forum

Trend of noodzakelijkheid?

De duurzaamheid van design
Nederland wordt meer en meer een designland. Ook duurzaamheid is

en bedrijven.” Hij ziet wel een verschuiving

hierbij van groot belang. Business in Office laat in de komende edities drie

binnen de markt. “Waar duurzaamheid eer

ontwerpers aan het woord over duurzaamheid; een begrip dat steeds meer

dat onder druk van de publieke opinie en

een modewoord lijkt te zijn.

producten, producenten ook in die richting

der een marginaal bestaan leidde, zie je nu
zeker ook door de vraag naar duurzame
beginnen te kijken. Men komt er achter dat

Recyclen, ‘groene’materialen, milieubewust

meer een trend. Ik merk dat opdrachtgevers

de overvloed aan goedkoop geproduceerde

zijn… duurzaamheid is hot. Ook in de wereld

er steeds vaker naar vragen.” Toch is niet ie

producten vaak van slechte kwaliteit is en

van meubelontwerp en design is het steeds

dereen het zo roerend eens met de stelling.

de consument wil dat niet meer. Men heeft

meer in opkomst. De ontwerpers Jan Boxem,

Jan Boxem vindt duurzaamheid zelfs geen

liever iets wat wellicht iets duurder is, maar

Linda Overgoor en Joost Wever zijn ieder op

trend, maar een noodzakelijk iets. “Duur

dat wel voldoet aan westerse kwaliteitsnor

hun eigen manier bezig met ‘duurzaam de

zaamheid is een voor veel mensen vergeten

men, dat goed ontworpen is en dus langer

sign’. Met behulp van vijf stellingen gaan zij

noodzakelijkheid om onze wereld leefbaar te

meegaat.”

in de komende edities van Business in Office

houden. We zouden hier bij elke aanschaf

met elkaar in discussie over dit veelbespro

van meubels rekening mee moeten houden,

Benieuwd naar de rest van het ‘Duurzaam

ken onderwerp.

niet alleen nu het misschien een trend lijkt,

Design’-forum? In de volgende Business

maar vooral voor de toekomst.” Joost Wever

in Office gaan de ontwerpers nog dieper

‘Duurzaamheid is een trend.’

gaat nog een stapje verder: “Duurzaamheid

in op de verschillende facetten van het

Linda Overgoor stemt volmondig in met deze

is zeker geen trend: het wordt in feite al ja

onderwerp. n

stelling: “Duurzaamheid is inderdaad steeds

ren gepropageerd door diverse ontwerpers

Jan Boxem

Joost Wever

Jan Boxem ontwerpt, adviseert en produceert al meer dan 25

Al sinds zijn studie aan de Design

jaar meubels en interieurs met zijn bedrijf Morgenster. In zijn

Academy

visie vormt de mens het uitgangspunt en is welbevinden het

zaam als ontwerper. Zijn produc

doel. Hij heeft onder andere particuliere opdrachten, grotere

ten hebben één ding gemeen: ze

projecten en interieurinrichtingen met succes vormgegeven.

bevatten een mix van functionaliteit

www.morgenster.nl

en simpele elegantie. Wever geeft

is

Joost

Wever

werk

daarnaast les in Design & Product
ontwikkeling.
www.joostwever.com

Linda Overgoor
Interieur Architect & Industrieel Ontwerp
bureau LINDESIGN is een dynamisch
bedrijf onder leiding van designer Linda
Overgoor. Zij is een ervaren interieur
architect

en

heeft

talloze

interieurs

ontworpen, zowel voor particulieren als
voor zakelijke opdrachtgevers.
www.lin-design.nl
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