Advies Brabant C
Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang (§12)

1.

Projectinformatie

AANVRAAG:

Designing for the 1,5 meter
DDW

AANVRAGER:

Stichting Dutch Design
Foundation

DATUM ADVIES:

30 juni 2020

BIJEENKOMST
ADVIESCOMMISSIE:

23 juni 2020 (online)

BEGROTING:

€ 220.900,-

GEVRAAGDE BIJDRAGE:

€ 62.500,-

Algemene omschrijving van het project:
Dutch Design Week is in de afgelopen 18 jaar uitgegroeid tot het grootste en meest toonaangevende designevenement van
Noord-Europa, met duizenden deelnemers, 450 activiteiten verspreid over 100 locaties in Eindhoven en 350.000 bezoekers. Het
evenement zal zich dit jaar moeten aanpassen aan de maatregelen die i.v.m. Covid-19 zijn genomen en haar opzet daarvoor
volledig moeten herzien. Organisator DDF wil, voorafgaand aan de Dutch Design Week als één van de eerste grote
evenementen die mag plaatsvinden na 1 september, een drietal ontwerpers nieuwe formats laten ontwikkelen en deze tijdens de
komende Dutch Design Week testen. Op langere termijn wil Dutch Design Foundation deze oplossingen doorontwikkelen voor
de twee publieke programma onderdelen namelijk Dutch Design Week en World Design Embassies (WDE). De formats worden
ontwikkeld voor drie gebieden: publiek in de fysieke ruimte, digitale/virtuele presentaties en talks & debatten, een combinatie van
fysieke en digitale/audio formats. De resultaten worden met de sector gedeeld om te komen tot succesvolle manieren om
culturele evenementen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’.
Voor de (online) pitch verschenen directeur Martijn Paulen en projectleider WDE Marianne Aarnoudse. Het gesprek met de
commissie ging onder andere over het soort opdrachten (live, audio, video etc) die aan de diverse ontwerpers worden verstrekt,
hoe het vinden van dit soort oplossingen – ook ná corona - tot een verdienmodel zou kunnen leiden, de marketing voor dit
specifieke project, samenwerking met partners buiten Eindhoven en hoe opbrengsten van dit onderzoeksproject gedeeld zouden
kunnen worden met de bredere cultuursector.

2. OPMERKINGEN BIJ CRITERIA
2.1
Het project is gericht op
- de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject;
- innovatie van een bestaand cultuurproject;
- validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten;
goed
In dit ontwikkelproject staat ‘design thinking’ met een maatschappelijke uitdaging centraal. De commissie ziet alledrie de
aspecten (nieuw, innovatie en validatie) van dit criterium duidelijk in dit project terugkomen, waarbij het nadenken over een
oplossing voor de 1,5 samenleving per definitie eigenlijk nieuw is (eerste aspect: ontwikkeling van een nieuw cultuurproject).
Deze tijden vragen om nieuwe instrumenten die antwoord kunnen bieden op de nieuwe realiteit.
Uit validatie kan blijken of de ontworpen oplossingen werken, aanslaan en door anderen kunnen/zullen worden
geïmplementeerd (te beginnen bij de Embassies van Dutch Design Foundation).
De commissie deelt de overtuiging van Paulen dat transitievraagstukken om creatief denken vragen en daarom om inbreng van
ontwerpers vragen. Juist de actuele problematiek, waarin ruimtelijke beperkingen en optimale beleving verzoend moeten
worden, is bij uitstek een vraagstuk waar ontwerpers antwoorden op kunnen vinden.
De commissie prijst de ambitie van Dutch Design Foundation om ontwerpoplossingen in te zetten om in eerste instantie de
Dutch Design Week door te kunnen laten gaan en het gevoel van community te creëren, zonder dat bezoekers zich onveilig
zouden voelen, én om op langere termijn te onderzoeken of deze oplossingen doorontwikkeld kunnen worden voor de periode
na 2020, post-corona. Dutch Design Foundation is ervan overtuigd dat ingrepen dynamischer, vernieuwender en creatiever
kunnen dan de manieren waarop dit doorgaans gebeurt (plakband op de vloer, leuk ontworpen mondkapjes). Door daar nu mee
te experimenteren hoopt de projecthouder flinke stappen te maken naar het ideale virtuele design festival van de toekomst. De
adviescommissie ziet dit project als een goede aanzet hiertoe.

2.2
Het project is gericht op het duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem door:
- activiteiten van hoge culturele kwaliteit te ondersteunen;
- een divers samengesteld netwerk uit overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers
sterker bij het cultuursysteem te betrekken; en
- innovatieve bedrijvigheid en duurzame verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector te bevorderen
voldoende
De commissie begrijpt dat het project ‘Designing for the 1,5 meter’ is gericht op het vinden van oplossingen door ontwerpers,
met als doel dat de formats uiteindelijk niet alleen voor Dutch Design Week toepasbaar zullen zijn, maar dat ze ook andere
evenementen in de regio en daarbuiten kunnen ondersteunen bij het gidsen van hun publiek in ‘de nieuwe realiteit’. Het track
record van de geselecteerde jonge ontwerpers geeft vertrouwen in hun potentieel voor deze opgaven. In deze hoedanigheid zal
het project zeker bijdragen aan duurzame versterking van het Brabantse (en wellicht ook nationale en internationale)
cultuursysteem. De adviescommissie heeft ook in dit opzicht vertrouwen in het potentieel van de geselecteerde ontwerpers.
De organisatie heeft een stevig netwerk van Eindhovense bedrijven, Design Academy Eindhoven en TU/e, en een belangrijke
community van designers. In het gesprek met de adviescommissie komt ook het netwerk van Dutch Design Foundation buiten
Eindhoven aan de orde en bevestigt de projecthouder dat – per uitzondering en speciaal voor dit ‘corona-jaar’ - gekeken wordt
naar nauwere samenwerking met het Brabantse veld zoals bijvoorbeeld Social Label, TextielMuseum.
De commissie vindt de basis oplossing - een decentraal model - die bedacht is om de Dutch Design Week in 2020 toch ook
fysiek te laten plaatsvinden in aanzet al bevredigend: op zo’n 30 á 40 plekken in de stad zullen 3 á 4 keer per dag ongeveer 80
bezoekers ontvangen kunnen worden. Uitwerking en invulling, hoe en wat, zijn onderdeel van het voorliggende project en dus in

handen van een van de ontwerpbureaus.
In het licht van dit ontwikkelproject is ‘verbreding van financieel draagvlak’ minder relevant maar het uitzicht op eventuele
verdienmodellen komt verderop, bij criterium ‘cultureel ondernemerschap’, aan de orde.

2.3
Het project is Het project heeft het potentieel te gaan voldoen aan de vereisten voor een project van ten minste
nationaal belang (paragraaf 11 van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant):
a. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval blijkend uit de
creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter; en blijkend uit de betekenis voor
de ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant;
voldoende
In de beoordeling bij het criterium ‘duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem’ hierboven is positieve beoordeling
van dit criterium afdoende onderbouwd.

b. Het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang;
goed
De adviescommissie ondersteunt de ambitie van de projecthouder omtrent de te verwachte – ook landelijke - impact van de
ontwerp-oplossingen. Ze heeft voldoende vertrouwen in de beschreven en tijdens de pitch toegelichte aanpak waaruit blijkt dat
er al basisconcepten zijn, die verder ingevuld zullen gaan worden door de betrokken ontwerpers.

c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en
vakmanschap;
goed
De commissie deelt de verwachtingen van de projecthouder rondom de opbrengst en kwaliteit van dit project en benadrukt het
experimentele karakter ervan. Juist het zoeken en uitproberen is essentieel binnen de kaders van een ontwikkelproject van
Brabant C en met betrekking tot het voorliggende project is dit met name relevant vanwege de relatie met corona.
Het vakmanschap van de organisatie staat in de ogen van de commissie buiten kijf en ook medewerking voor de ‘Embassies’
van de WDE van rijksbouwmeester Floris Alkemade wekt vertrouwen en is goed voor de ontwikkeling van de gehele design
sector. De betrokken ontwerpbureaus vindt de commissie kwalititief overtuigend, zoals al eerder aangegeven.

d. Het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap;
voldoende
De overtuiging die de projecthouder tijdens de pitch duidelijk naar voren bracht, dat juist de creatieve industrie nu met ideeën
moet komen voor de anderhalve meter samenleving, deelt de commissie van harte en vindt ze illustratief voor het culturele

ondernemerschap van Dutch Design Foundation. DDF toont zich ervan bewust dat de prijs van een DDW-bezoek buiten de
financiële component dit jaar hoger dan voorheen zal zijn, en de organisatie wil daar ook nog meer dan voorheen en in weerwil
van de beperkingen, een hoge belevingskwaliteit tegenover stellen. De toelichting met betrekking tot het ontwerpvraagstuk: hoe
krijg je mensen zonder uitgebreide dwingende voorschriften maar door middel van een natuurlijk voelende uitnodiging zover dat
ze wenselijk gedrag gaan vertonen, vond de commissie helder.
Financieel zit het project, met definitieve bijdragen van fondsen enerzijds en eigen bijdragen van Dutch Design Foundation met
daarin privaat geld verdisconteerd anderzijds, goed in elkaar.
De marketing en het zicht op verdienmodellen op termijn vindt de commissie zaken die nog mager uitgewerkt zijn. De commissie
ziet in dit project veel kansen maar met de huidige marketingopzet kan de boodschap volgens haar niet juist gecommuniceerd
worden met de stakeholders en het publiek. Ook mist de commissie een beeld van richtingen naar (te ontwikkelen)
verdienmodellen. Het pro-actief aanbieden van de opbrengst van het project hoort daar een onderdeel van te zijn. De commissie
adviseert het bestuur om de projecthouder op het belang te wijzen van een goed, specifiek voor dit project uitgewerkt
marketingplan en een duidelijk omschreven aanpak met betrekking tot een verdienmodel op termijn (zonder dat dit afbreuk doet
aan de toegankelijkheid van aanpak en resultaten voor belanghebbenden in de Brabantse non profit sector).

e. het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving;
goed
Volgens de commissie is draagvlak in de Brabantse samenleving gezien de kennis en ervaring van Dutch Design Foundation
ook met betrekking tot het voorliggende project ruimschoots vertegenwoordigd. Gemeente Eindhoven, Brainport Eindhoven en
de provincie Noord-Brabant zijn zowel inhoudelijke als financiële partners.

f. het project sluit aan bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant om tot de top van de industriële kennis- en
innovatieregio’s te komen, waaraan in ieder geval wordt voldaan indien het project een aantoonbare verbinding met de
Brabantse topsectoren heeft.
voldoende
De adviescommissie vindt dat het innovatieve imago van Brabant goed in dit project weerspiegeld wordt.
Prominent deel uitmakend van de basisinfrastructuur van de nationale creatieve sector, heeft Dutch Design Foundation in zeker
ook betekenis met Brabantse topsectoren, alleen al door de thematiek van de Embassies op het WDE. Het bestaande netwerk
van Dutch Design Foundation kan ook voor dit ontwikkelproject aangesproken worden.

3. ADVIES
3.1

Advies

Dutch Design Foundation pakt de handschoen op om als groot speler en opdrachtgever binnen de creatieve sector oplossingen
te ontwikkelen voor de anderhalve meter samenleving die ontstaan is door de coronapandemie vanaf maart 2020. Design
thinking als katalysator voor de aanpak van een ingrijpende maatschappelijke transitie en de daarbij horende uitdagingen. Zij
doet dat met een snel gemaakt, maar goed doordacht en overtuigend gepresenteerd plan.
De adviescommissie adviseert daarom positief met betrekking tot deze aanvraag.
Er zijn wel enkele aandachtspunten. Het betreft de huidige marketingopzet, inclusief pro-actief delen van opgedane kennis, en
het perspectief op verdienmodellen. De commissie adviseert het fondsbestuur bovengenoemde zaken bij de projecthouder aan
de orde te stellen. Bij aanvang van het project moet duidelijk zijn hoe de marketingstrategie op de gekozen oplossingen wordt
aangescherpt en geïmplementeerd.
De commissie adviseert om de uiteindelijke aanpak en opbrengst van het project (en de verspreiding daarvan), goed te laten
documenteren in een eindevaluatie als onderdeel van de verantwoording van het project. Zicht op verdere ontwikkeling van en
verwachtingen omtrent verdienmodellen zonder financiële druk op de non profit sector in Brabant, dient daar onderdeel van te
zijn.

4. SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE
4.1

Samenstelling Adviescommissie

Bert Dirrix (voorzitter)
Tet Reuver
Jeroen Willems
Ruth Giebels
Disclaimer: bovenstaand advies is opgesteld ten behoeve van besluitvorming door het bestuur van Stichting Brabant C Fonds. Het
advies op zichzelf is geen besluit tot verlening, noch geeft het aanspraak op een besluit tot verlening. Het besluit van het bestuur
van Stichting Brabant C Fonds kan afwijken van het advies. Art. 8.3 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur een
voornemen om met het besluit af te wijken van het advies, ter advisering dient voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de
stichting.
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