
Call for applications: Cross-Creathon Parijs-Eindhoven 2021 "Duurzame stedenbouw in het licht van

de gezondheidscrisis, een potentiële oplossing waarbij de mens centraal staat?"

Ben jij een Bachelor/Master/PDEng/PhD student of een young professional? Studeer of werk je in de

in de regio Eindhoven of Parijs (Île-de-France) en heb je creatieve ideeën over hoe je duurzame

stedenbouw na de huidige gezondheidscrisis kan innoveren en democratiseren?

Meld je dan vóór 18 juli 2021 aan voor onze cross-Creathon Parijs-Eindhoven over "Duurzame

stedenbouw in het licht van de gezondheidscrisis, een potentiële oplossing waarbij de mens centraal

staat?"

De gekruiste Creathon Parijs-Eindhoven: context, uitdaging en kansen

Parijs en Eindhoven behoren tot Europa's meest prominente creatieve design hubs met een rijk

erfgoed aan designtradities en innovaties die worden uitgelicht tijdens de jaarlijkse Paris Design Week

en Dutch Design Week, officiële partners van deze Creathon. Urban design zal dit jaar centraal staan

bij de bilaterale Cross-Creathon die Parijs en Eindhoven verenigt rond de vraag hoe stedenbouw ons

leven en ons samenleven heeft beïnvloed tijdens en na de Covid pandemie.

Door de gezondheidscrisis zijn er vraagtekens gezet rond de principes van het samenleven in de

openbare ruimte en blikken we terug op het oorspronkelijke doel van de stedenbouw: het

waarborgen van de volksgezondheid, welzijn en hygiëne. Gezondheid is een onmisbaar element

gebleken van menselijke relaties in de openbare ruimte en roept de vraag op hoe urban design kan

bijdragen aan het vinden van concrete en sociale oplossingen. Hoe kan stedenbouw ons helpen dit

soort crises te overwinnen zonder tot een vluchtige trend te vervallen van snel vervangbare en

daarmee wegwerpbare oplossingen? Hoe kan stedenbouw eerder helpen in de strijd tegen de

opwarming van de aarde door minder energie en grondstoffen te verbruiken en tegelijkertijd de

algemene verbetering van de leefomstandigheden te bevorderen? Deze Creathon wil innovatieve

antwoorden vinden op deze huidige sociaal-ecologische uitdagingen.

Tijdens de Creathon wordt er gevraagd in kleine groepen te werken aan duurzame en sociale

stedenbouwkundige oplossingen, die zowel een fysieke tastbare als een immateriële component

kunnen hebben. Dit sluit aan bij het idee dat je design kunt mobiliseren om objecten te bedenken,

maar ook om mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Uitgebreide recycling en upcycling van

stedelijke materialen, inclusieve openbare ruimten en het populair maken van het gebruik van

stedenbouw zijn voorbeelden van sociale en duurzame stedenbouwkundige benaderingen.

Wat is een Creathon?

https://www.maison-objet.com/paris-design-week
https://ddw.nl/


Creathons kunnen worden omschreven als 'creatieve marathons' of interactieve workshops die

getalenteerde studenten en young professionals uit Frankrijk en Nederland, met verschillende

achtergronden en studierichtingen, bij elkaar brengen. De deelnemers aan de Creathon werken

samen aan innovatieve oplossingen, projecten of prototypes, gerelateerd aan een vooraf

geformuleerd onderwerp. Klik hier voor meer informatie over onze (vorige) Creathons.

Fysieke bijeenkomsten*

De Creathon is opgesplitst in twee gedeelten, te beginnen met de voorbereidingsfase op 16, 17 en 18

september, op verschillende inspirerende plekken in Parijs tijdens de Paris Design Week. Een maand

later wordt de tweede fase of het slotevenement gehouden in Eindhoven tijdens de Dutch Design

Week op 20, 21 en 22 oktober. Alle geselecteerde deelnemers moeten beide etappes bijwonen.

Tussen 18 september en 20 oktober willen we je vragen om naast je andere activiteiten op een

flexibele manier verder te werken aan je groepsprojecten. Er zal een Zoom meeting met de coaches

worden gepland om jullie vorderingen in deze periode te bespreken.

Tijdens de eerste etappe in Parijs vormen de deelnemers kleine groepen en werken ze gezamenlijk

aan een van de uitdagingen die vooraf zijn geformuleerd door de organisatoren, de coaches en hun

partners. Aan het einde van de eerste fase presenteren de deelnemers hun projectvoorstellen aan de

andere teams, de coaches, de organisatoren en aan lokale partners om waardevolle feedback te

verzamelen.

Tijdens de tweede fase in Eindhoven ligt de nadruk op het maken van prototypes en het bijschaven

van de projecten op basis van de ontvangen feedback. Aan het eind van het programma presenteren

alle groepen hun eindresultaten voor een jury van deskundigen. Bij de presentatie van je definitieve

voorstel leg je uit hoe je het wil uitvoeren met bijvoorbeeld een prototype, een infographic, een

eenvoudig businessplan of een visuele presentatie. De winnende teamleden ontvangen financiële

steun in de vorm van een mobiliteitsbeurs, om het groepsproject verder te helpen ontwikkelen.

Het slotevenement wordt afgesloten met een netwerkavond met lokale partners en bedrijven. De

Cross-Creathon wordt georganiseerd met verschillende lokale en internationale partners en vormt

voor de 20 geselecteerde deelnemers een unieke gelegenheid om medestudenten uit verschillende

landen en studierichtingen te ontmoeten, vaardigheden te perfectioneren en professionele

netwerken uit te breiden. Tijdens beide fasen worden er inspirerende lezingen door deskundigen

gegeven, bezoeken afgelegd, vinden er collectieve werksessies plaats en wordt er genetwerkt. Meer

details volgen binnenkort.

Praktische informatie:

● Organisatoren : de Cross-Creathon Paris-Eindhoven 2021 wordt georganiseerd door het

Institut français des Pays-Bas, het Frans-Nederlands netwerk voor onderzoek en hoger

onderwijs (RFN: Réseau Franco-Néerlandais), Nuffic, de Nederlandse organisatie voor

internationalisering van onderwijs, Urban Lab Paris & Co, Bureau du Design, de la Mode et

des Métiers d'Art / Les Ateliers de Paris, Paris Design Week, Pavillon de l'Arsenal, Collège

néerlandais, Dutch Design Foundation & Dutch Design Week.

● Wanneer : 16, 17, 18 september in Parijs (FR) en 20, 21 en 22 oktober in Eindhoven (NL), in

fysieke aanwezigheid op voorwaarde dat de gezondheidsrichtlijnen in beide landen het

toelaten.

● Voor wie : Bachelor/Master/PDEng/PhD-studenten en young professionals tussen 18 en 30

jaar oud en woonachtig in de regio Parijs (Île-de-France) of in Nederland, hoewel specifiek

werkend of studerend in de regio Eindhoven, kunnen zich aanmelden voor dit evenement.

Ook internationale studenten zijn welkom.

● Taal : De werksessies zijn in het Engels.

● Kosten : De organisatoren nemen de kosten op zich van vervoer (reizen tussen Frankrijk en

Nederland en vice versa + openbaar vervoer/fietsen, indien mogelijk, ter plaatse),

https://nlfr.eu/wp-content/uploads/2021/06/What-is-a-Creathon-2021.png
https://nlfr.eu/ontmoetingsdagen/?lang=nl


accommodatie (twee nachten in een hotel voor niet-Parijzenaren en twee nachten in een

hotel in Eindhoven voor niet-Eindhovenaren) en maaltijden (ontbijt, lunch en diner voor

beide fasen van het programma). De kosten van eventuele andere uitgaven zijn voor eigen

rekening.

● Deelname : Alle 20 geselecteerde deelnemers zullen beide fases in beide landen bijwonen.

Deelname aan het volledige programma is verplicht. Ongerechtvaardigde afwezigheid

(absenteïsme, ongepast gedrag) zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de

Creathon.

*De Creathon zal alleen plaatsvinden als de coronarichtlijnen van de Nederlandse en Franse

gezondheidsautoriteiten volledig worden nageleefd. In overeenstemming met de nationale en

universitaire richtlijnen blijft de aard van beide fasen onderhevig aan veranderingen als gevolg van de

veranderende Covid-beperkingen.

Programma :


