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Durf te gaan voor verandering

Vastgoedstyling
‘Als je een huis wilt verkopen, moet je 
alles wat afleidt van het huis weghalen’, 
zegt Jolanda. ‘Ook de pronkstukken en 
de blikvangers. Het huis moet een fris
se, maar neutrale sfeer uitstralen. De 
eerste 15 seconden zijn de belangrijkste, 
die zijn bepalend of een huis goed voelt.’ 
In een gratis adviesgesprek vertelt Jolan
da wat ze voor de verkoper kan beteke
nen. Als men akkoord gaat met haar 

aanbod, loopt ze het hele huis rond om 
te kijken of je een functie aan een ruimte 
kunt geven en wat aangepast zou moe
ten worden. ‘Als je een rommelhok leeg 
maakt en er een bed zet, is het ineens 
een ruime slaapkamer’, zegt ze lachend. 
Ze inventariseert wat met de aanwezige 
spullen mogelijk is en wat ze eventueel 
moet aanschaffen. Aan de hand daar
van maakt ze afspraken met de bewo
ners van het huis voor styling. ‘Ik werk 

volgens een vast pakket. De aanschaf 
van materiaal is bij de prijs inbegrepen. 
Vaak ga ik hiervoor naar Ikea of Leen 
Bakker. Onze tweelingdochters van tien 
vinden dat geweldig. Ze gaan graag 
mee om spullen in een bepaalde kleur 
te zoeken en komen dan met prachtige 
en bruikbare dingen. In totaal ben ik ge
middeld twee dagen bezig om het huis 
aantrekkelijk te maken voor de verkoop.’

Werk en reorganisaties
Maar voor ze zover was, vond er een 
enorme ontwikkeling in haar leven 
plaats. Een ontwikkeling die er uitein
delijk toe leidde dat Jolanda durfde te 
gaan voor verandering en switchte van 
secretaresse in een grote zorginstelling 
naar een vrouw met haar eigen bedrijf 

Stel, je huis staat te koop en het wil maar niet vlotten met de ver
koop. Wat doe je? Vaak overweeg je een prijsverlaging. Die bedraagt 
niet zelden tienduizend euro of meer. Voor veel minder geld en meer 
resultaat kun je ook een vastgoedstylist inhuren. Jolanda Cornegoor 
(50 jaar) uit Eefde van ‘Alvast Goed! Vastgoedstyling’ kan je daar alles 
over vertellen en helpt je om je huis zo te presenteren dat het aan
trekkelijk wordt voor een potentiële koper. 

Fo
to

: R
ia

 L
us

in
k



11Vrouw IN DE REGIO

 Foto’s Jolanda Cornegoor
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‘Alvast Goed!’. Jolanda vertelt: ‘Ik heb 27 
jaar in een zorginstelling gewerkt. Van 
secretaresse op de afdeling fysiothera
pie van een verpleeghuis, groeide ik uit 
tot managementassistent in de eerste
lijn bij de paramedische dienst in een 
grote zorgorganisatie in de Achterhoek.’ 
Ze had het geweldig naar haar zin en 
vormde een goed en hecht team met 
haar collega’s. Maar zoals overal waar 
reorganisaties plaatsvinden, gebeurde 
dat ook in de zorginstelling waar ze werk
te. Managers kwamen en gingen, reorga
nisaties volgden en daarmee verdween 
haar taak als managementassistent. 
Jolanda ging weer terug naar haar oude 
secretaressefunctie. ‘Ik vond in dat werk 
niet meer de bevrediging die ik zocht en 
merkte dat ik met minder plezier naar 

mijn werk ging’. In diezelfde periode ge
beurde er privé ook het nodige, waardoor 
de focus niet meer echt op haar werk lag 
en ze onvoldoende kon laten zien wat 
ze waard was. ‘Ik had geen energie om 
moeilijke gesprekken aan te gaan’.

Scheiding en verhuizingen
Al gedurende een langere tijd liep de rela
tie van Jolanda niet helemaal lekker. ‘We 
woonden echter heerlijk buiten in Hen
gelo (Gelderland) waar ik mijn paarden 
had en een huis in de natuur. Voordat 
je besluit om dat allemaal op te geven, 
moet er heel wat gebeuren. Op een ge
geven moment ging de kogel toch door 
de kerk. Er moest veel geregeld worden. 
Het huis moest verkocht worden en ook 
mijn paarden. Gelukkig kon ik ze bij een 

bekende kwijt, dat troostte een beetje. Ik 
vertrok naar een antikraakpand in Ter
borg, dicht bij mijn werk.’ Dat was een 
enorme verandering. Het huis stond aan 
een drukke weg en Jolanda had geen 
paarden meer om te verzorgen. 
Na enige tijd leerde ze haar huidige 
partner Jozèf kennen. ‘Gewoon een Ne
derlander hoor, maar vernoemd naar 
een Hongaarse vriend van zijn vader’, 
lacht Jolanda. ‘We vonden elkaar in de 
brieven die we schreven, waarbij ons 
opviel dat deze foutloos waren en in een 
mooie stijl geschreven. Jozèf is docent 
Nederlands.’ Samen met Jozèf kocht 
ze een bijna 100 jaar oud huis in Eefde. 
De afstand naar Terborg werd groter en 
Jolanda had geen plezier meer in haar 
werk.

‘Ik vertrok naar 
een antikraakpand 

in Terborg. 
Een enorme 
verandering.’ 

Het huis stond aan 
een drukke weg  
en Jolanda had 
geen paarden  

meer om te 
verzorgen. 
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Een nieuwe start
Door alle reorganisaties op het werk, 
kreeg Jolanda lange werkdagen die al 
vroeg begonnen. ‘En als je bedenkt dat 
ik geen ochtendmens ben, kun je je 
voorstellen dat half acht beginnen en 
een uur reistijd niet ideaal was’ zegt ze. 
‘Ik wilde wel minder werken, maar dat 
was organisatorisch niet mogelijk. En 
gesprekken over een andere functie lie
pen op niets uit. Ik werd er letterlijk ziek 
van. Het was net of mijn lijf zei: het is 
genoeg. Ik werd hevig verkouden en kon 
het baliewerk niet meer doen.’ En daar 
bleef het niet bij, na deze griep, volgde 
een nieuwe griep, rugklachten en allerlei 
andere ongemakken. ‘De maat was vol. 
Ik moest iets anders gaan doen.’

Jolanda volgde een soort spel ‘Level 7’ 
waarbij ze in zeven stappen op zoek 
ging naar wat ze echt wilde. De organi
sator van het spel, Margriet Spijksma, 
bood via Fablife ook een businesspro
gramma aan, speciaal voor vrouwen, 
waarmee ze leerde hoe je een bedrijf op
zet. ‘Het was niet meteen helder welke 
richting het op zou gaan’, zegt Jolanda. 
‘Ik overwoog eigenlijk iets met dieren 
te gaan doen, want daar lag mijn grote 
liefde. Ik dacht aan een paardenoppas 
service of een fysiotherapeutisch zwem
bad voor honden. Vanuit mijn ervaring 
als managementassistent was events 
organiseren ook aantrekkelijk. En toen 
vond ik via die weg iets over vastgoed
styling. Meteen voelde dat als eureka en 
bleek het ook een mooie aanvulling op 
een eerder gevolgde cursus introductie 
vastgoed voor makelaars.’
Jolanda had altijd al huizen bekeken op 
Funda, ‘gewoon voor de lol’, zegt ze. 
Ze merkte dat ze heel snel door een in
richting heen de kracht en schoonheid 

van een huis zag. ‘Al zoekend en kijkend 
kwam er een herinnering boven aan 
een huis dat ik ooit samen met mijn ex 
kocht. Het was een huis uit de jaren 60. 
Toen onze familie en vrienden kwamen 
kijken, reageerde men op zijn zachtst 
gezegd gereserveerd. Het was een don
ker huis met schrootjes, veel schoon 
metselwerk en ribbelglas in enkele ra
men. Ik zag meteen mogelijkheden en 
na een ingrijpende verbouwing was het 
een licht en open huis. De reacties wa
ren toen aanzienlijk enthousiaster.’

Alvast goed
Jolanda besloot de grote stap te wagen. 
Met pijn in haar hart nam ze afscheid 
van haar collega’s met wie ze meer dan 
25 jaar had samengewerkt. Ze zette haar 
eigen bedrijf op en schreef zich in bij  
de Kamer van Koophandel. Daarbij 
volgde ze het businessprogramma, 
deed de opleidingen verkoopstyling 
en interieurfotografie en bouwde een 
eigen website. Al brainstormend met  
Jozèf kwam ze tot de naam ‘Alvast 
Goed! Vastgoedstyling’. Een naam die 
alles in zich draagt.

Restylen en verkoop
Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van 
de woningen die anderhalf jaar te koop 
staan na restyling binnen drie maan
den wordt verkocht. Jolanda vertelt over 
haar ervaring met een huis dat lang te 
koop stond. ‘De foto’s van het huis op 
Funda toonden een soort blokkendoos 
en gaven niet goed weer hoe ruim en 
licht de kamer was. Voor de open hui
zendag restylede ik het en maakte een 
nieuwe fotopresentatie. Binnen twee 
maanden waren er acht bezichtigingen 
en was het huis verkocht. Dit was echt 
een succeservaring’.

Acquisitie
Zulke succeservaringen geven haar 
energie, maar er zijn ook dingen die 
Jolanda energie kosten zoals de acqui
sitie; een heel nieuwe werkervaring. ‘We 
hadden het tijdens de businesstraining 
uitgebreid over hoe we klanten moeten 
vinden en kunnen netwerken. Dit is een 
van de dingen waarmee ik geen enkele 
ervaring had; een echte uitdaging dus’, 
zegt ze. ‘Ik zoek klanten via Facebook en 
mijn website en ook via makelaars. Zo 
had ik onlangs een netwerkbijeenkomst 
in Lochem met leuke gesprekken, waar
uit nieuwe contacten en samenwerkin
gen kunnen ontstaan. Ook wil ik me 
aansluiten bij ZZPZutphen, een orga
nisatie van kleine zelfstandige onderne
mers voor contacten met schilders en 
timmerlieden voor als een huis ingrij
pend gerestyled moet worden.

Durf te gaan voor verandering
Gedurende haar periode van ziek zijn 
werd het Jolanda in toenemende mate 
duidelijk: ‘Als ik iets wil doen waar ik 
blij van word, zal ik zelf iets moeten be
ginnen’. En ze durfde het aan. Jolanda 
heeft haar eigen bedrijf Alvast Goed! 
Vastgoedstyling opgericht. 

Hiermee kan ze mensen helpen hun 
huis beter te verkopen, zodat ze een vol
gende stap kunnen zetten in hun leven. 
‘Voor mij vielen de spreekwoordelijke 
puzzelstukjes op zijn plaats; ik volgde 
mijn hart. Het voelt als een tweede le
ven, met veel vrijheid, volledige verant
woordelijkheid, maar vooral veel passie 
en plezier. Ik durfde te gaan voor veran
dering en help nu mensen die durven 
te gaan voor ‘verandering’ in hun huis. 
Dat maakt me blij en ook trots! 

 www.alvastgoedstyling.nl 
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