
 
 

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

1. Projectinformatie 

AANVRAAG:  Pilot Designer-in-residence AANVRAGER:  Stg. Cor Unum  

DATUM ADVIES:  19 februari 2021 BIJEENKOMST 
ADVIESCOMMISSIE:  

11 februari 2021 (online)  

BEGROTING:  € 72.800 GEVRAAGDE BIJDRAGE:  € 19.800  

 
 Algemene omschrijving van het project: 

Cor Unum, keramisch atelier in Den Bosch, opgericht in 1953 als pottenbakkerij voor werklozen en mensen met een beperking is 
inmiddels een wereldwijd bekend label. In 2018 is Cor Unum verhuisd naar de huidige locatie: een Fordgarage uit 1932. In 2020 
doet de mogelijkheid zich voor om in 2021 uit te breiden met een om niet ter beschikking gestelde werkruimte in het 
naastgelegen garagepand. Het 'corona ontwikkelproject' bestaat uit de wens om deze werkruimte speciaal in te richten om de 
zwaar door corona getroffen designsector van nieuwe kansen en uitzicht te voorzien, en zo in ieder geval vier zorgvuldig 
geselecteerde topdesigners - Kiki van Eijk, Yuri van Poppel, Alex de Witte en studio RENS - aan het werk te houden en gratis 
faciliteiten te bieden voor onderzoek, ontwikkeling en ontwerp. 
Voor de (online) pitch verschenen Lotte Landsheer (directeur, curator, projectleider), Frida Rouppe van der Voort (communicatie 
adviseur) en ontwerpers Kiki van Eijk en Yuri van Poppel. 
Het gesprek met de commissie ging o.a. over hoe Cor Unum zich verhoudt tot het EKWC, de noodzaak die bij ontwerpers heerst 
om door te kunnen werken en de visie van het Cor Unum-team hoe deze pilot zou kunnen bijdragen aan een structurele, 
internationale Artist In Residence plek voor ontwerpers. 

 

 
 
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; 

voldoende  

Bij de commissie overheerst vanuit zowel de aanvraag als de pitch de indruk dat het project op het punt van innovatie, 
ontwikkeling en validatie kwetsbaar is. Aangezien het een pilot wordt genoemd, zouden de deliverables en indicatoren voor 
wanneer het succesvol is, beter uitgewerkt en geformuleerd kunnen zijn. Daarnaast wordt duidelijk dat de projectfinanciering 
feitelijk wordt aangevraagd als steunmiddel om een bestaand initiatief draaiende te houden. 
Omdat het hier specifiek om een coronaproject gaat en de noodzaak van deze werkplek en faciliteiten op dit moment voor 
zowel Cor Unum als de betrokken ontwerpers, voor de commissie evident is, kan dit criterium binnen deze context toch als 

 



 
voldoende beoordeeld worden. De commissie ziet de gang naar de nieuwe werkruimte en de betrokkenheid van de vier 
specifiek geselecteerde ontwerpers bij het project hierbij als innovatieve input. De nieuwe faciliteiten die Corn Unum binnen 
het kader van dit project initieert, kunnen -zo redeneert de commissie- aangejaagd door de coronabeperkingen, op den duur 
tot iets permanents leiden. 
Om als aanzet voor een vervolgaanvraag te dienen zou het raadzaam zijn dat de aanvrager een sterker uitgewerkte validatie 
in het project inbouwt en de resultaten daarvan in de eindrapportage opneemt. Het ligt immers niet in de rede dat later 
opnieuw een ontwikkelaanvraag voor residencies bij Cor Unum ingediend kan worden. 

 
 

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 ziet duurzaamheid met betrekking tot dit project met name in (de noodzaak tot) behoud van bestaande faciliteiten 
onder de gegeven bijzondere omstandigheden (de coronapandemie en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen): 
stilstand zou binnen deze context onherroepelijk achteruitgang betekenen. De nieuwe voorzienig is nodig om door te kunnen 
gaan met wat men in feite al deed. 
De commissie ziet hierbij een mogelijkheid voor onderzoek naar ontwikkeling: de uitbreiding van de werkruimte die dit project 
fysiek oplevert voor Cor Unum zodat er meer plaats komt voor experimenteervoorzieningen. 

 

 
 

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  

Dit criterium kan worden toegelicht met de beschrijving hierboven onder 2.2, met als nadrukkelijke toevoeging dat de 
commissie ziet dat wanneer nu de voorziening in stand kan worden gehouden, dit op langere termijn kan leiden tot een 
blijvende  ruimere faciliteit waar designers kunnen experimenteren op het gebied van keramiek. 
De ontwikkeling van toptalent komt in dit project tot uitdrukking in de representatie van jong talent in de organisatie (o.a. 
stagiaires) waarbij ook ruimte is voor beginnend talent dat meeloopt en zo wordt gekoppeld aan gerenommeerde ontwerpers 
als Kiki van Eijk. 
Vanuit en door mensen van Cor Unum worden lessen verzorgd op o.a. Sint Lucas. Cor Unum geeft mede vorm aan het 
curriculum van Sint Lucas en draagt zo bijvoorbeeld bij aan het in stand houden van een (met uitsterven bedreigd) ambacht als 
mallen maken. 

 

 
 

b. Het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang; 

goed  

Cor Unum heeft in de afgelopen jaren van haar bestaan bewezen dat ze nationaal en ook internationaal op de kaart staat. 
Hierin is een gedegen reputatie opgebouwd. 
In het project wordt nu al met met gevstigde namen gewerkt en de projecthouder noemt binnen de context van het 
voorliggende project dat het ook een pilot is om uiteindelijk nationale en zeker ook internationale designers te betrekken en 
gebruik te gaan laten maken van de te verwezenlijken Artist in Residence plekken. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en 
vakmanschap; 

goed  

Bij de commissie is geen twijfel over de culturele kwaliteit die binnen dit project wordt geborgd. Zowel Landsheer als de 
geselecteerde designers wekken - bevestigd door hun trackrecords - vertrouwen. De commissie ziet zowel op inhoudelijk 
(keramiek) gebied als op het gebied van samenwerking tussen kunstenaars, ontwerpers en de faciliteiten van Cor Unum een 
gedegen kwaliteit op creatief en ambachtelijk gebied. 

 

 
 

d. Het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap; 

voldoende  

De commissie ziet Cor Unum als een ondernemend bedrijf met een sociale doelstelling dat al bijna 70 jaar het hoofd boven 
water houdt. Het project geeft ontwerpers een productieve werkomgeving gedurende de pandemie en draagt eraan bij dat 
continuïteit van Cor Unum als creatieve werkplaats bestendigd wordt. 
Cor Unum weet goede namen aan zich te binden om deze pilot uit te voeren. De lange termijnvisie en zakelijke inrichting van 
de residentie roepen echter nog vragen op: zo is niet duidelijk hoe de zakelijke kant van de residentie eruit gaat zien, zowel 
qua dekking/inkomstenstromen als qua businessmodel. In de projectbegroting zijn de uren van zowel Cor Unum als de makers 
als kosten én als inkomsten opgenomen. Gereed maken en gebruik van de nieuwe ruimte berust op in natura bijdragen. 
Brabant C is de enige financier die cash bijdraagt.  
Ook de marketing is summier uitgewerkt in het projectplan. De commissie zou graag zien dat aan het eind van dit project een 
duidelijke commerciële visie en publieksvisie zijn uitgewerkt, al dan niet als opbrengst van het project. Deze dient in ieder 
geval onderdeel te zijn van de eindevaluatie die de projecthouder aanlevert ter verantwoording van het project. 
Het ontbreken van reflectie op bovengenoemde kwesties, zorgt ervoor dat de commissie in een inhoudelijk succesvolle pilot 
niet per se voldoende body vindt voor een vervolgaanvraag bij Brabant C, zoals ook al eerder in dit advies is opgemerkt. 

 

 
 

e. het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving; 

voldoende  

Cor Unum heeft een sociaal-maatschappelijke insteek welke ook doorwerkt in het voorliggende project door mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij alle werkzaamheden. Cor Unum heeft mede door de sympathieke doelstelling ook 
een onmiskenbare gunfactor in de samenleving. 
Via het curriculum van Sint Lucas dat Cor Unum mede vormgeeft, zijn studenten en stagiaires betrokken. 

 

 
 

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  

Cor Unum past met hun concept om zowel kunst als daarbij behorende ambachtelijkheid te beoefenen uitstekend binnen de 
Brabantse maakindustrie gekoppeld aan eigentijdse creativiteit. De combinatie van het ambacht keramiek met de 'human 
touch' die tot uitdrukking komt in de bijzondere samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen is exemplarisch. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
3. ADVIES 
 

3.1 Advies 

De commissie ziet de voorliggende projectaanvraag in zijn huidige vorm nadrukkelijk als coronaproject en niet als basis 
(ontwikkelproject) voor een eventuele vervolgaanvraag. De zakelijke uitwerking is hiervoor onvoldoende: toekomstperspectief 
is ongewis en er is nog geen zicht op een businessmodel of duidelijk ondernemersplan. De marketing is beperkt uitgewerkt, zo 
is er bijvoorbeeld nog geen publieksvisie gepresenteerd. Als basis voor een vervolgaanvraag zal Cor Unum zichzelf gedurende 
het project uitdrukkelijker extra doelen op het gebied van ondernemerschap en validatie moeten stellen. 
 
Met als stevige basis het trackrecord van Cor Unum, het (door)ontwikkelen van werkfaciliteiten voor ontwerpers en de namen 
van ontwerpers Van Eijk, Van Poppel, Studio RENS en Alex de Witte die aan boord zijn, ziet de commissie voldoende 
aanknopingspunten om voor dit coronaproject een positief advies uit te brengen. 
 
De commissie adviseert hierbij aan het bestuur om de projecthouder bij de eindrapportage in elk geval een helder uitgewerkt 
verslag van de opbrengst van het project te laten opleveren met specifieke aandacht voor de marketing. Op die manier zal het 
project ook zonder vervolgaanvraag meer verzekerd zijn van duurzame betekenis voor de culturele infrastructuur in Brabant. 

 

 
 
4. SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE 
 

4.1 Samenstelling Adviescommissie 

Bert Dirrix (voorzitter) 
Jeroen Willems 
Lydia van Oosten 
Arne van Vliet 

 

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. 

 

commissievoorzitter:  Bert Dirrix 
 
 
 
 
_________________________________ 

vastgesteld d.d.:  19 februari 2021  

 


