
Als je je job graag doet, lopen werken en leven vaak 
als vanzelf door elkaar. Flexwerken is intussen heel 

normaal, kantoren zien er steeds huiselijker uit. En thuis? 
Ook daar maak je het aangenaam om te werken. 
Drie oefeningen in prettig & stijlvol thuisweken.

BUSINESS 
& 

PLEASURE

Tekst Anneleen Peeters - Productie & styling Stefanie De Neve en Marie Houttequiet- 
Fotografie Anneke Gambon - Met dank aan Loup binnenhuisadvies voor de locatie 
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Lichtgroene objecten en keramieken schaal van de eigenaars - Houten vazen Carved, office organiser Boxley van Scapa Home (€ 57 en € 62, € 39, scapaworld.com) 

Glas van Graanmarkt 13 (€ 7,50, graanmarkt13.com) - Pennen van Normann Copenhagen (vanaf € 9,50), agenda (€ 22,27), houten knijper van Moebe (prijs op aanvraag), 

Cereal magazine (€15,09), boek van Frederik Vercruysse uitgegeven door Luster (€ 37,69), gouden plateautje van Ferm Living, alles bij Espoo (€ 38,84, espoo.be) - Bril van 

Ace&Tate (€ 98, aceandtate.nl) - Doosje van Michael Verheyden (€ 117), glazen opbergpot van Kinto (€ 36) en schaaltje in keramiek uit set van 5, alles via Graanmarkt 13  

(€ 299, graanmarkt13.com) - KM05 kruk van Pastoe via vtwonen.be/shop (€ 295, pastoe.com, vtwonen.be/shop)

SITUATIE: Je moet je focussen en dat 

dossier afwerken. Aan een klein bureau 

in de open leefruimte trek je je een uurtje 

terug. De andere gezinsleden weten: haar 

laten we even met rust. En jij hebt alles 

bij de hand, laptop, mooi schrijfgerief en 

papier. Die kleine details maken het verschil.

EVEN NIET STOREN
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Poef Cow (€ 445), bureaulamp (€ 449), plaid Rigole (€ 475) en kussen Ayre, (€ 69, scapaworld.com) - Theepot, theekopje, schaaltje alles bij Graanmarkt 13 (€ 72, € 13 en € 29, 

graanmarkt13.com) - Linnen van Ferm Living (€ 11,57), schaar en opbergdoosje in marmer van Hay (€ 6 en € 48,76), notebook van Normann Copenhagen (€ 27), alles bij Espoo 

(espoo.be) - Notebook Kitchen, beige minimapje, balpen en paperclips, alles van bij ‘t Stad Leest (€ 18,95, € 12,95, € 11,95 en € 7,95, facebook.com/tstadleest) - Mokkalepel 

Surface van Serax bij Wunderkammer (€ 6,50, facebook.com/wunderkammer.be, serax.com)

SITUATIE: De kinderen kijken ‘s avonds 

televisie. Je wilt je e-mails bekijken of nog 

enkele facturen sorteren. Sommige taken 

vragen niet om je opperste concentratie. 

Aan die kleine tafel in de leefruimte proef 

je toch nog van het familieleven en 

tegelijk ben je nuttig bezig.

SAMEN TOCH APART
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Goudkleurige pennenhouder en pennen van Ferm Living en gouden schaar van Hay, alles bij Espoo (€ 20,66, vanaf € 9,50 en € 20,66, espoo.be) - Balpen en 

geel notaboek bij ‘t Stad Leest (€ 11,95 en € 16,95 facebook.com/tstadleest) - Schaaltje van Hasami-porselein bij st. Vincents (prijs op aanvraag, stvincents.co) 

Plaid Rigole van Scapa Home (€ 475, scapaworld.com) - Houten schaal in eiken van Michael Verheyden (€ 221), glazen karaf en glazen (vanaf € 7,50,  

€ 29,50), schaal in keramiek uit set van 5 alles bij Graanmarkt 13 (€ 299, graanmarkt13.com)

SITUATIE: De kinderen zitten op school, 

jij hebt het huis voor jezelf. Vandaag wordt 

de eettafel jouw kantoor voor een dag. 

Een hele dag zitten is niet gezond. 

Krijg je telefoon? Loop dan tegelijk even 

rond, je stoort toch niemand.

DE THUISWERKDAG
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Wonen en werken vloeien steeds meer in 
elkaar over, logisch dat je ook een werkplek 
integreert in de leefruimte. Ga voor licht 
hout en wit als basis als je niet te veel 
aandacht wilt vestigen op het bureau en 
verwerk accentkleuren in de accessoires. 
Voor wie een beperkte ruimte heeft, maar 
toch een werkplek wilt, is een kruk een 

oplossing. Die schuif je zo onder tafel.

DE SNELLE
KLUS

Licht eikenhout met pastels
Samenstelling Jackie Oomen

1. Bureau CPH 90 van Hay (€ 615, hay.dk) - 2. Klok Infinity van Alessi (€ 160, alessi.com) - 3. Notitieboek Thread Binding A5 van & Other Stories (€ 7, stories.com) - 4. Bureaulamp 

Naska 2 van Fontana Arte (€ 195, fontanaarte.com) - 5. Kruk Wire voor Pastoe (€ 295, pastoe.com) - 6. Kurken notitieboek van Nomess (€ 22,50, nomess.dk) - 7. Pennenhouder 

Glazed Ceramic van & Other Stories (€ 19, stories.com) - 8. Opbergbox marmer van Louise Roe (vanaf € 55, louiseroe.dk)
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Een plek om te werken en loungen ineen. 
Ideaal voor wie in de avonduren nog wat te 
doen heeft. De speciale vakken van de stoel 
van Bonaldo zorgen ervoor dat je je spullen 
bij de hand hebt. De combinatie van zwart 

en goud creëert een rustgevende sfeer.

RELAX,
IK WERK

De gouden combinatie
Samenstelling Jackie Oomen

1. Koptelefoon Taylor Black & Gold van Frends (€ 219, wearefrends.com) - 2. Lounge stoel Eddy van Alain Gilles voor Bonaldo (€ 2059, bonaldo.it) - 3. Pen Bullet 

van Hay (€ 6, hay.dk) - 4. Bladwijzer Tassel van & Other Stories (€ 12, stories.com) - 5. Vloerlamp Peek van Menu (€ 430, menu.as) - 6.Bijzettafel Cozy van B&B Italia 

(€ 1.298, bebitalia.com) - 7. Laptopstand Vool (€ 299, vool.me)
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Niets is zo klassiek als een kantoor met 
donker houten meubels. Een grote 
tafel en degelijke bureaustoel maken 
thuiswerken direct een stuk gemakkelijker 
en aantrekkelijker. Kleed het thuiskantoor 
aan met eigentijdse accessoires in warme 
kleuren. Veel lichtinval in het kantoor? Deins 

dan niet terug voor donkere muren.

EIGEN 
BAAS

Mysterieus klassiek
Samenstelling Jackie Oomen

1. Boekensteun Bookend Grey (€ 36), Haze Tray (vanaf € 54) en glas Ripple (vier voor € 40) van Ferm Living (fermliving.com) - 2. Bureaustoel Baron van Roberto Lazzeroni 

voor Giorgetti (prijs op aanvraag, giorgetti.eu) - 3. BuzziPlank van Gerd Couckhuyt voor BuzziSpace (prijs op aanvraag, buzzi.space) - 4. Notitieboek Maan van Sissy-Boy 

(€ 4,99, sissy-boy.com) - 5. Schaar met lederen handvat van House Doctor, ook in het zilver met geel (€ 12,95, en.housedoctor.dk) - 6. Mand Wodonga van La Redoute (€ 34,99, 

laredoute.be) - 7. Klembord van Ferm Living (€ 18, fermliving.com) - 8. Tafellamp Collister van Menu (vanaf €410, menu.as)
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Artistieke types voelen zich hier direct thuis. 
Ronde vormen, groene tinten en – jawel – 
een balancerende poef. Een aanrader voor 
wie niet de hele dag stil kan zitten. Beperk je 
tot een bepaalde accentkleur en werk met 

verschillende tinten.

CREATIEVE
BIJ

Zoek de balans
Samenstelling Jackie Oomen

1. Stoel Scoop Chair High van Tom Dixon (€ 1200, tomdixon.net) - 2. Penhouder Cubic Stone Penholder (€ 25, stories.com) - 3. Lamp Blom 

van Andreas Engesvik voor FontanaArte (€ 138, fontanaarte.com) - 4. Bladwijzer Semi-Precious Stone van & Other Stories (€ 15, stories.com)  

5. Paperclips van Nomess, verkocht per 100 (€ 3,50, Nomess.dk) - 6. Bureau i-Work desk van Bolia (€ 989, bolia.com) - 7. Schommelpoef 

BuzziBalance van Buzzispace (prijs op aanvraag, buzzi.space)
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