
Winst door Design!

Uw bedrijf versterken door uw bedrijf een week lang te 
koppelen aan creatieven (productdesigners en kunstenaars)! 
Met ‘Winst door Design” bieden wij u een bijzonder concept 
aan. Eén week lang loopt er iemand in uw bedrijf mee en doet 
voorstellen hoe u uw core-business sterker kan maken.

Wat levert dit uw bedrijf op?

• Een verbeterd product.
• Of de ontwikkeling van een nieuw product.
• U wordt in staat gesteld meer aan te sluiten bij de 

belevingseconomie. Het gaat steeds minder over de 
functionaliteiten van een product en steeds meer over de 
beleving ervan. 

• Dus meer omzet, meer rendement.
• Samenwerking met de creatieve industrie kan voor u op diverse 

punten voordeel opleveren:
 - Kostentechnisch interessant, want uw product kan door deze  
  inbreng goedkoper / efficiënter geproduceerd worden.
 - Technologisch / kwalitatief beter geproduceerd of met een  
  aansprekende vormgeving.

Wat levert dit op voor Delftse creatieven die er bij betrokken 
worden?

• Nieuw contact leggen met bedrijven.
• Mogelijk nieuwe opdrachten.
• Nieuwe kennis en ervaring op doen.
• Deelnemers kunnen andere sectoren bereiken, eigen markt 

verbreden. 
• Een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Wat levert dit op voor Delft?

• Behoud van werkgelegenheid en creëren van nieuwe 
werkgelegenheid.

• Samenwerking met TU Delft.

Een project van DelftDesign en TOP, ondersteund door gemeente Delft.



• Verbeteren samenwerking tussen creatieve industrie en 
maakbedrijven en kennisinstellingen als TU of TNO.

• Exposure van de gemeente Delft als voorbeeld van “creating 
history” met ondernemen in een creatieve stad:

 Delft is technologie, historie, creativiteit en innovatie.

Aanpak /Aanbod

• Voor circa 10 bedrijven uit de maakindustrie maken we een 
specifieke match met een productdesigner of kunstenaar, het 
liefst uit Delft of de directe regio. 

• In 5 dagen (waarde € 5.000,- !) bekijken creatieven in 
samenspraak met u als ondernemer hoe uw product of proces 
verbeterd kan worden.

• De enige voorwaarden voor deelname aan dit aantrekkelijke 
project is betaling van de bijdrage van € 1.250 (excl. BTW) en 
het inleveren van een staatssteun verklaring (de minimissteun).

• Uw deelname aan het project resulteert aan het eind van het 
traject in:

 -  een idee in schetsfase over aanpassing van product,   
  proces of vernieuwing;
 -  rapport van aanbevelingen over uw bedrijf, product 
  en/of productieproces; 
 -  suggesties om bij vervolgstappen aan te sluiten bij   
  bestaande beschikbare innovatie-instrumenten  in de regio. 
• U bent vrij om als eventueel vervolg op het afgeronde traject 

van 5 dagen een verdere samenwerking af te spreken tussen 
creatieven en u als producent.

-----

Aanbod in stappen:

1. Doelgroep, intakegesprek en aanmelding

U komt in aanmerking voor deelname aan dit project als:
• Uw productiebedrijf is gevestigd in Delft.
• Uw bedrijf meer dan 5 medewerkers (5FTE) in dienst heeft.
• Uw bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het (laten) (her)

ontwikkelen van (nieuwe) producten of productieprocessen.
• En als u beschikt over middelen om het ontwerptraject voort te 

zetten tot en met de marktintroductie. 



Aanmelding voor deelname vindt plaats door het ondertekenen 
van een aanmeldingsformulier. Bedrijven waar geen goede match 
voor gevonden wordt krijgen hun geld terug. 
Het definitieve tijdstraject van “Winst door Design” zal door de 
projectleider Leon van der Sande worden gecommuniceerd.

2. Matching met creatieven

De projectleider van “Winst door Design” gaat met u in gesprek 
om een goed beeld te krijgen van het product waar het om gaat 
en het vraagstuk van uw bedrijf. De vraagstukken van circa 10 
deelnemende bedrijven worden op deze manier verzameld.

Tijdens een eerste bijeenkomst kunt u uw case pitchen aan 
creatieven. Dit gebeurt tijdens een discussie- en presentatie-avond 
in TOP, het debatcentrum voor innovatie, techniek en creativiteit in 
Delft.

Als meerdere creatieven op uw case hebben ingeschreven maakt 
u op basis van geschiktheid en ‘klik’ een keuze. Indien tijdens de 
bijeenkomst geen match tot stand komt zoekt de projectleider 
samen met u naar de geschikte creatieve persoon.

De creatieven kunnen uit heel Nederland komen maar bij gelijke 
geschiktheid (qua match product) krijgen eerst creatieven uit Delft 
en vervolgens regio Zuidvleugel voorrang.
Aan creatieven zal worden gevraagd lid te worden van DelftDesign, 
initiatiefnemer van ‘Winst door Design’.

3. Aan de slag met (her)ontwerpfase

Als de match tot stand is gebracht maakt u concrete afspraken 
over 5 dagen samenwerking met uw creatieve persoon en gaat u 
zo snel mogelijk aan de slag. In deze fase worden in gezamenlijk 
overleg de ideeën gegenereerd voor verbeteringen en worden 
deze ideeën uiteindelijk in een schets vorm gegeven voor 
een verbeterd product/productieproces. De projectleider van 
DelftDesign begeleidt deze samenwerking door bij de start en het 
overhandigen van het schetsontwerp aan uw bedrijf aanwezig te 
zijn. 



4. Presentatie resultaten; afsluitende bijeenkomst & publicatie

Vereniging DelftDesign en TOP organiseren een afsluitende 
bijeenkomst, waarin de resultaten van de (her)ontwerpfase 
worden gepresenteerd in het PrinsenKwartier (St. Agathaplein 
Delft). Uitkomsten zijn in principe openbaar maar de vorm van 
de bijeenkomst houdt rekening met mogelijke vertrouwelijkheid 
van de informatie. Doelen zijn om het succes van deze aanpak 
zichtbaar te maken en de meerwaarde van creatieven voor de 
branche te tonen.

Resultaten van het proces en de uitkomsten (voor zover 
mogelijk binnen de vertrouwelijkheid) worden gebundeld in een 
reproduceerbare publicitaire vorm (bijvoorbeeld: flyer of boekje of 
site of presentatiepanelen).

-----

Heeft u interesse in “Winst door Design” ?
Wilt u met verbeterde en/of nieuwe producten meer omzet en 
rendement maken?
Neem dan contact met ons op en maak dan uw interesse kenbaar 
door één telefoontje of een email te sturen en wij maken snel een 
afspraak voor een intakegesprek om samen met u uw kansen door 
te nemen!

Leon van der Sande (projectleider Winst door Design) 
06 - 51 61 59 02
leonvandersande@delftdesign.nl

Uitvoerder van het project is Stichting TOP namens Vereniging 
DelftDesign, die daarvoor een projectleider inhuurt. 
Om innovaties, verbeteringen en vernieuwingen van de grond te krijgen 
zijn cross-overs tussen sectoren van groot belang. 

Ontwerpersvereniging Delft Design en Stichting TOP zetten zich al enige 
tijd in om deze steeds belangrijker wordende transsectorale verbindingen 
te leggen. 


