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1. INTRODUCTIE

In 2009 werd Wendy Plomp, oprichter en art director van 
Dutch Invertuals, uitgenodigd om te exposeren tijdens Salone 
del Mobile in Milaan in designdistrict Brera. Doordat de ruimte 
te groot was voor haar alleen en ze een breder designverhaal 
wilde vertellen, ontstond er een interessante kans om de 
Eindhovense designsector internationaal op de kaart te zetten. 
Ze besloot andere designers te vragen om samen met haar 
te presenteren met een multidisciplinaire en eigenzinnige 
benadering. Onder andere DaphnaLaurens, Edhv, Bart Hess, 
House of Origin, Lotty Lindeman, Pepe Heykoop en Raw Color 
waren onderdeel van deze eerste groepsexpositie waar 
Dutch Invertuals uit ontstond. 

Inmiddels zijn in de afgelopen jaren achttien unieke exposities ontwikkeld waaruit 
meer dan honderd nieuwe werken voort zijn gekomen, ontwikkeld met een steeds 
wisselende groep designers - jonge talenten en oudgedienden. De exposities worden 
meestal gecreëerd voor Salone del Mobile en de Dutch Design Week, waarvan enkele 
in opdracht. Steeds vaker worden de exposities vervolgens doorgeplaatst naar andere 
locaties, zoals D’Days in Parijs, Kazerne in Eindhoven of London Design Fair. 

We presenteren steevast visiegedreven exposities met een toekomstgericht en 
relevant thema dat wordt geformuleerd in groepsdiscussies met geselecteerde 
designers uit het netwerk (Invertuals). De projecten die binnen het gekozen thema 
door de Invertuals worden ontwikkeld, worden getoond in een aantrekkelijke en 
museale expositiecontext dat een geheel vormt van de afzonderlijke projecten. 
Om de exposities in de basis mogelijk te maken, worden de designers die meedoen 
met de expositie gevraagd om mee te helpen met bijvoorbeeld het expositiedesign, 
food design, transport, opbouw, afbouw en suppoosten. Daarnaast leveren ze ook 
een kleine financiële bijdrage. Hierdoor wordt het proces serieus genomen en leren 
talentvolle designers internationaal presenteren. 

In de afgelopen tien jaar hebben we meer dan zestig designtalenten gescout die 
we betrekken bij onze activiteiten, dit is een continu doorlopend proces. Met name 
voor de jonge designers is Dutch Invertuals een waardevolle kans om internationaal 
te worden gezien en opgepikt. Doordat we structureel en kwalitatief presenteren bij 
een aantal belangrijke internationale designevents, hebben we inmiddels een groot 
en trouw netwerk opgebouwd van onder andere trendwatchers, galerieën, potentiële 
kopers, musea en pers. Voor veel Invertuals is dit een springplank naar internationale 
opdrachten en nieuwe presentatiemogelijkheden. 
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Hoewel Dutch Invertuals in deze vorm een bewezen succes is en internationaal 
wordt erkend, zijn de huidige activiteiten voor de organisatie zelf zakelijk gezien niet 
toekomstbestendig. De afgelopen jaren hebben we daarom een aantal acties ondernomen 
om van Dutch Invertuals een bedrijf te maken dat uiteindelijk financieel onafhankelijk 
kan zijn. Dit businessplan is daarvan een van de recentste resultaten. We wijden hierin 
verder uit over onder andere onze herziene visie, positionering, diensten, activiteiten, 
communicatie, organisatie en begroting. De kennis de we hebben opgendaan in tien 
jaar talentscouting, begeleiding van designers en projecten, expositieontwikkeling en 
research naar materialen, technieken, maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstvisies 
vormen uiteraard de basis voor dit plan.
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2. DUTCH INVERTUALS

2. DUTCH INVERTUALS

Dutch Invertuals draait om het creëren van experimenten 
en het uitdagen van de status-quo in design, altijd diep 
geworteld in uitdagingen waar we als samenleving mee 
worden geconfronteerd. 'Dutch' verwijst naar onze worteling 
in Nederland, met zijn pragmatische, experimentele en 
soms eigenzinnige of provocatieve visie op design, bekend 
als ‘Dutch Design’. 'Invertuals' is afgeleid van 'inversie', een 
proces van tegenstelling en omkering. We zien de wereld 
ondersteboven, vanuit radicale, nieuwe perspectieven. 

In de afgelopen jaren hebben we ons ontwikkeld tot een sterk merk, bekend om 
haar ongebreidelde creativiteit. We initiëren onze eigen onafhankelijke projecten en 
daarnaast creëren we designprojecten voor commerciële doeleinden. Al onze resultaten 
en reacties, op eigen initiatief of commercieel, komen voort uit ons ongelimiteerde 
denken en onze onconventionele visie op design. Ons doel hiermee is om mensen en 
hun omgevingen te inspireren via design, waarbij we samenwerken met internationale 
ontwerpers uit alle designdisciplines. Door met verschillende designers samen te 
werken in steeds veranderende settings, initiëren we dialoog en sturen we verandering 
die resulteert in onorthodoxe designprojecten. In ons internationale netwerk betrekken 
we voortdurend nieuwe, jonge talenten die onze visie, innovatieve aard en liefde voor 
experiment delen. Hierdoor kunnen we onszelf voortdurend opnieuw uitvinden en 
nieuwe ontwerpgebieden verkennen.
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2.1 VISIE EN 
POSITIONERING

De designvisies en reacties die we presenteren in onze projecten beïnvloeden niet 
alleen de designsector, maar zijn in het algemeen inspiratie en aanzet tot verandering. 
We verlaten ‘het gewone’ door met een groep onconventionele geesten vanuit een 
origineel, speels en ander perspectief te kijken naar de werkelijkheid en vraagstukken 
die de samenleving bezig houden:

‘We are a company of radical minds in design.’

Dit kan worden vertaald naar een heldere en kernachtige visie:

‘Our design helps to see things differently.’ 

En aansluitend op deze visie kan de gekozen positionering worden omschreven als:

‘We manifest ideas that inspire for change.’

Het ‘manifesteren van ideeën die inspireren tot verandering’ gebeurt via een 
werkmethodiek die bestaat uit drie fasen, waarbinnen we zes productgroepen benoemen: 

  We observe 
 - Research 
 - Forecasting

 We manifest
 - Visuele manifesten
 - Publicaties 

 We create
 - Designprojecten 
 - Producten

De productgroepen en concrete diensten die we aanbieden worden in het volgende 
hoofdstuk uitgebreid omschreven. 
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WE OBSERVE WE MANIFEST WE CREATE

(Design) Research

- consultancy
- coaching van ontwerpers
- bemiddeling en scouten
-  bemiddeling  

voor aankoop
- designlab

Forecasting

- trendwatching
-  workshops en lezingen

Design Projects

- opdrachten
-  gezamenlijke opdrachten 

(met AoI)

Visual Manifests

-  exposities ontwikkeling
- exposities doorverkoop

Publications

- boek
- thema publicaties
- trendrapporten

Producten

-  (door)ontwikkeling 
designobjecten

A COMPANY OF 
RADICAL MINDS 

IN DESIGN

OUR DESIGN HELPS 
TO SEE THINGS 

DIFFERENTLY

WE MANIFEST 
IDEAS THAT 

INSPIRE FOR 
CHANGE
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3. DIENSTEN EN PROJECTEN

Binnen iedere categorie hebben we twee productgroepen 
benoemd waaronder in totaal vijftien diensten en activiteiten 
vallen die aansluiten bij onze visie en positionering. Deze 
producten hebben een aantal doelstellingen die soms 
overlappen, waaronder new business, verkoop, marketing & 
communicatie en kennisoverdracht. Het hogere doel hierbij 
is om ons imago uiteindelijk aan te laten sluiten bij onze 
identiteit. We willen internationaal herkend en erkend worden 
als bedrijf dat via design ideeën manifesteert die aanzetten 
tot verandering en anders denken of vooruit kijken, waar we 
actief voor worden benaderd door opdrachtgevers en andere 
geformuleerde doelgroepen.

De schematische weergave van onze productgroepen en diensten / activiteiten:

WE OBSERVE WE MANIFEST WE CREATE

(Design) Research

- consultancy
- coaching van ontwerpers
- bemiddeling en scouten
-  bemiddeling  

voor aankoop
- designlab

Forecasting

- trendwatching
-  workshops en lezingen

Design Projects

- opdrachten
-  gezamenlijke opdrachten 

(met AoI)

Visual Manifests

-  exposities ontwikkeling
- exposities doorverkoop

Publications

- boek
- thema publicaties
- trendrapporten

Producten

-  (door)ontwikkeling 
designobjecten
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3.1 WE OBSERVE

Dankzij onze exposities hebben we binnen verschillende designdisciplines bijna 
tien jaar aan researchresultaten opgebouwd. We hebben onder andere diverse 
maatschappelijke vraagstukken, materialen, productiemethoden en technieken onder 
de loep genomen. Ook hebben we inmiddels meer dan zestig talenten gescout en 
begeleid bij het maken van werk voor exposities en het presenteren ervan. 

Onze unieke werkmethode, de ontwikkelde kennis en het netwerk kunnen we 
op verschillende relevante manieren inzetten bij het ontwikkelen van projecten, 
het delen van inzichten en in een adviserende, coachende of bemiddelende rol. 
Binnen de productgroepen ‘research’ en ‘forecasting’ die vallen onder ‘We observe’, 
kunnen zeven concrete activiteiten worden benoemd die hierbij aansluiten.

RESEARCH

Voorafgaand aan onze exposities initiëren we onderzoekstrajecten waarmee we 
de grenzen van design thinking verkennen, waardoor we nieuwe ideeën en inzichten 
ontwikkelen. Design research stelt ons in staat om te experimenteren op fundamentele 
en soms radicale manieren, zonder beperkingen. Ons onderzoek fungeert vervolgens als 
een katalysator voor andere diensten, projecten of producten. Tijdens researchprojecten 
werken we met steeds wisselende groepen autonome designers. We brengen hen samen 
in een tijdelijk gedeelde mentale en fysieke ruimte. 

Activiteiten die hieruit voortkomen:

  Consultancy 
We kunnen een adviserende rol innemen richting bedrijven en organisaties met 
betrekking tot o.a. materiaalgebruik en -kennis, productiemethoden en -technieken en 
de inzet van specifieke designers. Ook kunnen we op het gebied van het aankopen van 
designstukken een rol spelen. Doordat we tijdens het scouten en researchen veel werk 
van designers zien (Dutch Invertuals en niet-Dutch Invertuals), kunnen we musea en 
galerieën hierin breed adviseren.

  Coaching van ontwerpers  
In de afgelopen jaren hebben we zestig designers geholpen bij het ontwikkelen 
van kwalitatief, visiegedreven werk en het presenteren daarvan op een internationaal 
podium. Deze activiteit blijven we uitvoeren, en kunnen we aanvullen met bijvoorbeeld 
korte, betaalde coachingstrajecten van jonge designers buiten Dutch Invertuals, 
bij voorkeur via designopleidingen. Invertuals die al langer betrokken zijn nemen 
hierbij de rol van coach en mentor op zich.

  Bemiddeling en scouten 
Scouting van designers doen we van nature voor onze zelf-geïniteerde projecten. 
Daarnaast kunnen we scouten in opdracht en bemiddelen tussen designers en 
bedrijven / opdrachtgevers. 
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  Bemiddeling voor aankoop 
Stukken uit de grote collectie aan werk die we hebben opgebouwd worden 
internationaal met regelmaat opgenomen in collecties van musea of galerieën, of 
ze worden aangekocht door verzamelaars. Deze werken worden specifiek voor de 
exposities van Dutch Invertuals ontwikkeld, waardoor wij als bemiddelaar en adviseur 
kunnen optreden. Daarnaast hebben we de afspraak met designers dat ze binnen een 
half jaar na afronding van de expositie 30% van de inkomsten van de verkoop van het 
werk afdragen aan Dutch Invertuals. 

  Designlab  
Doordat er diverse designdisciplines zijn vertegenwoordigd in ons netwerk 
kunnen we voor bijvoorbeeld productiebedrijven in materialen, architecten of 
interieurproducenten brede researches uitvoeren, met als doel nieuwe innovatieve 
toepassingen of producten te ontwikkelen. De expositie met Luxaflex is hiervan een 
voorbeeld. Zes designers met verschillende achtergronden en ervaringsniveaus 
hebben onderzoek gedaan naar het merk Luxaflex om hen een push te geven richting 
een nieuwe visie op de toekomst van raamdecoratie. Wendy gaf hen de vraag mee 
om ‘te spelen met licht’ in plaats van een raamobject te ontwerpen. De ontwerpers 
bezochten de fabrieken om te leren over de productietechnieken en materialen, en 
deden research naar de gestelde vraag. Met bestaande materialen uit de Luxafex-
collectie werden uiteindelijk nieuwe toepassingen, producten en zienswijzen 
ontwikkeld die tijdens de Dutch Design Week als beleving werden gepresenteerd in 
een ‘ruimte in een ruimte’. 

FORECASTING 

Eén van de terreinen waarop ‘radical minds in design’ bij uitstek tot uiting komt is in 
trend watching (forecasting) of ‘visualising the future’. We visualiseren toekomstige 
ontwikkelingen en verkennen onconventioneel nieuwe onderstromen in cultuur, 
maatschappij, kunst, design, openbare ruimte, architectuur, mode, materialisering, kleur 
en stijl. Onze unieke werkwijze stelt ons in staat verder te kijken dan de hedendaagse 
conventies. Hierdoor kunnen we trends herkennen voordat anderen ze zien. 
Dutch Invertuals werkt nu bijvoorbeeld op dit gebied samen met de Londense studio 
FranklinTill, gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van materialen en kleuren. 

Activiteiten forecasting:

  Trendwatching 
Trendwatching wordt als dienst verkocht aan bedrijven en organisaties die een 
verbeelding van de toekomst gebruiken voor product- en conceptontwikkeling 
in de context van materialen, kleuren, stijlen en designs. We kunnen worden 
ingehuurd om trends te voorspellen en analyseren die we vervolgens visualiseren in 
een trendboek. Ook kunnen we trends omzetten naar concrete designvoorstellen 
voor opdrachtgevers.
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  Workshops en lezingen 
Samen met klanten worden workshops georganiseerd, waarbij de klant wordt 
meegenomen in het proces van trendwatching en als co-creator meewerkt aan 
het identificeren van trends op het gebied van onder andere materialen, designs 
en kleuren. Daarnaast kan Dutch Invertuals lezingen verzorgen over bijvoorbeeld 
maatschappelijke trends en designreacties daarop. We geven vaker lezingen over 
Dutch Invertuals op uiteenlopende locaties en tijdens verschillende events, door 
in te zetten op lezingen met betrekking tot forecasting kunnen we meer inhoud 
meegeven en onszelf daarop profileren naar opdrachtgevers.
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3.2 WE MANIFEST

Onze researches en de scouting van talent liggen aan de basis van een van onze 
belangrijkste activiteiten en tevens positionering: het manifesteren van ideeën die 
inspireren tot verandering. Dat doen we op verschillende manieren, via onder andere 
het ontwikkelen van exposities, publicaties en trendrapporten, zowel zelf-geïnitieerd 
als in opdracht. 

VISUAL MANIFESTS 

We exposeren jaarlijks tijdens de Dutch Design Week en Salone del Mobile en nemen 
deel aan verschillende wereldwijde designevenementen. De exposities in Eindhoven en 
Milaan zijn het resultaat van steeds nieuwe samenwerkingen en verkennen iedere keer 
een eigen thema. Deze thema’s komen voort uit onze researchtrajecten en hebben een 
bredere maatschappelijke en culturele waarde. Deze activiteiten zijn beeldbepalend 
voor Dutch Invertuals en fungeren als platform en etalage waarop Dutch Invertuals haar 
beeldend vermogen ten toon spreidt. De PR-waarde van de exposities is aanzienlijk groot.

Activiteiten visual manifests:

  Ontwikkeling exposities 
Jaarlijkse presenteren we visiegedreven designexposities in Eindhoven en 
Milaan. De exposities worden door Wendy Plomp gecureerd en in groepsverband 
ontwikkeld, met een eigen, unieke visuele campagne eromheen. Door het bepalen 
van maatschappelijke, toekomstgerichte thema’s die tevens relevant zijn voor new 
business, in samenwerking met Architects of Identity (zie communicatie > netwerk > 
partners), kunnen de exposities gebruikt worden als mogelijkheid voor netwerken met 
prospects. Ook kunnen we naast onze eigen geïnitieerde exposities in samenwerking 
of opdracht presentaties ontwikkelen, zoals tijdens afgelopen Dutch Design Week 
met Droomparken en Luxaflex, of eerder met Museum Hilversum. Vast onderdeel 
van de exposities zijn de persopening, het afsluitende feest en designdiners voor 
relaties. Deze activiteiten worden goed bezocht en zijn daarom momenten waarop 
we onszelf sterk kunnen profileren.

  Doorverkoop exposities 
Door doorverkoop van exposities naar designevents of -locaties in wereldsteden 
als Londen, Parijs en (in de toekomst) New York en Dubai, genereren de exposities 
inkomsten. Het betreft op dit moment meestal tussen de 8.000 en 10.000 euro per 
doorverkochte expositie. Het is belangrijk om hier in de toekomst meer op in te gaan 
zetten, omdat we zo op een laagdrempelige manier op meerdere belangrijke plekken 
worden gezien en we de gemaakte kosten voor de ontwikkeling van exposities terug 
kunnen verdienen. 
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 PUBLICATIES 

We manifesteren onze ideeën in verschillende vakpublicaties. Deze zijn bedoeld om 
te inspireren en onze gezamenlijke kennis en knowhow te delen en registreren. Op dit 
moment worden de ideeën, onderzoeken en resultaten te weinig vastgelegd, waardoor 
ze enigszins vluchtig zijn. Veel beeldmateriaal staat weliswaar online, maar de visies en 
de verhalen erachter kunnen sterker worden verteld, bijvoorbeeld in de vorm van een 
boek of publicatie die wordt uitgegeven rondom de expositie tijdens de Dutch Design 
Week. De publicaties zijn bij uitstek een middel om in te zetten voor PR, marketing 
en communicatie.

Activiteiten publicaties:

  Boek 
Dutch Invertuals wil de inhoudelijke resultaten van de afgelopen tien jaar 
graag bundelen in een omvangrijk, ambitieus boek. De inhoud bestaat niet alleen 
uit beeldmateriaal, maar voor een groot gedeelte uit artikelen. Binnen de inhoudelijke 
context worden eerder geformuleerde designvisies in een tijdsframe geplaatst 
met daarbij verdieping vanuit diverse invalshoeken, geschreven door interessante 
gastredacteuren (zoals bijvoorbeeld een bioloog, archeoloog, materiaal researcher, 
techneut). Daarnaast staan de collectieve werkwijze en de individuele visies van de 
ontwerpers centraal. Het boek wordt ingezet als een collectors item, met een sterke 
focus op borging van en verdieping op opgedane kennis en inzichten.  

  Themapublicaties  
Samen met partner Architects of Identity worden prospective markets geïdentificeerd, 
waarop thema’s van exposities kunnen worden afgestemd. In dit kader kunnen 
ook thematische publicaties worden uitgegeven, die met name bedoeld zijn als 
new business instrument. Een dergelijk manifest vormt een statement vanuit 
designperspectief en geeft een commentaar, visie of standpunt rondom een actuele, 
relevante ontwikkeling. Het manifest kan dienst doen als een boekwerk(je) waarmee 
prospects in een bepaalde categorie benaderd worden. 

  Trendrapporten 
Naast themapublicaties kunnen er ook trendrapporten worden geïniteerd. 
Hiermee profileert Dutch Invertuals zich als bedrijf dat kan worden benaderd 
voor forecasting en trendwatching. Ook deze rapporten zijn met name bedoeld 
als new business tool.
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3.3 WE CREATE 

Naast observeren en manifesteren is Dutch Invertuals bij uitstek een organisatie 
die ook de creërende kant van het spectrum beheerst. Door de samenwerking met 
meer dan zestig Invertuals kunnen designprojecten en -producten in verschillende 
richtingen/disciplines worden gerealiseerd. Bij voorkeur sluiten deze op zijn minst aan 
bij onze visie ‘our design helps to see things differently’, waardoor ze communicatieve 
waarde hebben en het merk versterken.

DESIGNPROJECTEN 

Een belangrijke inkomstenbron voor Dutch Invertuals is het in betaalde opdracht 
uitvoeren van designprojecten. Een voorbeeld hiervan is het inrichten van de 
etalages van Selfridges in Londen, waarbij het design een doorvertaling was van het 
campagnebeeld van onze expositie tijdens DDW 2017. De opdracht zelf kwam voort uit 
de expositie tijdens London Design Fair in september 2017. De afgelopen jaren is het 
aantal projecten in opdracht sterk toegenomen. Alleen dankzij betaalde opdrachten is 
Dutch Invertuals uiteindelijk in staat om onafhankelijk van subsidie te kunnen opereren. 

  Opdrachten Dutch Invertuals 
Opdrachtgevers waarop Dutch Invertuals zich richt hebben met name 
vragen met betrekking tot het inrichten van ruimtes (etalages, interieur design, 
productpresentaties), productontwikkeling, placemaking en design dat de grenzen 
verkent van het beeldende vermogen (exposities, materiaalpresentaties). 

  Gezamenlijke opdrachten Architects of Identity 
In samenwerking met partner Architects of Identity werkt Dutch Invertuals op 
gedeelde accounts, zoals bijvoorbeeld in het geval van vakantiepark Droomparken. 
Hierbij is Architects of Identity verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bewaking van 
de identiteit en voor de visuele communicatie; Dutch Invertuals heeft als opdracht het 
interieur van de vakantiewoningen te ontwerpen, aansluitend bij de nieuwe visuele 
identiteit, positionering en doelgroepen.
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PRODUCTEN 

Dankzij de exposities en voorafgaande researchtrajecten heeft Dutch Invertuals 
een collectie van meer dan honderd producten opgebouwd, van de hand van meer 
dan zestig designers. Een waardevolle collectie Dutch Design-objecten ontwikkeld 
door ‘radical minds in design’. Stuk voor stuk zijn de objecten een unieke of soms 
onorthodoxe reactie op een maatschappelijk vraagstuk.

  (Door)ontwikkeling designobjecten  
De collectie blijft groeien doordat het presenteren van exposities / visuele 
manifestaties een belangrijk onderdeel is van ons businessplan. Veel bestaande 
objecten hebben internationaal al hun weg gevonden naar een galerie, museum 
of verzamelaar. Hier kan Dutch Invertuals een actievere rol in pakken, als consultant 
of bemiddelaar, zoals eerder omschreven. Daarnaast is het interessant om met 
bijvoorbeeld interieurproducenten te onderzoeken of enkele objecten kunnen 
worden doorontwikkeld van conceptueel object naar gebruiksobject met een hogere 
productieoplage. Ook kunnen in het kader van researchtrajecten, zoals voor Luxaflex, 
nieuwe objecten en producten worden ontwikkeld voor opdrachtgevers. 
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4. JAARPLAN 

Uit onze visie, positionering en werkmethodiek zijn 
een aantal heldere diensten en producten voortgekomen. 
Dit is een combinatie van bestaande, herziene en nieuwe 
activiteiten. Hoewel we onszelf het liefst direct op alles 
tegelijk toeleggen is dit niet realistisch. Het is logisch om 
een aantal bestaande en herziene activiteiten uit te voeren 
en die langzaam aan te vullen met nieuwe projecten. 
Iedere activiteit vraagt om een eigen benadering, een 
eigen plan en communicatiestrategie. Dit moet goed 
worden doordacht en alles moet heel helder aansluiten bij 
onze visie en positionering. Voor het komende jaar hebben 
we daarom een opbouwend activiteitenplan opgesteld.
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4. JAARPLAN

4.1 ACTIVITEITEN  
EN DOELSTELLINGEN

We starten met activiteiten binnen alle fasen en productgroepen, maar laten om te 
beginnen nog enkele nieuwe opties achterwege (met name consultancy, bemiddeling 
en workshops). We zetten in eerste instantie voornamelijk in op ‘manifest’, omdat deze 
projecten ons de meeste zichtbaarheid en PR opleveren. Hier moeten we strategisch 
mee omgaan, zodat het ons nieuwe betaalde opdrachten oplevert binnen de benoemde 
productgroepen en activiteiten in de categorieën ‘create’ en ‘observe’. Een haalbaar 
activiteitenprogramma voor 2018 ziet er als volgt uit: 

OBSERVE

Research 
 
 -  Coaching van designers  

In eerste instantie blijven we onze ‘eigen’ designers scouten en coachen voor, 
tijdens en na exposities en projecten. We hebben twee exposities op de planning 
in april (Salone) en oktober (DDW), en waarschijnlijk nog een in september (LDF). 
Ook kunnen er nog nieuwe opties ontstaan bij doorverkoop en wordt er ingezet op 
het aantrekken van betaalde projecten. Een coachingstraject voor designers buiten 
Dutch Invertuals en via opleidingen bieden we wel aan op de website, maar gaan 
we nog niet actief communiceren.  
 
Doelstelling: per expositie drie tot vijf nieuwe talenten scouten en coachen.

  -  Designlab 
Afgelopen jaar tijdens Dutch Design Week hebben we een expositie 
gepresenteerd voor Luxaflex die sterk viel onder het label ‘designlab’. 
Met Dutch Invertuals kunnen we een extensie zijn van de researchafdeling 
van creatieve (productie)bedrijven. Op dit moment hebben we aanvragen liggen 
in deze richting van enkele materiaalproducenten. Hierbij moet worden afgewogen 
met welke er wordt samenwerkt, omdat het een sterk concurerende markt is. 
Werk je met de een, dan wil de ander wellicht niet meer met je samenwerken, 
zoals we eerder hebben ervaren. Het doel is daarom om direct met de grotere 
bedrijven of brands te werken, waardoor wij als merk ook zichtbaarder worden. 
Door meer projecten in deze richting te doen en deze goed te communiceren 
kunnen we ons sterker profileren op de labfunctie en hiermee inkomsten genereren. 
 
Doelstelling: twee projecten in 2018 die kunnen worden gelabeld als ‘labproject’. 
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4. JAARPLAN

Forecasting

 -  Trendwatching 
Dit is een doorlopend proces tijdens de ontwikkeling van onze exposities. 
Komend jaar willen we de eerste trendrapporten en themapublicaties naar buiten 
brengen, rondom thema’s die we in samenwerking met Architects of Identity 
vaststellen. Door verspreiding van deze publicaties tijdens belangrijke designevents 
als London Design Fair en Dutch Design Week kunnen we new business genereren.  
 
Doelstelling: twee opdrachten in 2018 waarbij we inzetten op trendwatching 
en het opleveren van een trendbook. We kunnen dit aanbieden aan bestaande 
opdrachtgever Droomparken, en proberen nieuwe kansen te creëren 
tijdens exposities. 

 -  Lezingen 
Op dit moment geven we vaker lezingen en tours met betrekking tot 
Dutch Invertuals zelf. Deze moeten we concreet gaan sturen naar een inhoudelijker 
format. Door specifiek lezingen te geven over trends en resultaten die voortkomen 
uit onze researches kunnen er kansen ontstaan voor opdrachten. Ook hier spelen 
de publicaties een duidelijke rol. Om uitgenodigd te worden voor het geven van 
een lezing is het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de aanwezige kennis 
en kunde. Om deze reden is het inzetten op het manifesteren van onze visie 
zo belangrijk.  
 
Workshops organiseren we dit jaar nog niet. Hiervoor moet eerst een goed format 
worden ontwikkeld, wat tijd kost die nu op andere vlakken belangrijker en harder 
nodig is. In 2019 gaan we onszelf hier meer op richten. 
 
Doelstelling: twee lezingen in 2018 waarbij de nadruk ligt op trend forecasting, 
liefst rondom designevents als LDF of DDW. 

Op de website worden activiteiten die vallen onder consultancy, bemiddeling en 
workshops wel benoemd, maar deze worden nog niet actief gecommuniceerd. 

MANIFEST

Exposities ontwikkelen

 -  Expositie Salone del Mobile 
Deze expositie presenteren we ieder jaar in april. De organisatie hiervan is in volle 
gang. Dit jaar organiseren we de expositie samen met designorganisatie FranklinTill 
uit Londen. Zij publiceren een trendboek (manifest rondom materiaal), waar wij onze 
expositie (visueel manifest) op hebben afgestemd met het thema Mutant Matter. 
Doordat ze samenwerken met PR bureau Zetteler levert dit beide partijen goede 
publiciteit op. Voor deze expositie hebben we nog niet zelf een trendrapport of 
themapublicatie kunnen ontwikkelen, dus eigen strategische communicatie over 
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  en via de samenwerking met FranklinTill en Zetteler is belangrijk, zodat we kunnen 
inzetten op het krijgen van betaalde opdrachten. 
 
Doelstelling: twee betaalde projecten / lezingen genereren of doorverkopen 
van de expositie.

 -  Expositie Dutch Design Week 
In oktober is de Dutch Design Week, waar we ook weer een nieuwe expositie voor 
ontwikkelen, met een nieuw thema of een vervolg op Mutant Matter. Hierbij gaan 
we nauw samenwerken met Architects of Idenitity, om op die manier een thema te 
ontwikkelen dat op dit moment relevant is voor opdrachtgevers. Ook brengen we 
rond dit thema een publicatie uit die we gericht verpreiden onder prospects.  
 
Doelstelling: minstens twee betaalde projecten of lezingen genereren 
naar aanleiding van de expositie en themapublicatie en doorverkopen van 
de expositie realiseren.

Exposities doorverkopen

 -  Expositie doorplaatsen naar London Design Fair 
LDF is vorig jaar goed bevallen en blijkt een sterk platform te zijn om opdrachten 
te genereren. Daarom willen we hier dit jaar weer op inzetten en onze expositie 
uit Milaan doorplaatsen. Het liefst willen we dit weer doen in samenwerking met 
FranklinTill, waarover we in gesprek gaan. De gesprekken met LDF zelf zijn reeds 
gestart. Verdere doorverkoop van de expositie is wenselijk, maar nu nog moeilijk 
in te schatten. Na Milaan hebben we hier beter zicht op. 
 
Doelstelling: twee betaalde projecten / lezingen genereren of verdere doorverkoop 
van de expositie.

Publicaties

 -  Boek 
We zijn bezig met de ontwikkeling van een omvangrijk, inhoudelijk (trend)boek. 
Dit boek wordt ingestoken als collectors item en moet nieuwe opdrachten op 
gaan leveren in alle benoemde richtingen. Het liefst zouden we het boek lanceren 
tijdens DDW 2018, maar gezien de omvang is het niet zeker dat dit realistisch is. 
Een lancering tijdens Salone del Mobile 2019 en tijdens NYCxDesign 2019 zou ook 
een optie kunnen zijn. We zijn bezig met het opstellen van een begroting en een 
inkomstenplan. De baten en lasten van het boek zijn daarom nog niet opgenomen 
in de begroting in dit businessplan.   
 
Doelstelling: 1000 exemplaren produceren en verkopen, waarvan minstens 150 
gereserveerd in de voorverkoop. Het aantal opdrachten dat voort zou kunnen komen 
uit het boek is nu nog moeilijk in te schatten. 

 -  Themapublicaties en trendrapporten 
Met name rondom exposities publiceren we boekjes en rapporten die ingaan op 
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de thema’s en trends. Hiermee willen we voornamelijk in de categorieën ‘observe’ 
en 'create' opdrachten krijgen. Ze worden dus ingezet als new business tool. 
Ook kunnen we ze verkopen tijdens LDF en DDW voor een bedrag van 12 - 15 euro. 
 
Doelstelling: twee boekjes publiceren in 2018, een tijdens LDF en een tijdens de 
DDW. Uit deze publicaties zouden minstens vier opdrachten voort moeten komen, 
waaronder lezingen, labprojecten en opdrachten m.b.t. trendwatching of research.

CREATE

Designprojecten

 -  Opdrachten Dutch Invertuals 
Dankzij de verschillende designdisciplines die zijn vertegenwoordigd 
binnen Dutch Invertuals kan er een breed scala aan designopdrachten 
worden aangenomen. Een aantal opties zijn reeds benoemd binnen de andere 
categorieën. Daarnaast we willen inzetten op meerdere logische richtingen 
waarbij we de Invertuals kunnen betrekken, zoals interieurdesign en placemaking. 
Enkele opdrachten zijn reeds uitgevoerd of in uitvoering, zoals verschillende 
interieurprojecten voor Droomparken en de inrichting van een winkeletalage 
voor Selfridges.  
 
Doelstelling: in 2018 twee opdrachten krijgen in deze richting, via 
communicatie rond eerder uitgevoerde opdrachten, het bestaande netwerk 
en communicatiemomenten.

 -  Opdrachten met Architects of Identity 
Architects of Identity werkt samen met diverse opdrachtgevers binnen het 
domein van identiteitsontwikkeling. Doordat deze opdrachten veelomvattend zijn 
en research- en interieurvraagstukken hier vaak onderdeel van uitmaken, ontstaat 
er een natuurlijke kans voor samenwerking met Dutch Invertuals. Andersom 
kan Architects of Identity een rol spelen als Dutch Invertuals opdrachten krijgt 
waarbij identiteitsontwikkeling aan de basis ligt. Op dit moment lopen er al enkele 
concrete projecten en kansen, waaronder voor Brainport, Droomparken en de 
Bibliotheek Eindhoven. 
 
Doelstelling: in 2018 willen we minstens twee opdrachten uitvoeren in samenwerking 
met Architects of Identity. 

Producten

 -  (Door)ontwikkeling designobjecten 
Komend jaar zetten we nog niet actief in op de commerciële doorontwikkeling 
van objecten voor/met opdrachtgevers en producenten, omdat andere activiteiten 
prioriteit hebben. Wel worden voor de exposities in Milaan en Eindhoven nieuwe 
visieobjecten gecreëerd door de deelnemende Invertuals, die worden toegevoegd 
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  aan de collectie, waarbij we inzetten op verkoop of doorontwikkeling voor 
vervolgpresentaties. 
 
Doelstelling: in 2018 willen we (voor exposities) twintig nieuwe objecten ontwikkelen 
die worden toegevoegd aan de collectie. Ook willen we dat minstens vijf producten 
worden opgenomen in de collectie van musea, galerieën of verzamelaars, of worden 
verkocht aan designliefhebbers. 

4. JAARPLAN



4. JAARPLANBUSINESSPLANDUTCH INVERTUALS



BUSINESSPLANDUTCH INVERTUALS

30

5. COMMUNICATIE 

… 

…

5. COMMUNICATIE
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6. ORGANISATIE

Voorheen was Dutch Invertuals een collectief dat draaide op 
vrijwillige basis, maar door de grote waarde die inmiddels is 
gecreëerd en om als organisatie te kunnen groeien hebben 
we in 2014 besloten de boekhouding van Dutch Invertuals 
te verzelfstandigen. Deze was eerder onderdeel van holding 
Phenc, waar ook Archtitects of Identity als bv. onder valt. 
In 2015 hebben we vervolgens Wendy Plomp officieel 
aangesteld als art director en curator, met als doel dat 
er meer focus zou komen op het professionaliseren van 
de organisatie en het continu bewaken van de artistieke 
kwaliteit van de projecten. 

Nadat we eind 2016 een tweejarige subsidie kregen toegekend van Cultuur Eindhoven 
hebben we begin 2017 van Dutch Invertuals een bv. gemaakt die zelfstandig opereert 
onder holding Phenc. Hierdoor hebben we een projectmanager aan kunnen nemen naast 
Wendy. De workload in de organisatie is daardoor realistischer verdeeld, we kunnen 
meer werk aannemen en verder bouwen aan onze organisatie en projecten volgens dit 
businessplan, dat kon worden ontwikkeld dankzij een bijdrage van Brabant C eind 2017.

De huidige organisatie is qua structuur opgebouwd uit: 

  Curator  
Wendy Plomp is de curator en art director van Dutch Invertuals. Haar taken bestaan 
onder andere uit het aansturen van de medewerkers/projectteams, het scouten naar 
nieuwe talenten, trendwatchen en het ontwikkelen van designvisies, het bewaken van 
de artistieke kwaliteit, inhoudelijk sturing geven en relatiemanagement. 

  Projectmanager 
Naast Wendy is er een full time projectmanager in dienst (Guusje Heesakkers) die 
alle projecten overziet en aanstuurt op onder andere planning, budget en productie. 
Daarnaast doet ze met Wendy acquisitie naar nieuwe samenwerkingen en projecten 
en ondersteunt ze bij administratieve taken. Ook is er een freelance projectmanager 
betrokken die grotere projecten van A tot Z uitvoert. 

   Communicatiemedewerker 
Op dit moment is er een aantal dagen per week een freelance 
communicatiemedewerker aanwezig. Zij schrijft mee aan communicatieplannen, stelt 
de communicatiekalender op en verzamelt content voor publicaties. Ook doet ze 
uitvoerende taken als het opstellen van nieuwsbrieven en het 
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  managen van social media. In de toekomst is het wenselijk om full time een vaste 
communicatiemedewerker in dienst te nemen. 

  3D ontwerpers 
Veel projecten die we nu uitvoeren voor opdrachtgevers hebben een relatie tot 
interieur- of productdesign. Doordat er regelmatig verschillende opdrachten tegelijk 
lopen, hebben we een nauwe freelancerelatie met drie 3D designers die ruimtes en 
objecten kunnen visualiseren. In de toekomst, als er voldoende structurele projecten 
lopen, willen we een vaste 3D ontwerper aannemen. Mogelijk kan hij of zij projecten 
doen voor zowel Dutch Invertuals als Architects of Identity. 

  Invertuals  
Onder Dutch Invertuals vallen inmiddels meer dan 60 designers, een continu groeiend 
aantal. Het is voor hen geen verplichting om constant actief of betrokken te zijn bij de 
organisatie. Invertuals worden steeds benaderd door de curator om deel te nemen aan 
projecten en kunnen ook zelf aangeven dat ze actief deel willen nemen. Gemiddeld 
zijn er 20 tot 30 Invertuals per jaar actief tijdens exposities of opdrachten. Zij creëren 
werk en helpen onder andere mee met research, productie en design. In 2017 zijn we 
gestart met het opstellen van contracten voor alle Invertuals, waarin afspraken en de 
relatie met het collectief worden beschreven per opdracht of expositie.

  Communicatiedesign  
Voor het ontwerp van de campagnebeelden voor exposities wordt iedere keer een 
andere Invertual gevraagd. Dit zijn vrijwillige uren, maar als het campagnebeeld 
wordt verkocht gaat een derde van de winst naar de ontwerper (eerder heeft Hermès 
Foundation bijvoorbeeld een campagnebeeld aangekocht). Verder is voor hen de 
aandacht van bezoekers en pers interessant. Vaste partner voor het ontwikkelen van 
het overige communicatie- en promotiemateriaal is Architects of Identity, tevens 
partner bij het genereren en ontwikkelen van projecten en opdrachten.

  Administratie  
Voor administratie en financiën is een freelance medewerker betrokken die de 
boekhouding doet. Zij is twee halve dagen in de week aanwezig. 

   Stagiaires  
Dutch Invertuals heeft regelmatig een stagiaire in dienst. Hij of zij ondersteunt 
voornamelijk bij marketing en communicatie en bij het design, de organisatie en 
productie van projecten. 
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7. BEGROTING

Op basis van de resultaatrekeningen van 2016 en 2017, 
de reeds lopende en betaalde opdrachten in 2018 en de 
doelstellingen die we in dit plan hebben bepaald, hebben 
we de begroting opgesteld voor 2018. Net als in 2017 zou 
het mogelijk moeten zijn om winst te maken. Hoe hoog deze 
uitvalt is uiteindelijk het meest afhankelijk van de omzet uit 
opdrachten en de inkoop daarop.

Waar we met name rekening mee moeten houden is dat in 2019 de structurele subsidie 
vanuit Cultuur Eindhoven wegvalt. We zouden dan het bedrijf draaiende moeten kunnen 
houden met inkomsten uit verkoop en sponsoring. Naar verwachting is de hoogte van de 
totale subsidie in 2018 nog 70.000 euro. De winst hebben we ingeschat op een kleine 
50.000 euro. Dat wil zeggen dat we in 2019 het bedrijf zo ingericht moeten hebben 
dat we minimaal het gat van 20.000 euro kunnen opvangen. Naar verwachting is dat 
haalbaar. In dit businessplan worden namelijk een aantal nieuwe producten omschreven 
en manieren om new business te genereren waar nu nog (te) weinig op wordt ingezet. 
Door komend jaar structureel en strategisch op te bouwen in PR/communicatie en in de 
intensiteit en concreetheid van activiteiten, zouden we de inkomsten jaarlijks moeten 
kunnen verhogen. We houden dit jaar rekening met een verhoging van inkomsten van 
20% ten opzichte van 2017 (55.000 euro) en volgend jaar wederom met eenzelfde 
verhoging. De resultaten uit het eerste kwartaal bevestigen deze prognose tot nu toe.

Mochten de verwachte inkomsten dit jaar toch uit blijven, dan zullen we onze activiteiten 
moeten herzien en mogelijk moeten korten op personele uitgaven. Een andere optie is om 
toch nog een keer een project- of meerjarensubsidie aan te vragen, zodat we zonder een 
stap terug te hoeven doen verder kunnen bouwen aan de organisatie en activiteiten. Dit 
laatste heeft in dat geval onze voorkeur, omdat we een sterk bedrijf en merk willen zijn dat 
internationaal wordt herkend om haar visie, belofte en activiteiten, en dat wordt gevonden 
door relevante bedrijven en organisaties. Dit vergt een lange adem, stabiliteit en veel 
doorzettingsvermogen. 
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BATEN

Opdrachten

Opdrachten designlab 2x € 50.000

Opdrachten trendwatching 2x € 25.000

Opdrachten 'create' (tevens ism AoI), waaronder Droomparken en Selfridges 4x € 140.000

Lezingen forecasting 2x (incl. eerdere lezing op DAE) € 2.000

subtotaal € 217.000

Exposities

Salone del Mobile Milaan, bijdrage Invertuals 10*800 euro € 8.000

Salone del Mobile Milaan, bijdrage FranklinTill diner € 1.500

London Design Fair, bijdrage Invertuals 10*100 euro € 1.000

Dutch Design Week, bijdrage Invertuals 10*600 euro € 6.000

Dutch Design Week, bijdrage DDW € 2.500

Dutch Design Week, entreeopbrengst € 4.000

subtotaal € 23.000

Publicaties

verkoop thema- en trendpublicatie 2x 200 stuks * 15 euro € 6.000

subtotaal € 6.000

Subsidie

Cultuur Eindhoven € 46.000

Stimuleringsfonds Salone del Mobile € 10.000

Subsidie London Design Fair (baten min lasten moet minimaal uitkomen op 0) € 14.000

subtotaal € 70.000

Totaal € 316.000

LASTEN

Bedrijfskosten

Personeel € 70.000

Kantoorkosten € 10.380

Verkoopkosten en overige algemene bedrijfskosten € 25.000

subtotaal € 105.380

Opdrachten

40% inkoop op inkomsten uit opdrachten € 86.800

subtotaal € 86.800

Exposities

Salone del Mobile Milaan (transport, verblijf, locatie, materiaal, techniek, diner, etc.) € 25.000

London Design Fair (zie Milaan, maar uitgaande van een gesponsorde locatie) € 15.000

Dutch Design Week (locatie, materiaal, techniek, diner, etc.) € 25.000

subtotaal € 65.000

Inkoop publicaties

Ontwerpkosten 2x € 5.000

Drukkosten (oplage 2x 500) € 6.000

subtotaal € 11.000

Totaal € 268.180

RESULTAAT € 47.820

BEGROTING DUTCH INVERTUALS 2018
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