
 
 

Belgium is Design - Maison & Objet - Parijs 2018 
Belgium is Design stelt op Maison & Objet zijn 'Club des 10!' voor 
 
Flanders DC en Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM) stellen voor het eerst samen de 
presentatie Belgium is Design voor tijdens de komende Maison & Objet in Parijs. Vorig jaar had 
WBDM al een stand Belgium is Design op NOW. Dit jaar maakt de stand echt zijn naam waar en 
brengt het 10 merken die een mooi beeld geven van hedendaags Belgisch design.  
 
Hoewel een primeur voor Parijs, is deze groepsstand absoluut geen eenmalig event. Al bijna 10 jaar 
staat Belgium is Design voor gerichte acties van de Belgische organisaties voor designpromotie, 
waarmee ze Belgische creatieve productiviteit ondersteunen, hen een internationaal platform 
aanbieden en exportprojecten promoten. 
De deelnemers werden geselecteerd op basis van hun positie in een toch wel zeer concurrentiële 
markt, hun innovatieve aanpak (zowel in materialenkeuze als productieprocessen, waarbij 
handgemaakt en vakmanschap leidraden zijn in deze selectie), hun participatieve benadering van 
design, hun omgaan met het milieu (recyclage, duurzaamheid van de producten, belang van lokale 
productie in Belgiê) en hun complementariteit tegenover de andere ontwerpers in de selectie. ‘Le Club 
des Dix’ biedt een ruim en gediversifieerd palet aan gebruiksgoederen aan: meubels, verlichting, 
behangpapier, interieur- en exterieurobjecten, … Voor 8 van de 10 geselecteerden is het hun eerste 
deelname aan deze beurs, die , laat ons dat niet vergeten, een echte groeimotor is. 

Deelnemende merken 



ars fabricandi / Atelier Belge / Calla Garden / Gobo Lights / Kabinet Van Look / Monsieur Tricot / 
Objekten Systems / Redo Papers / Tenue de Ville / Vonk. 

 

Belgium is Design 
Belgium is Design is een gemeenschappelijk merk dat de  verschillende designactiviteiten bundelt in 
België en in het buitenland. Het is een samenwerking van verschillende organisaties die aan 
designpromotie doen. 

Flanders DC 
Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt in Vlaanderen voor 
ondernemen in de creatieve sector. Het is het resultaat van een fusie tussen Flanders DC, Design 
Vlaanderen en Flanders Fashion Institute. Het ondersteunt creatieve ondernemers bij de start, groei 
of professionele uitbouw van hun onderneming. Zo zorgt het voor meer Return on Creativity. 
Flanders DC informeert en adviseert, het verbindt en inspireert, het opent deuren in het buitenland, 
het faciliteert toegang tot opportuniteiten in de markt via belangrijke internationale beurzen of 
business trips voor de mode-, design- en gamingsector, het brengt erkenning en het netwerkt.  
Flanders DC ziet de creatieve sector als een toekomstig speerpunt voor onze economie: moeilijk 
vatbaar voor automatisering en bestand tegen de zuigkracht van de lage lonen. Daarom wil Flanders 
DC een vruchtbare biotoop zijn voor (aspirant) ondernemers en ondernemingen uit de creatieve 
sector die een duurzame 'Return on Creativity' willen realiseren.  
Flanders DC heeft drie speerpunten: design, gaming en mode. Voor design organiseert het de Henry 
van de Velde Awards, sinds 1994 dé designprijs in België, beursdeelnames in het buitenland en 
Design Labs en expertendagen die van ontwerpers nog betere ondernemers maken. 

Wallonie-Bruxelles Design Mode 
Het hoofddoel van Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM) is om in het buitenland zichtbaarheid te 
geven aan mode en design uit Wallonië en Brussel. De rol van de in 2006 opgerichte organisatie is 
het ondersteunen, promoten en adviseren van bedrijven, ontwerpers en stylisten die hun creaties 
wensen te exporteren. Het WBDM-team geeft zichtbaarheid aan het werk van Waalse en Brusselse 
creatievelingen door Belgisch talent samen te brengen op internationale evenementen als het Salone 
del Mobile in Milaan, Maison & Objet in Parijs en de modeweken in beide steden. WBDM werkt ook 
samen met tal van experts om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de designwereld, en 
specifieke diensten te leveren op het gebied van exportsteun aan bepaalde sectoren. Voor WBDM 
staan innovatie en duurzame stabiliteit centraal. 
 
 
 

 
 


