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De derde en laatste expertmeeting in het Vormgevingsinstituut ging over de produktie en 
verkoop van langlevende produkten. Het thema werd ingeleid door professor Wim Hafkamp 
van het Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde te Rotterdam. Hij ging van start met drie 
voorbeelden waarin het belang van de relatie milieu en economie duidelijk wordt: een 
fabrikant van stalen raamprofielen die niets doet met het gegeven dat deze profielen slecht 
scoren in een LCA, de ijsmakers Tom & Jerry versus Unilever en OC van de Grinten die het 
helemaal niet over milieu heeft maar met hun Total Quality Management wel zeer goed op 
milieu scoren. Wim Hafkamp is behalve professor ook projectleider van de Nota Produkt en 
Milieu die dit jaar moet verschijnen. Daarin staat de vraag centraal hoe economische groei 
mogelijk is met tegelijkertijd afnemende milieubelasting. Dit wordt gesteld tegenover een 
zogenaamde economie van het genoeg (krimpen). Daarbij kan het gevolg zijn dat wanneer de 
incentives weg zijn, ook de weg naar milieuvriendelijker innovaties afgesloten wordt. In dit 
verband wordt ook wel gesteld dat economisch groeien noodzakelijk is om aan milieu te doen.  

De opgave is om economisch te groeien en fysiek te krimpen omdat veelal milieu-aantasting 
gerelateerd is aan het winnen, bewerken en verplaatsen van spullen. In de industrie is in de 
laatste jaren al een grote reductie in milieubelasting bereikt (50 tot 90 % volgens Wim) zodat 
steeds meer de consumptie van goederen de dominante bron van milieudruk is geworden. De 
belangrijkste sectoren daarbij zijn de auto, voeding en wonen. De consumptie per persoon 
neemt toe, er komen steeds meer rijke ouderen en door de woningverdunning wonen steeds 
minder mensen op steeds meer hectares. Verbetering van de situatie wordt bemoeilijkt door 
een aantal knelpunten: het ecologische alternatief is nog vaak duurder, diensten (die vaak 
schoner zijn) zijn meestal duurder en tenslotte is er nog een rebound effect: als mensen afzien 
van het consumeren van bepaalde goederen houden ze geld over dat toch weer aan andere, 
soms nog meer vervuilende zaken besteed wordt. Voor ondernemers moet niet langer het 
omgezette volume bepalend zijn maar de toegevoegde waarde. 

Het consumptiepakket van een Nederlander kan enerzijds steeds minder milieubelastend 
worden door schonere technieken in de produktie toe te passen, aan ecodesign te doen, 
integraal ketenbeheer in te voeren, beginselen van industriële ecologie te benutten en de 
MIPS-aanpak te volgen. Deze benaderingen proberen de omgang met het fysieke milieu zo 
schoon mogelijk te maken. Op een andere as is het dienstengehalte van produkten (of het 
consumptiepakket) uit te zetten. Een eerste stap betreft de diensten die in produkten zijn 
opgenomen zoals communicatie rondom produkten en in produkten. Een volgende stap is het 
toevoegen van diensten aan produkten zoals de ketenkaart, call-a-car, gereedschapsverhuur. 
Een derde stap op weg naar toenemende dematerialisering betreft zogenaamde nieuwe 
diensten (informatie technologie, IT) en oude diensten die in de plaats treden van fysieke 
produkten. 
In de jaren 60 was een produkt simpelweg een bundel kwaliteiten. Tegenwoordig hebben we 
het over een propositie die naast het kernprodukt (cola) ook uit een tastbaar produkt (cola + 
flesje + etiket etc.) en een ontastbaar produkt bestaat (de ”mythe”). Het “in de markt zetten” 
heeft geleidelijk plaats gemaakt voor “inleven in de klant”. Belangrijk is nu het creëren van 



een band tussen de klant en het produkt, het merk en/of het bedrijf. Bedrijven communiceren 
nu vaak over de hoofden van de tussenhandel heen met de klant (merkenreclame). In plaats 
van aantal afgelegde kilometers of aantal kilogrammen produkt gaat het steeds meer om 
eenheden toegevoegde waarde. Relatiefunktie in plaats van sales funktie. Maar als 
consumenten in toenemende mate gaan bepalen hoe produkten eruit komen te zien hoe vinden 
milieu-aspecten dan daarin een plek? De meest voor de hand liggende bijdrage kan komen 
van het prijsmechanisme: milieu heeft een prijs die tot uitdrukking moet komen in de kostprijs 
van produkten. Daarnaast moet gezorgd worden voor een zodanige context dat 
milieuvriendelijk consumptiegedrag ook daadwerkelijk mogelijk wordt.  

Bedrijven kunnen vanuit een eigen identiteit komen tot intenties en gedrag dat bepaalde 
effecten teweegbrengt in de relatie met hun klanten. De ontwerper zou daarin een rol kunnen 
vinden als een choreograaf van het spel tussen marketeer, produkt en gebruiker. De 
Nederlandse schatkist bevat naast geld vooral waarden die wij als gemeenschap belangrijk 
vinden. Als milieu daar niet bij hoort dan wordt het erg moeilijk om tot een goed milieu te 
komen.  

Als de economie virtueel wordt hoe kom je dan toch aan beelden? Het moet voor een klant 
toch te bevatten zijn wat zij koopt. Ontwerpers moeten ook in dit gebied durven stappen. 
Daarbij is er wel een verschil tussen industriële marketing en consumentenmarketing: in de 
industrie is een goede en persoonlijke relatie fabrikant en gebruiker vrij gewoon. Toch zijn er 
ook bij consumenten voorbeelden waarin de relatie tussen de aanbieder en de gebruiker lange 
tijd blijft bestaan, bijvoorbeeld bij het lelijke cadeautje dat je toch maar niet wegdoet omdat 
de gever steeds langskomt.  
Hoe kan een aanbieder-klant relatie lang boeiend blijven? Belangrijk daarbij zijn in ieder 
geval de aard van de klant, van het bedrijf en de kwaliteit van hun onderlinge relatie: 
frequentie, inhoud, context.  

Als we het hebben over de psychologische levensduur van produkten dan kan door middel 
van communicatie over het produkt de levensduur zowel verkort als verlengd worden. 
Consolidated Food  heeft haar naam veranderd in die van een merk dat ze voeren, namelijk 
Sara Lee, omdat dit beter communiceerde. 

De taak van de ontwerper (niet per se een industrieel ontwerper) kan zijn om de relatie tussen 
bedrijf, produkt en klant zodanig vorm te geven dat daar bepaalde gewenste resultaten uit 
komen. 
Soms kunnen dingen heel anders georganiseerd worden. Ed noemt als voor beeld Japan waar 
niet zoals in Europa alle kopjes, borden en schoteltjes op elkaar lijken, een set vormen, maar 
juist gerelateerd zijn aan het voedsel dat in het betreffende servies opgediend wordt. 

Bij de formule ontwikkeling van supermarkten worden wel ontwerpers betrokken. 
Wie ontwerpt bancaire en verzekeringsprodukten? 

Waarom hebben ineens bedrijven als Gasunie, Energiebedrijven, de HTM een imago nodig? 
Dat is vanwege de toenemende concurrentie die deze bedrijven dwingt om een eigen gezicht 
te krijgen. Pas dan kan je een relatie opbouwen. Nutsbedrijven hebben vroeger nooit hoeven 
en willen luisteren naar hun klanten. Kleine bedrijven vinden het vaak ook moeilijk om naar 
hun klanten te luisteren, ze groeien vaak vast in hun eigen straatje. 
Gert Staal noemt een voorbeeld van een klein jongetje die in een paar minuten kon wat hele 
afdelingen produktontwikkeling niet konden: een tekening maken van zijn ideale audioset. De 
identiteit van een bedrijf moet zichzelf ontwikkelen in relatie met de klant. Philips heeft 
eigenlijk nog de identiteit van toen ze begonnen. De dienst die een produkt levert is soms een 



geheel andere dan de ontwikkelaars dachten of nog steeds denken. Zo is een zeer belangrijke 
dienst van de videorecorder eigenlijk kinderoppas. 
“Hoe ontwerp je een reis?” 

Consumenten kunnen zich misschien ook organiseren in groepen die een bepaald produkt of 
diens laten ontwikkelen en distribueren waarbij zij de ontwerper en fabrikant selecteren.  

Op de laatste Doors conferentie werd melding gemaakt van een groeiende groep zogenaamde 
downshifters die ook andere eisen stellen aan produkt attributen.  

Tweedehands spullen hebben momenteel meestal een lage status. Dit hangt wellicht samen 
met een algemeen gebrek aan respect voor ouderdom. Hoe is dit imago te verbeteren? Respect 
in het algemeen verhogen, zorgen voor een goede context, presentatie, persoonlijke 
geschiedenis erbij betrekken en aandacht schenken aan de algemene symbolische betekenis 
van de betreffende spullen. Afdankertje versus doorleefd. Kringloopwinkels hebben nu lage 
prijs en lage status. Antiquariaten of Second Hand Rose hebben een hoge prijs en hoge status. 

Kan je produkten niet zo maken dat ze alleen maar duurder worden? Een belangrijk aspect is 
exclusiviteit. 


