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Wat is het onderwerp van je onderzoek?
In mijn stageperiode ben ik op zoek gegaan naar de ultieme ontmoetingsplek voor studenten in de
buitenomgeving. Een plek om nieuwe mensen te ontmoeten en met elkaar te chillen. Na veel
observeren en gesprekken met studenten ben ik samen met de studenten van de IBB gaan
ontwerpen. Alleen zo kom je er achter wat de echte wensen en behoeftes zijn van de doelgroep.
Wat is de uitkomst van je onderzoek?
Uit mijn onderzoek is een sterk concept gekomen; “Het huiskamergevoel in het zonnetje zetten”
met 3 belangrijke punten. Studenten willen een eigen keus hebben waar ze gaan zitten of liggen,
maar ook hoe. Op een mooie fluwelen bank ga je ook netjes zitten, maar op een ingezakte leren
bank zak je als student lekker onderuit alsof je thuis bent. Je wilt de student de optie geven om
ergens op te zitten of comfortabel op de grond te liggen. Met de modificeerbare bankjes die ik heb
ontworpen krijgt de student de keus om een actieve zithouding aan te nemen aan de tafel. Of om
de bank zo te kantelen dat het verandert in een stoel, ligstoel en ligbed. Daarnaast is “Bring your
own” een opkomend concept in de horeca. De bedoeling is dat je je eigen eten meeneemt naar het
terras; dit is financieel erg aantrekkelijk voor de student. In mijn concept is een ontwerp gekomen
die juist al dit bovenstaande geeft. In een buitenruimte kunnen palen worden geplaatst waar
studenten zelf hun eigen item aan toe kan voegen. Denk aan hangmatten, schommels,
sportnetten, beamerdoeken en nog veel meer. Door zelf iets toe te voegen creëer je
eigenaarschap. Hierdoor creëer je ook dat de student het object zelf handhaaft, want morgen wil je
je hangmatje er weer aan op kunnen hangen. Welk punt echt niet mag ontbreken is deze: de
studenten willen zon. Als de zon ook maar een beetje doorkomt dan gaan ze naar buiten om er zo
lang mogelijk van te kunnen genieten. Bij de IBB zie je dat ze hele bankstellen naar buiten slepen,
ze zetten letterlijk het huiskamergevoel in het zonnetje. En dit alles bij elkaar is de ultieme
ontmoetingsplek voor studenten in de buitenomgeving.
Hoe heb je de stage bij Jebber ervaren?
Zonder het hele team te kennen ben ik al meegegaan met een teamuitje, dat zegt al genoeg!
Vanaf moment 1 was ik dus al onderdeel van het team en zo is het mijn hele stageperiode
gebleven. De contactmomenten met Aline waren altijd leuk, hier kreeg ik feedback op het werk
wat ik al kon laten zien en bespraken we de volgende stappen. Ik heb hier uiteindelijk meer
geleerd dan dat ik kwam halen.

