
Interview trendwatcher Milou Ket by C-More | Interior + 
fashion + color| deel 2  

Interview met Milou Ket 
Trendwatcher voor  

Interieur + Mode 
 
Milou Ket is trendwatcher op het gebied van mode, kleur, interieur en 
innovatie. Zij werkt vanuit Purmerend voor grote internationale klanten. Het 
trendbureau geeft een aantal keer per jaar trendboeken uit. Milou geeft ook 
lezingen en presentaties en adviseert internationaal bedrijven op het gebied van 
trends. Het bureau heeft naast de algemene website sinds kort ook een inspiratie 
website: MilouKet.tv  
 
Ik heb haar een paar weken geleden geïnterviewd over haar werk en de trends die 
zij heeft gesignaleerd.  
 
In het eerste deel vertel Milou over het bureau.  
In dit deel gaan we verder in op de trendboeken en de trends. 
 
Tussen het interview door zie je een aantal zeer exclusieve Trendpresentaties 
voor interieur 2014-2015 van Milou Ket. 
Deze foto’s hebben copyright, maar ze mogen met naamsvermelding “Milou Ket” en 
een linkje naar dit interview gedeeld worden. 
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Milou laat me een aantal trendboeken zien.  
Bladerend door het boek vertelt ze wat er te zien is, wat de trends zijn en de 
achterliggende uitgangspunten. Ze laat zien hoe het boek is samengesteld, met de 
collages, materialen en de kleurkaarten. 
 
De buitenkant van de map past altijd bij inhoud qua kleur. Die kies ik daar 
speciaal voor.  
Dan volgt de introductie, de thema uitleg in een aantal bladzijden, en dan de 
trends zelf.   
 
Nu met de crisis zie je een hang naar romantiek, met neutrale kleuren en 
soberheid. De combinatie van tegenovergestelde items zoals oud en nieuw, hard en 
zacht, industrieel tegenover “soul”. Deze tegenstelling roepen een spanning op 
en dat willen we nu. DIY, emotionele waarden tegenover nieuw en glad. Deze trend 
noem ik "opposites attract".  
 
Dan is er een romantisch thema: "sweet en sour", met iets afgezwakte neon 
kleuren en veel grafische dessins.*Zie collage verderop. Het thema "exentric" en 
"nomadic" heeft vooral etnische elementen. Dan is er nog een thema met veel 
donkere tinten, barok en kristal. 
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Ik vertaal de kleurkaarten in Pantone kleuren.  
De kleurkaart maak en print ik zelf, maak verschillende combinaties met 
materialen en dessins en de bewerkingen daarvan. Ik besteed heel veel aandacht 
aan de kleurkaart, zodat deze echt perfect is en gebruik in mijn collages echte 
materialen zoals bv huiden, stoffen en papier, voor de textuur. 
 
Het boek is voor veel verschillende smaakgroepen. Veel klanten van mij werken 
met stoffen, maar het is ook geschikt voor een klant als Sony Ericsson.  
 


