
Lancering unieke collectie designobjecten
‘vol+maakt’

De Stad Gent en Ministry of Makers vzw lanceren samen ‘vol+maakt’: een unieke

collectie designobjecten, ontstaan dankzij een intense en creatieve samenwerking

tussen jonge Belgische designers en Gentse maatwerkbedrijven. De kersverse

collectie zal twee maanden lang tentoongesteld worden in het Design Museum

Gent en is verkrijgbaar bij enkele design- en interieurwinkels in Oost-Vlaanderen.

De brug tussen de creatieve en andere sectoren is ontzettend belangrijk om tot innovatie te

komen. Ministry of Makers is het designplatform dat creatief talent in contact brengt met

economische sectoren in Gent en Oost-Vlaanderen. Samen met de Stad Gent organiseerden ze

een kruisbestuiving tussen designers en de Gentse sociale economie.

Volmaakte samenwerking tussen jonge designers en Gentse
maatwerkbedrijven



Het succes van het project schuilt in de actie en het ontwikkelen van testmodellen (prototypen)

van de verschillende objecten. De drie jonge designers Sep Verboom, Cas Moor en Valerie

Bervoet bezochten de Gentse maatwerkbedrijven Compaan en Labeur. Ze lieten zich inspireren

door de natuurlijke materialen, de bijzondere technieken en de ambachtelijke vaardigheden van

deze sociale makers. Het resultaat is een collectie authentieke designobjecten.

Door deze samenwerking ontwikkelt de sociale economie nieuwe producten en methodieken die

ook groeikansen bieden aan hun werknemers. Voor designers betekent dit een extra

ondersteuning bij het productieproces. Dit co-creatietraject verbindt niet alleen

maatwerkbedrijven en designers, maar ook academici en beleidsmakers in hun

gemeenschappelijke zoektocht naar een inclusieve samenleving. Want ook zij schoven mee aan

tafel in het vooronderzoek van ‘vol+maakt’, om een breder draagvlak te creëren voor het

project.

'Net als alle bedrijven moeten ook sociale economiebedrijven innoveren om
economisch slagkrachtig te blijven. Door hen samen te brengen met jonge
designers wilden we hen hierin ondersteunen. Want door nieuwe producten te
ontwikkelen en die te vermarkten, kunnen ze nog meer en betere kansen
creëren voor kwetsbare werkzoekenden. En daar doen we het uiteindelijk
voor.'
— Rudy Coddens,  schepen van Werk



'Met de ondersteuning van het project ‘vol+maakt’ geven we sociaal
ondernemerschap een duwtje in de rug. De provinciale projectsubsidies die
innovatie en professionalisering bevorderen via de samenwerking tussen
reguliere en sociale economie-ondernemingen missen hun doel niet. De
designproducten van ‘vol+maakt’ hebben elk een eigen verhaal en zijn het
resultaat van co-creatie tussen werknemers uit de sociale economie en
designers. Meteen een win-win situatie voor beide groepen!’ 
— Martine Verhoeve, gedeputeerde voor Economie van de provincie Oost-Vlaanderen

Designcollectie verkrijgbaar in verschillende verkooppunten

De ‘vol+maakt’-collectie wordt op donderdag 13 september voorgesteld aan het grote publiek in

het Design Museum Gent. Vanaf dan zullen de designobjecten verkocht worden in lokale

design- en interieurwinkels. Tot 4 november worden de designobjecten tentoongesteld in het

Design Museum Gent, waar ze ook kunnen worden aangekocht. De lijst met verkooppunten is

terug te vinden via www.volmaakt.be.  

http://www.volmaakt.be/
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'vol+maakt' is een project met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Download hier het volledige persdossier

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/36372-Persdossier%20vol%2Bmaakt-c3f982.pdf
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Contact

Pieter Hendrickx, projectverantwoordelijke 'vol+maakt' - Regie Sociale Economie Dienst Werk,

tel.09 266 83 72, e-mail pieter.hendrickx@stad.gent

Bevoegd
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Betrokken

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Mathias De Clercq
Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail: schepen.declercq@stad.gent
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