
 

Toelichting:  

Thuiskantoor  

Uitnodigend en energiek 

 

Profiel van de bewoners:  

Een ambitieus jong stel dat is samen gaan wonen. Zij vinden 

kennis vergaren en persoonlijke ontwikkel ing belangrijk. Ze 

studeren en runnen een eigen bedrijf , wat een fi jne 

werkruimte waar ze allebei kunnen werken, belangrijk maakt. 

Ze houden van vrijheid en zijn levensgenieters. Zowel samen, 

met vrienden als alleen. Zij zijn zelfbewust en maken hun 

eigen keuzes, ongeacht wat anderen denken. Een 

uitgesproken interieur past goed bij hen. Ve rder zijn ze 

spir itueel, gevoelig en vinden humor belangrijk.  

 

De wensen van de bewoners:  

Inspirerend 

Orde en netheid  

Een ruimte creëren waar zij zich allebei thuisvoelen.  

 

Toelichting: 

De werkkamer is een inspirerende en geordende ruimte 

geworden met voldoende opbergruimte. De ruimte wordt 

volledig benut.  



 

Er is voor natuurlijke materialen gekozen met een ‘ industrieel’ 

tintje. De sfeermakers zorgen voor een vrouwelijke touch.   

De ruimte is stoer en stevig, maar zeker ook warm en 

uitnodigend. Door gebruik te maken van natuurl ijke 

materialen en planten wordt er een brug geslagen naar het 

aardse. Er is voldoende lichtinval en de stoere strakke 

lampjes zorgen voor extra verlichting op het werk. De ruimte 

leent zich verder goed om de persoonlijkheden van de 

bewoners te laten zien en wat zij  inspirerend vinden tentoon 

te stellen. De ruimte ziet er volwassen en stevig uit, een 

werkkamer voor ambitieuze leiders. De kleurencombinatie 

straalt vrijheid en avontuur uit. De kamer is uitdagend en 

modern.  

 

Kleuren: 

Ik heb gekozen voor een pittige groene tint die zowel 

rustgevend als spicy is. Ik wil  dat de bewoners in de 

werkkamer geïnspireerd raken en met energie aan de slag 

gaan. De kleur is fr is en helder. Groen is goed voor de 

concentratievermogen en een kleur die zij al lebei mooi 

vinden.  

Aan de andere kant van de kamer is een mauve tint gebruikt. 

Het is een afgeleide van paars, die beide bewoners mooi 

vinden, maar dan iets vergrijsd, volwassen en stoer.  Deze 

kleur brengt het pittige groen weer in balans en zorgt voor 

rust in de werkkamer. Paarstinten staan voor spiritue le 

ontwikkel ing, dus leek het me gezien hun levenspad mooi om 

dit in de werkkamer te gebruiken.  

 

 



 

Indeling: 

Links is gekozen voor een kastenwand op maat , aangezien de 

bewoners opbergruimte missen in de woning. Opbergruimte is 

één van de belangrijkste zaken om rekening mee te houden 

als je een gestructureerde en opgeruimde woning wilt. Omdat 

de ruimte niet al te groot is, is er gekozen voor een 

kastenwand op maat met spiegeldeuren. Dit zorgt ervoor dat 

de ruimte groter l ijkt en dat de wand niet op je afkomt. 

Spiegels kunnen heel goed in een werkkamer, zij  

weerspiegelen de actieve werkenergie.  

Aan de andere kant van de ruimte is een dubbel bureau 

geplaatst met daarboven plankjes voor mooie inspirerende 

spul letjes, toffe quotes, foto’s etc. Ik heb voor twee 

ergonomische sti j lvol le stoelen gekozen.  

Een dubbel bureau is praktisch als je met twee personen in 

één ruimte wilt werken. Ik heb de bewoners aangeraden om 

de deur van de kamer eruit te halen voor een ruimteli jker  

gevoel en geen blokkade bij het bureau. De kantoorruimte 

opent in een hal waar ook een deur in zit, dus de bewoners 

hebben ervoor gekozen om de deur eruit te halen. Een 

schuifdeur zou ook een optie kunnen zijn .  

 

Sfeermakers:  

Goede verlichting in een werkkamer is  belangrijk. Ik heb extra 

lampjes ingetekend boven het bureau.  

Kunst mag niet ontbreken. Het donkerblauwe schi lderij  dat ik 

heb toegevoegd l ijkt op een werk dat de bewoners al hadden. 

Het past qua k leur goed in de ruimte.  



 

De afbeelding is rustgevend, maar ook prikkelend doordat er 

goud in is verwerkt. Goud staat ook voor groei en rijkdom, 

wat goed past in een werkruimte.    

Ik heb een zacht vloerkleed toegevoegd, fijn voor de voetjes 

en verzacht de harde koude vloer. Ook goed om de kleuren 

weer naar elkaar toe te trekken.  

Planten kunnen niet ontbreken in een werkruimte, goed voor 

de sfeer en zuiveren van de lucht.  


