
Het grensoverschrijdende Living Lab 
France -Wallonie -Vlaanderen

  DESIGN THINKING & CO-CREATIE

  PROTOTYPING & UX 

  CULTURELE & CREATIEVE INDUSTRIEËN

  ONDERZOEK & INNOVATIE 

  COLLECTIVE INTELLIGENCE



C2L3Play  
Cross Border Living Labs  
C2L3Play is het Living Lab van het grensgebied Frankrijk-
Wallonië-Vlaanderen! Het doel: multidisciplinaire 
uitwisselingen uitwerken om de groei van projecten met 
een hoge toegevoegde waarde voor de regio in de sector 
van de culturele en creatieve industrieën aan te wakkeren

Living Lab ?
Onderzoekers en actoren met verschillende 
achtergronden en expertise bundelen hun krachten rond 
een specifiek thema dankzij het principe van co-creatie. 
Door wederzijdse uitwisseling en betrokkenheid van 
de eindgebruiker worden innovatie en kennisdeling 
gestimuleerd om innovatieve producten of diensten te 
creëren.

4 doelgroepen :

Kunstenaars Ontwerpers, 
designers

Start-ups Particulieren  
(studenten, burgers)

1 netwerk van 
living labs

8 
partners 

meer dan  

15 
begeleidde 

projecten

3 regio’s,  
1 samenwerkingsgebied : 
Hauts-de-France, Wallonië, Vlaanderen

1 werkwijze : 
co-creatie & design thinking

1 vereiste : 
user experience centraal plaatsen

1 doelstelling : 
de ICC-sector een boost geven, product- en 

marktexpertise aanreiken

ingenieurs, onderzoekers, business 
experts of digital art experts, designers, 

fablabmanagers

1 groep met experts



1 werkwijze : 
co-creatie & design thinking

1 vereiste : 
user experience centraal plaatsen

1 doelstelling : 
de ICC-sector een boost geven, product- en 

marktexpertise aanreiken

Onze aanpak om projecten 
te ondersteunen

1 projectversneller :  
De Flash Workout
Geef uw project een boost door gebruikerservaring, ontwikkel 
prototypes en experimenteer in reële omstandigheden

Gebruikers 
begrijpen

Diagnose

Probleem 
bepalen

Oplossing 
aanreiken Testen

Prototype 
ontwikkelen

Inspiratie Ideeënvorming
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facebook.com/C2L3Playtwitter.com/C2L3Play

crossborderlivinglabs.eu
Volg C2L3Play  - Cross Border Living Labs via de sociale media : 

Multidisciplinaire en complementaire partners in de grensoverschrijdende 
regio Hauts-de-France, Wallonië, Vlaanderen

U hebt een project ? 
Nood aan creatieve ondersteuning, business coaching, 
technologische coaching, evaluatie van uw product of dienst voor 
eindgebruikers, hulp bij het maken van prototypes ?

Elke 4 maanden lanceert C2L3Play met de partners een 
projectoproep rond een specifiek thema dat leeft binnen de Culturele 
en Creatieve Industrieën (smart stadium, transmedia, connected 
ecology, toerisme,…).

Doe mee !

Contacteer ons :
clemence.martin@umons.ac.be
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Het project wordt gefinancierd in het kader van het Interreg V Programma France-Wallonie-Vlaanderen met de steun 
van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de partnerregio’s.

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GoToS3
Catalyseur

d’innovation

Katalysator
van innovatie

La culture au service d’une expérience entrepreneuriale inattendue 


