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PLANKSTAAL



“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 
We zien ze. We passeren ze. We gaan door. Ze zitten verstopt in hun beschutte 
werkplaatsen. Houden zich stil, verscholen achter hun dagelijkse beslommerin-
gen op een beschutte werkplaats. En wij gaan 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 
een bijzondere collectie van PLANKSTAAL, dit zijn minimalistische meubelen die 
met liefde zijn gemaakt door een bijzondere groep mensen. PLANKSTAAL ont-
wikkelde 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.

De meubels van PLANKSTAAL zijn gegoten in een simpele, maar strakke con-
structie van planken en staal. Een wisselwerking tussen staal en planken en 
tussen bedenker en makers. De collectie is: duidelijk, recht door zee, zonder poe-
spas. 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 seri-
eus 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 (26). Zij wilde niet al-
leen een eindproduct maken. Ze wilde de makers achter een product een podium 
geven. Mensen bij wie dit podium te vaak ontbreekt.



DE MAKERS

De medewerkers van de beschutte werkplaatsen maken in opdracht van 
PLANKSTAAL meubels. De producten worden met vakmanschap en 
plezier op maat gemaakt. PLANKSTAAL laat daarbij zien dat waarden 
als tijd, aandacht en betrokkenheid belangrijk zijn. Deze bijzondere sa-
menwerking is een goede aanvulling op het portfolio van de maker. Het 
project biedt perspectieven voor een grote groep mensen die niet een-
voudig in het reguliere arbeidsproces instroomt; nieuwe ontmoetingen, 
waardering en inspiratie.



PLANKSTAAL METHODE

1. MENSEN

We denken niet vanuit beperkin-
gen en indicaties, maar vanuit 
de mensen, wat ze graag willen 
leren en wat ze kunnen maken. 
Het talent van de deelnemers en 
de drang om te groeien, vormt 
steeds het uitgangspunt voor het 
ontwerp van het meubel.

2. METHODE

Plankstaal is een nieuwe leer-
methode, ontwikkelt door Mira 
Nasruddin. Door alle stappen van 
het meubel behapbaar te maken 
en grafisch te vertalen, is het 
voor iedere deelnemer binnen de 
werkplaats mogelijk te leren en 
een bijdrage te leveren aan het 
meubel. Plankstaal stimuleert sa-
menwerking tussen verschillende 
beschutte werkplaatsen. Dit doen 
we door met twee werkplaatsen 
tegelijk aan een meubel te wer-
ken.

3. MEUBEL

De ontwikkelde meubels ver-
beelden dat mensen er toe doen. 
Samen met de makers zoeken 
we intensief naar passende en 
uitvoerbare mogelijkheden. Voor 
iedere werkplaats en iedere ma-
ker is dat anders. Het plezier van 
het samen maken, presenteren 
en leren, staat voorop. De meu-
bels zijn met vakmanschap, tijd 
en aandacht gemaakt.

3. MAAK KENNIS

Via de meubels vertellen we het 
verhaal van de makers en geven 
hun talent een podium. De ma-
kers van de werkplaats spelen 
de hoofdrol. Ook de beschut-
te werkplaatsen krijgen via de 
Plankstaal-meubelen de nodige 
aandacht en kunnen zich zo 
profileren als productiepartners. 
Tijdens beurzen/tentoonstellin-
gen komen de makers samen en 
ontstaan onverwachte ontmoetin-
gen met de kopers. Hierbij ont-
staan nieuwe verbindingen.



Business Model Canvas
Value Proposition 
De value proposition van Plankstaal is dat mensen kunnen groeien 
door middel van een leermethode. Die leermethode leidt tot een to-
taalproduct, 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 
bereiken. Daarom staat Plankstaal op beurzen als Dutch Design Week & 
Beurs eigen huis. Hiernaast is de collectie van Plankstaal te zien op de 
website. Hier is ook meer van de achtergrond en alle verschillende as-
pecten 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 moge-
lijk. Eerst maakte deze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt proefstuk-
ken 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 het Leger des Heils, Uw, verschillende klinieken & Wij 
3.0 dat zijn de werkplaatsen waar de makers de leermethode toepassen 
en de halffabricaten maken. Daarnaast levert Tafelboom & Stadshout 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 assembla-
ge 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.  



PLANKSTAAL  l K.F. HEINFONDS
Een onderdeel van de nieuwe inrichting van de bibliotheek van het K.F. Hein 
Fonds is een barmeubel dat gebruikt kan worden tijdens borrels en als sidetable. 
Het hoofdmateriaal dat wij voor de bar hebben gebruikt is hout, afkomstig van 
een gekapte esdoorn uit de tuin van één van de panden van de K.F. Hein Fonds 
Monumenten. 

Wat is er nu mooier dan een barmeubel te maken door middel van een leerme-
thode, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit Utrecht. Voor een 
fonds dat zich inzet voor maatschappelijke doelen in Utrecht.




