
De Vakvrouwen zijn op bezoek bij Pieternel Peltenburg van Natuurlijk Kleurrijk…. 

 

De Vakvrouwen gaven dit voorjaar een workshop bewusterwerk(t) over de eigen werkplek bij een 

netwerkbijeenkomst van de Open Coffee Bomenbuurt in Den Haag. Hierbij was ook Pieternel 

Peltenburg van Natuurlijk Kleurrijk aanwezig omdat ze behoefte had aan ideeën om haar werkplek 

aangename, overzichtelijker en efficiënter in te richten. 

 

De Vakvrouwen staan voor onverwachte ideeën die geld, ruimte en kopzorgen besparen op het 

gebied van interieurarchitectuur, architectuur, organizing en duurzaamheid.  

' Wij willen graag iedereen op weg helpen naar een fijne, praktische en gezonde woon- en 

werkomgeving. Juist ook wanneer mogelijkheden en middelen beperkt zijn. Daar ligt onze kracht! 

Daarom hebben wij diverse werkvormen, passend bij elk budget. Onze aanpak is informeel, 

inspirerend en praktisch.' 

De Vakvrouwen is een samenwerkingsinitiatief van Franciska Ottens, interieurarchitect en 

professional organizer en Erna Stoetzer, architect en duurzaamheidsadviseur. Professionals met 

twintig jaar ervaring. 

De werkplek van Pieternel is in haar eigen woning, ca. 20 m2 groot, en wordt gebruikt voor: 

- het mengen van verf, het liefst bij daglicht  

- de administratie, diverse voorbereidingen, boekhouding e.d. achter de computer 

- opslag van de voorraad verf, die niet te koel bewaard mag worden 

- opslag van materialen voor verzending, vaak groot waardoor ze veel ruimte innemen 

- inpakken en klaarzetten van bestellingen. 

 

De Vakvrouwen troffen het volgende aan:  

- doorgezakte houten vloer door de ballast van de grote voorraad verf op 1 plek 

- zeer volle en rommelige werkruimte waarin spullen niet goed bereikbaar waren 

- weinig overzicht 

- slechte verlichting 

- gevaarlijke situatie door het hoog wegbergen van (zware) spullen. 

 

Ons advies: 

1. Eén groot lang werkblad midden in de ruimte, met verschillende werkzone's: 

- bij het raam is optimaal natuurlijk daglicht om verf bij te mengen 

- in het midden, onder het lichtpunt, een plek voor computer en administratie e.d. 

- op de kopse kant ruimte om met klanten rond de tafel te zitten 

- rondom is voldoende loopruimte en alle spullen in de wandkasten zijn goed bereikbaar 

- een oude tafel elders uit het huis en het bestaande buro worden als onderstel gebruikt 

waardoor lades beschikbaar blijven 

2. De stellingkasten langs de muren anders en efficiënter inrichten: 

- door de onderste planken te verwijderen ontstaat voldoende ruimte voor de zware grote 

emmers verf  die nu in het midden van de ruimte staan en wordt de belasting van de vloer 

beter verdeeld. 

- de vrijkomende planken dichter op elkaar te plaatsen waar kleine spullen staan zodat er 

minder loze luchtruimte is.  

 

De werkplek van Pieternel is nu overzichtelijk, rustiger en veiliger!  

Om het zo te houden blijft goed en regelmatig opruimen een aandachtspunt ☺ 
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