
COLUMNCOLUMN

In 4 stappen naar  
jouw unieke kleurenpalet
Tijdens de kennismakingsgesprekken die ik met mijn klanten 
heb, is de meest gestelde vraag aan mij als interieurstylist: Hoe 
bepaal ik de kleuren voor mijn interieur? En dit begrijp ik heel 
goed, want er zijn ontzettend veel kleurcombinaties mogelijk. 
Maar welke combinatie past het beste bij jou? Met deze vier 
stappen kom je tot jouw unieke kleurenpalet!

1. Inspiratie opdoen 
De eerste stap is bewust worden van welke kleuren jij 
blij wordt. Spreek met jezelf af dat je een week lang op 
‘kleurenjacht’ gaat. Kijk hierbij ook verder dan jouw interieur. 
Welke kleuren trekken altijd jouw aandacht als je buiten loopt, 
door een tijdschrift bladert, of online aan het scrollen bent? 
Trek zelfs je kledingkast eens open en bekijk welke kleuren 
domineren in jouw garderobe. Maak foto’s van gebouwen 
waarvan de kleuren je aanspreken, een mooi bloemenveld of 
een bos. Sla afbeeldingen op die jou aanspreken op Instagram. 
Verzamel al deze afbeeldingen op één plek, bijvoorbeeld in een 
album op jouw telefoon. Wees hierbij nog niet te kritisch, het 
filteren komt later.

2. Moodboard maken 
De tweede stap is het analyseren van alle afbeeldingen. Je 
filtert welke afbeeldingen jou het meeste aanspreken en 
verwijdert de afbeeldingen waar je over twijfelt. Vertrouw 
hierbij ook op je gevoel. Je houdt ongeveer 15 afbeeldingen 
over. Met de overgebleven afbeeldingen maak je een 
moodboard. Dit doe je door alle afbeeldingen bij elkaar 
te plaatsen in één overzicht. Je knipt en plakt een fysiek 
moodboard of je gebruikt een online programma zoals Canva, 
wanneer je het moodboard digitaal gaat maken.

3. Het kleurenpalet bepalen
Je hebt nu een moodboard vol met afbeeldingen waar jij 
blij van wordt. Goed gedaan! En kijk nu eens welke kleuren 
allemaal in dit moodboard voorkomen. Ik weet zeker dat je 
hier overeenkomsten in ziet. Schrijf alle overeenkomsten die 
opvallen in jouw moodboard op en maak hierbij onderscheid 
tussen twee tot drie basiskleuren en drie tot vier accentkleuren. 
Basiskleuren zijn over het algemeen de meer neutrale tinten 
die veel in de ruimte voorkomen, zoals de kleur op de muren. 
Accentkleuren zijn de kleuren die je toevoegt in accessoires of 
met behang. Ook bij deze stap is het belangrijk dat je je gevoel 
volgt. Wil jij een meer uitgesproken kleur als basiskleur, dan is dit 
natuurlijk helemaal prima! 

4. Kleurtesters op de muur
Als je jouw unieke kleurenpalet hebt bepaald, ga je aan de slag 
met kleurtesters op de muur. Idealiter gebruik je echte testers 
en maak je een vlak (A4) op de muur in de kleur naar keuze. Je 
kunt ook een leeg A4’tje gebruiken en hier de kleur op doen, 
dan zit je niet met verschillende kleur vakken op de muur. Licht 
heeft ontzettend veel invloed op een kleur, daarom is het heel 
belangrijk om de kleur in de ruimte zelf te bepalen. Laat de 
kleuren vervolgens 24 uur zitten, zodat je ziet wat de kleur doet 
met daglicht, maar ook ‘s avonds. Doe dit voor iedere aparte 
ruimte. In jouw slaapkamer kan dezelfde kleur heel anders tonen 
dan bijvoorbeeld in de woonkamer. 

En een laatste tip: Have fun! Kleuren zijn er om jou vrolijk te maken. 
Probeer niet te overweldigd te raken door alle perfecte interieurs 
die je voorbij ziet komen. Het gaat om jou en waar jij blij van wordt. 
Dus word jij blij van uitgesproken kleuren? Lekker doen! Houd je 
het liever rustig met natuurlijke tinten, ook helemaal prima. Blijf 
dichtbij jezelf, zo krijg jij een kleurenpalet dat 100% bij jou past.  
 
Kom jij er na deze tips nog niet helemaal uit? Ik help je graag met 
een professioneel kleurenplan!

Liefs, 
Kirsten

‘Kies twee tot drie 
basiskleuren en drie  
tot vier accentkleuren  
en laat je hierbij leiden 
door je gevoel'

KIRSTEN IS EIGENAAR VAN CÓHESION INTERIORS EN STREEFT ERNAAR OM EEN 
INTERIEUR TE CREËREN DAT 100% BIJ DE KLANT PAST. ZE KIJKT NAAR WIE JE BENT ALS 

PERSOON EN HOE JIJ JE WIL VOELEN IN JE HUIS. IN HAAR COLUMN DEELT ZE HANDIGE TIPS.  
Volg Kirsten ook op Instagram: @cohesioninteriors.nl
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