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TRIPOD-II,
DESIGN ALS ANTWOORD OP
DE UITDAGINGEN IN 3 GRENSREGIO’S
Design, een tool voor ontwikkeling en innovatie
TRIPOD-II — Transregional project for Innovation and Promotion of Design — is
een samenwerking tussen 12 partners uit
Frankrijk (Hauts-de-France), Wallonië en
Vlaanderen die de overtuiging delen dat
design een tool is dat grensoverschrijdende relaties kan creëren en zo de impact ervan kan vergroten.
Het project krijgt steun van het programma Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en bundelt de krachten van partnerorganisaties die zich engageren voor
een gemeenschappelijke en grensoverschrijdende inzet: design ter beschikking
stellen aan bedrijven die hun concurrentievermogen willen verbeteren en hun
bedrijfsprocessen willen innoveren.
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partners
uit
regio’s
met een engagement
voor design en de
meerwaarde ervan

De goede wil van de mens is eigenlijk is het enige
noemenswaardige obstakel en niet zozeer de taal,
de nationaliteit of de afstand. De wil om de ander te
begrijpen kan fantastische opportuniteiten creëren.
Hélène Caille,
projectleider - GoToS3

Tripod-II is een vervolg op Tripod (2008-2014, Interreg IV)
en maakt deel uit van GoToS3 “Op weg naar een slimme
specialisatie strategie”, een projectenportefeuille van 17
projecten met als ambitie om het grensoverschrijdende
ecosysteem van onderzoek en innovatie te versterken
en de economische ontwikkeling van Kmo’s in de regio
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen te bevorderen.
De grens durven oversteken om oplossingen te zoeken,
dat is de reflex bij uitstek waartoe Tripod-II wil aanzetten! Bovendien hebben de drie betrokken regio’s, Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen, zowel geografisch als historisch nauwe banden. Dit zijn belangrijke
waarden waarmee Tripod-II een bewustzijn creëert rond
het nut van design als oplossingsgerichte manier van
denken.
Tripod-II is gebaseerd op twee sterke overtuigingen:
enerzijds heeft design het potentieel om tot innovatie te
leiden in een bedrijf en veel meer toegevoegde waarde
te creëren dan louter een esthetische afwerking. Anderzijds betekenen grensoverschrijdende samenwerkingen
veel meer dan goede intenties en een gezellig samenzijn
met mensen van een andere regio.
Gelooft u in de kracht van grensoverschrijdende samenwerking? Bent u gewonnen voor de impact van design?
Lees dan zeker verder.

2

TRIPOD-II: 3 PIJLERS DIE DE
IMPACT VAN DESIGN ONTHULLEN
De voordelen van design overstijgen
iedere lands- of taalgrens

“Design is duur, speelt een louter esthetische rol en is weggelegd voor een select
groepje cultureel gezinde mensen.” Dat
zijn enkele van de vooroordelen over design die de ronde doen.
De partners van Tripod-II hebben de handen in elkaar geslagen om de echte waarde van design in de verf te zetten. Op die
manier creëren ze een bewustzijn rond
design als ‘methode’ en als katalysator
voor meer concurrentievermogen, differentiatie en innovatie.

De voornaamste uitdagingen van Tripod-II:
` De hulpmiddelen van design gebruiken als hefboom
voor meerwaarde in een onderneming.
` Grensoverschrijdende  samenwerkingsverbanden
tot stand brengen tussen ondernemingen en designers.
` Wegwijs maken in de designaanpak om beter te kunnen inspelen op de behoeftes van de eindgebruiker.
` Een onderneming begeleiden zodat die dankzij design aan concurrentievermogen wint.

Naast het bewustzijn van design als
katalysator voor meer innovatie is één van
sterke punten van Tripod-II ook de smeltkroes
van complementaire specialisaties.
Olivier Ceccotti, verantwoordelijke
Europese projecten – lille-design

Tripod-II heeft de ambitie om een breder publiek en in het bijzonder bedrijven
warm te maken om een designaanpak toe
te laten als strategisch sleutelelement.
Hiervoor heeft het grensoverschrijdend
project een sterke structuur op poten
gezet die gericht is op een daadkrachtige
verbinding tussen relevante actoren.
Tripod-II brengt complementaire functies samen rond een project en dat leidt
tot een diversiteit van talenten en sterke
resultaten.

De acties van Tripod-II zijn georganiseerd rond drie
pijlers:
` Begeleiding: organisaties begeleiden in hun designaanpak op basis van een diagnose en in functie van
hun doelgroepen.
` Opleiding: bedrijven en andere actoren opleiden om
hun designbronnen optimaal te beheren.
` Netwerken: grensoverschrijdende contacten en opportuniteiten creëren door actoren uit de design- en
bedrijfswereld samen te brengen.
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› Begeleiding
> Opleiding
> Netwerken

Begeleiding
Wanneer design strategie wordt

De eerste van de drie ingrediënten waaruit Tripod-II bestaat, is ‘begeleiding’ en
richt zich tot bedrijven en overheden die
in een grensoverschrijdende designaanpak een meerwaarde zien voor hun eigen
ontwikkeling.

Meer
dan

80

begeleide
bedrijven

Veel bedrijven blijven in hun eigen
netwerk zoeken naar oplossingen en
missen zo uitgelezen kansen.
Roel De Rijck, Business Innovation Coach Antwerp Management School

In het project Tripod-II zijn organisaties
actief die bedrijven begeleiden en de evolutie opvolgen van de verschillende stappen die een dergelijke aanpak met zich
meebrengt. De partners zijn dus goed geplaatst om te weten dat begeleiding een
essentiële rol speelt wanneer een organisatie beslist om design te integreren als
onderdeel van de eigen strategie. Maar
begeleiding is tegelijk ook een vaag en
moeilijk te bevatten begrip. Tripod-II wil
dus enerzijds de economische actoren
warm maken voor de voordelen van design maar ook de meerwaarde van design
tastbaar maken met concrete voorbeelden. Op die manier kunnen bedrijven een
designaanpak integreren in functie van
hun concrete behoeften.
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Concreet gebeurt de begeleiding volgens twee
mogelijk scenario’s:
` Het bedrijf heeft een duidelijk geïdentificeerd project. In dat geval gaan de partners van Tripod-II design aanreiken als veelbelovende piste voor de ontwikkeling en de verwachtingen op een zo concreet
mogelijk manier herformuleren. De noden worden
zoveel mogelijk afgetoetst aan de manier waarop designers werken (bijvoorbeeld met de opmaak van een
lastenboek). De inzet? De bedrijfsleider helpen om de
meest geschikte designer voor het project te kiezen.
` Het bedrijf heeft geen duidelijk geïdentificeerd
project maar wil innoveren en het verschil maken.
De partners van Tripod-II kunnen in dat geval creativiteitssessies op poten zetten. Dergelijke sessies
brengen het bedrijf, de leveranciers, de klanten, een
designer, partners van Tripod-II, ... samen. De aanpak die hier ingezet wordt is gebaseerd op de tools
en de methodes van Design thinking.

De begeleiding wordt opgebouwd vanuit een
gezamenlijke aanpak die alle partners van Tripod-II
delen. Zo’n verrijkend partnership met diverse vaardigheden aan boord, en met specialisten en generalisten
rond design uit de drie regio’s, stelt ons in staat om
dergelijke begeleidingen succesvol te kaderen.
Yves Selliez,
projectleider - Aditec

De kracht van een begeleiding door Tripod-II is onder
meer dat we geval per geval bekijken wat de noden zijn
en op welke manier design een antwoord kan bieden.
Roel De Rijck,
Business Innovation Coach - Antwerp Management School

Voorbeelden van begeleiding: design in bedrijven
Creativiteit en business, verbonden door design

Tripod-II stelt graag twee voorbeelden voor die de pijler ‘Begeleiding’ goed
illustreren: bedrijven die over de grenzen
kijken en samenwerken met een designer
om een concrete nood in te vullen... met
succes!

De samenwerking met Pilipili leidde niet alleen
tot een succesvol eindproduct maar er zijn ook
andere deuren open gegaan, zoals de versterking
van elkaars netwerk doordat we contacten
uitwisselden .
Lamia Mialet,

CozyAir (FR) en Pilipili (BE)

Na een door Tripod-II begeleide selectieronde viel de
keuze op Pilipili, een industrieel ontwerpbureau uit
Kortrijk. Pilipili is erin geslaagd om de technische uitdagingen aan te gaan, zoals de vorm van QAIR7: een omgekeerde piramide met een kabel die door een zeer fijne
punt loopt.

www.cozyair.fr – www.pilipili.be

Bron/source: CozyAir

CozyAir (Villeneuve d’Ascq) is een Frans
bedrijf dat een platform voorstelt voor
de detectie en de analyse van luchtkwaliteit. CozyAir kwam bij de partners van
Tripod-II aankloppen met een concrete
uitdaging: helpen bij de ontwikkeling
en het ontwerp van QAIR7, een toestel
dat zeven verschillende stoffen kan detecteren en comfortparameters bestudeert. De resultaten worden vervolgens
in realtime gevisualiseerd om de kwaliteit van de binnen- en de buitenlucht te
verbeteren.

oprichter CozyAir en luchtkwaliteitsexpert
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› Begeleiding
> Opleiding
> Netwerken

JNIUS (FR) en iol (BE)

Eén van de stokpaardjes van het Franse bedrijf JNIUS
(Armentières) is Arcimboldo, een tegelijk revolutionaire
en praktische fruitpers. Arcimboldo by JNIUS richt zich
zowel tot particuliere als tot professionele gebruikers.
De fruitpers is uitgerust met een gepatenteerde technologie die zorgt voor een 100% natuurlijk en smaakvol sap.
De concrete behoefte van JNIUS? Het
vernieuwende perssysteem bestond
al maar alle andere aspecten van
Arcimboldo moesten nog ontwikkeld en geproduceerd
worden. Via Tripod-II kwam JNIUS in contact met het
Belgische iol (Luik) en dit agentschap kwam als meest
ideale keuze uit de bus voor JNIUS. Het designbureau
iol is gespecialiseerd in industrieel design en heeft een
ruime ervaring met de verschillende fases van een productontwikkeling: tekenen, prototypes maken, testen
en concretiseren.

De praktische designaanpak van iol was precies wat
JNIUS nodig had, op esthetisch vlak, maar ook op het
gebied van ergonomie, onderhoud en vorm.
Jean-François Toubeaux,
zaakvoerder - onderneming JNIUS

JNIUS en iol bleken niet alleen op papier complementaire partners. Bezoekt u binnenkort een restaurant of
een hotel in Parijs? Dan bestaat de kans dat u de fruitpers Arcimboldo by JNIUS ziet staan, het resultaat van
een succesvolle grensoverschrijdende begeleiding door
Tripod-II!

www.arcimboldo.net – www.iol.be
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Voorbeeld van begeleiding:
design in de openbare ruimte
Design en co-creatie ten dienste
van de publieke ruimte
De manier waarop steden, gemeenten en bij uitbreiding
de hele maatschappij een invulling geven aan publieke
ruimte evolueert snel. Zo is er al enkele jaren een trend
om bijvoorbeeld kleiner en compacter te gaan wonen
met als gevolg dat de openbare ruimte een belangrijkere
sociale rol krijgt.
Design, als manier van denken en werken, wordt een tool
voor change management waarbij het een invulling biedt
die meegroeit met een stad, gemeente of wijk.
Vanuit de dynamiek van Tripod-II werden eerst de specifieke noden in de openbare ruimte bepaald, en dit voor
de drie betrokken grensregio’s. Onder meer dankzij deze
voorbereiding ontstonden ambitieuze projecten binnen
verschillende lokale overheden.
Zo hebben verschillende steden en gemeenten in ZuidWest-Vlaanderen design als interdisciplinaire aanpak
omarmd. Dat is onder meer het geval voor oplossingen
rond waterinfiltratie die zich flexibel aanpassen aan de
verschillende activiteiten in de openbare ruimte: ‘groene’ modulaire systemen (die bestaan uit een binnen- en
een buitenmodule) worden toegepast op betonnen oppervlaktes. Het principe is eenvoudig: tijdens een kermis, een markt of een wielerwedstrijd wordt het modulaire systeem eruit genomen en tijdens rustige periodes

Design thinking maakt iets los bij openbare
instellingen en biedt perspectieven die conventionele
oplossingen vaak niet kunnen bieden. Een designer
mee aan tafel zetten voor een project in de openbare
ruimte? Zet u schrap voor een no-nonsense en
toekomstbestendige aanpak.
Kris Dekeyzer, projectmanager ‘design in de publieke ruimte’
– Intercommunale Leiedal

Zin om meer te weten over
het project Urban Design ?
Over de potentiële meerwaarde van design in de
openbare ruimte?
Ontdek deze video.
wordt het systeem opnieuw in de grond
gestoken om de beschermende rol te
vervullen.

Potentieel van

4 164

steden en gemeenten
in de Tripod-II-regio

Deze eenvoudige maar slimme oplossing
zorgt voor een moduleerbaarheid van de
ruimte en een betere controle op het vlak
van insijpelen, waterbuffers en groene
zones of de bewatering van planten.
De ambitie is om deze oplossing, gegroeid
vanuit een designaanpak, ook te implementeren over de taal- en landsgrenzen
heen. Naar aanleiding van de begeleiding
door Tripod-II in het kader van het project Urban Design lopen er verschillende
proefprojecten in Zuid-West-Vlaanderen.
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Opleiding
Designbronnen beheren,
dat kan men leren!
Opleidingen zijn onontbeerlijk in de zakelijke wereld en dat geldt ook voor de
designwereld. Daarom is de ontwikkeling
van vaardigheden de tweede pijler van
het Tripod-II project.

Door middel van opleidingen hebben wij
de relaties tussen designers en designbureaus
enerzijds en de bedrijvenwereld anderzijds
sterker gemaakt.
Thomas Feron,
pedagogisch expert - Design Innovation

Tripod-II: de uitgelezen
plaats om vaardigheden
te ontwikkelen

Deze pijler is geen geïsoleerde activiteit.
Niet zelden wordt tijdens een opleiding
een specifieke behoefte vastgesteld en
leidt dit tot een begeleiding. Bovendien is
iedere opleiding een netwerkmoment op
zich met deelnemers die kennis, praktijken en ervaringen uitwisselden.
Met de pijler ‘opleidingen’ wil het project
Tripod-II de verschillende doelgroepen
sensibiliseren rond de inzet van Design
thinking als innovatieve meerwaarde in
bedrijven. Op die manier ligt de pijler ‘opleidingen’ volledig in lijn met de ambitie
van het grensoverschrijdende project:
bedrijven begeleiden en bewustmaken
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van de meerwaarde die de expertise van een designer
inhoudt. Daarnaast is de ambitie ook om bedrijven autonomer te maken in hun reflex om designtools in te
zetten en Design thinking te implementeren in hun strategieën.
Om deze doelstelling kracht bij te zetten, zorgden de
partners van Tripod-II steeds voor een praktijk- en actiegericht verloop van de opleidingen met als uitkomst
concrete realisaties zoals een prototype, een pitch of
basismodel. De deelnemers krijgen zo concrete waarde
die ze meteen konden toepassen in hun veranderingsproject of marktlancering.

75

opleidingen,
meer dan

200

unieke deelnemers

Via Tripod-II hebben meer dan 150 bedrijven en ruim 50 designers hun vaardigheden kunnen aanscherpen. Tijdens de
meer dan 75 opleidingen was het aantal
Franse en Belgische deelnemers trouwens zo goed als gelijk: een bewijs dat de
grensoverschrijdende ambities mooi in
evenwicht zijn tussen beide landen!

De opleidingen hadden niet alleen de bedoeling
om kennis over te dragen maar waren ook
praktijk- en actiegericht.
Thomas Feron,
pedagogisch expert - Design Innovation

Voor iedere doelgroep
een opleiding op maat

De implementatie van Design thinking
heeft vaak dezelfde basis en hetzelfde
type tools maar de context waarin
deze toegepast worden verschilt vaak
van regio tot regio. Dankzij Tripod-II
en dankzij de grensoverschrijdende
dimensie kregen de deelnemers een
klankbord met als doel om deze
tools in te zetten in functie van
hun eigen noden en de noden van
hun gebruikers.
Thomas Feron,

Bedrijven

Designers

 Who is my user :
de behoeften van de
doelgroepen beter
kennen.

O
 ntwikkeling van
commerciële
vaardigheden.

 Service design inzetten
als tool voor meer
innovatie.

 I dentificatie van
nieuwe te ontwikkelen
vaardigheden.

D
 e meerwaarde van
 I nnovatie creëren op
design en van een
basis van innoverende
designer in een bedrijf
economische modellen.
benadrukken.
H
 et eigen werk op een
concrete en tastbare
manier belichten.

pedagogisch expert - Design Innovation
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Netwerken

› Begeleiding
> Opleiding
> Netwerken

Partners op afstand...
en toch zo dichtbij!
Achter ieder product, ieder design, zit een
mens van vlees en bloed. Ook achter iedere
onderneming schuilen mensen. De mens
is een zowel onontbeerlijke als verrijkende factor in het proces waarbij design een
sleutelrol krijgt in een businesscontext.
Dat brengt ons bij het netwerken, de derde
pijler van het project Tripod-II.

Veel designers hebben een T-shaped profiel: ze hebben hun specialisatie maar ook bredere, algemene
vaardigheden. Vaak moeten ontwerpers dus beroep doen op collega-designers met aanvullende specifieke vaardigheden. De netwerkevenementen zijn een uitstekende manier om die vaardigheden te vinden.
De uitwisseling van ervaringen, uitdagingen en kansen maakt deel uit van het leven van een designer.

313

Cyrielle Doutrewe,

unieke deelnemers

De pijler ‘netwerken’ vloeit op een natuurlijke manier voort uit de noden en
wensen van bedrijven en designers. Bovendien ligt de pijler volledig in lijn met de
begeleiding en de opleiding. Vaak leiden
ontmoetingen tot aanvragen voor begeleiding die op hun beurt nieuwe opleidingen doen ontstaan.

Waarom zijn fysieke of digitale
ontmoetingen de manier bij
uitstek om interdisciplinair
te netwerken?

Er bestaan wel degelijk obstakels die een
productieve ontmoeting tussen bedrijven en designers in de weg staan. Denk
maar aan een moeilijk wederzijds begrip
of aan het aantal uitnodigingen die men
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projectverantwoordelijke - Wallonie Design

tegenwoordig ontvangt... niet eenvoudig. De partners
van Tripod-II zijn zich bewust van deze obstakels.

Voor designers zijn kansen om de vaardigheden te
tonen, de aanpak voor te stellen, andere designers te
ontmoeten of om prospectie te doen, uiterst kostbaar!
Tripod-II beschikt over de nodige tools en het netwerk
om ontmoetingen mogelijk te maken .
Cyrielle Doutrewe,
projectverantwoordelijke - Wallonie Design

Begeleiding, opleiding, netwerken: de drie pijlers van
het Tripod-II project vormen een logische cyclus en
ondersteunen de hoofdopdracht: de kaart van grensoverschrijdende samenwerking spelen zodat de economische actoren de potentiële waarde van design volop
benutten.

© Aaron Lapeirre

DIT GEBEURDE
ER TIJDENS
TRIPOD-II !
Ontmoetingen die design
in de verf zetten als
katalysator voor innovatie
Tripod-II neemt u graag mee doorheen
enkele sterke momenten die het project heeft
voortgebracht. Het gaat om ontmoetingen,
bezoeken en andere initiatieven die de missie
en filosofie van het grensoverschrijdende
project alle kracht bijzetten.

Design Fusion 2018
Grensoverschrijdende
opportuniteiten ten
volle benutten
Eén van de hoogtepunten van het TripodII project was zonder twijfel Design Fusion op 18 oktober 2018. Kortrijk XPO was op
dat moment het decor voor de 26e editie
van de Biënnale Interieur, een tentoonstellingsplatform en een internationale
referentie op het vlak van architectuur en
design. Een evenement waarop Tripod-II
niet mocht ontbreken!

Design Fusion 2018 was een uitgelezen
moment om een breder publiek warm
te maken voor de designaanpak en
realisaties van designers uit grensoverschrijdende regio’s voor te stellen.
Thibaut Freychet, verantwoordelijke
communicatie – lille-design

Tijdens Design Fusion schoof het grensoverschrijdende project “Meaningful Design” naar voren, met andere woorden
design met een betekenis. Op het programma van het evenement in 2018 stonden verschillende sessies rond Design
thinking, branding of Design experience,
thema’s die design belichten als middel
om tot concrete oplossingen te komen
voor problemen in bedrijven.
Design Fusion 2018 vond plaats onder verschillende vormen: masterclasses, een
zone om experten te ontmoeten, keynote
speakers en ‘young designers on stage’,
unieke momenten.
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› Design Fusion
> Designer Clubs
> Decathlon
> Design & Plastics

Meer dan

20

nationale en internationale 		
experten
inspireren
bezoekers

390

De bezoekers kregen de kans om zich te verdiepen in
één of meerdere thema’s die eigen zijn aan het DNA van
Tripod-II.

Duurzame impact creëren
dankzij Service design

Service design is een onderwerp dat Tripod-II met veel
genoegen omarmt. Tijdens deze masterclass werden
An Cosaert (Expert Innovatie & Intellectuele Eigendom)
en Maka De Lameillieure (Directrice Research & Development), beiden verbonden aan Antwerp Management
School, uitgenodigd om uit te leggen hoe Service design
een bedrijf kan helpen om duurzamer te worden.
De ontwikkeling van diensten met design als insteek kan
inderdaad een transformerende impact hebben op bedrijven. Die bedrijven worden aangezet om gebruikersgerichte informatie in te zetten en veranderingen door
te voeren met een gunstig effect op de bedrijfsprocessen.

Experience design voor een duurzame
en innovatieve bedrijfscultuur

Steeds meer bedrijven beseffen dat duurzame innovatie
vraagt om de betrokkenheid van een diverse groep mensen. Tijdens deze masterclass verwezen Dr. Sara Bastiaensens (Senior onderzoeker) en Roel De Rijck, Business
Innovation Coach, naar Business design en naar Human
Resource Management om deze aanpak toe te lichten.
Zij lieten duidelijk uitschijnen dat een bedrijf dat een eigen innoverende bedrijfscultuur alsook een positieve
werknemerservaring mogelijk maakt, aan innovatie wint.

© Aaron Lapeirre

openbare ruimte kwamen delen. De keynote speakers Zuzanne Skalska, innovatie- en designexpert, Stefan Schöning,
productontwikkelaar en Eefje Cottenir,
sociaal onderneemster, hebben het publiek meegenomen in hun overtuiging dat
de aanpak en de creativiteit van een designer een openbare ruimte zinvoller en
aantrekkelijker kan maken. Ook nieuwe
economische modellen met sociale impact kwamen aan bod.

Meaningful design talks
Expertise op een grensoverschrijdende
manier overbrengen

In de expertzone bracht Design Fusion geïnteresseerde bezoekers in contact met partnerorganisaties die
gespecialiseerd zijn in de begeleiding van het innovatieproces. Het doel was om expertise uit te wisselen
rond innovatie en differentiatie. De organisaties waren
onder meer GoToS3, VOKA West-Vlaanderen, Antwerp
Management School, Flanders DC en Tripod-II.

Young designers on stage

11 jonge getalenteerde designers kregen de kans om hun
realisaties te tonen en hun creatieve aanpak toe te lichten. De designers kwamen uit Vlaanderen, Wallonië en
Hauts-de-France, wat het grensoverschrijdende karakter van de presentatie versterkte, en delen de overtuiging dat design een transformerende kracht heeft.

Common space talks

Urban Design is één van de emblematische projecten
van Tripod-II en een mooi voorbeeld van de begeleiding
die het grensoverschrijdende project voorstelt. Een designer kan niet alleen toegevoegde waarde creëren voor
een bedrijf maar ook een sleutelrol spelen om uitdagingen aan te gaan in de publieke ruimte.
De partners van Tripod-II nodigden enkele internationaal bekende sprekers uit die hun visie op design in de

Eén van de doelen van het project Tripod-II
is om design naar voren te schuiven als
betekenisvolle aanpak eerder dan een
louter esthetische functie.
Nynke Tromp, Assistant Professor Social
Design & Behaviour Change aan de Technische Universiteit Delft, Thierry Brunfaut, creatief directeur en medeoprichter van Base Design, Pierre-Yves Panis,
Chief Design Officer bij Signify en Joni
Saylor, manager van het IBM Design Practices-team, konden dankzij hun ervaring
met Design thinking sterke argumenten
aanreiken rond de impact van design en
zo de clichés weerleggen.
Zin om de sfeer van
Design Fusion 2018
opnieuw te beleven ?
Bekijk dan zeker deze
aftermovie.
Op basis van het succes van Design Fusion
2018 zal er een nieuwe editie plaatsvinden
in 2021. Het wordt opnieuw een ontmoeting voor liefhebbers van design maar ook
voor iedereen die design ziet als krachtig
tool om grensoverschrijdende kansen te
ontwikkelen.
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› Design Fusion
> Designer Clubs
> Decathlon
> Design & Plastics

Designer Clubs
Creatieve en vastberaden
blik op design
De Designer Clubs waren zoveel meer dan
een gezellig onderonsje tussen gelijkgestemden. Het specifieke thema diende
telkens als kapstok en iedere deelnemende designer kon zijn of haar ervaringen delen, nieuwe inzichten vergaren en
complementaire vaardigheden vinden.
Het grensoverschrijdende aspect voegde
bovendien een extra dimensie toe aan de
Designer Clubs.

Eén van de resultaten van de Designer
Clubs in het kader van Tripod-II is een
grensoverschrijdend format dat we
in de toekomst verder gaan uitrollen.
Stijn Debaillie,

De knowhow van de Euroregio:
Welke projecten kunnen deze knowhow valoriseren?
(22 februari 2018 - Rijsel)

Samenwerkingen maken deel uit van het DNA van
Tripod-II. Het grensoverschrijdende project speelt die
rol met verve en stelt aan designers uit de 3 regio’s voor
om een project te realiseren in co-creatie.

coördinator - Designregio Kortrijk

POC La Péniche
(5 februari 2019 - Rijsel)

Publieke aanbestedingen zijn een kans voor designers
om hun vaardigheden voor te stellen en projecten te realiseren met een grote weerklank, wat zichtbaarheid en
perspectief oplevert. Waarom zouden we dan niet aan de
designers de kans geven om te reageren op drie belangrijke publieke projecten tijdens de Designer Clubs? Het
gaat om “Urban Design”, de ontwikkeling van projecten
in de openbare ruimte, “Péniche Design Public”, een rivierenparcours in de Eurometropool en “Lille Metropool
2020 World Design Capital”, de ontwikkeling van Proof of
Concepts (POC).
Heeft u interesse in het programma
Urban Design? Ontdek hier
5 projecten die Tripod-II lanceerde
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Design & circulaire economie

Prijsbepaling in de creatieve sector

(24 oktober 2019 - Kortrijk)

(5 mei 2020 - webinar)

Design en circulaire economie zijn tegenwoordig veelbesproken concepten. Maar
hoe zit het met de fusie tussen beide werelden? Wat is circulair design? Tripod-II
kon doorheen de concrete voorbeelden
de reële impact aantonen die design
kan hebben tijdens de transitie naar een
circulaire economie. Tripod-II deed hiervoor een beroep op Brieuc Saffré, medeoprichter van Wiithaa, een Frans ontwerpbureau dat dagelijks bezig is met de
verschillende fases in het leven van een
product, ook het einde van dat leven.

Hoe een goed tarief bepalen? Het is een praktische vraag
die terecht wordt gesteld door creatieve ondernemers.
De kostprijs is immers een belangrijke factor tijdens de
activiteiten van een designer. Tripod-II kaartte het onderwerp aan en reikte methodes aan die helpen om een
prijs te bepalen. Een goed uitgevoerde prijsbepaling kan
een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van een bedrijf.
Heeft u interesse in dit thema?
Herbeleef dit webinar dankzij
deze replay!

The future of design
Wilt u meer weten over
circulaire economie?
Dan vindt u hier
podcasts over het
onderwerp.

Fablabs Stories
(14 november 2019 - Doornik)

Fablabs zijn laboratoria die open zijn voor
het grote publiek, werkplekken die naargelang de regio een eigen manier van
functioneren en eigen specialisaties hebben alsook specifieke beroepen aantrekken. Tripod-II heeft deze werkplekken
voorgesteld en de manier waarop prototypes bijdragen aan concrete projecten
die ontstaan op deze fablabs. De vier
fablabs die werden voorgesteld tijdens
deze Designer Club zijn
• Fab-C (Charleroi)
• Pl@teform’Icam (Rijsel)
• BUDA ::lab (Kortrijk)
• Fablab Wapi (Doornik).

(8 december 2020 - webinar)

Het lijkt nu, meer dan ooit, erg belangrijk om het beroep
van de designer en de toekomst van het beroep te analyseren. Tripod-II legde het voor aan Arne van Oosterom
die een interessante bijdrage leverde tijdens deze Designer Club.
Arne legde eerst een parcours af als creatief directeur en richtte vervolgens Design Thinkers Group
op. Hij was dus de juiste man om een gesprek over het
beroep van designers op gang te brengen en te leiden.
Arne deelde ook sterke momenten van zijn volgende
werk “The Space In-Between” met de deelnemers. Het
was een Designer Club die volledig in het teken stond
van verandering en evolutie, concepten waar designers
voortdurend mee te maken krijgen!
U vindt hier de volledige
opname van het webinar
dat Arne van Oosterom gaf.
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› Design Fusion
> Designer Clubs
> Decathlon
> Design & Plastics

Business Exploration
bij Decathlon
De inspirerende kracht
van Design thinking
In december 2019 organiseerden de Tripod-II partners
een bezoek aan B’TWIN Village van Decathlon in Rijsel.
B’TWIN Village is een concept en een unieke locatie in
het teken van wielrennen en fietsen voor het hele gezin. In dit dorp worden trouwens alle Decathlon fietsen
ontworpen en gebouwd. Een dertigtal ontwerpers uit
Wallonië, Vlaanderen en Hauts-de-France ontdekten
hoe Design thinking ingebakken zit in het DNA van de
multinational.

De aanpak van Decathlon vertoont raakvlakken
met de dagelijkse uitdagingen van ontwerpers.
Eender welke KMO kan veel leren van de manier
waarop de multinational blijft innoveren en zichzelf
in vraag stelt.
Roel De Rijck,
Business Innovation Coach - Antwerp Management School

Decathlon ontwerpt producten vanuit een functionele
behoefte, vanuit en een concrete vraag uit de markt.
Daarvoor onderzoekt het bedrijf eerst de noden en behoeften van huidige en toekomstige gebruikers en hecht
daarbij ook veel belang aan de zintuigelijke ervaring en
de emoties die een product oproepen.

Wij hebben een functionele aanpak want de
prestatie van een product is rechtstreeks gelinkt
aan de functie van de sportman of -vrouw.
Bij Decathlon hechten we veel belang aan de
empathie naar onze gebruikers toe.
Emerson Delcour,
Head of Design – Decathlon
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Ieder departement beschikt over
eigen kennis maar de ontwerpers
en marketeers gaan voortdurend
met elkaar in dialoog. Bij Decathlon
speelt de designer bijvoorbeeld een
rol tijdens de marktonderzoeken.
Thomas Vancraeynest,
Designer – Deepwater
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designers
werken bij Decathlon

Waarom dit bezoek geen
toeval was op de kalender
van Tripod-II?

Naast de innovatie gedreven desig
naanpak om producten te ontwikkelen,
pakte Decathlon tijdens het bezoek ook
uit met de eigen bedrijfsstructuur waarin
de functionele manier van denken zich
doortrekt naar een minder klassieke rolverdeling. Bij Decathlon is de rol van de
designer niet beperkt tot alleen maar de
productontwikkeling.

Het draait hier om user experience
en dat is een aanpak die we gaan
meenemen naar ons bedrijf.
Ellen Gevaert,
Designer - European Spinning Group

Laat u inspireren door
de beelden van dit
onvergetelijke bezoek!

› Design Fusion
> Designer Clubs
> Decathlon
> Design & Plastics

Design x Plastics
Design als perspectief
voor de kunststofsector
De meeste kunststof komt uit de petrochemie en de kunststofsector is bijgevolg
geen onbesproken branche. De kunststofsector zit echter in volle transitie,
onder meer door een shift naar kunststof
van biologische oorsprong*. Zou design
kunnen bijdragen aan deze positieve
evolutie?
Vanuit die interessante open vraag ontstond het evenement Design x Plastics op
21 mei 2019. Meer dan 100 personen kwamen samen in het laboratorium Matériaux
et Procédés van IMT Lille-Douai.

De uitdagingen binnen de kunststofsector
vormen een ideale context waarin de
designer zijn of haar talent en Design
thinking kan loslaten.

De productie van kunststof is
vermenigvuldigd met
op
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Er zijn twee thema’s die de ronde doen bij de spelers in
de kunststofindustrie, zowel bij de producenten als bij
de verwerkers: ecologische factoren en Smart Plastic.
Steeds meer producenten kiezen voor kunststof van
plantaardige of van biologische oorsprong in plaats van
plastiek op basis van ruwe olie. Daarnaast wordt de toegevoegde waarde en de functie van kunststof herbekeken en opnieuw gevaloriseerd voor gebruikssituaties
waarbij andere materialen ontoereikend blijken.

Er is een groot belang om designers,
onderzoekers en bedrijven samen te brengen
want dat leidt tot innoverende oplossingen.

Thomas Chuzeville,

*Biokunststof kan verwijzen naar twee types: (1) kunststof
‘van biologische oorsprong’ waarbij de grondstof uit de
biomassa komt zoals planten in plaats van olie en (2) biologisch afbreekbare kunststof die afgebroken wordt in
kleinere elementen. (Bron : Ecoconso.be)

jaar (Ecoconso.be)

Een woordje uitleg over kunststof

Anne-Claire Hostequin,

projectleider Design & Innovation – lille-design

Design x Plastics kon ook voortbouwen
op de expertise van BIOHARV, een ander grensoverschrijdend project van
Interreg dat lokale expertise wil ontwikkelen op het vlak van elektrische generatoren en elektroactieve materialen.
BIOHARV stuurt hiervoor vooral aan op
vernieuwende materialen van biologische oorsprong. De synergie tussen
beide domeinen is een succes!
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Product Designer - Atelier Luma

Design x Plastics is erin geslaagd om design aan te voeren
als antwoord op deze uitdagingen en als meerwaarde
bij de verwerking en de functionele toepassingen van
kunststof.
Daarnaast is het veelbelovende evenement Design x
Plastics de start geweest van groeiende ambities om
dergelijke ontmoetingen ook voor andere branches te
organiseren, bijvoorbeeld in de textielsector.
Herbeleef de sfeer
van dit evenement.
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Vooruitblik en visie voor de toekomst
Hoe zal design evolueren, in het bijzonder
in een grensoverschrijdende context?
De oorspronkelijke ambitie van Tripod-II was duidelijk:
een reflex bij bedrijven creëren waarbij ze vandaag en in
de toekomst spontaan aan design denken als antwoord
op uitdagingen, zowel binnen bedrijven als in de maatschappij.
` Maar hoe ver staan we?
` Hoe kijken bedrijven naar die toegevoegde
waarde?
` Hoe zien designers hun rol evolueren en dus
ook hun toegevoegde waarde?
` En hoe kijken bedrijven en designers naar samenwerkingen in een grensoverschrijdende context?
Op het einde van het project wilden de partners van
Tripod-II een antwoord zoeken op deze vragen. Ze lanceerden een prospectief onderzoek naar de toekomst
van het beroep van designers maar ook naar de meerwaarde van design in bedrijven, dit alles in de bijzondere
grensoverschrijdende context.

Het doel van de enquête is duidelijk: aan de hand
van de ontvangen respons willen we een globaal
beeld vormen van de leidende rol die een designer
kan spelen in een bedrijf.
Cyrielle Doutrewe,
projectverantwoordelijke - Wallonie Design

De enquête werd opgemaakt in drie talen en vanaf eind
2020 verspreid in de drie regio’s (Frankrijk, Wallonië en
Vlaanderen). Tijdens de redactie van deze publicatie is
de verzameling van antwoorden nog volop bezig.
Bij de respondenten wordt gepolst naar de evolutie
van het beroep van de designer alsook naar
veranderingen die plaatsvinden in de veelzijdige en functionele rol van design,
zowel in het heden als in de toekomst.

18

` Welke rol en taken krijgt de ontwerper
toebedeeld in bedrijven, nu en in de toekomst?
` Welke vaardigheden zullen designers in de
toekomst moeten ontwikkelen?
` Welke zijn de argumenten om met een
designer te werken, nu en in de toekomst?
` Welke voordelen biedt een samenwerking
met een ontwerper uit een andere regio?
` Welke vaardigheden zijn eigen aan een
bepaalde regio? Welke zijn daar moeilijker
te vinden en in welke expertise zou een
regio moeten investeren?
Door dit prospectieve onderzoek te voeren
rond design en de meerwaarde ervan, in een
grensoverschrijdende context, creëert TripodII waardevolle informatie. De resultaten zullen
later worden gecommuniceerd en zullen de
bezielers van het grensoverschrijdende project
in staat stellen om hun activiteiten verder te
versterken en hun toekomstige ambities nog
scherper af te lijnen.

Na Tripod-II
Geen vaarwel
maar tot ziens!
De drie pijlers van Tripod-II zijn de ingrediënten van een sterk recept dat bewustzijn creëert rond design als logisch
proces dat zowel oplossings- als gebruikersgericht is.

Oppervlakte van

49 251

km2

van grensoverschrijdende
samenwerking

De begeleiding van economische actoren
is nodig omdat design moet gewaardeerd
worden voor wat het echt is, namelijk een
manier van denken en van handelen en
niet als een eindproduct. De verkennende houding van een designer kan helpen
om innovatieve oplossingen te vinden en
concrete antwoorden op dagelijkse uitdagingen.
De opleidingen zijn relevante manieren
om dat bewustzijn verder te ontwikkelen
en het belang van Design thinking tastbaar te maken.
Tijdens het netwerken en de verschillen
de ontmoetingen hebben de deelnemers
kunnen ervaren wat de kracht is van design als katalysator voor meer innovatie.

De interesse in hoe andere regio’s hun
designaanpak organiseren heeft een fundament
gelegd voor gezamenlijke projecten in de
toekomst. Tripod-II is geen project dat zomaar
stopt op het einde van de officiële termijn
maar het project is de start van duurzame
grensoverschrijdende relaties met design
als gemeenschappelijke passie.
Romain Flamecourt,
Projectleider - Maison du Design

Deze drie pijlers zijn geen geïsoleerde eenheden maar
vormen een samenhang van acties die elkaar versterken
en design de plaats geven die het verdient. De functionele meerwaarde voor de eindgebruiker staat bij deze
aanpak steeds centraal.
De partners hebben de ambitie om de filosofie van
Tripod-II verder uit te dragen en dat is niet zomaar een
intentieverklaring.
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De partners van het TRIPOD-II-project staan voor u klaar!

TRIPOD-II

Projectpartners

De drie pijlers worden als volgt vertegenwoordigd door de partners:
LILLE-DESIGN

CCI GRAND LILLE

Lens, Pas-de-Calais - FR
www.aditec.org

Rijsel, Hauts-de-France - FR
www.hautsdefrance.cci.fr

ⒷⓄⓃ

ⒷⓃ

ⒷⓃ

IDETA

CHARLEROI
ENTREPRENDRE

ANTWERP
MANAGEMENT SCHOOL

Doornik, Picardisch Wallonië - BE
www.ideta.be

ⒷⓄⓃ

V.U. : Wallonie Design asbl - rue Paradis, 78 4000 Liège - www.walloniedesign.be

ADITEC

Rijsel, Hauts-de-France - FR
www.lille-design.com

INTERCOMMUNALE
LEIEDAL

Kortrijk, Vlaanderen - BE
www.leiedal.be

METROPOLE
EUROPEENNE DE LILLE

Rijsel, Hauts-de-France - FR
www.lillemetropole.fr

ⒷⓃ

DESIGNREGIO
KORTRIJK

Charleroi, Wallonië - BE
www.charleroi-entreprendre.be

Antwerpen, Vlaanderen - BE
www.antwerpmanagementschool.be

Kortrijk, Vlaanderen - BE
www.designregio-kortrijk.be

ⒷⓃ

Ⓞ

ⒷⓃ

WALLONIE DESIGN

DESIGN INNOVATION

MAISON DU DESIGN

Luik, Wallonië - BE
www.walloniedesign.be

Charleroi, Wallonië - BE
www.designinnovation.be

Bergen, Wallonië - BE
www.maisondudesign.be

ⒷⓃ

Ⓞ

ⒷⓃ

Ⓑ

Geassocieerde projectpartners

Medefinanciers
met de steun van

Ⓑ Begeleiding

Ⓞ Opleiding

Ⓝ Netwerken

Avec le soutien du
Fonds européen de Développement Régional
Met de steun van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

