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OVER MIJ
SANDER GOOSSENS

Ik vraag mij af waarom een stoel niet lekker zit, of waarom wel. Ik kijk naar de lijnen die een auto sportief of luxe
maken. In plaats van producten voor mij te laten werken, wil ik met ze samenwerken. Ik vraag nooit wat een
voorwerp kan of doet, dat mag het voorwerp mij zelf vertellen

Telefoonnummer
06 23 82 19 35

Ik kijk regelmatig naar de wereld alsof het de eerste keer is dat ik haar zie. Schoonheid zit in details, waar we door
gewenning blind voor worden. In een wereld waarin we steeds bewuster met de omgeving willen omgaan, lijkt het
alsof we er juist steeds verder vanaf staan. Ik geloof dat interessante en unieke producten de afgeleide gebruiker
motiveren om weer verbinding te maken met hun omgeving. Met mijn producten wil ik de nieuwsgierigheid
prikkelen, en uitlokken tot interactie. Fysiek contact en beweging staan centraal bij mijn ontwerpen. De wereld
ontdekken zoals toen je kind was: met je handen. Zo wordt de haptische beleving van producten een centraal
onderdeel van het gebruik.

Emailadres
info@sandergoossens.com
Adres
De Heurne 13-a, 7511PD Enschede
Website
www.sandergoossens.com

Het prikkelen tot interactie en het uitnodigen tot ontdekking vraagt om eenvoud. Voor mij staat simpliciteit gelijk
aan kwaliteit, gebreken kunnen zich immers makkelijk verstoppen achter complexiteit. Door meerdere functies
in een product te integreren wordt vaak ingeboet in kwaliteit. Multifunctionaliteit vraagt om compromissen, die
ik als ontwerper niet wil maken.

LinkedIn
www.linkedin.com/in/sander-goossens/

“Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.”
– Antoine de Saint-Exupéry
Ik wil de wereld kennis laten maken met mij door mijn vaardigheden en mijn fascinatie voor de interactie tussen
mens en product te combineren in producten met een mooie en sterke vormgeving
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ZOUT & PEPER
Oorsprong
Eigen ontwerp nadat ik
mij verwonderde over het
onveranderde maalproces
bij pepermolens.
Huidige status
Er
is
een
prototype
gemaakt die daadwerkelijk
zoutkorrels maalt.

Skills / Tools
Ergonomie
3D Studio Max + Vray

Deze zout- en pepermaalwerken zijn tot stand gekomen door in eerste instantie de fysieke handeling van het maalproces
opnieuw vorm te geven. De maalwerken hebben door deze nieuwe manier van malen geen boven- of onderkant vanaf het
moment dat ze worden opgepakt. Het gemalen resultaat komt uit de gleuf die rondom het maalwerk loopt. Hoewel ze rond
zijn kunnen ze niet van tafel rollen.
Deze zout- en pepermolen mogen gezien worden en trekken de aandacht van elke voorbijganger. Ze zijn speels en strak,
abstract van vorm, maar duidelijk in gebruik vanaf de eerste aanraking.

DATA BLOCK
Oorsprong
Deze harde schijf heb ik
naast mijn studie ontwikkeld
en gematerialiseerd.

Huidige status
Het afgebeelde model is
een werkend exemplaar
die regelmatig door mijzelf
in gebruik is.
Skills / Tools
Solidworks
Coreldraw
Lasersnijder

Door hout te gebruiken als materiaal voor de ombouw van deze externe harde schijf, komt er een samensmelting van een
natuurlijke en analoge uitstraling en een technologische en digitale inhoud. Hij is opgebouwd uit lagen hout die met een
lasersnijder zijn uitgesneden. Digitale bits en pieces in hun én een natuurlijke omgeving.

ZIE JE (NIET) DAT IK (NIET) WERK?
Oorsprong
De hoofdmodule van mijn
minor Vrije Kunsten en
Wetenschappen.

Huidige status
Een werkend model.

Skills / Tools
Electra
Zelfreflectie
Bloed, zweet en tranen

Deze lamp is ontstaan tijdens de minor Vrije Kunsten en Wetenschappen van ArtEZ in Arnhem. De lamp is het eindproduct
en symboliseert vijf inzichten die ik verkregen met behulp van Art Based Learning. De lamp heeft geen schakelaar maar gaat
aan door de twee lichtbronnen op te sluiten met het kistje. De bovenkant binnenin deze hechtenis is geschuurd tot een
fractie van een millimeter wat een warme gloed van licht creëert.

KOFFIEKOPJE
Oorsprong
Dit koffiekopje heb ik naast
mijn studie bedacht

Huidige status
Er is een 3D-geprint
prototype waarmee getest
is. Spoedig hopen wij een
kleine serie te produceren.
Skills / Tools
Solidworks
3D printen

In Samenwerking met een andere student is dit koffiekopje tot stand gekomen. Het is een verwijzing naar de oude
koffiefilterhouder, vervaardigd uit klassiek keramiek en uitgevoerd in moderne strakke lijnen. Door de verschillende
aanzichten is dit kopje niet alleen een stabiele leverancier van een vertrouwde kop koffie, maar ook een elegante metgezel
voor een momentje rustig genieten.D

AD(D)JUST LIGHT
Oorsprong
Deze lamp heb ik naast mijn
studie bedacht.

Huidige status
De lamp is in zijn conceptfase
en technische uitwerking is
in ontwikkeling.

Skills / Tools
Solidworks
Photoshop

Een lamp aanzetten is heel makkelijk, maar dat betekent niet dat dat het juiste licht oplevert. De vorm van de deze lamp
en het ontbreken van een schakelaar moet de nieuwsgierigheid van de gebruikers prikkelen en er voor zorgen dat zij de
interactie aangaan.
In plaats van een lamp voor je te laten werken, werk je samen met Ad(d)just Light om de ideale sfeer te creëren. Veel licht
om bij te lezen of zacht schemerlicht voor een romantische avond. Jij maakt samen met de lamp de ideale setting en tilt
licht zo naar een hoger niveau. Het lage en gedimde licht zorgt voor lange zwakke schaduwen en een relaxte sfeer terwijl
het hoge en felle licht zorgt voor duidelijke contrasten en een actieve sfeer.

BLOKKER VERZORGINGSWAND
Oorsprong
Aan deze opdracht heb
ik gewerkt tijdens mijn
stageperiode
bij
Van
Keulen Interieurbouw
Huidige status
De verzorgingswand staat
in de vernieuwde Blokker
winkels.

Skills / Tools
IronCAD
Construeren in metaal
Techn. tekeningen maken

Van Keulen Interieurbouw was betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe interieur voor de Blokker winkels. Een terugkerend
onderdeel in dit interieur is de verzorgingswand. Een kast waar onder andere scheerapparaten en tandenborstels ter display
staan. Dit meubel is volledig vervaardigd uit metaalplaat en wordt bevestigd aan de bekende winkelstellingen.
Voor dit project heb ik alle onderdelen van 2D tekeningen uitgewerkt in 3D modellen. Daarna heb ik technische tekeningen
gemaakt en bestanden voor de metaal-lasersnijder.

WINKELWAGEN VERZAMELSTATION
Oorsprong
Aan deze opdracht heb
ik gewerkt tijdens mijn
stageperiode
bij
Van
Keulen Interieurbouw
Huidige status
Bij diverse Emté winkels
staat dit verzamelstation
voor de deur.

Skills / Tools
IronCAD
Construeren in metaal
Techn. tekeningen maken
Bouwbeschrijving maken

Vanuit groothandel Sligro (voorheen eigenaar van Emté) kwam het verzoek om een verzamelstation voor winkelwagens te
construeren, te produceren en te plaatsen. Van begin tot eind ben ik betrokken geweest bij dit project. Dit begon met de
bemating en specificering van de onderdelen. Daarna kwam de productie en de assemblage van het prototype. Ook hier
was ik nauw bij betrokken om vervolgens aanpassingen door te voeren voor de productieversie. Dit alles in samenwerking
met de afdelingen Inkoop, Werkvoorbereiding en met de monteurs.

JUMBO RE-ENGINEERING
Oorsprong
Aan deze opdracht heb
ik gewerkt tijdens mijn
stageperiode
bij
Van
Keulen Interieurbouw
Huidige status
Onbekend

Skills / Tools
Cost reduction
Photoshop
Conact met klant
Contact met toeleveranciers

Jumbo supermarkten is al jaren klant van Van Keulen. Jumbo wilde een efficiëntieslag maken in de montage en plaatsing
van de supermarktinrichting. De ombouwtijd van een supermarkt moest van 2 weken teruggebracht worden naar 1 week.
Met name de eiken betimmering aan de wanden is erg tijdrovend omdat alle planken ter plaatste op maat gemaakt moeten
worden. Naast een redutie in ombouwtijd was een kostenbesparing ook wenselijk.
Een van de kostenbesparende ideeën was om de massieve eiken planken op diverse plekken in de winkels te vervangen
voor goedkopere kunststofplaten met een realistische opdruk. Deze panelen worden als halffabricaat bij de supermarkt
geleverd zodat de plaatsing snel gedaan kan worden. Hetzelfde principe kan toegepast worden voor de bakstenen bij de
broodafdeling en de tegels bij de vleesafdeling. Hierbij is rekening gehouden met de toekomstige locatie van de panelen.
De vervanging van autentieke materialen door prints mocht de winkelervaring namelijk niet nadelig beïnvloeden.

WEEGSCHAAL
Oorsprong
Deze weegschaal is tot
stand gekomen voor een
ontwerpvak tijdens mijn
studie.
Huidige status
Er is 1-op-1 zichtmodel
gemaakt

Skills / Tools
Solidworks
Houtbewerken
Lasersnijden
Vacuümvormen

Voor een ontwerpvak was de opdracht om een weegschaal te ontwerpen in de stijl van het welbekende ALESSI. De
vleugelachtige arm refereert terug naar het kantelen van oude weegschalen. Het draaibare plateau aan de linkerkant dient
om de digitale stand terug te draaien naar nul. Zo blijft deze digitale weegschaal het oude principe houden van het linksmet-rechts-vergelijken.

LOGO HAARSTUDIO
Oorsprong
Een betaalde opdracht

Voor een nieuwe haarstudio in het Flevolandse Emmeloord heb ik een logo ontworpen. Deze kapster wilde in haar logo
persoonlijkheid en herkenbaarheid. De sierlijke krul refereert naar een hoofd met zwierend haar en tevens de letter P van
haar voornaam.
In goede samenwerking zijn verschillende concepten gemaakt, waarna vervolgens één concept in meerdere varianten is
uitgewerkt zodat samen met de opdrachtgeefster de beste keuze gemaakt kon worden.

Huidige status
Het logo wordt gebruikt
op de voorgevel van
de
kapsalon
en
op
visitekaartjes.
Skills / Tools
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop

WEGWERPBESTEK
Oorsprong
Dit wegwerpbestek is tot
stand gekomen voor een
ontwerpvak tijdens mijn
studie.
Huidige status
Prototypes zijn 3D-geprint.

Skills / Tools
Solidworks
3D printen

Voor een ontwerpvak vanuit Saxion heb in groepsverband een herontwerp gemaakt voor wegwerpbestek. We wilden
het wegwerpbestek zijn saaie en goedkope imago wegnemen en geschikt maken voor luxere gelegenheden zoals een
bedrijfsfeest. Het bestek is elegant vormgegeven, heeft relatief dikke handvatten voor een fijne houvast en heeft een
opvallende vormgeving door de constructie van het handvat.

INSTANT FURNITURE
Oorsprong
Deze kruk is tot stand
gekomen
tijdens
mijn
afstudeeropdracht.

Huidige status
Er zijn werkend prototypes
gemaakt van het doe-hetzelf pakket en van de kruk.

Skills / Tools
Solidworks
Materiaalkunde
Houtbewerking
Gebruiksonderzoek
Vacuümvormen

Het Amsterdamse designlabel Van Tjalle en Jasper wilde de consument een vernieuwende manier geven om thuis zelf
producten en woonaccessoires te maken. De voorwaarde was dat de gebruker alleen water moest toevoegen, en beperkte
kunde geen belemmeringen mochten vormen. Zo onstond Instant Furniture, gebaseerd op het concept van Instant Noodles.

HANDLEIDING

INSTANT FURNITURE STOOL
Hallo!
Maak je borst maar nat, want jij gaat onze super toffe kruk
maken. Het wordt een feestje! Het enige wat jij moet
meenemen is water en een goed humeur. Wij loodsen je door
het proces, maar let op, je wordt niet thuisgebracht.
Kijk voor onze andere producten eens op onze website:
www.van-tjalle-en-jasper.nl
En als je dan toch online bent like ons dan meteen op
facebook.
Vriendelijke groet,

7. Knip een hoek van de eerste zak
en doe 360ml water in de zak. Dat
is hetzelfde als 360gram. Een
beetje meer of minder is niet erg,
maar probeer dit zo exact mogelijk.

8. Kneed de zak zodat er een egaal
mengsel ontstaat. Dit duurt
ongeveer 5 minuten. Zorg dat je
geen klontjes meer voelt

9. Giet het gemaakte mengsel in
het midden over de
verbindingsring. Giet niet te snel
maar zorg dat het maximaal 5
minuten duurt
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Van Tjalle en Jasper
Daar gaan we!
Wij hebben alle vertrouwen dat jij deze kruk kan maken zonder een ravage te maken van je
huis, maar laten we voor de zekerheid niet jouw perzisch tapijt als werkplek gebruiken. Je
tuin, balkon, garage of man-cave is een goede plek. Of leg wat kranten of een laken op de
vloer van je bijkeuken en doe het daar. Zorg in ieder geval dat de ondergrond mooi vlak en
horizontaal is en geen vloerbedekking. Mocht je dan morsen, dan is het snel op te vegen
met een natte doek

1. Knip de mal voor de zitting uit de
blister op deze plekken

2. Leg de mal zo op je werkplek

10. Doe stap 7 t/m 9 nogmaals voor
de tweede zak

11. Wacht tenminste 24 uur.
Probeer huisdieren en kinderen uit
de buurt te houden gedurende
deze uithardperiode.

3. Plaats 1 poot in de mal en
bevestig de verbindingsring

12. Na 24 uur kun je de kruk op zijn pootjes zetten. Nu moet de mal eraf gehaald worden. Doe dit door een poot
vast te pakken en voorzichtig met je vlakke hand of je vuist de mal omhoog te tikken. Doe dit afwisselend op de
drie aangegeven plekken. Na een paar tikken kun je de mal eenvoudig lospakken van de zitten.

4. Bevestig de 2 andere poten aan de
verbindingsring

5. Draai de poten-assemblage tegen
de klok in op hun goede plek
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6. Het zou er nu zo uit moeten
zien

Je kruk is nu klaar! Je zult zien dat de zitting nog iets lichter wordt van kleur. Dit komt omdat
er nog vocht uit het beton zal trekken. Wees de eerste dagen daarom nog een beetje rustig
met je kruk. Als je wilt kun je wat restjes beton bij de poten weghalen.
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SIGNIFY / PHILIPS LIGHTING
Oorsprong
Aan deze producten heb
ik werkt van april 2018
tot heden bij Signify
(voorheen Philips Lighting)
in Winterswijk
Huidige status
Tientallen
varianten,
in oplagen van één tot
duizenden stuks, hangen in
kantoren door heel Europa
Skills / Tools
SolidEdge
Construeren in metaal
Techn. tekeningen maken
SAP

Signify (voorheen Philips Lighting) in Winterswijk is een customization center voor armaturen die worden toegepast in de
detailhandel en kantoorgebouwen. Ik vertaal de wensen van de klant om in aanpassingen aan de standaard productfamilies.
Denk hierbij aan fysieke veranderingen zoals bijzondere afmetingen, aangepaste bevestigingsmogelijkheden of een
alternatieve layout van de lichtmodules. Ook aanpassingen op electronische gebied worden door mij doorgevoerd, zoals
de lumen-output en de toepassing van sensoren. Hierbij is er constante focus op leverbetrouwbaarheid, produceerbaarheid
en kosten. Dit zorgt voor een intensieve samenwerking met de afdelingen Inkoop, Supply chain en Productie.

Een instructie voor het
vouwen van een vliegtuig.
Dit was een opdracht voor
het vak Handschetsen
tijdens mijn studie.

Twee gezichtsmaskers. Dit
was een opdracht voor het
vak Handschetsen tijdens
mijn studie.

Technische schetsen van
een spuitgiet onderdeel.
Dit was een opdracht voor
het vak Handschetsen
tijdens mijn studie.

