
Green dot Design
interieurontwerp
Green dot Design is een studio voor interieurontwerp. 
 Zakelijke en particuliere klanten zijn welkom bij Janine 
Pieters de Groene, eigenaar van het ontwerpbureau.
 
Janine is ruim 15 jaar werkzaam in het vak en heeft door 
de jaren heen mooie referentieprojecten op haar naam 
gezet. Het werkgebied van Green dot Design is Nederland, 
met af en toe een uitstapje over de grens. Janine ontwerpt 
woningen en kantooromgevingen, maar ook zorginstellin-
gen, kerken en uitvaartcentra heeft zij inmiddels op haar 
referentielijst staan. 

Naast particuliere opdrachtgevers werkt Green dot Design 
ook samen, of wordt gevraagd door, diverse architec-
tenbureau’s, aannemers en project inrichters. Op diverse 
manieren worden samenwerkingen bereikt. Janine werkt 
onafhankelijk. Per opdrachtgever wordt bepaald hoe de 
invulling van het project, renovatie, nieuwbouw of verbouw 
zal verlopen. Wanneer Janine start met het maken van een 
interieurontwerp heeft er eerst een kennismakingsgesprek 
plaatsgevonden. In dit gesprek is er met de opdrachtgever 
kennis gemaakt en zijn de wensen en eisen van de klant ge-
inventariseerd. Het liefst vindt dit gesprek in het ontwerp-
traject van de bouw plaats, zodat onder meer lichtpunten 
en elektrapunten goed kunnen worden geïntegreerd in het 
ontwerp.

Een bouwkundige gemaatvoerde tekening is het uitgangs-
punt waaruit het ontwerp op schaal wordt ingetekend. 

Dit gebeurt digitaal. De woning wordt drie dimensionaal 
getekend waardoor de opdrachtgever een goed beeld 
krijgt bij de woning en de mogelijkheden. Een animatie 
behoort ook tot de mogelijkheden. Zichtlijnen, lichtinval 
en materiaalgebruik worden zo inzichtelijk gemaakt. Het 
 resultaat is een ontwerp waarbij de bewoner zich thuis 
voelt. Wilt u meer weten over Green dot Design of u heeft 
een vraag over uw eigen inrichting? Janine komt vrijblij-
vend bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Dan 
worden uw ideeën besproken en weet u of u samen met 
Green dot Design verder wilt gaan bij de realisatie van uw 
droomhuis. > www.greendotdesign.nl
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