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Dat er inmiddels veel is veranderd merk ik direct 

als ik op bezoek ben in hun sfeervolle winkel aan 

de Zwarteweg in Gouda. De naam Finishing 

Touch Collection dekt eigenlijk de lading niet 

meer. De winkel staat vol met prachtige meubels 

en aanverwante artikelen. Zeldzame stukken 

ook. Zo zit ik gezellig met de dames aan een 

schitterende eettafel. “Deze komt niet van een 

Nederlandse fabrikant maar wordt geïmporteerd”, 

zegt Hélène terwijl ze naar een ander pronkstuk 

wijst. “Die kast hoort ook in die lijn. Een groot 

deel van onze collectie wordt wel in Nederland 

gefabriceerd en dat heeft als voordeel dat 

maatwerk mogelijk is. Het zijn inderdaad hele 

bijzondere meubels en daar zijn we ook con-

stant naar op zoek. We doen er alles voor om 

mensen te blijven verrassen en dat dat steeds 

lukt, daar zijn we best een beetje trots op.” “Om 

onderscheidend te blijven bezoeken we jaarlijks 

een woonbeurs in Parijs” vertelt Lieneke. “Dat is 

een hele grote internationale beurs. Zo groot, 

dat je als leek geen idee hebt waar je zou moeten 

beginnen. Inmiddels weten wij exact waar we 

moeten zijn en we lopen dan ook altijd direct 

op ons doel af en stellen zo onze unieke collectie 

samen. Daarna hebben we nog voldoende tijd 

om er samen een gezellig weekend van te maken, 

want dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat is zo leuk 

aan ons werk: we laten ons graag inspireren  

en die inspiratie delen we ook graag weer met 

anderen.” 

Vanaf april delen Hélène en Lieneke al hun ervaringen en kennis op het 

gebied van wonen met de lezers van HET OOG Lifestyle Magazine

Hét succes van Finishing Touch Collection wordt in belangrijke mate bepaald door de unieke samenstelling 
van de uitgebreide wooncollectie én de kennis, gedrevenheid en het enthousiasme van de eigenaressen en 
oprichters Hélène de Soeten en Lieneke Pruijssers. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de inkoop en de 
uitstraling van het bedrijf. Beiden dragen ze ook een grote rugzak vol ervaringen met zich mee waar het gaat 
om interieur, advies en styling en ze weten daar met veel passie over te vertellen. Zo heeft Hélène jarenlang 
het bedrijf Anne Roos Decorations geleid, ontelbare workshops gegeven én uiteenlopende Home Sales 
georganiseerd Na het beëindigen van dit bedrijf is er een samenwerking ontstaan met Lieneke en begonnen 
ze in eerste instantie met het samenstellen van een uitgebreide collectie zijden bloemen en planten.  
Deze waren destijds vooral bestemd voor bedrijven en instellingen. Ook was deze collectie te vinden bij 
verschillende grote woonconcepten zoals De Woonstore, waar ze hun eigen shop hadden met woon- 
accessoires en zijden bloemen en planten.

Finishing Touch                Collection 
               staat voor 
Total Touch Collection!
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Die opmerking brengt mij er toe om toch eens naar de naam van de winkel 

te informeren. Zegt die naam wel voldoende over hetgeen jullie allemaal 

doen? “Nou, daar heb je best een punt”, zegt Hélène. “Aan de ene kant 

wel, want we letten nog steeds heel erg op details. Dat kan een mooie verf 

zijn, een lamp of gordijnen die helemaal zijn afgestemd op de rest van het 

interieur. Maar we geven ook een persoonlijk interieuradvies en dat gaat 

best ver. Het gebeurt regelmatig dat mensen met hun tekeningen bij ons 

komen en we dan het hele huis inrichten. Vloeren, behang, verf , gordijnen, 

meubels, verlichting en dan tot slot uiteraard ...de finishing touch. Als het kan 

kijken we ook mee naar aansluitingen van stopcontacten en lichtpunten .

Ook geven we advies bij de mensen thuis, want pas dan kunnen we de 

woonsituatie goed in kaart brengen en het gehele interieur of delen daar-

van op elkaar afstemmen. Eigenlijk staat Finishing Touch Collection dus voor 

een compleet interieur, oftewel Total Touch!”

“Bij het (re)stylen van een interieur worden vaak veel keuzes 

gemaakt”, legt Lieneke uit. “Sommige daarvan zijn best lastig. 

Het is dan leuk om te zien dat er door het samenspel met de 

opdrachtgever, vaak verrassend mooie interieurs tot stand  

komen. Soms ontstaat dat ook door juist persoonlijke stukken te 

combineren met onze inbreng en ideeën.”En het biedt mensen 

ook gemak, want ze hoeven niet steeds met allerlei staaltjes 

langs verschillende winkels. Ons beleid is er niet op gericht om 

alleen maar meubelen en woonaccessoires te verkopen.  

Dergelijke winkels zijn er in overvloed. Wij willen graag het beste 

en het mooiste voor onze klanten. Zo maken we ondermeer 

gebruik van mooie matte muur- en houtverven van o.a. Painting 

the Past en Pure and Original. Hiermee kunnen we uitstekend 

laten zien wat kleuren kunnen doen voor het interieur. In onze 

winkel staat sowieso maar een fractie van het aanbod dat wij u 

kunnen bieden.” 

Een ander misverstand dat de Goudse interieuradviseurs graag 

uit de wereld willen helpen is het dure imago dat de winkel 

heeft. Oké, de meubelen en spullen die Hélène en Lieneke  

verkopen zijn duurzaam en exclusief: u kunt ze dus niet overal 

kopen. 

Maar verhoudingsgewijs zijn ze zeker niet duurder. “Het is maar 

net waar je het mee vergelijkt”, besluiten de dames in koor. 

“Nogmaals, als mensen in onze winkel komen start voor ons in 

feite een heel traject. Of dat nu gaat om een geheel nieuw 

interieur of slechts een detail: onze service gaat echt heel  

ver. Dat is ook waar we het voor doen. We willen graag die 

exclusiviteit blijven bieden, want dat maakt ons werk juist zo 

leuk.” 

Vanaf april delen Hélène en Lieneke graag al hun ervaringen 

en kennis met de lezers van HET OOG Lifestyle Magazine. In 

een terugkerende rubriek ‘binnenkijken bij’, zullen ze dan, 

aan de hand van praktijkvoorbeelden, dieper ingaan op  

binnenhuisarchitectuur, kleurgebruik en alles wat met wonen 

en interieur te maken heeft. Wilt u nu al geadviseerd worden? 

Neemt u dan gerust even contact op voor een eerste afspraak 

in de winkel. U zult er net als ik gastvrij worden ontvangen.

 FINISHING TOUCH COLLECTION
 Zwarteweg 66
 2805 JJ Gouda
 Telefoon: 0182-752525 of 06 22113443
 E-mail: info@ftcollection.nl
 Internet: www.ftcollection.nl
	 www.facebook.com/finishing.touch.collection/

”HET IS LEUK OM TE ZIEN DAT ER DOOR HET 
SAMENSPEL MET DE OPDRACHTGEVER VAAK VERRASSEND 

MOOIE INTERIEURS TOT STAND KOMEN”


