
BOOST JE 
(T)HUIS

I S  JOUW  (T )HUIS  PASSEND  ALS  EEN  HANDSCHOEN .  

NIET  DOORSNEE ,  MAAR  NET  ZO  BIJZONDER  ALS  J I J !

CHECKLIST



THE KEY
ELEMENTS

VISUAL IZE  |  P .3

ASK  YOURSELF  QUEST IONS   |  P .5

COLOR  YOUR  L IFE   |  P .7
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02
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WHAT  MAKES  YOU  HAPPY   |  P . 10

INTERIOR  BOOST   |  P . 12

BR IGHTEN  YOUR  DAY   |  P . 14

GO  FOR  I T !   |  P . 16

04

05

06

07



''HANG DE SLINGERS 
   OP IN JE LEVEN!''

Super tof dat je deze checklist leest! 

Je checkt zo naar mijn idee de

belangrijkste elementen om je

omgeving te laten passen als een jas. Ik

ben ervan overtuigd, en het is zelfs

bewezen, dat jouw omgeving super veel

invloed heeft op je functioneren en

welzijn. Hoe tof zou het zijn als je

omgeving je energie geeft, je inspireert

en past als een handschoen!?

 

Ik ben Esther Kooi, mama van 2 mooie

kinderen Guus en Fiep en getrouwd

met Aris.

Twaalf jaar geleden studeerde ik cum

laude af als harpiste aan het

conservatorium van Amsterdam, maar

werd doodongelukkig van het

muziekmaken. Zeven jaar geleden gooide

ik het roer om, volgde mijn hart en begon

mijn eigen interieurstudio.

 

Ik wil je ontzettend graag inspireren en

laten zien wat kleur, durf,

eigenzinnigheid en persoonlijkheid met

je doet. Hang de slingers op in je huis en

laat dit het startpunt zijn van jouw

droomleven!
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01
Een sfeerbeeld maken kun je op

verschillen manieren doen. Verzamel

beelden en plaatjes,

maak hiervan een overzicht en plak of

print dit op A3 formaat.

 

Gebruik beelden waar jij blij van

wordt en direct een goed gevoel bij

krijgt. Dit hoeven niet alleen

afbeeldingen te zijn van

interieur(accessoires). Liever niet

zelfs! Het gaat om jouw beleving.

 

VISUALIZE

Denk niet na over wat je kiest, maar

vertrouw op je gevoel. 

95% van de beslissingen neem je met

je onderbewuste. Deze komen uit je

tenen en passen bij jou. Als je er langer

over na gaat denken kun je vast

bezwaren opnoemen waardoor je die

afbeelding juist niet zou moeten

kiezen. Vertrouw op jezelf en kies met

je intuïtie.

T IP  VAN  ESTHER

BEKIJK JE SFEER
BEELD

 VAN 

EEN AFSTAND. DOOR DIT 

OVERZICHT KUN JE MAKKELIJK 

DE RODE DRAAD ONTDEKKEN
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02
ASK YOURSELF 

Nu je een beeld hebt gevormd met alle plaatjes waar je blij van wordt kun je gaan

kijken wat het zegt. Wat valt op? En wat vind je belangrijk. Stel jezelf eindeloos

vragen.... 

Durfde je los te laten bij het kiezen?

Wat is er anders in dit sfeerbeeld dan op dit moment in je huis?

Welk gevoel roept dit beeld bij je op?

Wat zegt dit over jouw leven op dit moment?

Welke plaatsen in huis vind je belangrijk

Lig je graag op de bank of zit je het meest aan de eettafel?

enzovoorts....

IS HET TIJD OM HET ROER OM TE GOOIEN 

OF GEEFT JOUW HUIS JE AL BERGEN 

ENERGIE, INSPIRATIE EN FUN?

5
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03COLOR YOUR LIFE

Bij welke kleuren voel je je fijn? 

Vaak zijn mensen bang voor kleur: 'Ik doe alle muren wit,

lekker licht en ruim'. Maar het is zó zonde! Kleur geeft

diepte, beleving, inspiratie, persoonlijkheid en energie. Ik

kan je vertellen dat ik geen 1 muur in mijn woonkamer wit

heb gemaakt en heb zelfs vrij donkere kleuren en heel

aanwezige kleuren gebuikt. Het is niet donker, het heeft

sfeer, is persoonlijk, knus en gezellig.

 

Zet jezelf niet vast, maar zorg voor een open mindset. Kijk

naar jemoodboard. Komt hier al iets uit? Kies kleuren met

je gevoel en neem stalen mee naar huis. Je kunt zien wat

het doet, want ieder licht dat erop schijnt maak t de kleur

nét iets anders.

 

Dat je nu andere kleuren kiest dan 

een aantal jaar geleden is ook heel 

normaal. Jij verandert en daarbij 

horen ook andere kleuren.
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Zet drie of vier kleuren op een rij waar je je heel 

goed bij voelt en die op dit moment bij je passen. 

Oordeel nog niet, later kun je bepalen wat je 

precies met deze kleuren gaat doen.

T IP  VAN  ESTHER
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04

Als je zou moeten kiezen, kies je dan

onbewerkt hout, teak, underlayment,

steigerhout of is het misschien zo dat

je het liefst zo min mogelijk

natuurlijke materialen in huis wilt

hebben?

 

Zonder bij voorbaat bezwaren te

verzinnen, wat voor vloer zou dan je

voorkeur hebben en welke kleur vind

je mooi? En zou je voor een leren

bank gaan of juist voor stof? 

 

Zet de materialen die je aanspreken

eens op een rijtje en kijk eens

waarvoor je het zou kunnen

gebruiken.

WHAT MAKES 
YOU HAPPY

Zorg bij het kiezen van materialen

dat je sfeerbeld helder is voor jou.

Strak, landelijk, eigenzinnig, warm,

kleurrijk, gedurfd, eclectisch etc. En

niet onbelangrijk; welk onderhoud je

voor alles over hebt.

 

Ga voor contrast! Gebruik niet teveel

kille materialen bij elkaar. Een leren

bank bij een gietvloer kan prachtig

zijn als je het combineert met een

mooi vloerkleed. Dit geeft warmte en

zorgt ook nog eens voor een betere

akoestiek.
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05
Na voorgaande stappen is er al een

heleboel helderder geworden. Je weet

nu welke basis je huis nodig heeft om

aan jouw wensen te voldoen. Je hebt

gekeken waar je je goed bij voelt en

welke kleuren bij jou passen.

 

INTERIOR BOOST

Als je meubels en accessoires uit

gaat kiezen, kies dan ook de items

waarvan je meteen denkt 'wauw!'. Ga

ook eens kijken bij wat duurdere

design winkels. Niet alle items zijn

mega duur, maar kunnen wel net dat

extra's geven waar je naar op zoek

bent. Bovendien heb ik echt de

ervaring de afgelopen jaren dat, bij

zitmeubilair, goedkoop vaak

duurkoop is.

 

Weet je van jezelf dat je over 5 jaar

zeker weer toe bent aan een flinke

verandering? Dan is er natuurlijk

niets mis mee om die leuke bank aan

te schaffen van een paar honderd

euro, maar als je gaat voor een

langduriger en duurzamer plaatje,

kies dan voor mooie merken.MY  FAVORITES

Ontwerpdu
o - Moooi - Mater - 

Wout - Hay - HK living
 - Droog - 

Seletti
e - Pode - B&B italia - 

Vitra - Zuive
r  - Zaans

ch Faam
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06

BRIGHTEN 
YOUR DAY

Licht is super belangrijk. Zeker als je

hoogsensitief bent is het goed eens

naar de verlichting in je huis te kijken.

Heb je wel overal licht met de juiste

functie en waar jij je goed bij voelt?

BIJ  90%  VAN  ALLE  
HUIZEN  I S  L ICHT  EEN  
ONDERGESCHOVEN  
KINDJE

Basisverlichting; deze verlichting

geeft de ruimte van bovenaf

voldoende licht en vormt geen

schaduwen.

 

Functionele verlichting; dit is

belangrijk bij wat je gaat doen op die

plek of in die ruimte. Zit je op de

bank te lezen? Zorg hier dan voor

leesverlichting.

 

Accentverlichting; er zijn delen in

huis die je misschien extra aandacht

wilt geven. Dat mooie schilderij of

misschien een hele lange muur

zonder deuren, dan is het tof er gave

accentverlichting op te hangen zodat

je de muur breekt.

 

Sfeerverlichting; de grote valkuil, dit

kent iedereen. De meeste mensen

hebben alléén maar sfeerverlichting.
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07
GO FOR IT!

Je hebt nu helder welke richting je op wilt en je weet nu waar je staat. Nu kun je gaan

kijken of de wensen die je hebt opgeschreven haalbaar zijn of dat jouw huis al de

perfecte basis is. Maak als het nodig is krachtige keuzes en doe dingen vooral niet

met je hoofd, maar met je hart.

 

Je kunt nu recht op jouw doel af en zorgen voor dat toffe huis met durf, kleur en

vooral eigenzinnigheid. Wees niet bang, maar ga ervoor. Durf de verandering toe te

laten en maak juiste keuzes als je een aanvalsactie inzet. Investeer in super mooie

items en vooral in jezelf. Laat je inspireren door je huis, krijg rust, ervaar veiligheid,

persoonlijkheid en bergen energie. Hang de slingers op en zorg dat dit het startpunt

wordt van jouw ideale leven!
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JOUW HUIS PASSEND 
ALS EEN HANDSCHOEN. 

NIET DOORSNEE, NET 
ZO BIJZONDER ALS JIJ
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ESTHER  KOOI



WHAT'S
NEXT?
Deze 7 elementen gebruik ik bij

de opbouw van mijn

interieurontwerpen. Wanneer het

je lukt alle elementen het 'wauw'

effect te geven in jouw huis, wordt

het een plek waar je energie van

krijgt, van gaat stralen, die je

inspireert en waar je thuiskomt.

Ben je aan de slag gegaan met

deze checklist, maar lukt het je

niet goed? Wil je wel maar heb je

geen tijd om te bereiken wat je

wilt naast je drukke baan of je wil

je gewoon snel grote sprongen

maken?
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Kijk hier hoe we er samen voor kunnen zorgen 

dat jouw droomhuis werkelijkheid wordt. 

Maak van jouw huis een bijzonder (t)huis!

WWW .TOETWONEN .NL

    Esther Kooi

Alle ontwerpen en tekeningen in dit ebook zijn gemaakt door Esther Kooi.

Je mag dit document in zijn geheel doorsturen naar anderen.

Wil je delen overnemen, vraag dan eerst toestemming aan Esther Kooi.

@toetwonen


