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Een familiestuk
Vier jaar geleden kreeg Jop een
stoel van zijn overgroot oma. Haar
stoel was na al die jaren gebruik
behoorlijk versleten en de zitting
was volledig gescheurd.
Weggooien vond Jop zonde en dus
besloot hij deze stoel op te
knappen. ‘Dit was de allereerste
stoel die ik ooit opknapte. Daarna
kreeg ik de smaak te pakken.’ Thuis
in zijn schuur knapte Jop wel vaker
spullen op, maar een stoel
opknappen had hij nog nooit
eerder gedaan. ‘Ik heb wat
cursussen gevolgd en daarna ben
ik het opknappen van stoelen veel
gaan doen, op die manier heb ik
het geleerd. Je moet er een
handigheid in krijgen, de eerste
keer heb je geen flauw benul wat je
aan het doen bent. Maar het gaat
elke keer wat makkelijker.’

Van straat tot aan marktplaats
In zijn werkplaats knapt Jop zowel
stoelen op die stoeleigenaren bij
hem komen brengen als stoelen
die hij zelf vindt. ‘Ik vind ze op
straat, in de kringloop, op
Marktplaats en soms krijg ik
stoelen van mensen gedoneerd.
Als ik dan denk dat die stoelen een
nieuw stofje en een opknapbeurt
kunnen gebruiken, dan neem ik ze
mee en dan knap ik ze op. Dan
hoop ik dat ze daarna ergens weer
een nieuw huis vinden.’

Een mooie locatie
Jop was al een tijdje opzoek naar
ander werk, het liefst in de zorg,
dan wel in combinatie met een
ambachtelijk vak. Door de
coronacrisis ging dit niet zoals hij
hoopte. ‘Ik ben bij een aantal
dagbestedingen op bezoek
geweest, zij zeiden eigenlijk
allemaal dat ze zelf begonnen zijn
en het hebben uitgebouwd tot hoe
het nu is. Toen dacht ik, waarom
zou ik dat zelf niet doen?’ Hij werd
door een kennis geattendeerd op
de Ambachtshal, hier zijn meerdere
ondernemingen die gecombineerd
zijn met dagbesteding. ‘Ik vond dit
een hele mooie locatie om mijn
onderneming te starten.’ Op 1
januari 2021 heeft hij de stap
genomen en is hij zijn
onderneming gestart in de
Ambachtshal. ‘Een samenwerking
aangaan met Amerpoort lijkt mij
heel leuk, maar ik wil ook graag een
plek creëren voor mensen met een
burn-out of die overspannen zijn
en die een plek zoeken om te re-
integreren. Zij kunnen hier dan tot
rust komen en gewoon even bezig
zijn, terug komen in het dagelijkse
ritme.’

Begonnen met het opknappen van de oude

stoel van zijn overgroot oma, uitgegroeid

tot een eigen werkplaats en winkel.

Stoelendans, van Jop Bijlholt (30), knapt

vergeten stoelen op en geeft ze een nieuw

leven.

 

Samen
Naast Jop zijn werkplaats zit op dit
moment een deel van de
dagbesteding van Amerpoort,
namelijk de inpakservice van
Keune. ‘Er is hierdoor altijd
bezigheid, ze zijn ook altijd vrolijk
en komen af en toe ook binnen om
een praatje te maken.’ Naast de
gezelligheid die de cliënten van
Amerpoort met zich meebrengen,
vindt Jop het een fijne plek om te
zijn en te werken. ‘Je bent wel voor
jezelf bezig, maar je hebt ook het
idee dat je samen bent. Je kunt
gebruik maken van elkaars
netwerk en elkaar op deze manier
ook ondersteunen als ondernemer.’



Circulaire economie
In het dagelijks leven en ook als
ondernemer vecht Jop tegen de
wegwerpmaatschappij. Het idee
achter Stoelendans is dat het
zonde is om nieuwe stoelen te
kopen als er zoveel mooie en
goede stoelen op de afvalberg
belanden, omdat ze niet meer aan
de nieuwste trends voldoen. De
kwaliteit van veel vintage stoelen
zijn vaak beter dan die van de
massaproductiewinkels die we
allemaal kennen. Door de stof te
vervangen, het hout te repareren of
op te knappen is zo’n stoel
onherkenbaar verandert én
eigenlijk gewoon een nieuwe stoel.
Geen tweedehands, maar
nieuwerhands dus. Door te kiezen
voor een Stoelendans-stoel
bespaar je grondstoffen, kies je
voor een bewuste en groene
aankoop, help je de wereld een
handje én heb je een mooi en uniek
meubelstuk met een verhaal in
huis.
Wanneer hij een stoel opknapt,
probeert hij van de onderdelen die
nog bruikbaar zijn zoveel mogelijk
te behouden. Op deze manier gooit
hij zo min mogelijk weg. 

‘Van alle stoffen en stukjes hout
die ik over heb maak ik
sleutelhangers om mee te geven
aan klanten. Dit maak ik de ene
keer van de oude stof waarmee de
stoel binnenkomt, de andere keer
van de nieuwe stof waarmee de
stoel de deur uit gaat.’ Wat direct
voelbaar is, is Jop zijn
enthousiasme rondom zijn
producten en onderneming. ‘Je
brengt iets aan de man als je
enthousiast bent over je het
product dat je levert. De kwaliteit
staat natuurlijk voorop, maar met
enthousiasme verkoop je
uiteindelijk je product. Ik ben
eigenlijk meer bezig met het
verspreiden van een gedachtegoed
dan het verkopen van een product.
Voor mij is het zo belangrijk dat
mensen stoppen met het achteloos
weggooien van spullen, maar ze
juist gaan waarderen. Het gaat niet
om kwantiteit, maar juist om
kwaliteit. Als we daar allemaal veel
bewuster mee bezig zijn,
verkleinen we onze afvalberg
gigantisch.' 

"Toen dacht ik, waarom

zou ik dat zelf niet

doen?"

@stoelen_dans

Stoelendans by Jop

www.stoelen-dans.nl

'Mijn droom is dan ook om met
Stoelendans een gemeenschap te
creëren, waar stoelen (en hopelijk
in de toekomst ook andere
meubels, zoals tafels of dressoirs)
worden gered, waar mensen die in
de samenleving stuk zijn gelopen
weer zichzelf worden én waar we
allemaal werken aan een
duurzame wereld.’

Fulltime
Momenteel is Jop op maandag en
vrijdag aanwezig in zijn werkplaats,
de andere drie dagen van de week
werkt hij nog ergens anders. ‘Het is
spannend om als ondernemer in
een crisis te beginnen aan je eigen
bedrijf, maar aan de andere kant:
als je het nu niet doet, dan doe je
het nooit. Daarmee ga ik het
avontuur aan en hoop ik dat ik die
vijf dagen, samen met de
dagbesteding, kan vullen en dat we
honderden stoelen redden van de
vuilnisbelt en een tweede kans
geven.’

Vanaf 1 juli 2021 is Jop van
maandag tot en met vrijdag te
vinden in zijn werkplaats. Bezoekt
u de werkplaats liever op zaterdag?
Dan is dat mogelijk door middel
van het maken van een afspraak. 

Jop Bijlholt (30) is eigenaar van
Stoelendans. Hij woont samen met
zijn vriendin in Amersfoort 

https://www.instagram.com/stoelen_dans/
https://www.facebook.com/stoelendansbyjop/
https://www.stoelen-dans.nl/
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