
	  
Planned	  obsolescence	  

En	  een	  3D	  geprinte	  oplossing	  
	  
Hier	  bij	  The	  Terrace	  zijn	  we	  dromers,	  we	  zijn	  denkers	  en	  we	  werken	  hard	  aan	  positieve	  
verandering.	  Het	  proces	  van	  idee	  tot	  gedetailleerd	  actieplan	  kent	  vele	  fasen.	  Sommige	  
beginnen	  op	  een	  bankje	  in	  het	  park,	  andere	  met	  een	  leuk	  telefoontje	  na	  een	  interessante	  
ontmoeting.	  Maar	  elk	  proces	  kent	  een	  moment	  waarop	  wij	  samenkomen	  voor	  	  een	  
brainstormsessie.	  Vol	  gekrabbelde	  notitieboeken,	  kritische	  opmerkingen,	  gelach,	  intense	  
discussies	  en	  natuurlijk	  wordt	  alles	  levendig	  gevisualiseerd	  op	  onze	  NOBO©	  Flipover.	  
Tot	  de	  dag	  kwam	  dat	  het	  verbindingsstuk	  tussen	  het	  schrijfbord	  en	  het	  onderstel	  kapot	  
ging.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Zonder	  dit	  kleine	  onderdeel	  is	  de	  flipover	  min	  of	  meer	  onbruikbaar	  geworden.	  Waren	  
wij	  niet	  The	  Terrace,	  dan	  zouden	  we	  de	  overige	  onderdelen	  bij	  het	  grofvuil	  zetten,	  een	  
€200,-‐	  nieuwe	  flipover	  kopen	  en	  gelukkig	  door	  gaan	  met	  onze	  levens.	  	  Maar	  wij	  zijn	  The	  
Terrace	  en	  ook	  voor	  uitdagingen	  binnen	  huis	  (kantoor)	  zoeken	  wij	  naar	  circulaire	  
oplossingen.	  Dit	  is	  niet	  een	  groots	  verhaal	  over	  hoe	  wij	  de	  wereld	  redden,	  maar	  dit	  is	  het	  
verhaal	  over	  hoe	  wij	  onze	  dierbare	  flipover	  hebben	  gerepareerd.	  
	  
Levens	  veranderende	  antwoorden	  zal	  je	  hier	  niet	  vinden,	  maar	  misschien	  kunnen	  we	  je	  
inspireren	  om	  je	  kantoormeubilair	  eens	  in	  een	  ander	  licht	  te	  zien.	  En	  wie	  weet	  kunnen	  
we	  samen	  denken	  over	  hoe	  we	  het	  gebruik	  van	  kantoorartikelen	  (meubilair),	  en	  
productie	  in	  het	  algemeen,	  kunnen	  verduurzamen	  en	  kunnen	  verschuiven	  naar	  een	  
meer	  circulair	  model.	  	  
	  
(En)	  onze	  reis	  begint…	  
	  
Als	  eerste	  hebben	  we	  contact	  opgenomen	  met	  alle	  grote	  leveranciers	  van	  
kantoorartikelen	  in	  Nederland:	  Manutan,	  Staples	  en	  Viking.	  Helaas	  leverde	  zij	  allemaal	  
geen	  losse	  onderdelen.	  Op	  de	  website	  van	  NOBO©	  staat	  een	  reparatie	  service	  vermeld.	  
Jammer	  genoeg	  repareren	  zij	  alleen	  hun	  beamers.	  In	  de	  tussentijd	  hebben	  we	  ook	  
contact	  opgenomen	  met	  NOBO©	  klantenservice	  Europa.	  Toen	  hun	  reactie	  eindelijk	  
kwam	  was	  het	  een	  “niet	  leverbaar”.	  Hier	  konden	  we	  het	  natuurlijk	  niet	  bij	  laten.	  In	  een	  
tijd	  waar	  duurzaamheid	  en	  grondstof	  schaarste	  hoog	  op	  de	  agenda	  staan	  kunnen	  we	  
toch	  niet	  zomaar	  het	  oude	  weg	  gooien	  en	  een	  nieuwe	  kopen,	  alleen	  omdat	  één	  
onderdeel,	  alhoewel	  niet	  geheel	  overbodig,	  ontbreekt?	  Onze	  zorgen	  hebben	  we	  met	  de	  
klantenservice	  gedeeld	  en	  na	  tien	  e-‐mails	  en	  15	  dagen	  was	  het	  verzoek	  voor	  een	  reserve	  
onderdeel	  verstuurd	  aan	  de	  fabriek	  in	  China.	  
	  



Twaalf	  e-‐mails,	  één	  maand,	  twee	  weken	  en	  vijf	  dagen	  later…	  
	  
Hadden	  we	  nog	  steeds	  niet	  ons	  verbindingsstuk.	  Potjandorie.	  Stil	  zitten	  doen	  we	  hier	  
echter	  ook	  niet.	  In	  de	  tussentijd	  hebben	  we	  contact	  opgenomen	  met	  3D	  Hubs	  met	  de	  
vraag	  of	  zij	  misschien	  ons	  onderdeel	  konden	  ‘printen’.	  Helaas	  beschikten	  wij	  niet	  over	  
een	  STL.file	  (deze	  heb	  je	  nodig	  om	  3D	  te	  printen),	  maar	  zij	  brachten	  ons	  wel	  in	  contact	  
met	  het	  bedrijf	  Van	  Alles	  Wat	  Ontwerp.	  Dit	  bedrijf	  zou	  de	  STL.file	  kunnen	  ontwerpen	  en	  
ook	  nog	  eens	  het	  onderdeel	  printen.	  Dus	  met	  een	  hoopvol	  hart	  is	  het	  kapotte	  onderdeel	  
opgestuurd	  naar	  Van	  Alles	  Wat	  Ontwerp.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Een	  week	  later	  ontvingen	  wij,	  keurig	  en	  goed	  gefabriceerd	  het	  ontbrekende	  onderdeel	  
van	  onze	  NOBO©	  Flipover.	  
	  

	  
	  

Nu	  weer	  volop	  in	  gebruik.	  
	  



Maar	  dit	  zet	  je	  aan	  het	  denken,	  niet?	  Hoe	  kan	  zoiets	  simpels	  zo	  ingewikkeld	  zijn?	  
Waarom	  hebben	  bedrijven	  geen	  reparatie	  service	  of	  leveren	  ze	  geen	  reserve	  
onderdelen?	  Bij	  de	  meeste	  producten	  zit	  planned	  obsolescence	  (geplande	  veroudering)	  in	  
het	  ontwerp,	  wat	  betekent	  dat	  ze	  ontworpen	  zijn	  om	  na	  een	  bepaalde	  tijd	  kapot	  te	  gaan.	  
Dit	  kan	  niet	  de	  juiste	  weg	  voorruit	  zijn.	  Wij	  geloven	  dat	  als	  je	  je	  als	  bedrijf	  verdiept	  in	  de	  
wensen	  van	  jou	  klant,	  je	  nieuwe	  markten	  en	  mogelijkheden	  ontdekt	  en	  tegelijkertijd	  het	  
nodeloos	  weggooien	  van	  producten	  kan	  verminderen.	  WIN-‐WIN!	  	  	  
	  
Heb	  jij	  ook	  een	  kapot	  verbindingsstuk	  van	  de	  NOBO©	  Piranha	  Flipover?	  Neem	  dan	  vooral	  
contact	  met	  ons	  op	  voor	  de	  STL.file,	  we	  love	  to	  share!	  
	  
Ook	  in	  de	  reparatiesferen?	  Hier	  zijn	  enkele	  opties	  voor	  hulp:	  
Van	  Alles	  Wat	  Ontwerp	  –	  design	  &	  3D	  printen	  
3D	  Hubs	  –	  3D	  printen	  
Repair	  Cafe	  –	  Repareren	  (bijna)	  alles	  	   	  
	  
Wil	  je	  meer	  weten	  over	  plannend	  obsolescence?	  	  
Het	  programma	  Economische	  Zaken	  van	  de	  VARA	  heeft	  hier	  een	  interessante	  aflevering	  
over	  gemaakt;	  ‘Gemaakt	  om	  kapot	  te	  gaan’.	  	  http://ez.vara.nl/media/313730	  	  
	  
Contact	  opnemen?	  Dat	  kan	  via	  hello@theterrace.nl	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Leontine	  Gast	  
Fien	  Nijstad	  


