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het belang van een 

prettige kolfruimte

Een prettige kolfruimte heeft voordelen voor jezelf én je werkgever. Voel jij je op je gemak, dan 

werkt dat vast productieverhogend. En mogelijk ben je minder tijd kwijt met kolven. Wat heb 

je daarvoor nodig? Interieurarchitect Daphne van der Knijff-Looman van ‘Ruimte om te kolven’ 

geeft tips:

• Een veilig gevoel: dat bereik je door een slot op de deur en géén inkijk. Geen slot aanwezig? 

Als je werkgever geen permanent slot kan plaatsen is een haakje en oogje op de deur en 

in het kozijn een tijdelijke en goedkope oplossing. Inkijk kun je voorkomen door glas af te 

plakken met ondoorzichtige folie. Teveel glas? Dan kan een kamerscherm van pas komen.

• Aangenaam klimaat: een te koude ruimte verlaagt je productie. Geen verwarming aan-

wezig? Vraag of je werkgever tijdelijk een verplaatsbaar kacheltje kan regelen of neem het 

zelf mee.

• Rustige akoestiek: elektrisch kolven in een betegelde ruimte? Liever niet, het leidt af en je 

kunt je minder goed ontspannen. Zachte materialen verbeteren de akoestiek. Bijvoorbeeld 

een bank (kun je gelijk uitrusten!), een gordijn, maar ook een groot prikbord van zacht 

materiaal (handig om een foto van je kind op te hangen) dempt het geluid.

• Huiselijke sfeer: die zorgt ervoor dat je kunt ontspannen. Verplaatsbare spullen maken een 

ruimte tijdelijk huiselijk: zoals een kamerscherm, een klein schemerlampje, losse kussens 

of een mooie lijst met foto van je kind.

• En verder is belangrijk dat de ruimte schoon is, dat er geen gevaarlijke stoffen of veront-

reinigingen zijn, dat er luchtverversing is, dat je een gemakkelijke stoel hebt, dat er warm 

en koud stromend water (in de buurt) is met een schoon handdoekje erbij. Een koelkast 

kan ook handig zijn, maar is geen must in de ruimte zelf. Wifi  of internetaansluiting vind 

je misschien juist fi jn!


