
Hoe gaat het met jou en je bureau, Mdua? Waar 
sta je nu ten opzichte van een paar maanden 
terug? Geeft de crisis je nieuwe inzichten en 
ambities? 
Gaat goed! De afgelopen periode heeft ruimte vrij-
gemaakt voor andere ‘dingen’. Ik ben nog steeds 
zo vaak thuis als voorheen, ben altijd al aan het werk 
hier of beneden in mijn atelier en maak geen enorme 
verandering in het dagelijks leven mee. Een verandering 
die vele mensen wel ervaren. Ik mis events, beurzen of 
bijeenkomsten, want ik vind het altijd fijn om vak-
genoten te ontmoeten. Ik blijf graag op de hoog-
te van de ontwikkelingen binnen de markt en 
dat kan niet alleen maar via de digitale weg. Een 
materiaal bijvoorbeeld wil je aan kunnen raken om er 
een goede indruk van te krijgen. Een aantal projecten 
waar ik nu mee bezig ben zijn gericht op datgene waar 

nu echt vraag naar is: een goede thuiswerkplek. Tijdens 
het ontwerpproces ben ik vanzelfsprekend al bezig met 
de wensen en de gewoontes van de gebruiker van de 
ruimte, om in zijn esthetiek en functionaliteit tot een pas-
send ontwerp te komen. Ik houd als het ware een spiegel 
voor. Het is gemakkelijker om een fysieke omgeving aan 
te passen dan gewoontes van een mens. Nu merk ik dat 
mijn opdrachtgevers zelf heel goed in detail hun gedrag 
kunnen omschrijven en wat zij nodig denken te hebben 
om productief thuis te kunnen werken. Zo omschreef 
een opdrachtgever dat hij behoefte heeft aan een ruimte 
waarin hij samen met zijn vrouw kan werken. Dezelfde 
ruimte waarin hij ook met haar op een bank kan relaxen 
en waar hij muziek kan luisteren, zonder dat het haar 
overlast kan geven. Het resultaat? Een prachti-
ge brede taatsdeur, als verlenging van een be-
staande muur in de woonruimte. Zo kun je een 
ruimte-in-een-ruimte creëren die dient als leef-en  
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Zo hoog als een stadsduif vliegt 
door de architectonische havenstad, 
woont aan de Maas in Rotterdam, 
Marjo de Leng (interieurarchitekt). 
Wanneer we haar appartement 
betreden met onze bureaustoel 
NEW EVERY, worden we warm 
ontvangen door een glimlachende 
Marjo. De diversiteit aan kunst aan 
de muren in de hal, de variatie aan 
theesmaken en de kast vol boeken 
met foto’s van gemaakte reizen, 
maken ons nieuwsgierig naar haar 
visie op de veranderde omgeving. 
We stellen haar een aantal vragen
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woonruimte, wanneer de deur in verlenging van de 
bestaande muur ‘open’ staat. Is de deur gesloten dan 
ontstaat er een gesloten kamer die dient als werkplek. 

Zijn er factoren die onmisbaar zijn bij het 
thuiswerken? 
Bewegen en ontmoeten is belangrijk en je (thuis)werk-
plek moet goed voor je lichaam zijn. Op het moment 
dat men thuis gaat werken, zal een werkgever inzage 
moeten krijgen op de werkplek van zijn werknemer. 
Thuis moet je net zo goed voor jezelf kunnen zorgen 
als op kantoor. Er zitten zoveel mensen achter de 
eettafel op een ongeschikte stoel, nemen geen break 
en produceren uren in een verkeerde houding. Je kan 
een aantal dingen aan de eettafel doen, maar je hebt 
het ook nodig om zonder ruis om je heen een telefoon-
gesprek te voeren. Daar moet je je voor kunnen terug-
trekken. Gelukkig heb ik hier een fijne concentratieplek. 
Om actief aan het werk te blijven, wissel ik achter mijn 
tafel van mijn bureaustoel naar kruk (UP). Ik wandel 
regelmatig of ga even zwemmen en dat neemt niet weg 
dat ik op zo’n moment niet productief aan het werk kan 
zijn hè. Mijn beste ontwerpen zijn zwemmend tot stand 
gekomen, schetsend in mijn hoofd.

Als fabrikant voelen wij een grote verantwoorde-
lijkheid voor de wereld om ons heen, het milieu 
en onze gezamenlijke toekomst. Alleen als we 
ons bewust zijn van de gevolgen van onze 
beslissingen, kunnen we de juiste nemen. Hoe zit 
het met jouw verantwoordelijkheidsgevoel? Zie 
je dat de verantwoordelijkheid van een 
interieurarchitect aan het veranderen is en dat de 
focus verlegd wordt? 
Iedereen is nu zoveel meer bewust van zijn woon- en 
werkomgeving en duurzaamheid, dat het straks wellicht 
makkelijker zal gaan worden om met opdrachtgevers te 
gaan samenwerken. De opdrachtgever bepaalt uitein-
delijk het budget en tot op heden brengt het inzetten 
van duurzame producten regelmatig meer schade dan 
voordeel aan een begroting. Daarmee is niets gezegd 
over de investering en het toepassen van producten 
die zo min mogelijk schade brengen aan het milieu. 
Daar zijn we hopelijk allen inmiddels van overtuigd. Ik 
ben mijzelf goed bewust van mijn rol als interieurarchi-
tekt en zal altijd een adviserende rol aannemen. Dat er 
een prijskaartje aan gezondere producten hangt, neemt 
niet weg dat ik mijn opdrachtgever kennis laat maken 
met alternatieven. Opdrachtgevers bouwen of ver-
bouwen niet dagelijks en ik doet dat wel. Voor mij zijn 
de duurzame en/of circulaire alternatieven, begrippen 
waar ik dagelijks mee bezig ben. Dat begint al bij de 

eerste kennismaking met de bestaande situatie. Ik kijk 
in dit beginstadium wat ik kan hergebruiken en hou hier 
gedurende het ontwerp rekening mee. Dat zie ik als 
interieurarchitekt, als mijn plicht.

Wat zullen, in jouw opinie, permanente 
veranderingen zijn als consequentie van zo’n 
pandemie en hoe uit zich dit in kantoor-
omgevingen/bebouwingen? Worden kantoren nu 
bijvoorbeeld ruimer?
Tijd zelf invullen en minder gebonden aan een 
tijdsperiode om te werken, zijn twee belangrijke 
factoren die blijvend aan het veranderen zijn denk ik. 
Zoals we voorheen een negen tot vijf mentaliteit 
hadden, voelen we nu meer vrijheid om zelf onze werk-
dag in te vullen. Ook de bewustwording van het belang 
van onze omgeving is sterker geworden, heb ik het 
idee. Ik hoop dan ook nog meer ‘groen’ in onze stad te 
zien. Daarnaast denk ik aan het invullen van meerdere 
functies op één locatie. In winkelstraten bijvoorbeeld
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voordeel is dat met digitaal iets altijd blijft bestaan.

Benieuwd naar het werk van Mdua? Kijk op 
http://www.mdua.nl/ voor meer info.

Wil je graag meer informatie ontvangen over  
NEW EVERY of UP? Neem contact op via 
verkoop@interstuhl.com en we sturen je de 
informatie toe naar gewenst postadres of per mail.
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zullen meer en meer vierkante meters vrij gaan komen. 
Waar voorheen een winkelier meerdere etages nodig 
had voor verkoop en opslag, is dat nu misschien nu 
nog maar één niveau. Dat zou betekenen dat een 
winkelstraat in de toekomst steeds meer een samen-
loop zal zijn van wonen en winkelen die automatisch 
ook van invloed is op de beleving van de omgeving. 
Ik denk echt dat er meer gezamenlijke ruimtes zullen 
komen waar men kan werken, ontmoeten en winkelen 
met als gevolg dat we uiteindelijk minder vierkante 
meters nodig hebben voor een bepaalde functie. Als je 
internet hebt, kan je bovendien overal werken en een


