
Duurzaam ontwerpen: Een product gaat langer mee als je het op meerdere 
manieren kan gebruiken. En bovendien heb je zo minder spullen nodig. We 
dagen je uit om een multi-functioneel product te bedenken.

multifunctioneel
product ontwerpen

duurzaam ontwerpen:

Wist je dat: 80% van de milieu-impact van een product al tijdens het ontwerpen wordt bepaald?

Denk na: Welke producten gebruik je heel vaak? Of zijn er producten die je vaak bij elkaar gebruikt? Wat 
als je een ontwerp maakt dat twee dingen tegelijk kan doen? 

Probeer maar: Denk aan een rugzak die je ook als fietstas kan gebruiken, een gieter die je ook als 
plantenspuit kan gebruiken of handschoenen die ook aan je voeten kunnen. Maak een tekening of 
model van je idee. Twijfel je of je het alleen kan doen? Vraag dan een volwassene om je te helpen.

Kan je nog iets anders bedenken? Wat zou je nog meer kunnen bedenken? Vertel ons over je idee!  

Laat ons zien wat je gedaan hebt: Maak een foto van wat je gemaakt hebt en lever het online in.

uitdaging 2

Vind je het lastig om te beginnen? Geen probleem! Hieronder vindt je extra inspiratie.



multifunctioneel 
product bedenken

inspiratie:

uitdaging 2

Ga eens na of er iets is dat je vaak gebruikt, maar dat bijvoorbeeld veel ruimte 
inneemt. Of is er een product dat je heel anders gebruikt dan waar het 
eigenlijk voor bedoeld is? Kies één product uit om mee verder te gaan.

stap 1

Bedenk wat de functie van het product is: waar is het voor bedoeld en wat 
doe je ermee? En vooral, wat zou je er eigenlijk nog meer mee willen doen?

stap 2 Maak een tekening van je idee, van je multifunctionele product. Hoe zou het 
eruit zien? Je mag ook een model knutselen of woorden gebruiken om je 
idee uit te leggen. Als je twijfelt of je het alleen kan doen, vraag dan altijd 
hulp van een volwassene.

We zijn benieuwd naar jouw idee!

stap 4

Denk nu eens na over wat je zou willen veranderen aan het product zodat het 
handiger te gebruiken is. Of zodat je het op meerdere manieren kan 
gebruiken.

stap 3

Uitleg: Een multifunctioneel product is iets wat je op meerdere 
manieren kan gebruiken. Denk aan een jas die je ook als body-
warmer kan gebruiken door de mouwen eraf te ritsen. Een mobiele 
telefoon heeft ook meerdere functies: je kan er mee bellen, 
informatie opzoeken en nog veel meer.


