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Miele Laundry 
Boutique: wel 
de lusten, niet 
de lasten van 
een wasruimte 

Een gezamenlijke wasruimte voor een 
wooncomplex zonder investering, zonder 

onderhoud en zonder tijdrovend contact 
met de bewoners? Dat kan! Met de Miele 

Laundry Boutique. ‘Met dit concept bieden 
we bewoners een gezellige, trendy wasruimte 

met professionele apparatuur, terwijl we 
eigenaren, beheerders en investeerders 

compleet ontzorgen’, zegt Wesley Schoeree. 
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Soms kun je te vroeg 
zijn met een goed idee. 
Dat was het geval toen 

Miele in 2012 een wasservice voor wooncomplexen 
introduceerde. De tijd bleek er nog niet rijp voor. Vijf jaar 
later was het een ander verhaal. Toen vroeg de markt 
er zelf om. Gewapend met de reeds vergaarde kennis 
en ervaring sprong Miele Nederland daarop in. Het 
concept werd in een nieuw jasje gestoken en aangepast 
aan hedendaagse eisen. Het resultaat: de Miele Laundry 
Boutique. 

Wesley Schoeree was in 2017 nauw betrokken bij de 
introductie. Na 10 jaar bij Miele in verschillende functies 
zet hij zich nu in voor de verspreiding van de Laundry 
Boutique. Met veel plezier. ‘We streven naar het beste 
voor de klant en zijn altijd bereid een stap extra te zetten 
en initiatieven te nemen’, zegt hij enthousiast. ‘En daar 
krijgen we ook de ruimte voor. Zo hebben we dit concept 
uit kunnen rollen. Best bijzonder, want de Miele Laundry 
Boutique is een vreemde eend in de bijt. In plaats van 
wasmachines verkopen, verlenen we diensten.’

Duurzaamheid
Kiezen voor de Miele Laundry Boutique is kiezen 

voor duurzaamheid en gemak. ‘In een wooncomplex 

van 200 woningen hadden tot voor kort alle bewoners 
hun eigen wasmachine. Nu staan in de gezamenlijke 
wasruimte maximaal 5 wasmachines en 3 drogers. 
Dat scheelt nogal. Minder apparaten betekent minder 
productiekosten, minder verbruik van water en 
wasmiddelen en minder stroom. Doordat de bewoners 
per wasbeurt betalen, zijn ze bovendien gezond 
kritisch op hoe vaak ze wassen. Dat alles bij elkaar 
levert een flinke duurzaamheidswinst op. Dat maakt 
het voor vastgoedpartijen enorm interessant. Als je 
een wooncomplex bouwt of transformeert moet je met 
een goed plan komen, bijvoorbeeld voor services en 
duurzaamheid. Bij de Miele Laundry Boutique gaat 
dat moeiteloos samen. Zo helpen we partijen om hun 
duurzame ambities op een goede manier in te vullen.’

op welke maatschappelijke behoefte spelen jullie in 
met de Laundry Boutique?
‘We zien allerlei nieuwe woonvormen ontstaan met 

veelal kleine wooneenheden, maar wel veel luxe in 
de vorm van algemene ruimten en gedeelde services. 
De Miele Laundry Boutique past prima in die trend. 
Wij richten ons vooral op complexen met starters, 
studenten en senioren. In kleine appartementen 
is het zonde om ruimte te moeten opofferen aan 

miele Laundry Boutique

een wasmachine. Als je een leuke plek hebt waar je 
tegen een aantrekkelijk tarief kunt wassen, zou je 
wel gek zijn om nog een eigen wasmachine te kopen. 
Daarnaast speelt ons concept ook in op de toenemende 
eenzaamheid onder studenten.’

Dat moet je even uitleggen. Hoe kan een wasruimte 
iets doen tegen eenzaamheid?
‘Eenzaamheid is een groeiend probleem, met name 

onder jongeren. Daar wilden we iets aan doen. Een 
gezamenlijke wasruimte is een mooie plek om elkaar 
te ontmoeten. Daarom hebben we veel werk gemaakt 
van de inrichting. Het is een gezellige plek met een 
mooie huisstijl die is aangepast aan de doelgroep. 
Jonge mensen die net uit huis zijn hebben vaak geen 

‘ Een gezamenlijke 
wasruimte is 
een mooie plek 
om elkaar te 
ontmoeten’

idee hoe ze moeten wassen. Daarom hebben we in 
studentencomplexen de ruimte volgehangen met leuke 
borden die tekst en uitleg over wassen en drogen. Door 
de gezellige sfeer blijf je er makkelijk even hangen. In 
veel gebouwen grenst de wasruimte bovendien aan 
een andere gemeenschappelijke ruimte, zoals een 
huiskamer. Dat maakt het makkelijk om even binnen 
te lopen en een praatje te maken terwijl je was draait. 
Binnenkort starten we met seniorencomplexen. Een 
andere doelgroep die vraagt om een andere inrichting 
en een andere huisstijl, maar het idee is hetzelfde.’

Voor wie is dit concept interessant?
‘Voor vastgoedeigenaren en investeerders in 

wooncomplexen en voor de beheerders van zo’n 
complex. Daarnaast is het ook interessant voor 
woningbouwcorporaties. Voor al deze partijen geldt dat 
een gezamenlijke wasruimte installeren en beheren 
niet hun core business is en dat de benodigde kennis 
ervoor ontbreekt. Vaak kijken partijen alleen naar de 
aanschafkosten van apparatuur, terwijl er veel meer 
bij komt kijken zoals onderhoud, storingen oplossen, 
schoonmaken en vragen van bewoners afhandelen. Wij 
nemen al die zorgen uit handen. Daardoor hebben ze 
wel de lusten maar niet de lasten.’

‘ We willen 
doorgroeien naar 
80 locaties in 2024
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Wesley schoeree

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Van bezit naar gebruik. het 

moeten bezitten van allerlei 

zaken verandert in een 

behoefte van gebruik. Door 

deze ontwikkeling zie je dat je 

in wooncomplexen veel shared 

services kan bieden waarmee 

het wooncomfort enorm wordt 

verhoogd

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

De starters hebben het erg 

moeilijk op de woningmarkt 

door verschillende 

ontwikkelingen. Niet allen de 

prijzen van de huizen maar ook 

de financieringsregels maken 

het lastig om een woning aan 

te kopen. hierdoor wonen 

jongeren langer thuis dan zij 

graag zouden willen

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

Duurzaamheid in de breedste 

vorm, zowel voor bouwend 

Nederland als voor alle 

bewoners. We willen toch 

allemaal ons steentje bijdragen

De stad heeft grotere woningen 

nodig?

Nee, niet zozeer grotere 

woningen maar wel woningen 

in het algemeen. Kleinere 

woonoppervlaktes maar veel 

shared services waar gebruik 

van gemaakt kan worden zorgt 

voor woongemak. Door de 

kleinere oppervlaktes kunnen 

er meer woningen worden 

gebouwd

hoe oud ben je: 

37

Waar groeide je op: 

omgeving Utrecht

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Utrecht

Binnen- of buitenmens: 

Beide 

Introvert of extravert: 

Introvert

sporter of studiebol: 

sporter

socialist of kapitalist: 

Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen 
Miele en de vastgoedpartijen die met jullie een 
contract afsluiten? 
‘Wij zorgen voor de apparatuur (professionele 

was- en droogautomaten), een betaalsysteem, doen 
jaarlijks onderhoud met onze eigen technici en zorgen 
dat alle storingen binnen 48 uur opgelost worden. We 
kleden de wasruimte volledig aan en zorgen voor een 
gezellige inrichting. Daarnaast fungeren we ook als 
contactpersoon voor de bewoners. Bewoners kunnen 
contact opnemen via de telefoon of per mail, maar ook 
via een chatfunctie in de app. Kortom: wij verzorgen 
het complete beheer. Het enige wat de gebouweigenaar 
moet doen, is een ruimte ter beschikking stellen met 
stroom-, licht- en waterpunten en zorgen dat de ruimte 
wordt schoongehouden. Dat betekent dat je als eigenaar 
of beheerder compleet wordt ontzorgd.’ 

wat zijn de voordelen van deze aanpak voor 
eigenaren, investeerders, beheerders en 
woningcorporaties?
‘Ten eerste: complete ontzorging! Voor 

vastgoedeigenaren, beleggers en corporaties is een 
wasruimte vaak een noodzakelijk kwaad. Voor ons 
is het een passie, iets waar we warm voor lopen en 
goed in zijn. Door dit aspect uit te besteden, kunnen 
onze klanten zich volledig bezighouden met hun 
corebusiness: woonruimte bieden. Daarnaast draagt 
dit concept ook bij aan het duurzame karakter van een 
complex. Vastgoedeigenaren kunnen flink besparen op 
energie en water en een duurzame inrichting helpt om 
de benodigde duurzaamheidscertificaten te verkrijgen. 
Tot slot zorgt de service ook voor tevreden huurders.’

Hoe is de betaling geregeld voor het gebruik van de 
gezamenlijke wasruimte?
‘Bewoners betalen per wasbeurt. In 

studentencomplexen gebeurt dat via een app: Appwash, 
een 100% dochter van Miele. Hiermee kun je als 
bewoner niet alleen betalen, maar ook vanuit je woning 
zien of er een machine vrij is of die tijdelijk reserveren. 
Je krijgt een pushbericht wanneer je was klaar is. 
Makkelijk en efficiënt. Jongeren kunnen hier prima mee 
uit de voeten, maar in seniorencomplexen gebruiken we 
een ander betaalsysteem. Daar kun je contactloos in de 
wasruimte betalen.’ 

wat zijn de ambities voor de komende jaren?
‘Die zijn stevig. We hebben nu 51 locaties, van 

Groningen tot Vaals met een nadruk op de Randstad en 
studentensteden. We willen dit jaar nog doorgroeien 
naar 60 locaties en in 2024 naar 80. De groei is er nog 
lang niet uit.’ 

socialist

risico’s mijden of nemen: 

Mijden

luisteren of spreken: 

spreken wanneer het nodig is

Fietsen of auto: 

Auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Buiten de deur

Passie voor: 

sport 

‘ Voor vastgoedeigenaren, 
beleggers en corporaties 
is een wasruimte vaak een 
noodzakelijk kwaad’

‘ Wij helpen 
vastgoedpartijen om hun 
duurzaamheidsambities 
op een goede manier in te 
vullen’


