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Producten worden grotendeels bepaald
door het uiterlijk, en uiterlijk grotendeels
door kleur. Kleur speelt een doorslaggeven-
de rol bij het vormen van een eerste in-
druk. Het is daarom merkwaardig dat tot
voor kort kleur en kleurkeuzes beschouwd
werden als ondergeschikte factoren in de
totstandkoming van een product.
Producenten van kleurpigmenten merkten
bovendien dat de meeste ontwerpers wei-
nig wisten van kleur. Verschillende bedrij-
ven hebben initiatieven ontwikkeld om
hier verandering in te brengen. Er wordt
getracht ontwerpers, coloristen en alle an-
deren die betrokken zijn bij kleur en pro-
ductontwikkeling te bereiken door totaal-
concepten te bieden. Zo kwam Clariant al
in 1999 met Colourforecast, dat later werd
uitgebreid naar ‘Perceptions’.

Maxi-Cosi
De sprekers van de avond waren Mascha
de Kraker van Dorel Netherlands en
Monique Vermeulen van Clariant. Paul
Hekkert van de Faculteit Industrieel
Ontwerpen was de discussieleider.
De bijeenkomst vond plaats bij Dorel
Netherlands in Helmond. Als dochter van
het Canadese Dorel Inc. behoort het bedrijf
tot de wereldtop in de baby- en kinderarti-
kelenbranche. Met het merk Maxi-Cosi is
Dorel Europees leider op het gebied van in-
car safety voor kinderen. Tot de product
range behoren verder kinder- en wandel-
wagens, meubilair, babyverzorgingspro-
ducten en in-house veiligheidsproducten.
Onlangs lanceerde zij een limited edition
veiligheidsstoeltjes, de Image Line. Deze
lijn was vooruitstrevend in het gebruik
van opvallende kleuren en materialen en
aparte designs. Een echte beleving en een
groot succes, de lijn is geheel uitverkocht
(www.maxicosi.nl).

Perceptions
Het Zwitserse Clariant, een bedrijf dat fine
chemicals en specialiteiten produceert, le-
vert onder andere pigmenten en master-
batches voor gebruik in de kunststofin-
dustrie. Deze producten zijn vaak bepalend
voor de verwerkings- of productieproces-
sen bij hun gebruikers, of leveren een toe-
gevoegde waarde aan de verkregen eind-
producten. Het bedrijf is bijzonder gericht
op innovatie, daarbij zoveel mogelijk reke-
ning houdend met alle actuele trends en
ontwikkelingen. 
Clariant heeft op het gebied van kleur en
uitstraling onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden ook in de vroegste stadia
van het beslissingsproces een rol te spelen.
Als kleurproducent wil het bedrijf de klant
het juiste ‘effect’ leveren. Aspecten als
kleur en uitstraling zijn echter afhankelijk
van zeer veel factoren, waaronder het ge-
kozen materiaal en het verwerkingsproces.
Voor Clariant was dit aanleiding om,

Over kleur is uitermate veel
onderzoek gedaan. Iedereen

kan wel wat over kleur
vertellen. Hoe kleuren invloed

hebben op de beleving van een
ruimte bijvoorbeeld. Of dat het

beter is om voor kleurenblinden
onderscheidende kleuren te
gebruiken voor medicijnen,
landkaarten en het verkeer.

Maar hoe gaat het met
kleurontwikkelingen in

materialen? En wat zijn de
effecten op de beleving van
producten? Op 22 februari
werd dit thema besproken

tijdens de tweede bijeenkomst
in het discussieprogramma ‘De

beleving van …’. 

ir. Ilse van Kesteren

De beleving 
Discussieavond doo

MMaxi-Cosi uit de Image Line:
‘Cabrio’ in de kleur Pearl Gold.
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samen met een aantal partners, een inno-
vatief hulpmiddel te ontwikkelen waarmee
de beslissingen die in de stadia ver voor
productie genomen worden, namelijk tij-
dens de designfase, vergemakkelijkt kun-
nen worden. 
In samenwerking met onder andere Merck,
Rinke, Arjo Wiggins en Paper Union is een
totaalconcept ontwikkeld onder de naam
Perceptions, een collectie thema’s waarmee
alle zintuigen aangesproken worden, die
bedoeld is om tijdens het ontwerpproces
impulsen te geven aan designers.
Perceptions kan daarom zowel als stimu-
lans en als input dienen bij het ontwikke-
len van producten. De impressies worden
omkleed met recepten, materialen en stof-
fen, kleuren, licht, geur en akoestische ef-
fecten die ideeën inspireren voor toepas-
sing in specifieke ontwerpen.

ColourWorks®

Na de presentatie en het succes van
Perceptions was Clariant van mening dat
dit nog niet volledig aansloot op de behoef-
te van de designers. Na zorgvuldige rese-
arch werd de behoefte om een develop-
mentcentre ter beschikking te hebben dui-
delijk. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in
een nieuw concept onder de naam
‘ColourWorks®’.
ColourWorks® is een ontwerpcentrum
waar designers een dag, of meerdere dagen
kunnen doorbrengen. Men vindt hier o.a.
een zeer uitgebreide colourlibrary en een
colourdatabase, er zijn coloristen aanwezig
om direct monsters te produceren en last
but not least is er de nieuwste tool
‘Colourviz’. Dit is een computergestuurd
kleurenprogramma dat in 3D het gewenste
product in exact de gewenste kleur kan to-
nen, van cosmetica tot auto. Speciaal hier-
bij is dat zelfs aluminiumeffecten kunnen
worden weergegeven. Tevens beschikt het
centrum over een ruimte waarin met audio-
visuele hulpmiddelen bepaalde sferen kun-
nen worden gecreëerd, immers ontwerpen
is een kunst en dat kan alleen als de juiste
sfeer aanwezig is.

Ook naar de locatie van ColourWorks® is
onderzoek gedaan en men is uitgekomen,
hoe kan het ook anders, in Milaan, een
metropool van kunst, historie en kleur.
Hiermee is Clariant een van de eerste
chemieconcerns die de grenzen verlegt van
leverancier naar partner en van 2D-teken-
tafel naar 3D-eindproduct.

De discussieavond
In de lezingen werd kleur vanuit twee hoe-
ken belicht. Monique Vermeulen vertelde
over bovenstaande ontwikkelingen bij
Clariant en Mascha de Kraker vertelde hoe
Dorel Netherlands deze ontwikkelingen
toepast in het ontwerpen. Dorel
Netherlands voert als producent van kin-
derveiligheidszitjes en wandelwagens res-
pectievelijk de merken Maxi-Cosi en
Quinny. Jaarlijks worden hiervoor diverse
nieuwe kleurvoorstellen ontwikkeld door
het stylingteam, waarbij mode en interi-
eurtrends een belangrijk uitgangspunt zijn.
Bij het vertalen van deze trends naar kin-
derveiligheidsproducten bevindt men zich
als stylist continu op het spanningsveld
tussen mode, veiligheidsnormen en materi-
aalgebruik.
Paul Hekkert is hoogleraar vormtheorie aan
de faculteit van Industrieel Ontwerpen van
de TU Delft. Daar geeft hij leiding aan een
groep die zich bezig houdt met onderzoek
naar de zintuiglijke waarneming en bele-
ving van producten. Veel van dit onderzoek
wordt uitgevoerd in samenwerking met in-
dustriële partners, zoals Procter & Gamble,
Philips Design en TNS/NIPO. Hekkert heeft
een reeks publicaties over productbeleving
en esthetiek op zijn naam staan en is co-
editor van Design and Emotion: The
EExperience of Everyday Things (2004). Hij is
ook medeoprichter en voorzitter van de
Design & Emotion society (www.designan-
demotion.org) en lid van de redactieraad
van The Design Journal en Empirical Studies
of the Arts. ❮❮
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Clariant in Denekamp.

Geïnspireerd? De overige bijeenkomsten zijn:

27 april 2006
De beleving van karton
Karton heeft door het veelvuldig toepassen in
de verpakkingsindustrie een saai imago. Maar
is dat wel terecht? Kunstenaars gebruiken het
materiaal in meubels, maar wat is de visie van
kartonontwikkelaars op de toepassing in con-
sumentenproducten en de bouw?

22 juni 2006
De beleving van textiel
Textiel is een materiaal dat letterlijk dicht bij
onze beleving staat. Het geeft ons een manier
om ons te beschermen en ons uit te drukken.
Tevens heeft de textielindustrie een lange ge-
schiedenis in Nederland.Wat zijn de nieuwste
textielontwikkelingen en wat kunnen ontwer-
pers daarmee?

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten
via de website van Product:
www.productmagazine.nl/workshops.
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