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	 Jonge ontwerpers uit verschillende disciplines bundelen hun creatieve 
krachten en realiseren  een evenement met de rollator als thema. De ontwerpen 
die ze tijdens de Week van het Ontwerp presenteren laten zien dat de rollator van 
de toekomst aantrekkelijker is  en kan bijdragen aan het versterken van de 
individuele identiteit van ouderen.

	 De rollator is een uitkomst, maar het is ook een stigma dat veel ouderen niet 
willen dragen. Het geeft ouderen namelijk meteen het stempel van bejaarde. Toegeven 
aan de rollator is het laten zien van je achteruitgang en ouderdom. Dat is een grens die 
ze overgaan.

	 Ieder mens is uniek, maar de rollator is eenvormig. Als alle auto's hetzelfde 
zouden zijn, dan is jouw auto niet makkelijk te vinden op een volle parkeerplaats. Dit 
praktisch probleem heb je met de huidige rollator. Mensen in bejaardentehuizen lopen 
al snel het risico op te gaan in de massa. Ze verliezen hun identiteit. Reden genoeg 
voor ontwerpers om in volledige vrijheid na te denken over een meer aantrekkelijke en 
bijzondere rollator. 

	 De participerende ontwerpers hebben er een kunst van gemaakt om de waarde 
van de rollator als metafoor te zien. Met persoonlijke smaak, identiteit en de 
mogelijkheden van het individu als richtlijnen zijn ze op zoek gegaan naar een 
alternatief voor de uniseks rollator. Ze tonen aan dat een bijzondere rollator niet alleen 
kan bijdragen aan de mobiliteit van een persoon maar tevens de individualiteit van die 
persoon kan versterken. De rollator als een verlengstuk van de mens. 

	 Tijdens de expositie in het Temporary Art Centre (TAC) waarin ruim achttien 
visies op de rollator zullen worden getoond, staan interactie, respect en confrontatie 
tussen jong en oud centraal. Er zal een performance plaatsvinden, waarin onderzocht 
en aangetoond wordt hoe de ambachtelijke talenten van deelnemende ouderen hand in 
hand kunnen gaan met de denk en werkwijze van jonge vormgevers. Een lezing over 
hoe wij omgaan met ouderen, over het ouder zijn en wat voor rol vormgevers daarin 
kunnen spelen. Er wordt live ontworpen in de rollator customization werkplaats. Op de 
oefenbaan kunnen ouderen de nieuwe rollators testen en hun rollator-rijbewijs behalen. 
Er worden films vertoond van, onder andere, skaters die stuntend op zoek gaan naar 
de grenzen van rollator gebruik.

	 Het bezoekend publiek kan zijn stem uitbrengen op het beste rollatorontwerp. 
Op Maandag 25 Oktober zal bekend worden gemaakt welk ontwerp heeft gewonnen en 
de Rollator Award krijgt uitgereikt. 
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