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Voor het 80-jarige jubileum blikt 
de Meubelbeurs naar de toe-
komst, in de vorm van het platform 
design|industry. De geënsceneerde
showcases in Hall 3 draaien rond 
de dynamiek tussen designers en 
fabrikanten. BE biedt u alvast een 
preview in de wereld van het indus-
trial design. We hebben enkele van 
de fabrikanten, naar hun visie en 
ervaringen met externe designers 
gevraagd. De conclusie: de naam 
van een designer werkt als een 
magneet op de nieuwe consument. 
Daar heeft iedereen profijt van!

MMOOD – SHEEP
DESIGN: JEAN-FRANÇOIS D’OR 

Het verhaal achter deze bank belicht 
hem van meerdere kanten. Opeens 
worden de verborgen betekenissen van 
de naam Sheep en het design volkomen 
duidelijk. Waarom staan die pootjes zo? 
Waarom bestaat hij in 3 maten (180 -60 
cm), dus zelfs voor 1-persoon. Waarom 
is hij stapelbaar? Omdat je de bankjes 
als een kudde schapen (en lammetjes), 
grafisch rond je tafel kunt laten grazen. 
Omdat het bankje voor meerdere doel-
einden en ruimtes geschikt is. 
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‘Andere tijden vragen om veranderingen.’ 
Wanneer en waarom zet een fabrikant de 
stap naar een externe designer? De een doet 
dat van meet af aan, de ander op een bepaald 
punt in zijn bestaan.

Om met de laatste te beginnen. De motivatie is 
de behoefte, om niet te zeggen noodzaak, om 
het blikveld te verruimen. Dat was de beweeg-
reden bij Joli om tien jaar geleden met freelance 
designers te gaan werken. “Je runt het bedrijf 
volgens een bepaald denkpatroon. Je blijft in 
hetzelfde straatje hangen. Als insider ligt altijd 
de tunnelvisie op de loer. Een outsider bekijkt 
de zaak onbelemmerd, vanuit andere invalshoe-
ken. Een sterk voorbeeld: Tom de Vrieze heeft 
ons op de ellipsvorm geattendeerd. Wij dachten 
gewoontegetrouw, alleen aan rechthoekige ta-
fels. Nu is de Elyps ons topmodel.”

Bij grote familieconcerns zoals de Mecam, Mint-
jens en Recor Group ligt de zaak iets anders. Zij 
willen naast de core-business, het draagvlak 
verbreden. De positie van de onderneming op 
de markt, verstevigen: nieuwe doelgroepen 
voor de toekomst bereiken. Die toekomst is een 
designmerk, als een autonome poot binnen de 
groep.

Of het nu om Moome en Indera (Mecam), 
MMood (Mintjens) of Recor Home (Recor) gaat, 
er was geen twijfel mogelijk. “Een nieuwe de-
sign-divisie vraagt om externe designers, want 
is een totaal andere tak van sport voor het con-
cern en zijn ontwerpers.” 

DE MOTIVATIE

JOLI – LAYERS
DESIGN: SYLVAIN WILLENZ

‘Layers’ dankt zijn naam aan het gelaagde 
concept: verlichting, tafels, stoelen en kasten 
kun je ‘laag-na-laag’ customizen. Iedere laag 
ontrafelt hoe geraffineerd en ingenieus het 
design is. Een symbiose van hightech vormen 
en materialen. Verticale volumes (poten, 
rugleuning) refereren aan een blad aan een 
boom: een subtiele vouwlijn eindigt in een 
ronde top. De gelaagde structuur is zelfs 
doorgetrokken naar een innovatief plaatma-
teriaal. ‘Wood on Glass’ bestaat uit een laag 
eikenfineer op een laag getemperd glas. Een 
flinterdun, lichtgewicht en extreem stabiel 
blad – met een fenomenale spanwijdte en 
een ongelimiteerde vormentaal. Dat tilt 
Layers naar een topniveau.
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INDERA - HUG / DESIGN: STUDIO SEGERS

JOLI – LAYERS / DESIGN: SYLVAIN WILLENZ

INDERA – LAZYSUNDAY / DESIGN: STEFAN SCHÖNING

Wat hebben externe designers dan méér te 
bieden? 

Het antwoord was unaniem, ongeacht of het 
om een klein of groot bedrijf gaat. “Freelance 
designers zorgen voor een frisse wind. Een 
andere kijk op de zaak. Zij doen de collectie 
groeien. Zonder groei heb je stilstand. Dat is het 
begin van het einde.” besluit MMood.

Joli drukt het zeer plastisch uit: “Zoals een li-
chaam zuurstof nodig heeft, zo heeft een be-
drijf externe designers nodig. Zij zijn het nieuwe 
bloed, doen het hart van de zaak weer sneller 
kloppen.” 

Moome spreekt van “een creatieve stortvloed, 
een enorme diversiteit aan ideeën qua vorm-
geving, materialen, enz. Zij hebben een wereld-
wijde blik die veel verder reikt dan wat wij intern 
kunnen overzien. Zij leren ons werkelijk alles 
anders te bezien.”

DE TOEGEVOEGDE WAARDE

MMood benadrukt ook het effect van de naam. 
”De design-georiënteerde consumenten ver-
wachten de naam van de designer achter het 
product. Dan nemen zij het design serieus. Een 
designer is de manier om je als designmerk te 
profileren.”

Een Award voor het design is de slagroom op de 
taart. Een bepaald publiek staart zich daar zelfs 
blind op, als een soort keurmerk. Een Design 
Award geeft een boost aan de naamsbekend-
heid. 
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ETHNICRAFT – BOK / DESIGN: ALAIN VAN HAVRE

DESIGNERS 
NETWERKEN
De overstap naar een externe designer is een leerproces.

Joli had al snel zijn buik vol van ontwerpbureaus. “Wij geven absoluut 
de voorkeur aan de huidige generatie freelance designers. Zij zijn 
zeer goed opgeleid, beschikken over een fenomenale kennis van 
materialen. Zij benutten werkelijk alle kansen van de sociale netwer-
ken, leggen eenvoudig en snel contacten met relevante bedrijven, 
vinden en onderzoeken innovatieve producten, materialen en der-
gelijke. Zo heeft bijv. Mathias de Ferme een kant-en-klare matrijs 
gevonden.“

Bij Joli is de keuze voor een designer afhankelijk van de affiniteit met 
metaal, de feeling met de maak-industrie, de bereidheid om mee te 
denken en zich te verdiepen in de materie. “Regelmatig neem ik zo’n 
designer mee op stap, om hem te laten ervaren hoe het werkt. Dat 
een paar cm een gigantisch verschil uitmaakt.”

Bij Moome is de keuze minder beperkt, door de diversiteit van de 
collectie. Meubels, verlichting, decoratie,…Het design moet com-
pacte en betaalbare oplossingen bieden. Kan de designer zich 
hierin vinden? Dat geeft de doorslag. Dat staat los van regio’s of 
disciplines. “Wij kijken graag zo ver mogelijk, over de landsgrenzen 
en buiten de meubelbranche. Wim Segers was van origine gespe-
cialiseerd in radiatoren. Dat verklaart zijn puristische en uitgebalan-
ceerde vormentaal. Het laatste wat wij doen, is kijken naar concul-
lega’s op beurzen.”

JOLI – WIRE 
DESIGN: MATHIAS DE FERM 

Hoe ver kun je gaan? Niet dunner 
dan 6 mm voor de inoxdraad. Aan 
Mathias de uitdaging om met dit 
materiaal een vederlichte, trans-
parante, vrouwelijke, stapelbare 
stoel te maken, die voor binnen 
en buiten geschikt is. Die missie is 
geslaagd. Conform de standaard-
briefings, kent de stoel vele varia-
ties: met/zonder armen, leren en 
outdoor-proof kussens enzovoort. 
En staat er een Wire tafel. Het 
onderstel tart de verbeelding.
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INDERA – BARBASSO/ DESIGN: BRAM BOO

Het freelance team van Moome is een mix 
van Belgische en internationale designers. 
Daarentegen kiezen Joli en MMood bewust 
voor Belgische designers, weliswaar om uit-
eenlopende redenen.

Joli ziet zich door de aard van het product, ge-
noodzaakt om zich tot designers uit eigen taal-
gebied te beperken. “Ons design is een zeer 
technische materie. Probeer daarover maar 
eens te communiceren in een vreemde taal. 
Aan de telefoon lukt dat al helemaal niet. In onze 
niche, vormt de taal een barrière.”

MMood kiest bewust voor Belgische designers, 
want dat is inherent aan het moederbedrijf. 
“Mintjens is een 100% Belgisch bedrijf, dus zijn 
we het aan onszelf verplicht om met Belgische 
designers te werken. Leeftijd of taal speelt bij 
ons geen rol, wel de reputatie binnen bepaalde 
kringen. De naam van een designer genereert 
immers meer bekendheid dan de merknaam.” 

Één ervaring hebben ze gemeen. Designers die 
met kant-en-klaar ontwerpen in een portfolio, uit 
eigen beweging voor de deur staan? “Op een 
enkele uitzondering na, werkt dat niet.”

BELGISCH

MMOOD – WINGS 
SPECIAL EDITION GLASS 
DESIGN: GUST KOYEN 

Iedereen kroop onder de tafel om 
naar de kunstige constructie te 
kijken. Dus waarom geen glazen 
blad? Nu kun je de ingenieuze 
uitklapconstructie en het fraaie 
lijnenspel gewoon zien.
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MOOME – CAMU / DESIGN: ROEL VANDEBEEK TRIBU – MOOD COLLECTION3207

DESIGN: STUDIO SEGERS

ETHNICRAFT – BOK / DESIGN: ALAIN VAN HAVRE

De briefing van de designer vormt het kader. Dat 
kan min of meer ruim of scherp afgetekend zijn.
 
Het design kan het materiaal als uitgangspunt ne-
men. Bij MMood is dat natuurlijk eiken. De briefing 
is ‘filosofisch functioneel’ getint. “Het design moet 
multifunctioneel zijn en passen in de nieuwe tijds-
geest. Een meubel is een solitair object in de ruimte 
en in de tijd. De consument moet het vrij kunnen 
neerzetten en gebruiken. Rondom dat meubelstuk 
worden andere objecten neergezet. Aan de desig-
ner de uitdaging om een functie (bijv. tafel) een ‘ver-
bazende’ vorm te geven.”

Bij Joli begint alles bij metaal en wordt de briefing als-
maar complexer. De opdracht gaat juist over lifestyle 
design-families: tafels, stoelen en kasten (frames), 
geschikt voor in- en outdoor. De toegevoegde uit-
daging is de multifunctionaliteit. “De nieuwe con-
sument woont kleiner en heeft geen tweede por-
temonnee. Een villa krijgt geen zwembad meer, en 
wordt eerder een appartement van 60-120 m². De 
tuin met terras wordt een tuintje of een balkon. Out-
door-meubilair moet de hele winter buiten blijven 
staan, bij gebrek aan bergruimte. Ook zonder kus-
sens en de blauwe hemel moet het buitenmeubilair 
er door het raam bekeken, mooi bij staan.” 

FILOSOFISCH OF INHOUDELIJK

Bij Moome is briefing inhoudelijk van aard: het 
soort meubel, het comfort en eventueel de func-
tionaliteit worden duidelijk gedefinieerd. Verder 
heeft de designer carte blanche (vormen, mate-
rialen), niet gehinderd door financiële en andere 
randvoorwaarden. 

“Zo kan hij zich volledig uitleven. Wat wij daarbij 
cruciaal vinden: kan hij nadenken over de tacti-
liteit van een product? Kan hij een meubel ‘aai-
baar’ maken. Daar leggen we de lat zeer hoog. 
Vaak zit dat in een detail. Een schitterend voor-
beeld is de Camu bank: Roel Vandebeek heeft 
daar een innovatief geometrisch designalterna-
tief gecreëerd, zowel op visueel, functioneel als 
gevoelsmatig vlak. Daarbij komt nog de detail-
lering van het losse rugkussen. De vijf verticale 
stiknaden op de zijkant zijn een bijna sensuele 
kruissteek. Dat is een ‘liefde op het eerste ge-
zicht’ factor. Dat is moeilijk te beschrijven, dat 
moet je voelen, ervaren.”
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TRIBU – MOOD COLLECTION3207

DESIGN: STUDIO SEGERS

JOLI – LAYERS / DESIGN: SYLVAIN WILLENZ

BUZZISPACE – BUZZIFLOAT / DESIGN: ALAIN GILLESINDERA - HUG / DESIGN: STUDIO SEGERS

MMOOD – WINGS / DESIGN: GUST KOYEN 

ETHNICRAFT – BOK / DESIGN: ALAIN VAN HAVRE

Moome plaatst wel een kanttekening bij dat 
buikgevoel. “Door ervaring wijzer geworden, 
beoordelen we een ontwerp nu ook kwantita-
tief aan de hand van een aantal graadmeters 
met puntentelling. Een hoge score is nog geen 
garantie voor succes. Het is de combinatie van 
feeling en ratio.”

BUIK OF
HOOFD
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MOCA – FIXYOURTABLE BURNT / DESIGN: PHILIPPE ALLAEYS

MOOME – MIRA / DESIGN: FREDERIK DELBART

TRIBU – MOOD COLLECTION3207 / DESIGN: STUDIO SEGERS

INTERN
VERSUS EXTERN
Wat is het verschil in het ontwerpproces met 
interne of externe designers? 

Met freelancers duurt het langer, wat niet meer 
dan logisch is. De research, de creativiteit en 
het prototypen vergen meer tijd.

Denk bij Moome alleen al aan de fysieke afstand 
tussen het bedrijf en de buitenlandse designer. 
“Een in-house designer kan je zo het prototype 
laten zien, zo snel en vaak als dat nodig is. Bij 
een externe designer moet dat op afspraak, dus 
is afhankelijk van agenda’s en reistijden.”

Denk bij de grote concerns aan de druk om 
twee maal per jaar nieuwe, complete collecties 
te presenteren. Die omvang en tijdsdruk heb je 
bij design niet. Daar krijgen de creativiteit alle 
ruimte en tijd. Het grootste voordeel: het de-
signproduct heeft een langere economische 
levensduur dan de commerciële collecties.
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INTERN
VERSUS EXTERN

Hoe ver gaat de samenwerking met de ex-
terne designer? 

Bij Moome is er geen twijfel mogelijk: de de-
signer ontwerpt de producten en heeft even-
tueel inspraak over de fotografie, meer niet. Bij 
MMood is het weer afhankelijk van de persoon. 
De ene designer houdt vast aan zijn visie op de 
communicatie, de andere niet.

Daarentegen betrekt Joli de designers bij alles 
wat van pas komt. Dat kan de zoektocht naar 
een toeleverancier zijn, de marketing (fotografie, 
standenbouw) èn het meedingen naar interna-
tionale Awards.

Bij Recor Home, tekenen creative director Fre-
derik Delbart en zijn team voor het design én de 
branding.

PRODUCT OF ART

JOLI – WIRE
FOTOGRAFIE: VINCENT 
LAGRANGE
DESIGN: MATHIAS DE FERM

Via Mathias de Ferm zijn we met 
Vincent Lagrange in contact 
gekomen, inderdaad de zoon van 
de bekende kunstfotograaf Marc 
Lagrange. Zijn creatieve kijk heeft 
atypische beelden opgeleverd, 
die intrigeren en in het geheugen 
gegrift staan. Een blauwe ara die 
met zijn rug naar de camera, op 
een stoel zit. Of een sierlijke pauw 
die juist wel recht in de camera 
kijkt en zeer statig op de rand van 
de Wire stoel zit. 
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JOLI – MARGUERITE / DESIGN: MATHIAS DE FERM

MMOOD – SHEEP / DESIGN: JEAN-FRANÇOIS D’OR 

INDERA – BARBASSO / DESIGN: BRAM BOO

BUZZISPACE – BUZZIFLOAT / DESIGN: ALAIN GILLES

Hiermee is niet gezegd dat de hele industrie 
opeens externe, min of meer beroemde desig-
ners moet inschakelen. Dat is afhankelijk van de 
marketingstrategie, de beoogde doelgroep. De 
interne ontwerpers hebben het bedrijfs-DNA in 
hun bloed, alle expertise in hun vingers en wer-
ken daardoor sneller. Dat ‘human capital’ is van 
onschatbare waarde. 

Wie weet, gaan interne en externe designers 
meer in teamverband werken?

Er is een markt voor design en andere segmen-
ten. Hoe die verhoudingen zullen evolueren? 
Dat zal de tijd leren…

Als de branche één zaak van de freelance de-
signers kan opsteken, is het wel online netwer-
ken. Dat is echt de toekomst.

DUS...
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