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Binnen ons bedrijf hebben we de afgelopen periode des te 
meer ondervonden dat het belangrijker is geworden om een 
echt thuis te creëren… Een plek waar je moet kunnen schuilen 
als dat nodig is, waar je de rust kunt vinden, maar ook waar je 
moet kunnen werken omdat dat inmiddels één van de nieuwe 
normen is geworden.

Thuis is meer dan alleen een plek om te eten en te slapen. In 
deze tijd komen we er achter dat we thuis heel veel meer zijn 
gaan doen dan voorheen: sporten, werken, ‘uit eten’, een thuis 
bioscoop creëren door middel van netflixen, spelletjesavonden 
organiseren met de familie of in de tuin met vrienden. Kortom: 
we hebben ervaren dat we niet altijd ergens naar toe hoeven, 
maar dat bijna alles ook gezellig en prettig thuis door kan gaan! 

Dus… komt het er op aan hoe we functies integreren zonder 
dat het direct zichtbaar is. We zijn niet allemaal in het riante 
bezit van een kantoor, gym of bioscoopruimte in huis. Hoeft 
ook helemaal niet want je kunt echt lekker je yogamat uitrollen 
achter de bank, een roomdivider plaatsen of sideboard 
waaraan je meteen kunt werken zonder dat er ineens een 
heel kantoor bezit van je woonkamer neemt. Het is prettig om 
de balans tussen alle activiteiten thuis te vinden. Zorg voor 
sfeer zodat je je fijn voelt, maar kijk ook naar de praktische 
zaken zodat je bijvoorbeeld prettig thuis kunt werken. 
Integreer functies zodat het lijkt alsof het zo hoort terwijl 
ruimtes tegelijkertijd een hele andere functie hebben. Zorg 
bijvoorbeeld voor een stoere wandkast waarin je je mooiste 
spullen tentoonstelt, maar ook waarin je zaken op kunt ruimen 
zodat niet de yogamat, de laptop, de spelletjes en alle andere 
zaken blijven slingeren. Want rust moet er blijven in huis, vooral 
in uitzonderlijke tijden…
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