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SAMENVATTING
Dit project is uitgevoerd als bacheloropdracht voor de Universiteit Twente bij Estivomeubels in de periode
van 4 mei tot 31 juli.
Estivomeubels heeft enkele problemen opgemerkt wat betreft het huidige assortiment; de producten zijn
hypegevoelig en seizoensgebonden. Aan de oplossing van deze problematiek is een bijdrage geleverd
door de ontwikkeling van een stabiele tafelset, een tafel en een stoel, die niet-hyperig en nietseizoensgebonden is, gebaseerd op de eisen en wensen van de doelgroep.
Allereerst is een kader geschapen waarbinnen het product zich kan bewegen. Dit kader bestaat uit een
doelgroeponderzoek middels onder andere een enquête en verscheidene interviews met
meubelbedrijven. Verder bestaat dit kader uit een onderzoek naar toekomstige trends. Uit het kader
komt naar voren dat de doelgroep behoefte heeft aan standaard tafels en zitplekken vervaardigd van
natuurlijke materialen in natuurlijke kleuren.
Samen met het kader, vormt een interview met Estivomeubels input voor een Programma van Eisen.
Andere input voor het Programma van Eisen bestaat uit een onderzoek naar de antropometrische maten
van de mens, een onderzoek naar standaard maten van tafels en stoelen, en een literatuuronderzoek
naar de definitie van een stabiel product.
Schetsen gebaseerd op het kader en het Programma van Eisen vormen verschillende conceptrichtingen
waarin gevarieerd is met vorm, materiaal en functie. Het concept ‘ander materiaal: textiel’ is verder
uitgewerkt, doormiddel van vorm- en materiaalonderzoek, tot verscheidene prototypes. Verschillende
versies voor verschillende delen van de doelgroep zijn bepaald. Dit al heeft geresulteerd in een stabiele
tafelset van hout en textiel die aansluit bij de doelgroep.
De definitieve versies zijn middels technische tekeningen uitgewerkt tot een volwaardig product. Een
productiehandleiding, gebruikershandleiding en prijsbepaling vormen input voor Estivomeubels om een
productielijn op te zetten. Vanwege praktische onhaalbaarheid van de tafel zal slechts alleen de stoel
daadwerkelijk in productie worden genomen.
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SUMMARY
This project is executed as a bachelor assignment for the University of Twente. It is carried out at
Estivomeubels in a period of 13 weeks.
Estivomeubels has noticed some problems concerning their current product range. The current products
are susceptible to hypes and only sold during certain seasons. A contribution for the solution of this
problem is made by the development of a stable table set. A table set, a table and a chair, that is not
susceptible to hypes, is saleable throughout the year and is based upon customers demands.
A framework for the future product is created. It consists of a target group study which is based upon a
survey and some interviews. Furthermore, the framework is based upon future trend research. From the
framework can be concluded that the target group would like standard tables and chairs which are
fabricated from natural materials and have got natural colours.
An interview with Estivomeubels and the framework form input for a list of requirements. The list is
furthermore based upon research on human dimensions, standard dimensions of tables and chairs, and
research for the definition ‘stability of a product’.
Sketches based upon the framework and list of requirements are elaborated to concept directions. The
concept directions differ in shape, material and function. The direction of another material (textile) is
elaborated to prototypes by research of shape and material. Different versions for different parts of the
target group are created. All of this resulted in a stable table set which is based upon the customer
demands.
The final versions are elaborated to a product that is production ready by creating technical drawings, a
production manual, a customer’s manual and determination of the consumer price. Due to practical
complications only the chair will be taken into production.
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INLEIDING
Estivomeubels is een bedrijf dat tweeënhalf jaar geleden is opgezet en een klein aantal werknemers heeft.
Het bedrijf sprong in op de hype van meubels gemaakt van oud steigerhout. Esitvo Meubels is zowel een
groothandel als een verkooppunt voor particulieren. Daarnaast biedt het de optie aan om meubels te
huren voor feesten en partijen. De meubels worden in kleine hoeveelheden gemaakt. De (steiger)houten
onderdelen van de meubels worden door Estivomeubels zelf vervaardigd. Overige onderdelen worden
ingekocht en indien nodig zelf geassembleerd.
Estivomeubels merkt enkele problemen op wat betreft het huidige assortiment. Allereerst bestaat het
huidige assortiment enkel uit producten die inspelen op de hype van steigerhouten meubels.
Estivomeubels verwacht dat de vraag naar deze hype-producten zal afnemen. Ten tweede zijn de huidige
producten seizoensgebonden, waardoor er voornamelijk vraag is in de zomermaanden.
Estivomeubels wil deze problemen ondervangen door in de toekomst een stabiele productlijn op de markt
te brengen; dat wil zeggen een lijn van producten die niet seizoensgebonden en minder hyperig zijn.
Estivomeubels denkt dat stabiele producten in de binnenproducten gezocht moeten worden.
Momenteel ontwikkelt Estivomeubels producten met nieuwe materialen. Echter na ontwikkeling van de
producten concludeerde Estivomeubels dat het onduidelijk is of de producten aanslaan bij de consument.
[1-3]
Aan deze problematiek is een bijdrage geleverd door de ontwikkeling van een stabiele tafelset, bestaande
uit een tafel en enkele zitplekken voor binnenshuis, die gecreëerd is vanuit de eisen en wensen van de
consument. Dit is bewerkstelligd op de volgende manier. De eisen en wensen van de doelgroep, en de
eisen en wensen van Estivomeubels zijn onderzocht en de definitie van een stabiel product is nader
bepaald. Aan de hand van het vooronderzoek zijn concepten opgesteld, waarvan een concept is
uitgewerkt. Het project heeft geresulteerd in een prototype en productiehandleidingen voor de tafelset.
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KADER
Aan de hand van onder andere een doelgroeponderzoek, enkele interviews, een enquête en onderzoek
naar toekomstige trends is een kader geschapen waarbinnen de productontwikkeling zich afspeelt. Dit
kader dient een tweetal doelen. Allereerst voorziet het de ontwerper van inspiratiebronnen voor de
productontwikkeling. Daarnaast functioneert het kader als meetlat waaraan de kwaliteit van concepten
kan worden afgemeten.

DOELGROEPONDERZOEK
De doelgroep is bij de start van het project in samenspraak met Estivomeubels als volgt gedefinieerd. De
doelgroep is een combinatie van ‘VT-wonen’-lezers en trendgevoelige 25- tot 35-jarigen. Echter, tijdens
een interview met Estivomeubels bleek dat ook een doelgroep aangesproken moest worden van
middelbare, welgestelde mensen die behoefte hebben aan unieke en exclusieve producten. Er volgt een
gedetailleerde omschrijving van de doelgroep, een omschrijving van de personas en enkele stijlcollages.
[3,4]

DOELGROEPOMSCHRIJVING
VT Wonenlezers
De groep VT Wonenlezers bestaat uit ongeveer 925.000 mannen en vrouwen. De lezers van VT Wonen
zijn hoogopgeleid en hebben een leeftijd die varieert tussen de 25 en de 55. Ze maken veelal deel uit van
een een- of tweepersoonshuishouden of een gezin met kinderen. Verder zijn ze welgesteld en hebben
vaak een eigen huis.
De lezers van VT Wonen hechten waarde aan een prettige en persoonlijke woonomgeving, die hun
passies en interesses weerspiegelen. Een huis is vooral een plek om in te leven en geen showroom. Om
hun eigen woonomgeving in te richten zoeken ze naar inspiratie en adviezen in VT Wonen.
Alhoewel VT Wonen naar eigen zeggen veelzijdigheid hoog in het vaandel heeft staan en zich niet
gebonden weet aan één stijl of smaak, is er wel zoiets te onderscheiden als een VT Wonenstijl.
De stijl laat zich omschrijven door de woorden persoonlijk, huiselijk en comfortabel. Hij kenmerkt zich
door het gebruik van zowel oude als nieuwe producten, die beiden gekenmerkt worden door de
persoonlijke band van de eigenaar met het product. Door de aanwezigheid van zowel oude als nieuwe
spullen is de stijl op vormgebied eclectisch te noemen. Het typische VT Woneninterieur kenmerkt zich
door het gebruik van natuurlijke materialen, zoals (onbewerkt) hout, riet, linnen en keramisch materiaal.
Daarnaast is het materiaal staal, zowel in de vorm van chrome buizen als in verroest staal, gebruikt. Het
kleurenpalet van de stijl bestaat uit veelal pastelkleuren, zoals licht geel en licht bruin, grijs, zwart en wit.
Deze kleuren kunnen omschreven worden met de woorden licht, natuurlijk en rust. [4,6,7]
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Trendgevoeligen
De groep trendgevoeligen wordt gevormd door jonge mensen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Ze maken
veelal deel uit van een een- of tweepersoonshuishouden of een gezin met jonge kinderen.
De trendgevoeligen zijn bezig hun leven vorm te geven middels een carrière of het starten van een gezin.
Ze blinken van energie en zelfvertrouwen.
De inrichting van het interieur kenmerkt zich door verandering. De trendgevoeligen richting het interieur
in gebaseerd op de laatste modes. De stijl is daardoor eclectisch te noemen. [4]

Welgestelde middelbaren
De groep welgestelde middelbaren bestaat uit personen in de leeftijd van 40 tot 65 jaar. De personen
maken veelal deel uit van een een- of tweepersoonshuishouden. Eventuele kinderen hebben het ouderlijk
huis reeds verlaten. De welgesteld middelbaren zijn welgesteld en hebben een groot eigen huis.
De welgestelde middelbaren consumeren producten met een hoge kwaliteit. De inrichting van het huis
bestaat uit kwaliteitsmeubels waarvan de oplages laag zijn of die aangepast zijn aan de wensen van de
eigenaar.
De inrichting van het interieur kenmerkt zich door uniciteit en kwaliteit, en kan als stijlvol worden
omschreven. [4]

PERSONAS
De doelgroepomschrijving heeft als input gediend voor de creatie van drie personas. Personas zijn
hypothetische archetypes van bestaande gebruikers en worden binnen ontwikkelprojecten gebruikt door
de ontwerper om zich goed te kunnen inleven in de gebruiker. Daarnaast dienen personas als
communicatiehulpmiddel tussen bijvoorbeeld opdrachtgever en ontwikkelaar. De personas zijn niet
fictieve persoonsomschrijvingen die ontstaan zijn vanuit fantasie, maar persoonsomschrijvingen die
gebaseerd zijn op gegevens over de doelgroep. [7,8]
In het vorige gedeelte is genoemd dat de doelgroep bestaat uit drie subgroepen. Voor elke subgroep is
een persona aangemaakt gebaseerd op dezelfde gegevens als gebruikt voor de doelgroepomschrijvingen.
Figuur 1 toont de drie gecreëerde personas. Gedurende het project zijn deze personas gebruikt als
designhulpmiddel voor de ontwerper en als communicatietool tussen ontwerper en opdrachtgever. De
personas zijn door de opdrachtgever bevestigd als aannemelijk. De opdrachtgever heeft duidelijk gemaakt
dat Estivomeubels zich niet in gelijke mate richt op alle drie de personas. Tijdens het vervolg van het
project is hier rekening mee gehouden. Tabel 1 toont de importantie van elk van de personas. [4]
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Anja is een welgesteld vrouw van 55 jaar. Ze is
getrouwd met Jan, die werkzaam is als directeur van
een multinational. Samen wonen ze in een groot
vrijstaand huis in een landelijke omgeving. Ze hebben
drie kinderen, maar die zijn al enkele jaren het huis uit.
Anja brengt veel tijd door met andere welgestelde
vrouwen. Ze geven elkaar adresjes door waar luxe
modeproducten te koop zijn. Het huis van Anja en Jan verandert met de
mode, maar kenmerkt zich altijd door een chique en luxe sfeer.

Floor is een hoogopgeleide jonge vrouw van 26 jaar.
Ze is alleenstaand en woont in een ruim appartement.
Ze maakt lange dagen als manager van een
communicatieafdeling in de hoop om zo snel mogelijk
carrière te maken. In haar vrije tijd spendeert Floor veel
tijd met haar vrienden. Ze nodigt ze dan ook geregeld
thuis uit. Het interieur van haar huis straalt haar
zelfvertrouwen uit doordat het trendy en hip is ingericht.
Elke paar jaar verandert ze het interieur naar de nieuwe mode-eisen.

Marjan is een welgestelde en hoogopgeleide
jonge vrouw van 32 jaar die getrouwd is met Mark die
werkzaam is als manager bij een groot bedrijf. Ze
wonen samen met hun kinderen Lieke (3) en Mathijs (5)
in een twee-onder-een-kapwoning. Marjan is parttime
actief als secretaresse bij een groothandel in kleding.
Naast haar baan zorgt Marjan voor de kinderen en het
huis. In het interieur van het huis kan ze al haar
creativiteit kwijt. Een interieur is volgens haar geen showroom, maar juist een
plek waar geleefd mag worden. Ze heeft een persoonlijk sfeer gecreëerd door
een combinatie van oude en nieuwe spullen te gebruiken om het interieur in
te richten. Het interieur straalt rust en comfort uit. Ze is altijd opzoek naar
spullen en ideeën die passen bij het interieur. Inspiratie haalt ze daarbij uit het
tijdschrift VT Wonen.
Figuur 1 – Drie Estivomeubels personas
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Subdoelgroep

Persona

Importantie

welgestelde middelbaren

Anja

60%

trendgevoeligen

Floor

20%

VT Wonenlezers

Marjan

20%
Tabel 1 – Importantie van de personas

COLLAGE
Bij de ontwikkeling van een tafelset speelt de smaak en de stijl van de doelgroep een belangrijk kader
waarbinnen ontworpen wordt. Een stijlcollage van het interieur is gecreëerd voor twee van de
subdoelgroepen. Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4 laten deze collages zien.

Figuur 2 - Stijlcollage VT Wonen

Figuur 3 - Stijlcollage VT Wonen
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Figuur 4 - Stijlcollage Trendy

TRENDS
Niet-hyperig is een van de kenmerken die bij de opdrachtformulering gesteld is. In dat kader is een
onderzoek gedaan naar trends en ontwikkeling in de toekomst van lifestyle en toekomstig
interieurgebied. Inspringen op langdurige trends garandeert een afzetmarkt voor de komende jaren. Op
basis van verscheidene artikelen en resultaten van de interviews is een prognose gemaakt van de
toekomst. De prognose is voornamelijk gericht op eind 2009 en 2010, maar de globale kenmerken kunnen
doorgetrokken worden naar latere jaren. De toekomst zal in het teken staan van de volgende drie
kenmerken: togetherness [14], comfort en nature.
Togetherness
Li Edelkoort, een vooraanstaand trendvoorspeller, constateert dat de mens een behoefte krijgt naar het
samenzijn; de omgang met familie en vrienden. “We live apart and want to be together”[14].
Togetherness betekent ook het afstand nemen van globalisme en de hang naar lokaliteit. Dit vertaalt zich
in de vraag naar lokale producten. Daarnaast betekent togetherness het herontdekken van het eigen
verleden en tradities en een hang naar authenciteit. Voor producten houdt togetherness in dat de relatie
tussen product en mens een belangrijke factor wordt.
Comfort
Volgens Edelkoort neemt de behoefte van de mens naar well being toe. Gezocht wordt naar in comfort in
het dagelijks leven. Interieurs zullen dan ook een sfeer van comfort, rust en balans uitstralen. Luxe,
hoogwaardige producten zullen de behoefte naar well being vervullen.
Nature
Als gevolg van de klimaatverandering zullen de natuur en de aarde een grote rol spelen in de toekomst.
Producten zullen vervaardigd worden uit natuurlijke en duurzame materialen. Ook de vormentaal zal
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geïnspireerd zijn op de natuur: natuurlijke en organische vormen. Kleurgebruik zal bestaan uit natuurlijk
tinten en vergrijsde kleuren. Het interieur zal deze vormen, kleuren en materialen overnemen. Daarnaast
is in het interieur plaats voor een combinatie van oude en nieuwe meubels.
Volgens Edelkoort hebben huisdieren en paddestoelen een grote invloed op de vormgeving van meubels.
Verder merken anderen op dat tafels minder robuust zullen zijn, maar juist fijnere vormen zullen hebben.
Daarnaast zijn ornamenten verdwenen. De kleuren zullen voornamelijk natuurlijke tinten zijn, maar
warme bourdeaux rode en paarse kleuren zullen ook aanwezig zijn. Verder wordt gebruik gemaakt van
natuurlijke materialen. Zie ook Tabel 2. [14‐18]

vorm

natuurlijk, organisch, dierlijk

kleur

natuurlijke tinten, pastel, vergrijsd, warm: paars, rood

materiaal

natuurlijke uitstraling: hout, papier, karton, linnen, katoen, riet, raffia, klei, keramiek, wol,
en beton en metaal

Tabel 2 – Vorm‐, kleur‐ en materiaalprognose

De prognose is visueel vertaald naar enkele collages. De collages laten de verschillende kenmerken zien
en de aspecten van deze kenmerken. Zo is bijvoorbeeld voor het kenmerk comfort een collage gemaakt
over well being en een collage over luxurious. De reeks collages pretendeert niet compleet te zijn en alle
aspecten van de kenmerken te benadrukken. Ze dienen daarom alleen als inspiratiebron tijdens de
ideeëngeneratie. Figuur 5, Figuur 6, Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9 tonen de collages.

Figuur 5 ‐ Comfort well being

Figuur 6 ‐ Comfort luxurious
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Figuur 7 - Nature

Figuur 8 - Nature eco

Figuur 9 - Togetherness

ENQUÊTE
De eisen en wensen van de doelgroep vormen een belangrijk deel van het kader. Ze zijn gedeeltelijk
bepaald middels een enquête. De enquête is kwantitatief van aard. De vergaarde informatie is deels
gebruikt ter controle van het doelgroeponderzoek en deels voor het opstellen van een Programma van
Eisen.

OPZET
De enquête is tegelijkertijd opgezet met het interview dat onder afnemers en contacten van
Estivomeubels gehouden is. De opzet voor de enquête komt daarom overeen met die van het interview.
Tijdens de opzet is allereerst bepaald welke aspecten van de doelgroep van belang zijn. Richtlijn voor het
opstellen van aspecten is dat deze concreet vertaald kunnen worden naar een tafelset. De aspecten zijn
opgedeeld in drie categorieën: algemene kenmerken, stijlkenmerken en de tafelset. De eerste twee
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categorieën zijn gebruikt ter validatie van het doelgroeponderzoek. Verder vormen alle categorieën input
voor het Programma van Eisen. De enquête is te vinden als Bijlage A.

UITVOERING
De enquête is online uitgevoerd onder 40 personen. Om met zekerheid te garanderen dat de enquête
door de doelgroep wordt ingevuld, is het blad VT Wonen benaderd. Zij konden echter niet aan het
verzoek voldoen. In overleg met Estivomeubels is besloten om de enquête te verspreiden via bestaande
contacten. Daardoor kan echter niet gegarandeerd worden dat doelgroep bereikt wordt. Aangezien het
contacten van Estivomeubels zijn is het echter wel aannemelijk dat de personen binnen de doelgroep
vallen.

RESULTATEN
De doelgroep bestaat uit enkele subgroepen, waaronder VT Wonenlezers en welgestelde middelbaren. De
resultaten van de enquête zijn geanalyseerd voor de hele groep geënquêteerden, waarnaast sommige
resultaten zijn toegespitst op de twee eerdergenoemde subgroepen van de doelgroep. Personen die de
collage VT Wonen collage bij hun ideaalbeeld van een interieur vinden passen zijn gecategoriseerd als VT
Wonenlezers. Personen die een leeftijd hebben hoger dan 40 jaar worden gecategoriseerd als
(welgestelde) middelbaren. Trendgevoeligen konden niet worden gecategoriseerd; de collage trendy
(Figuur 4) is niet meegenomen in het onderzoek.
De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3.

Doelgroep
De groep geënquêteerden bestaat voor 79,1% uit personen tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar. 18,6% van de geënquêteerden
bestaat uit personen die een leeftijd boven de 40 hebben. Gemiddeld hebben de personen een gezinsinkomen dat ligt tussen de
40.000 en 50.000 euro. Voor de 40-plussers ligt dit gemiddelde tussen de 45.000 en 50.000 euro.
De enquêteerden omschrijven zich met de volgende kernwoorden: creatief, geordend, levenslustig, gezinsmens en milieubewust.
De 40-plussers omschrijven zich als minder levenslustig dan gemiddeld, minder trendgevoelig dan gemiddeld, zwaarmoediger,
creatiever en zijn meer gezinsmensen.

Algemene stijl
De collages barok en klassiek pasten volgens respectievelijk 81,0% en 75,6% van de geënquêteerden niet bij het beeld van het
ideale interieur. Verder pasten de collages modern kleurvol en modern strak volgens 51,2% van de ondervraagden niet in het beeld
van het ideale interieur. De IKEA-collage past volgens 48,8% van de geënquêteerden niet bij het beeld van het ideale interieur. De
enige collage die bij een groot deel van de ondervraagden past bij het beeld van het ideale interieur is de VT Wonen-collage. De
collage past in het beeld van het ideale interieur van bijna de helft van de geënquêteerden en slechts 14,6% totaal niet bij het beeld
van het ideale interieur. De resultaten voor de 40-plussers komen grotendeels overeen. De 40-plussers appreciëren echter een
klassiek interieur meer dan gemiddeld. Verder appreciëren ze een modern interieur minder dan gemiddeld.
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De vormen die passen bij het beeld van het ideale interieur zijn volgens de geënquêteerden strakke vormen. Daarnaast zijn de
volgende vormen in trek respectievelijk naar trek: afgerond, zwevend, ornamenten, hoekig en organisch. 40-plussers zien echter
binnen het beeld van het ideale interieur minder vormen met ornamenten passen dan gemiddeld en meer organische vormen dan
gemiddeld. VT Wonen-lezers verschillen enkel met het gemiddelde op de vorm ornamenten die hoger uitvalt.
Materialen die binnen het beeld van het ideale interieur van de geënquêteerden vallen zijn respectievelijk naar populariteit: hout,
stof, leer, glas en metaal. 40-plussers hebben dezelfde voorkeur. De VT Wonen-lezers hebben dezelfde voorkeur, maar materialen
als steen en beton passen ook in het beeld van het ideale interieur. Bij geënquêteerden met een voorkeur voor de moderne
collages zijn materialen als metaal en glas naast hout, leer en stof in trek.
Kleuren die passen bij het beeld van het ideale interieur zijn voornamelijk wit, grijs en zwart. Daarnaast ook donkerblauw,
(donker)rood en bruin. 40-plussers geven aan dat wit, grijs en zwart veel minder dan gemiddeld in het beeld van het ideaal
interieur passen. De resultaten van de VT Wonen-lezers komen overeen met het gemiddelde. Zowel VT Wonenlezers als 40plussers voegen nog de kleur donker paars toe.

Tafelset
Een tafelset wordt voornamelijk gebruikt voor ontbijten, lunchen en dineren door respectievelijk 83,7%, 74,4% en 90,7% van de
ondervraagden. Verder is een tafelset een sociale plek waar mensen samen komen om koffie te drinken, te kletsen of spelletjes te
spelen. Daarnaast gebruikt 55,8% van de geënquêteerden de tafel om aan te werken. Slechts weinig ondervraagden gebruiken een
tafelset om te lezen, eten te bereiden of als opbergruimte; respectievelijk 20,9%, 9,3% en 2,3%.
Een tafel geniet de voorkeur om vrijstaand gepositioneerd te worden boven een positie tegen de muur. Hetzelfde geldt voor de
keuken en de woonkamer, waarbij een positie in de keuken de voorkeur geniet.
87,8% van de geënquêteerden geeft de voorkeur aan een rechthoekige tafel boven een ronde of ovale tafel.
63,4% van de ondervraagden geeft aan dat de ideale tafel plaats biedt aan zes personen. Daarnaast geeft 31,7% aan dat de tafel
plaats moet bieden aan acht of meer personen. De percentages zijn bij de 40-plussers respectievelijk 50% en 50% voor zes en acht
of meer plaatsen.
Voor meer dan negen van de tien ondervraagden bestaat de ideale tafelset uit gewone zitstoelen. Drie op de tien ziet graag een
bankje en twee op de tien een fauteuil.
78,0% van de geënquêteerden geeft aan graag strakke vormen te zien bij een tafelset.
De ideale tafel bestaat voor 95% van de ondervraagden uit hout. Iets meer dan een op de vier ziet naast hout ook metaal verwerkt.
Glas is totaal niet in trek. Het hout heeft naast de bruine houtkleur een donkerrode, grijze, zwarte of witte kleur. Bij 40-plussers is
de donkerode kleur het populairst voor de tafel.
De ideale zitplek bestaat voor 60,0% van de geënquêteerden uit hout. Daarnaast ziet de helft van de ondervraagden stof of leer in
de zitplek. 40-plussers hebben dezelfde voorkeuren wat betreft hout en leer. Stof is minder dan gemiddeld in trek. De kleuren van
de stoel komen overeen met de kleuren die ondervraagden terug zien in het ideale interieur. 40-plussers geven aan dat witte en
grijze kleuren in tegenstelling tot het gemiddelde niet gewenst zijn.
87,5% van de ondervraagden geeft aan een tafelset langer dan vijf jaar te gebruiken. Gemiddeld wordt een tafel ongeveer tien jaar
gebruikt. Door alle 40-plussers wordt een tafel langer dan tien jaar gebruikt.
Voor 45% van de ondervraagden is kwaliteit belangrijker dan prijs. Slecht 15% geeft aan prijs boven kwaliteit te verkiezen. 71,4%
van de 40-plussers verkiest kwaliteit boven prijs. Geen enkele 40-plusser stelt prijs boven kwaliteit. De prijs die de geënquêteerden
gemiddeld willen betalen voor een tafelset bestaande uit een tafel en zes stoelen is rond de 800 euro. Echter de prijs varieert
enorm onder de ondervraagden.
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Voorbeelden
Uit een aantal bestaande tafels kozen geënquêteerden tafels die aansloten bij het beeld van de ideale tafelset. De meest gekozen
tafels kenmerken zich door eenvoud en een strakke vorm. Daarnaast zijn de tafels van hout en hebben een houtkleur.
Uit een aantal bestaande zitplekken kozen ondervraagden zitplekken die aansloten bij het beeld van de ideale tafelset. De meest
gekozen zitplekken zijn standaard houten stoelen zonder leuning of een eenvoudige leren eettafelstoel. Daarnaast zijn eenvoudige
houten bankjes door een deel gewenst. Krukjes of fauteuils werden slechts enkele keren gekozen.

Tabel 3 - Resultaten van de enquête

INTERVIEW
De eisen en wensen van de doelgroep zijn deels bepaald middels een interview onder meubelzaken.
Evenals de enquête dient het interview als input voor het Programma van Eisen en als controlemiddel
voor de doelgroepomschrijving. Echter, daarnaast biedt het ook input voor het opstellen van een
trendprognose van de toekomst. Het interview is kwalitatief van aard, wat inhoudt dat in de diepte wordt
ingegaan op de eisen en wensen van de doelgroep. De handleiding van het interview is te vinden als
Bijlage B.

OPZET
Het interview is tegelijkertijd opgezet met de enquête. Tijdens de opzet is allereerst bepaald welke
aspecten van de doelgroep van belang zijn. Richtlijn voor het opstellen van aspecten is dat deze concreet
vertaald kunnen worden naar een tafelset. De aspecten zijn opgedeeld in vier categorieën: algemene
kenmerken, stijlkenmerken, de tafelset en trends. De eerste twee categorieën zijn gebruikt ter validatie
van het doelgroeponderzoek. Verder vormen alle categorieën input voor het Programma van Eisen. De
laatste categorie vormt input voor de trendprognose die eerder beschreven is. Het interview is te vinden
als Bijlage B.

UITVOERING
Oorspronkelijk zou het interview bij vijf meubelzaken worden afgenomen. Echter, doordat weinig
meubelzaken wilden meewerken is dit aantal verminderd naar drie. Alle drie de meubelzaken hadden
contacten met Estivomeubels, echter alleen bij twee van de drie bedrijven had Estivomeubels producten
afgezet. Door de keuze voor meubelzaken waar Estivomeubels al contact mee heeft, is gegarandeerd dat
de informatie van het interview tenminste relevant is voor een deel van de doelgroep. De drie
meubelzaken kunnen respectievelijk als volgt omschreven worden: VT-wonenstijl/klassiek en tweemaal
landelijk.
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Figuur 10 - Resultaat van een interviewsessie

RESULTATEN
Voor de analyse van de resultaten van de interviews is niet, zoals bij de enquête, een opdeling gemaakt
tussen de verschillende groepen van de doelgroep. De resultaten gelden voor de doelgroep van de
winkels, maar zoals eerder gezegd sluit deze aan bij de doelgroep van Estivomeubels aangezien de
interviews zijn uitgevoerd bij afnemers van Estivomeubels. Zie Tabel 4 voor de resultaten van de
interviews. Zie verder Figuur 10.

Doelgroep
De klanten van de geïnterviewden bestaat uit zowel alleenstaanden, koppels als gezinnen met kinderen. De leeftijd varieert tussen
de 20 en 65 jaar. De doelgroep bestaat uit gezinsmensen die tot op zekere hoogte creatief en trendgevoelig zijn. Trendgevoelig
houdt niet in dat achter elke hype aangelopen wordt, maar dat de smaak van de doelgroep wel veranderd naar mate de tijd
vordert.

Algemene stijl
De stijl die wordt aangehangen door de klanten van de geïnterviewden is een combinatie van de collages VT Wonen en klassiek.
Echter, de geïnterviewden omschreven de stijl als landelijk. Woorden die de stijl omschrijven zijn harmonisch, comfortabel, warm,
huiselijk en persoonlijk.
Kleurgebruik wordt gedomineerd door natuurlijke kleuren, zoals bruin en groen, die gecombineerd worden met warme kleuren
zoals rood, oranje en paars. Het interieur bestaat uit strakke vormen die hier en daar voorzien zijn van gestileerde ornamenten.
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Verder bestaat het interieur uit natuurlijke materialen, zoals rotan, linnen, katoen, leer en hout, en uit materialen met een ruw
uiterlijk, zoals oud hout, gietijzer en beton.

Tafelset
Een tafelset wordt gebruikt voor een veelheid aan doelen, zoals het nuttigen van voedsel, werken, kletsen en koffiedrinken. Een
tafel is in de afgelopen tijd verworden tot een leeftafel die een ontmoetingsplek vormt tussen mensen. Het aantal zitplekken moet
dan ook voldoende zijn om met een redelijk aantal mensen te kunnen verpozen: zes.
Aan een tafelset worden dezelfde stijleisen aangehouden als de algemene stijl van het interieur. De tafel bestaat enkel uit
ongeverfd hout waardoor de tafel een houtkleur heeft. De houtkleur kan variëren van donker tot licht. Verder is de tafel strak
gevormd en rechthoekig/langwerpig. De zitplek heeft veelal de vorm van een zitstoel of een armstoel. De vorm van de zitplekken is
net als de tafel strak, maar mag frivoler zijn door enkele ornamenten toe te voegen. Materialen waaruit een stoel bestaat zijn stof,
leer, hout en/of rotan. De kleuren van de stoel komen overeen met de kleuren van de algemene stijl.
Een tafelset wordt bijna 10 jaar gebruikt. Bij de keuze voor een nieuwe tafel of nieuwe stoelen is de kwaliteit belangrijker dan de
prijs. De prijzen van zowel stoelen als van tafels variëren enorm. Voor een stoel wordt een bedrag tussen de 80 en 600 euro
neergeteld. Voor een tafel varieert dit bedrag tussen de 600 en de 2000 euro.
Overige eisen aan een tafelset zijn de volgende. Een tafelset moet aantrekkelijk en degelijk zijn. Verder moet de tafel eenvoudig in
gebruik zijn, onder andere doordat de tafel goed schoon te houden is.

Stabiel product
Stabiele producten uit het assortiment van de geïnterviewden zijn eenvoudige, degelijke standaard tafels van hout. Stoelen die
stabiel zijn, zijn zit- en armstoelen die bestaan uit hout eventueel gecombineerd met stof of leer.

Trends
De trendprognose verschilt enorm per geïnterviewde. Zo verwacht de een dat meubels minder strak worden en dat er plaats komt
voor sierlijkheid in de vorm van ornamenten, terwijl een ander juist verwacht dat meubels strakker worden. Verder verwacht de
een dat tapse poten het gaan maken, terwijl de ander zweert bij blokpoten. Tot slot verwacht een derde dat het een trend wordt
om klassiek en modern, oud en nieuw, exclusief en standaard, duur en goedkoop te combineren tot een persoonlijk geheel.

Tabel 4 - Resultaten van de interviews

RESULTATEN VERGELEKEN
De resultaten van de trendprognose, de enquête, de interviews en het doelgroeponderzoek zijn
vergeleken om de betrouwbaarheid te bepalen.

ALGEMEEN
De leeftijd van de geënquêteerden komt overeen met de leeftijd die de meubelzaken aangeven als
doelgroep van de winkel. Verder komen kenmerken van de doelgroep als creatief en gezinsmens overeen.
Kenmerken die in de enquête naar voren komen maar niet in het interview zijn geordend, levenslustig en
milieubewust.
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ALGEMENE STIJL
De resultaten van de enquête en het interview komen overeen op algemene stijl. Beiden geven aan dat de
VT Wonencollage het beste aansluit bij het ideaalbeeld van het interieur. Volgens de geïnterviewden past
ook de klassieke collage deels bij de doelgroep dit komt niet terug in de resultaten van de enquête.
Literatuuronderzoek naar de VT Wonendoelgroep komt overeen met de resultaten van het interview op
het volgende gebied. Beide omschrijven het interieur van de doelgroep als persoonlijk, huiselijk en
comfortabel. Het laatste kenmerk komt ook terug in de trendprognose waar verwacht wordt dat comfort
een grote rol gaat spelen.
De trendprognose stelt dat natuurlijke vormen het interieur zullen gaan bepalen. Ornamenten zijn
volgens de prognose verdwenen. Dit komt niet overeen met de gegevens van het interview en de
enquête. Beide bronnen laten zien dat strakke vormen en ornamenten momenteel in trek zijn. Volgens de
trendprognose zullen juist dierlijke vormen meubels gaan beïnvloeden.
Natuurlijke materialen, zoals hout, stof en leer, worden door de geïnterviewden als populair gezien onder
de doelgroep. Dit komt overeen met zowel de resultaten van de enquête als het doelgroeponderzoek als
de trendprognose. Materialen als metaal en glas zijn bij de geënquêteerden ook in trek. Metaal komt
terug bij de resultaten van het interview in de vorm van gietijzer en bij het VT Wonendoelgroeponderzoek
in de vorm van verroest ijzer en verchroomde buizen. Beton en steen zijn door de VT Wonendoelgroep
geliefd wat overeenkomt met de resultaten van de enquête voor dit deel van de doelgroep.
De kleuren grijs, zwart en wit zijn volgens het VT Wonendoelgroeponderzoek in trek. Dit komt overeen
met de resultaten van de enquête. Natuurlijke kleuren die de toekomst zullen bepalen zoals de
trendprognose voorspeld komen terug bij wat volgens de geïnterviewden momenteel door de doelgroep
mooi gevonden wordt. Deze kleuren komen slechts deels terug bij de enquête en het
doelgroeponderzoek. Zowel de resultaten van de trendprognose, de enquête als het interview tonen aan
dat er ruimte is voor warme kleuren zoals oranje, rood en paars.

TAFELSET
De enquête en het interview tonen beiden aan dat de tafel een sociale plek is waar mensen samenkomen
om te eten, te kletsen en koffie te drinken. Verder wordt de tafel gebruikt voor individuele activiteiten
zoals werken.
Volgens de resultaten van zowel de enquête als het interview wenst de doelgroep een rechthoekige,
langwerpige tafel die ruimte biedt aan zes of eventueel acht of meer personen. De tafel is vervaardigd van
hout en heeft een strakke vorm. Houtkleur is volgens het VT Wonendoelgroeponderzoek, de enquête en
het interview populair. Naast houtkleur geven het doelgroeponderzoek en de enquête aan dat aan tafel
ook geverfd mag zijn in de kleuren wit of grijs. De geselecteerde bestaande tafels door de
geënquêteerden en de geïnterviewden bevestigen deze eisen.
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De zitplek bestaat uit een zitstoel of een armstoel volgens de enquête, het interview en het VT
Wonendoelgroeponderzoek. De zitplek bestaat uit hout, stof en/of leer. Kleuren komen overeen met de
algemene kleuren van het interieur. De geselecteerde bestaande zitplekken door de geënquêteerden en
de geïnterviewden bevestigen dit beeld.
Zowel de enquête als het interview tonen aan dat de doelgroep een tafelset gemiddeld tien jaar gebruikt.
Bij de keuze voor een nieuwe tafel of nieuwe stoelen is de kwaliteit belangrijker dan de prijs. De enquête
toont aan dat een tafelset gemiddeld nog geen duizend euro mag kosten, terwijl de resultaten van het
interview aantonen dat de prijs van een tafelset pas begint bij duizend euro en eindigt om en nabij de
vijfduizend euro.

STABIEL PRODUCT
Het interview toont aan dat stabiele producten eenvoudige en degelijke producten zijn. Dit komt overeen
met de conclusies van het onderzoek naar stabiele producten; wat in een volgend gedeelte behandeld
wordt. De geselecteerde bestaande tafels en zitplekken door de geïnterviewden en de geënquêteerden
hebben dezelfde kenmerken van een stabiel product.

TRENDS
Een voorspelling van de trends van de toekomst verschillen onder de geïnterviewden. Deze voorspellen
verschillen ook van de trendprognose.
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PROGRAMMA VAN EISEN
Aan de hand van verschillende bronnen is een Programma van Eisen opgesteld. De bronnen
doelgroepomschrijving, interviews en enquête zijn reeds omschreven in het vorige hoofdstuk. Verder
vormen een interview met Estivomeubels, een onderzoek naar de antropometrische maten van de mens
en een onderzoek naar standaard maten van tafels en stoelen input voor het Programma van Eisen.

INTERVIEW ESTIVOMEUBELS
Een interview met Estivomeubels is gehouden om de eisen en wensen van Estivomeubels ten aanzien van
het product te bepalen. De resultaten zijn verwerkt in het Programma van Eisen. Verder diende het
interview ter verduidelijking van de opdracht.

OPZET
Bepaald is welke aspecten, waarvan Estivomeubels input bezit, van invloed zijn op het Programma van
Eisen. Enkele aspecten zijn stijl, commercie, productie, stabiliteit en doelgroep. De opzet van het
interview is te vinden als Bijlage C.

RESULTAAT
De resultaten van het interview zijn gebruikt voor het Programma van Eisen. Enkele belangrijke conclusies
zijn de volgende. De eisen en wensen van de doelgroep ten aanzien van vormgeving, materiaal en kleur
zijn belangrijker dan stijlaansluiting bij het huidige assortiment van Estivomeubels. Verder kan het zowel
buitenshuis als in-house geproduceerd worden. Daarnaast is eenvoudig produceer- en assembleerbaar
van belang. Estivomeubels merkt op dat Estivomeubels een merknaam begint te worden. De tafelset mag
daar op inspringen door een uniek karakter te hebben.

ANTROPOMETRISCHE MATEN
De maten van de mensen zijn van invloed op de afmetingen van stoelen en tafels. Aan de hand van
gegevens uit 2004 van Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 20 en 60 jaar, zijn enkele relevante
maten voor stoelen en tafel bepaald. Zie Tabel 5. De gegevens zijn gebruikt voor het opstellen van het
Programma van Eisen. [9]
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Menselijke maat

Maat tafelset

Binnenmaat tussen de poten gebaseerd
op de breedte over de ellebogen.

Man, P95, is 564 mm.

Binnenmaat tafelbreedte: >564 mm.

Binnenmaat tussen de poten gebaseerd
op de breedte over de ellebogen. Tussen
elke persoon 200 mm ruimte aan elke
kant.

Man, P95, is 564 mm.

Binnenmaat tafellengte: >1728 mm.

Tafelhoogte vanaf zitvlak gebaseerd op
elleboog-zitvlakhoogte.

Vrouw, P5, is 194 mm.

Tafelhoogte vanaf zitvlak: 194-307 mm.

Man, P95, is 307 mm.
Tafelhoogte gebaseerd op de elleboogzitvlakhoogte en de zitvlakhoogte.

Vrouw, P5-maten, bij elkaar opgeteld is
586 mm. Man, P95-maten, bij elkaar
opgeteld is 850 mm.

Tafelhoogte: 586-850 mm.

Zitvlakbreedte gebaseerd op
heupbreedte zittend.

Vrouw, P95, is 452 mm.

Breedte zitvlak: >452 mm.

Zitvlakdiepte gebaseerd op bilknieholtelengte.

Vrouw, P5, is 542 mm. Man, P95, is 561.

Zitvlakdiepte: 542-561 mm.

Zitvlakhoogte gebaseerd op
knieholtehoogte (zittend).

Vrouw, P5, is 393 mm. Man, P95, is 543
mm.

Zitvlakhoogte: 393-543 mm.

Leuninghoogte vanaf zitvlak gebaseerd op
elleboog-zitvlakhoogte.

Vrouw, P5, is 194 mm. Man, P95, is 307
mm.

Leuninghoogte vanaf zitvlak: 194-307
mm.

Gewicht dat de stoel kan dragen is
gebaseerd op het lichaamsgewicht.

Man, P95, is 105 kg.

Gewicht dat de stoel kan dragen: >105 kg.

Tabel 5 - Antropometrische maten van de mens geconverteerd naar maten van een tafelset
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STANDAARD MATEN
Aan de hand van gegevens over standaard maten van meubilair is Figuur 11 gecreëerd. Deze figuren
geven voor de tafel en de stoel enkele standaard maten weer. Deze maten zijn in combinatie met de
gegevens van de vorige paragraaf gebruikt voor de creatie van het Programma van Eisen.

Figuur 11 - Standaard maten stoel & tafel

PROGRAMMA VAN EISEN
De resultaten van de enquête en de interviews, de antropometrische maten van de mens, de standaard
maten van een tafelset en een interview met Estivomeubels vormen input voor het Programma van Eisen.
Het Programma van Eisen vormt input voor de ideeëngeneratie en een maatstaf waaraan concepten
getoetst kunnen worden. Tabel 6 vertoont het Programma van Eisen.

Eis

Specificatie

Algemeen

plaats bieden aan minimaal zes personen

binnenmaat kopse kant minimaal 50 cm
binnenmaat zijkant minimaal 120 cm

gebruiksduur minimaal 10 jaar

de constructie vertoont gebreken vanaf 10 jaar
het materiaal vertoont slijtage vanaf 10 jaar
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de prijs ligt tussen de 800 en 1000 euro

gebaseerd op de menselijke maat

tafelhoogte: 586-850 mm
tafelbreedte: >564 mm
tafellengte: >1728 mm
zitvlakhoogte: 393-543 mm
zitvlakbreedte: >542 mm
zitvlakdiepte: 542-561 mm
leuninghoogte (vanaf zitvlak): 194-307 mm
dragend gewicht: >105 kg

Functie

geschikt om maaltijd te houden

geschikt om te werken

geschikt als sociale ontmoetingsplek

eenvoudig in gebruik

tafelblad eenvoudig schoon te maken

Stijl

aansluiting bij landelijke en VT Wonen sfeer

sluit aan bij de collage VT Wonen
sluit aan bij de woorden: harmonisch, comfortabel, warm,
huiselijk en persoonlijk

aansluiting bij de materiaalwensen van de doelgroep

natuurlijke materialen, zoals hout, stof en leer

aansluiting bij de vormwensen van de doelgroep

strakke vormen, eventueel gestileerde ornamenten

aansluiting bij de kleurwensen van de doelgroep

natuurlijke kleuren; warme kleuren

Productie

in korte tijd produceerbaar

enkel object produceerbaar in 2 dagen
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eenvoudig assembleerbaar

enkel object assembleerbaar in 2 uur

eenvoudig vervoerbaar

tafel: netto inhoud 30% van bruto inhoud
stoel: netto inhoud 80% van bruto inhoud

Estivomeubels

stabiel zijn

niet-hyperig

minimaal 3 jaar verkoopbaar

niet-seizoensgebonden

gebaseerd op de eisen en wensen van de consument

gebaseerd op de enquêteresultaten en de interviewresultaten.

eenvoudig verkoopbaar

een uniek product

uitbreidbaar tot een brede lijn van producten

Overig

gebaseerd op de trendprognose

Tabel 6 - Programma van Eisen
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STABIEL PRODUCT
Aan de hand van twee conversaties, een literatuur onderzoek en een beeldonderzoek is beeld gecreëerd
van de definitie stabiel product.

CONVERSATIES ESTIVOMEUBELS
Verscheidene conversaties met Estivomeubels hebben plaatsgevonden. Aan de hand van deze gesprekken
is tot de volgende omschrijving van een stabiel product gekomen. Een stabiel product: een product dat
een grote doelgroep aanspreekt, niet-seizoensgebonden en niet-hyperig is. De onderdelen van de definitie
worden hieronder toegelicht en bepaald wordt hoe gehandeld moet worden om het aspect te vervullen.
[2]

GROTE DOELGROEP
Een enquête onder de doelgroep heeft tot doel de eisen en wensen van de consument te bepalen. Door
de tafelset op deze eisen en wensen te baseren wordt getracht een grote doelgroep aan te spreken.

NIET-SEIZOENSGEBONDEN
Seizoensgebonden producten kunnen gedefinieerd worden als producten die aftrek vinden afhankelijk van
het seizoen. Deze afhankelijkheid is het gevolg van een variërend aanbod gedurende seizoenen en/of een
variërende behoefte. Voorbeeld aanbod: het aanbod van appels is in de herfstmaanden hoger dan in de
zomermaanden, omdat appels volgroeit zijn in de herfst. Voorbeeld behoefte: in de zomermaanden is er
een grotere vraag naar tuinmeubilair dan in de wintermaanden, omdat mensen in de zomermaanden de
behoefte hebben om buiten te zitten.
Een stabiel product is niet-seizoensgebonden. Het valt te betwijfelen of een product nietseizoensgebonden kan zijn. Daarom zal de tafelset zo ontworpen worden dat de vraag weinig variërend is
gedurende het jaar. In het geval van een meubelstuk geldt volgens Estivomeubels dat het ontworpen is
om binnenshuis te gebruiken.

NIET-HYPERIG PRODUCT
Een hype is een verschijnsel dat tijdelijk sterk de aandacht trekt en daardoor belangrijker lijkt dan het in
werkelijkheid is. Een niet-hyperig product kan als volgt gedefinieerd worden: een product dat tijdloos is.
Een tijdloos product is waarschijnlijk een onrealistisch doel. Een product kan echter wel zo ontworpen zijn
dat het langere tijd een publiek aanspreekt.
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HUIDIG ASSORTIMENT
Binnen het huidige assortiment van Estivomeubels is de blokpoottafel een product dat veel aftrek vindt.
Kenmerken van dit product zijn de robuustheid en de eenvoud. Verder is het product zowel binnen als
buiten te gebruiken.
Stabiele producten uit het assortiment van de geïnterviewde meubelzaken kenmerken zich door eenvoud
en degelijkheid waardoor een groot publiek wordt aangesproken. Verder zijn stabiele tafels, volgens de
geïnterviewden, vervaardigd van hout.

BEELDONDERZOEK
Beelden van stabiele producten zijn samengevoegd in een collage, zie Figuur 12. Een analyse van deze
design klassiekers leverde de belangrijkste kenmerken die maken dat een product stabiel is. Het product
is verworden tot een stijlicoon, straalt eenvoud uit en is beschikbaar voor een grote massa. Daarnaast zijn
er producten die tot kunstobjecten zijn verworden en daardoor exclusief zijn.

Figuur 12 - Collage van stabiele producten

CONVERSATIE W. EGGINK
Een conversatie met W. Eggink heeft plaatsgevonden. Hij reageerde op de vraag wat een product tot een
tijdloos ontwerp of design klassieker maakt. Volgens Eggink bestaat er een verschil tussen een design
klassieker en een tijdloos ontwerp. Een design klassieker is volgens Eggink een iconisch ontwerp dat
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geassocieerd wordt of symbool staat voor een hele productgroep. De klassieker is een archetype.
Klassiekers vinden hun oorsprong in een bepaalde tijd of context en zijn kenmerkend voor een bepaalde
stijl. Daar tegenover is een tijdloos ontwerp een product dat niet verouderd of gedateerd raakt. Volgens
Eggink verwijzen deze producten juist niet naar een bepaalde tijd of context, maar alleen naar zichzelf.
Modernistische producten, zoals de Kadinsky en de Rietveld stoel, waarbij de vorm voortkomt uit het
gebruik of het fabricageproces, zijn hiervan goede voorbeelden. Hedendaagse voorbeelden zijn de .03 en
de A-table van Maarten van Severen. [12]

LITERATUURONDERZOEK
Aan de hand van het boek Design Classics van de twintigste eeuw is een literatuurstudie gedaan naar de
kenmerken van enkele design klassiekers.
Pearce beweert in zijn boek dat er geen algemeen geldende kenmerken zijn om te bepalen of iets goed
design is of niet. Volgens Pearce kan goed design alleen subjectief herkend worden en daarmee kunnen
designs ook alleen subjectief als klassieker aangemerkt worden. Dit neemt echter niet weg dat de
producten die Pearce beschrijft overeenkomstige kenmerken vertonen. Sommige kenmerken spreken
elkaar tegen. Dit komt doordat Pearce in zijn boek zowel design klassiekers als tijdloze producten heeft
opgenomen.
Verscheidene ontwerpen die Pearce beschrijft, zoals Angelepoise lamp, de Citroën 2CV en het Stanley
mes, kenmerken zich door functionaliteit. Het zijn simpelweg praktische producten. Deze functionele
producten stralen veelal eenvoud uit en zijn minimalistisch vormgegeven. Een ander opvallend kenmerk is
de eenheid tussen functie en vorm, zoals de Jeep en de Ericofon Telefoon. Verscheidene andere
producten, zoals de Desoutter elektrische boormachine en Citroën 2CV, zijn ontstaan vanuit technische
innovaties. Naast technische innovaties, zijn enkele beschreven producten ook innovatief op het gebied
van vormgeving door te breken met het archetypebeeld van een product. Voorbeelden hiervan zijn de
Ericofon Telefoon, de Fender Stratocaster Gitaar en de Moulton Fiets. Andere producten zijn zo
herkenbaar voor het publiek dat ze verworden zijn tot een icoon. Hierbij valt te denken aan de Coca Cola
fles, het McDonalds logo en de Lucky Strike verpakking. Producten zoals het Stanley mes, de Zippo
Aansteker, de Penguin Books en Tupperware zijn beschikbaar voor een grote massa, terwijl andere
producten alleen bereikbaar zijn voor een elitaire groep mensen, zoals de Barcelona Stoel en de Rietveld
Stoel. Enkele design klassiekers zijn nooit een commercieel succes geweest of zelfs niet geproduceerd,
zoals Bel Geddes Air Liner No. 4, terwijl van andere miljoenen zijn verkocht, zoals de Sony Walkman en de
Zippo Aansteker.
Tot slot zijn enkele designs gewoon schoon van aangezicht. [13]
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CONCLUSIE
Er is geen eenduidige definitie van een stabiel product. Echter, middels verschillende methoden is een
beeld van de term gecreëerd. Een stabiel product is niet-seizoensgebonden en kan zelfs tijdloos zijn
doordat het niet verwijst naar een context. Aan de andere kant kan het juist verwijzen naar een context
en daarmee een icoon vormen. Het is echter nooit een hyperig product. Tot slot is een stabiel product
functioneel, eenvoudig en beschikbaar voor een grote massa.
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IDEEENGENERATIE
Verscheidene concepten zijn gecreëerd op basis van het vooronderzoek. Daarnaast dienen een
concurrentieanalyse en een cultuuronderzoek ter inspiratie voor de ideeëngeneratie.

CONCURENTIEANALYSE
De resultaten van het interview en de enquête tonen aan dat de doelgroep algemeen gesproken een
standaard tafel en standaard stoelen wenst. Standaard hout in een rechthoekige tafel van hout en arm- of
zitstoelen van hout, meubelstof en/of leer. Houtkleur, grijs, wit en zwart zijn gewenste kleuren.
Aan de hand van deze resultaten is een concurrentieanalyse gedaan in de vorm van een collage (Figuur
13). De collage toont producten van concurrenten die aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Links
zijn rechthoekige houten tafels te zien. De rechterkant toont houten zitstoelen, zitstoelen bekleed met
stof en armstoelen.

Figuur 13 - Collage van de concurrentieanalyse

CULTUUR
Als inspiratiebron voor de ideeëngeneratie is een eenvoudig beeldonderzoek uitgevoerd naar de
tafelgewoontes is andere culturen in heden en verleden. Dit onderzoek biedt de ontwerper een andere
blik op tafelen en stimuleert daarmee tot out-of-the-boxdenken. Omdat het enkel dit doel heeft
pretendeert het niet volledig te zijn.
De collage laat zien dat in verscheidene andere culturen laag bij de grond wordt gegeten. Verder laat het
zien dat in veel culturen tafelen een sociale gebeurtenis is waar groepen mensen elkaar ontmoeten. Zie
Figuur 14.
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Figuur 14 - Tafelen in verschillende culturen

SCHETSEN
Tijdens de oriëntatiefase van het project zijn verscheidene schetsen gemaakt. De schetsen zijn gebaseerd
op het vooronderzoek.

INSPRIRATIEBRON: ENQUETE EN INTERVIEW
De resultaten van het interview en de enquête tonen, zoals eerder opgemerkt aan, dat de doelgroep
‘standaard’ tafels en stoelen wenst. Middels verschillende schetsen is een onderzoek gedaan naar de
bestaande tafels en stoelen. In een volgende stap zijn schetsen vervaardigd die variëren in vorm met als
doel zowel een standaard tafel en stoel te behouden, maar tegelijkertijd uniek te zijn. Door de vorm aan
te passen kan een uniek product gecreëerd worden dat tegelijkertijd aansluit bij de standaard. De
standaard is gevarieerd door onder andere te spelen met verhoudingen, vormen, patronen en het
plaatsen van onderdelen. De variaties zijn toegepast op de armstoel en de stoffen zitstoel. Verder is een
scala aan overige schetsen vervaardigd die variëren met de vorm van de stoel. Het schetsonderzoek is
verder toegepast op de tafel. Daarbij is gevarieerd met het tafelbladpatroon, de tafelrand en het
onderstel. Ook hier geldt dat een scala aan overige schetsen is gemaakt die variëren met de vorm van de
tafel. Zie Figuur 15 voor vormschetsen van de stoel.
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Figuur 15 - Vormschetsen
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De vorm is niet de enige variabele waar mee gevarieerd is in het schetsonderzoek. In andere schetssessies
is gevarieerd met materiaal. Daarbij zijn materialen uitgezocht die aansluiten bij de resultaten van het
interview en de enquête; dat wil zeggen natuurlijke materialen. De twee materialen textiel en beton zijn
uitgewerkt in verschillende ontwerpen. Opgemerkt moet worden dat textiel en beton niet in alle gevallen
producten zijn die rechtstreeks uit te natuur komen. Echter, textiel en beton hebben wel een natuurlijke
uitstraling waarmee ze aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Verschillende ontwerpen zijn gemaakt
voor stoelen en tafels van beton waarbij beton ook gecombineerd is met hout. Bij de betonnen meubels is
getracht de sfeer van de standaard meubels te behouden. Opgespannen textiel is vernieuwend gebruikt
door het te laten dienen als tafelblad. Daarnaast zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om textiel
te gebruiken in stoelen. Zie Figuur 16 en Figuur 17.
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Figuur 16 - Materiaalschetsen: textiel
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INSPRIRATIEBRON: TRENDPROGNOSE
De belangrijkste kenmerken van de trendprognose kunnen worden omschreven door de drie
kernwoorden togetherness, comfort en nature. De drie kernwoorden vormen input voor een
schetsonderzoek met drie verschillende richtingen.
Togetherness is uitgewerkt in een tafelset die het sociale aspect bevorderd door bijvoorbeeld mensen te
forceren dichter bij elkaar te zitten en door personen van verschillende leeftijd aan dezelfde tafel te laten
werken/spelen. Verder is togetherness symbolisch uitgewerkt door meubels te creëren die een eenheid
vormen en meubels die alleen gebruikt kunnen worden als er gebruik van wordt gemaakt door meerdere
mensen.
Comfort is uitgewerkt middels een klein aantal schetsen waarbij de stoel veelal de vorm heeft waarin men
zich veilig voelt of lekker kan wegzinken.
Twee richtingen zijn onderzocht om nature uit te werken. Allereerst namelijk vormen die geïnspireerd zijn
op de natuur en ten tweede meubels die gebaseerd zijn op de begrippen duurzaamheid en recycling. In de
trendprognose wordt verwacht dat paddenstoelen de meubels gaan beïnvloeden. Middels een aantal
schetsen is deze verwachting omgezet in meubelontwerpen. Andere meubels zijn geïnspireerd door de
vormen van bladeren, bomen, schelpen en andere natuurproducten. De tweede richting resulteerde in
een verscheidenheid aan ontwerpen die vervaardigd zijn van bestaande producten en/of gebruikte
materialen. Zie Figuur 17.

INSPRIRATIEBRON: CULTUUR
Een andere manier van tafelen zoals in andere culturen gebruikelijk is, heeft geresulteerd in ontwerpen
die de tafel en stoelen op een andere manier bekijken. Tafels en stoelen die dicht bij de grond
gepositioneerd zijn en stoelen die op een andere manier gebruikt worden, bijvoorbeeld zittend op de
knieën. Zie Figuur 17.
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Figuur 17 - Schetsen divers; linksboven: togetherness; rechtsboven: nature eco; links midden: nature en comfort; rechts midden:
cultuur; onder: materiaalschetschen: beton
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CONCLUSIE
Aan de hand van het programma van eisen en het kader dat gevormd wordt door de resultaten van de
enquête, het interview, de trendprognose, de doelgroepomschrijving en het onderzoek naar stabiele
producten, is een keuze gemaakt welke drie conceptrichtingen uitgewerkt worden tot
ontwerpvoorstellen.
De schetsen en de modellen uit de conceptfase konden worden opgedeeld in acht groepen of richtingen.
De groep zal kort omschreven worden waarbij voor- en nadelen van de groep omschreven worden.

STANDAARD TAFEL/STOEL ANDER MATERIAAL: BETON
Vanuit de resultaten van de enquête en het interview kwam naar voren dat de doelgroep de meeste
behoefte heeft aan rechthoekige houten tafel met standaard houten en/of stoffen stoelen. Om toch een
uniek product te creëren is een vernieuwend materiaal toegepast, namelijk beton. Meubels van beton,
eventueel in combinatie met hout, sluiten aan bij de sfeer die de VT Wonen doelgroep aantrekkelijk vindt.
Een standaard tafel sluit aan bij het interview en de enquête, echter het materiaal niet. Bij de
trendprognose sluit beton deels aan. Natuurlijke kleuren en materialen sluiten aan. Met comfort heeft
beton echter niets van doen. De grootste hamvraag is of de doelgroep betonnen meubels in huis wil of
alleen slechts buiten.

STANDAARD TAFEL/STOEL ANDER MATERIAAL: STOF
Vanuit de resultaten van de enquête en het interview kwam naar voren dat de doelgroep de meeste
behoefte heeft aan rechthoekige houten tafel met standaard houten en/of stoffen stoelen. Om toch een
uniek product te creëren is een vernieuwend materiaal toegepast, namelijk stof. Stof wordt al wel
gebruikt voor stoelen, maar nog niet voor tafels. Het innovatieve aan deze richting is dat het blad
gevormd wordt door gespannen stof. De materialen, kleuren en vormen sluiten aan bij de resultaten van
het interview en de enquête. Daarnaast is het een uniek product wat een belangrijke eis van
Estivomeubels is. Nadeel aan deze richting is dat het matig aansluit bij de trendprognose. Daarnaast blijft
de hamvraag of stof een praktisch materiaal is voor een tafelblad.

STANDAARD TAFEL/STOEL VERNIEUWDE VORM
Vanuit de resultaten van de enquête en het interview kwam naar voren dat de doelgroep de meeste
behoefte heeft aan rechthoekige houten tafel met standaard houten en/of stoffen stoelen. Om toch een
uniek product te creëren wordt een nieuwe vorm gecreëerd. Dit is gebeurd op basis van de resultaten van
het interview en de enquête. Voordeel van deze richting is dat het aansluit bij het interview en de
enquête. Het grootste nadeel aan deze richting is dat het lastig is om een uniek product te creëren.
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DESIGN YOUR OWN…
Een aantal ideeën speelde met het concept om de doelgroep zelf de ideale tafelset te laten creëren,
bijvoorbeeld door middel van een computerprogramma waarin kleur, materiaal en vorm van
verschillende onderdelen aangepast kunnen worden. Voordeel van een dergelijke systeem is dat het altijd
aansluit bij de eisen van de doelgroep. Verder sluit het aan bij de kenmerken van Estivomeubels, namelijk
het costumizen van producten aan de eisen van de consument. De hamvraag blijft of de doelgroep bereid
is om zelf een tafelset samen te stellen of dat ze liever een al ontworpen tafel koopt.

CULTUUR: ZITTEND OP DE GROND
Een aantal concepten zijn geïnspireerd op andere culturen. Maaltijd wordt daar vaak zittend en laag bij de
grond gehouden. Bij een dergelijke manier van maaltijd houden functioneert een tafelset als sociale
ontmoetingsplek. Dat sluit aan bij de resultaten van het interview en bij het togetherness-aspect van de
trendprognose. Een ander voordeel is dat een dergelijke tafelset uniek in Nederland is. Het sluit verder
echter niet aan bij de eisen en wensen die de doelgroep kenbaar maakt in de enquête en het interview.
Verder is de hamvraag of de doelgroep toe is aan een nieuwe manier van tafelen.

TOGETHERNESS-CONCEPTEN
De togetherness-concepten sluit aan bij het togetherness-aspect van de trendprognose. Dat sluit op zijn
beurt weer aan bij de tafel als sociale ontmoetingsplek, een aspect dat naar voren komt in de resultaten
van de interviews. De concepten proberen doormiddel van vormgeving het samenzijn te beïnvloeden.
Nadeel aan dit concept is dat de doelgroep, zo blijkt uit de resultaten van de enquête en het interview,
een standaard tafelset wil. Verder is het de vraag of een standaard tafelset al niet voldoende de functie
van sociale ontmoetingsplek vervult.

NATUUR-CONCEPTEN
Een aantal concepten is geïnspireerd op het natuuraspect dat naar voren komt in de trendprognose. Het
houdt in dat meubels direct geïnspireerd worden door de natuur, bijvoorbeeld door paddenstoelen. De
vormen van deze concepten sluiten echter niet aan bij wat de doelgroep kenbaar maakt middels de
enquête en het interview.
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RECYCLE CONCEPTEN
Een aantal concepten is geïnspireerd op het natuuraspect dat naar voren komt in de trendprognose. De
nadruk ligt op duurzaamheid en recycling. De producten worden gevormd door materialen of producten
her te gebruiken. Dit past bij de kenmerken van Estivomeubels, namelijk dat een materiaal hergebruikt
wordt. Daar tegen over staat dat het niet aansluit bij de resultaten van de enquête en het interview.

KEUZE VAN EEN CONCEPTRICHTING
De concepten standaard stoel/tafel en ander materiaal: stof en standaard stoel/tafel andere vorm zijn
concepten die goed aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Verder is het waarschijnlijk dat deze
concepten een stabiel product tot gevolg hebben. Na overleg met Estivomeubels bleek dat zij het meest
enthousiast waren over de tafel met gespannen textiel. De andere concepten stonden volgens
Estivomeubels in geen verhouding tot deze conceptrichting. Daarom is besloten het concept ‘standaard
tafel/stoel ander materiaal: stof’ verder uit te werken. De keuze voor de stoelen bij de tafels is vrij gelaten
door Estivomeubels. De verdere uitwerking van de stoel zal dan ook zowel gebaseerd zijn op de
concepten van ‘standaard stoel ander materiaal: stof’ en op ‘standaard stoel andere vorm’.
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ONTWERPVOORSTEL
Het concept uit de ideeëngeneratie is verder uitgewerkt op een aantal verschillende punten. Allereerst is
nader onderzoek gedaan naar het materiaal. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de technieken
om het textiel vast te zetten. Tot slot is een onderzoek uitgevoerd naar de vorm.

VORMONDERZOEK
Tijdens de conceptfase viel de keuze op ‘standaard stoel/tafel ander materiaal: stof’. Verschillende
concepten voor stoelen en tafels van stof zijn in die fase ontwikkeld. Figuur 18 toont enkele van de
concepten. De getoonde concepten wijken zowel in materiaal als in vorm af van de standaard tafel.
Besloten is om de concepten die in vorm afwijken van de standaard niet verder uit te werken, maar
slechts vernieuwend te zijn in materiaalgebruik zoals immers besloten is tijdens conceptkeuze. Dit houdt
echter niet in dat er geen vernieuwende vormen in het ontwerp toegepast mogen worden, maar wel dat
de vernieuwde vormen niet te veel afwijken van de standaard. Wat een te veel aan afwijken is, is aan de
beoordeling van de ontwerper overgelaten.
Vanuit deze ontwerpen is onderzoek middels (3D-)schetsen gedaan naar een tafel en stoel die aansluiten
bij de eisen en wensen van de gebruikers. Al schetsend is gevarieerd met de plaatsing van steunbalken
van het frame, de verhoudingen van rugleuning en zitting, de toevoeging van een leuning, het gebruik van
ronde vormen, et cetera. Daarbij is rijkelijk geput uit de schetsen die gemaakt zijn in het kader van
‘standaard tafel/stoel andere vorm’. De illustraties tonen dit proces van de zoektocht naar een stoel. Zie
Figuur 19, Figuur 20, Figuur 21 en Figuur 22.
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Figuur 18 - Vormonderzoek textielmeubilair
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Figuur 19 - Vormonderzoek textielstoel

Figuur 20 - Vormonderzoek textielstoel
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Figuur 21 - Vormonderzoek textiel 3D

Figuur 22 - Vormonderzoek textielstoel 3D
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De schetsen van de stoel dienen als basis voor het ontwerp van de tafel. Middels verschillende schetsen is
gezocht naar mogelijkheden om de tafel te laten aansluiten bij de stoelen. De schetsen van de tafels zijn
echter ook sterk geïnspireerd door de mogelijkheden of problemen die gevonden zijn in het onderzoek
naar materiaal en technieken. Zo heeft het onderzoek naar het materiaal tot gevolg gehad dat duidelijk is
geworden dat een ondersteunend frame nodig is om de gespannen stof te ondersteunen. Daarnaast zijn
verschillende stoffen gedeeltelijk transparant. Deze twee gegevens zijn de aanzet geweest tot
schetsonderzoek naar tafelframes die aansluiten bij de rest van de vormgeving van de tafel en de
vormgeving van de stoelen. De vertonen het proces van de zoektocht naar een tafel. Wegens tijdgebrek is
besloten de vormgeving van de tafel eenvoudig te laten. Zie Figuur 23, Figuur 24 en Figuur 25.

Figuur 23 - Vormonderzoek textieltafel
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Figuur 24 - Onderzoek textieltafel 3D

Figuur 25 - Vormonderzoek combinatie tafel en stoel 3D
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PRAKTISCH ONDERZOEK
Opgespannen textiel gebruiken als tafelblad brengt complicaties met zich. Allereerst buigt opgespannen
stof door als het belast wordt. Ten tweede moet de stof eenvoudig schoon te houden zijn. En tot slot
moet de stof enigszins slijtvast zijn.

MATERIAALONDERZOEK
Een aantal proeven is uitgevoerd om te bepalen hoe de doorbuiging van het textiel beperkt kan worden
tot een minimum. Tussen de proeven is gevarieerd met de opspanningsmethode, het aantal lagen textiel
en het materiaal. Allereerst is een aantal houten frames vervaardigd. Deze frames worden bespannen
met textiel. De verschillen in doorbuiging zijn vergeleken.
Na het uitvoeren van de proeven bleek dat een opspanning van ongeveer 200 x 200 mm het meest
geschikt is voor een tafelblad. Het blad wordt gevormd door twee lagen polyester die behandeld zijn met
epoxy. Het blad bleek strak genoeg om glazen op te zetten, stevig genoeg om er niet direct met een
scherp voorwerp doorheen te gaan en water en vuilafstotend door de epoxylaag. Zie Figuur 26.

Figuur 26 - Collage proefmodellen tafelblad van textiel
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OPSPANNINGSMETHODE TAFEL
Het opspannen van het textiel is een belangrijk onderdeel van het tafelblad omdat een goede opspanning
de doorbuiging van het blad kan beperken. Daarom zijn een aantal technieken bepaald om de stof op te
spannen. Allereerst een statische opspanning. De stof wordt eenmalig opgespannen bijvoorbeeld door
het gebruik van nietjes of klemmende onderdelen. Daarnaast zijn een aantal technieken bepaald voor een
dynamische opspanning; dat wil zeggen een opspanningtechniek waarbij de stof meermalig wordt
opgespannen. Binnen de dynamische opspanningstechnieken zijn twee categorieën te bepalen. Binnen de
eerste categorie vallen technieken waarbij het textiel onder constante spanning wordt gehouden door
bijvoorbeeld elastieken of veren. De tweede categorie bestaat uit opspanningstechnieken waarbij de
gebruiker na verloop van tijd de tafel zelf opnieuw kan opspannen. Voorbeelden daarvan zijn het korset,
de spanbanden en het frame dat vergroot kan worden. Zie Figuur 27.
Wegens tijdgebrek is uiteindelijk besloten om de statische opspanningsmethode van de nietjes te
gebruiken. Immers, deze methode is eenvoudig en bleek in de praktijk prima te functioneren bij
polyestertextiel gelamineerd met epoxy.

Figuur 27 - Opspanningsmethode tafel
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OPSPANNINGSMETHODE STOEL
Een goede opspanning van het zitgedeelte van de stoel
biedt de gebruiker comfort. Verschillende
opspanningsmethodes zijn gecreëerd en een aantal
zelfs getest. Figuur 28 toont verschillende
opspanningsmethodes van de stoel.

MODELLEN
De vormen, materialen, bevestigingsmethoden,
zitcomfort en dergelijke, zijn onderzocht middels
verschillende (schaal)modellen.

Figuur 28 - Opspanningsmethode stoel

De vorm van de stoel is nader bepaald op basis van twee schaalmodellen die vervaardigd zijn. Het eerste
schaalmodel is ranker en oogt lichter dan de tweede. Het tweede model is gebaseerd op de maten van de
mens. Het oogt echter massiever en pompeuzer. Echter, omdat de dimensies van dit model gebaseerd zijn
op de mens, is besloten met deze verhoudingen verder te gaan. Zie Figuur 29.

Figuur 29 - Schaalmodellen
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In een volgende stap is het schaalmodel van de stoel vergroot naar een model op ware grootte (Figuur
30). Verschillende afmetingen van de zitting en de rugleuning zijn getest op comfort en vorm. Dit heeft
geresulteerd in een comfortabele zitting met een hoek van ongeveer 102° waarbij de druk van de benen
op de voorste tussenbalk zo laag mogelijk is.

Figuur 30 - Model op ware grootte

De bevestigingsmethoden van het frame van de stoel zijn vervolgens onderzocht op stevigheid.
Verschillende bevestigingsmethoden zijn in de praktijk getest. Dit heeft geresulteerd in de
bevestigingsmethode pen-gatverbinding. Verder wordt gebruik gemaakt van kruiskopschroeven met een
afdekdopje. Alhoewel inbusschroeven met houtdraad de voorkeur genieten zijn deze niet eenvoudig
verkrijgen op de markt. Daarom is besloten hier vanaf te zien.
Voor de bevestigingen van de tafel is bijna volledig vertrouwd op de huidige bevestigingsmethoden van
Estivomeubels, namelijk schroefverbindingen. De blad-pootverbinding is echter wel nader onderzocht. Dit
heeft geresulteerd in het gebruik van een stokeind met vleugelmoer.
Figuur 31 toont de definitieve vorm van de stoel.

Figuur 31 - Definitief prototype van de stoel
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PRODUCTVOORSTEL
In dit hoofdstuk zullen de definitieve productvoorstellen van de tafel en de stoel besproken worden.
Allereerst volgt een omschrijving van de verschillende productversies. Vervolgens worden de
verschillende versies nader bekeken. Tot slot worden de productvoorstellen getoetst aan het eerder
gevormde kader.

PRODUCTVERSIES
Het ontwerpvoorstel is uitgewerkt in enkele productversies zowel voor de stoel als voor de tafel. De
productversies zullen in deze paragraaf nader worden toegelicht.

PRODUCTVERSIES STOEL
Verschillende productversies van de stoel zijn ontworpen. Tabel 7 illustreert welke vier versie mogelijk
zijn.

Luxueus

Eenvoudig

Standaard

Standaard‐Luxueus

Standaard‐Eenvoudig

Gepersonaliseerd

Gepersonaliseerd‐Luxueus

Eenvoudig‐Gepersonaliseerd

Tabel 7‐ Productversies stoel

Luxueus
De productversies met het kenmerk luxueus karakteriseren zich door materiaalgebruik, vormgeving en
service. De materialen van de luxueuze productversies zijn van kwaliteit. Dat houdt in dat (duurdere)
stoffen met een hoge kwaliteit en mooie patronen toegepast zullen worden
voor de zitting. Voor het frame wordt gebruik gemaakt van eikenhout. De stof
wordt opgespannen middels een lijn van sisaltouw. In tegenstelling tot de
Eenvoudige productversie wordt de Luxueuze versie geheel geassembleerd
door Estivomeubels. De consument koopt een product dat ‘af’ is. Zie Figuur 32.
Doordat de stoel volledig geassembleerd wordt door medewerkers van
Estivomeubels zijn de arbeidskosten hoog in vergelijking met de Eenvoudige
versie. Daarnaast zijn de opslag en transportkosten hoger dan de Eenvoudige
versie omdat de volledig geassembleerde stoel meer ruimte in neemt. De

Figuur 32 ‐ Stoel luxueus

50 | P a g i n a

consumentenprijs van de Luxueuze versie is hoger dan die van de Eenvoudige versie.
Estivomeubels heeft zich in de afgelopen tijd ontwikkeld tot een meubelbedrijf met een naam. Dat wil
zeggen dat consumenten producten van Estivomeubels kopen omdat de merknaam Estivomeubels staat
voor onder andere kwaliteit en exclusiviteit (kenmerken van een luxueus product). Consumenten willen
graag dat de merknaam van Estivomeubels middels een metalen plaatje op de producten staat.
Estivomeubels bevindt zich dus met het huidige assortiment binnen kring van consumenten die zich
kenmerken door luxe.
Het onderzoek naar de trends van toekomst heeft aangetoond dat consumenten belang hechten aan
comfort. Onderdeel van het begrip comfort is luxe.
Een luxe productvariant sluit daarbij zowel aan bij de kenmerken van Estivomeubels als bij het
vooronderzoek.

Eenvoudig
De Eenvoudige productversie van de stoel karakteriseert zich door
materiaalgebruik en service. De Eenvoudige productversie is vervaardigd
van standaard vurenhouten balken. De arbeid kan hierdoor laag blijven.
Deze versie van het product wordt niet volledig geassembleerd door
medewerkers van Estivomeubels. De consument heeft zelf de taak om het
frame deels te assembleren en de zitting op te spannen. De opspanning van
de zitting is op een andere manier gerealiseerd dan bij de Luxueuze versie.
Om het de consument eenvoudig te maken de stof op te spannen wordt
gebruik gemaakt van elastieken met haken die de consument zelf moet
bevestigen. Zie Figuur 33.

Figuur 33 ‐ Stoel eenvoudig

De Eenvoudige versie neemt weinig ruimte in, omdat de stoel nog niet volledig geassembleerd is. Opslag‐
en transportkosten kunnen hierdoor laag blijven. Daarnaast zijn de arbeidskosten lager dan bij de
Luxueuze variant. Dit resulteert in een lage consumentenprijs.
De beperkte opslagruimte is een issue dat speelt bij Estivomeubels. Daarmee is een Eenvoudige
productversie, die weinig opslagruimte inneemt, gerechtvaardigd.

Standaard
De Standaard productversie karakteriseert zich door het gebruik van
standaard materialen. Daarin komt het deels overeen met de Eenvoudige
versie die standaard houten balken toepast. Daarnaast betekent het dat
voor de zitting gebruik wordt gemaakt van (gepatroneerde) stoffen die
rechtstreeks bij een groothandel vandaan gehaald worden. Zie Figuur 34.
Figuur 34 ‐ Stoel standaard
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Gepersonaliseerd
De Gepersonaliseerde productversie karakteriseert zich door veelzijdigheid.
Op een scala van manieren kan een stoel aangepast worden aan persoonlijke
wensen van de consument of van een bedrijf. Door middel van zeefdruk,
borduren of fotoprint kan een eigen patroon, logo of foto op de zitting van de
stoel geplaatst worden. Zie Figuur 35.
Estivomeubels vervaardigt veelal maatwerk bij bedrijven en particulieren.
Daarnaast heeft de consument de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende
behandelmethoden van het hout en kan worden gekozen uit verschillende
kussens. Door middel van een gepersonaliseerde zitting wordt aangesloten bij
deze kenmerken van Estivomeubels.

Figuur 35 - Stoel gepersonaliseerd

Estivomeubels verkoopt niet alleen meubels maar verhuurt deze ook. Bedrijven gebruiken de meubels
veelal voor de inrichting van hun stands op beursen. Richting bedrijven kan winst behaald worden door de
stoel te personaliseren met een logo van het bedrijf op de zitting van de stoel.

PRODUCTVERSIES TAFEL
Verschillende productversies van de tafel zijn ontworpen. Tabel 8 illustreert welke vier versie mogelijk
zijn.

Luxueus

Eenvoudig

Standaard

Standaard-Luxueus

Standaard-Eenvoudig

Gepersonaliseerd

Gepersonaliseerd-Luxueus

Eenvoudig-Gepersonaliseerd
Tabel 8 - Productversies tafel

Luxueus
De productversies met het kenmerk luxueus karakteriseren zich door
materiaalgebruik, vormgeving en service. De materialen van de luxueuze
productversies zijn van kwaliteit. Voor het frame wordt gebruik gemaakt van
eikenhout. Zie Figuur 36.
Estivomeubels heeft zich in de afgelopen tijd ontwikkeld tot een
meubelbedrijf met een naam. Dat wil zeggen dat consumenten producten
Figuur 36 - Tafel luxueus
van Estivomeubels kopen omdat de merknaam Estivomeubels staat voor
onder andere kwaliteit en exclusiviteit (kenmerken van een luxueus product).
Consumenten willen graag dat de merknaam van Estivomeubels middels een metalen plaatje op de
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producten staat. Estivomeubels bevindt zich dus met het huidige assortiment binnen kring van
consumenten die zich kenmerken door luxe.
Het onderzoek naar de trends van toekomst heeft aangetoond dat consumenten belang hechten aan
comfort. Onderdeel van het begrip comfort is luxe.
Een luxe productvariant sluit daarbij zowel aan bij de kenmerken van Estivomeubels als bij het
vooronderzoek.

Eenvoudig
De Eenvoudige productversie van de tafel karakteriseert zich door
materiaalgebruik en service. De Eenvoudige productversie is vervaardigd
van standaard vurenhouten balken. De arbeid kan hierdoor laag blijven. Zie
Figuur 37.
Figuur 37 - Tafel eenvoudig/standaard

Standaard
De Standaard productversie karakteriseert zich door het gebruik van
standaard materialen. Daarin komt het deels overeen met de Eenvoudige
versie die standaard houten balken toepast. Daarnaast betekent het dat
voor het tafelblad gebruik wordt gemaakt van (gepatroneerde) stoffen die
rechtstreeks bij een groothandel vandaan gehaald worden. Zie Figuur 37.

Figuur 38 - Tafel gepersonaliseerd

Gepersonaliseerd
De Gepersonaliseerde productversie karakteriseert zich door veelzijdigheid. Op een scala van manieren
kan de tafel aangepast worden aan persoonlijke wensen van de consument of van een bedrijf. Door
middel van zeefdruk, borduren of fotoprint kan een eigen patroon, logo of foto op het blad van de tafel
geplaatst worden. Zie Figuur 38.
Estivomeubels vervaardigt veelal maatwerk bij bedrijven en particulieren. Daarnaast heeft de consument
de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende behandelmethoden van het hout en kan worden gekozen
uit verschillende kussens. Door middel van een gepersonaliseerde tafelblad wordt aangesloten bij deze
kenmerken van Estivomeubels.
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SPECIFICATIES
De productvoorstellen zijn nader gespecificeerd middels enkele handleidingen en prijsbepalingen.

HANDLEIDINGEN
De versies van zowel de tafel als de stoel zijn gespecificeerd voor Estivomeubels middels een
productiehandleiding en een gebruikershandleiding voor de tafel en de stoel eenvoudig. De handleidingen
zijn te vinden als Bijlage D, Bijlage E, Bijlage F, Bijlage G en Bijlage H. Deze documenten vermelden de
onderdelen, de leveranciers en het productieproces. Verder wordt verwezen naar technische tekeningen
(Bijlage J) van de onderdelen en het geheel. De gebruikershandleiding kan door de consument gebruikt
worden om de tafel en de stoel eenvoudig deels eigenhandig te assembleren.

PRIJSBEPALING
Een prijsbepaling is vervaardigd om Estivomeubels een inschatting te geven van de inkoop- en
consumentenprijs. De prijsbepalingen zijn te vinden als Bijlage I. Als voorbeeld is van een prijsbepaling is
Tabel 9 weergegeven. Allereerst is een inschatting gemaakt van materiaal- en arbeidskosten. Vervolgens
is deze inkoopprijs vermenigvuldigd met een factor die voortkomt uit de overige kosten van
Estivomeubels. Vervolgens is vermenigvuldigd met een winst/risicopercentage van 20%; dit percentage is
over inkoop en is daardoor hoger dan het winst/risicopercentage over de consumentenprijs. Tot slot is
belasting over de toegevoegde waarde meegenomen.

Vurenhout
Elastiek
Textiel
Schroeven, deuvels & lijm
Verpakking
Arbeid frame
Subtotaal 1
Factor overige kosten
Subtotaal 2
Winst-/risicopercentage
Subtotaal 3
BTW
Subtotaal 4

Prijs
€ 3.00
€ 3.75
€ 17.10
€ 3.00
€ 4.50
€ 15.00
€ 46.35
2.20
€ 101.97
20%
€ 122.36
19%
€ 145.61

Opmerking
€ 300.00 per m3; 0.01m3

€ 15.00 per uur; 1,0 uur

Tabel 9 - Prijsbepaling stoel eenvoudig
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EVALUATIE PRODUCTVOORSTEL
Aan de hand van het kader en het Programma van Eisen worden de producten geëvalueerd.
De tafel en stoel zijn gebaseerd op de maten van de mens. Echter niet alle specificaties uit het Programma
van Eisen zijn gehaald. Zo zijn de gespecificeerde maten in het PvE van de zitvlakbreedte en -diepte van de
stoel niet gehaald. Dit is bewust gedaan vanwege esthetische redenen - een breed zitvlak brengt de stoel
uit balans - en resultaten uit de praktijk - een diepte van 335 mm bleek voldoende comfort te bieden.
Een tafelset is gedefinieerd als een tafel en zes zitplekken. Bepaald is dat de prijs hiervan tussen de 800 en
1000 euro ligt. Echter, volgens de huidige prijsbepalingen komst een standaard-eenvoudige tafelset op
een prijs van ongeveer 1250 euro en de luxueuze variant op 1800 euro. Dit zijn bedragen ver boven de
richtprijs. De inkoopprijs is relatief laag in vergelijking met de consumentenprijs. Binnen de huidige
condities van Estivomeubels is het vrijwel onmogelijk om een tafelset binnen deze prijsklasse aan te
bieden.
De tafelset sluit aan bij de stijl van de doelgroep mede doordat verschillende varianten zijn gecreëerd. De
materialen, hout en textiel, sluiten aan bij de trend naar natuurlijke materialen en de vraag van de
doelgroep, geuit in de interviews en enquête, naar deze type materialen. Echter, voor het tafelblad wordt
ook gebruikt gemaakt van epoxyhars, een kunststof. Dit materiaal sluit niet aan bij de eisen van de
doelgroep.
De tafel en stoel zijn in alle kleuren te produceren. De kleuren van de prototypes en de 3D-renders sluiten
hier op aan. Estivomeubels heeft te kennen gegeven de stoel in productie te nemen en het frame te
verven in de kleuren bruin, zwart of wit. Deze kleuren komen terug in de resultaten van de enquête.
De vormgeving van de tafel is gelijk aan het archetype en sluit daarmee aan bij de eis van de doelgroep
naar een standaard tafel. Het product is onderscheidend, een wens van Estivomeubels, door het
innovatieve gebruik van materiaal. Echter, op het gebied van vormgeving kunnen de mogelijkheden van
de innovatie beter benut worden. De stoel sluit aan bij de gewenste vormgeving van de doelgroep.
Alhoewel het uiteindelijke resultaat niet teruggekoppeld is naar de doelgroep, vertoont het wel de
kenmerken, zoals een strakke vormgeving, die gesteld zijn door de doelgroep.
Zowel de tafel als de stoel zijn eenvoudig te produceren door Estivomeubels of door een leverancier.
Echter, de eis dat een enkel product binnen een tijdspanne van twee dagen geproduceerd kan worden is
niet gehaald. Het tafelblad vergt door de dubbele laag textiel en epoxy een doorlooptijd die hoger is dan
twee dagen. Hoewel de productie eenvoudig is, zijn de productiemethoden nieuw voor Estivomeubels.
Voor de stoel wordt gebruik gemaakt van een pengat verbinding. Dergelijke nauwkeurige verbindingen
worden nog niet gebruikt binnen het bedrijf.
De tafel en de standaard-eenvoudige stoel zijn te vervoeren en op te slaan binnen een klein volume.
Daarmee houden deze producten rekening met het gebrek aan opslagruimte van Estivomeubels. De
luxueuze variant neemt echter een groter volume in beslag tijdens vervoer en opslag.
De tafel en de stoel zijn gebaseerd op het archetype van beide producten. Door innovatief materiaal
gebruik en vernieuwende vormgeving zijn producten gecreëerd die uniek zijn. Deze twee gegevens laten
de producten aansluiten bij de huidige markt, maar tegelijkertijd ook uniek genoeg zijn om op te vallen
voor de consument.
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Stabiliteit is gecreëerd door aan te sluiten bij de trendprognose. Zoals eerder vermeldt sluiten materiaal
en kleuren daarbij aan. De tafelset sluit aan bij de conclusies van het onderzoek naar stabiele producten.
De set vertoont een eenvoud, is innovatief en is beschikbaar voor een grote doelgroep doordat
verschillende varianten gecreëerd zijn.
De tafel is eenvoudig schoon te maken doordat het tafelblad epoxyhars bevat. De zitting van de stoel kan
van een aantal verschillende stoffen vervaardigd worden. Echter, niet alle stoffen zijn eenvoudig schoon
te houden.
Enkele aspecten van de stoel en tafel blijven onbekende factoren. Kwaliteit van de tafel en de stoel zijn
niet tien jaar te garanderen. Daarnaast is het onduidelijk of de stoel, die geproduceerd zal worden, in de
praktijk ook daadwerkelijk drie jaar verhandeld wordt.
Probleemkind van het hele project is de tafel. Hoewel verscheidene proeven zijn gedaan voor het
tafelblad blijven complicaties optreden. Het prototype of ware grootte vertoont gebreken in de vorm van
het textiel dat bobbelt. Dit is te wijten aan de werking van het houten frame. Dit kan ondervangen
worden door bijvoorbeeld een dynamische opspanning of het aanbrengen van de textiel als het houten
frame gekrompen is. Echter de ontwikkeltijd zal hoog zijn voordat een productierijpe tafel geproduceerd
kan worden. Daarom is Estivomeubels geadviseerd om niet verder te gaan met de ontwikkeling van de
tafel en zich te richten op een lijn van stoelen met het opgespannen textielprincipe. Immers, verscheidene
ideeën voor varianten zijn al aangeleverd in de ideeëngeneratie, waardoor de ontwikkelingstijd laag zal
zijn.
Een ander punt dat ontwikkeling nodig heeft is de bevestiging van de zijkanten van de stoel aan de
tussenstukken. De consument gebruikt in de huidige versie een schroef en afdekdopje. Idealer zou zijn om
gebruik te maken van een houtschroef met inbuskop. Een standaardproduct is niet gevonden bij
bestaande contacten van Estivomeubels.
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NAWOORD
Het uitvoeren van mijn bacheloropdracht bij Estivomeubels is een leerzame en plezierige ervaring
geweest. Leerzaam vanwege het doorlopen van een compleet ontwerpproces, inclusief input leveren voor
de opzet van de productie. Plezierig vanwege de prettige werkomgeving, de leuke collega’s en een
resultaat dat in productie genomen gaat worden.
De volgende personen wil ik nadrukkelijk bedanken.
Jeroen Beeloo, voor de begeleidende en motiverende gesprekken.
Marc Bossenbroek, voor zijn directe begeleiding vanuit Estivomeubels.
Martijn Pauw, voor zijn motiverende woorden.
Rik van Beek, voor de praktische ondersteuning tijdens detaillering en prototypebouw.
De overige medewerkers van Estivomeubels, voor de plezierige tijd en praktische ondersteuning.
Pauline’s Woonwinkel, Huis56 en Meubelsonline, voor de interviewmogelijkheden.
Marianne Verduijn – Oosten voor de praktische ondersteuning tijdens de prototypebouw.

Leendert J. Verduijn
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BIJLAGES

BIJLAGE A - OPZET ENQUÊTE
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BIJLAGE B - INTERVIEW MEUBELBEDRIJVEN
Handleiding voor het interview met de afnemers
Estivomeubels – L.J. Verduijn
Inleiding
Allereerst alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Ik zal kort toelichten wat u kunt
verwachten van dit interview.
Ik ben Leendert Verduijn, vierdejaars student Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit van
Twente. In het kader van mijn studie ben ik momenteel bezig met de ontwikkeling van een
(eet)tafelset voor Estivomeubels. De doelgroep voor de (eet)tafelset kan als volgt gedefinieerd
worden. Een combinatie van ‘VT-wonen’-lezers en (de huidige doelgroep) trendgevoelige 25- tot
35-jarigen. Dit interview heeft als doel de kenmerken van de doelgroep te onderzoeken en de
eisen en wensen van de doelgroep aan een (eet)tafelset te bepalen.
Tijdens het interview stel ik verscheidene vragen. Sommige vragen behoeven slechts een
mondeling antwoord, terwijl u bij andere vragen een keuze moet maken uit een stapel kaarten.
Het is mogelijk dat de doelgroep uit meerdere groepen bestaat. In dat geval wil ik u vragen om
bij uw antwoorden de twee belangrijkste groepen te onderscheiden.

Doelgroepomschrijving
A. Welke leeftijd hebben de mensen die meubels bij u kopen?

B. Wat is de gezinssamenstelling van mensen die meubels bij u kopen? (meerdere antwoorden
mogelijk)

□ alleenstaand

□ koppel

□ … kinderen

C. Welke kernwoorden omschrijven de doelgroep? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Algemene stijl van de doelgroep
D. Welke sfeer sluit aan bij de doelgroep? (meerder antwoorden mogelijk)
(moodboards)
(kernwoorden)
E. Welke kleuren sluiten aan bij het interieur van de doelgroep? (meerdere antwoorden
mogelijk)

F. Welke vormen sluiten aan bij het interieur van de doelgroep? (meerdere antwoorden
mogelijk)

G. Welke materialen sluiten aan bij het interieur van de doelgroep? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Eisen en wensen aan een tafelset
H. Welke functie(s) vervult een tafelset voor de doelgroep? (meerdere antwoorden mogelijk)

I. Welke kleuren van een tafelset sluiten aan bij de doelgroep? (meerdere antwoorden mogelijk)

J. Zijn dat andere kleuren, dezelfde kleuren of een deel van de algemene kleuren? Indien andere
kleuren > waarom?

K. Welke materialen van een tafelset sluiten aan bij de doelgroep? (meerdere antwoorden
mogelijk)

L. Zijn dat andere materialen, dezelfde materialen of een deel van de algemene materialen?
Indien andere materialen > waarom?
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M. Welke vormen van een tafelset passen bij de doelgroep?

N. Zijn dat andere vormen, dezelfde vormen of een deel van de algemene vormen? Indien
andere vormen > waarom?

O. Op welke vlakken, zoals kleur, materiaal en vorm, verschilt de stijlvoorkeur van de doelgroep
aan de tafel en de zitgelegenheid? Waarom zijn er verschillen in stijl?

P. Welke tafelvorm sluit aan bij de doelgroep?

□ rond

□ ovaal

□ rechthoekig

Q. Welke aantal zitplekken wenst de doelgroep?

R. Welke soorten zitplekken sluiten aan bij de doelgroep? (meerdere antwoorden mogelijk)

S. Hoeveel jaar gebruikt de doelgroep gemiddeld een tafelset?

T. Welke prijs-kwaliteitverhouding stelt de doelgroep aan een tafelset?

kwaliteit

□

□

□

□

□

prijs

U. Welke prijs is de doelgroep bereid te betalen voor een tafelset? (1 tafel en 6 zitplekken)
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V. Welke eisen die nog niet genoemd zijn stelt de doelgroep aan een tafelset?

W. Welke van de volgende tafels sluit aan bij de doelgroep?

X. Welke van de volgende zitgelegenheden sluit aan bij de doelgroep?

Stabiel product
Y. Welke van uw eigen producten verkoopt u het hele jaar door?

Z. Welke van uw eigen producten zijn tijdloos?

Trends
1. Welke trends op het gebied van interieur verwacht u de komende tijd?

Afsluiting
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw medewerking aan dit interview. In de komende periode zal ik
de gegevens gebruiken om een aantal concepten voor een tafelset te ontwikkelen. Mijn vraag
aan u is de volgende. Is het goed als ik over een aantal weken nog eens langs kom met een
aantal concepten waarop u feedback kunt geven?

Vastlegging van data
Alle antwoorden op de vragen worden schriftelijk genoteerd. Daarnaast worden foto’s gemaakt
van alle neergelegde kaartjes en de producten die de geïnterviewde laat zien.
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BIJLAGE C ‐ INTERVIEW ESTIVOMEUELS
Handleiding voor het interview met Estivomeubels
Estivomeubels ‐ L.J. Verduijn

Stijl
In hoeverre zal de tafelset moeten aansluiten bij de stijl en
vormgeving van de bestaande producten?

Welke overige stijleisen stelt Estivo Meubels aan de tafelset?

Commercieel
Welke eisen worden vanuit Estivo Meubels gesteld aan de
kostprijs van de tafelset?

Welke eisen worden vanuit Estivo Meubels gesteld aan de
verkoopprijs van de tafelset?

Welke brutowinstmarge wordt vanuit Estivo Meubels aan
producten gesteld?

Welke overige commerciële eisen stelt Estivo Meubels aan
de tafelset?
Productie
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Stelt Estivo Meubels eisen aan het aantal manuur voor de
productie van de tafelset?

Hoeveel manuur voor de productie wordt bij de huidige
producten gerekend?

Welke productietechnieken worden voor de huidige
producten gebruikt?

In het tweede oriënterende gesprek werd genoemd dat niet
alle materialen verwerkt kunnen worden op de machines
van Estivo Meubels. Welke machines heeft Estivo Meubels?
Welke eisen stellen deze machines aan het materiaal dat
verwerkt kan worden?

Tijdens het tweede oriënterende gesprek werd genoemd dat
het materiaal dat gebruikt zal moeten worden voor de
tafelset materiaal moet zijn dat net als steigerhout niet in
massaoplage te vervaardigen moet zijn. Wat zijn de
eigenschappen van een materiaal die maken dat het product
niet in massaoplage te vervaardigen is? Welke materialen
hebben zulke eigenschappen?
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Stel een nieuw materiaal wordt gebruikt. Is het acceptabel
dat het niet op de bestaande machines verwerk kan
worden?
‐ Nee, een ander materiaal moet gebruikt worden.
‐ Ja, de verwerking van het materiaal wordt uitbesteed. >
Wat is dan de taak van Estivo Meubels?
‐ Ja, Estivo Meubels zal andere machines aanschaffen om de
materialen toch te kunnen verwerken.
‐ Anders, namelijk …

Welke overige eisen stelt Estivo Meubels aan de productie

Stabiel product
Wat maakt een product tot een stabiel product?

Wat maakt een product hyperig?

Wat maakt een product seizoensgebonden?

Welke producten uit het eigen assortiment zijn stabiel?

Wat zijn de kenmerken van die producten?
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Doelgroep
Mijn bevinden wat betreft de doelgroep zijn de volgende. In
overeenstemming met Estivo Meubels is besloten om de
doelgroep te omschrijven als een combinatie van VT
Wonenlezers en trendgevoelige 25‐ tot 35‐jarigen. Dat het
toekomstige meubelstuk stabiel is, is een andere eis die
Estivo Meubels stelt. Deze twee bepalingen spreken elkaar
tegen. Hoe kijkt Estivo Meubels hier tegenaan?

Overige eisen
Welke overige eisen stelt Estivo Meubels aan de tafelset?
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BIJLAGE D - PRODUCTIEHANDLEIDING STOEL VURENHOUT
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BIJLAGE E - PRODUCTIEHANDLEIDING STOEL EIKENHOUT
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BIJLAGE F - PRODUCTIEHANDLEIDING TAFEL VURENHOUT
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BIJLAGE G - GEBRUIKERSHANDLEIDING STOEL VURENHOUT
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BIJLAGE H - GEBRUIKERSHANDLEIDING TAFEL VURENHOUT
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BIJLAGE I - PRIJSBEPALING
Stoel Vurenhout

Onderdeel
Vurenhout
Elastiek
Textiel
Schroeven, deuvels & lijm
Verpakking
Arbeid frame
Subtotaal 1
Factor overige kosten
Subtotaal 2
Winst-/risicopercentage
Subtotaal 3
BTW
Subtotaal 4

Prijs
€ 3.00
€ 3.75
€ 17.10
€ 3.00
€ 4.50
€ 15.00
€ 46.35
2.20
€ 101.97
20%
€ 122.36
19%
€ 145.61

Opmerking
€ 300.00 per m3; 0.01m3

Prijs
€ 10.00
€ 6.75
€ 17.10
€ 3.00
€ 1.80
€ 4.50
€ 22.50
€ 65.65
2.20
€ 144.43
20%
€ 173.32
19%
€ 206.25

Opmerking
€ 1000.00 per m3; 0.01m3
€ 1.50 per m; 4.5 m

Prijs
€ 27.00
€ 18.00
€ 6.00
€ 5.00

Opmerking
€ 300.00 per m3; 0.09m3
€ 15.00 per kg; 1.2 kg
€ 1.50 per m; 4 m

€ 15.00 per uur; 1,0 uur

Stoel Eikenhout

Onderdeel
Touw
Textiel
Deuvels & lijm
Touwkous
Verpakking
Arbeid frame
Subtotaal 1
Factor overige kosten
Subtotaal 2
Winst-/risicopercentage
Subtotaal 3
BTW
Subtotaal 4

€ 15.00 per uur; 1.5 uur

Tafel Vurenhout

Onderdeel
Vurenhout
Epoxy
Textiel
Schroeven, stokeinden, moeren,
e.d.
Verpakking

€ 8.50
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Arbeid frame
Subtotaal 1
Factor overige kosten
Subtotaal 2
Winst-/risicopercentage
Subtotaal 3
BTW

€ 52.50
€ 117.00
2.20
€ 257.40
25%
€ 321.75
19%
€ 382.88

€ 15.00 per uur; 3.5 uur

Prijs
€ 90.00
€ 18.00
€ 6.00
€ 5.00
€ 8.50
€ 52.50
€ 180.00
2.20
€ 396.00
20%
€ 475.20
19%
€ 565.49

Opmerking
€ 1000.00 per m3; 0.09m3
€ 15.00 per kg; 1.2 kg
€ 1.50 per m; 4 m

Tafel Eikenhout

Onderdeel
Eikenhout
Epoxy
Textiel
Schroeven, stokeinden, moeren
Verpakking
Arbeid frame
Subtotaal 1
Factor overige kosten
Subtotaal 2
Winst-/risicopercentage
Subtotaal 3
BTW
Subtotaal 4

€ 15.00 per uur; 3.5 uur
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BIJLAGE J – TECHNISCHE TEKENINGEN STOEL VURENHOUT
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BIJLAGE K – TECHNISCHE TEKENINGEN TAFEL
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