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Projectgroep: John Meppelink, Robert Bouwmeester, 

Klaas Harm Brand, Jesse van der Linde en Tim Hissink 

Opdracht 

GevelBeheer Nederland voert momenteel storingsafhankelijk onderhoud (reparatie bij gebrek; geen preventieve 

actie) en toestandsafhankelijk onderhoud (periodieke inspectie; reparaties op basis van constateringen) uit. 

Dit onderhoud vindt plaats aan aluminium, stalen en kunststof kozijnen, deuren, ramen en gevels.  Voor een be-

ter advisering van de bestaande klanten is de wens om te voorzien in gebruiksafhankelijk onderhoud (op basis 

van gebruik; draaiuren, aantal draaiingen) voor aluminium en stalen handbediende deuren.  Hoe kan GevelBe-

heer Nederland, bij voorkeur op afstand, beschikken over de gebruiksfrequentie / het aantal open- en dichtbe-

wegingen van deze deuren? 

De eisen die GevelBeheer opgesteld heeft zijn:  

1. Op afstand uit te lezen 

2. Beweging van deuren detecteren op minimaal 50 graden 

3. Binnen een uur te monteren door eigen monteur 

4. Zelfvoorzienend systeem 

Aanpak 

Om tot een goed eindresultaat te komen hebben we 

de volgende stappen gedefinieerd: 

1. Analyseren van het probleem 

2. Brainstormen over verschillende oplossingen 

3. Vaststellen welke oplossingen relevant en haalbaar zijn 

4. Het kiezen van de beste oplossing 

5. Het realiseren en testen van het prototype  

Eindresultaat 

Na 4 dagen aan de opdracht gewerkt te hebben is er een mooi resultaat behaald.  De onderdelen die wij opleve-

ren zijn: 

1. Een werkend prototype die in staat is om de gegevens via internet uit te lezen. Ook is hier de mogelijkheid om 

dit verder te versturen via sms of e-mail. Dit prototype is gemakkelijk te plaatsen voor een monteur van GevelBe-

heer, het hoeft immers alleen bevestigd te worden aan de desbetreffende deur 

2. Afwegingen die wij gemaakt hebben. Hierin is rekening gehouden met de middelen en tijd die wij deze week 

hadden.  

3. Een advies met de afwegingen die wij aanraden en de mogelijkheden die hierin zijn.  
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De Opdracht
Kornelis caps en closures, gevestigd in Steenwijk, produceert al meer dan 75 jaar onder andere 
deksels voor bijvoorbeeld pindakaaspotten en schoonmaakmiddelen. Het bedrijf wil graag in-
noveren, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Om die reden heeft het studenten van 
Hogeschool Windesheim de opdracht gegeven om een marktonderzoek te doen naar gebruiks-
vriendelijkheid en materiaalkeuze van de deksels. Ook moet dit onderzoek gericht zijn op een 
aantrekkelijker design van de deksels. De kostprijs per deksel moet niet hoger zijn dan de huidige 
kostprijs. Daarnaast moet er een matrijs ontwikkeld worden voor de te ontwerpen deksel.

ribbels

glad

VOORKEUR GRIP
Plan van aanpak
Voor het plan van aanpak zijn de opdrachten per vakge-
bied verdeeld. Verder is er voor elke dag een planning 
vastgesteld.
Dag 1: Bedrijfsbezoek, marktonderzoek ‘Grip’ en 
weekplanning
Dag 2: Materiaal- en vormkeuze deksel + ontwerp
Dag 3: Marktonderzoek ‘Design’
Dag 4: Ontwerp matrijs, poster en factsheet 
Dag 5: Voorbereiden op presentatie

Het onderzoek naar deksels voor food-producten
In totaal zijn er 30 mensen bevraagd over de grip op de deksel en de-
signvoorkeur. Hieruit bleek dat meer dan de helft een voorkeur had 
voor ribbels aan de zijkant van de deksel in plaats van een glad op-
pervlak. Qua design koos tweederde voor een zijkant gedessineerd 
met huisjes. Voor wat betreft het materiaal zijn er zeer strenge eisen. 
Onderzocht is of een gedeelde van het kunststof vervangen kan wor-
den door natuurlijk materiaal. In principe is dit mogelijk, maar de 
huidige regelgeving staat het niet toe. 

Het onderzoek naar deksels voor non-food-pro-
ducten
Voor non-food producten is het onderzoek volledig gericht op het 
verduurzamen van het materiaal. 

Eindresultaat
Een deksel en matrijs zijn ontworpen voor ‘food’-producten, 
op grond van marktonderzoek naar ergonomie en materi-
aalkeuze. Deze deksel is gemaakt van normaal polypropeen, 
omdat dit goed recyclebaar is, de gewenste materiaaleigen-
schappen heeft en bovendien goedkoop is. Deze dop heeft 
op de zijkant een skyline van Amsterdamse huisjes, verwij-
zend naar een Nederlands product. Het profiel van huisjes 
bevordert de grip en het valt beter op in de schappen.
Voor de non-food deksel is gerecyclede polypropeen geko-
zen omdat dit goedkoop is (kostprijs is vergelijkbaar met 
huidige prijs). Polypropeen is 100% recyclebaar. Een nog 
meer duurzaam materiaal zou polyhydroxyalkanoaat, maar 
op dit moment is dat nog te duur.
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VOORKEUR DESIGN
Figuur 1: Resultaat marktonderzoek grip van de deksel

Figuur 2: Resultaat marktonderzoek vorm van de deksel


