
 

Design Challenge: Wat wordt de luxe van de toekomst? 
Luxe is van alle tijden, maar tegelijkertijd verandert ons verlangen naar luxe. 
De wereld staat namelijk voor ingrijpende uitdagingen: grondstofschaarste, 
een groeiende inkomenskloof en milieuvervuiling. Hoe zullen deze uitdagingen 
onze opvattingen over luxe beïnvloeden? Cube design museum zoekt het 
antwoord met behulp van de design challenge genaamd ‘De luxe van de 
toekomst’. De winnende ontwerpen worden opgenomen in de lopende 
tentoonstelling ‘Luxe? Veranderen verlangens’ in Cube.  

 

Voor wie is de design challenge? 

Individuele ontwerpers, maar ook bedrijven en ontwerpteams kunnen meedoen aan 
‘De luxe van de toekomst’. De enige voorwaarde is het hebben van een 
professionele loopbaan als ontwerper of minimaal in het afstudeerjaar zitten van een 
geaccrediteerde ontwerpopleiding. 

 

Wat is de uitdaging? 

Uitgangspunt voor ‘De luxe van de toekomst’ zijn vijf scenario’s voor de wereld in 
2040. Deze toekomstvisies zijn opgesteld door vijf vooraanstaande wetenschappers 
in de disciplines wonen, werken, zorg, mobiliteit en voedsel.  

Welke zelfontplooiing past bij een toekomst waarin de helft van de banen wordt 
vervuld door robots? Is de zelfrijdende auto straks ook nog wel ‘een heilige koe’? En 
wordt een biefstuk in de toekomst gemaakt van kweekvlees? Oftewel: wat wordt de 
nieuwe luxe op gebied van wonen, werk, mobiliteit, zorg of voedsel? De volledige 
toekomstvisies kun je hier lezen: www.cubedesignmuseum.nl/designchallenge 

http://www.cubedesignmuseum.nl/designchallenge


Wat moet je doen? 

De inzending bestaat uit een schetsontwerp van maximaal vier beelden en één A4’tje 
tekst. Dit materiaal kan uitsluitend digitaal worden ingezonden naar het volgende 
mailadres: designchallenge@cubedesignmuseum.nl.  

Uit alle inzendingen wordt per thema één winnend ontwerp gekozen dat door de 
ontwerpers verder ontwikkeld wordt tot een fysiek object. Alle ingezonden ontwerpen 
blijven intellectueel eigendom van de inzenders. 

 

 

Wat krijg je? 

De vijf winnende ontwerpers krijgen ieder een budget van €2000,- om hun 
inzending te materialiseren tot een prototype of mock-up die wordt opgenomen 
in de expositie ‘LUXE? Veranderende verlangens’. Deze expositie is nog tot en 
met 14 april 2019 te zien in Cube.  

Daarnaast wordt een publiciteitscampagne rond de vijf winnende objecten opgezet. 
Bij de materialisatie van de winnende ontwerpen kan gebruik worden gemaakt van 
de faciliteiten in de designlabs van Cube. Ook kan worden geput uit de expertise 
binnen het netwerk van Cube, waaronder het Material Research Center van de tech-
campus Brightlands in Sittard-Geleen. De fysieke objecten blijven zoals gezegd 
eigendom van de ontwerpers. Wel is er een verplichting voor een eventuele bruikleen 
aan Cube voor toekomstige exposities en activiteiten. 

 

 

Hoe worden de winnaars gekozen? 

De winnaars worden gekozen door een jury bestaande uit: Jeroen Junte, Agata 
Jaworska, Job Meihuizen,Gene Bertrand (hoofd programma’s en ontwikkeling, Cube) 
& Tet Reuver (Raad v Toezicht, Cube). 

De criteria waarop de winnaars worden geselecteerd zijn: 

• ORIGINALITEIT – een zichtbaar en eigen signatuur in de reflectie op luxe, 
gebaseerd op een onderzoekende en/of kritische houding;  

• VISIE – aansluiting op (een van) de vijf toekomstscenario’s;  
• IMPACT – verbinding met de visie van Cube: design is een discipline die een 

maatschappelijke rol vervult; 
• RELEVANTIE – inspelen op vraagstukken als milieu, globalisering of 

digitalisering alsook sociale thema’s, zoals ongelijkheid en inclusiviteit;  
• INNOVATIEF – gebruik van innovatieve productietechnieken en materialen, 

evenals samenwerking met andere disciplines; 
• HAALBAARHEID – het uiteindelijke object moet wenselijk, realistisch en 

maakbaar zijn en getuigen van inzicht in de samenleving.   

mailto:designchallenge@cubedesignmuseum.nl


Wat zijn belangrijke data? 

7 januari 2019 deadline inzending 

14 januari 2019  bekendmaking van de vijf winnaars  

15 februari 2019  deadline aanleveren vijf winnende ontwerpen bij Cube 

14 april 2019  eind expositie ‘Luxe? Veranderende verlangens’  

 

 

Waarom organiseert Cube deze challenge?  

Cube heeft design for human needs als uitgangpunt van al haar activiteiten. Zo 
werd in 2017 een design challenge georganiseerd over het vraagstuk van tekort 
aan openbare wc’s voor vrouwen. Met de lopende tentoonstelling ‘Luxe? 
Veranderende verlangens’ wordt een kritische verkenning gemaakt van het 
menselijke streven naar schoonheid, status en zingeving.  

Door toenemende welvaart wordt traditionele luxe voor steeds meer mensen 
bereikbaar met grote gevolgen voor klimaat en sociale cohesie. Tegelijkertijd neemt 
ongelijkheid in welvaart, zorg, voedsel en onderwijs steeds verder toe, wat noopt tot 
spaarzaamheid en duurzaamheid. Wat betekent dit voor de maatschappelijke positie 
van luxe?  

Om deze vraag te onderzoeken organiseert Cube de design challenge ‘De toekomst 
van luxe’. Door hierin samen te werken met ontwerpers wil Cube fungeren als een 
innoverend laboratorium voor de beroepspraktijk. Cube plaatst vervolgens de 
winnende ontwerpen in de tentoonstelling om zo bij een breed publiek kenbaar te 
maken en bij te dagen aan de betrokkenheid bij de toekomst en de rol die design 
daarin kan spelen.  

 

 


