ALLOSSA//

Ontwerpen voor een circulaire economie en duurzame levensstijl
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Saartje Allosserie (°1983)

<2005
Geselecteerd voor de Ovam Ecodesign Award - It’s a wrap (vershouddoek)

2005
Afgestudeerd als industrieel ontwerper aan het IDC (HOWEST)
Tewerkgesteld in de verlichtings- en bagagesector.

2011
Bijberoep multidisciplinair ontwerpbureau Allossa (saartjeallosserie.be)
De slogan luidt hier : ontwerpen voor een circulaire economie

2014
Geselecteerd door Ventura Projects x Interieur ‘14 met een
eerste circulair ontwerp; verlichtingsarmatuur Bobbie

2019 (1 okt) - 2020

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat productontwerp is, richtte ik een
nieuw project op: conceptstore Allossa//. Samen met het ontwerpbureau ontstaat een totaalconcept rond duurzaamheid. Onze slogan luidt : Ontwerpen
voor een duurzame levensstijl.

Verkozen tot één van de 101 Leiespots van Toerisme Leiestreek 20-21

eind 2020

In 2020 haalde ik met de steun van Hilde Hanselaer van MVO advies de 17
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ik kan alvast uitpakken met: LOKAAL
(partnerships), SOCIALE (waardig werk), ECONOMISCH VERANTWOORDE
PRODUCTIE... en het bekomen van DUURZAME STEDEN zoals Izegem.

Nominatie CSR (of MVO=Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
pioneer 2020

Nominatie Womed Award belofte 2020

2021

Lineaire ontwerpmethodiek ombuigen naar een circulaire ONTWERPMETHODIEK voor onze B2B klanten. Hoe kunnen we hun productontwikkeling verbeteren op basis van onder meer :
•
•
•
•
•
•

materiaalselectie
gestandaardiseerde componenten
producten die ontworpen zijn om lang mee te gaan
ontwerp voor gemakkelijke sortering aan het einde van hun levensduur
scheiding of hergebruik van producten en materialen
ontwerp-voor-fabricagecriteria die rekening houden met houden met mogelijke nuttige toepassingen van bijproducten en afvalstoffen.

Opnieuw verkozen tot één van de 123 Leiespots van de Leiestreek.

?

Externe partner voor de concept store - uitwerken groter zero waste aanbod.

Koppelen actieplan van het ontwerpbureau en de concept store die samen
hun schouders zetten onder de 17 SDG’s om de MVO ﬁlosoﬁe uit te rollen
en geplande inspanningen om de impact op mens, milieu en maatschappij
te verbeteren.
Positieve impact versterken en negatieve impact verminderen zijn de fundamenten van het MVO beleid van zowel het ontwerpbureau SAARTJE
ALLOSSERIE als van concept store ALLOSSA.
Dit jaaractieplan is opgebouwd rond de 6 P’s die duurzame ontwikkeling
vertegenwoordigen en is per actiepunt gekoppeld aan de relevante SDG’s.
Elk actiepunt is bovendien gekoppeld aan een prestatie indicator.
2021 - 2022
Uitwerken van een rondleiding voor groepen doorheen het concept aan de
hand van de 17 SDG’s Toer d’Allossa.

2022 - ...
We blijven verder ondernemen voor een duurzame toekomst want dat is het
nieuwe zijn. Een nog lange maar o zo boeiende weg.

Missie
Waarom?
Design is de sleutel tot het eerste principe van circulaire economie,
afval en vervuiling wegwerken d.m.v. doordacht design.
De realiteit is dat de meeste dingen vandaag de dag nog steeds zijn ontworpen voor het lineaire model. Dit betekent dus dat bijna alles opnieuw
moet worden ontworpen volgens de principes van de circulaire economie.
Als ontwerper vind ik het mijn verantwoordelijkheid dit principe te hanteren
en zo het verschil te maken.

Visie
Hoe?
1/ via het ontwerpbureau: ontwerpen voor een circulaire economie
Is het nu een ontwerp voor een klant, een eigen ontwerp of een huisstijl, ontwerpbureau Allossa kijkt altijd eerst naar wat er aanwezig is van technieken,
kennis of ontwerp. We kijken hoe we het productieproces, het materiaal, de
assemblagemethode of de vormgeving kunnen optimaliseren.
We ontwikkelen niet alleen producten in dienstverband maar ook in eigen
beheer. We gaan zelf aan de slag met bestaande producten en materialen.
Dit kan door upcycling of recycling zonder het oog op design te verliezen.
2/ via de concepstore: ontwerpen voor een duurzame levensstijl
Een goede winkel is naar mijn idee een winkel die is ontstaan vanuit een
bepaalde passie en visie van de eigenaar. Een concept store zie ik als het
ideale middel om mijn passie voor productontwikkeling met een “groene”
draad te verspreiden en te verkopen. Met een gamma van functionele en
duurzame producten toon en vertel ik bezoekers het verhaal. Een totaalconcept met shop, bar (lokaal lekkers) en ruimte voor events en workshops rond
duurzaamheid helpen de missie overbrengen.
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“We hebben de
aarde niet van
onze ouders
geërfd, maar
lenen het van
onze kinderen”

#mvo

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
MVO betekent ondernemen en daarbij rekening houden met MENS, MILIEU
en MAATSCHAPPIJ.
Het zit werkelijk in het DNA van Allossa. Als kleine KMO ga ik anders om
met zaken als personeel, milieu en energie dan multinationals. Daarom
staat lokaal zo centraal bij Allossa.
CIRCULAIRE ECONOMIE
Allossa werk mee aan een circulaire economie. Wat is dat?
In een circulaire economie worden grondstoffen niet telkens opnieuw ontgonnen maar wordt alles opnieuw gebruikt of gerecycleerd. Het doel is om
niets verloren te laten gaan in de productiestroom.
Mijn passie voor het onderwerp werd aangewakkerd in 2005 door een call
van Ovam voor de ecodesign award voor studenten en weet als geen ander
hoe een productiestroom zo circulair mogelijk gemaakt kan worden.
Wij ondersteunen bedrijven in hun weg naar een circulaire economie en
creëren een traject op maat. Daarnaast kunnen we je ook helpen met de
praktische kant van subsidiedossiers rond circulaire economie.
ECODESIGN
Ecodesign spoort samen met de circulaire economie. Producten en diensten moeten zo ontworpen worden zodat ze functioneren binnen een
circulaire economie. Ecodesign brengt een levenscyclusaanpak tot bij de
designers met als doel de impact van het product of dienst op het milieu zo
laag mogelijk te houden. De milieu-impact van een product aanpakken gaat
verder dan het zoeken naar ecologische materialen. Een product heeft veel
meer dimensies dan materiaal alleen en op al deze vlakken zijn er duurzame interventies mogelijk.

Diensten

Hé,
ben je
een bedrijf?

Ontwerpbureau
ONTWERPEN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
Design is de sleutel tot het eerste principe van circulaire economie,
afval en vervuiling wegwerken d.m.v. doordacht design.
De realiteit is dat de meeste dingen vandaag de dag nog steeds zijn ontworpen voor het lineaire
model. Dit betekent dus dat bijna alles opnieuw moet worden ontworpen volgens de principes
van de circulaire economie.
Als ontwerper vind ik het mijn verantwoordelijkheid dit principe te hanteren en zo het verschil te
maken.

Meer info www.saartjeallosserie.be

Duurzame geschenken pakketten
We helpen ook bedrijven met het samenstellen van duurzame pakketten als
relatiegeschenk of personeelsgeschenken.
Ons ontwerpbureau is hier de creatieve sleutel en zorgt voor de unieke stempel op het pakket.
We werken met organisaties zoals Fair & Square en Be the Fibre maar ook met maatwerkbedrijven voor het samenstellen en ontwikkelen van de zakken.

Verhuur locatie voor teambuilding / vergadering / brainstormsessie in een creatief kader

Download ons vergadermenu

Hé,
ben je
een consument?

Shop - bar - events

Ik zie mezelf als de schakel in het circulaire bedrijf Allossa. Met mijn ervaring als
ecodesigner sta ik op de juiste plaats om
bezoekers te adviseren voor duurzame
geschenken en producten.

Onze bar versterkt de shopbeleving.
Je kan er steeds genieten van hartig en
zoet - lokaal lekkers.

Naast het ontwerpbureau en de concept
store is er ook ruimte voor events. Maandelijks ontvangen we sprekers, organiseren
we workshops of tastings rond onze duurzame producten en thema’s.

Referenties

CV
Hallo!

Contact

Ik ben Saartje, ontwerper, gedreven, zelfstandig,
creatief en gepassioneerd door duurzame materialen,
nieuwe vormen en trends.

+32 472 83 54 54
info@allossa.be
°12/09/1983 en woont te Izegem

Ervaring

Opleiding

2019 - 20..
Fulltime zaakvoerder Allossa// en freelance ontwerper,
Izegem

2011
Adobe pakketten Indesign, Photoshop, Illustrator
SBM, Roeselare

2017 - 2019
Project manager AYR, Lannoo Graphics,
Tielt - China

2009 - 2010
Specialisatie verlichtingstechnieken,
KAHO St-Lieven, Gent

2015 - 2016
Freelance luggage designer, Shells + Skins,
Brugge

2001 - 2005
Master Industrieel Ingenieur, industrieel ontwerp, PIH, Kortrijk

2012 - 2019
Product bag developer, Lannoo Graphics,
Tielt

1997 - 2001
Elektromechanica, VTI, Izegem

2012
Product developer & innovation, Curana,
Ardooie
2011 - ...
Oprichting Ontwerpbureau,
Izegem
2010 - 2011
R&D Engineer, Wever & Ducré, DARK en Limis,
2B delighted, Roeselare
2005 - 2010
Lighting Engineer / Lighting designer, Axioma,
Waregem
2004 - 2005
Eindwerk, Modular Lighting Instruments, Roeselare
2004
Stage, Durlet nv, Izegem

1995 - 1997
Latijn, Middenschool De Pélichy, Izegem

Wedstrijden
2005

Ovam Ecodesign Award

Referenties - op aanvraag
Portfolio
www.saartjeallosserie.be

ALLOSSA//

Ontwerpen voor een circulaire economie en duurzame levensstijl

Ontwerpbureau Allossa

/OntwerpbureauAllossa
/allossa_ontwerpbureau
/saartjeallosserie
www.saartjeallosserie.be

Concept store Allossa

/allossa.be
/allossa_conceptstore
/allossa
www.allossa.be
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