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Tripod-II en zijn prospectieve beschouwingen 

Tripod-II is een Interreg-project France-Wallonie-Vlaanderen dat 
door twaalf partners wordt gedragen en grensoverschrijdende 
samenwerking tussen ondernemingen en designers in de hand 
werkt. Het maakt deel uit van GoToS3 “Laten we naar slimme 
specialisatie gaan”, een portefeuille met zeventien projecten die het 
grensoverschrijdende ecosysteem inzake onderzoek en innovatie 
moeten versterken en de economische ontwikkeling van de kmo’s 
van de regio France-Wallonie-Vlaanderen moeten bevorderen. 

In het kader van het werkpakket Promotie en valorisatie van 
design werd prospectief nagedacht over wat de toekomst voor het 
designervak te bieden zou kunnen hebben en dat dan vooral in een 
grensoverschrijdende context (concreet gaat het om samenwerking 
tussen ondernemingen en designers van verschillende regio’s) 
en met bijzondere aandacht voor de zones Hauts-de-France, 
Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen, de Tripod-II zone. 

INLEIDING 

INLEIDING

Prospectieve beschouwingen in het kader van het Tripod-II project 
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Opbouw van de vragenlijst en ontvangen antwoorden 

Deze enquête werd gerealiseerd op basis van een Google Form (in 
twee talen, Nederlands en Frans) dat uitsluitend gesloten vragen 
bevatte rond verschillende thema’s: 

• het designervak; 
• de evolutie van de competenties van de designer; 
• waarom nu met een designer werken?; 
• waarom werken met een designer uit een andere regio?;
• en, uitsluitend voor de respondenten uit de Tripod-II 
projectzone: welke designcompetenties zijn volgens hen eigen aan 
hun gebiedsdeel? 

Vooraf werd bepaald welke elementen beoordeeld moesten 
worden, op basis van wat een beperkt aantal respondenten had 
geantwoord op dezelfde vragen als degene die hier aan bod 
komen, maar dan in de vorm van open vragen. De antwoorden op 
de open vragen werden samengevat om voor de gesloten vragen 
antwoorditems te kunnen definiëren. 

Voor elk deel moesten de respondenten oordelen, enerzijds, 
in welke mate een geheel van beweringen gezien vanuit 
het heden waar is, en, anderzijds, in welke mate diezelfde 
beweringen met het oog op de toekomst waarschijnlijk zijn. 

Bij elke bewering moesten de respondenten zich het volgende 
afvragen: 

• is dit nu vaak, soms of nooit het geval? (of, ik heb geen mening 
over de mate waarin deze bewering nu waar is); 

• zal dit in de toekomst nog vaak, soms of nooit het geval zijn? 
(of, ik heb geen mening over de mate waarin deze bewering in de 
toekomst waarschijnlijk is). 

De bedoeling is om op die manier de indrukken van de 
respondenten te verzamelen, zodat de toekomstmogelijkheden 
van het designervak in een grensoverschrijdende context 
geschetst kunnen worden en nagedacht kan worden over de 
voordelen van de samenwerking met een designer en dan vooral 
een designer uit een andere regio. Om inzicht te verwerven in alles 
wat samenwerken met een designer te bieden heeft, moest eerst 
in herinnering gebracht worden wat de designer doet en in staat is 
om te doen; verder moet gekeken worden naar de competenties 
die hij zou kunnen ontwikkelen als blijkt dat hem in de toekomst 
nieuwe taken toevertrouwd zullen worden. 

De respondenten

De enquête heeft niet de pretentie om even exact en representatief 
te zijn als een volgens de regels gerealiseerde opiniepeiling. Het 
gaat eerder om een momentopname met een samenvatting van 
de antwoorden op een reeks vragen over de mogelijke toekomst 
van het designervak, meer bepaald in een grensoverschrijdende 
context. 

We ontvingen in totaal 113 antwoorden. 

‣ Geografische spreiding van de respondenten:

• 41 antwoorden uit de Tripod-Il projectzone: 
 - 15 uit Henegouwen,
 - 9 uit Oost- en West-Vlaanderen samen, 
 - 17 uit Hauts-de-France,

• 72 antwoorden van buiten de Tripod-II projectzone 

‣ Profiel van de respondenten:

• 73 antwoorden van designers,
• 9 antwoorden van ondernemers,
• 22 antwoorden van instellingen die design promoten en/of in 

design gespecialiseerd zijn, 
• 9 antwoorden van partnerinstellingen die design niet als 

specialiteit hebben. 

Bepaalde categorieën van respondenten zijn met andere woorden 
in de minderheid en de door hen aangehaalde tendensen zijn 
maar beperkt significant. 

De resultaten

In bijlage bij dit document zitten alle grafieken aangaande de 
ontvangen antwoorden, voor vandaag en voor de toekomst. 

INLEIDING
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De evolutie van de competenties van designers, 
met het oog op de evolutie van hun taken 

Volgens een meerderheid van de respondenten (met een 
meerderheid in elke categorie en zowel in de Tripod-II zone 
als daarbuiten) zullen gezien de evolutie van de taken van de 
designers, de onderstaande competenties heel waarschijnlijk 
worden versterkt: 

• het vermogen ontwikkelen om een coherente totaaldienst 
te verstrekken die op de gebruikers is gericht en op de 
behoeften van de klanten inspeelt; 

• zichzelf, zijn verworvenheden en zijn aanpassingsvermogen 
nog vaker in twijfel trekken; 

• vaardigheden inzake onderzoekstechnieken bij gebruikers 
(van diensten of producten) verder ontwikkelen; 

• hun vermogen om goed over hun activiteiten te 
communiceren, een boost geven; 

• hun kennis in verband met kringloopeconomie, ecoconceptie, 
biomaterialen, enz. verder ontwikkelen. 

De respondenten zijn eerder verdeeld wat betreft andere 
competenties en de mate van waarschijnlijkheid dat ze versterkt 
worden; de verschillen vallen meer op tussen de categorieën van 
respondenten dan tussen de respondenten van binnen en buiten 
de Tripod-II zone: 

• inlevingsvermogen en competenties op het vlak 
van menswetenschappen verder ontwikkelen; zeer 
waarschijnlijk voor de designers, de designpromoteren, 
de partnerinstellingen en een deel van de ondernemers, 
waarschijnlijk voor het andere deel van de ondernemers; 

• hun vermogen verder ontwikkelen om complexe verklaringen 
te verduidelijken en samen te vatten: zeer waarschijnlijk 
voor de designers, ondernemers en designpromotoren, 
waarschijnlijk voor de partnerinstellingen; 

• hun vermogen verder ontwikkelen om een totaalbeeld, een 
globale en transversale visie te bieden: zeer waarschijnlijk 
voor de designers en designpromotoren, waarschijnlijk voor 
de ondernemers en partnerinstellingen; 

• hun kennis van de verschillende betrokken beroepen 
verder ontwikkelen om kruisbestuiving te bevorderen: 
zeer waarschijnlijk voor de designers, ondernemers 

en designpromotoren, waarschijnlijk voor de 
partnerinstellingen;

• leren om beter te communiceren met de verschillende 
(interne en externe) betrokken actoren: zeer waarschijnlijk 
voor de ondernemers en designpromotoren, waarschijnlijk 
voor de designers en partnerinstellingen; 

• hun competenties verder ontwikkelen inzake cocreatie 
bevorderen, leiding geven en bemiddelen: zeer waarschijnlijk 
voor de partnerinstellingen en een deel van de designers, 
ondernemers en designpromotoren, waarschijnlijk voor 
het andere deel van de designers, ondernemers en 
designpromotoren; 

• leren bijdragen tot het veranderingsmanagement: 
zeer waarschijnlijk voor de designers, ondernemers 
en designpromotoren, waarschijnlijk voor de 
partnerinstellingen; 

• de ingesteldheid van een adviseur verwerven: zeer 
waarschijnlijk voor de designers, waarschijnlijk 
voor de ondernemers, de partnerinstellingen en de 
designpromotoren; 

• hun commerciële en ondernemersvaardigheden verder 
ontwikkelen: zeer waarschijnlijk voor de designers en een 
deel van de partnerinstellingen, waarschijnlijk voor het 
andere deel van de partnerinstellingen, de ondernemers en 
de designpromotoren; 

• de werking van de overheidsinstellingen beter leren 
begrijpen met de bedoeling om ermee samen te werken: zeer 
waarschijnlijk voor de ondernemers, waarschijnlijk voor de 
designers, de designpromotoren en de partnerinstellingen; 

• hun kennis inzake kunstmatige intelligentie verder 
ontwikkelen: zeer waarschijnlijk voor de ondernemers en de 
partnerinstellingen, waarschijnlijk voor de designers en de 
designpromotoren. 

SAMENVATTING VAN ENKELE LESSEN DIE UIT 
DE ONTVANGEN ANTWOORDEN WERDEN GETROKKEN 

Hier brengen we verschillende elementen samen die naar onze mening gezien kunnen worden als lessen uit de ontvangen antwoorden en 
meer bepaald uit de analyse van deze antwoorden volgens het spectrum dat eigen is aan Tripod-II, nl. de meerwaarde van samenwerking 
met een designer, in het bijzonder in een grensoverschrijdende context.

SAMENVATTING
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Waarom nu met een designer werken?

De volgende beweringen werden ter beoordeling voorgelegd aan 
de respondenten: 

• wat geproduceerd wordt, aantrekkelijker en wenselijker 
maken; 

• omzet verhogen; 
• door een betere kostenbeheersing de winstmarge verhogen; 
• zich onderscheiden van de concurrentie; 
• coherentie tussen het project en zijn doelstellingen 

(opdrachten, visie, waarden) waarborgen; 
• vooruitlopen op toekomstmogelijkheden (middelen, 

behoeften, gebruiken), ze bevorderen en zich erop 
voorbereiden; 

• de onderneming ten overstaan van de verandering beter 
aanpassen en flexibeler maken. 

Wat betreft de grotere aantrekkelijkheid en wenselijkheid 
van wat geproduceerd wordt, kunnen we stellen dat er een 
consensus is: alle respondenten oordelen dat dit een voordeel is 
van de samenwerking met een designer, nu én in de toekomst. 

De omzetverhoging en de meerwaarde dankzij de samenwerking 
met een designer worden met gemengde gevoelens onthaald. 
Voor de designpromotoren is dat vaak een meerwaarde; voor 
de partnerinstellingen is het dat soms. De designers en de 
ondernemers zijn verdeeld tussen vaak en altijd. 
De komende jaren overheerst “vaak” voor alle categorieën van 
respondenten. 

“Door een betere kostenbeheersing de winstmarge verhogen” 
is nu voor de ondernemers en de designpromotoren soms een 
meerwaarde van de samenwerking met een designer. Volgens de 
partnerinstellingen is de grotere winstmarge vaak een meerwaarde. 
De designers zijn verdeeld tussen soms, vaak en altijd. 
Allemaal zijn ze het erover eens dat deze grotere winstmarge in de 
toekomst vaak een meerwaarde zal zijn van de samenwerking met 
een designer. 

Voor het hogere concurrentievermogen is de consensus meer 
uitgesproken. De designers, ondernemers en designpromotoren 
beschouwen dit nu reeds als een altijd effectieve meerwaarde van 
de samenwerking met een designer. De partnerinstellingen zien dit 
iets minder gunstig in: vaak. 
Voor alle categorieën van respondenten zal dit in de toekomst 
echter altijd een meerwaarde zijn. 

Volgens de instellingen, al dan niet gespecialiseerd in design, 
is “de coherentie tussen het project en de doelstellingen 
ervan (opdrachten, visie, waarden) waarborgen” nu soms 
een meerwaarde van de samenwerking met een designer. De 
designers en ondernemers zijn verdeeld en aarzelen tussen soms, 
vaak en altijd. 
Wat de toekomst betreft, is deze tendens nog duidelijker: 
vaak voor de partnerinstellingen, altijd voor de designers en 
designpromotoren. De ondernemers zijn dan weer verdeeld 
tussen vaak en altijd. 

Volgens de ondernemers en (al dan niet in design gespecialiseerde) 
instellingen is “vooruitlopen op toekomstmogelijkheden 
(middelen, behoeften, gebruiken), ze bevorderen en zich erop 
voorbereiden” in het heden soms een meerwaarde van het werk 
met een designer. De designers zijn verdeeld tussen soms, vaak 
en altijd.
Voor de toekomst wordt deze meerwaarde bevestigd: voor de 
designers, ondernemers en designpromotoren is die meerwaarde 
er altijd, voor de partnerinstellingen vaak. 

De designers, designpromotoren en partnerinstellingen lijken 
te denken dat “de onderneming ten overstaan van de 
verandering beter aanpassen en flexibeler maken”, vandaag 
soms een meerwaarde is van de samenwerking met een designer. 
De ondernemers zijn verdeeld tussen soms en altijd.
In de toekomst zien de designers en de ondernemers die trend 
evolueren naar altijd, de designpromotoren naar vaak en de 
partnerinstellingen zijn verdeeld tussen altijd en vaak. 

SAMENVATTING
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Waarom werken met een designer uit een andere regio? 

De respondenten kregen twaalf voordelen van grensoverschrijdende 
samenwerking tussen onderneming en designer voorgelegd en 
werden verzocht om mee te delen of ze deze twaalf voordelen nu 
reeds als een voordeel zien, en of deze volgens hen in de toekomst 
waarschijnlijk een voordeel zijn. 

De onderstaande voordelen werden ter beoordeling aan de 
respondenten voorgelegd: 

• tussen regio’s meningen en goede praktijken uitwisselen; 
• inbreng van een andere cultuur; 
• nieuwe markten bereiken; 
• leren wat er in andere regio’s reilt en zeilt; 
• je project in perspectief plaatsen door andere vragen te 

stellen; 
• toegang tot middelen die in eigen regio niet voorhanden zijn; 
• je netwerk en adresboekje uitbreiden; 
• inspiratie halen uit andere goede praktijken; 
• toegang tot technieken die in eigen regio niet voorhanden 

zijn; 
• toegang tot vaardigheden en expertise die in eigen regio niet 

voorhanden zijn; 
• een circulaire benadering bewerkstelligen dankzij kennis van 

de lokale middelen; 
• gaan voor een andere benadering, een andere stijl. 

Inzake “tussen regio’s meningen en goede praktijken 
uitwisselen”, lijkt er een consensus te zijn: dit is nu soms een 
voordeel van samenwerking met een designer uit een andere 
regio. 
Alle categorieën van respondenten zien dit voordeel in de 
toekomst nog in kracht toenemen: vaak voor de designers 
en de partnerinstellingen, altijd voor de ondernemers en de 
designpromotoren.

Wat de inbreng van een andere cultuur betreft, heerst vaak 
geen consensus: de designers en ondernemers verwachten dat dit 
voordeel in de toekomst duidelijker aanwezig zal zijn (en van soms 
naar vaak evolueert), terwijl alle instellingen eerder een status quo 
zien tussen heden en toekomst, aangezien ze in beide gevallen 
voor de optie “vaak” kozen. 

De verschillende categorieën van respondenten zijn verdeeld 
over het feit of “nieuwe markten bereiken” nu een voordeel 
is van samenwerking met een designer uit een andere regio. 
Voor ondernemers is dat vaak wel het geval, voor designers, 
designpromotoren en partnerinstellingen varieert dat tussen soms 
en vaak. 
In de toekomst evolueert dit voordeel naar vaak en zelfs altijd. 

“Leren wat er in andere regio’s reilt en zeilt” is volgens de 
ondernemers vaak een voordeel, volgens de partnerinstellingen 
soms tot vaak. De designers en designpromotoren zijn verdeeld 
tussen soms, vaak en altijd. 
In de toekomst lijkt “altijd” het voor alle categorieën van 
respondenten te halen. 

“Je project in perspectief plaatsen door andere vragen te 
stellen” is vaak een voordeel, volgens de ondernemers, designers 
en partnerinstellingen. De designpromotoren zijn eerder verdeeld, 
tussen soms, vaak en altijd. 
In de toekomst zou dit voor de ondernemers en designpromotoren 
altijd een voordeel zijn, voor de designers en partnerinstellingen 
vaak tot altijd. 

Voor alle categorieën van respondenten is de toegang tot 
middelen die in eigen regio niet voorhanden zijn, nu soms 
een voordeel van samenwerking met een designer uit een andere 
regio. 
In de toekomst zou dit voordeel bekrachtigd worden en evolueren 
van vaak naar altijd. 

SAMENVATTING
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Waarom werken met een designer uit een andere regio? 

“Je netwerk en adresboekje uitbreiden” is een voordeel waarover 
de verschillende categorieën van respondenten het niet eens zijn: 
eerder altijd voor de designers, vaak voor de ondernemers en 
designpromotoren, soms voor de partnerinstellingen. 
Wat de toekomst betreft, zijn ondernemers en designers het 
erover eens dat het altijd een voordeel is, de designpromotoren 
schommelen tussen vaak en altijd en de partnerinstellingen tussen 
soms en altijd. 

“Inspiratie halen uit andere goede praktijken” is voor de 
designers altijd een voordeel. De andere categorieën van 
respondenten zijn meer verdeeld (soms, vaak tot altijd). 
In de toekomst wordt dit voordeel nog bekrachtigd: altijd haalt het 
voor de designers, ondernemers en designpromotoren, vaak haalt 
het bij de partnerinstellingen. 

Voor de verschillende categorieën van respondenten is “toegang 
tot technieken die in eigen regio niet voorhanden zijn” nu 
soms een voordeel van samenwerking met een designer uit een 
andere regio. 
In de toekomst evolueert dit voordeel naar altijd voor de 
designpromotoren, ondernemers en designers en naar soms tot 
vaak voor de partnerinstellingen. 

SAMENVATTING

“Toegang tot vaardigheden en expertise die in eigen regio niet 
voorhanden zijn” wordt naargelang van het type van respondenten 
anders gepercipieerd: eerder altijd voor de ondernemers, eerder 
soms voor de partnerinstellingen en designpromotoren, eerder 
soms tot altijd voor de designers. 
In de toekomst wordt het voordeel gezien als vaak tot altijd een feit. 

Voor alle verschillende categorieën van respondenten is een 
“circulaire benadering bewerkstelligen dankzij kennis van de 
lokale middelen” nu soms een voordeel van samenwerking met 
een designer uit een andere regio. 
In de toekomst is dat vaak tot altijd een voordeel. 

De verschillende categorieën van respondenten zijn eerder 
verdeeld tussen soms en vaak betreffende het voordeel dat “gaan 
voor een andere benadering en een andere stijl” biedt. 
In de toekomst evolueert dit voordeel naar vaak en zelfs naar vaak 
tot altijd.

Aan de hand van de analyse van de antwoorden kan overigens duidelijk worden aangetoond dat er binnen de Tripod zone een groter 
bewustzijn is van de voordelen van samenwerking met een designer uit een andere regio, dan buiten de zone. Niet alleen zijn nagenoeg 
stelselmatig meer respondenten uit de Tripod-II zone van oordeel dat deze voordelen nu reeds een feit zijn, maar ze zijn ook significant 
duidelijker overtuigd van het feit dat de voordelen van grensoverschrijdende samenwerking in de toekomst nog groter zullen zijn.
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Specifieke designexpertise in elk gebiedsdeel 
van de Tripod-II zone 

Om een overzicht op te maken van het design in de Tripod-II 
projectzone, hebben we de respondenten die in een van de drie 
gebiedsdelen gevestigd zijn (Henegouwen, Hauts-de-France, Oost- 
en West-Vlaanderen), gevraagd om op basis van een lijst met 
een tiental designdomeinen aan te geven op welke domeinen de 
competenties van het gebiedsdeel nu sterk vertegenwoordigd zijn, 
welke competenties nu ontbreken en welke competenties mogelijk 
in de komende jaren sterk vertegenwoordigd zijn. 
Hierna volgt per gebiedsdeel een verslag van de antwoorden. Het 
gaat om louter indicatoren, want door het kleine aantal antwoorden 
(15 uit Henegouwen, 9 uit Oost- en West-Vlaanderen samen en 17 
uit Hauts-de-France) kan geen aanspraak gemaakt worden op meer 
representativiteit. Het zijn echter wel interessante richtsnoeren 
die, als ze door een groter aantal antwoorden gestaafd worden, 
pistes kunnen zijn die tot synergie tussen de gebiedsdelen kunnen 
leiden. 

SAMENVATTING

HENEGOUWEN

Uit de antwoorden van Henegouwen blijkt 
dat er momenteel vooral competenties zijn 
op het vlak van ruimtedesign en grafisch 
design. Dan volgen de competenties inzake 
servicedesign en industrieel design. 
De competenties die volgens de 
respondenten nu ontbreken, zijn die op het 
vlak van UX-design en managementdesign. 
De competenties die volgens de 
respondenten in de toekomst een hoge 
vlucht zullen nemen, situeren zich op het 
domein van het UX-design, maar ook van 
het ruimtedesign. 

HAUTS-DE-FRANCE

De competenties die de respondenten in 
Hauts-de-France als nu sterk aanwezig 
beschouwen, zijn die op het vlak van 
textieldesign en industrieel design. 
Wat volgens de ontvangen antwoorden 
nu ontbreekt, zijn competenties in 
management-, service- en UX-design. 
De competentiedomeinen die zich volgens 
de respondenten in de toekomst zullen 
ontwikkelen, zijn die van het industrieel 
design, het managementdesign en het UX-
design. 

OOST- EN WEST-VLAANDEREN

Wat uit de antwoorden van Oost- en West-
Vlaanderen blijkt, is dat momenteel de 
domeinen textieldesign en grafisch design 
sterk staan en dat deze domeinen op de 
voet gevolgd worden door productdesign 
en industrieel design. 
De respondenten zien een gemis aan 
managementdesign en servicedesign. 
Voor de toekomst menen ze dat deze zelfde 
domeinen – management- en servicedesign 
– zich verder zullen ontwikkelen. 
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BIJLAGEN

Hierna worden voor elk deel van de vragenlijst de grafieken met de ontvangen antwoorden besproken. Er worden details gegeven voor 
elk item dat beoordeeld moest worden: eerst de algemene antwoorden, vervolgens de verdeling van de antwoorden naargelang van de 
verschillende functies van de respondenten en tot slot volgens hun locatie, binnen of buiten de Tripod-II zone. 

Het designervak 

Welke taken hebben designers volgens u als ze met een onderneming samenwerken? 
En in de komende jaren? 
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De evolutie van de competenties van de designer

Zullen de hieronder genoemde nieuwe taken ertoe leiden dat de designers in de komende jaren nieuwe competenties zullen moeten 
ontwikkelen? Zo ja, welke?

BIJLAGEN
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BIJLAGEN
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Waarom nu met een designer werken?

Wat zijn voor een onderneming de meerwaarden van samenwerking met een designer? 
Wat zullen de meerwaarden in de komende jaren zijn? 

BIJLAGEN
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Waarom werken met een designer uit een andere regio?

Welke voordelen heeft volgens u een onderneming die werkt met een in een andere regio gevestigde designer? 
Welke voordelen zal ze in de komende jaren hebben? 

BIJLAGEN
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Waarom werken met een designer uit een andere regio?
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Welke voordelen zal ze in de komende jaren hebben? 

BIJLAGEN
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De designcompetenties eigen aan de verschillende 
gebiedsdelen van de Tripod-II projectzone 

De volgende lijst met competentiedomeinen werd voorgelegd: 

• sterke competenties inzake productdesign 
• sterke competenties inzake industrieel design 
• sterke competenties inzake grafisch design
• sterke competenties inzake productdesign
• sterke competenties inzake ruimtedesign 
• sterke competenties inzake UX-design 
• sterke competenties inzake textieldesign
• sterke competenties inzake managementdesign
• sterke competenties inzake packagingdesign
• andere (preciseer).

Welke voor uw regio specifieke designexpertise geeft een 
onderneming in een andere regio nu zin om met een designer 
uit uw regio te werken? 

BIJLAGEN
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BIJLAGEN
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gebiedsdelen van de Tripod-II projectzone 

De volgende lijst met competentiedomeinen werd voorgelegd: 

• sterke competenties inzake productdesign 
• sterke competenties inzake industrieel design 
• sterke competenties inzake grafisch design
• sterke competenties inzake productdesign
• sterke competenties inzake ruimtedesign 
• sterke competenties inzake UX-design 
• sterke competenties inzake textieldesign
• sterke competenties inzake managementdesign
• sterke competenties inzake packagingdesign
• andere (preciseer).

Welke designexpertise ontbreekt daarentegen in uw regio om aan 
ondernemers van andere regio’s zin te geven om met designers uit 
uw regio te werken? 
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De designcompetenties eigen aan de verschillende 
gebiedsdelen van de Tripod-ll projectzone 

De volgende lijst met competentiedomeinen werd voorgelegd: 

• sterke competenties inzake productdesign 
• sterke competenties inzake industrieel design 
• sterke competenties inzake grafisch design
• sterke competenties inzake productdesign
• sterke competenties inzake ruimtedesign 
• sterke competenties inzake UX-design 
• sterke competenties inzake textieldesign
• sterke competenties inzake managementdesign
• sterke competenties inzake packagingdesign
• andere (preciseer).

Welke specifieke designexpertise heeft uw regio die een 
onderneming in een andere regio de komende jaren zin zal 
geven om met een designer uit uw regio te werken? 

BIJLAGEN
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