
Urban Explorers
revitaliseringsconcept voor gebruikte kantoorstoelen

Een werknemer op de kantoorvloer brengt de meeste tijd door in zijn stoel. Toch is deze stoel vaak niet bijzonder. 
Bureaustoelen zijn zwart van frame met een bekleding in een effen kleur. Ze zijn onpersoonlijk en voor elke 
werknemer hetzelfde. Werknemers zijn echter verre weg van hetzelfde. Ieder individu heeft zijn eigen persoon- 
lijkheid en karakter. 

Urban Explorers is een collectie van vier modellen voor revitalisering van gebruikte kantoorstoelen. Met deze col-
lectie wordt getracht uiting te geven aan de persoonlijkheid van de werknemers. De nieuwe gebruiker identificeert 
zich met een van de vier personages uit de collectie. Dit personage is bepaald voor het materiaal- en kleurenpalet. 
De bureaustoel wordt van een object zonder persoonlijkheid, een stoel met een relatie tot de gebruiker.

De personages uit de Urban Explorers-collectie zijn gebaseerd op beroepen uit de 18de en19de eeuw. Ze komen 
uit een tijd van verandering, verwondering en ontdekking. De tijd van Goethe, Carl Caspar Friedrich en later 
Claude Debussy, Jules Verne en Sherlock Holmes. Ze representeren vier persoonlijkheden; vier karakters die men 
in een hedendaags kantoor tegen komt: de vernieuwer, de realist, de volger en de leider.

Elk model heeft een eigen kleur- en materiaalpalet voor frame, bekleding en accent. De bekleding bestaat uit 
verwisselbare hoezen die over de bestaande bekleding heen getrokken worden. De hoezen zijn afneembaar en 
daardoor eenvoudig te reinigen of te vervangen. De bestaande kantoorstoel wordt volledig gedemonteerd en de af-
zonderlijke onderdelen worden in een kleur gespoten. Vervolgens worden spanbanden als kleuraccent toegevoegd. 
Aan de achterzijde heeft elke stoel een hanger met klemmen voor het opbergen van jas, paraplu en andere kleine 
zaken. Zo blijven de persoonlijke bezittingen dicht in de buurt van de gebruiker van de stoel.

De Alchemist, de Botanist, de Waterman en de Reiziger.
 Vier karakters met elk een eigen verhaal. 

Wie past er bij jou?

Doelgroep
Urban Explorers is als eerste gericht op de gebruiker van de stoel. De keuze voor een personage is persoonlijk. Dat 
maakt de collectie bijvoorbeeld zeer geschikt voor werkplekken thuis of in kantoren waar werknemers een vaste 
werkplek hebben.
Maar ook in het kader van het Nieuwe Werken, waarbij juist gestreefd wordt naar uniformiteit en flexibiliteit, 
kan Urban Explorers gebruikt worden. Ook in een groot bedrijf is het belangrijk aandacht aan de persoonlijke 
kant van het werken te besteden. Het toepassen van alle vier de personages van Urban Explorer-collectie op een 
werkvloer, biedt de werknemer de optie te gaan zitten op de stoel waartoe hij zich het meest aangetrokken voelt. 
Tevens zijn de afneembare hoezen eenvoudig mee te nemen naar een volgende werkplek.
Op het niveau van het bedrijf zelf, kan er gekozen worden een bepaald personage op de werkvloer toe te plaatsen, 
passend bij de visie of strategie van het bedrijf. Een bedrijf dat zichzelf graag wil profileren als innovatief, kiest voor 
het Alchemist-personage, terwijl een bedrijf dat betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan,  zal 
kiezen voor de Botanist.
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De Alchemist De Reiziger De Waterman De Botanist

De Alchemist heeft een onbedwingbare onderzoeksdrang. Mo-
leculair koken, 3D-printen en elektrische auto’s: de alchemist 

zoekt naar nieuwe combinaties, experimenteert en is nieuwsgi-
erig. Hij durft over de grenzen van het bekende heen te kijken. 

Hij probeert dingen uit, is niet bang voor het maken van 
vreemde combinaties en zoekt naar nieuwe mogelijkheden.

Op de werkvloer is de Alchemist iemand die voortdurend op 
zoek is naar nieuwe uitdagingen. Hij ziet de potentie in nieuwe 

intiatieven. Out of the box denken is zijn levensmotto. Hij 
probeert en heeft succes. Bij een mislukking, laat hij zich niet 

neer krijgen maar zoekt naar een oplossing. Volgende keer 
beter.

Een stoel van de Alchemist kenmerkt door contrast en bijzon-
dere combinaties van materialen. Het palet is ingetogen met 

opvallende accenten.

Een romanticus met hang naar escapisme. Altijd onderweg 
naar onbekende plekken. Omringd door mensen sprekend in 

een andere taal, exotische gebouwen, nieuwe culturen: daar is 
de reiziger op zijn best. Een reiziger blijft nooit lang op een 

plek, de wereld is zijn thuis.

Op de werkvloer is de Reiziger degene die initiatief neemt. Hij 
is sterk en weet wat hij wil. Hij neemt anderen op sleeptouw 
naar nieuwe uitdagingen. Zijn enthousiasme werkt aansteke-
lijk. Hij beweegt zich eenvoudig tussen verschillende afdelin-
gen of vestigingen. Hij werkt thuis net zo makkelijk als in de 

trein, in het vliegtuig of op kantoor.

Een stoel van de reiziger is te herkenen aan de diepe sterke 
NOHXUHQ�LQ�FRPELQDWLH�PHW�JUD¿VFKH�SDWURQHQ��VRXYHQLUV�YDQ�

zijn reizen.

Rustig, kalm en afwachtend. Hij past zich gemakkelijk aan 
QLHXZH�RPVWDQGLJKHGHQ�DDQ��LV�ÀH[LEHO�HQ�YRRUDO�QXFKWHU��+LM�

zou omschreven kunnen worden als een taoist, iemand die 
accepteert wat er gebeurt, het waardeert en ervan leert. 

Soms zacht als een kabbelend beekje, soms hard als ijs. Stille 
wateren hebben diepe gronden.

In deze meegaande houding zit de kracht van de waterman. 
Hij doet niet zo maar iets, nee, alles wat hij doet is overdacht 

en weloverwogen.

Op de werkvloer is de waterman de steunpilaar op de afdel-
ing. Hij brengt uiteenlopende meningen bij elkaar en smeedt 
verbondenheid. De stille motor achter het functioneren van 

een bedrijf.

Het kleurenpalet is ingetogen: blauw- en groentinten over-
heersen.

De Botanist kijkt naar de wereld om zich en verwondert 
zich over de schoonheid ervan.  Hij heeft een fascinatie voor 

planten, dieren en de levende natuur. Hij ziet natuurlijke 
schoonheid op onverwachte plaatsen, van een paardebloem 
WXVVHQ�VWUDDWWHJHOV�WRW�GH�UHÀHFWLH�YDQ�]RQOLFKW�LQ�KHW�ZDWHU��
Duurzaamheid is belangrijk, evenals de oorspronkelijkheid 
van materialen. Gorilla Gardening, organische maaltijden, 

meubels van sloophout, echt iets voor de Botanist. 
In een wereld die steeds meer digitaal is, verlangt de Botanist 
naar echtheid: echte materialen en herkenbare structuren. Met 
zijn hoofd in de wolken, blijven zijn voeten op de grond. Hij 
richt zich op de praktische kant van zaken. Hij blijft realis-

tisch, nuchter en doet wat gedaan moet worden. Het werk wat 
KLM�DÀHYHUW�LV�JHGHJHQ�HQ�YDQ�KRJH�NZDOLWHLW�

Een stoel van de Botanist is te herkennen aan het gebruik van 
natuurlijke materialen en kleuren. 
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De ontstaansgeschiedenis van het concept.
De eerste stap in het vervaardigen van het prototype, was het zoeken naar een gebruikte bureaustoel. Wat hier-
bij opviel, was de uniformiteit en eentonigheid van bureaustoelen: zwarte frames, zwarte armleggers en als een 
kleuraccent een bekleding in een effe kleur, in blauw, rood of bruin. 
De tweede stap was het ontmantelen van een bestaande bureaustoel. Door de stoel volledig uit elkaar te halen, 
werd duidelijk uit welke losse onderdelen een bureaustoel eigenlijk bestaat. Deze onderdelen zijn veelal goed-
koop gemaakt en met een duidelijke functie voor ogen. Het gebruik van deze onderdelen anders dan in een 
bureaustoel, is een uitdaging waarvan afgevraagd kan worden of deze een gewenst resultaat kan geven.
De derde stap was een onderzoek naar de bekleding. Na het verwijderen van de rubberen stootrand, werd zicht-
baar hoe de zitting en rugleuning opgebouwd zijn. Onder de nep-lederen achterkant, bleek echt hout te zitten.

Tijdens deze ontdekkingstocht naar de materialen en opbouw van een bureaustoel, ontstond geleidelijk het 
Urban Explorers concept: de bureaustoel blijft in zijn vorm behouden, maar de uitstraling verandert en de stoel 
krijgt een eigen identiteit.

Het prototype
Als prototype is gekozen het personage van Alchemist uit te werken. De bekleding bestaat uit afneembare hoezen 
voor rugleuning en zitting. De gekozen stof is denim, een van de oudste machinaal vervaardigde stoffen. Op de 
rugleuning is de iets donkere voorkant van de stof toegepast, op de zitting de lichtere achterkant. De stof is met 
de hand genaaid tot een hoes met een veter als koord.
Het onderstel, de armleuningen en de rugbevestiging zijn in een witte kleur gespoten. Tenslotte is als accent een 
oranje spanband toegevoegd, die tevens aan de achterzijde de bevestiging is voor de multifunctionele hanger.
Het prototype is gemaakt zonder veel ervaring in stof- of materiaalbewerking en met gebruik van huis-, tuin- en 
keukenmaterialen. In een professionelere omgeving kan de kwaliteit van het eindproduct hoger zijn.

Investeringskosten:
- stoel: €10,-
- verf: € 11,85 (2x witte verf, 1 x primer)
- stof: €12,95
totaal: €34,80

Het eindresultaat
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