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Kwaliteit, volhouden en knokken leiden tot succes

HET MERK
REMY MEIJERS
“GRAPPIG DAT HET NU WEL EEN FEIT IS. IK HEB ER BEWUST NAAR TOE GEWERKT OM DIT TE BEREIKEN.
JARENLANG KNOKKEN, JE EIGEN PAD VOLGEN EN NORMAAL BLIJVEN DOEN;
DIT ALLES HEEFT ER UITEINDELIJK TOE GELEID”, ALDUS REMY MEIJERS OVER HET FEIT DAT ZIJN NAAM
INMIDDELS EEN MERK IS GEWORDEN. MEDE DOOR ZIJN MEDEWERKING AAN RTL WOONMAGAZINE
GELDT HIJ THANS OOK ALS EEN BN-ER. HAAST VERLEGEN. “EN DAN WORD JE HERKEND EN HEB JE
EEN SOORT VAN FANS. BEST EEN MAF IDEE.” REMY OVER ZIJN SIGNATUUR, ZIJN STIJL EN DE TOEKOMST.

Twintig jaar geleden behaalde Remy Meijers zijn diploma, hij studeerde cum laude af aan
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Vlak na zijn afstuderen werkte hij mee aan het
televisieprogramma TV Woonmagazine. Anno 2015 is hij al twee jaar een vaste deelnemer
aan RTL Woonmagazine; de opvolger van het toenmalige programma. Een deelname die
zijn carrière een grote boost heeft gegeven. “Ook voor die tijd mocht ik werken aan mooie
projecten, maar het televisieprogramma heeft de zaak wel in een stroomversnelling gebracht.
Maar dat geldt overigens ook voor de uitgave van mijn boek Shades of Grey. Dit samen heeft
geresulteerd in het feit dat veel mooie kansen op mijn pad zijn gekomen. Om dit te bereiken
heb ik echter wel jarenlang keihard gewerkt en echt moeten knokken. Het gevolg is dat ik nu
nog mooiere projecten kan doen, maar ook dat ik een breder pakket kan en mag aanbieden
aan mijn opdrachtgevers. Waar ik eerst altijd zei dat ik alles binnen de muren vorm wilde geven,
leg ik me nu ook toe op tuinen en exterieur. En nee, ik heb bijvoorbeeld geen verstand van
planten, maar ik weet wel hoe ik een tuin wil indelen. Daarnaast ben ik door enkele merken
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“IK SPEEL EEN SPEL MET
STRUCTURENVAN OPPERVLAKTEN”

gevraagd om een eigen collectie voor die merken te ontwerpen. En zo kun je echt je signatuur
neerzetten. Het merk Remy Meijers bestaat en een volledig Remy Meijers-huis behoort echt tot
de mogelijkheden.”

VERANDERING
Als pas afgestudeerde was de stijl van Remy meer minimalistisch dan nu. “Ik dacht toen heel
stoer en rebels dat deze stijl, waar weinig ruimte was voor warmte en comfort, mijn signatuur
zou gaan worden. In de loop van de jaren is daar verandering in gekomen. Nog steeds zijn
mijn interieurs sober en rustig. Maar nu wel met een rijke materialisering en hoge mate van
leefbaarheid voor de bewoners. Ik speel een spel met structuren van oppervlakten. Zo zet ik mat
en glans tegenover elkaar. Dat geldt ook voor donker en licht, glad en ruw. Door deze afwisseling
word je geprikkeld, zonder dat het een kermis wordt. Er zit geen ruis in mijn projecten. En
inderdaad, grijs is en blijft de kleur die ik veel toepas in mijn projecten. Momenteel ben ik bezig
Remy Meijers
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met een eigen verfcollectie voor Dofine en hebben we 32 verschillende
kleuren grijs gemaakt, dus het niet zo dat alle projecten dezelfde kleur
grijs bevatten.

VERDIEPING
Naast de genoemde verfcollectie, heeft de bevlogen Remy ook zijn eigen
collectie meubelstukken en heeft hij als gezegd voor bekende merken
uit de interieurwereld diverse collecties ontworpen. Zo werkte hij samen
met deurenspecialist Bod’or, het bekende beddenmerk Nilson, tekent
hij prachtige meubels voor Gelderland, een verlichtingscollectie voor
Keylight en ontwerpt hij voor Senzo Gietvloeren, huisttextiel voor Fem
Home en tuinmeubilair voor Borek. “Ontzettend leuk om te doen en
ik zie het ook wel als een eer. Deze samenwerkingen zorgen ook voor

6

EXCLUSIEF WONEN

“ER ZIT GEEN RUIS
IN MIJN PROJECTEN”

meer diepgang in mijn werk, ik kan een extra laag creëren in mijn projecten. Waar ik eerst een
bed tekende op de plek waar het bed volgens mij hoorde te staan, teken ik nu niet alleen het bed,
maar vermeld ik ook welk nachtkastje er naast het bed staat, welk bedlinnen er gebruikt dient te
worden, welk poefje er aan het einde van het bed staat en welk kleed er onder ligt. Zo creëer ik
steeds meer een volgens mij kloppend totaalplaatje, geheel in mijn stijl en met mijn producten en
een nog hoger niveau.”

BAND VOOR HET LEVEN
Al jarenlang werkt Remy met een vast team van vakmensen waar hij samen de meest
fantastische projecten mee realiseert. Een team van mensen met gouden handen die snappen
wat Remy bedoelt en wil bereiken. “Zij spreken mijn taal en dat is fantastisch. Daar hebben we
samen ook heel veel tijd in geïnvesteerd. En dan niet alleen tijdens het werk, maar ook privé.
Door samen te eten, samen te drinken en samen te lachen leer je elkaar echt kennen en groeit
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“DICHT BIJ JEZELF BLIJVEN EN
JE EIGEN KOERS ENVISIE BLIJVENVOLGEN
VIND IK ERG BELANGRIJK”
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er een hechte band. Wat mij betreft is die band voor het leven. Ik ben sowieso een voorstander
van langdurige relaties, dan weet je wat je aan elkaar hebt en kun je blind op elkaar vertrouwen.
Nu ik bekender geworden ben, kloppen er vaker nieuwe partijen aan die willen samenwerken
of die iets van je willen. Mijn gevoel is dan heel belangrijk. Is dat niet goed, dan doe ik het niet.
Dicht bij jezelf blijven en je eigen koers en visie blijven volgen, vind ik erg belangrijk.”

TOEKOMST
Naast de genoemde vakmensen heeft Remy ook een team van freelancers om zich heen die zaken
voor hem kunnen afvangen, zoals hij het zelf omschrijft. Een bedrijf met vaste mensen in dienst ziet
hij niet zitten. “Wie weet dat het er ooit van komt, maar dat heeft zeker geen prioriteit. En mocht
het ooit zover komen, dan gaat iemand anders dat aansturen en gebeurt dat op een andere plek
dan waar ik werk. Ik functioneer namelijk het beste als ik helemaal alleen ben. Als ik ga tekenen,
gaat de telefoon uit, kijk ik niet naar mijn mails en focus ik me geheel op mijn werk. Heerlijk vind ik
dat. En dat gaat prima zo en nogmaals, wat de toekomst brengt zien we wel. Ik volg de weg van de
geleidelijkheid, het moet mijn ding blijven en wat ik nu bereikt heb, moet niet van me weglopen. Er
zijn overigens wel plannen om over een jaar of vijf enkele showrooms te openen. Een soort Remy
Meijers-wereld, een belevingswereld, waar alleen producten van mij verkrijgbaar zijn. Of het succes
en de bekendheid me veranderd heeft? Nee zeker niet. Dat past ook niet bij me. Gewoon hard
werken en vooral normaal blijven doen. Ik ben maar gewoon een jongen van het dorp hè.”
info@remymeijers.nl, www.remymeijers.nl
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