Do’s Interiors:

‘Een interieur is pas
geslaagd als het leefbaar
en persoonlijk is’
De ultieme kruisbestuiving tussen een ontwerpbureau en interieurwinkel. Zo omschrijft
interieurarchitect Anke Creemers haar zaak Do’s Interiors. Negentien jaar geleden begon
ze haar bedrijf, dat inmiddels uit een jong en hecht team van vier dames bestaat.
Samen vernieuwen ze met plezier interieurs, met oog voor detail én een persoonlijke
touch. “Het is altijd een puzzel die je samen met de klant legt.”
Een goed interieur dat tot in de puntjes klopt, begint
altijd bij een sterk ontwerp. Voor Anke Creemers en
haar team bestaat daar geen twijfel over. “Je kunt wel
een nieuwe bank uitzoeken, maar wil je een verhaal
met je interieur neerzetten, kijk dan naar het totaal
plaatje. De wanden, de vloeren, maar ook persoonlijke
dierbare items die je al hebt. Vaak vinden mensen een
product mooi omdat er een bepaalde stijl bij hoort.
Wij onderzoeken of die stijl bij de bewoners en al hun
woonwensen past.”
‘Een interieur moet leven’
Want een interieur uit het boekje, daar gruwt Anke
van. “Een interieur moet leven en vooral ook praktisch
zijn. We bekijken een huis eerst vanuit onze helicop
terview en gaan altijd bij de klant thuis kijken. We
beluisteren dan hoe iemand het huis gebruikt. In welke
kamers wordt het meest geleefd? Is een thuiswerkplek
gewenst? Hebben de kinderen voldoende ruimte om
te spelen? Al dat soort zaken nemen we mee in ons
advies.”
Het allerleukste van het vak vindt Anke de goede
relatie die ze met klanten opbouwt. “Soms ontstaat
daar zelfs een vriendschap uit. Je komt immers heel
dicht bij iemand, trekt letterlijk de kasten open en ziet
wat voor leven iemand leidt. De gesprekken gaan
zeker niet alleen over iemands woonwensen, maar
ook over kinderen, hobby’s, huisdieren of waar iemand
op reis is geweest.”
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Over het hechte team
Do’s Interiors bestaat naast de 49-jarige
interieurarchitect Anke uit Anna Marijn
(36), Milou (31) en Anne (29). Anna Marijn
werkt inmiddels al 12,5 jaar bij Do’s
Interiors, Milou 8,5 jaar en Anne bijna
5 jaar. Anke: “We vormen een hecht
team. Waar ik me op de creatieve kant
van de bedrijfsvoering stort, is Anna
Marijn onze sterke kracht voor zaken
als de backoffice, logistiek en financiën.
Ook interieurontwerpers Milou en Anne
leveren ieder vanuit hun eigen persoon
lijkheid een belangrijke bijdrage aan het
karakter van ons bedrijf. We zijn goed
op elkaar ingespeeld en betrekken
elkaar voortdurend bij onze projecten.
We doen het echt samen!”

Eigenheid
In de grote showroom aan de Aalsterweg 89 te
Eindhoven, kunnen klanten shoppen voor hun interieur
en inspiratie opdoen. “Wil je voor de juiste interieurkeus
gaan, dan is het ontwerp de eerste stap. In ieder
ontwerp streven we naar eigenheid. Een persoonlijke
toets is daarom heel belangrijk. Dat kunnen foto’s zijn,
een familiestuk zoals een oud bijzettafeltje of een
bijzonder kunstwerk. Ben je bang dat het oude bijzet
tafeltje misschien op het eerste oog niet past in het
nieuwe ontwerp? Geen probleem, want ik zeg altijd:
het moet juist een beetje schuren, wil het interessant zijn.
Deze puzzel leggen we altijd samen met de klant.”
Bergruimte en thuiswerken
Een belangrijk thema in veel interieurs is bergruimte, stelt
Anke. “Als je geen goede of niet voldoende opbergplek
ken hebt in huis, dan kan het interieur nog zo fantastisch
zijn, maar dan heb je in praktische zin toch de plank
misgeslagen. Ook een goede thuiswerkplek is, zeker
sinds de coronacrisis, voor veel mensen belangrijk. In
onze etalage hebben we daarom twee thuis
werkplekken ingericht in twee verschillende sferen. Een
thuiswerkplek hoeft helemaal niet groot te zijn, maar
met een mooi behang, een goede stoel, bureau en
accessoires kun je een fijne en sfeervolle werkplek
creëren.”

www.do-s.nl
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