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Misschien verwacht je dat ik je - als interieuront-
werper - meteen tips ga geven over kleur, behang 
en themakeuzes, maar niets is minder waar. Een 
goed interieurontwerp vraagt niet alleen om een 
mooi kleurenpalet, prachtig behang en een 
inspirerend thema. Het vraagt ook om een balans 
tussen wat praktisch, comfortabel en veilig is. En 
dat het er natuurlijk waanzinnig mooi 
uitziet! Vooral als het gaat om een kamer voor 
jouw kleine wondertje.

De eerste zeven tips gaan daarom dan ook over 
de (praktische, comfortabele en veilige) keuzes 
die je kunt maken voor jouw droombabykamer 
en wat het effect daarvan is op het uiteindelijke 
ontwerp.

Tegen het einde van de checklist gaan we zeker 
nog aan de slag met de babykamer ‘looks’ en hoe 
je die verder uitwerkt.

Kortom, dit is een inspirerende checklist met 10 
toptips, waarmee je zelf aan de slag kunt gaan 
om je eigen droombabykamer te maken!

10 toptips 
voor het maken 
van jouw 
droombabykamer
Wauw, er is een kleintje op komst! Een fijne tijd  
die veel veranderingen met zich meebrengt. Eén 
van de leukste dingen is natuurlijk het inrichten 
van een nieuwe babykamer.

In dit checklist geef ik je 10 toptips om je op 
weg te helpen bij het maken van jouw droom-
babykamer. Iedere tip brengt je een stapje dichter 
bij een prachtig resultaat. 

INLEIDING
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“Begin op tijd met de babykamer” Hmmm… Wat betekent dat eigenlijk? Hoeveel 
tijd kost het ontwerpen en creëren van je droombabykamer? Als je net zo’n 
enthousiaste interieurjunkie bent als ik, dan heb je de babykamer al af voordat je 
zwanger bent! En nee, dat is geen grap. Ik had mijn droombabykamer al in mei af, 
terwijl ik pas in september zwanger werd! 

Maar: dat hoeft natuurlijk niet. Om een droombabykamer te realiseren, heb je 
ongeveer 8 tot 12 weken nodig. Mits je geen verbouwing hoeft te doen (muren ver-
plaatsen, dakkapellen aanbrengen etc.) en je handige mensen om je heen hebt voor 
schilderwerk, behangen en dergelijke werkzaamheden. De meeste tijd zit overigens 
niet in het klussen, maar in het ontwerp en het vinden van de juiste meubels en 
accessoires, die helemaal passen bij jouw gewenste babykamerlook.

Je kunt niet pas beginnen als je met zwangerschapsverlof gaat. Je hebt namelijk ook 
te maken met levertijden van nieuwe meubels. Die kunnen soms wel oplopen tot zes 
weken. En vergeet ook niet de verf die je gebruikt bij het klussen. In elke soort verf 
zitten namelijk stoffen die vrijkomen bij het uitharden en die zijn pas na twee weken 
volledig verdwenen. Tot slot: het is natuurlijk de vraag of je in je derde trimester nog 
de energie hebt om een babykamer te ontwerpen en in te richten.

Heel veel mama’s waar ik mee werk zijn +/- 20 weken zwanger als ze mij benaderen 
of zelf beginnen met het ontwerp en de uitvoering van hun droombabykamer. 

Kortom ga je zelf aan de slag met jouw babykamer houd dan rekening met zo’n 8 tot 
12 weken doorlooptijd. Zeker als je de babykamer klaar moet maken terwijl je ook 
gewoon nog aan het werk bent en waarschijnlijk alleen in de weekenden écht flink 
kunt doorwerken. Besluit je het uit te besteden, dan kan het natuurlijk sneller. Hoe 
dan ook: begin niet te laat, zodat je de energie hebt om het helemaal naar je zin te 
maken.

TIP 1
Neem de tijd 
(voor verbereiding en uitvoering)
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Vaak als ik het heb over ‘type’ babykamers, dan denken mensen meteen aan een 
bepaalde stijl, zoals een romantische of een moderne babykamer. De stijl zegt iets 
over de ‘look’ van een kamer. Daar hebben we het later in deze checklist nog over. 

In dit geval bedoelen we met ‘type’ babykamer of je een meegroeikamer wilt, een 
geslachtsneutrale kamer of juist een echte jongens- of meisjeskamer. 

Meegroeikamer
In dit type kamer houd je alle basiselementen neutraal; een neutrale kleur of print 
op de muur, effen raamdecoratie en een neutrale vloer. Zo creëer je een tijdloze 
babykamer, die je - bijvoorbeeld met een meegroeibed - kunt laten meegroeien met 
je kind. Met de juiste accessoires zorg je voor wat extra kleur, een bepaalde sfeer of 
een specifiek thema.

Geslachtsneutrale kamer
Deze kamer is geschikt voor jongens én meisjes. Handig als je nog niet weet wat het 
wordt. Of als je de babykamer later ook nog voor een tweede kindje zou willen 
gebruiken. In deze kamer kies je bijvoorbeeld voor een uniseks kleur op de muur, of 
ga je voor een thema als safari, jungle, Winnie de Poeh, fris, zonnig, natuur, wolken, 
bosdieren, Nijntje, retro of zee en strand. Kortom; een thema dat zowel geschikt is 
voor een jongen als voor een meisje.

Een echte jongens- of meisjeskamer
Weet je of je een jongetje of een meisje krijgt? Dan kan het ook heerlijk zijn om uit 
je dak te gaan met blauwe of roze tinten. Of met dinosaurussen of bloemen. En als 
je net als ik dól bent op alles wat met interieur te maken heeft, dan is het ook geen 
straf om je droombabykamer over een paar jaar om te toveren naar een coole kinder-
kamer!

TIP 2
Bedenk wat 
voor type babykamer je wilt
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Als jij aan jouw droombabykamer denkt, denk je dan eerst aan hoe die er uit moet 
zien of aan hoeveel het gaat kosten? Het zou het mooist zijn als het een beetje van 
beiden is. Jouw budget heeft direct invloed op de esthetische keuzes die je kunt 
maken bij jouw babykamerontwerp. Zo is behang vaak net iets kostbaarder dan verf 
en kost een houten vloer meer dan laminaat.

Heb je al een mooie, geschikte ruimte, dan ben je minder kwijt dan wanneer je nog 
een zolderverdieping moet aftimmeren, of een dakkapel plaatsen. De kosten kunnen 
dan ineens hard oplopen, zeker als je hier een professional voor moet inhuren.

Voor de inrichting geldt: je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Voor een gemid-
delde babykamer, met commode, ledikant, kledingkast en wat accessoires, ben je al 
snel zo’n 500 - 650 euro kwijt. 

Maar: dan heb je alleen de kale inrichting. Kosten voor een verbouwing, 
schilderwerk, behang, vloer of vloerkleed, beddengoed, verlichting, babyfoon, 
verschoonkussens en -hoezen, een stoel waarop je kunt voeden, etc. komen er nog 
bij. En die zijn best héél essentieel in het ontwerp van jouw droombabykamer!

Realistische adviezen
Als interieurontwerper kan ik maar één advies geven: maak een lijst met wat je denkt 
nodig te hebben of graag wilt hebben en noteer de bijbehorende kosten. Maak op 
basis van die informatie een realistisch budget.

Verder adviseer ik mijn klanten altijd om de grootste bedragen te investeren in
blijvende elementen zoals vloeren, muren en goede raamdecoratie. Het liefst dingen 
die, nadat jouw kleintje de babykamer is ontgroeid, ook nog bruikbaar zijn. De rest 
van het budget verdeel je over meubelen en accessoires – daar zijn namelijk heel 
veel creatieve (goedkopere) oplossingen voor te bedenken!

5-star kwaliteit
Voor mijn eigen 5-star droombabykamer had ik een budget van 5.000 euro. Voor 
deze kamer was namelijk ook een verbouwing nodig. Daarnaast investeerde ik in een 
op maat gemaakt commode met wasbak, maatwerk raamdecoratie en een unieke 
vintage kledingkast. De meubelen en accessoires kocht ik deels tweedehands of 
maakte ik zelf. Hierdoor kon ik - ondanks de grotere investeringen - tóch binnen 
budget blijven. 

TIP 3
Budgetteren 
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Als je droombabykamer klaar is, ben je zo trots 
als een pauw. Helemaal klaar om jouw kleine 
wondertje te verwelkomen. Maar je bent 
ongetwijfeld nóg trotser als je het verschil tussen 
hoe het was en *nu* kunt laten zien. 

Van een rommelhok tot een prachtige babykamer. 
En hoe fijn is het dan als je ook nog wat foto’s 
hebt van het rommelhok dat het eerst was? Je 
zult zelf de transformatie nog graag terug willen 
zien én het is natuurlijk hartstikke leuk voor in je 
babyboek!

Tip 4
Maak 
voor-en-na-foto’s! 
Na jaren van verhuizingen en verbouwingen is er 
één ding wat mij zeker is bijgebleven: maak 
ALTIJD voor-en-na-foto’s. Trust me. 

FOTOGRAFIE

Van rommelige kantoor naar droombabykamer!

www.colajezzi.com


5
Onderdruk nog even de neiging om direct van alles te bestellen; eerst meten is écht 
belangrijk. Pak een velletje ruitjespapier en teken daarop - in de juiste verhouding 
- de omtrek van de babykamer. Teken ook ramen, deuren en andere obstakels in. 
Denk bijvoorbeeld aan een koof in de hoek. 

Knip - op dezelfde schaal - de meubeltjes die je op het oog hebt uit en plaats ze in de 
kamer. Je krijgt dan een goed beeld van wat er past en wat misschien te groot of juist 
te klein is. 

En geloof me ... daar wil je niet pas achterkomen, nádat je zes weken op de meubels 
hebt gewacht!

TIP 5
Eerst meten, 
dan kopen
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Je droombabykamer gaat er straks fan-tas-tisch uitzien. Maar we vinden het 
natuurlijk ook belangrijk dat de kamer ontzettend veilig is. Een heerlijk plekje, waar je 
kleintje rustig kan slapen. En daarom moet je op een aantal dingen letten:

• De afstand tussen de spijlen van het ledikantje, in verband met de stevigheid.
• De opmaak van het ledikantje (lakens, dekens of dekbed).
• De hoogte van de commode.
• De ventilatie in de babykamer.
• De beveiliging van de stopcontacten.
• Soort verf die je gebruikt, mocht je de muren willen sauzen.
• De plaatsing van de meubels. Het is bijvoorbeeld verstandig het bedje niet te        

dicht bij de verwarming te zetten, in verband met oververhitting.
• Vloerkeuze in verband met eventuele allergieën.
• Brandveiligheid van de babykamer.

Heb je hier goed over nagedacht en passende voorzorgsmaatregelen genomen? 
Dan is het nu tijd om je helemaal te storten op de aankleding van jouw perfecte 
babykamer! En daarover heb ik nog drie hele waardevolle tips voor je...

TIP 6
Creëer een 
veilige ruimte
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Je droombabykamer is niet alleen een 
prettige ruimte voor je baby, maar natu-
urlijk ook voor jou (en je partner). Want: jij 
zult er ook heel wat uurtjes doorbrengen! 
Dan is een fijne schommelstoel of een 
comfortabele fauteuil onmisbaar. Nestel 
je daarin tijdens het geven van borstvoed-
ing of als je je kleintje gewoon heerlijk wilt 
knuffelen of troosten. 

Oh, en vergeet niet voor een lekkere 
fleece deken of plaid te zorgen. Fijn als 
het ‘s nachts wat koeler is! 

TIP 7
Maak ruimte 
voor mama
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Een moodboard helpt je om er achter te komen wat voor stijl en sfeer jij voor ogen 
hebt wanneer je aan jouw droombabykamer denkt. Heb je totaal geen inspiratie voor 
jouw moodboard? Dan heb ik maar één woord voor je: Pinterest! Op mijn 
Pinterest-account @jennifercolajezzi plaats ik dagelijks nieuwe ideeën en inspiratie! 

Mijn advies: ‘pin’ alles wat je aanspreekt (samen met je partner). Kijk na 30 minuten 
of een uurtje eens wat je allemaal gepind hebt en probeer te ontdekken welke sfeer, 
stijl en producten vooral in jullie lijstje voorkomen. Hiermee krijgt het interieur van 
jouw droombabykamer richting.

TIP 8
Maak
een moodboard
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Zorg voor in ieder geval één te gekke eyecatcher in de kinderkamer. Denk aan een 
prachtige lamp, een geweldige kledingkast, een vrolijk dekbedovertrek of een mooi 
meubel. Dit geeft de kamer meteen een leuke sfeer. Bovendien kun je de eyecatcher 
ook gebruiken als uitgangspunt voor het bepalen van jouw kleurenpalet.

TIP 9
Kies
één uitgangspunt
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waarmee je, kleurgevoel of niet, sowieso uit de 
voeten kunt: de 60/30/10 regel.

Met de 60/30/10 regel zorg je voor de juiste 
balans in je droombabykamer. Deze regel houdt 
in dat 60 procent van de ruimte bestaat uit een 
dominante kleur (bijvoorbeeld wit of lichtgrijs), 30 
procent van de ruimte uit een secundaire kleur en 
de laatste 10 procent gebruik je om uit te pakken 
met een accentkleur.

Als je graag een vierde kleur wilt gebruiken in 
jouw ontwerp, splits dan de dominante kleur of 
secundaire kleur in tweeën en voeg een lichtere 
of donkere kleurtoon toe. Als je er bijvoorbeeld 
voor kiest om jouw dominante kleur te splitsen, 
dan neem je in plaats van 60%, 30% van de 
oorspronkelijke kleur en 30% van een lichtere 
kleurtoon. 

En als je jouw secundaire kleur wilt splitsen, dan 
neem je 15% van de oorspronkelijke kleur en 
15% van een donkerder kleurtoon. Ik raad je af 
om jouw accentkleuren te splitsen. Dan verliest 
de kleur namelijk zijn kracht en is het eigenlijk 
geen accentkleur meer. 

tip 10 
Pas de 60/30/10 
regel toe op jouw 
kleurenpalet 
Kleur ‘can make or break’ het interieurontwerp 
van jouw droombabykamer. Als je gevoel hebt 
voor kleur, dan kun je er fantastische dingen mee 
doen (zoals ik dat doe)! Vind je kleur spannend 
of heb je geen gevoel voor kleur, dan kan het ook 
zomaar een lastig verhaal worden. 

Hoewel ik een hele cursus zou kunnen wijden 
aan kleur (stay tuned for more info), zal ik jullie nu 
niet overweldigen met alle detailinformatie. Wel 
krijg je één hele duidelijke praktische tip voor het 
samenstellen van jouw kleurenpalet. Een tip 

KLEUR

60% | Primary of 30% | 30%

30% | Secondary
 of 15% | 15%

10% | Accent

www.colajezzi.com


Tip 1: Neem de tijd (voor voorbereiding en uitvoering)

Tip 2: Bedenk wat voor type babykamer je wilt

Tip 3: Budgetteren  

Tip 4: Maak voor en na-foto’s!

Tip 5: Eerst meten, dan kopen

Tip 6: Creëer een veilige ruimte 

Tip 7: Maak ruimte voor mama

Tip 8: Maak een moodboard

Tip 9: Kies 1 uitgangspunt

Tip 10: Pas de 60/30/10-regel toe op jouw kleurenpalet 
   

Checklist
10 toptips voor het maken
van jouw droombabykamer
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Heb je alle tips doorgenomen, maar lukt het toch niet om je ideeën om te zetten in 
een eigen, originele, sfeervolle droombabykamer? No worries, ik sta voor je klaar!

Zo maak ik als interieurexpert speciaal voor jou een persoonlijk babykamer ontwerp. 
Met een mooi doordachte combinatie van materialen, basisstukken en accessoires 
zorg ik ervoor dat jij en jouw kleintje alles krijgen, dat nodig is om straks in een 
fantastische babykamer te vertoeven. Een maatwerk babykamerontwerp heb je al 
voor €795, incl. btw.

Staat de basis er wel maar loop je vast bij het inrichten van jouw babykamer? 
Tijdens een Shop & Style-tweedaagse ben ik jouw personal shopper voor het 
interieur van jouw babykamer! Ik ga samen met jou op pad om de juiste meubels en 
accessoires te vinden, die aansluiten bij jou babykamerwensen. Je krijgt persoonlijke 
interieur inspiratie, ideeën en adviezen én we gaan ook direct de handen uit de 
mouwen steken. De volgende dag kom ik bij je thuis, zodat we alles samen neer 
kunnen zetten, opruimen en stijlen. Na de tweedaagse is jouw #droombabykamer 
realiteit en kun jij met je voeten omhoog lekker genieten tot jouw kleine er is voor 
€1250, incl. btw! 

Of je nou vooruit kan met het stappenplan of graag mijn expertise in wil huren; ik 
wens je sowieso heel veel plezier met het inrichten van de babykamer en een super 
mooie zwangerschap toe.

P.S. Vergeet niet je #droombabykamer te fotograferen als deze af is. En als je dan 
toch vol trots het resultaat met iedereen deelt, vergeet mij dan niet te taggen 
@jennifercolajezzi. Ik ben namelijk super benieuwd naar het resultaat! 

Jouw
droombabykamer
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Jennifer Colajezzi 
Als kind, tiener en student ben ik veel verhuisd. Op 12-jarige leeftijd maakte ik zelfs 
de overtocht van Amerika naar Nederland. Voor de één is dit misschien vervelend, 
maar voor mij waren het kansen om mijn creativiteit en inventiviteit weer op de proef 
te stellen in nieuwe omgevingen. Je begrijpt: al die verhuizingen hebben eraan 
bijgedragen dat het opnieuw inrichten van een huis voor mij inmiddels een tweede 
natuur is. Ik ben er expert in geworden.

Een huis is voor mij veel meer dan alleen een slaap-, speel-, studeer-, eet- en 
woonruimte. Het is een plek waar verhalen en herinneringen ontstaan en waar je 
ervaringen opdoet. Een plek waar je je terugtrekt of die juist met anderen deelt. Een 
interieurontwerp is daarom pas een geslaagd ontwerp, wanneer het je een 
waanzinnige ruimte oplevert, waar je kunt wegdromen en waar dromen uitkomen. 
Zoals de geboorte van je kind, het opzetten van een nieuw bedrijf of de realisatie van 
een ander verlangen. Een interieur geeft uitdrukking aan wie jij bent, aan de dromen 
die je hebt.

5-star creaties
Op het moment van schrijven heb ik 16 verhuizingen achter de rug waarbij ik, bij 
elke verhuizing weer, mij al eerste volledig stortte op het interieurontwerp. Ik ben 
gespecialiseerd in productdesign en heb een achtergrond als trendforecaster (bij o.a. 
Kwantum!). Die combinatie zorgt ervoor dat ik in de afgelopen jaren met succes 
verschillende droominterieurs heb gerealiseerd in Utrecht en omgeving. 

Mijn klanten omschrijven me als een ‘Nederlandse Amerikaan met een aanstekelijk 
enthousiasme en enorm veel energie, die elke kamer weet om te toveren tot een 
5-star creatie’. 

Dankzij mijn sterk ontwikkelde intuïtie voel ik haarfijn aan welke behoefte mijn klanten 
hebben en weet ik die te vertalen naar prachtige interieurontwerpen. Ik sta bekend 
om mijn persoonlijke aanpak, vernieuwende concepten, verrassende kleurgebruik en 
creatieve vormgeving van functionaliteit. 

Wil je meer weten? Neem gerust contact met me op; ik vind het leuk om van je te 
horen!

intuitief 
Interieur Ontwerper
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