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Werk – Robin Hood Produkties 
 
2013 Ontwerp (lees)tafellamp voor particulier op basis van LED verlichting. 
 
2013 Ontwerp en productie speciale verlichting voor gangzones (ism Victor van 
  Velzen architect). 
 
2012 Advies verlichting en herinrichting Gall& Gall Sarphatipark Amsterdam. 
 
2012 Ontwerp armatuur dat is geïntegreerd in een akoestische demper. 
  Ontwerp is (nog) niet in productie. 
 
2011 Advies ontwikkeling armatuur Orb van Ben Oostrum (BOO). 
 
2011 Advies ontwerp, constructie en toepassing LED verlichting achter glas in lood 
  plafond HEMA, station Maastricht (ism Ruland + partner architecten). 
 
2011 Ontwerp aanvullende verlichting voor het Nederlands Instituut voor  
  Oorlogsdocumentatie. Ontwerp is niet in productie genomen. 
 
2009 - 2011 Opzet, organisatie en geven van een workshop LICHT waarin met een  
  praktische inslag de (theoretische) kennis over en vaardigheid met  
  licht(berekeningen) van (interieur)architecten wordt bijgespijkerd. 
 
2005 Ontwerp nieuw TL-armatuur voor Lumiance (Haarlem). Ontwerp is niet in 
  productie genomen 
 
2001 - heden Robin Hood Produkties (www.robinhoodprodukties.nl) 
  Ontwikkeling, productie en levering van verlichtingsarmaturen (Gandalf 2001, 
  Myst 2006, HEAT 2008), zie laatste pagina CV voor een karakterisering van het 
  bedrijf. 
 
2000 Ontwerp en productie “verlichting op maat” voor de studielandschappen bij 
  InHolland Rotterdam (ism Erick van Egeraat Architects & Planners). 
 
1998 Uitwerking en ontwikkeling van “kroonluchter-TL-verlichting” voor de bookshop 
  van het Van Gogh museum, Amsterdam (ism Merkx en Girod) 
 



 
 
1996 – 2001 Robin Hood Produkties – productontwikkeling voor de architectuur. 
  Compromisloos ontwikkelen van niet standaard verkrijgbare bouwproducten, 
  ism architecten(buro’s). 
 
1996 Start eigen ontwerpburo Robin Hood Produkties. 
 
1997 Ontwerp, productie en installatie van “tuin”verlichting RVU, mediapark  
  Hilversum (ism MVRDV). 
 
1996/1997 Ontwerp standaard verlichting Villa VPRO, mediapark Hilversum 
  ism MVRDV). 
 
periode 1990 – 1993 Werkzaam bij ontwerpburo Frans van Nieuwenborg – Leiden. 
  Diverse ontwerpprojecten in diverse stadia, concept, ontwerp, 
  constructie en optimalisatie. 
 
  Zoektocht naar ontwerpwerk met veel contact en gesprekken bij ontwerpburo’s 
  in Barcelona. 
 
  Ontwerpburo HD (handicap & design) – Leiden. 
  Optimalisatie van het afstudeerwerk: ontwerp van een (aangepaste en  
  instelbare) zitvoorziening voor kinderen met een spastische aandoening. 
 
 
Werk – onderwijs 
 
2009 – heden Kerndocent Inustrieel ProductOntwerpen aan de Hogeschool van Rotterdam. 
  . Ontwikkeling en geven van het vak materialen en productietechnieken voor  
   1e jaars studenten binnen de leerlijn materiaal en productie. 
  . Contact bedrijfsleven, organisatie excursies, e.a.. 
  . Begeleiding stagiairs en afstudeerders (3e en 4e jaars studenten). 
  . Diverse overige onderwijs – opleiding gerelateerde taken. 
 
1999 – 2001 Ontwerpbegeleiding en diverse gastcolleges – productontwikkeling – aan de 
  faculteit Bouwkunde van de TU-Delft. 
 
1996 – 1999 Freelance werk Industrieel ProductOntwerpen (IPO) – Haagse Hogeschool. 
  . Vnl. begeleiding studenten bij ontwerponderwijs, stagiairs en afstudeerders. 
 
1993 – 1996 Docent Industrieel ProductOntwerpen (IPO) – Haagse Hogeschool. 
  . Ontwikkeling en geven onderwijs gericht op productietechnieken. 
  . Begeleiding studenten bij ontwerponderwijs, stagiairs en afstudeerders. 
 
 
Werk – overig 
 
1987 Stage in Burkina Faso (West Afrika) voor de SNV (Stichting Nederlandse 
  Vrijwilligers) – 4 maanden. 
  Ontwikkeling van een “vruchtvlees verwijderaar” en “zonnedroger” voor karité 
  noten. 
  Uit deze noten wordt karité boter gewonnen voor o.a. de cosmetische industrie. 
 
1985 – 1995 Cursusleider alpien klimmen voor de jeugd (15 – 19 jaar) bij bergsportcursussen 
  in de zomer voor  de Nederlandse BergsportVereniging (huidig NKBV). 



 
 
Interesses, ervaring binnen het ontwerpvakgebied 
 
. Principeoplossingen, constructie en uitwerken. 
. Testen, proberen, het maken van modellen (om vast te houden). 
. Productietechnieken, hoe en waarom wordt iets gemaakt zoals het is gemaakt – productanalyse. 
. De fabrieksvloer, zien dat er iets wordt gemaakt. 
. De organisatie en logistiek van het productiebedrijf (kosten, voorraadbeheer, contact en selectie 
 klanten/toeleveranciers, e.v.). 
. Zorgen dat anderen nut hebben en blij worden van waar ik aan (mee)werk. 
 
 
Karakter - eigenschappen 
 
Onderstaande typeringen zijn van zes vrienden, oud collega’s en contacten uit de werkomgeving. 
Het is het antwoord op de onderstaande vraag die aan de orde is gekomen bij een coaching traject. 
 
“Als je Erwin zou moeten omschrijven welke woorden horen daar dan bij?” 
 
sociaal, eigengereid, doorzetter, handig, netjes, humor, behulpzaam, gastvrij, hartelijk, precies, 
doener, energiek, systematisch, betrouwbaar, open, weet wat ie wil, vasthoudend, initiërend, vrolijk, 
aanwezig, eigenzinnig, trouw, doortastend, snel en efficiënt in handelen, praktisch, goed in staat een 
activiteit op te zetten en uit te voeren, ook rechtlijnig en minder flexibel als hij iets eenmaal in zijn 
hoofd heeft, koppig, relativerend, genieter en daarom heel goed gezelschap, goede pragmatische 
ontwerper/constructeur, bescheidenheid, kan goed structuur aanbrengen in “chaos” 
 
 
Opleidingen - cursussen 
 
1984 - 1990 Industrieel Ontwerpen  - TU Delft. 
  Afgestudeerd Ingenieur Industrieel Ontwerpen (Ir. – MSc). 
1981 - 1984 Scheikundige Technologie (propedeuse) - TU Delft. 
1975 - 1981 VWO – Rhedens Lyceum, Rozendaal (gld). 
 
én 
1994 Didactische training Haagse Hogeschool. 
1992 Intensieve cursus Spaans in Barcelona. 
1984 - 1987 Kaderopleidingen bergsportinstructeur cursussen jeugd (15 – 19 jaar). 
 
 
Talen 
 
Nederlands  spreken vloeiend – schrijven goed 
Engels  spreken vloeiend – schrijven goed 
Spaans  spreken goed – schrijven redelijk 
Frans  spreken goed – schrijven matig 
Duits  spreken goed – schrijven matig 



 
 
 
Erwin Deibel (1963 – Industrieel Ontwerpen TU Delft) is in 1996 als ontwerper gestart met Robin Hood 
Produkties – RHP.  
 
Voortvloeiend uit de ontwikkeling van bouwproducten in samenwerking met - Nederlandse - 
architectenbureaus is de huidige activiteit – ontwikkeling, productie en levering van  
TL-verlichtingsarmaturen – tot stand gekomen. 
 
Nadat, i.s.m. architectenburo MVRDV, de verlichting voor Villa VPRO is ontwikkeld (1996/1997) is: 
-  in 2001 het Gandalf armatuur als alternatief voor de “witte bak” gerealiseerd, 
- vanaf 2006 het herontwerp van het “VPRO armatuur”: Myst (weer) verkrijgbaar, en is 
- sinds einde 2008 als laatste HEAT toegevoegd aan het producten pakket. 
 
RHP levert voornamelijk aan de projectmarkt maar kleinere projecten en afnames krijgen hierom niet 
minder aandacht. 
De armaturen worden geleverd van 1 tot >600 stuks – voor kantoren, scholen, ateliers, utiliteit, 
werkplekken, etc..  
Acquisitie richt zich dientengevolge met name op (interieur)architecten en projectinrichters cq. bij / via 
projectverlichters. 
 
Naast de ontwikkeling, productie en levering van deze drie armaturen worden regelmatig, o.a. in 
samenwerking met architecten,  (projectgebonden) armaturen ontwikkeld die vervolgens éénmalig 
worden geproduceerd. 
 
Met passie worden tot in detail de armaturen ontwikkeld. Hierbij wordt altijd gezocht naar het ontwerp 
dat een meerwaarde heeft ten opzichte van het bestaande. Het resultaat is bijzonder in 
verschijningsvorm, prestatie, gebruik en mogelijkheden. 
Bovendien wordt sterk gelet op de produceerbaarheid. Producten moeten met een grote 
betrouwbaarheid en met constante kwaliteit kunnen worden geleverd. 
 
De ruime ervaring van Robin Hood Produkties op het gebied van (productie van) verlichting resulteert 
erin dat het bedrijf zeer sterk is in het snel uitwerken van een concept tot een uitstekend productierijp 
ontwerp. Een ontwerp dat voldoet aan de juiste technische kwalificaties, past binnen de financiële 
begroting en waarin het oorspronkelijke idee van de opdrachtgever overeind blijft. 
Op een snelle en efficiënte manier wordt de productie vervolgens door Robin Hood Productie 
uitgevoerd en/of onder begeleiding uitbesteed. 
 
Uiteraard geeft Robin Hood Producties ook verlichtingsadviezen (o.a. lichtberekeningen), en worden 
de ontwikkelingen van LED scherp in de gaten gehouden. 
 

 
 
Het is een bewuste keuze om zoveel mogelijk de Nederlandse “maak industrie” in te schakelen bij de 
toelevering van onderdelen volgens eigen ontwerpspecificatie. Niet alleen zijn de lijnen kort, is 
communicatie gemakkelijk en met snel resultaat, ook wordt zo bijgedragen (al is het maar een heel 
klein beetje) aan het in stand houden van het Nederlandse productiebedrijf. 



 
 
De directe lijn met toeleveranciers alsmede met afnemers (architecten, projectverlichters en  
installateurs) leidt ertoe dat snel en goed wordt ingespeeld op klantspecifieke wensen ten aanzien van 
bijvoorbeeld uitvoeringsvormen/-details of levertijden. 
RHP past de productiecapaciteit bovendien soepel aan naar de behoefte van het moment door 
samenwerking met “vitale ouderen”. 
 
RHP staat zeer dicht op deze productie en vervolgens eindassemblage. Dit laatste vindt plaats op de 
eigen locatie in Amsterdam.  
Een uniek terrein, voormalig munitiedepot en deel van de Hollandse Waterlinie omgeven door 
weilanden dat alle rust en inspiratie biedt om te ontwerpen, prototypes te maken, te evalueren, 
optimaliseren en uiteindelijk efficiënt te produceren. 
 
Alle armaturen zijn getest aan de Europese richtlijnen (TÜV) en voorzien van het CE-teken. 
 
Wellicht is het door boven beschreven doelstellingen en werkwijze dat RHP nauwelijks – geen 
klachten krijgt over het geleverde product en zeker van kleinere, meer direct betrokken 
afnemers/gebruikers zeer positieve reacties ontvangt. 
 
Kortom: Robin Hood Produkties betekent plezier in ontwerp en producten met aandacht en kwaliteit: 
Made in Holland! 
 
U wordt van harte uitgenodigd langs te komen: de armaturen bekijken, kennis maken met de unieke 
locatie aan de rand van Amsterdam.  
Overtuig u van de mogelijkheden en het enthousiasme van Robin Hood Produkties, assembleer in de 
werkplaats uw eigen armatuur of laat u informeren over de basisbegrippen die bij verlichting van 
belang zijn. 
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