
ONTWERP EN
PRODUCTIE

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN MEUBELMERK HARVINK

Het Nederlandse topdesignmerk Harvink  
en Riant – Stoutenbeek hebben een lange  
geschiedenis met elkaar. Eigenaar Sander Prinsen 
en ontwerper Martin Haksteen zijn de drijvende 
krachten achter het meubelmerk. Voor Inspired  
magazine stellen we Martin en Sander een aantal  
vragen om de ziel van Harvink bloot te leggen.

SANDER PRINSEN
Tijdens zijn middelbare schooltijd en 

studie Industrieel ontwerpen aan de 

TU in Delft heeft Sander Prinsen vele 

bijbaantjes gehad, waarvan er twee 

met meubels te maken hadden. Na tot 

zijn 39e bij de Koninklijke Hoogovens  

(nu Tata Steel) gewerkt te hebben,  

ging hij weer richting de meubel- 

industrie. Samen met zijn vrouw Alette 

nam hij in 2006 Harvink over. “Het was 

altijd mijn droom om voor mijn 40e een 

eigen bedrijf te hebben.”

MARTIN HAKSTEEN
In 1968 werd Martin Haksteen door een 

tante in contact gebracht met bekend 

industrieel ontwerper André Corde-

meyer. Hij was meteen verkocht en 

deed op de valreep toelatings- 

examen voor de Akademie voor  

Industriële Vormgeving in Eindhoven.  

“In 1973 ben ik afgestudeerd in één  

van de mooiste beroepen die ik kan 

bedenken. Een prachtig vak.” 



INSPIRED | RIANT – STOUTENBEEK34

Waaruit haalt u uw inspiratie?
Sander:

Uit de dingen die ik dagelijks meemaak en door te  

kijken door de Harvink-bril.

Martin:

Ik denk dat ik de meeste inspiratie haal uit het leven zelf.  

Ik heb eigenlijk altijd wel een soort “kriebel” om iets te maken. 

Natuurlijk kijk ik ook met een meubeloog gericht om me heen 

en zie ik wat collega’s en andere fabrikanten doen, ook dat 

kan inspirerend zijn. Overigens is wat mij betreft inspiratie in 

het ontwerpproces een overschat belang. Ontwerpen is  

vooral een kwestie van werken.

Welk mode- of tijdsbeeld heeft uw werk  
dan het meest beïnvloed?
Martin:

Ieder tijdsbeeld heeft zijn eigen charme, je wordt altijd  

beïnvloed door de periode waarin je leeft. Oorspronkelijk 

was ik erg anti mode. Mode was me veel te vluchtig en te 

bedacht. Ik geloofde meer in gedegen ontwikkelingen die de 

wereld beter en mooier zouden maken. Toch kun je natuurlijk 

niet om mode heen, zeker niet bij zitmeubelen. Na de bijna 

volledig door mode geregeerde kledingbranche is een stoel 

of een bank immers het meest nabij. Zitmeubelen hebben 

naast visuele en functionele aspecten ook een belangrijke 

gevoelskant, je hebt tenslotte fysiek contact met het meubel. 

Dat maakt het ontwerpen van een zitmeubel ook interessan-

ter en uitdagender dan van bijvoorbeeld een kast.

Sander:

Niet zozeer de mode, maar vooral het actuele tijdsbeeld in 

de breedste zin van het woord heeft mijn werk het meest 

beïnvloed. Verder probeer ik altijd trends te verwerken zodat 

een ontwerp de aandacht trekt maar tegelijkertijd tijdloos is 

en relatief lang meekan.

Met welke materialen werkt u het liefst?
Sander:

Wij experimenteren bij Harvink veel met materialen en 

verwerkingstechnieken. Mijn voorkeur gaat uit naar pure 

materialen, zoals aluminium en staal, wol en mooie 

natuurlijke houtsoorten.

Martin:

Ik heb juist geen speciale voorkeur. Voor buitenlandse bedrijven 

heb ik meer met kunststoffen gewerkt. Productietechnisch is 

dat uitdagender, maar de relatief kleinschalige meubelsector 

in Nederland is daarvoor niet de juiste plek.

Vorm of functie? Esthetiek of comfort?
Martin:

Een meubel heeft primair een functie, zonder functie geen 

meubel. Die functie is altijd uitgangspunt bij mijn ontwerp en ook 

altijd duidelijk herkenbaar in het eindproduct. Dat eindproduct 

is ook altijd een vat vol compromissen, maar functie en comfort 

zullen bij mij de boventoon voeren. Ik kan mij erg opwinden 

over bedenksels die als stoel gepresenteerd worden maar waar 

nauwelijks comfortabel op te zitten valt. Het feit dat je ergens op 

plaats kunt nemen maakt het nog geen meubel.

Sander:

Ik ben vooral geïnteresseerd in het materiaal dat het beste is 

voor de toepassing, waarbij esthetiek en vorm in dat geval 

belangrijker zijn dan functie. Ik vind dat onze meubels emoties 

moeten oproepen, wat uitlokt tot verdere ontdekking van het 

meubel waarbij (zit)comfort het volgende belangrijke onder-

werp is.

Hoe kijkt u naar duurzaamheid en design?
Martin:

Duurzaamheid kun je vanuit twee kanten bekijken. 

Ten eerste: de kwaliteit en levensduur van het product.  

“
”

EEN MEUBEL MOET
JE EMOTIONEEL RAKEN
OF FASCINEREN

Een goed ontwerp is
een ontwerp dat aan

alle kanten klopt

“
”
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Niets is voor de eeuwigheid, maar als je € 3.000,- neertelt voor 

een bank en hij is na twee jaar rijp voor de kringloopwinkel is 

het natuurlijk een slechte bank. Wij proberen kwalitatief goe-

de producten te maken binnen ons segment. Een zitmeubel 

van Harvink heeft altijd een zichtbaar dragend frame. De 

gestoffeerde delen zijn demontabele kussens met afritsbare 

hoezen. Hoezen kunnen dus eenvoudig gereinigd of  

vervangen worden. Dat laatste geeft menig Harvink-meubel 

een tweede leven. Ten tweede: duurzaamheid aan de  

productiemiddelenkant wordt steeds belangrijker. 

Sander:

Inderdaad, bij het productieproces vindt namelijk veruit de 

meeste CO2-uitstoot plaats, dus we letten daar scherp op en 

maken meubels die lang meegaan. Verder speelt transport 

ook een grote rol bij de CO2-uitstoot. Vandaar onze keuze om 

meubels van hoge kwaliteit te maken met toeleveranciers in 

een straal van maximaal 100 km rondom IJsselstein. Als je kijkt 

wat er na het gebruik gebeurt dan zijn onze meubels op een 

hele simpele manier te scheiden in verschillende materialen 

om daarna te kunnen worden hergebruikt of gerecycled.

 

We zien een waardering voor ambacht en  
authenticiteit in de markt. Hoe brengt u deze 
waarden terug in uw modellen?
Sander:

Dat kun je heel snel in onze producten terug zien. Het DNA 

van Harvink is namelijk direct zichtbaar bij al onze producten. 

De constructie zit aan de buitenkant en is herkenbaar aan 

een frame van metaal of hout met kussens aan de binnen- 

zijde. Hierdoor creëren wij een product met eerlijke  

materialen en waarbij weinig te verhullen is.

Martin: 

Daarmee geeft het meubel veel details bloot  

waaraan ambacht en authenticiteit zijn af te lezen.

In welke fase van het ontwikkelingsproces  
ligt uw hart?
Martin: 

De fase na de eerste krabbels en schetsen. Ik heb dan zelf een 

keuze voor een idee gemaakt dat ik verder ga uitwerken. Het is 

het moment waarin de meeste belofte ligt. Het is ook het  

moment waarop het ontwerp nog helemaal alleen van mij is.

Sander:

Ik vind alles interessant, maar het bij prototype bouwen komt 

alles samen en blijkt al snel de potentie van het ontwerp. 

Bovendien komen hier de uitdagingen naar voren die in de 

computermodellen niet zichtbaar waren.

Wat verstaat u onder een goed ontwerp in het 
algemeen?
Sander:

Het product moet je emotioneel raken of fascineren en in 

tweede instantie overtuigen in details en kwaliteit in brede 

zin van het woord.

Martin:

Voor mij is het is heel eenvoudig: een goed ontwerp is een 

ontwerp dat aan alle kanten klopt.

Is er nog leven naast design?
Martin:

Gelukkig wel zeg. Ontspannen doe ik door hard of zacht te 

lopen, een voorstelling of film te bekijken, van mijn vriendin en 

kinderen te blijven houden, lekker te eten, de sauna of een 

museum te bezoeken en door veel te reizen.

SANDER OP 
ZIJN FAVORIETE 
HARVINK MEUBEL: 
DE ARMSLAG
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Sander:

Mijn vrouw Alette (mede-eigenaar van Harvink) en onze 

twee kinderen krijgen de eerste aandacht. Daarnaast zijn er 

veel mensen te zien en te spreken en veel cultuur te snuiven. 

Tussendoor sport ik graag (hardlopen, wielrennen en sport-

school).

Wat kenmerkt uw samenwerking bij Harvink?
Sander:

Martin ademt Harvink en kent de ontwerpparameters als 

geen ander. Martin heeft bij een briefing voor nieuwe produc-

ten vaak aan een paar woorden genoeg om snel met een 

uitwerking te komen wat zo goed is uitgedacht dat we vaak 

tot een snelle realisatie (4-5 maanden) kunnen komen.

Martin:

We hebben beide dezelfde passie voor het merk Harvink 

denk ik. Het is voor allebei een beetje ons kindje. 

En is er ook een match tussen uw karakters?
Sander:

Martin is meer gesloten. Ik ben directer en meer open. We zijn 

beiden bereid niet de gemakkelijkste weg te kiezen om tot 

oplossingen te komen. Beiden zijn we eigenwijs en vasthou-

dend zonder dat het star wordt.

Martin:

Dat is de spijker op zijn kop.

Op welke manier bent u anders dan  
andere ontwerpers/producenten in de markt?
Sander:

Verschil met andere producenten heeft hoofdzakelijk met 

ons afwijkende DNA (andere ontwerpparameters) te maken 

en de zeer efficiënte productiewijze. Met de details maak je 

uiteindelijk het verschil.

Martin: 

Ik weet niet of ik heel veel anders ben dan andere ontwer-

pers, het is een ietwat eigenwijs slag volk en dat hoort het 

ook te zijn. Van nature ben ik wel iets te bescheiden voor het 

vak denk ik, maar dat neemt niet weg dat ik mijn draai wel 

gevonden heb. Ik houd er van ontwerpen echt productierijp 

te maken. Bij Harvink gaat dat (samen met Sander) heel ver, 

tot en met het laatste gaatje en schroefje. Ik zie dat om mij 

heen wel eens anders.

Iedereen heeft zo zijn favorieten. Als u kijkt 
naar de Harvink-collectie wat is dan uw 
favoriete product? 
Sander:

Bank ARMSLAG, omdat dit model sterk afwijkt van wat er te 

koop is en toch een heel commercieel product is. Dit is wat ik 

graag opzoek: een bijzonder ontwerp, maar niet te bijzonder 

want dan is er geen (grote) markt voor.

Martin: 

Bank PAZZO omdat het mijn eerste ontwerp voor Harvink was.

Stoel POINT omdat het ontwerp zo kinderlijk simpel is.

Bank LAZY EXELLE omdat die zo lekker onbenullig is en ik er 

nog steeds heerlijk in weg zak na een dagje ontwerpen.

En tot slot: waarvoor staat u op in de ochtend?
Sander:

Om de zon te zien met mooie luchten.

Martin:

Sinaasappels.

MARTIN OP 
ÉÉN VAN ZIJN 
ONTWERPEN:
DE POINT
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