
14.00:  De kracht van innovatie - B. Berkhout, GBO Innovation Makers

14.30:  Virtual en Augmented Reality in industrie 4.0: een overzicht, use cases & links naar bedrijven -  
 DAE for Sivar Project

15.00:  Lean Development of Physical Products - A. Convents, Section Head Procter & Gamble 

15.30:  Prototypage & DIY - fonctionnement d’un atelier ouvert au service des sports et sportifs -   
 L. Thelier – Resp. prototype vélo, Decathlon / B’Twin

16.00:  Improve digital innovations by actively involving users through co-creation & real-life intervention -  
 O. Rits, Imec

16.30:  Implementing 3D printing in production lines. How Volvo Car Gent has reimagined production  
 fixtures by Thinking Additive - T. Leroy, Materialise

17.00:  Sales pitches by Hands-on, Melotte, Faro, Sirris & Howest 

17.30:  AM-Part of the engineering process - S. Crownshaw, Renishaw

18.00:  Implementing responsive prototyping techniques to obtain user insights -    
 R. Nafzger & L. De Couvreur - Howest IDC

19.00:  ‘Family of the future’ demo-project: onthulling realisatie co-creatie  van 30 bedrijven &   
 onderzoekscentra in 3D printing, Flam3D, met o.a. Materialise CEO Fried Vancraen

20.00:  Networking reception offered by Flam3D (aanwezigheid vóór 20u verreist!) 

11.00:  Sales pitches by Arburg, Fablab Factory, Trideus, Academie v/d Toekomst & L-Stin 

11.30:  Prototyping for problem setting, not problem solving - R. Lenstra, Antwerp Management School

12.00:  Strategic use of patents. Sense and non sense - J. Renkema, Ipecunia Patents 

12.30:  Nieuwe kooktechnologie in een slimme stomer. Kickstarter project klaar voor de markt -   
 A. Claeys, Mealhero

13.00:  Van idee tot concept: hoe 3D printing uw volledige ontwerpproces verbetert -    
 S. Nardone, Engie/Laborelec

13.30:  Engineering an animal handling, flow & scanning platform. From prototyping to low-volume  
 manufacturing - J. Bruyndonckx & L. Degraef, TEN Group 

14.00:  The Future of Making Things – W. Degraeve, Autodesk

14.30:  Dutchfiets: fiets van recycleerbaar kunststof als een circulair mobiliteitsconcept –    
 J. Aalderse Baas, Dutchfiets 2.0

15.00:  From design for AM to engineering for AM - S. Vermeir - Sirris

15.30:  The strength of prototyping in business development - S. Van den Dries, Comate

16.00:  The best way to predict the future is to co-creatie it - K. Binon, Flam3D

16.30:  Demo Gravity Sketch creation tool: design & develop ideas directly in VR - UGent

INSPIRING TALKS Inspirerende verhalen met nadruk op alle stappen van een ontwerpproces.
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FOCUS ON THE WHOLE DESIGN 
PROCESS: FROM IDEA TO 
PRODUCT
Het vakevent PROTOTYPING 
richt zich naar al wie actief is op 
vlak van productontwikkeling. 
De nadruk ligt op het volledig 
ontwerpproces, van idee t.e.m de 
realisatie van een business model 
en het produceren in kleine series 
of van een nulserie. U vindt er 
bedrijven & onderzoekscentra met 
technologieën, materialen, tools & 
technieken voor het materialiseren 
van uw ideeën. 

MATERIALS EXPO
Zoek je de nieuwste materialen voor 
mallen, presentaties, testmodellen, 
voor de afwerking of je gehele 
ontwerp? Laat je inspireren door 
96 materialen, 10 mockups en 
prototypes. Je ontdekt er o.a 3d 
printen met bamboe, hout of glas, 
slimme oplossingen voor snelle mallen, 
3d vormen, CNC foams, prints en folies, 
coatings en structuren en gerecycled 
kunststof. 
Realisatie:

DESIGN CHALLENGES BY HOWEST
Howest studenten ‘industrieel 
ontwerpen’ krijgen materialen en 
machines waarmee ze ‘live’ een 
product maken. Kijk mee hoe ideeën 
tastbaar worden!

NETWERKEN & IDEEËN DELEN 
OMTRENT DE NIEUWSTE 
TECHNOLOGIEËN. 
INCLUSIEF FREE CATERING!

VR  & AR IN PRODUCT DESIGN
Met het Sector Innovating Virtual & 
Augmented Reality TETRA project 
van Howest worden ondernemingen 
begeleid in het definiëren van 
de meerwaarde van immersieve 
technologieën binnen hun domein. 
Wanneer bestaande technologieën 
doelgericht gecombineerd 
worden, kan de vertaalslag van 
entertainment naar andere sectoren 
resulteren in een verhoging van 
kostenefficiëntie en productiviteit. 
Ontdek bedrijven op de SIVAR 
stand die oplossingen met Virtual 
& Augmented Reality technologie 
aanbieden. 

NEED HELP TO
SHAPE YOUR IDEAS 
INTO TANGIBLE & 
MARKETABLE 
PRODUCTS?




