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Usance Interieur

Hóe dan?? Zou je weer zeggen. Begin 
met een lege pagina en bedenk een 
nieuw begin… Wat is je activiteit op 
je werkplek? Is er ruimte voor een 
flexibele tijdsplanning? Laat je je snel 
afleiden door ruis (andere mensen, 
bezigheden, spullen) om je heen? Deze 
factoren bepalen mede waar jij je het 
beste op je gemak voelt om efficiënt 
aan het werk te kunnen zijn. En welke 
voorzieningen jij hierbij nodig hebt. In 
de woonkamer ontspannen op de bank 
met een laptoptafeltje over de knie. 
Aan een klein bureau voor het raam 
of in een wandmeubel of simpel aan 
de keukentafel. Misschien ruim je de 
waskamer of slaapkamer boven op en 
maak je daar een eigen werkplek waar 
je geconcentreerd en ongestoord aan 
de slag kan. Ook de keuze om naar een 
flexwerkplek te gaan is een optie. 

Werkgevers zullen waar het kan 
mogelijkheden willen bieden je weer 
fysiek samen te kunnen laten werken 
met je collega’s. Kantoorpleinen zijn 
terug van weggeweest. Informele 
overlegplekken, multifunctionele ruimtes 
en interactie als in een gemeenschap 
zijn triggers waarmee de werkgever zijn 
medewerkers een gevoel kan geven om 
veilig op kantoor aan het werk te zijn.

Techniek en flexibiliteit staan bovenaan 
het prioriteitenlijstje als het gaat om het 
inrichten van een passende werkplek. 
Ontzorg ook jezelf op je thuiswerkplek 
met gebruik van techniek. Door thuis te 
werken ligt huishoudelijk werk vaak op de 
loer. Er moet altijd nog wel wat. Ook voor 
mij herkenbaar. Timers en apps bieden 
een beetje ondersteuning.  Zelf zijn wij 
een beetje Olds cool. De platenspeler is 
aangesloten met kabels aan de versterker 
en de speakers. Netjes het naaldje op zijn 
plek voor een muziekje.

Maar tegenwoordig kan alles draadloos. 
Geef jouw Siri of Google-assistent de 
opdracht je gewenste muziek te starten 
of stel al in op welk moment van de dag 
je waarnaar wilt luisteren. Wij ontzorgden 
onszelf ook onlangs door een Philips Hue 
aan te schaffen en in de app in te stellen 
op welk moment wij welk type licht 
willen. Jij bepaalt de kleur en kracht van 
het licht, bijvoorbeeld het moment dat het 
donker wordt, in deze winterse dagen.

De huidige techniek in werkplekken 
kan de persoonlijke behoefte om een 
werkplek te creëren wellicht bevredigen, 
zoals via de app bestuurbare sta-
zitbureaus of kies jij voor de antieke 
vorm van een secretaire. 

Dat deze diversiteit ook op je af 
kan komen als een web waarin je 
vastloopt, is voor velen herkenbaar. De 
huidige tijdsgeest is overweldigend. 
Veranderingen gaan snel. Het is hoog 
tijd voor omdenken. Dat is best moeilijk. 
Immers, ieder mens heeft wel een 
beetje gezonde controledrang in zich en 
we voelen ons over het algemeen niet 
prettig bij extreme veranderingen.

OVER ONS
Usance Interieurs denkt met je mee 
en zal altijd voor het interieur van uw 
woning, bedrijf, winkel of product het 
nut als uitgangspunt nemen. Een mooi 
plaatje maken kunnen vele, maar een op 
maat gemaakt advies waarin volledig op 
uw wensen en eisen wordt ingespeeld, 
dat doet Usance Interieurs uit gewoonte. 
Wij werken niet in eigen stijl, maar wel 
op eigen wijze. 

Usance Interieurs
www.usanceinterieurs.nl

Omdenken: werk = thuis maar thuis ≠ werk 
Hoe fijn is het dat je nu thuis mag werken? Jarenlang ontstonden er 
bij werkgevers en werknemers discussies. Maar weinig werkgevers 
gingen in op thuiswerkverzoeken. En nu móeten velen. Jarenlang 
riep iedereen, werk en privé kun je beter gescheiden houden. Hóe 
dan?? Zegt men nu. Mijn advies is, maak het jezelf niet moeilijk en 
verwen jezelf. Kies voor eigen gemak. Ontzorg jezelf. 
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