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Voorwoord
Dutch Design Foundation biedt middels dit document haar Ontwikkelprogramma Internationalisering
aan.
In de afgelopen jaren is Dutch Design Week (DDW) uitgegroeid tot het nationale podium voor Design
en de internationale referentie voor Dutch Design. In Eindhoven, samen met sterkhouders die mee
gebouwd hebben: op de eerste plaats de ontwerpers zelf, instellingen als Design Academy
Eindhoven, TU/e en honderden zakelijke, culturele en publieke partners. Het moment is nu daar voor
de volgende stap. DDW als de internationale referentie, als podium voor de toekomst van design.
Dat doen we door verder te bouwen op ons DNA: experimenteel; ontwerpers op het podium; open,
onderzoekend en optimistisch kijken naar de toekomst. We zetten in op een ontwikkelprogramma
internationalisering van Dutch Design Foundation, met een groot accent op DDW, maar ook met
nieuwe initiatieven zoals World Design Event.
Het ontwikkelprogramma internationalisering is niet het enige is wat we de komende jaren
aanpakken.
DDF heeft vanuit haar strategie drie programmalijnen gedefinieerd waarop ze de focus legt. Naast
Foreign Affairs, de programmalijn waarbinnen dit ontwikkelprogramma internationalisering valt, zijn
dat Design Works en It’s Your world.
De programmalijn Design Works gaan we de komende jaren met de gemeente Eindhoven en
provincie Noord-Brabant verder invullen en ontwikkelen. Waarin we de opdrachtgever en
opdrachtnemersrol ontwikkelen, het design startup klimaat onder de loep nemen en een aantal
challenges van bedrijfsleven en de publiek sector met ontwerpers omzetten in ontwerplabs.
Vanuit de programmalijn It’s Your world werken we aan het tonen van de impact van design, het
vormgeven van een leefbare wereld. Bij het World Design Event is dit onderwerp inhoudelijk sterk
vertegenwoordigd: WDE gaat in de kern over het design van de slimme en sociale stad.
Door het jaar heen investeren we in de permanente zichtbaarheid van design in Eindhoven en de
regio. Een aantal voorbeelden: Met de Kazerne zijn we voornemens komende jaren op te trekken in
het door het jaar heen programmeren rondom de kracht van design, bijvoorbeeld door goede DDW
thema’s scherp te exposeren. Met Eindhoven365 en VisitBrabant zijn we een partnerschap
aangegaan om het Mondriaan tot Dutch Design jaar in Brabant te realiseren. Met diverse Brabantse
cultuurinstelling trekken we samen op door slim programma af te stemmen, bezoekers gezamenlijk
te benaderen maar ook door internationale journalisten in afstemming met elkaar uit te nodigen.
Deze aanvraag bij Brabant C betreft onze internationaliserings ambities. Over de overige
ontwikkelingen geven we graag meer uitleg indien gewenst.
Martijn Paulen
Directeur Dutch Design Foundation
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’s werelds Nummer 1
in de toekomst van
Design
Dutch Design Week (DDW) is in de afgelopen 15 jaar van een lokaal Eindhovens initiatief bottom-up
uitgegroeid tot het grootste en belangrijkste designevenement van Noord-Europa. Belangrijk voor
designers en andere professionals, belangrijk voor de regio, belangrijk voor cultuur en economie,
maar ook steeds meer belangrijk voor het grote publiek. De laatste jaren komen meer dan 250.000
bezoekers naar Dutch Design Week om design, kunst en techniek te zien en om in contact te komen
met in totaal zo’n 2.500 makers. DDW vertegenwoordigt inmiddels een nationaal belang, heeft
internationale impact, maar is zeer sterk geworteld in de designkracht van Eindhoven.
De bezoekers van Dutch Design Week kunnen terecht op ruim 100 locaties. Daar zien en ervaren zij
niet alleen de actuele stand van het design, maar zijn zij vooral ook getuige van de ontwikkeling van

de toekomst. En dat is precies wat Dutch Design Week onderscheidt van andere grote design
events als Milaan, München en Londen: in Eindhoven tonen wij de toekomst van design! En dáárin
willen we de nummer 1 van de wereld zijn. Van de 62 design-weeks die er wereldwijd zijn, is Dutch
Design Week het nummer 1 podium waar je de toekomst ziet en ervaart. Salone del Mobile in Milaan
is nummer 1 in het tonen van de actuele stand van design, Dutch Design Week is straks de nummer 1
in het tonen van de toekomst van design. Ons uithangbord voor de komende jaren is dan ook:

DUTCH DESIGN WEEK
world's leading insight in the future of design
Hoe gaan wij – als Dutch Design Foundation – als organisatie achter Dutch Design Week dit
uithangbord waarmaken? Hoe wordt Dutch Design Week werkelijk het internationale nummer 1
podium voor de toekomst van design? Hoe trekken wij de internationale design community nog
beter naar Nederland? Hoe betrekken wij veel meer buitenlandse professionals bij de Week? Hoe
geven we internationale designers in Eindhoven een prominent podium? Hoe betrekken we
internationale jonge talenten en scholen bij wat we doen? En hoe leggen we hiermee internationale
relaties voor onze ontwerpers?
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Daarover gaat dit (hier samengevatte) ontwikkelprogramma; over de ontwikkeling van nationaal
podium naar internationaal podium; over de groei naar de internationale nummer 1 positie. Het
programma bestaat uit een serie van activiteiten (projecten) die Dutch Design Week steeds
intensiever verbindt met de wereld - en andersom: die de wereld ook verbindt met Dutch Design
Week, met Eindhoven, met Brabant.
Dutch Design Foundation wil dit internationaliseringsprogramma binnen een meerjarige strategie
realiseren. We nemen daarbij nu als eerste een perspectief tot en met 2020. In die periode willen
we, samen met Brabant C, het Ministerie van OCW en andere partners, hoogte maken en diepte
winnen: meer internationale professionele bezoekers en deelnemers, maar ook meer internationale
inhoud en meer internationale betekenis.
In het eerste deel van dit document zetten we de opgave in grote lijnen uiteen. Nadat we het
fenomeen van Dutch Design Week hebben geschetst, zetten we argumenten en de doelen voor
internationalisering neer en vervolgens de strategie: we benoemen de hoofdlijnen van concrete
projecten en programma’s. In het tweede deel – in het ‘Programmaboek’ – schetsen we de
voorgenomen projecten. In de bijlagen lichten we bepaalde aspecten verder toe.
Door samen te werken kunnen wij de hele wereld laten zien hoe menselijke creativiteit in staat is om
onze toekomst op een positieve manier vorm te geven: onze toekomst is letterlijk maakbaar. Wij
bieden het internationale podium waarop designers dit laten zien en ervaren. En zo is op Dutch
Design Week niet alleen de toekomst van het ontwerp te zien, maar ook het ontwerp van de
toekomst.
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Deel I

Hoofdlijnen
Internationalisering
Dutch Design Week
1.

Dutch Design Week

Omdat we ervan uitgaan dat de lezers van dit stuk goed op de hoogte zijn van wat Dutch Design
Week in het algemeen inhoudt, lichten we de kenmerken van de Week in deze tekst slechts
summier toe. Voor wie Dutch Design Week nog niet kent of bezocht heeft, is het volgende filmpje
wellicht behulpzaam. Directeur Martijn Paulen legt daarin de essentie van de week uit en schetst
waarin het evenement zo onderscheidend is.
Kijk op: www.vimeo.com/201129005
1.1

Vogelvlucht

Dutch Design Week is 9 dagen vol

Creatieve
Makers

toekomst van design, kunst en
technologie. Ieder jaar in oktober op
meer dan 100 locaties verspreid over de

Ontwerpers
Kunstenaars
Andere
creatieven

stad Eindhoven met werk van 2.500
‘deelnemers’ (designers, culturele
instellingen, opleidingen en andere

Opdrachtgevers

Publiek

Bedrijven
Organisaties
Overheden
Particulieren

Algemeen publiek
Kenners publiek
Consument
Burger

inhoudelijke partners). Deze deelnemers
melden zich aan en op basis van criteria
als kwaliteit en vernieuwend karakter
bepaalt de inhoudelijke commissie of de
aanmelding gehonoreerd wordt. Steeds
meer worden ontwerpers ook persoonlijk
uitgenodigd om deel te nemen. Ieder jaar
treden twee van hen op als
‘ambassadeur’ van Dutch Design Week.
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Dutch Design Week is in belangrijke mate letterlijk het podium van de Nederlandse ontwerper:
bottum-up hebben zij hun podium in de loop van 15 jaar laten uitgroeien tot wat het nu is. Dutch
Design Week is zich er goed van bewust dat het zijn naam en faam dankt aan de energie en
creativiteit van honderden Nederlandse ontwerpers en andere creatieven. En hoewel Dutch Design
Week ondertussen vanuit een wat lastig te sturen coöperatie is ondergebracht in een sterke Dutch

Design Foundation, blijft het ownership van de Nederlandse design community belangrijk.
Dutch Design Week is het resultaat van het samenkomen van drie groepen belanghebbenden:

creatieve makers, opdrachtgevers en publiek. Deze drie groepen kunnen niet zonder elkaar. Hun
samenspel is de basis van Dutch Design Week.
Het grootste deel van de programmering is rechtstreeks afkomstig uit de voorstellen die de design
community de organisatie doet. Een ander, groeiend deel van de programmering is het resultaat van
doelgerichte keuzes: artistiek beleid.
Dutch Design Week is geen design beurs. Er wordt niet direct werk verkocht zoals op een reguliere
beurs. Wel is het onze taak om verbindingen te leggen tussen de creatieve makers enerzijds en de
opdrachtgevers (in velerlei soort) anderzijds. Die verbinding kan leiden tot verkoop of opdrachten in
een latere fase.
Het werk van de ontwerpers wordt veelal getoond binnen ontworpen exposities. Daarmee vertellen
ze bewust een verhaal. Ook wordt werk binnen specifieke thema’s gepresenteerd of gekoppeld aan
partners (bijv. TU’s, Provincie, bedrijven en organisaties). Naast de exposities zijn er tal van andere
activiteiten: talks, conferenties, debatten, films, muziek en ontmoetingen. Ook worden tijdens Dutch
Design Week de Dutch Design Awards uitgereikt.
2.

Dutch Design Foundation

Dutch Design Week wordt jaarlijks georganiseerd door Dutch Design Foundation samen met haar
partners en designers. Dutch Design Foundation ziet het als zijn primaire taak om het ‘ecosysteem
voor design te versterken’. Lokaal, regionaal en (inter-)nationaal. We versterken het ecosysteem
voor design enerzijds door steeds weer te inspireren (door zelf actief en als voortrekker
inspirerende vernieuwing te presenteren en de agenda te bepalen) en anderzijds door te
stimuleren (door meer faciliterend en ondersteunend de kwaliteit die er is een podium te bieden, te
erkennen en te belonen).
Dutch Design Foundation doet echter meer dan het organiseren van Dutch Design Week. Zo
organiseren we ook de Dutch Design Awards. We stimuleren jonge designtalenten, we verbinden
design met de samenleving, we inspireren het bedrijfsleven en we brengen verdieping. Het hele jaar
door. We zijn actief in heel Nederland, in Europa en ver daarbuiten.
De activiteiten van Dutch Design Foundation zijn in 3 lagen onder te verdelen. Er is een basis aan

kernactiviteiten die wij altijd verrichten. Daarbovenop zijn er extra projecten die we, afhankelijk van
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de kansen en uitdagingen, realiseren samen met partners (in de tijd kunnen deze projecten wat
betreft inhoud en partnerships variëren). Tot slot zijn er ontwikkelprogramma’s: gebundelde
activiteiten die innovatie, een groei in bereik en betekenis genereren. Het

Internationaliseringsprogramma is een van deze ontwikkelprogramma’s.

Ontwikkelprogramma’s
Innovatie

Bijzondere programmering

Plus

Podium

Basis

3.

Ontwikkelprogramma Internationalisering

We mogen heel trots en gelukkig zijn met het resultaat dat alle partijen (ontwerpers, overheden en
partners) de afgelopen jaren gezamenlijk hebben neergezet: Dutch Design Week heeft een
fantastische positie veroverd. Maar hoe goed de week het ook doet, toch moeten we niet
zelfgenoegzaam achterover gaan leunen, want er is wel degelijk werk aan de winkel.
Dutch Design Foundation constateert dat het – ondanks de bereikte positie – dringend
noodzakelijk is om de internationale positie en de internationale betekenis van Dutch Design Week
te versterken.
Die noodzaak voor internationaliseren heeft een vijftal redenen:
1.

Design ecosysteem inspireren: de eerste reden ligt direct in lijn met onze missie om
het Nederlandse ecosysteem van design permanent te willen inspireren. Dutch
Design Week is al een belangrijke inspiratiebron voor de verschillende doelgroepen,
maar er bestaat een reëel gevaar dat we te veel naar onszelf kijken: naar Nederlandse
ontwerpers, binnen het Nederlandse ecosysteem en binnen de Nederlandse canon
van Dutch Design. Er is ook inspiratie van buiten nodig. Vers bloed. Creatieve en
visionaire mensen uit andere culturen, andere landen, andere realiteiten. Mensen met
andere ideeën en andere methodes die ons ecosysteem kunnen opschudden,
scherp houden en blijvend ontwikkelen. Kortom: buitenlands talent is meer dan
welkom.
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2.

Nederlandse talenten verbinden met internationale wereld: willen Nederlandse
creatievelingen (jong en meer gevestigd talent) een internationale betekenis
ontwikkelen en internationale collega’s en opdrachtgevers ontmoeten, dan is het
zeer behulpzaam als ook het podium waarop zij zich presenteren hen verbindt met
die internationale wereld (en internationale opdrachtgevers, curatoren en
verzamelaars). Die groep van internationale professionals moet dan ook wel aanwezig
zijn en/of verbonden zijn.

3.

Rol van design in de hele wereld versterken: in Nederland en een beperkt aantal
andere landen beginnen we goed te zien welke betekenis design heeft bij het
vormgeven van een leefbare wereld. Maar elders heeft design vaak alleen maar een
positie als “vormgever van mooie spullen”. In nog heel veel regio’s in de wereld kan
de betekenis van design nog enorm toenemen. In samenwerking met internationale
partners kunnen we de betekenis van design ook internationaal uitvergroten en zo
bijdragen aan een meer leefbare wereld.

4.

Concurreren: een vierde reden ligt in het simpele gegeven dat als wij niet
internationaliseren andere design weeks het zullen doen. Want: de concurrentie
groeit. Andere design weeks zijn in opkomst (ruim 60 inmiddels) en slaan hun
internationale vleugels uit, gesteund door het lokale bedrijfsleven en hun lokale
overheden (o.a. in Europa, Amerika en het Verre Oosten). Door ons unieke DNA kunnen
we, met ondersteuning, toch onze toppositie vasthouden en verbeteren.

5.

Betekenis voor de regio: tot slot ligt er een goede reden in de grotere betekenis die
een meer internationale Design Week heeft voor de regio. Via talloze mediakanalen
wordt het event internationaal uitgelicht en kan de Brabantse regio zich positioneren
als regio waar je de toekomst kunt zien en ervaren. Honderden journalisten schrijven
over design, vernieuwing, innovatie in relatie tot Eindhoven, Brabant en Nederland.
Bovendien leiden meer internationale bezoekers tot hogere bestedingen in de regio.

Groei in omvang. Bewust zetten we ‘groei in omvang’ niet op het lijstje van belangrijke redenen voor
internationalisering. Groeien in omvang is namelijk geen doel op zich. Het is eerder een strategie om
onze doelen te verwezenlijken. Dutch Design Week trekt jaarlijks meer dan 250.000 bezoekers in 9
dagen. Dat aantal mag nog iets oplopen, maar dat is voor ons niet de kern. We willen vooral een
groter aandeel internationale bezoekers naar de week halen Daarnaast willen we een veel groter
internationaal bereik online en via de verschillende internationale media (zie doelstellingen
hieronder).
4.

Doelen

We zien dus een heldere urgentie om de komende jaren te internationaliseren. Om die ambitie
concreet te maken, stellen wij ons als volgende stap hele meetbare doelen. Deze doelen helpen ons
vooraf bij de strategische keuzes die we maken en ze helpen achteraf om te bepalen of de strategie
geslaagd is en na te gaan wat we bereikt hebben.
De doelen zoals nu geformuleerd geven de gewenste situatie in 2020 weer. In de tussenliggende
jaren groeien we naar deze situatie toe.
De doelen worden zo concreet mogelijke geformuleerd. Ze staan in willekeurige volgorde.
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1.

Meer buitenlandse deelnemers aan Dutch Design Week: minimaal een verdubbeling
van het aantal buitenlandse deelnemers van nu 360 groeiend naar minimaal 800 per
jaar:
a.

Meer internationaal jong talent: zeker 40 procent van de buitenlandse
deelnemers is young talent (aanstormend talent); gescout via internationale
designscholen en andere internationale design events;

b.

Meer toonaangevende internationale designers en opiniemakers aanwezig en
betrokken: (o.a.) jaarlijks aanstellen van een internationale ambassadeur,
betrekken van de internationale top designers, curatoren, etc.). Groei met name
in kwaliteit, internationale toppositie.

2.

Meer buitenlandse bezoekers: groei van het aandeel buitenlandse bezoekers. Over 5
jaar is minimaal 20% van de professioneel geïnteresseerde bezoekers afkomstig uit
het buitenland:
a.

Meer Internationale (potentiele) opdrachtgevers: groei van jaarlijks 15 procent.

b.

Meer internationale verzamelaars (privaat, bedrijven en musea): elk jaar
specifieke tentoonstellingen en bezoekersprogramma gericht op deze
doelgroep. Ontvangen van de Golden 100, de meest invloedrijke internationale
curatoren, galeriehouders en kunstverzamelaars.

3.

Meer internationale spin-off creëren voor de deelnemende designers: door
internationale design professionals gerichter in contact te brengen met het
designaanbod en met de designers op de Week (van een journalist van de New York
Times tot de creative director van Nike, tot curatoren). Ontwikkeling van
bezoekersprogramma’s en betere service voor de internationale professional.

4.

Samenwerking met buitenlandse designscholen vergroten: deelname/ inzendingen
van jaarlijks ten minste 8 top buitenlandse designscholen (nu: 1 tot 2 scholen jaarlijks);

5.

Bredere internationale erkenning: de openlijke (geschreven of uitgesproken)
erkenning door de meerderheid van de internationale design-opinion leaders van
Dutch Design Week als het nummer 1 podium voor de toekomst van design. Groei van
het aantal internationale journalisten naar 300; niet alleen top internationale design–
media, maar ook door meer culturele, zakelijke en algemene internationale media voor
de week uit te nodigen (denk aan New York Times, Forbes, CNN, BBC World).

6.

Groter internationaal online bereik: het bereik van onze sociale media stijgt van
60.000 naar minimaal 200.000. Het aantal unieke websitebezoeken stijgt naar
500.000. 50 % van de bezoekers is van buiten Nederland. Het internationale bereik
van onze (online)media stijgt tot boven de 5.000.000 views per jaar.

7.

Grotere mediawaarde: Internationale media-aandacht verdubbelt (het aantal
vermeldingen); het uitbouwen en/of verstevigen van de relatie met internationale
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mediapartners o.a. Wallpaper, Forbes, Core77, Wired of New York Times. Minimaal
twee nieuwe toonaangevende internationale mediapartners en meer online
influentials aantrekken.
8.

Grotere aanwezigheid in het buitenland: jaarlijkse realisatie van minimaal 20
presentatieactiviteiten in het buitenland.

9.

Meer internationaal samenwerken: het aantal internationale inhoudelijke (en meeinvesterende) samenwerkingspartners is in 2020 tot minimaal 50 per jaar. De rol en
positie binnen het internationale World Design Weeks is versterkt.

10.

Fear of missing out: We sluiten af met een haast ongrijpbaar maar wel herkenbaar
doel: het gevoel dat je hier absoluut bij moet zijn om vooral niets te missen. In 2020
leidt Dutch Design Week dan ook bij de 1.000 belangrijkste design professionals in de
wereld tot een fear of missing out.

5.

Strategie

Willen we de hiervoor gestelde doelen realiseren, dan moeten we een reeks samenhangende
stappen zetten. Deze stappen komen samen in de strategie. Binnen de strategie zien we een vijftal
duidelijke strategielijnen voor ons. Deze strategielijnen worden vervolgens vertaald in concrete
projecten. Deze projecten lichten we hier met een enkele zinnen toe. In deel twee van dit document
en in de bijlagen gaan we in meer detail in op de projecten.
Vijf internationaliseringsopgaven:
1.

Gecureerd internationaal topprogramma: Allereerst moet Dutch Design Week, sterker
dan voorheen, zich ook manifesteren met zelf gecureerde inhoud op internationaal
topniveau. De week is en blijft een podium voor en van makers, zij kunnen zich
melden en na selectie hun werk tonen. Maar daarnaast is het steeds meer
noodzakelijk om ook als Dutch Design Foundation onze eigen visie op de toekomst
van design te tonen en eigen exposities over die toekomst te maken. Die toekomst
komt niet alleen uit Nederland, maar van over de hele wereld.

World Design Event (v.a. 2017)
Vierjaarlijkse impuls internationale profilering: extra programmering, exposities en events. Ook een
internationaal atelier waarin internationale (design)experts samen de toekomst verkennen.
It’s Your World Expo (in jaren tussen World Design Event)
Smaakmakende, internationale exposities over het vormgeven van een (toekomstige) leefbare
wereld. Gecureerd door (o.a.) international ambassador van Dutch Design Week.
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New Dutch Design (jaarlijks v.a. 2017)
Selectie van Nederlandse toptalenten wordt prominent in de schijnwerpers gezet, zodat zij met hun
design goed in beeld komen bij internationale verzamelaars en musea.
Design Society Summit (jaarlijks v.a. 2017)
Een internationale Design Summit gericht op een selecte groep van creatieve top-professionals:
ontwerpers, visionaire denkers, wetenschappers.
2.

Internationale Talenten: Ten tweede moet Dutch Design Week zich sterker
verbinden met internationale talenten. Met gevestigde, internationale toptalenten,
maar ook met opkomende jonge talenten. We ontwikkelen projecten gericht op en in
samenwerking met internationale toonaangevende designprofessionals. We stellen
jaarlijks één internationaal designer aan als ambassadeur van Dutch Design Week.
Daarnaast gaan we steeds meer ook het podium bieden aan jonge internationale
talenten.

International Ambassador (jaarlijks v.a. 2017)
Telkens een ander internationaal design-top professional wordt ambassadeur van Dutch Design
Week en krijgt een herkenbare rol als (mede) curator van verschillende expo’s en projecten.
Internationale Toptalenten (v.a. 2017, jaarlijks groeiend in aantal)
Dutch Design Week nodigt gericht een groeiend aantal internationale toptalenten uit om hun werk
en visie tijdens Dutch Design Week aan de internationale, professionele designwereld en het publiek
te tonen.
International Design School Graduates (2018: 2 scholen, jaarlijks groeiend)
Dutch Design Week gaat samenwerken met internationale designopleidingen. We nodigen
internationale topscholen uit om hun beste graduates te komen tonen.
International Exchange Programm (2017)
Dutch Design Foundation is partner in het EU Design Exchange Programm (EDEx). Dit programma is
een samenwerking met 5 andere Europese design weken in het kader van talent ontwikkeling.
3.

Internationale professionals gidsen: Wij hebben een scherpe focus op het
ontwikkelen van relevantie voor design toptalent en excelleren door het leggen van
verbindingen en het organiseren van exposure voor dit talent. Door de verbinding
met de internationale design professionals verder te versterken (van journalist, tot
de designdirecteur van Volvo, tot de curator van het MOMA). We doen dat onder
andere door hen beter en intensiever te betrekken en te gidsen tijdens Dutch
Design Week. Er worden daartoe verschillende programma’s ontwikkeld.
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Inkomende bezoekersprogramma (jaarlijks v.a. 2017)
Een programma dat met gerichte methoden en activiteiten verschillende professionele doelgroepen
door het jaar heen en op Dutch Design Week met een welkom onthaalt, hen de weg wijst en ze
actief verbindt met de designers en hun werk.
Club of Patrons (startend vanaf 2017)
Op maat ontwikkeld bezoekersprogramma voor een selecte groep van verzamelaars, curatoren en
conservatoren.
4.

Internationaal online podium: Als vierde moeten we ons realiseren dat we naast het
fysieke podium van Dutch Design Week nog veel meer mensen kunnen bereiken via
een online podium. Het online podium is per definitie internationaal en gaat verder
dan een website die communiceert wat er op Dutch Design Week te zien valt. Samen
met partners ontwikkelen we een internationaal, online podium en internationale
mediaproducties.

Samenwerken mediapartners (vanaf 2017)
De komende jaren wordt de samenwerking met internationale mediapartners uitgebreid en verdiept.
Media Design Challenge (vanaf 2017)
Samen met de Design Academy Eindhoven en mediastudenten gaan we op zoek naar vernieuwende
methoden en formats om ons verhaal via (online)media te delen met de wereld.
Eigen podium, eigen media (vanaf 2018)
We ontwikkelen zelf media en content, plus een sterke onlinestrategie zodat we met Dutch Design
Week niet alleen tijdens de week live in Eindhoven, maar ook online het internationale nummer 1
podium zijn voor de toekomst van design.
5.

Organisatie: Wanneer we de internationale doelen willen realiseren via de hierboven
geschetste strategische lijnen, dan moet ook de organisatie daarop worden
ingericht: er zijn professionals nodig die de verschillende onderdelen gaan
uitvoeren. We dienen de organisatie verder te professionaliseren en meer
internationaal samen te gaan werken. Daarnaast vraagt de internationalisering in de
organisatie ook om een aantal aanpassingen van praktische aard.

Borgen en uitbouwen kwaliteit organisatie (vanaf 2017)
Om te opereren op internationaal topniveau zal het DDF-basisteam versterking behoeven (zowel in
personeel als in facilitaire middelen).
Versterken internationale samenwerking (vanaf 2017)
Het versterken van onze rol in het internationale speelveld van design en in de internationale
samenwerking met deze partijen.
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Versterken internationale marketing en communicatie (vanaf 2017)
Ondersteuning van het internationaliseringsprogramma vanuit de marketing en communicatie (zie
ook marketingplan in de bijlage).
6.

Betekenis voor Brabant

Dutch Design Week is op meerdere terreinen van grote betekenis voor Brabant. En andersom. De
week is vergroeid met Eindhoven, met de provincie en haar creatieve spelers. Bij een sterkere
internationale positionering zal de betekenis van de Week voor de regio toenemen. De
internationale activiteiten verdringen namelijk niet de lokale en regionale activiteiten, ze komen er
bovenop. De internationalisering versterkt de regionale betekenis.
Zonder compleet te kunnen zijn, noemen we een aantal belangrijke betekenissen van de
internationalisering van Dutch Design Week voor Brabant:
- Inspiratie en stimulans voor creativiteit in Brabant: met de komst van meer en meer
bijzonder internationaal artistiek aanbod, wordt het inhoudelijk interessanter: meer inspiratie,
voorbeelden en prikkels, meer uitdaging, meer innovatie voor de creatieve industrie en
culturele sector van Brabant.
- Aansluiting op een internationaal netwerk: Brabantse ontwerpers, kunstenaars,
opleidingen, bedrijven en organisaties profiteren direct van dit grotere, internationale
netwerk (contacten, opdrachten, uitnodigingen, samenwerking).
- Groei van de bestedingen van bezoekers: meer buitenlandse bezoekers, betekent
substantieel meer bestedingen (dan Nederlands bezoek). Omdat bezoekers vaak
professionals zijn en doorgaans meerdere dagen blijven, zijn ook de bestedingen in de regio
navenant groter dan van bijvoorbeeld een passerende toerist. Een buitenlander besteedt
gemiddeld zeker 125 euro per dag (i.p.v. de 50 euro van de Nederlander).
- Spin-off in culturele sector: omdat Dutch Design Foundation (nog los van de deelnemende
Brabantse designers) intensief samenwerkt met zo’n 35 culturele instellingen in de stad en
regio, worden de investeringen in de internationalisering van Dutch Design Week meteen
ook vertaalt in de hele culturele sector van Brabant. Zie ook bijlage Samenwerkingspartners.
- Internationaal podium voor Brabantse opleidingen: Dutch Design Week is voor de
Brabantse kunst en creatieve en technische opleidingen het belangrijkste podium om zich te
presenteren aan de wereld (TU/e, Design Academy Eindhoven, Sint Lucas (Eindhoven,
Boxtel), AKV Sint Joost (Breda, ‘s Hertogenbosch), Fontys Hogeschool (Brabant). Naarmate
de wereld meer aanwezig is (o.a. pers) en naarmate de internationale betekenis van de
Week toeneemt, komen de opleidingen internationaal ook beter in beeld. Ook vergroot het
de aansluiting op het internationale creatieve netwerk: de professionele community rond
design.
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6.1 Samenwerking in Brabant in één beeld

7.

Financiën

De begroting voor het Ontwikkelprogramma Internationalisering bedraagt over de periode 2017-2019
(drie jaar) in totaal ruim 4 miljoen euro. Waarbij we een aanvraag doen voor ondersteuning vanuit
Brabant C van 1,2 miljoen euro. Het jaar 2017 is hierin een bijzondere, omdat het World Design Event
voor een piek zorgt, met een begroting in dat jaar van 1,3 miljoen euro voor WDE specifiek. Kijken we
naar de begroting zonder het World Design Event, dan zien we een begroting over de periode 2017-
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2019 van circa 2,7 miljoen euro die over de periode van drie jaar geleidelijk oploopt van circa
750.000 euro in 2017 naar iets meer dan 1 miljoen euro in 2019.
7.1

Lange termijn projectie

Het Ontwikkelprogramma Internationalisering zoals dat hier beschreven is, kent een looptijd tot en
met 2019. In 2020 voorzien we dat de activiteiten van dit programma opgaan in de reguliere
begroting van de Dutch Design Foundation. Financieel wordt hierop enerzijds ingespeeld door een
toename van de eigen bijdrage in de kosten van het ontwikkelprogramma in de loop der jaren. Deze
eigen bijdrage groeit namelijk van circa 200.000 euro in 2017 naar 440.000 euro in 2019. Dit wordt
mogelijk gemaakt door steeds beter renderende reguliere activiteiten van DDF (die zich afspelen
buiten de begroting van dit Ontwikkelprogramma Internationalisering maar ondertussen wel positief
beïnvloed worden door dit programma).
Anderzijds is DDW momenteel in het voorportaal van de landelijke BIS geplaatst als hėt landelijke
platform voor de Creatieve Industrie. Het door een meerderheid in de Tweede Kamer erkende
belang voor een nationaal podium voor de Creatieve Industrie en onze plek aan tafel bij OCW als het
gaat om belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst van de cultuurregelingen, geeft aanleiding
voor de aanname van een grotere landelijke bijdrage in de volgende beleidsperiode. Deze kans
wordt nog aanzienlijk vergroot met een toegenomen internationale relevantie van DDW.
7.2 Subsidiebenutting Brabant C
De subsidiebijdrage van Brabant C in dit Ontwikkelprogramma internationalisering is over de gehele
periode 30%. De begroting laat echter wel een verloop zien over de jaren, waarbij de bijdrage van
Brabant C in 2017 circa 43% is, in 2018 uitkomt op 30% en in 2019 nog slechts 20% bedraagt. (Als we
de begroting exclusief World Design Event beschouwen). Wanneer gekeken wordt naar de
begroting inclusief het World Design Event in 2017 zien we een verloop in de bijdrage van Brabant C
van 35% in 2017 naar 30% in 2018 en uiteindelijk 20% in 2019.
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Deel II

Programmaboek
Activiteiten
internationalisering
Dutch Design Week
In dit deel lichten we de concrete activiteiten, projecten, programma’s en organisatorische
aanpassingen toe. We beperken ons in dit document daarbij tot de essentie van de verschillende
onderdelen. In verschillende bijlagen lichten we de onderdelen meer uitgebreid toe. De financiële
consequenties zijn opgenomen in de begroting en komen zo nodig aan de orde in de financiële
toelichting in de bijlage.
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8. Gecureerd internationaal topprogramma
In ons streven naar een grotere internationale betekenis, moeten we ons allereerst
richten op een sterke, internationaal onderscheidende en kwalitatieve (artistieke)
inhoud. Meer dan voorheen zullen wij als Dutch Design Foundation die inhoud moeten
organiseren, ofwel cureren. De Week is en blijft in de kern een podium voor en van
makers -zij kunnen zich melden en na selectie hun werk tonen- maar de komende
jaren presenteren we, met hulp van internationale experts, ook steeds meer ons
eigen verhaal. Daarvoor brengen wij van over de hele wereld de meest sprekende talenten en
voorbeelden bijeen.
8.1 World Design Event
Als belangrijke impuls voor deze internationaliseringsopgave lanceren we vanaf 2017 een vierjaarlijks
World Design Event. Eens in de vier jaar wordt Dutch Design Week –nog meer nog dan andere
jaren– dé internationale hotspot voor de toekomst van het ontwerp, en het ontwerp van de
toekomst.
Het nieuw te ontwikkelen World Design Event komt on top of Dutch Design Week. Het is een extra
internationale laag; een katalysator die de groei in internationale betekenis extra vaart geeft. Dutch
Design Foundation ziet in WDE een belangrijk vliegwiel voor haar internationaliseringplannen.
World Design Event en Dutch Design Week bestaan naast elkaar. World Design Event bestaat uit
programmaonderdelen die het hele jaar loopt en komende jaren doorwerken. Het hoogtepunt van
deze activiteiten valt samen met Dutch Design Week 2017. Daarmee willen we meer internationale
deelnemers trekken en ook een podium bieden voor wat er in de wereld gebeurt. Tegelijk willen
we nieuwe internationale bezoekers trekken - en daar profiteren de deelnemers van DDW 2017
van mee.
WDE gaat in de kern over het design van de slimme en sociale stad. Nu al leven meer dan de helft
van de wereldburgers in steden en in 2050 wordt dat zelfs ruim 2/3. De stad is de toekomst, maar
wat is de toekomst van de stad. Net als Eindhoven werken veel steden aan de toekomst en
toekomstbestendigheid van de stad, en in 2017 bieden we ze een podium boven op ons grootste
podium voor de toekomst van creativiteit: DDW. Niet om te laten zien hoe goed we zelf zijn, maar om
te kijken waar zij goed in zijn. We willen namelijk van ze leren, en samen denken over de uitdagingen
die ons samen te wachten staan. Samen maken we de toekomst: It’s Your World Design Event.
In een losse bijlage schetsen we dit onderdeel van de internationaliseringsstrategie in meer detail.
8.2 It’s Your World Expo
Om het curatorschap verder in te vullen, worden in de tussenliggende jaren, wanneer er geen World
Design Event is, grote thematische exposities gerealiseerd binnen de vaste programmalijn It’s Your
World. Ze borduren verder op thema’s die tijdens het World Design Event werden aangejaagd.
Kenmerkend voor de It’s Your World-exposities is dat zij altijd gaan over het vormgeven van onze
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toekomstige wereld en de rol die wij daarin zelf kunnen spelen. In 2018 en 2019 staan onder andere
circulaire economie en de toenemende robotisering en technologisering van de samenleving op de
lijst van te exploreren onderwerpen.
Bij het samenstellen van de It’s Your World exposities speelt de internationale ambassadeur, samen
met het vaste programma-team van de foundation, een curerende rol.
8.3 Design Society Summit
Om zijn bijzondere aantrekkingskracht te versterken, gaan we jaarlijks een internationale designtop
organiseren tijdens Dutch Design Week; een internationale Design Society Summit gericht op een
selecte groep van creatieve top-professsionals: ontwerpers, visionaire denkers, wetenschappers.
Deze inner circle wordt uitgenodigd op basis van hun onderscheidende kwaliteit en voor een
steeds wisselend onderwerp. Onder leiding van een voorzitter wordt gewerkt aan een prikkelend
summit-report, dat na afloop wordt gepubliceerd. Het summit-report krijgt internationale aandacht,
invloed en status.
De eerste editie van deze conferentie start tijdens World Design Event en brengt thema’s en
sprekers afkomstig uit de verschillende creatieve ambassades samen die gezamenlijk het creatieve
hart van World Design Event vormen. Het thema van de eerste editie is ook het thema van World
Design Event: It’s Your World.
Dutch Design Foundation is gesprekken gestart met o.a. ‘What Design Can Do’ en ‘Design Indaba’ om
te bekijken of een combinatie van World Design Event en Dutch Design Week met een van deze
sterke merken kan leiden tot een nieuwe internationale topconferentie.
8.4 New Dutch Collection
Dutch Design is langzaam uitgegroeid tot een internationale toonaangevende designrichting.
Nederlandse ontwerpers presenteren zich over de hele wereld met hun nieuwste ontwerpen.
Afgelopen jaren zien we een toename van internationale bezoekers die speciaal naar Dutch Design
Week komen om de nieuwste ontwikkelingen binnen dat Dutch Design te ervaren. Dutch Design
Week heeft echter nog niet de status van de Salone del Mobile in Milaan voor de meubelindustrie of
die van Design Miami of Art Basel als het gaat over autonoom design.
Daar komt komende jaren verandering in. In navolging van wat Maarten Baas als ambassadeur voor
Dutch Design Week in 2016 realiseerde, zetten we vanaf 2017 een selectie van Nederlandse
toptalent prominent in de schijnwerpers zodat zij goed in beeld komen bij internationale
verzamelaars en musea.
Tijdens de Week realiseren we een nieuw programma waarbij we ons richten op de opiniemakers in
de internationale voorhoede van het autonome design. Samen met Nederlandse topontwerpers
ontwikkelen we op maat gemaakte bezoekersprogramma’s voor internationale galerieën,
verzamelaars en critici. Tegelijkertijd vragen we deze topontwerpers om jong talent te introduceren
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aan dit internationale netwerk. Het programma wordt ontwikkeld in samenwerking met o.a. Maarten
Baas, Kiki en Joost, Piet Hein Eek en andere toonaangevende Nederlandse ontwerpers.
9. Internationale Talenten
We willen Dutch Design Week inhoudelijk verder blijven ontwikkelen. Dat doen we
onder andere door de Week nog meer dan voorheen open te stellen voor inspiratie
van over de grenzen. Juist om het vakgebied ‘cutting edge’ te houden is het
belangrijk om te begrijpen wat er elders gebeurt. Design laat zich niet vangen
binnen landsgrenzen. Onze opleidingen zijn internationaal en onze ontwerpers zijn
internationaal succesvol. Het is belangrijk elkaar grenzeloos ontdekken, te
spiegelen, van elkaar leren om vervolgens de eigen aanpak verder te ontwikkelen.
In dat licht zetten we de komende jaren in op een drietal aspecten:
1.

Internationaal Ambassadeur

2.

Internationaal Toptalent

3.

International Design School Graduates

4.

International Exchange Program

9.1 Internationaal Ambassadeur
Sinds 2009 stelt Dutch Design Week ieder jaar twee erkende toptalenten uit het ontwerpveld aan
als pleitbezorgers van Dutch Design in het algemeen en de Week in het bijzonder. Deze
ambassadeurs zetten hun netwerk in om verbindingen te leggen en beginnende collega’s op weg te
helpen. Zij vormen een klankbord voor deelnemers, media en bezoekers en ontwikkelen samen met
de organisatie verschillende activiteiten die tijdens de week zullen plaatsvinden.
Vanaf 2017 wordt ook één buitenlandse topontwerper als ambassadeur aangesteld. Deze
buitenlandse ambassadeur krijgt een herkenbare rol als curator (onder andere in de It’s Your World
exposities). Hij of zij signaleert internationale trends en ontwikkelingen en weet deze ook te duiden.
Net als de Nederlandse ambassadeurs, neemt ook de internationale ambassadeur een eigen
designwereld mee naar Eindhoven, een wereld vol van andere gevestigde en nog aanstormende
designtalenten.
De internationale ambassadeur speelt een belangrijke rol bij het internationaal positioneren van
Dutch Design Week. Hij of zij communiceert vooral met een internationale achterban, via
verschillende mediaformats en kanalen (zie paragraaf Media).
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9.2 International Design School Graduates
Naast het aantrekken van (gescoute) veelbelovende talenten gaan we samenwerken met
internationale designopleidingen. We nodigen internationale topscholen uit om hun beste graduates
te komen tonen.
Designopleidingen bieden een bijzonder perspectief. Studenten krijgen gedurende hun graduation
ruimte om zich ongeremd te ontwikkelen richting hun ‘meesterwerk’. Over het algemeen spelen
zaken als een hypotheek, lease-auto, kinderen of werkgever nog niet mee. De graduates kunnen
zich zonder afleiding toeleggen op hun creatieve vorming. Deze unieke window of opportunity kan mits de niveau eisen hoog genoeg zijn- een enorm interessante doorkijk opleveren. De jonge
talenten bieden (bewust of onbewust) inzichten in nieuwe vormen, verhoudingen en materialen
maar laten ook de manier zien waarop een nieuwe generatie de maatschappij interpreteert.
Om die reden wil Dutch Design Week juist deze groep blikopeners aan de Week verbinden. In 2020
is Dutch Design Week de internationale designweek waar je je als vooruitstrevende designschool wil
presenteren. De komende jaren gaan we aan deze positie werken.
•

2018: minimaal 2 internationale design schools tonen zich tijdens Dutch Design Week

•

2019: minimaal 4 internationale design schools tonen zich tijdens Dutch Design Week

•

2020: minimaal 6 internationale design schools tonen zich tijdens Dutch Design Week

Op een gecondenseerde plek (bijvoorbeeld in het Veem) bieden we de faciliteiten voor de Design
School Exhibition. Wij garanderen middels programma, routing en communicatie een minimaal aantal
bezoekers [25.000+] waaronder de internationale leading design pers. Verder organiseren wij een
uitwisselingsprogramma met onze opleidingen in Nederland.
Zie bijlage voor de opleidingen waar wij ons op zullen richten.
9.3 Internationaal toptalent
Adel verplicht. Nummer 1 zijn in de toekomst van design veronderstelt dat de ontwerpers met de
grootste betekenis voor het design van de toekomst en de toekomst van design, tijdens Dutch
Design Week ook inderdaad aanwezig zijn. De Week heeft een reputatie opgebouwd als het gaat om
samenwerken met en tonen van aanstormend toptalent. Tot op heden was dat vrijwel uitsluitend
Nederlands toptalent (en dat is wereldtop, daar geen misverstanden over!).
We breken Dutch Design Week echter open. De Week wordt komende jaren de plek waar het
internationale toptalent zich toont aan de internationale, professionele designwereld en het publiek.
De bepalende gezichten van morgen en overmorgen tonen in Eindhoven hun werk. Iedereen die de
voorhoede wil ontdekken zal zich aangetrokken voelen tot de sterke verzameling van ongepolijst
talent.
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We gaan dit via verschillende routes realiseren: We scouten internationale talenten via andere
design evenementen en met het World Design Weeks ontwikkelen we samenwerkingsprojecten
specifiek gericht op talentenuitwisseling, waarbij een doorkijk naar nieuwe toekomstperspectieven
centraal staat.
9.4 International exchange program
DDF is partner in het EU Design Exchange programma (EDEx); een Europees project om uitwisseling,
kennis, opdrachten en netwerken te stimuleren voor de creatieve community. DDF werkt hierin
samen met 5 andere Europese design weken (Barcelona, Helsinki, St Etienne, Boedapest en Tallinn).
Een onderdeel van het programma zijn de EU Open Design Labs. Dit is een
uitwisseling/werk/studie/kennismakingsprogramma voor telkens in totaal ca 25 ontwerpers dat
plaatsvindt ten tijde van het festival. In totaal vinden er tijdens het project 6 EU Open Design labs
plaats. Dit betekent dat het ‘mobiliteitsprogramma’ minimaal 150 ontwerpers intensief betrekt in
ontwikkeling van hun professionele werkveld zowel thematisch als geografisch.
Het EDEx programma valt binnen het Creative Europe programma van de Europese Unie en is
momenteel in aanvraag.
10. Internationale professionals gidsen
Wil Dutch Design Week werkelijk internationale betekenis hebben, dan is het
essentieel dat vooral ook de internationale design professionals de Week bezoeken
en (belangrijker) dat zij ook in verbinding komen met de designers en hun werk.
Onder design professional verstaan we alle mensen die vanuit hun professionele
positie (hun werk) direct of indirect met de kwaliteit en het potentieel van design te
maken hebben. Dat zijn dus allereerst de makers: de designers, architecten en
modeontwerpers, etc. Maar het zijn ook de mensen die design inzetten in hun producten of
diensten: opdrachtgevers, beslissers, directeuren, politici, ambtenaren, productontwikkelaars,
creatieven in het bedrijfsleven en in organisaties, etc. Design professionals zijn ook afkomstig uit het
(creatieve) onderwijs en uit de wetenschap. Het zijn ook mensen die beroepshalve design
aankopen: professionele verzamelaars, curatoren, museumdirecteuren, galeries. En tot slot is er een
belangrijke groep design professionals die op design reflecteert: de internationale pers,
journalisten, vloggers, bloggers, schrijvers, critici.
Kortom, de wereld van internationale design professionals is breed en groot. En tegelijkertijd van
buitengewoon belang voor het succes zijn van designers. Via deze groep van influentials vindt
design uiteindelijk zijn betekenis in de samenleving. Alle reden dus om juist de groep van
internationale design professionals extra aandacht te geven en op en rond Dutch Design Week te
gidsen (overigens geven we ook het grote publiek gerichte aandacht, onder andere met het
programma Guiding the Mass, maar dat programma is vooral nationaal gericht).
De inkomende bezoekersprogramma’s bestaan uit een aantal gerichte methoden om verschillende
professionele doelgroepen hun weg naar DDW, de ontwerpers, en het Nederlandse designveld te
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laten vinden. De meeste van de in dit onderdeel gemaakte directe kosten worden door de
professionals zelf bekostigd. Echter voor de ontwikkeling van de programma’s en begeleiding
moeten we echt zelf investeren. Dat zijn nu eenmaal de regels van het spel dat hoort bij
internationale aandacht verwerven. Met de groei van het aantal activiteiten op dit vlak, nemen ook
de (indirecte) organisatiekosten in omvang toe.
10.1 Dutch Design Press
Pers en influencers: primair gericht op Internationale pers, en een groeiende groep
toonaangevende bloggers, vloggers en andere online opniemakers. Dit programma richt zich op het
verder uitbouwen van de internationale zichtbaarheid van DDW en WDE, en flankerend daaraan de
zichtbaarheid van design in de regio middels samenwerking met partners zoals Eindhoven365 en
VisitBrabant. Dit programma kent een hoogtepunt tijdens en rond de DDW met persprogramma’s,
tours, ontmoetingen met designers, intensieve begeleiding en verdiepende informatie, service,
tickets, overnachtingen;
10.2 International Matchmaking
Internationale opdrachtgevers, designprofessionals en belangenorganisaties: primair gericht op het
genereren van toekomstig opdrachtgeverschap en nieuwe samenwerking rond marktverruiming. Op
basis van verkenning nodigt DDF de komende jaren jaarlijks een aantal potentiële opdrachtgevers en
stakeholders uit rond specifieke thema’s en vraagstukken, en worden gekoppeld aan ontwerpers.
10.3 Collectors and Patrons
Komende jaren investeert DDF ook in Nederlandse topontwerpers die met name afhankelijk zijn van
internationale verzamelaars en musea door hun klanten en netwerk actief uit te nodigen om DDW te
bezoeken. Een selecte groep van verzamelaars, curatoren en conservatoren krijgen op maat
ontwikkelde programma’s aangeboden waarin deze ontwerpers naast hun eigen werk ook een
aantal jonge talenten onder de aandacht brengen. Vanaf 2018 ontwikkelen we dit programma door
naar een Club of Patrons die in 2020 moet bestaan uit 25 internationale verzamelaars die als
mecenas één of meerder jonge ontwerpers steunen en deze helpen om de eerste stappen te
zetten op de internationale markt van designcollectables of unieke objecten. In dit programma
wordt samengewerkt met diverse partners in Nederland.
11. DDF Media: online podium en internationale mediaproducties
Wanneer we onze missie serieus nemen en daadwerkelijk ook internationaal het
ecosysteem voor design willen versterken, dan moeten we ons realiseren dat, naast
het fysieke podium van Dutch Design Week, juist ook kansen liggen op het
internationale online podium. We moeten ons realiseren dat we online en via tal van
mediaproducties vele malen meer mensen kunnen bereiken dan met de offline
Week in Eindhoven.
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Als er één partij in Nederland is die het verhaal over de toekomst van design via internationale
mediakanalen kan vertellen, dan is het wel Dutch Design Foundation. Als organisator van Dutch
Design Week bevinden wij ons op een uitzonderlijk kruispunt van organisaties, dromers, partners,
initiatiefnemers, doeners, overheden, ontwikkelaars, studenten en gearriveerden. Tezamen vormen
zij het ultieme inhoudelijke netwerk. Een vat vol verhalen waaruit nog heel veel te tappen valt.
Daarom gaat Dutch Design Foundation, naast het podium dat Dutch Design Week ons biedt, een
tweede podium ontwikkelen: online en gebruikmakend van alle denkbare en nog ondenkbare
vormen van media en interactie. Nadrukkelijk gaat deze ambitie verder dan het door ontwikkelen van
een online uithangbord of online marketing voor de Week. De online media-activiteiten van Dutch
Design Foundation versterken straks Dutch Design Week, maar zijn ook een kracht in zichzelf en ze
bereiken een doelgroep die vele malen groter is dan die van ons fysieke podium.
De activiteiten en mediaproducties op ons online platform bundelen we onder de noemer
DDF Media. DDF Media deelt de verhalen uit onze netwerken met de wereld: de laatste stand van
onderzoek, innovatieve projecten, onverwachte samenwerkingen, award-winnaars, wonderbaarlijke
verbeeldingen, vooruitstrevende filosofieën en best-practices.
We richten ons met het leeuwendeel van de media-activiteiten op het internationale publiek (zie ook
het separate marketingplan). Dit publiek bereiken we via een flink aantal media-kanalen. Onze eigen
website speelt hierin een centrale rol; een levensader van de content en news feeds. We realiseren
een bereik van met onze mediaproducties van minimaal 5.000.000 views per jaar.
De activiteiten binnen DDF-media zijn in drieën onder te verdelen:
1.

Samenwerken media-partners

2.

Media Design Challenge

3.

Eigen podium, eigen media

11.1 Samenwerken mediapartners
De relevante internationale designmedia hebben ons op het netvlies en met een flink aantal van hen
hebben we een mediapartnership waarin afspraken gemaakt worden over het delen en plaatsen van
inhoud online en offline (zie schema). De komende jaren zullen we dit netwerk verder uitbouwen en
inhoudelijk versterken.
Naast de focus op design-media richten wij ons op het verder ontwikkelen van mediapartnerships
met relevante aanpalende media, zoals media gericht op technologie, business, architectuur, sociale
innovatie, etc. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we het internationale ‘grotere publiek’ ook willen
bereiken. DDW zet daarom in op het verder uitbouwen van haar mediapartnerschappen met
minimaal twee internationale partners die domeinen als innovatie, economie, technologie en cultuur
internationaal verslaan zoals WallPaper, New York Times, Forbes, Core77 of Wired. Huidige
internationale mediapartners zijn: Dezeen, Archello, Frame, TLMag, Vice, London Design Fair. (Zie
marketing communicatieplan).
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11.2 Media Design Challenge
Om innovatieve internationale mediaprojecten te ontwikkelen, maar ook om ons eigen mediaplatform
ook in zijn vorm als internationaal voorbeeld stellend te maken (en houden), start de Dutch Design
Foundation in 2017 met de Media Design Challenge. Samen met Onderwijs en
Onderzoeksinstellingen zoals bijvoorbeeld de Design Academy Eindhoven en media studenten gaan
we op zoek naar vernieuwende methoden en formats om ons verhaal via (online)media te delen met
de wereld. Hierbij is focus op onze doelgroepen en een multi-channel approach vanzelfsprekend.
Evenals de samenwerking met onze mediapartners (onder andere VPRO MediaLab).
Het proces van de challenge is zelf al interessant om te delen. Inhoud en proces lopen parallel. Het
onderzoek is doorlopend en stelt ons idealiter in staat om een helder zicht te houden op het zich
snel ontwikkelende internationale (online-)medialandschap.
De media design challenge start in het voorjaar van 2017. Tijdens de World Design Event in oktober
2017 worden drie uitgewerkte pilots gepresenteerd. In 2018 starten we met de implementatie van de
pilots en de andere onderzoeksresultaten (zie ook paragraaf 11.3 eigen podium, eigen media).
11.3 Eigen podium, eigen media
Los van het ruimte bieden en content beschikbaar stellen aan onze mediapartners, gaat Dutch
Design Foundation vooral ook zelf met partners en onderzoeksinstellingen (internationale)
mediaformats ontwikkelen. Die formats vinden hun weg naar het internationale publiek via onze
eigen mediakanalen, maar zeker ook via de talloze (online) kanalen van derden (zie schema).
De (lanceer)basis wordt gevormd door een nieuw, internationaal online platform van Dutch Design
Foundation, waarbij we krachten bundelen met andere Nederlandse spelers om overlap te
voorkomen. Wij zien de potentie van DDF-media in het online brengen en centraal stellen van de
makers. Hen geven we een podium.
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12. Ontwikkelen organisatie
Om de hiervoor geschetste internationalisering te realiseren, zijn ook investeringen
noodzakelijk aan de meer ondersteunende kant. We zien vooral drie domeinen waar we
de komende jaren op in moeten zetten: 1. Het versterken van de organisatie; 2 het
versterken van de samenwerking (regionaal, nationaal en internationaal) 3. het
versterken van de internationale marketing en communicatie .
12.1 Borgen en uitbouwen kwaliteit Organisatie
Groei en internationalisering hebben geen betekenis als de inhoud niet ook op internationaal
topniveau is. Daarom besteedt Dutch Design Foundation veel aandacht aan de inhoudelijke kwaliteit
van de projecten. Dat doet zij door het internationale programma direct onder de
verantwoordelijkheid te laten vallen van de Algemeen Directeur. Deze bewaakt samen met de
programmadirecteur World Design Event (zie hieronder) en de programmamanagers Dutch Design
Foundation, Dutch Design Week en Dutch Design Awards de inhoudelijke kwaliteit.
Voor het World Design Event wordt een projectteam samengesteld. Dit team wordt aangestuurd
door een (aan Dutch Design Foundation verbonden) programmadirecteur voor World Design Event.
De programmadirecteur is verantwoordelijk is voor de totale uitvoering. Het projectteam bouwt
samen met hem een structuur waarbinnen de vele lokale, nationale en internationale partners hun
projecten kunnen ontwikkelen en tonen. Het ondersteunende projectteam zal bestaan uit een
senior projectmanager met ondersteuning in productie en in communicatie. In totaal verwachten we
in 2017 2,8 fte toe te voegen aan ons team voor World Design Event.
De uitvoering van de activiteitenprogramma’s zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken
vraagt om versterking van het basisteam van Dutch Design Foundation. De realisatie en de
uitvoering van de plannen zal een laag- en hoogseizoen ritme kennen, vergelijkbaar met het ritme
van Dutch Design Week. We gaan daarom het basisteam vergroten met een capaciteit van totaal 2
fte en wel in de vorm van een inhoudelijk programmamanager, een productiemanager voor de
uitvoering van de bezoekersprogramma’s/ buitenlandse-scholen expo’s en een
communicatie/marketing manager gespecialiseerd in internationale media. Op deze manier zetten
we een team neer dat het hele jaar rond dedicated kan werken om onze internationale
doelstellingen na te streven en onze internationale strategie uit te rollen. In het hoogseizoen zal
verdere tijdelijke ondersteuning aangetrokken worden voor de uitvoering van de verschillende
projectonderdelen
12.2 Versterken internationale samenwerking
Dutch Design Foundation maakt onderdeel uit van een groot internationaal netwerk van creatieven
en aanverwante organisaties. Dit is in de loop van de afgelopen jaren ontstaan en gegroeid. Soms
beoogd maar veelal is dit ook organisch ontstaan. Met dit internationaliserings programma gaan we
deze rol structureler oppakken en verder uitbouwen.
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Het deelnemen en acteren in de diverse internationale design netwerken is belangrijk om diverse
redenen: Van het feeling hebben en houden met de internationale ontwikkelingen tot het leggen
van contacten tussen onze design achterban en de internationale professionals. Vanuit het oogpunt
om internationale toptalenten aan DDW te verbinden tot aan het versterken van onze positie als
internationale autoriteit.
Zonder compleet te kunnen zijn, noemen we een aantal belangrijke netwerken in het internationale
speelveld: BEDA, DMN, DC Network, EDEx programma, Creative Collider, World Design Weeks,
werkgroep internationalisering TopTeam Creatieve Industrie; waarbij we het World Design Weeks er
speciaal uitlichten.
12.3 World Design Weeks
WDW beoogt design wereldwijd te positioneren als een drijfveer voor duurzame economische en
sociale innovatie waarbij de aangesloten design weken platforms zijn voor het uitdragen van deze
boodschap door het tonen van exposities en organiseren van events gericht op het uitwisselen van
kennis, het verbreden en verdiepen van netwerken in
design/business/overheid/educatie/onderzoek/ sectoren en het betrekken van het algemeen
publiek.
Aan de start van het netwerk staan 9 founding members: Tokyo Design Week, Bejing Design Week
en Seoul Design Week voor de regio Azie en Oceanie, Mexico Design Week, San Francisco Design
Week en Toronto Off Site Design voor regio Amerika | Helsinki Design Week, Barcelona Design Week
en Dutch Design Week voor de regio Europa en Afrika.
Dutch Design Week is lid van de Board of Directors, het bestuur dat toeziet op de gang van zaken en
activiteiten van het netwerk
12.4 Versterken internationale marketing en Communicatie
Het internationaliseringprogramma wordt wat betreft marketing en communicatie ondersteund
vanuit het vaste team van Dutch Design Foundation. Via de eigen online marketing en die van andere
platforms bereiken zij de internationale bezoeker.
Om nieuwe internationale bezoekersgroepen aan te trekken wordt nauw samengewerkt met de
provinciale marketingorganisatie VisitBrabant en de lokale citymarketing organisatie Eindhoven365.
Bij de invulling en uitvoering van de internationale campagnestrategie zal daarom nauw met hen
worden samengewerkt*.
Tijdens Mondriaan tot Dutch Design (2017) nemen we verantwoordelijkheid door de inhoudelijke
afstemming te coördineren. Daarnaast werken we intensief samen met VisitBrabant om het
afgestemde aanbod gezamenlijk zichtbaar te maken voor het publiek in de buurlanden. We zetten in
op een online campagne en off-line zichtbaarheid van DDW en WDE in combinatie met aanbod uit de
regio. Maar we investeren komend jaar ook in een programma voor pers en een influencers
(bovenop de reguliere persprogramma’s) specifiek afgestemd op de reis en toerisme markt in
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samenwerking met VisitBrabant en de overige partners uit de regio in het Mondriaan tot Dutch
Design programma. Bovenstaande vergen ook extra personele kracht, die we hier voor inkopen. We
vragen hiervoor financiële ondersteuning aan in het jaar 2017.
Het internationaal persprogramma wordt de komende jaren steeds meer uitgebreid naar
internationale opiniebladen Het informatieaanbod voor internationale professionals wordt verdiept
en gericht in de markt gezet (website, campagne, via netwerk events in buitenland, via internationale
netwerk). (Zie ook paragraaf inkomend bezoekersprogramma)
* Met Eindhoven365 werken we met name aan een gezamelijke positionering van Eindhoven als Designstad

In 2017 starten we met een campagne gericht op bezoekers in België en Duitsland: Tijdens het
Mondriaan tot Dutch Design Jaar investeren we extra in zichtbaarheid van design in de buurlanden.
Met name de grensregio’s en steden in Vlaanderen zijn interessant voor Dutch Design Week. Zie
verder de bijlage: marketing en communicatieplan.
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Bijlagen
Los bijgevoegd
Bijlage 1: Samenwerking met Design opleidingen
Binnen het internationaliseringsprogramma wordt samengewerkt met onder meer onderstaande
designopleidingen.
Berlin University of the Arts (UdK Berlin)

IT

Univerita luav di Venezia

IT

Milan Politcnico design

IT

The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design

DK

Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels - La Cambre

BE

Aalto University (Media Lab)
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DE

Domus Academy

FI

Royal College of Art

UK

The Glasgow School of Art

UK

Malmo University

SE

Lund University

SE

Konstfack College of Arts, Craft and Design

SE

Ecole Superieure d'art et Design de Saint-Etienne

FR

Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA)

FR

Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs (EnsAD)

FR

Academy of Arts and Design (HGK)

CH

Geneva University of Art and Design (HEAD)

CH

Ecole Cantonale d'Art de Lausanne (ECAL)

CH

Zurich University of the Arts (ZHdK)

CH

ELISAVA Barcelona School of Design and Engineering

ES

Universidade de Lisboa

PO

Academy of Arts, Architecture and Design (VSUP/AAAD)

CZ

Parsons School of Design

US

MIT Media Lab

US
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