
 
 

 

Yellow Cats Inspiration Tour:  
Dutch Design Week 

Door verschillende brillen naar de toekomst kijken 
 

 
 

Datum: 19 oktober 2021 
Tijd: 13.00 tot 21.30 uur 
Sprekers: Designers en gidsen DDW 
Locatie: DDW locatie Strijp-S - Eindhoven 

Wil jij zien hoe de wearables van de toekomst eruit zien? Hoe natuur 
en technologie samenvloeien? Hoe de toekomst van plastic eruit 
ziet? Wil je het levenslicht voelen? Of ontdekken wat Kinki Joost de 
afgelopen twee jaar heeft gecreëerd?  
Als nieuwsgierige Yellow Cat nodigen we je uit voor de jaarlijkse 
Tour. We gaan naar de Dutch Design Week (DDW), wat het grootste 
designevenement van Noord-Europa is met 307 evenementen en 
waar het werk van ruim 2600 ontwerpers wordt gepresenteerd.  

De DDW heeft dit jaar als thema: The Greater Number, de 
zoektocht naar het betere aantal. Het is een oproep aan de ene 
kant tot minder. Minder consumptie, minder producten en 
diensten en dus minder afval en uitstoot. Maar soms kan het niet 
minder en gaat het om het beter en meer. Alles voor een beter 
klimaat, meer inclusiviteit, meer welzijn in plaats van welvaart. 
Het vraagt om ander (consumenten)gedrag, andere manieren van 
samenwerken, ander design, technologie, … 

Hoe de toekomst van The Greater Number eruit kan gaan zien 
verkennen we op 19 oktober. 

We staan stil bij het werk van rijksbouwmeester Floris Alkemade, 
die een labyrint heeft gemaakt. Door in dit doolhof de andere weg 
in te slaan, ontdek je dat veranderen ook leuk kan zijn! En dat het 
niet méér hoeft te zijn, maar ook anders! The Greater Number 
ondervind je aan den lijve.  
We laten ons inspireren door ‘The Exploded View; Beyond Building’. 
Dit levensgrote huis is volledig opgetrokken uit biobased materialen 
- stoffen die een natuurlijke oorsprong hebben.  

Op DDW ontdek je nieuwe ideeën en oplossingen voor de 
uitdagingen van nu en toekomst. Bijvoorbeeld rondom 
klimaatneutraal bouwen, hedendaagse en toekomstgerichte 
gezondheidsproblemen. We zien wat er gebeurt als leefbaarheid 
centraal staat bij het ontwerpen van mobiliteit en mobiliteit zorgt 
beter welzijn en verbinding. Hier herontdekken we veelbelovende 
food projecten die het toch niet tot de schappen hebben gered. 
Vaak zijn dit projecten die aanzetten tot nieuwe denkrichtingen, het 
huidige voedselsysteem in twijfel trekken en ons opnieuw laten 
denken over onze rol als consument. 

Alvast een glimp van het programma: 

• Ontvangst op Strijp-S, het kloppend hart van DDW met een 
broodje 

• Met een gids in groepen ontdekken van de verschillende 
thema’s van DDW - iedere groep zoomt in op 1 thema van DDW 

• Uitwisselen ervaringen bij de buitenbar op Ketelhuisplein 
• Kruisbestuiving tussen de Yellow Cats en presentaties op DDW - 

kijk door verschillende brillen naar de toekomst 
• Diner - op Strijp-S - dat past bij het thema van de DDW 

Een middag en avond die je zintuigen prikkelen, je uitdagen om 
opnieuw naar de toekomst te kijken. Je met elkaar verwonderen, je 
verbazen en aan het denken zetten. 

Praktisch 
Je krijgt ter plekke jouw toegangskaart tot DDW. Je kunt deze 
daarnaast ook gebruiken om op andere dagen DDW nogmaals te 
bezoeken.   

Aanwezig? 
De bijeenkomst is alleen te volgen voor de Yellow Cats. Natuurlijk is 
het voor ons handig (kan d.m.v. een reply op deze mail) om te 
vernemen of je er 19 oktober weer bij kan zijn. We hebben 
maximaal 30 plekken en we verwachten dat we vol gaan zitten, dus 
heel graag even een reactie voor 4 oktober. Mocht je vragen 
hebben, we vernemen het altijd graag. 

Verdere data 2021 ook alvast (goed) in jouw agenda? 

• Donderdag 2 december 2021 
 
Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
Ed Peelen, Dorien van der Heijden, Kris Brees en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl 
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