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Kim van savooyen van stichting Kleurenvisie

Stichting Kleurenvisie is hét Nederlands platform voor mensen en organisaties met een 
passie voor kleur. De stichting verzamelt kennis en bevordert studie en onderzoek. Een 
gesprek met Kim van Savooyen, directeur van de stichting. 
Anton staartjes
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inspireert

‘Ik kom oorspronkelijk uit de dans’, zegt Kim van 

Savooyen, directeur van Stichting Kleurenvisie. 

‘Na mijn loopbaan als danseres kon ik dankzij 

een omscholingsregeling een opleiding gaan 

volgen. Ik koos voor opleidingen interieuront-

werp, decoratietechnieken en kleur. Net als dans 

is kleur een taal die voorbijgaat aan woorden.  

Er was in Nederland maar één opleiding voor en 

dat was de opleiding tot kleurenconsulent’, zegt 

Kim van Savooyen over haar kennismaking met 

het begrip ‘kleur’. ‘Het bijzondere is dat die op-

leiding opgezet was door de toenmalige 

Nederlandse Vereniging voor Kleurenstudie 

(NVvK), waar ik nu zelf, bij de erfopvolger, een 

van de directeuren van ben. De opleiding, een 

schriftelijke cursus op hbo-niveau, bestaat nog 

steeds. Wegens gebrek aan menskracht is de cur-

sus op een gegeven moment door de NVvK bij 

het de LOI ondergebracht. We zijn nu met de LOI 

in overleg om de cursus beter te positioneren, 

een andere naam te geven en voor een deel te 

herzien. Het staat onder ‘hobby’; daar hoort het 

niet, want de opleiding tot kleurenconsulent is 

een serieuze beroepsopleiding.

Na meerdere opleidingen te hebben gevolgd, 

ging ik werken bij een ontwerpbureau waarvan 

de eigenaar ook kleurspecialist was. Zij was te-

vens bestuurslid van de NVvK. Vanuit die samen-

werking raakte ik steeds meer betrokken bij de 

activiteiten van de vereniging. Uiteindelijk werd 

ik in 2006 voor het bestuur van de NVvK ge-

vraagd.’

De intrede van ‘vers bloed’ in het bestuur van de 

vereniging was voor een aantal bestuursleden 

het moment om er een punt achter te zetten. Ze 

hadden jarenlang met veel inzet voor de organi-

satie gewerkt en besloten dat het genoeg was. 

Kim van Savooyen: ‘Ik vond dat de NVvK hoe dan 

ook moest worden voortgezet. Het heeft een 

lange bestaansgeschiedenis en het was en is te 

bijzonder!’ 

Uiteindelijk is na een reorganisatie, en de komst 

van Louise Buvelot in 2009, de vereniging in 

2010 omgezet in een stichting: Stichting 

Kleurenvisie. De doelstellingen van de stichting 

zijn nagenoeg dezelfde als die van de NVvK. 

Centrale taak is het stimuleren van de versprei-

ding en uitwisseling van kennis over kleur en 

kleurgebruik. Belangrijk uitgangspunt hiervoor 

is de kruisbestuiving tussen wetenschap en be-

roepspraktijk. Als onderzoekers en mensen uit 

de praktijk met elkaar in gesprek raken en blij-

ven, zal dit voor alle betrokkenen van grote 

waarde zijn.

Café
Om haar doelstellingen te bereiken, ontwikkelt 

Stichting Kleurenvisie een aantal activiteiten. 

‘Onze hoofdactiviteiten zijn het organiseren van 

kleurcafés en kleurcongressen’, vertelt Kim van 

Savooyen hierover. ‘Een café is een kortere acti-

viteit dan een congres, meestal maar één mid-

dag. We vinden het belangrijk dat bezoekers 

van zo’n café met elkaar in gesprek raken.

Een congres is veel groter opgezet: minstens een 

hele dag. Aan alle activiteiten zijn lezingen en 

presentaties verbonden. We streven ernaar om 

twee congressen per jaar te houden.

Daarnaast geven we twee keer per jaar het ma-

gazine Kleur & Visie uit. Hierin staat nieuws uit 

de (inter)nationale wereld van kleur. We vermel-

den hierin aankondigingen, recensies, en aan-

halingen uit de vakpers. Ook publiceren we 

bijdragen van onder anderen kunstenaars, we-

tenschappers, onderzoekers en andere inspire-

rende artikelen over kleur. Een andere activiteit 

van de stichting is het uitgeven van een digitale 

nieuwsbrief voor de ruim 350 donateurs uit de 

verschillende beroeps- en interessegebieden.’ 

Stichting Kleurenvisie is aangesloten bij de 

International Color Association (AIC). Dit is een 

wereldwijd overkoepelend netwerk van lande-

lijke organisaties die zich met kleur bezighou-

den. Aan het AIC zijn een aantal breed 

samengestelde studiegroepen verbonden. 

Bijvoorbeeld de studiegroep voor Environmental 

Color Design (ECD) onder voorzitterschap van 

Zwitserse architectuur- en kunsthistorica Verena 

Schindler. De werkgroep houdt zich bezig met 

de praktische en theoretische benaderingen van 

het toepassen van kleur in architectuur en de ge-

bouwde omgeving. Andere werkgroepen hou-

den zich bezig met kleurwaarneming van 

oudere mensen, de taal van kleuren en visuele il-

lusies en effecten met kleuren. De aan het AIC 

verbonden werkgroepen hebben eigen websites 

en houden regelmatig internationale congres-

sen over hun vakgebied.

Onderzoek
Kleur is een breed begrip. Kim van Savooyen: ‘Er 

is binnen de stichting discussie geweest om het 

scala aan activiteiten minder breed te maken en 

ons op bepaalde disciplines te richten. Daar is be-

wust niet voor gekozen. De wereld van kleur is 

heel breed en juist de onderlinge contacten zijn 

waardevol. Als ik mezelf als kleurenspecialist 

voor interieur en exterieur als voorbeeld neem, 

dan weet ik binnen mijn vakgebied veel van 

kleur. Toch vind ik het erg interessant om des-

kundigen uit een totaal ander vakgebied - bij-

voorbeeld digitale media of textiel - over hun 

specialisme te horen vertellen. Daar leer ik veel 

van. Uit de reacties begrijpen we dat het bij an-

dere disciplines net zo is. Het is voor veel mensen 

interessant om ‘kleur’ ook eens vanuit een ander 

gezichtspunt te bekijken. 

We zijn van plan om in de nabije toekomst ge-

spreksgroepen te organiseren met experts uit de 

diverse disciplines. Het is dan de bedoeling om 

daarin daadwerkelijk een gesprek, een uitwisse-

ling van meningen en visies, op gang te brengen. 

Het is heel belangrijk dat het van de grond komt. 

Met name om het “gat” tussen de wetenschap 

en de creatieven te dichten. Op dit moment is er 

binnen onze stichting nog een flinke afstand tus-

sen. Er zijn veel meer creatieven dan weten-

schappers als donateurs of belangstellenden aan 

de stichting verbonden. De belangstelling uit de 

wetenschap of het bedrijfsleven is een stuk min-

der. Daar moet verandering in komen. Op het 

gebied van kleur en kleurgebruik zijn er op uni-

versiteiten verschillende onderzoeken gedaan. 

We willen dat onderzoekers de weg naar ons 
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weten te vinden om hun kennis uit de diverse 

onderzoeken met de uiteindelijke toepassers te 

delen. Zo kan er een wisselwerking ontstaan 

waarmee eenieder op het eigen vakgebied zijn 

of haar voordeel mee kan doen.’

Basis
Sinds kort presenteert Stichting Kleurenvisie 

eigen trainingen. ‘We hebben er anderhalf jaar 

over gedaan om met vernieuwd lesmateriaal, 

een goede tweedaagse basistraining te ontwik-

kelen met daarop aansluitende modules’, vertelt 

Kim van Savooyen hierover. Zo is er een vier-

daagse training over designsemantiek en in 

2014 een driedaagse training over kleurtoepas-

singen voor mensen met een visuele beperking. 

‘Het is de bedoeling dat we de trainingen niet 

alleen aan individuen, maar ook aan het be-

drijfsleven aanbieden. 

Het is niet zo dat de basistraining een soort in-

troductie is en dat het “echte” werk pas in de 

modules plaatsvindt. De basistraining is heel pit-

tig en verreweg het belangrijkst. Met de basis-

training willen we het gat opvullen dat is 

ontstaan doordat de verschillende disciplines 

het begrip kleur ieder op een eigen manier be-

naderden. Je kunt zeggen dat op het gebied van 

de kleuren er verschillende talen worden ge-

sproken. De mensen uit de verschillende discipli-

nes raken niet met elkaar in gesprek omdat ze 

allemaal een verschillende taal spreken. In de 

basistraining komen alle systemen die de diverse 

disciplines gebruiken om kleur te determineren, 

aan bod.

Het is ook de bedoeling om de basistraining in 

de vorm van gastcolleges geheel of gedeeltelijk 

naar universiteiten te brengen. Nog niet naar 

andere vormen van onderwijs, zoals het mbo of 

hbo. De reden daarvan is simpel: we willen het 

wel, maar er zijn nog geen opgeleide mensen 

om daar les in te geven. We zijn als stichting nog 

te beperkt om dit allemaal vanuit onze eigen or-

ganisatie te doen.’ 

Samenwerking
Kim van Savooyen: ‘Er is een steeds hechter wor-

dende samenwerking met Stichting Kleur 

Buiten (SKB). Het verschil is dat zij zich tot één 

onderwerp beperken, terwijl wij het hele spec-

trum willen bestrijken. Juist voor de al eerder 

genoemde “kruisbestuiving” is het voor ons 

aantrekkelijk om samen te gaan werken. Een 

eerste project was de organisatie van het kleur-

congres op 21 maart 2013 met de suggestieve 

titel Let’s Meet! Vanwege deze samenwerking 

stond op dit kleurcongres de thematiek die de 

Kleur Buiten inbracht, centraal. Toch was er een 

divers aanbod. Het in onze ogen zeer geslaagde 

congres is een voorbeeld van hoe de diverse dis-

ciplines met elkaar in gesprek kunnen raken.’

Voor meer informatie: www.kleurenvisie.nl

Anton Staartjes is redacteur van kM en freelance publicist.
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