
“Plankstaal vindt dat iedereen recht heeft op een 
eigen plek in onze maatschappij. 
Daarom maakt Plankstaal samen met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt meubels die er 
toe doen.”

PLANKSTAAL www.plankstaal.com

Mira Nasruddin



PLANKSTAAL –  COLLECTIE: DE WISSEL

We zien ze. We passeren ze. We gaan door. Ze zitten verstopt in hun beschutte 
werkplaatsen. Houden zich stil, verscholen achter hun dagelijkse 
beslommeringen op een beschutte werkplaats. En wij gaan aan hen voorbij. 

Wat weten we eigenlijk van deelnemers op een beschutte werkplaats? 
Van deze mensen die we nooit spreken, maar overal zien? Het antwoord is 
verweven in ‘De Wissel’, een bijzondere collectie van PLANKSTAAL, 
met minimalistische meubelen die met liefde zijn gemaakt door een bijzondere 
groep mensen. PLANKSTAAL ontwikkelde een leermethode met een 
overzichtelijke bouwinstructie, bestaande uit zes stappen. Door middel van deze 
leermethode leren de deelnemers lassen en houtbewerken en zo verbreden zij 
hun horizon.

Het eerste resultaat uit de collectie ‘De Wissel’ is een salontafel, gegoten in 
een simpele, maar strakke constructie van planken en staal. Een wisselwerking 
tussen staal en planken en tussen bedenker en makers. ‘De Wissel’ is PLANK-
STAAL: duidelijk, recht door zee, zonder poespas. Maar nog belangrijker: 
gemaakt met enorm veel liefde en passie voor het vakmanschap. De collectie laat 
zien dat er veel liefde en passie te halen valt uit mensen die volgens sommigen 
al zijn opgegeven door de maatschappij. Iets wat zo simpel lijkt dat het vergeten 
wordt. PLANKSTAAL haalt het eruit. Door ze serieus te nemen, naar ze te 
luisteren, door met ze te praten, te lachen en te dansen.

Het is niet moeilijk. Het is klare taal. Het is PLANKSTAAL.  

PLANKSTAAL is geboren uit de handen van Mira Nasruddin (24). Zij rondt deze 
zomer haar opleiding af aan de aan de afstudeerrichting Spatial Design, ruimtelijk 
ontwerp, aan de HKU. Voor haar afstudeerproject wilde ze niet alleen een 
eindproduct maken. Ze wilde de makers achter een product een podium geven. 
Mensen bij wie dit podium te vaak ontbreekt. Met haar afstudeerproject 
PLANKSTAAL maakt Mira haar debuut als productontwerper. 



-Het eerste product verbeeld de verschillen in niveau’s van de doelgroep die het product maakt
-Het is een proces van samenwerken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
(co-creatie met minderbedeelde). Er zijn veel stakeholders die profiteren. 
-Het geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een handvat, hoop en perspectief.
-Het laat zien dat mensen die niet gezien worden iets bijzonders kunnen bijdragen. 
-Dit design omarmd dat wij onze samenleving moeten inrichten op zo’n manier dat iedereen partici-
peert. Wij kunnen geen duurzame samenleving maken die het bestaan van menselijke problemen 
geen plek geeft of erkend en deze mensen buitensluit. Design kan bewijzen dat dit ook helemaal niet 
nodig is, want ook deze mensen kunnen waarde toevoegen. 
-Het geeft mensen die bijna onzichtbaar zijn in de samenleving een gezicht
-De kwaliteit van het design valt in verschillende aspecten uiteen. 
1. Het ontwerp wat symboliseert.
2. De leermethode die ontworpen is voor de makers.
3. Het dient als voorbeeld van een visie die laat zien hoe het ook kan en hoe je als designer 
verantwoordelijkheid kunt nemen door iets goeds te integreren en niet alleen vernieuwend ‘plat’ 
ontwerp te maken. 
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Value Proposition 
De value proposition van Plankstaal is dat mensen kunnen groeien door middel 
van een leermethode. Die leermethode leidt tot een totaalproduct, de verkoop 
van het product maakt het proces mogelijk. Het product is milieu vriendelijk 
(omdat) en lokaal geproduceerd. Daarnaast is het een eerlijk product wat een 
kwetsbare groep in onze samenleving ondersteund. De combinatie tussen
product, leermethode en de makers laat zien hoe in het ontwerp van een product 
een ontwerper verantwoordelijkheid kan nemen voor meer dan een 
esthetisch minimalistisch ontwerp waar een forse marge op zit. 

Customer Segments
De klanten van Plankstaal zijn liefhebbers van uniek design die geven om de 
herkomst. Om dit waar te maken wordt de herkomst van de boom die gebruikt is 
voor de houten bladen daarin gelaserd. Ook is bij elk meubel een kaartje van de 
maker toegevoegd met een envelop, zodat de nieuwe eigenaren in staat zijn om 
hem/haar te bedanken. 

De klanten zijn mensen die in hun keuze zich bewust zijn van alles wat bij een 
object komt kijken. Die geven om hoe het anders kan, voor een prijs die gelijk is 
aan regulier design. 

Customers Relations 
De klant krijgt mee dat hij de groei van de makers mogelijk maakt door een 
product af te nemen, want één product is één process, dat is een proces wat de 
vaardigheden van de makers verscherpt en ze de mogelijkheid geeft om meer 
van de stappen te leren. 

De naam van de maker van het product staat op een kaartje die daarbij wordt 
geleverd. Daarnaast is er ook een lege kaart en een envelop die de afnemer in 
staat stelt om de maker persoonlijk te bedanken.

Customer Channels 
Om de waardeproportie te verwezenlijken moet Plankstaal zijn klantgroep berei-
ken. Het eerste meubel van Plankstaal zal een maand lang worden 
gepresenteerd in de Bijenkorf te Utrecht temidden van andere producten die 
worden gemaakt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Hiernaast is de collectie van Plankstaal te zien op de website. Hier is ook meer 
van de achtergrond en alle verschillende aspecten van het product te vinden. 
De website is gelinkt aan sociale media kanalen waar men de ontwikkeling van 
de producten kan volgen en zo op de hoogte kan blijven van de laatste 
ontwikkelingen.

Key Activities 
Plankstaal maakt de groei van mensen in beschutte werkplaatsen mogelijk.
Eerst maakte deze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt proefstukken die vervolgens 
werden weggegooid. Nu kunnen ze iets bijdragen aan een echt product en dus de 
maatschappij. Het vertellen van hun verhaal geeft de makers een gezicht en laat zien 
hoe we in de samenleving ook om zouden kunnen gaan met mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Om dit te kunnen doen moeten er producten worden verkocht het 
vermarkten van de producten van Plankstaal is om die reden een van de belangrijkste 
activiteiten.

Key Partners 
De Keypartners zijn ten eerste het Leger des Heils en Wij 3.0 dat zijn de werkplaatsen 
waar de makers de leermethode toepassen en de halffabricaten maken. Daarnaast levert 
Tafelboom het ruwe onbewerkte hout aan van de bomen die in Utrecht gekapt moesten 
worden.

Key Resources 
Om het idee realiteit te laten worden zijn wij afhankelijk van het staal en het hout en de 
kleinere onderdelen waaruit het product is opgebouwd. De makers en werkplaats zijn 
ook onderdeel van de resources. De assemblage word gedaan in een aparte werkplaats 
om een kwaliteitsstandaard te kunnen garanderen. Ook de daar aanwezige machines en 
faciliteiten zijn key resources in het proces.  

Revenue Streams 
Er is een initiële investering gedaan waardoor er nu 10 tafels zijn. Tafels worden verkocht 
voor 975 euro per set, dat maakt de financiering van nieuwe productie mogelijk. 
De huidige productie bij de twee werkplaatsen is zo dat er 1 tafel per week gemaakt zou 
kunnen worden. Door te werken met een levertijd vanaf bijvoorbeeld bestelling is er 
kapitaal beschikbaar om alle stakeholders te betalen en de productie mogelijk te maken. 

Cost Structure 
De totaalkosten komen voort uit het hout, het staal, de uren van de makers, de reclame 
voor het meubel, mijn uren en de bezorging.
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