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Je nieuwe huis 
 

 
 

 

Je eigen plekje. Iedereen heeft er vast een. Thuis, op je slaapkamer of op 

zolder. Dat plekje is precies goed voor jou! Alles wat jij belangrijk vindt is 

daar voor je aanwezig. En tegenwoordig vinden we veel dingen belangrijk. Je 

vrienden, het internet waar we tegenwoordig met elkaar praten, maar ook 

een plek om te zitten, te slapen etc. 

 

De wens om een fijn plekje te hebben blijft je hele leven. Van je kamer of 

zolder naar een studentenkamer, naar een appartement voor jezelf en nog 

veel later zelfs een huis!  

 

Als je ouder wordt moet je huis waarschijnlijk andere dingen hebben dan nu. 

Als je later bijvoorbeeld moeilijk de trap op komt is het handig om een 
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douche op de benedenverdieping te hebben. 

 

Stel jij mocht een huis bouwen. Hoe zou jíj dat huis dan bouwen zodat de 

voor jou belangrijke dingen aan bod komen? Welke kamers en 

voorzieningen móeten erin? En welke dingen die vaak in huizen zitten heb jij 

eigenlijk helemaal niet nodig? Dit zijn allemaal vragen die het bouwbedrijf 

Stam + De Koning heeft. 

 

Stam + De Koning bouwt onder andere woningen. En wil daarbij altijd 

innovatief zijn: een moeilijk woord voor origineel en vernieuwend. Daarom 

zijn ze op zoek naar jouw ideeën! 

 

Stel je voor: je laat jouw eigen huis bouwen. Hoe zou jouw ideale huis er dan 

moeten uitzien? En hoe zou jouw ideale huis moeten zijn als jij – pak ‘m beet 

- 20 of zelfs 50 jaar ouder bent? Kun jij Stam + De Koning vertellen hoe ze 

het ideale huis voor jou moeten bouwen? 

 

De BrainTrigger opdracht van Stam + De Koning 

Bedenk hoe jouw ideale huis op dit moment zou moeten zijn. En bedenk hoe 

dat in de toekomst is. Maak een ontwerp en omschrijving voor Stam + De 

Koning zodat zij jouw nieuwe huis kunnen bouwen. 

 

Moeilijk? We helpen je op weg. Op de volgende pagina’s vind je de stappen 
naar jouw eigen oplossing. 
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STAP 1: Wat vind jij NU belangrijk aan je huis? 

Wat vind jij belangrijk en fijn in het huis waar je nu woont? En wat mis je juist in 

je huis? En wat zit er in je huis dat je helemaal niet gebruikt? Maak een lijstje 

van dingen die je zou willen in een huis en een ander lijstje met dingen die je 

niet zou willen in je huis.  

 

Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan hoe je met je vriendjes en vriendinnetjes in 

contact blijft, welke kamers je wel of niet gebruikt en waarvoor, wat je doet 

met verlichting, hoe het geluid is en hoe de temperatuur. Waar en wanneer 

voel jij je het lekkerst in huis? 

 

STAP 2: Hoe ziet jouw TOEKOMST eruit? 

Kies zelf een jaartal uit in de toekomst. Vanaf het jaar 2020. Bijvoorbeeld het 

jaar 2025. Hoe oud ben je dan? En in 2040 of 2050? Dan ben je al best oud! 

Kies zelf een jaartal uit en bedenk hoe je leven er in dat jaar uitziet. Je bent 

waarschijnlijk groter… En met wie woon je in een huis? Misschien alleen? Hoe 

vaak ben je thuis? Dag én nacht?  

 

Bedenk antwoorden op deze, en andere vragen en fantaseer er op los. Alles 

mag! Schrijf op hoe je leven eruitziet in het jaartal dat je hebt gekozen.  

 

STAP 3: Wat vind jij in de TOEKOMST belangrijk aan je huis? 

Lees de opdracht van STAP 1 maar doe net alsof je in het door jou gekozen jaar 

in de toekomst bent. Wat vind jij in dat jaar waarschijnlijk belangrijk aan je 

huis? En hoe ziet jouw ideale huis er dán uit? Welke nieuwe uitvindingen 

zouden er gedaan zijn in dat jaartal die je in je huis kunt gebruiken? Zou er nog 

steeds een TV zijn? Een radio? Moet je het eten nog in een keuken warm 

maken met een fornuis? Verbouw je je eigen groenten? Poep je nog steeds in 

een WC? Ziet die er nog hetzelfde uit? 

 

STAP 4: Beschrijf je ideale huis op de BrainTrigger website 

Doe alsof je Stam + De Koning de opdracht geeft om jouw ideale huis te 

bouwen. Dat kan op de BrainTrigger website waarop je jouw wensen voor het 

huis kunt zetten. Maak een inzending aan op http://sdk.braintrigger.nl Schrijf 

http://sdk.braintrigger.nl/
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(op de computer) op hoe je ideale huis van NU en/of in het door jou gekozen 

jaartal in de TOEKOMST moet worden. Schrijf er ook bij waarom je dit zo wilt. 

Kun je even niet op de computer? Schrijf en teken het dan eerst op papier en 

typ het later alsnog in op de computer. 

 

Als je speciale dingen hebt voor bepaalde kamers, maak je een apart 

hoofdstukje (artikeltje) daarover. Bijvoorbeeld als je een WC wilt met een iPod 

oplader of een WC met aquarium?! Een windmolen op de bank om energie op 

te wekken met je winden? Of zoiets… Haha! 

 

Maak bij elk hoofdstukje een plaatje (een tekening, of een foto van een eigen 

knutselwerk van je idee) en zet het erbij op de website. Bijvoorbeeld een 

tekening van hoe het huis eruitziet aan de buitenkant. Of van de WC met 

aquarium! Alles mag. Hoe gekker hoe beter! Plaatjes kunnen jouw ideeën 

natuurlijk heel duidelijk maken voor het bouwbedrijf… 

 

STAP 5: PRESENTEREN 

Het is ook een leuk idee om je wensen voor je nieuwe huis op een videofilm te 

presenteren. Kun je dat al? Maak dan een filmpje waarop je je huis 

presenteert. Maar als dat niet gaat zijn de tekeningen en foto’s natuurlijk ook 

goed! Een goede, nette presentatie is belangrijk. Probeer jouw ideeën als het 

ware te verkopen op de website en maak een zo mooi mogelijke webpagina 

van je inzending. 

 

STAP 6: STEMMEN WERVEN 

Vraag iedereen die je kent om op je inzending te stemmen. Je kunt je ideeën 

promoten door op de pagina met jouw inzending te gaan staan en dan op de 

icoontjes van sociale netwerksites te klikken en bijvoorbeeld “Hyves”, “Twitter” 

of “Facebook” te selecteren. Je kunt natuurlijk ook iedereen die je kent mailen 

met de vraag om op jouw inzending te stemmen. 

 

 

Succes! Wij zijn benieuwd naar jouw plannen voor je nieuwe huis! 


