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TrashTastic 
Concept

TrashTastic is een concept dat geinspireerd  is op de werkwijze van Maison Martin Margiela. Het label van Margie-
la verwerkt duurzame materialen in zijn Haute Couture collecties. Hierdoor vinden wij het interessant om student-
en van de Willem de Kooning Academie duurzame materialen te laten gebruiken. 

Door een online platform op te zetten waar studenten hun (rest)materialen kunnen uploaden, verkopen of kopen, 
ontstaat er een wisselwerking van duurzaam gebruik van materialen binnen de Academie. Dit is een vergelijkbaar 
concept als de Oogstkaart van Superuse.

Hierdoor zijn wij op het idee gekomen om studenten hun materialen/restmaterialen te laten inventariseren en te 
kunnen publiceren op een website. Op dit platform kunnen andere studenten de (rest)materialen kopen,ruilen of 
gratis ophalen. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking van materialen tussen studenten, dit is een recycle proces 
binnen de academie. De werkplaatsen hebben genoeg (rest)materialen die zij eventueel op dit platform kunnen 
aanbieden zodat studenten deze eerder opmerken en er sneller gebruik van zullen maken. 

Dankzij dit platform zal er minder afval geproduceerd worden. Studenten kunnen onderling restmaterialen uitwis-
selen, waardoor ze minder geld uitgeven aan materialen. Werkplaatsen kunnen hun (rest)materialen aanbieden en 
sneller verkopen.



Maison Martin Margiela 
Inspiratie 

De Belgische ontwerper wordt geboren in 1957 in Leuven. Op 20 jarige leeftijd begint hij een modestudie aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Martin Margiela sluit aan bij de Antwerpse Zes(de Zes 
bekendste mode ontwerpers die in het zelfde jaar zijn afgestudeerd), dat waren medestudenten Ann Demeulen-
meester, Walter van Beirendonk, Dries van Noten, Dirk Bikkembergs en Marina Yee. 

Het Belgische label Maison Martin Margiela bestaat al sinds het jaar 1988 en werd opgericht door Martin Margie-
la. Martin Margiela wilt niet gezien worden als ontwerper maar als ‘Maison’ (huis), omdat hierin al zijn collega’s, 
mensen om hem heen samen werken aan Maison Martin Margiela. De bekendheid wilt hij niet alleen op zichzelf 
dragen maar ook geven aan zijn medemensen. 

Het label heeft 2 kledinglijnen, de Haute Couture lijn, ook wel High Fashion genoemd en de Ready to Wear collec-
tie. De Haute Couture lijn is voor de show en statement en de Ready to Wear collectie is te koop voor de consu-
ment.

Zoals elke label werkt Maison Martin Margiela ook met een bedacht concept en visie. Het label werkt volgens het 
principe dat alles kan worden hergebruikt en met alles bedoelen we ook alles, dit concept met hergebruiken geldt 
alleen voor de Haute Couture lijn. Oude spullen gevonden tussen het vuilnis, oude sokken van het leger, plastic 
verpakkingen, cadeauslingers, pennen dopjes noem maar op. Maison Martin Margiela gelooft erin dat hij een oud 
product nieuw leven in kan blazen. Voor de Ready to Wear collectie werkt het label met duurzame materialen, 
denk aan duurzame stoffen, fournituren en accessoires.
 
Ook laat het label gebruikte/oude kledingstukken terug komen in nieuwe collecties dit noem je ook hergebruiken. 
Een jasje wat bijvoorbeeld gemaakt is voor de Haute Couture collectie in 1999 kan nu in de nieuwe Haute Cou-
ture collectie van 2014 zitten. Er zal aan het kledingstuk wel het een of het ander zijn veranderd, maar de basis 
blijft hetzelfde. 

 



Upcycling

Het principe dat Maison Martin Margiela nastreeft kan je ook omschrijven als upcycling. Upcycling is het gebruik-
en van oude materialen en die tot een hoger level brengen in een nieuw ontwerp. 

Dit streven van Upcycling doet Maison Martin Margiela al sinds 1988 en is niks nieuws voor hem. Wel is het vaak 
dat mensen dit zien als geiten wollen sokken, recycling wordt niet altijd gewaardeerd en mensen respecteren het 
vaak ook niet omdat het wordt gezien als vies en oud. Maison Martin Margiela is daarom ook niet heel bekend als 
je hem vergelijkt met de labels zoals Chanel en Dior. Deze twee labels kent iedereen, zelfs de mensen die niet in 
het vak zitten. 

Wel maakt Maison Martin Margiela hierin een statement en onderscheidt zich met de rest van de mode labels. Het 
label komt met elke Haute Couture lijn met iets anders en vernieuwends. 



Maison Martin Margiela - Haute Couture Spring 2014



Superuse 
Superuse, where recycling meets design

Superuse.org is een online gemeenschap van ontwerpers, architecten en iedereen die geinteresseerd is in het 
hergebruik van materialen. Op de website van Superuse kan je allerlei artikelen plaatsen op verschillende schalen 
in de hergebruik topic. Op de website heet dit de oogstkaart, hier kan je per provincie kijken in welke steden er 
bepaalde materialen zijn. Deze materialen zijn ook nog eens verdeeld in 10 verschillende categorieen, in deze 
categorieen heb je ook nog eens verschillende keuzes in materiaal. 

Op de website van Superuse kan je materialen vinden d.m.v. het zoeken naar een stad, afstand of het type mate-
riaal wat je zoekt

Met het concept van Superuse zijn er al veel producten gecreeerd, van kunst tot interieur en architectuur. 

Ons concept vergeleken met het concept van Superuse 

Omdat wij het concept van Superuse binnen de academie willen gebruiken lijkt het natuurlijk heel erg op elkaar. 
Wij willen door middel van dit idee studenten de kans geven om materialen zo door te verkopen of juist voor 
goedkoper te kopen. Ook is er in deze zin beperking met het materiaal wat je gebruikt en ontstaan er juist weer 
nieuwe en spannende creaties.

Wij geloven erin dat het hergebruiken van oude spullen/materialen iets nieuws wordt en dat het juist vernieuwend 
is in plaats van dat mensen recycling zien als een geiten wollen sokken idee. Het recyclen van spullen is er eigen-
lijk altijd al geweest, maar mensen zien het niet heel snel en vinden het vaak maar een vies iets, omdat het ‘oud’  
is. Recycling is iets duurzaams en dus groen en wij de jonge generatie ontwerpers zullen hier vaak mee te maken 
hebben en het is juist een uitdaging. 



Concept 
Ons concept 

Margiela’s ontwerpen bestaan dus voornamelijk uit gerecyclede producten, dit proces is ook goed toe te passen 
voor de ontwerpen en creaties die studenten op het WDKA maken, bijvoorbeeld door bakken in de werkplaatsen 
te zetten waar de studenten op het einde van de dag bruikbare resten in kunnen dumpen, deze resten kunnen na 
verzameling weer gebruikt worden door andere studenten met andere projecten. De studenten kunnen deze ma-
terialen aanschaffen tegen een kleine vergoeding.

Omdat hiervoor mensen geregeld moeten worden om deze bakken te kunnen legen en de producten te kunnen 
beheren, is het misschien makkelijker om hier een digitaal platform voor te maken waar studenten hun bruikbare 
resten kunnen uploaden op categorie en deze kunnen ruilen of verkopen. 
Dit zou via Facebook kunnen maar ook via een website vergelijkbaar aan Marktplaats of Oogstkaart van Superuse.

De restmaterialen die hieruit overblijven kunnen eventueel weer geupload worden op het platform, als deze niet 
meer bruikbaar zijn kunnen deze netjes bij het gescheiden afval gedumpt worden.
Hierdoor ontstaat er dus een soort kringloopproces binnen de academie, waarin producten op een bewuste mani-
er worden gebruikt, in plaats van dat deze afval worden. 

Zo kwamen we bij het concept van TrashTastic, onder het kopje ‘Platform TrashTastic’ lees je meer over het con-
cept.
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Proces

PRODUCT STUDENT NR. 1 RESTMATERIAAL

TRASHTASTIC
PLATFORM STUDENT NR. 2 TRASHTASTIC 

PLATFORM OF AFVAL

Productieproces Platform TrashTastic

De student koopt materialen bij een winkel waar hij/ zij een nieuw product/ ontwerp van maakt. Hiervan houdt de 
student restmaterialen over, als deze bruikbaar zijn kan de student deze uploaden op het Platform van 
TrashTastic, op het Platform kunnen andere studenten zoeken naar bruikbare materialen en deze kopen of ruilen 
tegen eigen materialen. Als de materialen van het platform na gebruik niet meer bruikbaar zijn moeten deze 
gescheiden worden bij het juiste afval, zijn de materialen nog wel bruikbaar dan kunnen deze weer opnieuw 
geupload worden.



Platform TrashTastic

Het platform van Trashtastic is een webpagina waar studenten materialen kunnen zoeken/ ruilen/ (ver)kopen die 
door andere studenten daarop zijn geplaatst.

Elke student kan een eigen account aanmaken, via dit account kunnen producten/materialen geupload worden die 
ze kwijt willen, dit doe je door foto’s te uploaden en een productomschrijving te maken, ook moet er aangegeven 
worden of het materiaal verkocht/ geruild/ gratis opgehaald kan worden. De materialen kunnen gezocht en opge-
slagen worden. Het account wordt gekoppeld aan je studentnummer dus ook automatisch aan je webmail.

De materialen kunnen geupload worden onder verschillende categorieen, zodra de materialen geupload zijn, kun-
nen deze opgezocht worden door andere studenten. Studenten kunnen op de materialen reageren via een ‘rea-
geerbutton’ die gekoppeld staat aan de webmail van de beherende student, hierna moet er onderling geregeld 
worden hoe de materialen bij de student terecht komen.

De Stations binnen de academie krijgen een apart account waarop zij hun (rest)materialen kunnen aanbieden en 
beheren, zo kunnen studenten makkelijk zien of er nog bruikbare materialen te vinden zijn in de werkplaatsen.
De stations kunnen ook hun technieken en  expertise aanbieden, zodat er een duidelijk overzicht is van wat welke 
station te bieden heeft. Als iemand bijv. : ‘warmtegevoelige verf’ invoert is het de bedoeling dat deze zoekterm 
refereert naar warmtegevoelige verf die over is, types warmtegevoelige verf en wie hier de expertise van heeft.

Het is ook mogelijk om als student jouw expertise of technieken te kunnen delen, zodat als iemand bijv. : ‘ stof 
smelten’ invoert, er naar boven komt welke student hier mee gewerkt heeft. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de 
expertises en technieken die iemand toevoegt aan zijn account.

Platform TrashTastic



People

Studenten profiteren in dit geval van het hergebruiken van materialen, omdat deze op het platform te krijgen 
zijn. Zodra hiervan een breed assortiment te verkrijgen is, kunnen studenten onderling ruilen, kopen/ verkopen of 
ophalen. Als de werkplaatsen hun materialen overzichtelijk kunnen aanbieden zal dit ervoor zorgen dat studenten 
hier meer gebruik van gaan maken. Het onderling ruilen, kopen/ verkopen of ophalen van materialen is een voor-
deel voor de studenten, ze kunnen gemakkelijk bepaalde materialen opzoeken op het platform, ze komen van hun 
eigen ‘rommel’ af en andere studenten halen hier weer hun voordeel uit omdat ze voor minder geld aan materi-
alen kunnen komen.

Planet

Als er binnen de academie meer met duurzame en hergebruikte materialen gewerkt wordt, heeft dit een positief 
effect op het milieu. Zodra dit platform een succes is, kan dit ook door meerdere academies gebruikt worden, als 
dit gebeurt kunnen meerdere academies op een duurzamere manier gaan werken. Dit zou indirect impact heb-
ben op het milieu, omdat er dan minder afval geproduceerd wordt, waardoor er ook minder afval verwerkt moet 
worden.

Profit

Studenten halen hier hun voordeel uit, omdat ze spullen die ze niet meer nodig hebben kwijtraken aan studenten 
die deze juist hard kunnen gebruiken. Ook is het een voordeel dat studenten minder geld uit hoeven te geven aan 
hun materialen. Hiernaast hebben de werkplaatsen er ook baat bij dat studenten hun (rest)materialen sneller zullen 
opmerken, waardoor ze de materialen sneller en vaker zullen verkopen.

People Planet Profit



Diagram TrashTastic



Interview
Modetechniek docent Geert van der Meer

Wat vindt u van het concept? 
Een  prima idee, ik zie direct mogelijkheden

Zou u aan het concept mee willen werken? 
Voor de afdeling zou het een mogelijkheid bieden om te laten zien wat wij op voorraad hebben, dus  het antwoord is : ja

Hoe zouden jullie het beheren van het account als station/ docent aanpakken? 
Het is van belang om het beheren van zo’n account zo  eenvoudig mogelijk te houden, zodat iedereen er gemakkelijk en snel mee kan 
werken

Is het bruikbaar voor de mode afdeling ( bijvoorbeeld stoffenkast van John (modetechniekdocent))? 
Ja, zie antwoord bij vraag 2

Vindt u het een haalbaar concept? 
Dat weet ik niet, het ligt voor een groot gedeelte aan de gebruiksvriendelijkheid van de site

Zou het een verbetering voor de academie zijn? 
Het zou wel zorgen voor een dynamische uitwisseling van materiaal en kennis, en misschien leiden tot samenwerkingen

Eventuele feedback:
Zoals jullie idee nu beschreven is, is het nog  vrij basic . Stel dat je zoiets verder zou onderzoeken, dan kan ik me voorstellen dat er 
meer mogelijkheden naar voren komen.

Tijdens ons gesprek met Geert kwam hij met het idee om ook expertises en technieken te kunnen aanbieden op het platform, zodat 
studenten elkaar kunnen helpen of door duidelijke informatie over de werkplaatsen vindbaar te maken, zodat studenten/ docenten een 
makkelijk overzicht hebben over welke technieken/ expertises waar te vinden zijn. Eventuele toevoegingen aan het platform:
- Technieken van machines uitwisselen
- Expertise uitwisselen
- Werkplaatsinfo
- Tags aan artikelen hangen om zoekresultaat te verbreden
- Materiaal info, wat kan je met dit materiaal doen, bijv. lasercutting, embossed leather label etc. 



Interview
Tekendocent Marie Claire Gellings

Wat vindt u van het concept? 
Een interessant concept, wat meer ingezet zou kunnen worden.

Zou u aan het concept mee willen werken? 
Ik zou wel mee willen denken, maar uitvoerend kost het mij tevel tijd erbij.

Hoe zouden jullie het beheren van het account als station/ docent aanpakken? 
Ik zou dat uitbesteden aan studenten, zoals ik al zei heb ik te weinig tijd om dit zelf te doen.

Is het bruikbaar voor de mode afdeling ( bijvoorbeeld stoffenkast van John (modetechniekdocent))? 
Het lijkt me heel goed bij de modeafdeling

Vindt u het een haalbaar concept? 
Qua begeleiding niet, maar als idee zeker. jullie moeten eigenlijk nog even nadenken over hoe dat in het onderwijs gepast zou kunnen 
worden.

Zou het een verbetering voor de academie zijn?
Natuurlijk, alles wat de mens bewuster maakt van dit soort dingen is goed, dus ook op een academie.



Interview
Modestudent Daantje Huberts

Wat vindt u van het concept? 
Ik vind het een goed concept, het is milieu vriendelijker, en kosten besparend voor de studenten die al weinig geld hebben om uit te 
geven, ook technieken en expertise overbrengen is leuk en handig, als jij iets niet weet en de docent heeft geen tijd of is niet van jouw 
afdeling, kan je dat van een ander leren!

Zou u aan het concept mee willen werken?
Zeker als je in een pak 5 platen piepschuim gebruikt en er toch 2 over houdt kan je die net zo goed aanbieden of ruilen, en het is leuk 
om iemand te helpen. Zelf ben ik goed met software en kan
daar andere mee helpen, die zouden mij misschien weer kunnen helpen met fotografie bijv.

Hoe zouden jullie het beheren van het account als station/ docent aanpakken?
Ik zou het verder en breder trekken als alleen digitaal, door het fysiek te maken en mensen er bewust mee te maken zal er meer ge-
bruik van gemaakt worden omdat de studenten er mee geconfronteerd
en herinnerd worden dat deze mogelijkheid bestaat!

Is het bruikbaar voor de mode afdeling ( bijvoorbeeld stoffenkast van John (modetechniekdocent))?
Zeker, stoffen zijn niet goedkoop en als je een proefje wilt maken heb je niet zo veel nodig dus is het fijn als er nog iets is van iemand 
die het niet gebruikt. Ook is het fijn als er studenten aanwezig zijn met 
kennis, aangezien er 1 John is en veel vragen. 

Vindt u het een haalbaar concept?
Ja het is goedkoop, makkelijk beheersbaar en simpel, laat iedereen een account maken en plaats een soort marktplaats/facebook 
achtig ding zijn wat wel makkelijk en snel werkt en zeker haalbaar is.

Zou het een verbetering voor de academie zijn?
Ja minder verveuiling, meer contact onder afdelingen, kosten en frustratie besparend! BAM!

Eventuele feedback!! 
Denk ook aan fysiek en niet alleen digitaal, we zitten nog wel op een academie en niet iedereen is continu op zijn/haar telefoon/laptop/
Ipad/whatever bezig, ook is het door een fysieke
aanwezigheid meer confrontatie en herinnerbaar en de stap misschien wel makkelijker omdat er een mens bij staat. 



Conclusie
Conclusie

Als we terugkijken op ons onderzoek denken wij dat het een haalbaar en interessant project kan zijn binnen de 
academie. Het is voor de meeste studenten toepasselijk, aangezien de meesten wel moeite hebben om de studie 
te bekostigen, materiaal inkopen speelt daarbij een grote rol. 
De academie/ studenten kunnen een rol gaan spelen in duurzaamheid door restafval te hergebruiken
of afval te scheiden.

Als iedereen meewerkt aan het plan, kan dit echt een onderdeel worden van de academie. Hierdoor kunnen we 
ook een goed voorbeeld zijn voor andere scholen door deze te motiveren om ook op een bewustere manier met 
hun ‘ afval’ om te gaan, bijvoorbeeld door bij een expositie of presentatie duidelijk uit te leggen dat het product 
gemaakt is van gerecyclede materialen.

Uit de interviews met de student en docent blijkt ook wel dat zij er enthousiast van worden en dat zij er ook aan 
mee willen werken. Ook blijkt uit de interviews dat er meerdere mogelijkheden zijn in dit concept, zoals Geert 
van der Meer opmerkte: het uitwisselen van technieken en expertises. Wat ook een belangrijk punt is, is het onder-
houd van het platform, zoals Marie Claire Gellings al zei, heeft zij hier bijvoorbeeld weinig tijd voor, hier zouden 
studenten voor ingezet kunnen worden per afdeling, die zouden dan als tegenprestatie bijvoorbeeld gratis stof 
kunnen krijgen.

Om dit plan tot een hoger niveau te brengen, zou er meer onderzoek gedaan moeten worden, dit is echter op dit 
moment niet relevant, omdat wij dit niet echt gaan uitvoeren. Naar ons idee hebben we een interessant onderzoek 
gedaan naar een sociaal en duurzaam project, dat ook voor vernieuwing zorgt binnen de academie.
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