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Piece of Comfort 
Slaap om scherp te blijven.

We leven in een samenleving waar het welzijn 
van werkenemers een steeds promintere 
rol speeld. Om stress in onze hedendaagse 
werkomgeving te bestrijden, heeft Iris Muriël 
dit  opklapbare powernap bed  gemaakt, zodat 
werknemers zelfs in kleine kantoorruimtes een 
dutje kunnen doen.

Slaap is een natuurlijke herstelstrategie voor 
ons lichaam, maar in deze drukke tijden, met 
lange werkdagen, en een grote hoeveelheid te 
verwerken informatie, wordt onze biologische 
klok gemakkelijk genegeerd. Toegeven aan 
onze natuurlijke  middag dip na de lunch helpt 
werknemers herstellen, scherp te blijven en 
productiever te werken. Uit onderzoek van 
NASA komt naar voren dat als je een powernap 
doet van 20 minuten je alertheid toeneemt 
met 54% en je productiviteit met 34%. 

Laten we een powernap niet meer bestempelen 
met luiheid maar als een productiviteit booster. 
Margaret Thatcher had ongelijk toe ze zei slaap 
is voor watjes. 

 Slaap is voor winnaars!



Materiaal:     
Doel: 
                               
Ontworpen:   
Geëxposeerd:  
                  
Beschrijving: 

Essen hout, vilt 
Implementeren van een 
powernap op het werk. 
2017 bij Iris Muriel
Graduationshow 
MINED DDW 2017
Opklapbaar powernap bed



Waarom de Powernap 
Maar naast dat de powernap je alertheid en je 
productiviteit laat toenemen is het ook goed voor 
je gezondheid. Mensen die een powernap doen 
hebben 37 % minder kans op hart en vaatziekte. 

In Azië wordt dan ook al veel gebruik gemaakt van 
de powernap op het werk. In sommige bedrijven 
is het zelfs verplicht 20 minuten je ogen te sluiten. 

Met dit ontwerp wil ik de powernap introduceren 
in de Nederlandse werk omgeving. Het bed kan 
gemakkelijk geplaats worden in onder andere 
vergaderruimtes, een kantoor, wandel gangen 
en rustruimtes. Het bed kan gemakkelijk naar 
beneden geklapt worden als werknemers een 
powernap willen doen. Op deze manier kan elke 
ruimte transformeren naar een powernap plek. 
Zo kan er in de lunch pauze in vergaderruimtes 
een powernap gedaan worden. 

Piece of Comfort past binnen een gezonde 
werkomgeving en draagt bij aan een fijne sfeer 
binnen een bedrijf. 

Rene van der Hulst 

Het is gezond om tussen de een powernap te 
doen van twintig minuten. Zoals ook blijkt uit het 
eerder genoemde onderzoek van NASA waar uit 
naar voren komt dat je alertheid toeneemt met 
54% en je productiviteit met 34%. Dat we ons 
slaperig voelen tussen de middag is onderdeel 
van ons bioritme. 

“Dat we ’s middags graag even onze ogen sluiten, 
heeft niets te maken met vakantieloomheid, zegt 
Thomas Kantermann, chronobioloog aan de 
universiteit van Groningen …   
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat die 
middagdip te maken heeft met de lunch, 
zegt Kantermann: alle energie zou naar de 
spijsvertering gaan.” 1 Volkskrant, Powernap of 
siësta: goed idee, alleen niet te lang en niet te laat, 26 
juli. 

Een powernap vergroot je hersencapaciteit om te 
leren blijkt uit onderzoek van de universiteit van 
Carlifornia – Berkeley. Mensen die een dutje doen 
kunnen informatie beter in zich opnemen dan 
mensen die dat niet doen. 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die een 
middagdutje doen twee keer zoveel kans hebben 
een complex issue op te lossen dan mensen die 
niet slapen.  


