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Creatieve observant 
met voorliefde voor 
spannende interieurs

Zijn creativiteit werd al op jonge leeftijd ontdekt en erkend. 

de jonge willem pluimers, een nakomertje in een twents geZin, 

volgde de studie etaleren en decorbouw, liep later stage bij 

een trendbureau en kreeg daar uiteindelijk een baan als 

trendspotter. Hij reisde de wereld rond en was Zelfs Zes jaar 

woonacHtig en werkZaam in cHina. deZe ervaringen, maar Zeker 

ook Zijn aangeboren creativiteit en de ondernemende inslag 

van Zijn vader, brengt Hij samen in Zijn pracHtige woonZaak 

maison la plume. als veelgevraagd interieurstylist creëert Hij 

persoonlijke droominterieurs voor Zijn opdracHtgevers.  
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warme en rijke materialen en uitgesproken 

kleuren geven de interieurs van willem 

pluimers, eigenaar van luxe woonzaak 

maison la plume, een unieke en spannende 

sfeer. “in mijn interieurs voel je de spanning 

tussen textuur, structuur, materiaalgebruik 

en toegepaste kleuren. mensen herkennen 

zeker mijn handtekening als ze een interieur 

van me zien, maar een interieur is nooit 

hetzelfde. Het is geen kunstje dat wordt 

herhaald. mijn toegevoegde waarde is om een 

persoonlijk interieur te realiseren dat echt bij 

de opdrachtgever past. Ze moeten zich in hun 

woning thuisvoelen en niet het gevoel hebben 

dat ze bij willem pluimers op de koffie zijn. 

Het is hun thuis, geen showroom.”

Vreemde Vogel
“creativiteit alleen is niet genoeg. als 

interieurstylist zijn beleving, emotie en 

gevoel voor de klant en zijn woonwens net zo 

belangrijk. een persoonlijk interieur bereik 

je alleen als je de opdrachtgever echt leert 

kennen. dat is een haast psychologisch 

proces. observeren, luisteren, letten op 

gezichtsuitdrukkingen als je iets op tafel legt 

en met bruikbare informatie aan de slag 

gaan. als ik bij een opdrachtgever op bezoek 

ga om zijn huidige interieur te bekijken, 

“in mijn interieurs 
voel je de spanning 

tussen textuur, 
struCtuur, 

materiaalgebruik en 
toegepaste kleuren”

zeg ik niks. dan ben ik stil en observeer ik. 

mensen zullen wel eens denken dat ik op dat 

moment een vreemde vogel ben. maar dan 

ben ik echt aan het werk. die basis is nodig 

om tot het voor die mensen perfecte interieur 

te komen. een interieur dat bij ze past. als 

je als buitenstaander een beeld kunt vormen 

van welke mensen er wonen, is mijn werk 
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“de warme, klassieke en gedurfde kamers 
tonen de veelzijdig van de zaak en de brede 
interesse van de eigenaar”
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geslaagd.”, geeft de bevlogen interieurstylist 

en eigenaar van maison la plume aan. “een 

goed interieur ademt geschiedenis. oude 

meubelstukken en foto’s dragen daaraan bij 

en zorgen ook voor de zo gewenste touch in 

het interieur. een vroegere klant was een zeer 

bereisde man. Hij hield erg van de hotelsfeer 

tijdens zijn verblijven in het buitenland en 

was trots op zijn gemaakte reizen. Zijn vele 

indrukken wilden hij graag terugzien in 

zijn woning. de gewenste hotelsfeer en de 

herinneringen zijn samengesmolten in een 

prachtig en persoonlijk interieur.”

Uitgesproken interieUrs
“in nederland heerste heel lang de tendens 

dat een interieur veilig en neutraal moest zijn. 

geen opvallende kleuren en materialen, want 

je moest immers tien jaar met een interieur 

doen. gelukkig is dat aan het veranderen. 

mensen durven steeds meer. ik ben ervan 

overtuigd dat je, als je goede begeleiding krijgt 

en weet wat je wilt en wat je mooi vindt, meer 

uitgesproken interieurs kunt kiezen. Zolang 

het maar dicht bij jezelf blijft. dan vind je het 

over tien jaar nog mooi. Zelfs als je kiest voor 

rood, groen en roze. als het maar dicht bij 

je staat en het interieur qua indeling klopt. 

Harmonie speelt immers ook een belangrijke 

rol in een goed interieur. door meubels toe te 

passen die perfect bij elkaar passen creëer ik 

een eenheid in de ruimte.”

strak, glamoUreUs of licht landelijk 
Zijn luxe woonwinkel is onderverdeeld in 

maar liefst vijfentwintig volledig ingerichte 

stijlkamers. de warme, klassieke en gedurfde 

kamers tonen de veelzijdig van de zaak en 
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“mensen zullen wel eens denken dat ik 
op dat moment een vreemde vogel ben. 
maar dan ben ik eCht aan het werk”
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de brede interesse van de eigenaar. “mensen kunnen hier terecht voor 

een totaalinrichting in diverse stijlen. van strak tot een glamoureus of 

licht landelijk interieur”, geeft willem pluimers aan, die zich gelukkig 

prijst met de rol van zijn grote zus jenny binnen maison la plume. 

“Zij is verantwoordelijk voor het zakelijke gedeelte en wij vullen elkaar 

prima aan. we zijn eigenlijk altijd samen en gaan zelfs met elkaar op 

vakantie.” tijdens maison d’ objet in parijs introduceerde hij de willem 

pluimers-kussencollectie introduceerde. de kussens worden in europa 

met de hand gemaakt van luxueuze en hoogwaardige materialen. de 

speciaal ontwikkelde decoratiekussens worden ontwikkeld door willem 

pluimers zelf. “een leuk probeersel dat vooral is gericht op het midden-

oosten, rusland, maar ook in engeland erg goed is aangeslagen.”  
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positieVe plagerij 
“als mensen onze zaak bezoeken, hebben ze een bepaald beeld 

van hun gedroomde interieur in gedachte. negen van de tien keer 

kiezen ze uiteindelijk voor een totaal andere uitstraling. omdat ze vaak 

niet weten wat er allemaal mogelijk is, maar ook omdat ze eigenlijk 

helemaal niet weten wat ze nou echt mooi vinden. door ze op een 

positieve wijze te plagen en te prikkelen, de juiste vragen te stellen 

en goed te luisteren en te observeren, heb ik uiteindelijk de juiste 

informatie om dat interieur te realiseren dat ze echt mooi vinden. 

dat is elke weer een prachtig traject en het levert tevreden en blije 

opdrachtgevers op. en daar doe ik het voor.”

www.maisonlaplume.nl, www.willempluimers.com 

baan meubelen www.baanmeubelen.nl


