
De gedachte achter de oprichting van de groep valt volgens de laatste 
praktisch samen te vatten in één woord: bewustwording. “Waar plan 
je licht in en hoe kien je dat uit? Twee zeer basale vragen, zou je den-
ken, maar binnen de lichtwereld krijgen dit soort aspecten nauwelijks 
de aandacht die ze verdienen.” Een rekenprogramma, een paar 
armaturen en de gemiddelde klus is wel geklaard, heel gechargeerd 
gezegd. “Het is het equivalent van een peertje aan het plafond en 
prima zo. Ontwerptechnisch valt er zoveel meer uit een verlich-
tingsplan te halen. Het kernteam Design van de NSVV is er om die 
boodschap te verkondigen.”

Esthetiek en integratie

“Als er al over wordt nagedacht, maakt men de keuze voor ver-
lichting vaak vanuit de vormgeving van de armatuur en niet vanuit 
het lichtbeeld, met het risico dat het licht dat uit het object 
straalt, volledig uit de toon valt.” Volgens Siderius komt op dat 
vlak de lichtontwerper om de hoek kijken. “Die verbindt techniek 
en esthetiek.” Integratie is een tweede punt van aandacht voor 
het kernteam: “In de praktijk zie je vaak dat opdrachtgevers, 
installateurs en architecten allen een deel van de verlichting 
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specificeren of inkopen, waardoor de 
gekozen lichttypen van alle betrokken 
partijen volledig haaks op elkaar kun-
nen komen te staan. Er mist een opti-
malisatie door versplintering van het 
vakgebied.” Bovendien kijkt de 
lichtontwerper verder dan de functio-
naliteit. Het licht is er voor de mensen 

een prettige of slechte omgeving om in 
te wonen en werken.

Ondergeschoven kindje

Opmerkelijk genoeg is Nederland bin-
nen Europa een zeldzame uitzonde-
ring als het aankomt op betrokkenheid 
van de lichtontwerper bij bouwprojec-
ten. Naast een architect, een installa-
tieadviseur en een aannemer treedt er 
in het buitenland ook een lichtontwer-
per aan. In ons land is dat geen gang-
bare zaak. “De lampenleverancier, 
architect of de installateur neemt het 
lichtontwerp vaak voor hun rekening 

Daarnaast ontbreekt het in Nederland 
aan concrete opleidingen. Het maakt 
dat lichtontwerp is verworden tot een 
ondergeschoven kindje. Een ontwik-
keling die te denken geeft, meent 
Siderius: “Lichtontwerp is een belang-
rijk specialisme. Licht is ook niet meer 
gestandaardiseerd zoals vroeger. De 
opkomst van led is daar mede debet 
aan. Kwaliteit en  kwantiteit van licht, 
en de balans onderling: het is tegen-
woordig allemaal afhankelijk van de 
specificaties van de lichtmodule, de 
behuizing, de fabrikant, de gekozen 
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aansturing. Om alle parameters goed te krijgen, vraagt dat 
meer aandacht op detailniveau.”

Sleutel tot kennis

Rest nog het probleem waar precies kan worden aange-
klopt voor informatie en ondersteuning. “Dat is precies de 
reden waarom wij dit initiatief zijn gestart. Samen met de 
NSVV is het Kernteam Design in het leven geroepen, dat 
weer is gekoppeld aan het platform Lichtontwerp Nederland. 

de bouwwereld, productontwikkelaars: iedereen kan bij ons 
zijn licht opsteken.” Naast informatievoorziening trekt het 
kernteam ook het land in met events, netwerkmomenten en 
congressen om het eigen bestaan te promoten. Een web-
site staat inmiddels in de steigers. Dankzij het samen 
optrekken met de NSVV verwacht Siderius dat de zienswijze 
van lichtontwerpers in de toekomst ook wordt opgenomen 
bij het bepal en van de richtlijnen. “Bewustwording en 
betere kwaliteit zijn troef. Het niveau kan omhoog, zonder 

nog niet, maar daar gaan we aan werken.  Het licht in 
Nederland kan zoveel beter.”

Verbinding

Volgens NSVV-bestuurslid Adrie van Duijne vloeit de opna-
me van het kernteam Design in de organisatie voort uit de 
hernieuwde missie van het kennisinstituut: “Onze organisa-
tie is lang gekenmerkt geweest door een inwaartse blik. De 
laatste jaren treden we echter steeds meer naar buiten en 
richten we ons op de betekenis van licht voor de maat-
schappij.” Een job die je niet alleen kunt klaren. De verbin-
ding met fabrikanten, installateurs en lichtarchitecten, de 
groothandel, het onderwijs, de eindgebruikers en natuurlijk 
lichtontwerpers werd hoe langer, hoe meer gezocht. Dat 
gehele scala wil de NSVV bereiken als kenniscentrum voor 
licht. 

Artistieke inslag

Het ontbreken van een adequate vertegenwoordiging van 
lichtontwerpers komt volgens Van Duijne voort uit hetzelfde 
euvel waarmee de NSVV te maken heeft gehad. 
“Lichtontwerpers hebben zichzelf, net als wij, onvoldoende 
geprofileerd - een taak die we nu samen oppakken.” 

Lichtontwerpers kenmerken zich verder door een artistieke 

naamste prioriteiten. In het buitenland zie je dat ze dat wel 
sneller hebben opgepikt. De oprichting van het huidige 
platform is een stap in de goede richting.”

Eilandenrijk

verwacht hij dat de algehele verstandhouding tussen alle 
partijen in de lichtketen (fabrikanten, lichtontwerpers, instal-
lateurs, enzovoort) sterk wordt verbeterd: “In de oude situ-
atie gaf een ontwerper bijvoorbeeld een advies. Na goed-
keuring van de klant volgde de installateur. In die fase 
bestond de kans dat men het geheel te duur vond. De 
installateur moet dan gaan strepen en heeft geen andere 
keuze dan de ziel uit het verlichtingsplan te schrappen.” Een 
nauwere samenwerking levert andere en meer weloverwo-
gen keuzes op, denkt Van Duijne. “Praat samen over de 
kosten. Wijs op andere voordelen, zoals energiebesparing 
of een rem op ziekteverzuim vanwege het geboden comfort. 
Communicatie is daarom een must.” Naar zijn idee lijkt de 
huidige lichtwereld nog te veel op een versnipperd eilanden-
rijk. “Niemand kijkt integraal naar de wensen van de klant. 
Kanttekening is wel dat de eindgebruiker vaak de prijs als 
leidend ziet.” Zo ziet hij een bredere vorm van winst weg-
gelegd voor alle betrokkenen. 

www.nsvv.nl

Datum Activiteit Plaats 

2 februari NSVV Workshop Lichthinder aan de hand van de 

nieuwe Richtlijn Lichthinder 

Ede 

8 februari LED Expo Benelux Den Bosch 

Lichtagenda

Er wordt in Nederland veel georganiseerd op 
het gebied van verlichting. Soms vinden er 
meer bijeenkomsten plaats in dezelfde week 
of op dezelfde dag. Om dit te voorkomen, 
kunt u zelf uw evenement vermelden in de 
lichtagenda. 
www.nsvv.nl/agenda

Datum Activiteit Plaats
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