
 

Rosa’s review 

 

Waar liep je tegenaan in je interieur? 

Ik wist niet waar ik moest beginnen. Er was heel veel troep. 

Ik wist niet waar ik naar  moest kijken. Ik wist wel goed welke 

kleuren ik graag in mijn woning wilde hebben, maar niet hoe 

het bij elkaar zou passen. Welke spul len het belangrijkste zijn 

en waar ik op moest letten om cl iënten te kunnen ontvangen. 

Het starten van mijn praktijk . Hoe het er professioneel en 

netjes uit kon zien. Ik kreeg het niet voor elkaar om rust in 

mijn woning te krijgen en om meer ruimte te creëren voor alle 

spul len die ik heb. Ik was niet gemotiveerd. voelde me niet 

thuis in mijn eigen huis, de sfeer vond ik niet fijn.  

 

Wat heeft de samenwerking opgeleverd? 

Het heeft me echt een duw in mijn rug gegeven, zodat ik 

gemotiveerd en met veel enthousiasme aan de slag ging. Ik 

kreeg de smaak te pakken en begon zelf  allemaal leuke 

spul len en accessoires te zoeken. De manier waarop Pâmela 

kijkt naar je woning is bijzonder. Ze heeft er veel verstand 

van. Pâmela zag de dingen die ik niet zag. Tijdens het bezoek 

aan huis behaalden we al groots resultaat door kleine 

veranderingen aan te brengen.  

 

Wat heb je geleerd? 

Het echt stapje voor stapje te doen, met een plan, zodat je 

het op je eigen tempo kunt uitvoeren. Waar je op moet letten 

als je cl iënten ontvangt. Hoe het er professioneel uitziet. 

Welke kleuren en materialen het beste bij elkaar passen . 



 

Welke spullen er nodig zijn voor een wachtruimte, zoals: 

folders, thee en koffie voor in de wachtruimte, speelgoed  voor 

de kinderen. Hoe de cliënten zich op hun gemak voelen, een 

prettige uitstraling. Het aanschaffen van een v itrinekast om 

oliën, edelstenen etc. te verkopen. Dit vond ik een goede tip. 

Dat je echt moet kijken naar de kleur van de meubels, 

spul len, voordat je de verf  koopt, zodat ziet of het de juiste 

kleur is. Bij welke websites en winkels je het beste spullen 

kan kopen, voor een goede prijs / kwaliteit verhouding.  

 

Welke adviezen heb je al uit kunnen voeren?  

De inrichting van de woning is veranderd. De goede verfkleur 

is uitgezocht.  Ik heb op Pâmela’s advies fotobehang besteld, 

waar ik heel bl ij mee ben. Wat goed past bij mijn praktijk en 

de kleuren van de muur. Spul len zijn op een andere plaats 

gezet in mijn woonkamer, waardoor mijn woonkamer nu 

groter l ijkt.  Ik heb veel opgeruimd.  

 

Welke resultaten heb je behaald? Is er al iets veranderd 
in je leven?  

Jazeker. Ik ben nu echt actief dingen aan het veranderen in 

mijn interieur. Nieuwe spullen gekocht. Ik sta ervan te kijken 

dat interieur, de manier van wonen, zoveel met je doet. Het 

motiveert me ook om goed op te ruimen, dingen weg te doen, 

die niet meer bruikbaar zijn. Het ruimt op, maar ook in je 

hoofd. Het geeft  rust. Ik zie er niet meer als een berg tegen 

op, maar doe het nu met veel plezier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat vind je van Pâmela’s  werkwijze? 

Heel fijn. Pâmela bli jft ook goed contact houden. Ze is erg 

betrokken bij het proces. Ze heeft interesse in mij als persoon 

en zet mijn persoonlijke doelen en smaak te allen ti jde op de 

voorgrond. Ze speelt hier goed op in. Het werken met de 

vragenlijsten vond ik fi jn. Daarnaast voelt Pâmela je goed 

aan, waardoor ze heel gericht kan adviseren.  

Pâmela is ook eerlijk. Als ze merkt dat ik ergens tegenaan 

loop of als er een blokkade is, geeft ze dit aan, zodat ik t ijdig 

kan ingrijpen. Pâmela begeleidt me goed door de prioriteiten 

keer op keer te herhalen, zodat ik niet afdwaal en gefocust 

bli jf.  

Er is een duideli jk plan en structuur. Pâmela geeft veel 

adviezen, maar er is alti jd voldoende ruimte voor eigen 

inbreng. Ze kijkt echt met je mee om samen tot de beste 

oplossingen te komen.  

Het 3D-programma zorgt ervoor dat je een duidel ijk beeld 

krijgt van hoe de ruimte eruit gaat zien en dat is erg leuk! 

Echt heel gaaf om te zien en motiveert meteen om eraan te  

beginnen. Je krijgt inzicht in hoeveel ruimte je hebt, de 

kleurencombinaties en zoveel meer. 

 

Geloof je dat een holistische kijk op interieur je leven 
op een positieve wijze kan beïnvloeden? 

Zeker geloof ik dat. Door Pâmela’s  holistische kijk weet ze 

precies waar ze op moet letten in mijn interieur en waar ik 

mij prettig bij voel. De energie in huis is meteen anders, voel 

me veel meer thuis door de veranderingen.  

 



 

Wat vind je van de vragenlijsten? 

Heel interessant en leuk om in te vul len. Je krijgt meteen een 

beter beeld van jezelf,  als persoon. Ook krijg je meer 

duidel ijkheid over wat je mooi en belangrijk vindt  in jouw 

woning en wat niet. Ook het Human design chart dat Pâmela 

gebruikt is interessant. Ik had hier nog nooit van gehoord en 

het heeft me echt inzichten gegeven over mijn manier van 

werken bijv.  

 

Zou je een samenwerking aanraden? 

Dat zou ik zeker aanraden. Pâmela is een prettig en l ief 

persoon om mee samen te werken. Pâmela vindt haar werk 

erg leuk en gaat op een professionele manier te werk. Ze is 

enthousiast en geïnteresseerd in de ander. Ze weet mij te 

motiveren en enthousiast te maken. Ik heb echt die duw in  de 

rug gehad. Zelfs met klussen, taken waar ik als een berg 

tegen op zag, zodat ik met veel plezier aan de slag kon gaan. 

De combinatie van haar kennis van interieur, haar intuït ie en 

holist ische kijk, zorgt ervoor dat er aan al mijn verwachtingen 

is voldaan.  

 

Waar liep je tegenaan in de ruimtes die zijn ontworpen? 

De juiste kleuren en kleurcombinaties, dat alles op de goede 

plaats staat. Dat het praktisch, maar ook mooi moest worden. 

Ik wist niet goed waar ik op moest letten.  

 

 

. 

 

 



 

Hoe vind je de ontwerpen geworden?  

Echt supergaaf! Heel leuk om de ruimtes zo in 3D te zien. Je 

ziet meteen hoe het eruit gaat zien. Je ziet hoe de kleuren bij 

elkaar passen, de juiste (kleuren)combinaties bij de meubels . 

Op deze manier kun je de juiste spul len aanschaffen.  

 

Heb je verbeterpunten?  

Ik ben nog niks tegengekomen. 

 


