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Hoe kies je de juiste mix  
 aan kleuren en materialen?

Bij een verhuizing en verbouwing komen ontzettend 
veel keuzes kijken. Als interieurontwerper vind ik het 
belangrijk om jou zoveel mogelijk te ontzorgen in het 
maken van deze keuzes. Je hebt het immers al druk 
genoeg. Naast het interieurontwerp, sta ik gedurende 
deze periode aan jouw zijde om vragen te beantwoorden.  
 
Ook begeleid ik je in het maken van keuzes die écht bij jou passen. 
Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat het interieur een eenheid 
wordt, zowel in kleuren en materialen als overeenstemmend 
met jouw unieke persoonlijkheid. Dit doe ik, zodat jij helemaal 
tot rust kan komen thuis en kunt voelen dat ‘het klopt’.  
 
Om dit te bereiken, leer ik je graag iets beter kennen. Ook 
ben ik benieuwd welke kleuren en materialen direct jouw 
aandacht trekken. Daarom is een Interieur Inspiratiesessie in 
mijn atelier in Rotterdam onderdeel van mijn ontwerpproces.  
 
Tijdens deze sessie gaan we samen door verschillende kleuren 
en materialen heen en maken we keuzes voor bijvoorbeeld de 
vloer, verfkleuren, behang, raambekleding, tegeltjes etc. Op deze 
manier maak je in een paar uur tijd keuzes, waar je anders misschien 
dagen voor op pad moet naar verschillende woonwinkels.  
 
En weet je wat ook fijn is? Je ziet alle combinaties in één keer bij 
elkaar. Dit lukt meestal niet als je voor al deze materialen naar 
verschillende winkels gaat, waar ook weer andere verlichting is. 
Het wordt nog wel eens onderschat hoe belangrijk dit is. Tijdens 
de Interieur Inspiratiesessie in mijn atelier zie je de kleur van de 
keukenfrontjes, het blad, de vloer, de tegeltjes, de verfkleur, het 
behang, de raambekleding, de meubelstoffen, het materiaal van 

de eettafel als combinatie bij elkaar. Op deze manier kom je tot 
een mix aan kleuren en materialen die écht een eenheid zijn.  
 
Persoonlijk geniet ik altijd van de Interieur Inspiratiesessies die 
ik heb met mijn klanten. Het is een fijn momentje om mijn klant 
nog beter te leren kennen. We maken er altijd een gezellige 
middag van, waarin er in korte tijd veel knopen doorgehakt 
worden. Een win-win situatie. Mijn klanten gaan altijd met 
een grote glimlach en een gevoel van rust weg na de sessie.  
 
Op de afbeeldingen zie je combinaties die ik heb gemaakt 
met mijn klanten tijdens de Interieur Inspiratiesessie voor 
verschillende projecten waar ik nu aan werk. 

Liefs, 
Kirsten

‘Op deze manier kom je tot een 
mix aan kleuren en materialen 

die écht een eenheid zijn’

KIRSTEN IS EIGENAAR VAN COHÉSION INTERIORS (COHESIONINTERIORS.NL) EN 
CREËERT EEN INTERIEUR DAT 100% BIJ HAAR 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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