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‘Standpunt’ door Marcel Klever - meubelontwerp 

Standpunt is een kleine zit /sta werkplek met een compact vast werkblad. Overal kun je je 
‘Standpunt innemen’ en vervolgens weer parkeren.


Standpunt kan een originele aanvulling bieden in de markt van de ergo - zit- sta hulpen. Het is een 
compacte, bewegelijke en wellicht ergonomisch gezonde manier van werken.  Het neemt echt 
een ander standpunt in !


Pak Standpunt erbij voor een informeel kantoor overleg met je collega’s of organiseer een pop up 
lezing met 50 man en pak je Standpunt van de stapel. Ook kun je Standpunt natuurlijk met laptop 
of tablet in- of buitenshuis gebruiken. 


De ontwerp uitdaging zat hem in het feit een goede balans te vinden tussen de gebruiks - 
functionaliteit met het werkblad en de stabiliteit als vrijstaand onbemand object. Hoe werkt het 
bijvoorbeeld als je je ‘Standpunt’ even wilt verlaten? .. en je laptop staat er nog op? Ook wilde ik 
Standpunt stapelbaar maken.


‘Standpunt’ is (hoewel hier nog gepresenteerd in 3D tekeningen) in een mock up model getest en 
biedt inderdaad een erg comfortabele werkhouding welke gedurende langere tijd is uit te houden.


Standpunt zal de traditionele werkplek niet verdrijven, maar biedt een welkome aanvulling en/of 
afwisseling in de manier van werken of overleggen. Zoals de trend, Activity Based Working ABW, 
van de steeds pluriformer wordende werkplekken op kantoor ook aangeeft. Maar ook bij 
congressen of lezingen kan het een heel leuk meubel item zijn. Het biedt mensen een originele 
manier van samenzijn en bevorderd de samenspraak.


Kwa productie zal Standpunt lonken naar fiets fabrikanten. Kwa materiaal, technologie en 
onderdelen maakt Standpunt graag gebruik van deze industrie .. Hopelijk vind het zijn weg naar 
een fabrikant die ook re-cycling hoog in het vaandel heeft staan !


Kleur, afwerking en frame signing van Standpunt kunnen eventueel geheel worden afgestemd op 
de Brand die een ‘Standpunt’ wil innemen. 



