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Een kijkje achter 
de schermen
In deze column geef ik je graag een kijkje achter de schermen 
tijdens mijn werk als interieurstylist. En eigenlijk wil ik gelijk 
met de deur in huis vallen. Want ik had vandaag best een 
bijzonder intakegesprek met Liselotte.

Liselotte gaf aan dat zij het heel leuk vindt om met interieur 
bezig te zijn, maar momenteel door de bomen het bos niet 
meer ziet. Ze is blij met hun huis, maar het voelt nog niet af. 
Ik merkte tijdens het gesprek enige aarzeling, of weerstand. 
Eerst begreep ik niet waar dit vandaan kwam, maar later viel 
het kwartje. 

Liselotte vindt het namelijk heel leuk om zelf met interieur 
bezig te zijn. Haar vriendinnen weet ze feilloos te adviseren 
en zeggen zelfs tegen haar: “Moet je daar niet eens wat mee 
gaan doen, met interieur?” En toch lukt het Liselotte niet om 
van haar eigen huis een eenheid te maken. Ze kan net de juis-
te kleuren niet vinden en twijfelt al heel lang over welke bank 
het beste in het geheel past. Daarom was de drempel ook 
hoog om mij uiteindelijk in te schakelen. “Want dat zou ik 
toch gewoon zelf moeten kunnen?” zei Liselotte.

Nee, dat hoeft niet. Je eigen huis is namelijk best lastig om 
zelf aan te pakken. Want daar ben je (vooral nu) de hele tijd. 
En het lukt vaak niet om er ‘even uit te stappen’ en het vanuit 
een ander perspectief te zien, zoals ik doe tijdens mijn inte-
rieuradvies.

Waar Liselotte het eerst superleuk vond om met interieur 
bezig te zijn, merkt ze nu dat ze door al die keuzes en het 
twijfelen de lol er niet meer zo van inziet. Ik ga voor Liselotte 
aan de slag als Persoonlijk Interieurstylist. De komende drie 
maanden gaan we ervoor zorgen dat zij weer helemaal happy 
wordt met haar interieur. Ik neem haar mee in mijn denkpro-
ces, zodat zij precies weet waarom ik bepaalde keuzes maak.

Ik heb er onwijs veel zin in en ik ben stiekem een beetje trots 
op haar, dat ze die weerstand opzij heeft kunnen zetten. Het 
was helemaal leuk toen Liselotte mij vanmorgen dit appje 
stuurde: “Ik krijg er nu al rust van.”

Misschien herken jij jezelf wel hierin? Vind jij het zelf ook 
leuk om met interieur bezig te zijn, weet je precies hoe ande-
ren hun huis moeten inrichten en tóch mis je het gevoel van 
eenheid in jouw interieur? 

Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou is. Stuur mij gerust een 
berichtje op Instagram: @cohesioninteriors.nl. Ik kijk ernaar 
uit om van je te horen! 

Liefs, 
Kirsten
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