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Je interieur is een een weerspiegeling van jouw persoonlijkheid. 

Wanneer je even niet lekker in je vel zit, als je erg perfectionistisch of 

een controlfreak bent zie dit snel terug in je interieur.

Daarom kan het wel eens handig zijn om eens goed naar deze 

weerspiegeling te kijken, voel jij je thuis in je interieur of zou je graag 

interieurproblemen willen aanpakken of de rust willen vinden welke 

steeds maar niet blijkt te lukken?

Je heerlijk thuis voelen, bij kunnen komen en kunnen genieten van je 

rust, je gezin en van de interieur, dat noem ik woongeluk, uiteindelijk 

willen wij dit toch allemaal, gelukkig zijn?! 

Vandaar dit E-book "Realiseer jouw droominterieur" waarin ik jou de 

handvatten geef richting jouw rust, balans, eenheid en woongeluk!

De rust, de juiste kleur en de eenheid in je interieur vinden, het klinkt

allemaal heel makkelijk maar toch komt het maar zelden voor en zijn 

er heel veel mensen die naar dit woongeluk op zoek zijn.

Daarover gaat dit E-Book, wat leuk dat ik je mag inspireren! 

Ga voor jouw persoonlijke woongeluk!

Belangrijke Tip
De kracht achter eenheid is groot 

denken en in herhaling vallen. 

Kies liever grotere items ipv prullaria 

en herhaal je materiaal, kleur en 

meubel/accessoire keuzes.



STAPPENPLAN

OPGERUIMD BEGINNEN

Wanneer je je huis opnieuw wilt inrichten, 

dan zit er maar 1 ding op; Begin met 

opruimen!

Vaak zijn we bang om spullen los te 

laten, denken wij vaak in schaarste ipv 

overvloed want “misschien heb je het ooit 

nog wel eens nodig, of dat kan misschien 

ooit nog wel eens van pas komen”of deze 

"zonde om weg te gooien". Op die 

manier kun je door de jaren heen een 

hoop spullen hebben verzameld die niet 

meer noodzakelijk zijn maar wel je 

eindresultaat van een mooi opgeruimd 

interieur in de weg staat.

1.

VOORDELEN VAN OPRUIMEN

• Laat zien die mooie meubels! Meubels komen een stuk beter tot 

hun recht wanneer ze niet bedolven zijn onder allerlei snuisterijen;

• Je houd meer tijd over! Het schoonhouden van een opgeruimd 

interieur kost veel minder tijd dan een ruimte die vol staat met 

overbodige spullen. Stoffen en stofzuigen gaat een stuk gemakkelijker 

• Je kunt er geld mee verdienen! Overbodige spullen kun je 

weggegooien of weggeven, maar je kunt ze ook verkopen ze kunnen 

(Voor een mooi nieuw meubelstuk bijvoorbeeld;))



Voordat je daadwerkelijk met opruimen aan de slag gaat is het goed 

om eerst aandachtig de kamer te bestuderen en in geheugen (of 

echt) een foto te maken van de huidige situatie. Hoe ziet het er nu uit 

en wat moet het eindresultaat worden?

Opruimtips die werken:

1. Het eerste en belangrijkste punt....LOSLATEN! 

Extra tip: Wist je niet meer dat je het had of heb je het minstens een 

jaar niet gebruikt? Dan kan het weg, je zult het echt niet gaan missen!

2. Pak ruimte voor ruimte aan, dit houd het overzichtelijk en zorgt 

ervoor dat je het werk ook afmaakt doordat je verschil gaat zien!

3. Begin door alle overbodige spullen – zonder emotionele waarde - te 

verwijderen. Bedenkt dat alle overbodige spullen veel ruimte innemen 

en dus je doel in de weg staan. 

4. Doe meteen afstand van je oude spullen, breng het naar het 

grofvuil, de redelijke tot goede spullen kun je verkopen of doneren. 

LET OP! Doe dit eenmalig en zorg dat je het niet weer opslaat!

5. Zodra de ruimte is opgeruimd begint het schoonmaakwerk. Schaf 

een fles schoonmaakmiddel aan met een geur die jij lekker vind en sop 

de ruimte grondig want een fris gesopt en opgeruimde ruimte geeft 

een gevoel van comfort en luxe!

6. Vermijd drop-zones! Je kent ze vast op de keukentafel die stapel 

met bonnetjes, folders, tijdschriften en post of stoel die als kapstok 

fungeert. 

7. Verwen jezelf! met spullen die een gevoel van luxe en comfort 

geven als een mooi bedsprei, een mooi nieuw servies enz.

Ga voor een gevoel van comfort en luxe!

http://www.residence.nl/inspiratie/indoor/woonaccessoires/36275-woonaccessoires-hoe-pas-je-ze-toe/


Om te beginnen ga je alle wensen en behoeften van alle bewoners 

inventariseren en op papier zetten zoals; leefstijl, hobby's, huisdieren, 

wat blijft er en wat moet er worden vervangen, voorkeur van kleuren 

enz. Een huis inrichten of veranderen begint altijd aan tafel met pen 

en papier om zo een duidelijke balans op te maken!

Bepaal het soort ontwerp op basis van budget en wensen als een 

decoratief ontwerp bestaande uit aanpassingen in kleur, meubels en 

accessoires of ga je voor een verbouwingsontwerp en moeten er 

grote ingrepen aan te pas komen?

Bedenk creatieve oplossingen en manieren voor de meubelopstelling. 

Veel mensen denken niet creatief te zijn maar dat is een misvatting 

denk maar aan je jeugd! Creativiteit kun je prikkelen en heb je nodig 

om uiteindelijk het interieur van jouw dromen te kunnen realiseren!

          HET IDEE

Na weken of maanden van wikken en wegen ben je er dan eindelijk 

uit….tijd voor verandering! Maar waar begin je? Precies… bij een goed 

plan. In mijn cursussen een bekend en belangrijk onderdeel, maar hoe 

komt zo'n plan nu tot stand? 

Een sterke basis bepaal je met een woonplan

Belangrijk feitje
Iedereen is in de basis creatief! 

Creativiteit is eenvoudig met wat 

tips weer terug aan te leren.

2.



Kleur je interieur!

3. DE INVLOED VAN KLEUR

Hoe weet je welke kleur er bij je past? Of 

beter nog…welke niet! 

Vaak versterkt een kleur je karakter, zo 

kiezen romantische mensen eerder voor 

roze en zie je dat conservatieve personen 

vaak een bruin interieur hebben (Bruin 

staat voor traditioneel, beheerst).

Kleuren hebben ook grote invloed op onze 

stemming, het is daarom van belang om 

balans te creëren tussen karakter en 

stemming. 

Stel je bent een rode persoonlijkheid en je 

bent veel moe doordat je als rode 

persoonlijkheid de lat voor jezelf vaak erg 

hoog legt. Dit kun je in balans brengen 

door bijvoorbeeld groen toe te voegen om 

rust te creëren of blauw om jezelf ruimte 

te geven en het “moeten”aan de kant te 

zetten. 

Complexe materie dus, die voor de 

compleetheid uitgebreid in mijn cursussen 

aan bod komt.



Veel mensen kiezen "veilig" voor wit maar een kleur hoeft echt niet 

altijd extreem te zijn, ook met een mooie grijstint kun je al een mooi 

effect creëren. Kleur op de wand kan een wereld van verschil maken in 

je interieur, het is alleen wel belangrijk dat je de juiste kleur kiest. 

Het kan namelijk ook verkeerd uitpakken en dat is meestal de grootste 

angst. 

Het is ook lastig en daarom help ik je een handje met een handig 

stappen plan!

1. Bekijk de ruimte; met kleur kun je bepaalde vlakken benadrukken en 

de ruimte vormen. wanneer je bijv. een langwerpige ruimte vierkant wil 

laten lijken kun je de korte muren een paar tinten donkerder schilderen.

2. Kleur kiezen; Kies altijd voor een neutrale basiskleur die je voor alle 

wanden wilt gebruiken en een accentkleur wanneer je een statement 

wilt maken of contrast in het geheel wilt toevoegen.

3. Maak een moodboard; indien je dit nog niet hebt gedaan, door het 

maken van je persoonlijke moodboard krijg je een vertaling van je 

persoonlijke stijl en kleurenvoorkeur. 

4. Heb je je keuze gemaakt? Heel goed! Dan kun je naar de winkel om 

de verf te kopen! Bedenk dat je voor een goed resultaat tenminste twee 

lagen nodig hebt en laat tussendoor de verf goed drogen.

Bij het zetten van de eerste strook kun je misschien schrikken maar zorg 

dat je het werk afmaakt want alleen zo kun je pas echt zien wat het 

resultaat zal zijn. Heb vertrouwen in je weloverwogen keuze en mocht je 

bang zijn dat het te heftig is, kijk de volgende dag nog eens met frisse

ogen. Wedden dat het dan reuze meevalt?

Kleur als verbindende factor in je interieur



Maak je gevoel tastbaar 
dmv een moodboard

         MOODBOARD MAKEN

Zoals aangegeven bij stap 2 is het van 

belang om een moodboard te maken.

Een moodboard wordt ook wel sfeerbord 

genoemd en is een visualisatie van een 

concept, idee, gedachte of gevoel. Het is 

een hulpmiddel waarmee je keuzes kunt 

maken en waarmee je doel of wens 

tastbaarder wordt. 

Hoe goed je ook je probeert om iemand uit 

te leggen welke sfeer je bedoeld, het gaat 

altijd makkelijker met een moodboard.

Verzamel zoveel mogelijk afbeeldingen van 

interieurs die je aanspreekt, sorteer dan de 

plaatjes die het meest met elkaar matchen 

en verwerk die uiteindelijke selectie in jouw 

moodboard.

4.

What if your moodboard came true...
Bij een moodboard creeër je een sfeer die je 

vervolgens makkelijker over kunt brengen want 
afbeeldingen zeggen veel meer dan woorden. 

 
 



Balans van wensen en behoeften. Iedere bewoner heeft zo zijn

wensen, inventariseer deze en zet deze op papier.

Vanuit hier ga je de Basisinrichting bepalen oftewel de 

basismaterialen als; wand, plafond, raam- en vloerbekleding en kun 

je op zoek naar alle stalen. Soms kun je deze online aanvragen.  

Zodra alle materialen en kleuren zijn uitgezocht kun je er een 

materiaalcollage van maken. Dit doe je door alle stalen naar 

verhouding op een vel papier te plakken, zo kun je een goed beeld 

krijgen van hoe jouw basisinrichting er straks uit komt te zien.

Tijdens stap 1 "het idee" ben je eigenlijk al begonnen met het woonplan. 

Hier ben je begonnen met het inventariseren van alle wensen en 

behoeften.

Een woonplan bestaat uit: 

Belangrijke tip
Een moodboard of materialen collage kun 

je ook digitaal maken. Er zijn handige 

gratis websites zoals Canva, waar je heel 

eenvoudig professionele collages en 

presentaties in kunt maken.

5. WOONPLAN



Maak je toekomstige interieur 
visueler met een 3D impressie 

6. INTERIEURONTWERP

Met een interieurontwerp kun je heel 

mooi inzichtelijk krijgen of de wensen

die je hebt haalbaar zijn in de ruimte. 

Helemaal fijn is het wanneer je je 

toekomstige interieur visueler kunt 

maken dmv een in 3D impressie. 

Dan krijgt de ruimte pas echt vorm!

Om te beginnen neem je een 

bouwtekening of inmetingsplattegrond 

en zet je deze over op schaal waarna je 

de meubelopstelling kunt intekenen.

Ontwerpen kan handmatig op papier of 

digitaal. Zelf gebruik ik voor mijn 

ontwerpen Floorplanner, dit is een 

volledig online platform en kun je overal 

gebruiken waar en wanneer je maar wilt 

op je laptop of computer maar ook op je 

telefoon of tablet. Het is een super 

gebruiksvriendelijk programma

Je kunt verschillende ontwerpen maken 

voor iedere kamer en de mogelijkheden 

zijn zelfs in de gratis versie eindeloos.



Wil je graag in Floorplanner een ontwerp opzetten dan begin je altijd 

met het maken van een basisplattegrond. Een basisplattegrond is jouw 

lege canvas waarin jij straks gaat werken en je meubelopstelling, 

verlichting accessoires enz. gaat intekenen. Wanneer je van plan bent 

om een extra wandje te plaatsen of weg te halen kun je deze 

veranderingen meteen meenemen in je basisplattegrond. 

Zodra alle muren zijn ingetekend kunnen de ramen, deuren en andere 

elementen op de juiste plek in te tekening worden gezet, superleuk om 

te zien hoe je ruimte steeds meer vorm gaat krijgen, één van mijn 

cursisten vergeleek het ontwerpen in Floorplanner zelfs als het spelen 

van "de Sims"

Om tot een goed meubelplan te komen is het belangrijk om de juiste 

balans te vinden in de ruimteverdeling. 

Vaak worden er relatief veel meubels bij elkaar geplaatst in dat ene 

deel in de woonkamer terwijl er aan de andere kant van de ruimte 

praktisch geen meubels komen te staan. 

Dit zorgt voor een disbalans in de ruimte verdeling. 

Door het maken van een meubelplan krijg je veel meer inzicht in de 

beschikbare ruimte en kun je met handige basisprincipen een veel 

ruimtelijkere en evenwichtigere opstelling creëren. 

Ontwerpen ala "Sims" is een feestje!

Belangrijke Tip
Bekijk voor je gaat ontwerpen de 

natuurlijke lijnen van de ruimte als 

hoeken, deuren, ramen enz., door dit 

denkbeeldige lijnenspel te volgen 

ontstaat er gevoelsmatig meer balans. 



De basis van eenheid is kleur, structuur en rust 

EENHEID EN BALANS CREEEREN

Er zijn natuurlijk verschillende foefjes om 

eenheid en balans in je interieur te aan 

te brengen. Neem bijvoorbeeld een 

vloerkleed, deze zorgt ervoor de 

verschillende meubelstukken in je zithoek 

met elkaar verbonden worden waardoor 

er een geheel ontstaat. Ook zorgt een 

vloerkleed voor een betere akoestiek.

Plaats je meubels niet allemaal tegen de 

wanden, maar zet ook eens iets vrij in de 

ruimte. Dit zorgt voor een ruimtelijker 

effect.

7

TIPS VOOR MEER BALANS

• Geen 2 stijlen in 1 meubelstuk zoeken! Je kunt beter een mooie mix 

van stijlen maken dan spullen kopen die je allebei net niet mooi vind.

• Structuur en vorm - Combineer verschillende materialen met elkaar. 

Structuur en details brengen het interieur tot leven: ze voegen warmte 

en diepte toe aan een ruimte. 

• 60-30-10 regel - Wil je kleur maar geen ratjetoe dan kies je voor 3 

kleuren die samen voor balans gaan zorgen. 60% basiskleur 30% 

secundaire kleur en 10% accentkleur die je gebruikt in accessoires.



Liefs Sharon

Hoe mijn reis begon...
In 2011 begon ik mijn ondernemersreis in de interieurbranche en 

via via kon ik aan de slag met mijn allereerste project.  

In 2016 richtte ik de Moodz Styling Academy op en begonnen de 

allereerste enthousiaste deelnemers met het volgen van de 

basis- en PRO interieurcursussen, en met resultaat!

Sinds die tijd is het aanbod flink uitgebreid en zijn vele cursisten 

de uitdaging aangegaan. Voor de leuk of als PRO... met het 

cursusaanbod van Moodz Styling Academy kun jij eindelijk jouw 

passie voor interieur verder ontwikkelen!

Mijn missie is om woongeluk te verspreiden omdat ik vind dat 

iedereen een fijne, warme plek verdiend wat je budget ook is!

Dankbaar realiseer ik de allermooiste interieurs, heb ik de leukste 

klanten en deel ik met alle liefde mijn kennis via de Academ!.

Intussen ken ik de echte klappen 
van de zweep en ben ik blij dat ik 

een stukje van mijn kennis en 
ervaring met jou mag delen. 

Ik gun het je!

www.moodzstylingacademy.nl

info@moodzstylingacademy.nl


