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Gertjan de Kam, Design & Development VEPA the furniture factory 

Je  ontwerpt het     product én het 

afval
“Mijn materialen zijn duurzaam, van elkaar te scheiden 

en te hergebruiken.”



Bij Vepa werd prachtig nieuw materiaal weggegooid: 

hout, textiel en metaal dat na het productieproces 

overbleef en door gebrek aan toepassing als afval 

werd gezien. Het metaal bijvoorbeeld werd in Azië 

omgesmolten en daarna - via een omweg - door ons-

zelf weer ingekocht. Een absurde situatie waar bijna 

niemand zich bewust van is.

We hebben allereerst door herontwerpen 

van bestaande producten de afvalstroom 

verkleind. Daarnaast hebben we onze 

afvalbakken doorgespit en met wat we 

vonden nieuwe toepassingen gezocht 

in onze eigen producten. Zo gebruiken 

we ons eigen textiel dat over is als 

akoestische demping in onze wanden, 

verwerken we PETflesjes in onze stoelen 

en hebben we daarnaast nieuwe producten 

ontworpen van restmaterialen die we verkopen 

onder de merknaam ZOOI.

Hoe ga je als circulair ontwerper te werk? 

Bij aanvang van een ontwerptraject stel ik mezelf 

altijd de vraag: “Waarom ontwerp ik dit? Wat is het 

doel?” Vervolgens hanteer ik voor elk product dat ik 

ontwerp de volgende principes:

•   Produceer lokaal: om vervuiling door transport te 

voorkomen.

•   Koop lokaal: ik kies liever voor Europees FSC- of  

PEFC-hout dan bamboe uit China.

•   Kies duurzaam materiaal: de keuze voor hout in 

plaats van staal levert een lagere directe footprint 

op en bij ons gaan de producten minstens even 

lang mee.

•   Ontwerp voor een lange levenscyclus: de energie 

en materialen die nodig zijn voor het product moe-

ten zo lang mogelijk behouden blijven.

•    Ontwerp modulair en met onderhoud in  

gedachten: een onderdeel moet makkelijk vervan-

gen kunnen worden voor onderhoud, reparatie of 

opwaardering. Onderhoud is daarbij beter dan 

reparatie, reparatie weer beter dan recycling.

•   Ontwerp tijdloos: trends volgen elkaar heel snel 

op waardoor producten snel uit de mode raken. 

Producten moeten zo lang mogelijk hun waar-

de behouden of door de tijd zelfs meer waard 

worden. Dat kan ook door slechts één onderdeel 

te vervangen in plaats van een heel nieuw product 

aan te schaffen.

•   Ontwerp met veroudering in gedachten: bedenk 

hoe een slijtagepatroon of erosie waarde aan het 

ontwerp kan toevoegen. Een geschuurde vintage 

tafel of tafel van sloophout bijvoorbeeld krijgt 

meerwaarde door zijn geleefdheid en patina. 

“Ons metaal 

werd in Azië 

omgesmolten en via 

een omweg weer 

ingekocht.”

Vol verbazing zag Gertjan het prachtige nieuwe restmateriaal dat dagelijks 

werd weggegooid. De reden voor hem om circulair te gaan ontwerpen.
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Ik zie de ontwerper als een “kennisschakelaar”: voor 

een goed ontwerp combineert de ontwerper kennis 

van de markt, normeringen, materialen en produc-

tieprocessen. Het ontwerp is de verbindende schakel 

tussen vraag en behoefte.

Tijdens het ontwerpproces worden keuzes gemaakt 

die bepalend zijn voor het hele productleven, inclusief 

het einde. Denk aan de materiaalkeuze, produceer-

wijze, kostprijs, levensduur, functionaliteit, modulariteit 

et cetera. Je ontwerpt niet alleen een product, maar 

je ontwerpt ook het afval. Stel dat iedere producent 

verantwoordelijk blijft voor zijn product en het na 

levensduur weer terugkrijgt, dan zou de wereld er 

heel anders uitzien. Zelf loop ik daarom geregeld alle 

bestaande producten langs en dan stel ik mij de vraag: 

wanneer we al onze producten weer terug zouden 

krijgen, zou ik daar blij van worden? En dan zeg ik 

ja: alle materialen in onze producten zijn duurzaam, 

na einde levensduur weer makkelijk te hergebruiken of 

van elkaar te scheiden.

Is lokaal produceren niet veel duurder?

In Nederland is vooral arbeid duurder. Door slim te 

produceren zijn die kosten te compenseren: in Hooge-

veen hebben we een hypermoderne fabriek staan 

waar automatiseren, robotiseren én vakmanschap 

hand in hand gaan. Materiaal en machines kosten 

overal evenveel. Het weglaten van transport compen-

seert de loonkosten en levert tijdwinst op. Bovendien 

weet je met lokale productie dat er geproduceerd 

wordt onder goede arbeidsomstandigheden. 

 

Bij Vepa verdienen we niet enkel met de verkoop van 

nieuwe producten. Ons productieproces zetten we 

winstgevend in voor het herstellen en aanpassen van 

bestaande producten, ook niet-Vepa producten. Kennis 

is hierbij de sleutel tot succes: doordat we in Neder-

land ontwerpen, ontwikkelen én produceren, hebben 

we de kennis en ervaring in huis die direct ingezet kan 

worden voor het vervaardigen van nieuwe producten, 

het maken van een klantspecifiek product of een aan-

gepast bestaand product.

 

Tegen welke belemmeringen loop je aan in het 

circulair willen worden in het ontwerpproces en 

hoe heb je ze opgelost?

Wat lastig blijft is het gebrek aan objectieve informa-

tie over de duurzaamheid van grondstoffen. “Feiten” 

blijken in de praktijk vaak pure marketing of halve 

waarheden. Daar kom je alleen achter door zelf onder-

zoek te doen. Wanneer mogelijk ga ik zelf kijken bij 

de leverancier, maar veel informatie over processen en 

materialen zijn ook objectief vindbaar via internet.  

Daarnaast is het verkleven en verlijmen van onderde-

len gewoon niet wenselijk. Je moet materialen altijd 

weer kunnen scheiden na gebruik. Het verzinnen van 

alternatieve verbindingsmethoden is soms moeilijk en 

vaak duurder. Dat moet je goed uit kunnen leggen aan 

een klant die je product koopt en die er vaak helemaal 

geen voordeel van heeft.

Waarom heeft VEPA samen met andere meubelfa-

brikanten samenwerkingen opgezet?

Wij hebben ons aangesloten bij INSIDE/INSIDE om 

gezamenlijk tot verduurzaming van onze producten te 

komen. Door met branchegenoten dezelfde standaar-

den te hanteren worden producten vergelijkbaar. Zo 

kan de klant objectief producten kiezen en activeer je 

elkaar. Lager scoren dan je concurrent stimuleert tot 

innoveren en verbeteren.

Bij onderzoekslab Green Furniture Circle brengt 

iedereen casus in en gezamenlijk doen we onderzoek 

naar bijvoorbeeld nieuwe materialen en productie-

technieken. Op deze manier bereiken we resultaten 
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“Ik stel 

mij de vraag: 

wanneer we al onze 

producten weer terug 

zouden krijgen, zou 

ik daar blij van 

worden?”

https://www.insideinside.nl


op vakgebieden waar je normaal als alleenstaand 

productiebedrijf niet aan toekomt, omdat je volledig 

bent ingesteld als producent van meubelen, niet als 

ontwikkelaar van materialen en productietechnieken. 

Zo bleek het vervilten van ons restafval van onze stof-

feerderij een prima akoestische mat op te leveren die 

geluid beter absorbeert dan het polyetherschuim dat 

we daarvoor gebruikten.

Wat wil je andere ontwerpers meegeven?

Ik vind het van groot belang dat je als ontwerper het 

productieproces kent: loop de fabriek binnen, praat 

met de medewerkers en snap wat er gebeurt. Zo 

voorkom je dat je dingen ontwerpt die niet of moei-

lijk gemaakt kunnen worden. Producten die veel te 

ingewikkeld zijn, of gewoon niet geschikt voor het 

gebruiksdoel. Een mooie stoel die niet lekker zit en 

waar geen afterlife voor ontworpen is, heeft in mijn 

optiek geen zin. Die staat ongebruikt in een hoek mooi 

te wezen tot deze wordt weggegooid.

De afstand van oorsprong tot eindproduct neemt toe. Ik 

bekijk veel producten en doe dan een spelletje: “Welke 

producten zou ik zelf kunnen repareren?” Je staat ver-

steld van je bevindingen. Heb je wel eens een lampje 

in je auto vervangen? Niet te doen! Maar we hebben 

allerlei apparaten die onmogelijk te repareren zijn: TV, 

telefoon, boormachine, wasmachine, koffiezetappa-

raat et cetera. Ze zijn niet meer bedoeld om uit elkaar 

te halen. We kopen ze met als doel om ze te gebrui-

ken en weg te gooien. Ik ben 6 uur bezig geweest om 

een simpele glijlager van een wasdroger te vervangen. 

De hele machine moest uit elkaar, en vele kunststof klik-

verbindingen breken af als je ze probeert los te halen. 

Het geeft je inzicht en een doel om dit beter te doen in 

eigen ontwerpen. Producten moeten te repareren zijn, 

mochten ze een keer stuk gaan.

Heb je nog tips, tricks, tools en nuttige websites 

voor ontwerpers?

‘Products that last’, ‘Design of sustainable product life 

cycles’ en ‘Routledge handbook of sustainable product 

design’ zijn boeken die elke ontwerper moet hebben 

gelezen. Ook de site storyofstuff.org vind ik inspire-

rend: hier wordt op een heel duidelijke en eenvoudige 

manier uitgelegd hoe ketens werken, waar beslissin-

gen worden genomen en welke rol elke schakel speelt.
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“Waarom traditionele leiders 

het niet gaan redden.” 

“Investeerders vragen naar 

ons duurzaamheidsbeleid.” 

“Onze circulaire aanpak 

levert een beter marge op.”

“Wijs niet naar elkaar, neem je 

verantwoordelijkheid en begin.” 

Circulaire praktijkverhalen en handelingsperspectieven 

van directeuren, ontwerpers, inkopers en marketeers voor 

toekomstbestendige professionals.

Verschil 

makers

‘Verschilmakers’

lees je online op

www.circl.nl/verschilmakers
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