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Untill May 02, 2021, UNchain (ONTketen) invites designers and creatives from
Belgium, to join us in shaping a sustainable and collective future. Selected designers
will get a chance to combine technology and innovation within Design Culture by a
transdisciplinary and collaborative approach.
Together we want to shorten the long chain of scarce raw materials and focus on local
residual flows. Thanks to meaningful employment and a creative process, these can be
transformed into high-quality biobased solutions.
What’s ONTketen? (Unchain)
ONTketen brings manufacturing companies, social industry and designers closer together over a one-year
trajectory. Five designers will be matched with 5 Belgian production companies to create a design with a new
biopolymer developed by Circular matters. Each designer-company duo will strive for an actual product with
impact and real market value.
ONTketen accommodates a design process where young design talent develops a new outcome in close
collaboration with the manufacturing industry.
Starting from the residual flows of social green maintenance company Pro Natura. Circular Matters supports
the prototyping with biobased material, from concept to first objects. With guidance from the Livable
platform, the designer will be able to distill new insights and answers to socially relevant problems out of the
design process. Outcomes of this inspiring process will be shared with the entire sector.
The project will run from May 2021 to September 2022 and consists of several steps:
1) The Selection of the participating companies and designers.
2) The matching of a candidate designer with a manufacturing partner based on this 			
partner’s needs and possibilities.
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3) The design process, where the designers are given a year to develop a new product in 		
collaboration with the manufacturing partner During the process, Circular Matters will 		
continuously assess the technical feasibility and processability of the outcome and 			
prototypes to assure future scale-up potential.
4) The promotion & communication of the process.
The entire project is provided with professional documentation and is widely communicated 		
with (Inter) national press. In 2021, we will participate in Belgium Is Design in Milan to 			
highlight the project. In 2022 we foresee an exhibition in collaboration with Contemporary 		
Design Market in Brussels.

For whom?
Designers & creatives: This call is aimed at young but experienced designers. We require a minimum of 3-5
years of experience. Whether you already bond with sustainability in your previous work does not play a
role. It is important that your vision on the outcome of this trajectory is ecological, socially and economically
sustainable.
We welcome industrial designers, furniture designers, product developers and interior architects. Due to our
local approach we only accept applicants who reside and work in Belgium. All communication takes place in
Dutch/ English.
What do we expect?
* A short bio and portfolio of your previous work and a website where we can find this.
Be sure to mention if you’ve worked with companies or on the biobased theme before.
Do not forget your contact details (Full name, e-mail and telephone number).
* A motivation letter!
* The total of documents should maximum consist out of three A4’s

What can you expect?
* Guidance
The project partners provide personal guidance in the development of your project. You get
support in terms of your cooperation with a company, questions about your entrepreneurship,
questions related to sustainability …
* Network
The project aims to link designers with manufacturing companies. This is how we offer you
the unique opportunity to further develop and realize your idea in collaboration with others
disciplines, and with that to gain knowledge that you would otherwise never acquire.
* Financial support
If you are selected for the ONTketen design trajectory we expect a tangible result, a finished
product or prototype in a distant phase. To accomplish this we provide a designers fee of € 2,500
incl. VAT.
* Public outreach and communication
All partners will actively communicate about the project and the participating designs, both
towards the general public as well as towards the design sector and manufacturers .
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* Expo
In 2021 we will participate in Belgium Is Design in Milan (September) to highlight the project.
In 2022 we foresee a public exhibition moment in collaboration with Contemporary Design
Market Brussels.

Deadline/ Key dates
The application deadline is Sunday, May 2, 2021, at 11:59pm CET.
Applications must be submitted in Dutch or English.
Send your proposal (in .pdf format) to ontketen@livable.world
(Incomplete application will not be considered.)
May 02, 2021: closing of the applications
May 2021: jury + announcement of the selection
June 2021: matching + start of the traject
September 2021: project launch during Milan Design week
September 2022: closing event + expo during Contemporary Design Market Brussels

ONTketen is a collaboration between the Livable design platform, social green maintenance company Pro Natura and technology company Circular Matters. Supported by
Flanders State of the art. Advisers; Design Regio Kortrijk, Flanders DC Media partner; Knack Weekend.
General project info can be found at www.ontketen.be. The planning of the activities will be added on the website
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Tot 02 mei 2021, nodigt UNchain (ONTketen) Belgische ontwerpers en creatieven
uit België uit om samen met ons vorm te geven aan een duurzame en collectieve
toekomst. Geselecteerde ontwerpers zullen de kans krijgen om technologie en
innovatie te combineren binnen Design Cultuur door een transdisciplinaire en
collaboratieve aanpak.
Samen willen we de lange keten van schaarse grondstoffen verkorten en focussen op
lokale reststromen. Dankzij zinvolle werkgelegenheid en een creatief proces kunnen
deze worden omgezet in hoogwaardige biobased oplossingen.

Wat is ONTketen?
ONTketen brengt productiebedrijven, sociale industrie en designers dichter bij elkaar gedurende een traject
van één jaar. Vijf ontwerpers worden gekoppeld aan 5 Belgische productiebedrijven om een ontwerp te
maken met een nieuw biopolymeer ontwikkeld door Circular Matters. Elk duo ontwerper-bedrijf zal streven
naar een concreet product met impact en reële marktwaarde.
ONTketen biedt ruimte aan een ontwerpproces waarbij jong ontwerptalent in nauwe samenwerking met de
maakindustrie een nieuw resultaat ontwikkelt.
Uitgaande van de reststromen van sociaal groenonderhoudsbedrijf Pro Natura. Circular Matters ondersteunt
de prototyping met biobased materiaal, van concept tot eerste objecten. Met begeleiding van het Livable
platform zal de ontwerper in staat zijn om nieuwe inzichten en antwoorden op maatschappelijk relevante
problemen uit het ontwerpproces te destilleren. De inspirerende uitkomsten van dit proces zullen worden
gedeeld met de hele sector.
Het project loopt van mei 2021 tot september 2022 en bestaat uit verschillende stappen:
1) De selectie van de deelnemende bedrijven en ontwerpers.
2) Het matchen van een kandidaat-ontwerper met een productiepartner op basis van de
behoeften en mogelijkheden van deze partner.
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3) Het ontwerpproces, waarbij de ontwerpers een jaar de tijd krijgen om een nieuw product te
ontwikkelen in samenwerking met de productiepartner Tijdens het proces zal Circular Matters
voortdurend de technische haalbaarheid en verwerkbaarheid van het resultaat en de prototypes
beoordelen om het toekomstige opschalingspotentieel te verzekeren.
4) De promotie & communicatie van het proces.
Het gehele project wordt voorzien van professionele documentatie en wordt breed
gecommuniceerd met (Inter)nationale pers. In 2021 zullen we deelnemen aan Belgium Is Design
in Milaan om het project in de kijker te zetten. In 2022 voorzien we een tentoonstelling in
samenwerking met Contemporary Design Market in Brussel.

Voor wie?
Ontwerpers en creatieven: Deze oproep richt zich tot jonge maar ervaren ontwerpers. We vragen een
minimum van 3-5 jaar ervaring. Of je in je vorige werk al een band hebt met duurzaamheid speelt geen rol. Het
is belangrijk dat je visie op de uitkomst van dit traject ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is.
We verwelkomen industrieel ontwerpers, meubelontwerpers, productontwikkelaars en interieurarchitecten.
Omwille van onze lokale aanpak aanvaarden we enkel kandidaten die in België wonen en werken. Alle
communicatie verloopt in het Nederlands/Engels.

Wat verwachten we?
* Een beknopte bio en portfolio van je eerder werk en een website waar we dit kunnen vinden.
Vergeet zeker niet te vermelden of je al eerder met bedrijven of rond het thema biobased hebt
gewerkt. Vergeet je contactgegevens niet (volledige naam, e-mail en telefoonnummer).
* Een motivatiebrief!
* Het documenten (.pfd) bestaat maximaal uit drie A4’s.

Wat mag je verwachten?
* Begeleiding
De projectpartners zorgen voor persoonlijke begeleiding bij de ontwikkeling van uw project.
Je krijgt ondersteuning op het vlak van samenwerking met een bedrijf, vragen over je
ondernemerschap, vragen rond duurzaamheid ...
* Netwerk
Het project wil ontwerpers in contact brengen met productiebedrijven. Zo bieden we je de unieke
kans om je idee in samenwerking met andere disciplines verder te ontwikkelen en te realiseren, en
daarmee kennis op te doen die je anders nooit zou verwerven.
* Financiële ondersteuning
Als u geselecteerd wordt voor het ONTketen ontwerptraject verwachten wij een tastbaar
resultaat, een eindproduct of prototype in een verre fase. Om dit te bereiken stellen we een
ontwerpersvergoeding van € 2.500 incl. BTW beschikbaar.
* Publieksbereik en communicatie
Alle partners zullen actief communiceren over het project en de deelnemende ontwerpen, zowel
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naar het grote publiek als naar de designsector en fabrikanten .
* Expo
In 2021 zullen we deelnemen aan Belgium Is Design in Milaan (september) om het project in de
kijker te zetten. In 2022 voorzien we een publiek tentoonstellingsmoment in samenwerking met
Contemporary Design Market Brussels.

Deadline/ Belangrijke data
De uiterste inzenddatum voor aanvragen is zondag 2 mei 2021, om 23.59 uur CET.
Aanvragen moeten worden ingediend in het Nederlands of Engels.
Stuur uw documenten (in .pdf formaat) naar ontketen@livable.world
(Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.)

02 mei 2021: sluiting van de inschrijvingen
Mei 2021: jury + bekendmaking van de selectie
Juni 2021: matching + start van het traject
September 2021: lancering van het project tijdens de Milan Design Week
September 2022: slotevenement + expo bij CDM Brussel

ONTketen is a collaboration between the Livable design platform, social green maintenance company Pro Natura and technology company Circular Matters. Supported by
Flanders State of the art. Advisers; Design Regio Kortrijk and Flanders DC. Media partner; Knack Weekend.
General project info can be found at www.ontketen.be. The planning of the activities will be added on the website

