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Wonen in jouw gevoel van thuis is de basis van alles. Als jouw basis niet
goed voelt, dan werkt dat door op zoveel andere dingen. Je merkt het

lichamelijk en ook in je hoofd is de rust minder aanwezig.
 

Mijn visie op het creëren van JOUW gevoel van THUIS is voor jezelf te gaan
kiezen en te gaan doen. Eerst het plan in totaal helemaal uitwerken en het
dan te gaan realiseren. Weten waar je mee bezig bent, welke stappen je

wanneer moet zetten en gaan.
 

Iedereen wil rust en eenheid in zijn of haar thuis. Dat het klopt, zonder dat
het aanvoelt als een showroomkamer of uit dat ene magazine. Eigenheid,

persoonlijkheid is heel belangrijk in jouw thuis, omdat dat ervoor zorgt dat jij
je er fijn voelt. Jouw thuis is jouw veilige plek, daar waar je je terug

kantrekken, op kan laden en vooral helemaal jezelf kan zijn.
 

Omdat ik vaak zie dat mensen graag iets aan hun interieur willen
veranderen, maar zonder doel voor ogen en zonder plan, deel ik hier met

jou de 5 belangrijkste tips om jouw droomthuis te kunnen creëren .
 

Ik wens je veel leesplezier toe en ga daarna stap voor stap met deze tips
aan de slag. Je kan alleen een droomthuis realiseren door het stappenplan

en door te doen.
 

DROOMTHUIS

Melanie
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In de maatschappij waarin we leven lijkt het te gaan om meer en sneller.
Iedereen is maar druk, we moeten zoveel of we laten ons meeslepen dat we
dat allemaal moeten. Zelf probeer ik daar steeds minder mee bezig te zijn.

Ga ik na waar mijn behoeftes liggen, trek ik me minder aan wat mensen
allemaal doen, denken en vinden. Ik ga veel meer uit van mijn gevoel en mijn

energie en wat ik kan en graag wil . Met wie en waar ik dat wil . 
 

Zoek de rust eens op, geniet van het NU en sta even stil bij wie je bent,
waar je bent en met wie je bent.Een eigen plek is van belang om je weer op

te kunnen laden, om helemaal jezelf te kunnen zijn en tot rust te komen.
 

Een THUIS betekent voor mij vooral: 
De buitenwereld even laten voor wat het is.

Me helemaal blij en in mijn element voelen met de spullen die mij dierbaar
zijn.

Tot rust komen en mijn energiepeil weer omhoog brengen voor een nieuwe
dag.

Helemaal mezelf zijn en waar ik kan doen en laten wat ik wil . 
 

Dat is wat ik jou ook gun, een THUIS. Jouw eigen plekje, jouw huis waar je
kan cocoonen en je geborgen kan voelen. Is het moeilijk om het zo te

krijgen? Nee, met de juiste tools kan je zelf heel ver komen. Er is veel te
zeggen en te leren over fijn wonen en het goed inrichten van een ruimte.

Daarom geef ik je hierbij de 5 belangrijkste tips om je droomthuis te kunnen
maken zodat jij ook een start kan maken met jouw gevoel van THUIS.

 

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM JOUW THUIS TE
CREËREN?
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Het eerste wat ik mensen adviseer als ze iets willen veranderen in hun huis
of als ze gaan verhuizen is: RUIM EERST EENS OP. Het lijkt misschien een

open deur, maar dat is het zeker niet. Heel veel mensen leven al lange tijd in
hun huis en zien naderhand niet wat ze allemaal hebben staan. Doordat ik
met een frisse en open blik kom kijken is het eerste wat ik zie vaak dat er

van alles op de grond ligt. Dit maakt het vol en onoverzichtelijk. Niet alleen
op de grond vind je langzaamaan stapeltjes ontstaan, maar eigenlijk op
velerlei horizontale planken en dergelijke. Ook aan muren ontbreekt het
vaak niet aan ‘kunstwerken’. Men is ‘bang’ voor lege planken, kasten of

muren. Probeer het maar eens uit en haal een tijdje het een en ander weg. Je
zal merken dat dit letterlijk rust en ruimte geeft.

 

TIP 1: VOEL JE VRIJ
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Marie Kondo, de Japanse organiseergoeroe, heeft boeken geschreven over
opruimen. Zeker de moeite waard om eens te lezen. Ik sta niet overal achter,

maar de woorden ‘wordt je er blij van?’ is wel iets waar ik een gevoel bij
heb. Dit geldt natuurlijk niet voor je administratie en dergelijke, maar zeker
voor bijvoorbeeld je accessoires. Iets waar vooral dames zich mee kunnen

omringen, maar waar ze thuisgekomen zich vaak bij afvragen of het wel past
bij de rest…. Kijk goed om je heen en bedenk bij alles wat je ziet of je het

nog gebruikt, of het niet kapot is, verkleurd of versleten. Is dit nog de stijl en
sfeer waar je van houdt?

 
Ik ben de laatste die altijd alles rigoureus weghaalt en er iets nieuws voor in

de plaats zet. Is een stof versleten? Kijk eerst eens of je er bent met een
nieuw stofje. Wees wel eerlijk of de stoel het nog waard is. Als deze

helemaal doorgezakt is en het opvullen en stof kost bijna net zoveel als een
nieuwe, is het het overwegen waard om eens iets nieuws te kopen. Behalve

natuurlijk als er een emotionele waarde aanzit .
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Lukraak kopen is misschien leuk om te doen, maar niet zo handig. Ik heb het
in de praktijk toch al de nodige keren gezien dat mensen een meubel mooi
vinden, het kochten en dat als deze thuis gebracht werd het even schrikken

was. Mensen kunnen zich verkijken op de maat en de kleur. Ook zijn we
gevoelig voor aanbiedingen, maar laat je je daar ook niet door verleiden.

Als het anders is dan je eigenlijk in je hoofd had, dan weet ik zeker dat het
straks een miskoop gaat worden en alsnog duur is.

 
Verhoudingen zijn heel belangrijk in een interieur. Zonder je te hebben

verdiept in de maten die je kamer groot is en de afmetingen die een meubel
kan hebben, kan je voor verrassingen komen te staan. Door eerst een

plattegrond te tekenen, kan je dit voorkomen.  
 

Knip meubels uit op schaal (de meest gangbare schaalverdeling is 1:50) en
schuif hiermee op je plattegrond. Kijk naar de afmetingen, maar ook naar je

hoe je je door je kamer heen beweegt. Niks zo vervelend als je om een
meubelstuk heen moet lopen, omdat deze in de weg staat.

TIP 2: EERST PLANNEN
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Ook een moodboard, oftewel een sfeerbord is van groot belang voordat je
gaat kopen. Knip of scheur plaatjes uit van sferen, vormen, kleuren en

meubels die je aanspreken. Voordat je het opplakt ga je kijken of je daar
een lijn in ziet. Zo kan je in een oogopslag zien welke sfeer je wilt

neerzetten. 
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We houden van kleur. Gelukkig niet allemaal van dezelfde. In ieders leven is
kleur, alles heeft kleur en dat maakt de wereld ook zo mooi. Maar kleur
bekennen voor je THUIS, dat is wel even een ander verhaal. Met in mijn

waaier 1250 kleuren worden mensen ‘hebberig’ en blij om al deze kleuren
te zien en er doorheen te bladeren, maar slaat ook de twijfel toe. Zoveel
kleuren, hoe kies je nu de juiste kleur? Kleur is een van de belangrijkste

elementen in je interieur. Kleuren bepalen grotendeels de sfeer in huis. Met
kleur laat je zien wie je bent en wat je mooi vind. Kleuren roepen bij

iedereen weer andere stemmingen en indrukken op. De een vind rood een
opvliegende kleur en de ander vind het een warme kleur. Kleuren brengen

jou in balans en brengen daarmee ook je thuis in evenwicht.

TIP 3: KLEUR JE INTERIEUR
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Kleur kies je niet zomaar uit het enorme rek bij de bouwmarkt. Kleur is het
moeilijkst om uit te zoeken voor je interieur. Neem er dan ook de tijd voor.
Met kleur kan je spelen, je kan een ruimte optisch hoger laten lijken of iets

accentueren.  
 

Of het om een kleur voor de muur gaat of voor een meubel, neem stalen
altijd mee naar huis om het in zijn geheel te zien. Bekijk stalen en kleuren
zoals je ze straks ook ziet. Verfstalen aan de wand, gordijnstalen bij het

raam en vloerstalen leg je op de grond.  
 

Verf een stuk behang of plaat en zet deze op verschillende tijden van de
dag ergens in de kamer voor een goed licht- en kleurgevoel.
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Licht is heel belangrijk bij het kiezen van kleur. Komt er weinig daglicht
binnen, dan kan je met sterk reflecterende, lichte kleuren veel verbeteren. Is

de lichtinval te fel, gebruik dan absorberende, donkere kleuren.  
 

Kleur, zo ontzettend veelzijdig en daarom ook de moeite waard om het
goed te kiezen. Kleur, die psychologisch iets met jou doet, die een ruimtelijke
werking kan accentueren, die door middel van licht, materialen en structuren

je de juiste sfeer kan brengen.
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Materialen kunnen de sfeer of stijl in een ruimte versterken. Hier bedoel ik
mee dat als je natuurlijke materialen gebruikt in een oud en karakteristieke
woning je de sfeer hiermee versterkt. Zet je een moderne inrichting in dit

zelfde huis, dan maak je er juist contrast mee. Ook je kleurkeuze werkt hier
natuurlijk aan mee. Materialen hebben allemaal een bepaalde structuur.

Deze structuur bepaald samen met kleuren en licht een groot gedeelte van
de beleving van je interieur. 

 
Zorg voor een diversiteit aan materialen en texturen zodat het interieur een

bepaalde spanning krijgt en het niet saai overkomt. Structuren voegen
warmte en diepte toe aan je huis. Materialen kunnen warm, koel, hard,

zacht, ruw of harig zijn.

TIP 4: MATERIALEN EN STRUCTUREN

www.mstyle-interieur.nl                14              Melanie van der Steen



Er zijn tal van mogelijkheden om de akoestiek in je huis te bevorderen. Dit
door middel van bepaalde materialen te gebruiken. Zo kan je beter behang

tegen de muren hebben dan gladde, gestucte wanden en helpen meubels
met stoffen bekleding beter dan als ze van leer zijn. Gordijnen voor de

ramen in plaats van houten jaloezieën en een karpet op de grond. Heb je
een strak interieur en dus meer gladde, harde en glanzende texturen, dan
weerkaatsen deze meer geluid en klinkt een ruimte ‘holler’ . Naast behang

zijn er tegenwoordig hele mooie wandpanelen en –kunstwerken van
bijvoorbeeld vilt die een grote bijdrage leveren aan de akoestiek en er toch

strak uitzien.
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Licht is voor velen een moeilijk onderdeel van een interieur. Het is vaak een
ondergeschoven kindje en de sluitpost van het interieur. Zonde, want het kan
de sfeer maken of breken in de ruimte. Daarom is het nuttig om een lichtplan
te maken en zeker geen luxe. Ook al wordt verlichting vaak als een van de

laatste dingen geplaatst, zorg ervoor dat het in de beginfase gelijk
meegenomen wordt. Zo kan verlichting geplaatst worden waar licht nodig is
en niet ergens omdat daar een verlichtingspunt of stopcontact in de buurt is .

TIP 5: STEEK JE LICHT OP
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Als je een interieurontwerp gaat maken is het belangrijk om een programma
van eisen op te stellen. Dit zijn wensen en eisen waaraan je ontwerp moet

voldoen. Gaandeweg is het belangrijk om te kijken of je nog bezig bent met
dit programma, zodat je weet of je op de goeie weg zit . Ook bij het maken
van een verlichtingsplan is het goed om over een aantal dingen goed na te

denken. 
Vragen die je jezelf hierbij kan stellen zijn bijvoorbeeld: 

Wat voor functie moet de verlichting hebben?
Zijn er voldoende aansluitingspunten? 

Zijn er bepaalde delen in de kamer die te weinig of juist teveel verlicht zijn?
Maar ook: Hoeveel daglicht valt er binnen en is dit te vergroten door middel

van raambekleding of spiegels? 
 

Maak op transparant papier je verlichtingsplan die bovenop je plattegrond
gelegd kan worden. Zo kan je precies zien welke verlichting waar nodig is.

 
Dimmers zijn onmisbaar in huis. Zonder je hele huis helemaal vol te zetten

met armaturen kan je met dimmers diverse functies creëren. Bij de lamp
boven de tafel kan je er functioneel licht mee maken, om te zien wat er op je
bord ligt of je werk er goed mee kunnen zien. Maar zit je niet aan tafel, dan
dim je het licht iets en krijgt het de functie van sfeerverlichting en zorgt het

ervoor dat je niet naar een ‘zwart gat’  kijkt vanuit de zithoek.
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Heb je ook zin om aan de slag te gaan en wil je ook genieten in jouw
THUIS? Ga dan vandaag nog met de hier benoemde sleutels beginnen. Doe
het stap voor stap en ga er vooral mee door! Waarom steeds uitstellen als je

nu kan beginnen met ontwerpen maken? Succes en vooral veel plezier! 
 

Wil je ondersteuning en advies voor 1 van deze stappen of wil je het
complete traject samen doen? Laat mij je helpen om je tijd en energie te
besparen en straks met een goed gevoel in jouw THUIS te genieten. Een

goed advies is een investering in jezelf, ook jij verdiend een THUIS en kan
het verwezenlijken! Je comfortabel voelen in je huis waar je tot rust komt en
helemaal jezelf bent. Een investering waar je jaren veel aan kan hebben en

iedere dag van zal genieten.

BEN JE ER KLAAR VOOR OM IN JOUW DROOMTHUIS TE
LEVEN?
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j i j straks kan genieten van jouw THUIS?
Je hoeft er niet meer over na te denken, de keuzes zijn gemaakt.

Je hoeft alleen nog maar te zijn.

HOE ZOU HET ZIJN ALS.. . .
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De eerste stap naar

verandering is vaak het

lastigst.

Het nemen van de beslissing

om je te laten adviseren bij

jouw gevoel van thuis is dat

ook.

Word ik wel begrepen. wat

als ik het niet mooi vind, is

deze ruimte daar wel voor

geschikt, . . . .?

 

 

 

Wat een interieuradvies voor

je kan betekenen, kan ik je

natuurlijk wel vertellen, maar

het is veel leuker om een

aantal van mijn klanten aan

het woord te laten om hun

ervaring hierover te lezen.
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Elke dag ben ik bezig met wat ik het
liefste doe, THUIZEN ontwerpen en

daar duidelijk en uitvoerbare plannen
voor maken. Elke dag werk ik met en
voor de leukste mensen die zichzelf

ook HUN gevoel van THUIS gunnen. Ik
had niet durven dromen hoe mooi het

is om een bijdrage te leveren aan
mensen HUN gevoel van THUIS en dat

ze er zoveel woongenot uithalen.
 

Ik kijk altijd naar het huis en zijn bewoners. Ik ben wars van trends (lees: veel
te vluchtig en te onpersoonlijk) en krijg kriebels van 4 witte muren en een
grijze vloer. We hebben allemaal een kleurrijke persoonlijkheid, Hiermee

mag je je thuis omringen. Wist je dat jouw omgeving voor 70% invloed heeft
op wie je bent, wat je doet en hoe je je voelt? Dat is veel en vraagt dus om

er met aandacht naar te kijken en mee aan de gang te gaan. 
 

Ik adviseer je dat waarvan ik weet dat dat veel beter past. Ik voeg altijd
kleur toe in een interieur en ben altijd open en eerlijk. 

 
Ik ga voor resultaat en niet voor een beetje of we doen maar wat. Ik versta

mijn vak als geen ander en vertaal wensen en eisen in een persoonlijk en
zeer duidelijk plan, waarmee het thuisgevoel stap voor stap gerealiseerd

kan worden. 
 

Ik ben een tikkie excentriek en met mijn enthousiasme en kunde durven mijn
klanten al snel te vertrouwen op me zodat zij hun huis in mijn handen geven

om er een interieurplan voor hun THUIS voor terug te krijgen.
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Als jouw basis niet goed voelt, dan werkt dat door op zoveel andere dingen.
Je merkt het lichamelijk en ook in je hoofd is de rust minder aanwezig.

 
Jij wilt ook genieten van jouw THUIS en dat is precies waar ik een kei in ben

om jou mee te helpen.
 

Denk je dat ik de persoon ben die jou kan helpen om weer te kunnen
genieten van JOUW gevoel van THUIS? Stuur me een mail naar onderstaand

adres en ik neem binnen 2 werkdagen contact met je op.
 

Ik plan dan een GRATIS gevoel van THUIS gesprek met je in.
Hierin stel je mij jouw interieurvraag en geef ik je alvast een gouden tip om

mee aan de slag te gaan.    
 

Ik deel dolgraag mijn kennis en ervaring met je die jou helpen om jouw
gevoel van THUIS te kunnen genieten. Ik kijk uit naar je reactie.

 
Heb je een andere interieurvraag dan hier in dit boek over gesproken? Vind

je het leuk om zelf jouw eigen interieurplan te maken, maar wel met de
kennis, tips en mijn jarenlange ervaring daarbij? Stuur ook dan een bericht

naar me en wie weet doe jij in de volgende ronde dan mee met mijn
opleidingstraject om jouw eigen interieurontwerper te worden. 

WONEN IN JOUW GEVOEL VAN THUIS IS DE BASIS VAN
ALLES
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die deze tips goed kan gebruiken? Verwijs diegene naar 
www.mstyle-interieur.nl dan kan hij of zij een eigen versie van dit e-book

aanvragen. 
Heb je dit e-book van iemand anders gekregen? Vraag dan via de website

je eigen exemplaar aan, zodat je weet dat je altijd de nieuwste versie
ontvangt. 

KEN JE IEMAND.. . .

Ik heb dit boek met zorg en

plezier gemaakt en wordt

vernieuwd als ik vind dat dit

een waardevolle bijdrage aan

dit boek levert. 

 

Wil je tekst of foto's uit dit

boek delen? Neem contact

met me op en ik zal je hierbij

helpen. 

M Style interieur

Melanie van der Steen

Interieurontwerper

 

www.mstyle-interieur.nl

info@mstyle-interieur.nl

06-44520108
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Dagelijks meer inspiratie en informatie te volgen via Facebook en Instagram 


