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Wat doe je in het dagelijks leven?
“Ik werk als zelfstandig interieur ontwerper. Mijn opdrachtgevers zijn particulieren en bedrijven. De opdrachten houden het totaal inrichten van een kantoorpand, hotel of praktijk
in tot het inrichten van woonruimtes. Daarnaast ontwerp ik veel op maat meubels en
keukens. Het is erg leuk en gevarieerd werk.”
Hoe is dat zo gelopen?
“Acht jaar geleden heb ik een carrièreswitch gemaakt. Na een succesvolle loopbaan in de
IT begon ik steeds meer de passie te missen in mijn werk. Ik heb toen besloten weer te
gaan studeren. In 2005 ben ik gestart met de studie Interieur Vormgeving en tijdens mijn
afstudeerjaar heb ik mijn bedrijf opgezet.”
Wat maakt jouw werk bijzonder?
“Ik probeer in mijn ontwerp de ziel van mijn opdrachtgever te leggen, dat bij binnenkomst
direct de link wordt gelegd met de gewenste uitstraling. Daarnaast wil ik onderscheidend
zijn en uniek. Waarbij de opdrachtgever na oplevering zegt ‘dat had ik nooit kunnen bedenken’ en ‘dit overtreft mijn wensen.’ Dan is mijn missie geslaagd.”

Ook met uw bedrijf in
Meubel?
Stuur een bericht naar
redactie@meubel.nl

MIJN BEDRIJF

Waar stond je drie jaar geleden?
“Drie jaar geleden werkte ik naast mijn eigen bedrijf nog deeltijd als productmanager. Ik
richtte mij op het ontwerpen en beheren van de productverpakkingen. Datzelfde jaar heb
ik besloten helemaal voor mijn bedrijf te gaan.”
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En de toekomst?
“Ik heb de ambitie om over drie jaar nog meer naamsbekendheid te hebben, nog meer
samenwerkingen aan te gaan en bijzondere projecten te mogen realiseren.”
Voor wie heb je bewondering?
“Ik heb bewondering voor interieurontwerper Eric Kuster. In een interview gaf hij onder andere aan dat de basis van succes ligt in intuïtie en communicatievaardigheden. En je moet
niet alles zelf willen doen. Besteed dingen die je niet leuk vindt

