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Van 20 tot en met 28 oktober vond weer de Dutch Design Week 
(DDW) plaats in Eindhoven. Ruim 2.600 exposanten verspreid 
over honderd locaties toonden er hun kunnen. Voor wie door 
de 2.600 bomen nog steeds het designbos wil zien, voor de 
kantoorliefhebber – die zich op zijn toekomst voor wil bereiden 
– hebben we vier interessante trends gespot. 

Auteur: Kitty de Groot. Foto’s: Ralph Roelse, Nicole Marnati, 
Femke Rijerman, Iris Rijskamp.

Het beeld van 
morgen

Trend één: het buitenleven, de na-
tuur, wordt onderdeel van het interieur. 
Trend twee: geavanceerde technolo-
gieën – ‘Artificial Intelligence’, ‘Internet 
of Things’, ‘Robotica’, ‘Virtual Reality’ 
– worden geïntegreerd in de werkomge-
ving. Trend drie: bio-degradable materi-

alen en hergebruik van materialen wor-
den op grote schaal toegepast. Trend 
vier: meer aandacht voor comfortabel en 
dynamisch werken. Nieuwsgierig gewor-
den? Lees dan verder. Per trend geven 
we een beschrijving van enkele relevan-
te en markante designstatements.

Trend één. Het buitenleven, de na-
tuur, wordt onderdeel van het interi-
eur 
In de oude Campinafabriek exposeren 
de Design Academy-studenten. Een 
opvallend groot aantal van hen heeft 
zich laten inspireren door de natuur.

Onder de Meadow van Studio Drift liggen op grote kussens 

mensen te staren naar de kinetisch aangestuurde instal-

latie van aan het plafond hangende textiele bloemen die 

open en dicht gaan. 

Op de DDW waren tal van 3D-geprinte objecten 

te zien.

“ ABN Amro is opeens het groenste   
 jongetje van de klas”
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Gefascineerd door de breking van licht 
door water heeft Kim Zoutewelle glas-
panelen vervormd en geprint, waarmee 
zij de optische illusie van de onderwa-
terwereld suggereert. De afdrukken 
beginnen te stromen als je langs haar 
panelen loopt: inkt verandert in koraal, 
glas wordt oceaan. Bij elke hoek wordt 
een ander beeld, een nieuw verhaal 
geboren. 
Vivien Vuong zet collectieve adem om 
in beweging: zacht textiel, voorzien van 
textuur en print, golft en vloeit als het 
schuimende oppervlak van de zee op 
de adem van de aanwezige mensen. 
Hoe meer mensen uitademen, hoe 
dynamischer het textiel beweegt.

In de Kazerne staan de bekende ont-
werpers. Vele van de hier getoonde 
objecten simuleren in hun structuur 
en/of beweging de natuur. Onder de 
Meadow van Studio Drift liggen op 
grote kussens mensen te staren naar 
de kinetisch aangestuurde installatie 
van aan het plafond hangende textiele 
bloemen die open en dicht gaan. In de 
grote expositiezaal ernaast bevinden 
zich meerdere objecten. Sommige be-
wegen op een luchtstroom, andere be-
wegen door het licht en weer anderen 
hebben structuren die voortkomen uit 
de natuur. Zo is de wit-gekristalliseerde 
stoel van Isaac Monté het resultaat van 
onderzoek naar stalagmieten, een van 
de grootste wonderen van de natuur: 
kristallisatie van mineralen. Een stoel 
die je rug en billen bij het kijken ernaar 
kietelt en je blijft verwonderen in zijn 
lichtreflecties.

In het Klokgebouw staan de grote 
jongens, die de kleine spelers naar de 
randen hebben gedrukt. Hier bevinden 

zich veel 3D-geprinte objecten met 
algoritmisch opgebouwde structuren: 
esthetisch interessant. Ze hebben een 
constructie zoals sponzen of koralen. 
Zo staat er een uit siliconen opgebouw-
de zit-ligstoel, die in het koraalland-
schap van de zee had kunnen staan; 
veerkrachtig en meedeinend. 

Trend twee. We transformeren naar 
een techno-organische wereld
Wie wordt slaaf van wie, de mens van 
de robot of de robot van de mens? Wor-
den we cyborgs, hybride wezens die 
intieme verbindingen aangaan met wat 
niet-menselijk en niet-organisch is? Wor-
den niet-menselijke objecten levende 
organismen? Raken we in de greep 
van nieuwe technologieën en van de 
grote spelers die de knoppen van deze 
technologieën bedienen? Hoeven we 
in de toekomst niet meer te werken? Of 
zorgen robots ervoor dat we iedere dag 
weer gezond en vitaal werken, dat we 
voldoende bewegen, voldoende ont-
spannen, de tijd nemen voor elkaar?
Opvallend is dat de Technische Univer-
siteiten op de DDW suggereren dat de 
komst van de nieuwe technologieën ons 
een wereld van verlichting brengt, terwijl 
de studenten van de Design Academie 
ons waarschuwen voor de donkere visi-
oenen van sciencefiction, waarin robots 
en algoritmen de macht overnemen en 
de mens aan zich onderwerpen.

De tentoonstelling Robot-Love sugge-
reert dat we in de toekomst samenwer-
ken met robot-collega’s die eruitzien als 
echte mensen, fysiek en virtueel. Sta-
tische objecten komen tot leven, zoals 
onder andere Roos Meerman toont op 
Sectie-C met KozieMe: een kussen en 
een wandkleed die geluid geven wan-

neer je ze aanraakt. Kunstenares Moira 
Walker maakt je op het Designperron 
bekend met het geraffineerde jargon 
van Google Assistant. Vanuit een virtu-
al-reality bril laat ze je kijken in de spie-
gel van Sneeuwwitje, waar Google As-
sistant, met een wit glad, gaaf gezicht, 
je complimenteus toespreekt: allemaal 

De tentoonstelling Robot-Love suggereert dat 

we in de toekomst samenwerken met robot-

collega’s die eruitzien als echte mensen. 

Ontwerper Henri Canivez toonde 3D-geprinte 

objecten, met algoritmisch opgebouwde struc-

turen.

Dave Hakkens had het gehele VDMA-complex 

voor de DDW omgebouwd tot een runnende 

plasticverwerkfabriek.

“ Werken moet een speelse en 
 aantrekkelijke ervaring zijn”

woorden ‘gerecord’ van Google Assi-
tant gedurende één jaar. 

Trend drie. Bio-afbreekbaar en her-
gebruik 
Dit zijn grote thema’s op de DDW 
2018. Dit in tegenstelling tot 2017, toen 
op de DDW de illusie werd gewekt dat 
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en het bewegen stimuleren.
Op het Design Perron toont LEAD-the-
Desk een werk-zitmeubel voor buiten. 
Het meubel is draaibaar, voorzien van 
oplaadpunt voor laptop en een zon-
nepaneel op het zonnescherm boven 
de werkplek. 
Buiten-binnen: het loopt steeds meer 
in elkaar over, om maar ontspanning 
en welzijnsgevoel op te roepen in de 
werkomgeving. 
Op het Perron van StudioVIX treffen 
we een vogelhuisje om aan de muur 
te hangen, waar een rol papier in zit 
om op te schrijven, op te scrummen. 
Je kunt ze op de vergadertafel zetten 
en het papier uitrollen tot schrijftafel-
kleed.  
Daarnaast de Timbies houten stekker-
dozen, waarvan de elektriciteitsdra-
den in het zicht liggen: een lijnenspel 
zoals die van een metrokaart, zodat je 
ziet hoe je met elkaar verbonden bent 
en voorzien wordt van energie. 

duurzaamheid een vanzelfsprekend-
heid was die geen designstatement 
meer nodig had. 
 
Hoe van afval nieuwe producten wor-
den gemaakt, is op meerdere plek-
ken letterlijk te volgen. Zo heeft Dave 
Hakkens het gehele VDMA-complex 
voor de DDW omgebouwd tot een run-
nende plasticverwerkfabriek. Van een 
plastic speelgoedauto tot een korrel, 
versmolten en weer vervormd tot een 

nieuw object: een schaal, zitobject, 
brilframe. Je kunt ze er kopen.  
Op de academie-expositie toont 
Martijn Straatman meubilair gemaakt 
van gedroogde paardenmest. Een 
mestmateriaal met vergelijkbare eigen-
schappen als spaanplaat of MDF, maar 
dan milieuvriendelijker. Het bestaat 
voor 80 procent uit mest, die met krijt, 
water en biologisch afbreekbare lijm in 
een mal is samengeperst. 
Don Kwaning heeft samen met Forbo 
van linoleum – gemaakt uit lijnolie, 
houtmeel en dennenhars – een zach-
ter, flexibeler variant gemaakt, met de 
eigenschappen van leer. Hij toont dit 
op de DDW toegepast in wandtegels, 
waarmee meer sfeer en textuur in een 

kamer gebracht kunnen worden. Dit 
als slechts een van de vele mogelijke 
interieurtoepassingen. 

In het Klokgebouw vind je zowel gere-
cyclede als bio-degradable materialen 
toegepast als architectuurelement 
of basis bouwmateriaal: akoestische 
panelen van afgedankte textiel, wand- 
en vloerpanelen van gruis, hennep 
toegepast als basis bouwsteen voor 
woningen.  

ABN Amro geeft je het idee sinds de 
financiële crisis nu het groenste jonge-
tje in de klas te zijn. In het Klokgebouw 
hebben ze een gigantische groene iglo 
gebouwd, waarin lezingen over circu-
lariteit plaatsvinden. Om de iglo heen 
profileren zij zich met hun zakelijke 
groene klanten, aan wie ze een po-
dium bieden om hun innovaties op het 
gebied van duurzaamheid te tonen. Op 
één van de bordjes staat: ‘Samen met 
onze architecten en leveranciers wer-

ken we aan een zo duurzaam en circu-
lair mogelijke omgeving. De komende 
jaren zullen alle ABN Amro-kantoren 
naar Greene omgebouwd worden.’

Trend vier. Nieuwe manieren van 
werken
Ontwerper Govert Flint presenteert op 
Sectie C in zijn eigen werkruimte meu-
bels uit zijn Enrichers-serie. Deze se-
rie is voortgekomen uit de vraag ‘hoe 
voorkom je dat creativiteit en geluks-
gevoel gedurende een dag op kantoor 
afnemen?’. Het antwoord: door het 
gebrek aan beweging te compense-
ren. Daaruit is een serie meubelen en 
attributen ontstaan die de hersenen 

Op de academie-expositie toont Martijn Straat-

man meubilair gemaakt van gedroogde paar-

denmest.

Don Kwaning heeft samen met Forbo van lino-

leum – gemaakt uit lijnolie, houtmeel en dennen-

hars – een zachter, flexibeler variant gemaakt, 

met de eigenschappen van leer.

Geoffrey Pascal toont kantoormeubilair zonder 

bureau, voor buiten het kantoor, buiten de druk 

van het ‘moeten presteren’.

Op het Perron van StudioVIX treffen we een 

vogelhuisje om aan de muur te hangen, waar 

een rol papier in zit om op te schrijven, op te 

scrummen.
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Meerdere afstudeerprojecten van de 
Design Academy betreffen onze werk-
houding. Die moet volgens de jonge 
ontwerpers echt anders. 
Geoffrey Pascal toont kantoormeubilair 
zonder bureau, voor buiten het kantoor, 
buiten de druk van het ‘moeten pres-
teren’. Een verscheidenheid aan meu-
bels die het mogelijk maken je houding 
aan te passen aan de taak die voor je 
ligt. Elk meubel zet je in een ‘neutrale 
lichaamshouding’ zoals onderzocht en 
ontwikkeld is door NASA als de ideale 
rustpositie, waarbij je ook in lighouding 
ontspannen kunt werken, “want”, zegt 
de ontwerper, “werken moet een speel-
se en aantrekkelijke ervaring zijn.”
Boris Lancelot heeft zes houten meu-
belobjecten ontworpen om een   hele 
reeks actieve zithoudingen te stimule-
ren, passend bij elk type kantoorscena-
rio, van vergaderingen tot conference 
calls, tot computerwerk. Ze activeren 
spieren die ongebruikt blijven in een 
conventionele stoel. Zo zetten ze je 
aan te gaan zitten in een hurkhouding 
– wat de meeste volwassenen moeilijk 
vinden door een gebrek aan oefening. 
Zijn quote luidt: “Naarmate we fuse-
ren met onze machines, verstart ons 
lichaam.”
Baptiste Labat is gaan spelen met de 
onbegrensde mogelijkheden van de 
virtuele wereld. Hij heeft de technologie 
van 3D-animaties gebruikt en heeft de 
enveloppe van een designarchetype 
– de Thonet-stoel – opgerekt, om van 
een statisch object een ervaring te ma-
ken, alsof je over het ontwerp heen rolt 
en ermee wordt opgetild. 

Het is slechts een kleine greep uit de 
2.600 exposities. Maar de voorbeelden 

geven wel een idee van de ontwikkelin-
gen die de kantooromgeving van mor-
gen verder gaan beïnvloeden.

J. Schimmel & M. Schweikle, ‘Return to Default’. 

“ In het Klokgebouw staan de grote jongens, die 
 de kleine spelers naar de randen hebben gedrukt”

www.ddw.nl


