
 

Willeke’s review 

 

Waar liep je tegenaan in je interieur? 

De kamer van onze zoon was vrij rommelig en redelijk groot, 

wij vonden het lastig om dit  op een leuke en functionele 

manier in te richten. Ook zijn we van plan de garage bij het 

huis te betrekken zodat we een ruimere keuken en  leefruimte 

krijgen. Mijn man en ik vonden het moeil ijk om samen tot een 

plan te komen over wat de meest praktische indeling zou zijn.  

Dus onze vraag lag voornamelijk bij hoe we een ruimte het 

meest praktisch indelen. 

 

Wat heeft de samenwerking opgeleverd? 

Het hielp ons enorm dat Pâmela met een duidel ijk plan kwam, 

een mooie digitale tekening, die zorgde dat het echt tot leven 

kwam. Dit maakte voor ons echt inzichtel ijk hoe we de  

ruimtes in konden delen.  

 

Wat heb je geleerd? 

Dat al les begint met opruimen! Ook gaf Pâmela ons goede 

tips, bijvoorbeeld dat we in de grote kamer van mijn zoon  

zouden kunnen kiezen voor een groot meubel (i .p.v. al le 

kleintjes die er nu staan) of de t ip  om in onze slaapkamer de 

spiegels van de kast weg te halen, omdat ik me soms niet 

helemaal lekker voel in die kamer.  

Dat soort tips vind ik zo fijn, daar denk je ze lf niet aan, maar 

het heeft wel veel impact op de sfeer in de kamer en /of 

maakt het echt meer tot een geheel. 

 



 

Welke adviezen heb je al uit kunnen voeren?  

Voornamelijk met het opruimen, wat een ruimte geeft dat al! 

Omdat het redeli jk grote plannen waren die we met Pâmela 

besproken hebben, zijn we nu een planning aan het  maken om 

te kijken in welke volgorde we het gaan uitvoeren. 

 

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

Er is nu een planning. Pâmela heeft ons het zetje gegeven om 

er nu eens echt mee aan de s lag te gaan. 

 

Wat vind je van Pâmela ’s werkwijze? 

Heel erg fijn. Pâmela is erg open en voelt vertrouwd aan. Ze 

had zich goed ingelezen in onze thuissituatie, wat erg fijn 

was. Ze kwam gelijk met goede ideeën en wist goed wat er bij 

onze zoon past.  

 

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

Ja! Geloof ik zeker. 

 

Wat vind je van de vragenlijsten? 

Ik vond dat heel f ijn werken. Ik had echt het idee dat Pâmela 

ons al kende, waardoor het gelijk  makkeli jk praten was over 

wat we zouden wil len en wat er bij ieder gezinslid past.  

 

 

 



 

Zou je een samenwerking aanraden? 

Zeker weten! Ik vond het erg fi jn dat Pâmela de moeite nam 

ons gezin echt leerde kennen, voordat ze aan de slag ging. 

Pâmela ziet ieders behoefte en kan hierdoor goede 

persoonlijke tips te geven. Pâmela is een l ief, warm persoon 

waardoor we een fijn gesprek hadden ti jdens het bezoek aan 

ons huis. Daarnaast heeft ze gewoon echt een goede kijk op 

hoe je een ruimte het best in kan richten  en kan ze je goed 

enthousiasmeren. Wij hadden geli jk zin om aan de slag te 

gaan! Toen Pâmela net weg was al! En helemaal nadat ze de 

digitale tekeningen had doorgestuurd.  Ook de tips die ze de 

weken erna nog doorstuurde waren erg welkom en heeft ons 

op nog meer ideeën gebracht.  

 

Waar liep je tegenaan in de ruimtes die zijn ontworpen? 

Bij beiden: de indeling.  

 

Hoe vind je de ontwerpen geworden?  

Kamer Jan: 

Echt helemaal tof! Indel ing, kleuren: Ik vind het echt heel erg 

mooi. Ook dat Pâmela echt heeft ingespeeld op zijn interesses 

vind ik zo ontzettend leuk.  

Een behang met dieren, een wereldbol. En de indeling met de 

3 verschil lende hoeken die de kamer onderverdelen  geeft de 

kamer veel meer rust.  

Keuken: 

De keuken vond ik ook zo fijn om hier een digitaal voorbeeld 

van de krijgen. Het maakt het voor ons zoveel inzichtel ijker. 



 

Het zorgde ook dat we het eindel i jk eens werden over de  

indel ing. Ik ben echt super dankbaar dat  Pâmela dit voor ons 

zo in beeld hebt kunnen brengen, het heeft ons echt verder 

geholpen. 

 

Heb je verbeterpunten?  

Ik vond de manier van werken erg fijn! Bij ons gesprek was 

mijn man Thomas alleen niet aanwezig. Dat vond ik achteraf 

gezien toch wel jammer, dan had hij misschien iets meer zijn 

wensen aan kunnen geven. 

 

[ Dit punt is geïmplementeerd, alle afspraken worden 

voortaan inclusief partners gepland]  


