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MAD BRUSSELS – Programma ecodesign in het MAD LAB 

BESCHRIJVING VAN HET 

AANBOD 

Het MAD Lab stelt voor de competenties van een ontwerper/designer van 

textiel, producen of diensten ter beschikking te tellen voor de 

ontwikkeling van een innovatief en duurzaam project. Die designer kan in 

verschillende ontwikkelingsfases van het project tussenkomen:   

• Oplijsten van de noden van de gebruikers/burgerparticipatie   

• Opstellen van het bestek, nuttig voor de creatie van een 

prototype  

• Technische haalbaarheidsstudie 

• Creatie van een prototype  

• Productie/relaties met een producent 

Al onze onderzoeksactiviteiten en aangeleverde resultaten hebben als 

bedoeling alle « stakeholders » rond een problematiek samen te 

brengen.  

Het MAD Lab positioneert zich als een praktisch atelier voor onderzoek 

naar duurzame oplossingen via allerlei gevarieerde tools voor design en 

mode.  

KENMERKEN VAN HET 

AANBOD 

▪ Vorm: persoonlijk  

▪ Kosten: cofinanciering (buiten projectoproep). Het MAD kan de 

tussenkomst van de designer (a rato van 3.000 euro, alle taksen 

inbegrepen) op zich nemen voor zover de projectbeheerder aan de 

selectiecriteria beantwoordt. 

▪ Duur: afhankelijk van het project 

▪ Frequentie: op elk ogenblik 

▪ Doelonderneming(en): alle openbare en private ondernemingen 

▪ Werkta(a)l(en): FR / EN  

BELANGRIJKSTE 

REFERENTIES VAN HET 

AANBOD 

Voorbeelden van ontwikkelde projecten :  

- Handymade in Brussels : https://mad.brussels/fr/projets/handymade-
brussels-grand-place 

- Handymade Parking 58 : https://mad.brussels/fr/projets/handymade-
brussels-parking-58 

- Sésame: https://mad.brussels/fr/projets/sesame-obliterateurs-stib 

 

 

Het MAD, Brussels platform voor mode en design, heeft als bedoeling 
Brusselse ontwerpers en designers te begeleiden en aan het werk te 
krijgen. We bieden hen persoonlijke begeleiding in functie van hun noden 
en bieden hen de kans hun competenties aan te wenden voor sociale en 
milieugebonden projecten.  

Het MAD omvat ook een laboratorium voor innovatieve en duurzame 
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oplossingen, het MAD Lab, dat, via praktijken inzake design en mode, 
oplossingen wil ontwikkelen voor de huidige milieugebonden en sociale 
uitdagingen.  

CONTACT  

Contactpersoon : Yasmina Touiss  

E-mail : yasmina.touiss@mad.brussels  

Tel.: 0470/ 68.57.10 

Web : https://mad.brussels/fr  
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