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Boris is een toolkit die onervaren gebruikers 
motiveert en ondersteunt bij het verwerven van 
nieuwe maak-vaardigheden. De toolkit komt 
samen met een te assembleren designobject en 
wil zo mensen motiveren om zelf aan de slag te 
gaan. 

De gereedschappen zijn voorzien van handige 
functies die niet-professionele gebruikers 
introduceren in de wereld van het maken. De 

vormgeving is neutraal en wil op die manier 
meer mensen aanspreken dan enkel mannelijke, 
professionele gebruikers.  

Mensen lijken steeds minder zelf aan de slag te 
gaan met gereedschappen om zaken te maken 
of te herstellen. Dat is jammer want naast 
veel praktische voordelen, zoals financiële en 
ecologische, is zelf zaken maken ook goed voor 
ons welzijn. Maken maakt ons gelukkig.



Elke tool in de kit ondersteunt zijn eigen deel 
in het maakproces. Dankzij de toegankelijke en 
gebruiksvriendelijke vormgeving van de boor-/
schroefmachine wordt de gebruiker begeleid in 
het proces van assembleren. Het gereedschap 
is voorzien van functies die ondersteunen in het 
loodrecht boren, diepte instelling, eenvoudige 
en duidelijk instellingen, ..etc.
30% van alle fouten bij het maken gebeurd bij het 
meten. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen 
komt Boris met zijn eigen meet-tool. Met deze 
meet-tool wordt plaatsbepaling op zowel kleine 
als grote oppervlaktes eenvoudiger. Dit doet hij 

door te ondersteunen in het afmeten, waterpas 
bepaling,...etc. Binnen de toolkit van Boris kan 
men nog diverse andere ondersteunende 
accessoires vinden zoals een schroeftool. 
Voor vele nieuwe gebruikers is het niet 
vanzelfsprekend om zowel een schroef als een 
schroefmachine tegelijkertijd vast te houden. 
Om het instapniveau zo laag mogelijk te houden, 
kan men beroep doen op deze schroeftool die 
de schroef op zijn plek houdt waardoor er enkel 
geconcentreerd moet worden op het bedienen 
van de schroefmachine.



Borstelloze 36V DC motor, 3900 omw/min
ABS schelp

Koppeling

3500 mAh batterij

TPR handvat

Mechanische hamer

Externe batterij + docking station

Vereenvoudigde, vriendelijke vormgeving

Vereenvoudigde, communicatievere functies

Exploded view



12 mm diep boren

schroef 12 mm

Boris kan met een designobject worden 
aangeleverd. Dit object dient als externe 
motivator om mensen te overtuigen om 
zich te verdiepen in het maakproces. 
Aantekeningen op het object verwijst 
terug naar handelingen die gedaan 
moeten worden met de tools, en loodst 
zo de nieuwe maker door heel het 
maakproces. Eens als de maker het 
object voltooid heeft, heeft deze kennis 
gemaakt met alle aspecten van diverse 
tools. Na dit proces zal de nieuwe maker 
het IKEA-effect ervaren, waar men het 
voldoenden gevoel ervaart van het 
maken. 
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Het doel van dit ontwerpproces is een re-de-
sign te maken van een bestaand handge-
reedschap, in dit geval een garde.
Het re-design dient ergonomisch beter te 
functioneren dan zijn voorganger.
Omdat de wereld van de elektrische gardes 
al zo verzadigd is en een handmatige garde 
niet veel mogelijkheden biedt, werd er ge-
kozen voor een mechanische garde. Er werd 
onderzoek gedaan naar krachtoverbrenging 
en materiaal. 
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Zware machines

Keukenelektronica is vaak groot en zwaar.
Ouderen, kinderen en mindervaliden hebben 
problemen om deze voorwerpen op te tillen. 
Het is jammer dat deze mensen, door de zware 
machines, minder evident kunnen koken. Dit 
gewicht is te danken aan de grote motor die in de 
machines is verwerkt.

Het basisstation wordt verwerkt in het aanrecht.
Een motor en elektriciteit zijn aanwezig in het 
basisstation.
Het hulpstuk moet met een kleine slag in het 
basisstation worden geschoven. Zo zit het 
opzetstuk vast en kan het veilig worden gebruikt.
Dankzij veren onder de afdekplaat zijn de motor 
en elektriciteit altijd afgedekt wanneer ze niet in 
gebruik zijn.

Universele motor

Al deze machines gebruiken een vergelijkbare 
motor. De motor is het zwaarste onderdeel van 
de machine. Nu wil ik een universele motor in het 
aanrecht plaatsen. U hoeft nu alleen nog maar een 
opzetstuk op het universele elektromotorpunt 
te plaatsen. Deze hulpstukken zijn licht en 
gemakkelijk te verplaatsen.
Hierdoor is koken voor iedereen toegankelijk.



Omslachtig

In mijn veldonderzoek kwam ik al snel tot 
de conclusie dat keukenelektronica een 
groot deel van de opslag in de keuken in 
beslag nam.
Mensen in mijn onderzoek zeiden dat ze 
deze machines niet graag gebruikten 
vanwege hun gewicht. Het is niet 
eenvoudig om hem uit de kast te halen.
Daarom zette ik mijn onderzoek naar 
kinderen, ouderen en mindervaliden voort.
Ze vertelden me dat er geen manier was 
om deze machines te gebruiken omdat ze 
omslachtig waren.
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In het voorjaar van 2019 deed ik een stage bij ontwerpbureau Parsprototo. Quut 
is een zusterbedrijf van dit bureau dat duurzaam speelgoed produceert.  In deze 
stage was een van de oprachten om speelgoed voertuigen te ontwikkelen die de 
uitsraling had van eenvoudige houten speelgoed, maar toch enkel via spuitgieten 
geproduceerd zou kunnen worden. Dit resulteerde in gestileerde, eenvoudige 
voertuigen met een duurzame uitsraling die genoeg ruimte geven voor fantasie 
voor het kind. 



Bacteriën die leven op elektriciteit en in staat 
zijn om stroom over lange afstanden door sterk 
geleidende kabels te sturen, net zoals hoe wij 
onze tv en koelkast van stroom voorzien... Het 
lijkt misschien moeilijk te geloven, maar dat 
is precies wat een team wetenschappers van 
de Universiteit Antwerpen (BE), de Technische 
Universiteit Delft (NL) en de Universiteit Has-
selt (BE) recent heeft ontdekt. 

In samenwerking met de onderzoekers van de 
Universiteit Hasselt werden er visualisaties ont-
wikkeld voor deze bacterie. Dit was een zeer 
aangename samenwerking naarmate beide 
partijen verwonderd werd door elkaars kunde. 

De visualisaties werden in de wetenschapswe-
reld zo goed onthaald dat wetenschapsma-
gazine Biorxiv een verzoek maakte om deze 
beelden te plaatsen op het werledgekende 
magazine. 
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3D printing3D printingProduct onderzoekProduct onderzoek

Schuim modeleringSchuim modelering PrototypingPrototyping Hands-on designHands-on design
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Kamiel Ceyssens

Product Designer
05 / 03 / 1996
Houthalen
België

Contact

Kamiel Ceyssens
Veldstraat 12
3530 Houthalen

0472 / 04 04 00
kamiel1ceyssens@hotmail.com

Diploma:

Provinciale Kunsthumaniora Hasselt 
(PIKOH)
 2010 - 2015 - architecturale vormgeving
Luca School of Arts Genk 
 2015 - 2018 - Bachelor Productdesign
Luca School of Arts Genk 
 2018 - 2020 - Master Productdesign

Skills

Solidworks
Keyshot
Photoshop
Illustrator
Indesign
Marvelous Designer
Vectorworks
SketchUp
Prototyping

Curriculum Vitae

Talen

Nederlands moedertaal
Engels gevorderd
Frans basis

Jobs

Afvalrecyclage Bongearts
Boels Rental

Attest

Hoofdanimator Kazou

Ervaring

Particapant IDEM 2018 Rügen Prora Duistalnd
Particapant IDEM 2019 Alden Biesen België 
Stage Pars Pro Toto 2019
Design en opbouw speeltuin/samenkomstplaats 
vluchtelingenkamp Moria, Lesbos, 2019

Prestaties

Overall winner UX for real 2018
Finalist Vlajo Innovatiekamp ‘duurzaam bouwen’ ism. OVAM
RSA Student Design Awards - Commended
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