Loof. Maar winkels als Loof laten 
ook zien hoe het mogelijk is binnen in huis of op het balkon verticaal te tuinieren. 
Het kan dus ook in het interieur meegenomen worden.  

Een voorbeeld van een Green Wall voor in huis
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Nawoord
Met veel plezier is er gewerkt aan dit inspiratie trendboek voor ZO! Interieuradvies. 
Hopelijk is het met even veel plezier gelezen en is er veel nieuwe inspiratie uit voort 
gekomen.  !
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Bronnen

Trend 1  !
Brooke Testoni (2015, 25 februari). Today in the office. Geraadpleegd op 27 februari 2015, 
van http://www.brooketestoni.com/2015/02/today-in-the-office/ !
Facebook (z.d.). I love Fashion Chick. Geraadpleegd op 5 februari 2015, van  https://
www.facebook.com/ilovefashionchick?fref=ts !
Facebook (z.d.). Trendmaid. Geraadpleegd op 5 februari 2015, van  https://
www.facebook.com/trendmaid?fref=ts  !
Hannah Lewis (2014, 8 december). Our Top 50 Buys To Take It Back To The '70s: 
Shopping Fix. Geraadpleegd op 6 februari 2015, van http://www.graziadaily.co.uk/
fashion/tips/How-to-get-the-1970s-look !
In Kannen en Kruiken (z.d.). In Kannen en Kruiken. Geraadpleegd op 8 februari 2015, van 
http://www.inkannenenkruikenbreda.nl/ !
Instagram (z.d.). Josefinsoso. Geraadpleegd op 27 februari 2015, van https://
instagram.com/josefinsoso/  !
Instagram (z.d.). Michelle Moldingeremery. Geraadpleegd op 27 februari 2015, van 
https://instagram.com/michellemoldingeremery/  !
Pinterest (z.d.).  Isola - location. Geraadpleegd op 1 maart 2015, van https://
www.pinterest.com/pin/399624166910796620/ !
Pinterets (z.d.). Leuke eetadressen. Geraadpleegd op 8 februari 2015, van https://
www.pinterest.com/pin/531917405964587399/  !
Pinterest (z.d.). Woonbeurs 2014. Geraadpleegd op 5 februari 2015, van https://
www.pinterest.com/pin/399553798165398367/  !
The Blond Salad (2013, 21 juli). Vintage Feelings. Geraadpleegd op 6 februari 2015, van  
http://www.theblondesalad.com/2013/07/vintage-feelings.html !
Woonwinkel Nova (z.d.). Woonwinkel Nova. Geraadpleegd op 5 februari 2015,van http://
www.woonwinkelnova.nl/ !!

Pinterest (z.d.). Inspiration. Geraadpleegd op 6 maart 2015, van https://
www.pinterest.com/pin/73535406392134503/  !
Pinterest (z.d.). Interiors inspirations. Geraadpleegd op 6 maart 2015, van https://
www.pinterest.com/pin/92816442296984509/  !
Pinterest (z.d.). Room inspiration. Geraadpleegd op 6 maart 2015, van https://
www.pinterest.com/pin/369506344402475359/ !
Pinterest (z.d.). Sfeer en decoratie. Geraadpleegd op 6 maart 2015, van https://
www.pinterest.com/pin/505388389407756596/  
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Trend 2 !
Chalmers, E., & Hanan A. (2006).  ALS NIEUW. Amsterdam: Terra. !
Greta Vanbinnenstyling (2015, 24 januari). Styling: Groene planten in huis. Geraadpleegd 
op 2 februari 2015, van http://vanbinnen-styling.blogspot.nl/2015/01/styling-groene-
planten-in-huis.html  !
Into Green (z.d.). Zonder planten kunnen wij niet leven. Geraadpleegd op 18 januari 
2015, van http://www.intogreen.nl/nl/themas/inrichting/inspiratie/hoe-doen-
planten-wat-ze-doen !
Intratuin (z.d.). Alles over luchtzuiverende planten. Geraadpleegd op 18 januari 2015, 
van http://www.intratuin.nl/ideetjes-weetjes/binnen/luchtzuiverende-planten/ !
Mooi wat planten doen (z.d.). Weer verliefd op je huis. Geraadpleegd op 18 februari 
2015, van  http://www.mooiwatplantendoen.nl/weer-verliefd-op-je-huis !
Pinterest (z.d.). For apartment. Geraadpleegd op 20 januari 2015, van  https://
nl.pinterest.com/pin/506232814340624654/ !
Sarah Kennedy (2014, 26 september). Prickly cactus tables to spike up your home. 
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