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Een interieur op basis  
van jouw persoonlijkheid
Hoe zou het zijn als je iedere dag rust ervaart in jouw huis? Dat 
je door je woonkamer heenloopt en voelt dat ‘het klopt’? Als 
je elke dag het gevoel van trots en blijdschap ervaart, omdat 
jouw interieur zó bij jou past? En hoe zou het zijn als je door 
Instagram kunt scrollen zónder een zenuwachtig gevoel te 
krijgen? En hierdoor geen impulsaankopen meer te doen die 
niet bij jou passen? 

Want jij weet precies waar jij behoefte aan hebt thuis. Jij weet 
wat jou unieke interieurstijl is. Jij weet welke elementen jij nodig 
hebt in je interieur, zodat deze precies aansluiten op jouw unieke 
persoonlijkheid. Dit is wat ik doe als Persoonlijk Interieurstylist 
en in deze column vertel ik je graag meer over mijn werkwijze. 
De eerste stap is kennismaken. Mijn uitgangspunt is dat je 
een interieur krijgt dat 100% bij jou past, daarom vind ik het 
fijn om je beter te leren kennen. Wat doe je graag thuis? Hoe 
voel je je graag als je thuis bent? Wat past er écht bij jou? Ook 
bespreken welke kleuren je mooi vindt en welke kleuren altijd 
jouw aandacht trekken. 

De volgende stap is het bepalen van jouw persoonlijke 
interieurstijl. Mijn doel is dat jouw interieur een cohesie 
(samenhang) wordt tussen jouw interieurstijl en unieke 
persoonlijkheid. Vanuit jouw persoonlijkheid zijn er namelijk 
basisbehoeften die jij hebt, waar jouw interieur in kan faciliteren. 
Denk aan een fauteuil om even te ontspannen, of juist een plek 
waar je volledig in een creatieve flow komt. Om dit goed aan 
te pakken, vraag ik je om onder andere een persoonlijkheidstest 
in te vullen. Dit zegt mij, naast de gesprekken die wij hebben, 
ontzettend veel over waar jij thuis behoefte aan hebt. 

De derde stap is een inspiratiesessie in mijn atelier in 
Rotterdam: Atelier Cohésion. Tijdens een inspirerende middag 
door verschillende stalen heen van: verf, behang, tegeltjes, 
raambekleding, meubelstoffen, vloeren en andere materialen. 
We maken er een gezellige en inspirerende middag van, zodat 
ik jou nog beter leer kennen. Hierna bepalen we de kleuren per 
ruimte in het licht van de woning. Tijdens deze afspraak neem ik 
de selectie aan kleurstalen mee die wij gekozen hebben tijdens 
de inspiratiesessie in mijn atelier. 

Aan de hand van de vorige stappen maak ik een Styleguide. 
Dit is een speciaal voor jouw interieur ontworpen meubel- en 
accessoireplan waarin ik met concrete voorbeelden laat zien 
welke meubels en accessoires (en in welke kleuren) in het geheel 
passen. En met welke meubels en accessoires je de gewenste 
sfeer bereikt.

Een fijne indeling is ontzettend belangrijk voor het interieur. 
Aan de hand van een plattegrond laat ik jullie de verschillende 
mogelijkheden zien qua indeling. En laat ik je zien op welke 
manier je knusse hoekjes kunnen maken, zonder het gevoel van 
ruimtelijkheid te verliezen.

Als de meubels binnen zijn verzorg ik tijdens een afspraak bij jou 
thuis de styling. Het is voor mij fijn om dit in de ruimte zelf te 
bepalen. Soms merk ik dat er nog iets ontbreekt qua accessoires 
en kunst en ga ik hier gericht naar op zoek. 

Op deze manier ontwerp ik in zes stappen een interieur dat 
helemaal bij jou past en word jij ontzorgd. 

Als je vragen hebt over mijn werkwijze, of hier meer over 
wil weten vind ik het ontzettend leuk als je mij een berichtje  
stuurt op Instagram: @cohesioninteriors.nl. Ik kijk ernaar uit om 
je te spreken.

Liefs, 
Kirsten

‘Een fijne indeling is  
ontzettend belangrijk  

voor het interieur’

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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