Design to Market Brochure Studio Service
Design to Market (DtM) is een accelerator programma op maat voor afgestudeerd designtalent (WO en
HBO-niveau). Design to Market is door de provincie aangewezen als ‘TalentHUB voor Design’ en werkt
hiervoor samen met de Dutch Design Foundation en de Kazerne Foundation. De track Design to Market
is geaccrediteerd als post HBO en post Master.
Design to Market helpt bedrijven en organisaties om de juiste creatieve en technische professional te
vinden voor de klus. We overbruggen de kloof tussen getalenteerde ontwerpers en de industrie.

Why?
Het vinden van de juiste persoon voor innovatie en creatief werk is moeilijk en resultaatgerichte
begeleiding is vaak tijdrovend of leidt onder communicatieproblemen en verwachtingsmanagement.
Dat lossen we dus voor u op. Tegelijkertijd biedt uw opdracht een ontwerper de kans om een
overtuigend portfolio te creëren en door betaald werk in zijn levensonderhoud te voorzien.
How?
Bij Design to Market is een collectief van afgestudeerde (hbo-wo) ontwerpers aangesloten, zowel
technisch- als artistiek geschoold. Deze ontwerptalenten zijn geselecteerd voor de TalentHUB Design,
onderdeel van een ontwikkelprogramma van de provincie Noord-Brabant sinds 2017. Zij zijn binnen de
TalentHUB extra getraind in entrepreneurial design en design for innovation. Vanwege dit brede
collectief kunnen we de perfecte match vinden voor uw opdracht én bijdragen aan de professionele
stappen van ontwerpers die in het begin van hun carrière staan.
What?
Het verbinden van creatives en industrie doen we op de volgende manieren:
•

Ontwerpopdracht (proeven)
Heeft u een ontwerp nodig? Op basis van uw opdracht vinden wij een jonge ontwerpprofessional
die dit in het kader van zijn loopbaanplanning oppakt. Deze ontwerper wordt -binnen de doelen
van de TalentHUB Design- begeleid door onze trackmanager en ervaren ontwerpers, deze
begeleiding wordt niet aan u doorberekend. Denk bijvoorbeeld aan visualisatie van een concept of
een Design Thinking sessie waarbij uw probleemstelling wordt uitgewerkt tot diverse oplossingen.
Kosten per uur bedragen € 30,- ex btw, voor iedere opdracht ontvangt u van ons eerst een offerte.

•

Design to Innovate (ontdek de waarde)
Heeft u een innovatievraagstuk of casus waarvoor oplossingsstrategieën moeten worden
gevonden? Dan stellen wij samen met u een probleemstelling op over een relevante verbetering,
toepassing, strategie of anderszins. Vervolgens zal een team van Design Thinkers en Business
Thinkers de uitdaging oppakken en resultaatgerichte oplossingen genereren. Deze oplossingen
worden gepresenteerd in een gezamenlijke bijeenkomst met deelnemende bedrijven en
ontwerpers, waarbij we vanuit HR perspectief nabespreken hoe meer creativiteit op de werkvloer
het beste vorm gegeven kan worden.

•

Detachering (zet creativiteit in)
Overtuigd van de waarde, maar moeite met het vinden van de juiste creative? Bespreek het met
ons en we zullen op maat die perfecte match vinden.

Is uw interesse gewekt?
Heeft bovenstaande uw interesse gewekt en wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Jos

Hardeman, telefonisch via 06 41051186 of per mail: j.hardeman@designforum.nl.

