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We ontwerpen (niet echt) producten.



We ontwerpen veeleer het verhaal 
rondom het product
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Ambachtelijke productie
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Hoe zullen we investeren, ontwerpen, 
produceren, verkopen, consumeren en 

recycleren binnen een netwerk?
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Gustavian 18th century wall clock 
by Jacob Koch



- unieke producten

- handtekening van de ambachtsman 
is het handelsmerk

- productie gebeurt lokaal en in ambachtelijke ateliers

- inbreng van de eindgebruiker is mogelijk

- het product is duur
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Swatch
by Swatch



- identieke producten

- handtekening van de fabrikant (het merk / marketing)
wordt heel erg belangrijk

- productie is globaal 
en wordt gedomineerd door multinationals 

- eindgebruiker is passief (consument)

- het product wordt goedkoop
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een app 
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Ik stel het 
idee open

Genetwerkte 
productie

eind
gebruiker

eind
gebruiker

eind
gebruiker



Customizable nano watchband
by Emmett



Customizable nano watchband
by Emmett



- verschillende product versies

- handtekening van de gemeenschap
domineert

- productie is globaal 
en wordt verzorgd door zowel multinationals 

als kleine lokale ateliers

- eindgebruiker wordt opnieuw geactiveerd

- het product blijft goedkoop



Hoe zal het design proces eruit zien
binnen een netwerk?
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Timelab Gent
workshop for art, technology and society



CNC Laser snijder3D printer CNC frees
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> het delen van  overtuigingen
> het delen van  ideëen
> het delen van  gereedschap en ruimte
> het delen van  interesses
> het delen van  ervaringen
> het delen van  materialen
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Wat voor toekomst
zal dit genereren?



innovatie wordt gedecentraliseerd en exponentieel



DIY Segway
Davestirr



Objecten worden puzzels



Wikipedia



burgers worden geactiveerd



DIY Buggy
www.buggies.builtforfun.co.uk



ontwerpen worden dynamisch,



Social housing project
Elemental



Social housing project
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Merken vertroebelen,



Honda Innova reconversie
Allert Jacobs



productie wordt humaner.



Emergency shelter
OBRA architects





Fictions
Filip Dujardin



Favelas series
Dionizio Gonzales



Wat betekent dit voor het individu?



gaat in dialoog met de industrie





De ontwerper maakt zich los van de industrie



Stratographic manufactory
Unfold



L’artisan Electronique
Unfold



Stratographic factory
...



The next big thing
will be a lot of small things.
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