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Rudirick de Jong en Sean Schuurman van 
Rouwendal zijn de drijvende krachten achter 
smart interieuradviesbureau ElectroStyling. 
Zij richtten dit bedrijf op als verbinder tussen, 
retail, installatie en consumenten, met als doel 
Smart Living bereikbaar maken. Samenwerking 
is daarbij essentieel. Zo is het voor retailers 
steeds belangrijker om naast producten ook 
diensten aan te bieden. Van de installateurs 
wordt verwacht dat zij al die slimme producten 
kunnen installeren en onderhouden. 
De consument aan de andere kant is zoekende 
naar het juiste advies en een passende 
oplossing. De gemene deler hierin is kennis. 
Volgens de mannen achter ElectroStyling 
beschikken de retailers en installateurs nog niet 
over de juiste kennis en kunde. De consument 
ziet daardoor dat wensen op het gebied van 
connectiviteit en slimme oplossingen nog niet 
goed ingevuld worden. Rudirick: “Daarom zijn 
wij in het gat tussen retailers en installateurs 
gesprongen. Vanaf 2014 doen wij dat samen 
met UNETO-VNI en sinds 2017 maken wij die 
verbinding ook met de Schuurman Groep.”

Specialisten
Rudirick en Sean hebben beiden een voorliefde 
voor wat zij elektrogadgets noemen. Veel van die 
producten worden volgens Sean echter te veel 
verkocht op prijs: “Er is te weinig aandacht voor 
toegevoegde waarde. De vraag die te weinig 
gesteld wordt is wat slimme elektronicaproducten 
écht kunnen betekenen in het dagelijks leven van de 
consument. Met ElectroStyling helpen wij mensen 
qua elektronica op woongebied. Dat begon met 
vragen over wifiproblemen - daar is in Nederland 
alleen al heel veel winst op te behalen - en eindigde 
met de gehele elektronica-inrichting bij nieuwbouw. 
In de afgelopen jaren hebben wij een netwerk van 
ElectroStylisten in de markt gezet die consumenten 
helpen bij het creëren van een slim huis. Samen met 
de Schuurman Groep gaan we dat netwerk verder 
uitbreiden met Smart Living Specialisten: 
installateurs die we gaan opleiden en helpen met 
marketing en promotie én zullen ondersteunen 
bij projecten. Veel mensen kennen ElectroStyling 
bijvoorbeeld van het bekende televisieprogramma 
Rob’s Grote Tuinverbouwing.”

Smart Living
In de samenwerking met de Schuurman Groep gaat 
het om bundeling van krachten volgens Rudirick: 
“Natuurlijk is er samen met de installateurs focus 
op de techniek, maar nog veel belangrijker is
uiteindelijk de consument die uit de voeten moeten 
kunnen met zijn smart home.” Dat is waar het 
volgens de heren van ElectroStyling om draait: 
Smart Living. Niet de producten of het huis zijn 
leidend, maar de bewoners en hoe zij in het 
huis leven. Waarom dan de samenwerking met 

Schuurman? Omdat het net als wij een innovatieve 
organisatie geïnspireerd op mens en technologie 
is. Samen met Schuurman zitten wij dicht op de 
installateurs en de retailers die wij de mogelijk-
heid bieden trainingen te volgen op locatie, maar 
dat kan natuurlijk ook binnen de vestigingen van 
Schuurman. Uiteraard leveren ook producenten 
daar een bijdrage aan. Wie meer wil weten, kan 
zich om te beginnen via smartlivingacademy.nl 
aanmelden voor de nieuwsbrief en uiteraard biedt 
ook ElectroStyling.nl volop informatie.”
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