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Inleiding
Sinds enige tijd wordt in Rotterdam gesproken over de oprichting van een
designplatform. Het onderwerp is aangekaart door Willem Kars, die zich
liet inspireren door het Design Platform Eindhoven, en door Lucas Verweij,
die zich vooral liet leiden door de behoefte aan een master opleiding voor
vormgeving 1 in Rotterdam, volgens de meester-gezel-methode.
Met brede steun 2 hebben Kars en Verweij in het voorjaar van 2007
onderzocht op welke wijze een designplatform in Rotterdam vorm zou
kunnen krijgen. Daartoe werden 3 zogenaamde ‘vlagplantsessies’
gehouden: netwerkbijeenkomsten waarin de Rotterdamse
vormgevingssector aan de hand van thema’s werd bevraagd over nut en
noodzaak van zo’n platform.
Uit de ‘vlagplantsessies’ bleek onomstotelijk dat er draagvlak bestaat voor
een designplatform in Rotterdam. Kars en Verweij hebben inmiddels een
aantal uitgangspunten en een summiere schets van het platform voorgelegd
aan de Task Force Creative Industries van de Economic Development Board
Rotterdam. De Kamer van Koophandel ondersteunt hen financieel door
vergoeding van de kosten voor de oprichting van een stichting
(stichtingskosten) en het verbeteren van de financiële onderbouwing van
het plan.
Door aan te geven welke aspecten van een designplatform voor de
gemeente Rotterdam van belang zijn en dus niet mogen ontbreken in de
opzet hiervan wil de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de discussie
over deze ontwikkeling precies nu een impuls geven. De tijd is rijp: meer
dan ooit staat Rotterdam in de belangstelling als stad waar vormgeving
groeit en bloeit.
In dit ongevraagde advies aan het college van B en W toetst de
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de uitgangspunten voor zo’n
platform, zoals die uit de vlagplantsessies en uit de summiere schets van
Kars en Verweij naar voren zijn gekomen, aan recente beleidsnota’s. Op
basis van deze toetsing wordt beschreven hoe het programma van eisen
voor een designplatform in Rotterdam er concreet uit zou kunnen zien. Tot
slot wordt aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden de
stad zou kunnen bijdragen aan de totstandkoming van dit platform.
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De woorden design en vormgeving worden hier door elkaar gebruikt
van de dienst Kunst en Cultuur, het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam, de Economic Development
Board Rotterdam, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, de Kamer van Koophandel en de
Hogeschool Rotterdam
2
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Wat staat er in recente beleidsnota’s over design?
In Nederland werken ruwweg 46.100 ontwerpers, die jaarlijks 2,6 miljard
euro aan de economie bijdragen. 27.400 ontwerpers zijn werkzaam in de
visuele communicatie sector, 13.900 als productontwerper en 4.800 in de
sector ruimtelijke vormgeving. Deze cijfers komen uit het onderzoek
Vormgeving in de creatieve economie van TNO en Premsela, dat in 2004
werd uitgevoerd. Dit rapport laat verder zien dat design niet alleen van
belang is bij (technologische) innovatie, maar ook bij het vernieuwen van
de ‘ervaring’ en betekenis van producten. Hier liggen kansen om de
wisselwerking tussen creativiteit en economie te versterken, aldus TNO en
Premsela.
Dit onderzoek vormde een belangrijke informatiebron voor de Beleidsbrief
Cultuur en Economie van de Ministeries van Economische Zaken en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die in 2005 verscheen. In deze brief
wordt vormgeving aangeduid als ‘creatieve zakelijke dienstverlening’, een
sector waarin volgens onderzoekers Marlet en Woerkens tussen 1996 en
2004 een banengroei plaats vond van maar liefst 115% 3 .
Collegedoelstellingen
In de Gateway to Europe (2006) stelt het gemeentebestuur dat creatieve
bedrijvigheid één van de speerpunten van de Rotterdamse economie moet
worden. In het collegeprogramma 2006-2010, De stad van aanpakken, staan
de iconen van deze creatieve bedrijvigheid al genoemd: nieuwe media,
architectuur, design en muziek.
Rotterdam maakt werk van creativiteit
In het advies Rotterdam maakt werk van creativiteit van augustus 2006
adviseren de Economic Development Board Rotterdam en de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur het college van B en W over de rol en de groei
van de creativiteit in de stad. Ook hierin ligt de focus op de economisch
kansrijke deelsectoren nieuwe media, architectuur, design en muziek. De
Economic Development Board Rotterdam en de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur bevelen aan voor deze sectoren een gedetailleerd
uitvoeringsprogramma te maken en minstens één grootschalig project te
realiseren. Het College neemt verschillende aanbevelingen uit het advies
over, maar deze aanbeveling niet. In een brief aan de gemeenteraad
schrijft het College op 21 maart 2007 dat het Uitvoeringsprogramma
Creatieve Economie 3 doelstellingen nastreeft:
• 2000 nieuwe banen in 2010,
• nieuwe verbindingen tussen economische sectoren tot stand brengen
(cross-overs),
• het vergroten van de zichtbaarheid van het creatief potentieel.
Hiermee worden de volgende effecten beoogd:
• groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid,
• stimuleren van productinnovatie,
• economische multiplier in andere sectoren,
• sterker imago als aantrekkelijke woonstad.
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Creativiteit in kaart gebracht – Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
Economische Zaken juni 2005
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Het College kiest er voorlopig voor de gehele creatieve industrie te
stimuleren, omdat alle disciplines nodig zijn om de beoogde 2000 banen te
kunnen realiseren.
Over de sector vormgeving hebben de Economic Development Board
Rotterdam en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in het advies
Rotterdam maakt werk van creativiteit het volgende gezegd:
“ De afgelopen jaren is de vormgevingssector sterk gegroeid in Rotterdam.
De sector is breed en omvat naast productontwerp/design ook mode-,
grafische– en multimediavormgeving. De aanwezigheid van internationaal
bekende ontwerpers, de fysieke ruimte voor experiment met relatief
goedkope huisvesting en het industriële erfgoed in Rotterdam oefenen een
sterke aantrekkingskracht uit op jonge ontwerpers. Jonge creatieve
ondernemers kiezen Rotterdam graag als vestigingsplaats.
Vanuit economisch perspectief is het interessant om te focussen op
vormgeving en ontwerp als basis voor innovatie en economische
ontwikkeling. Het ’bedenken’, ‘ontwerpen’ en ’vermarkten’ worden steeds
belangrijker ten opzichte van het feitelijk produceren van goederen en
diensten. Vanuit dit perspectief is het tevens van belang om vormgeving
zowel op cultureel gebied als op het gebied van (product)innovatie te
stimuleren.
Het cultureel perspectief is van belang om creatieve denk- en
ontwerpkracht te ontwikkelen en creatief talent aan de stad te binden. Dit
kan alleen als er een goed opleidingsklimaat en voldoende cultureel aanbod
is om een inspirerende omgeving en creatieve uitwisseling te bevorderen.
Het innovatieperspectief is van belang om creatieve ontwerpen te
verbinden met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en om de
link te leggen met harde economische sectoren zoals bouw, energie en
technologische productontwikkeling. Ook hierin speelt het onderwijs een
belangrijke rol.
Hoewel vormgeving en productinnovatie sterk in opkomst zijn in Rotterdam
is de fysieke zichtbaarheid ervan nog beperkt. Daarom is er behoefte aan
netwerkvorming ten behoeve van professionele kennisuitwisseling en
versterking van de contacten tussen creatieven en het bedrijfsleven.”
Culturele Staalkaart
De Culturele Staalkaart van de Raad voor Kunst en Cultuur werd op 16 mei
2007 aangeboden aan de wethouder van Cultuur. In de sectoranalyse
vormgeving staat ondermeer:
” Er kan een gespecialiseerd designcentrum of - platform worden opgezet.
De stad heeft behoefte aan een niet-geïnstitutionaliseerde en niet-elitaire,
maar wel ambitieuze, openbare, toegankelijke en herkenbare plek voor
vormgeving. Zo’n designcentrum kan de sector een herkenbare
Rotterdamse identiteit verschaffen en de organisatiegraad verhogen. Het
kan uitgroeien tot een stedelijk knooppunt van culturele presentaties,
commerciële activiteiten en netwerken en daarmee een meeting point van
de sector worden. Ook kunnen de activiteiten bijdragen aan het
ontwikkelen van de sectorketen. Een plan hiervoor zou bij voorkeur vanuit
het veld zelf moeten komen. Het kan worden opgestart en uitgevoerd door
de sector in samenwerking met partijen als het OntwikkelingsBedrijf
Rotterdam, de dienst Kunst en Cultuur en de Kamer van Koophandel. De
platformfunctie dient te worden uitgevoerd door een zelfstandige
organisatie, maar uitdrukkelijk mede te worden ondersteund door de
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gemeente, zowel voor de opstartfase (OntwikkelingsBedrijf Rotterdam) als
voor de exploitatiefase (dienst Kunst en Cultuur)”.
Visie en Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie
Het Uitvoeringsprogramma Creatieve Economie van het
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam sluit – op de eerder genoemde verschillen
na - in vele opzichten goed aan op het advies van de Economic
Development Board Rotterdam en de Rotterdamse Raad voor Kunst en
Cultuur. De gemeenteraad stelde in juni 2007 € 985.000 beschikbaar,
waarvan ruim € 50.000 voor de designsector.
€ 25.000 hiervan wordt besteed aan een onderzoek naar de internationale
potentie van het product ‘Dutch Design’, uitgevoerd door een projectteam
van de gemeenten Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam en het Ministerie
van Economische Zaken. Eveneens € 25.000 is beschikbaar voor onderzoek
naar - en realisatie van een Rotterdams designplatform.
Concretisering van het beleid
Om het beleid op het gebied van vormgeving te concretiseren heeft de
gemeente inmiddels ook al op andere punten actie ondernomen.
• De in 2003 ingetrokken steun voor de Designprijs Rotterdam is in
2006 hersteld, zodat deze prijs in 2007 weer kon worden uitgereikt.
Naast de ‘traditionele‘ Designprijs Rotterdam heeft het bestuur van
de Stichting Designprijs Rotterdam met ingang van de editie 2007 een
opdrachtportefeuille in het leven geroepen. Hierin zijn voor de
genomineerden een drietal opdrachten uit het Rotterdams
bedrijfsleven bijeen gebracht. Woningcorporatie Com·wonen, de
Kamer van Koophandel Rotterdam en de Economic Development
Board Rotterdam ondersteunen dit initiatief. Ook met deze nieuwe
prijs hoopt de Stichting Designprijs Rotterdam een actieve en
voortdurende impuls te geven aan het ontwerpklimaat in Nederland
en Rotterdam.
• Het Centrum Beeldende Kunst en VIVID Vormgeving – daarbij
ondersteund door het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam organiseerden in mei 2007 de tentoonstelling Dutch Design Port /
Orange Alert 3 in de Milk Gallery in New York. Hier werden tien
Nederlandse vormgevers gepresenteerd in het kader van de
International Contemporary Furniture Fair New York. Alle tien
betrokken ontwerpers komen uit Rotterdam.
• Op het RDM-terrein wordt gewerkt aan een nieuwe
‘onderwijscampus’, onder de titel Research, Design & Manufacturing.
De focus ligt op innovatie en kennisontwikkeling enerzijds,
ambachtelijkheid anderzijds. De onderwijsinstellingen verwachten
vanaf maart 2008 zo'n 600 tot 800 leerlingen op de RDM -campus
(24.000 vierkante meter!). Dit gebied in Stadshavens wordt hiermee
dé plek waar onderwijs, onderzoek, maakindustrie en (nieuw)
ondernemerschap worden gebundeld. Leerlingen autotechniek
kunnen hier bijvoorbeeld een zelf ontworpen voertuig ook
daadwerkelijk in elkaar zetten en testen.
• Rotterdam stelt € 1 miljoen beschikbaar voor de bouw van het
demonstratiemodel ‘Laddermillship’ op het RDM -terrein, het
innovatieve energieproject voor schepen van Wubbo Ockels. Dit
project is gebaseerd op het idee om enorme vliegers te bevestigen
aan zeeschepen, waardoor schepen met windenergie kunnen worden
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voortgedreven. Laddermillship past bij de ambitie van Rotterdam om
een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor innovatieve,
energiegerelateerde bedrijvigheid in het kader van het Rotterdam
Energy and Climate Progam.
Het plan voor een designplatform
Ondanks de keuze van het College om vooralsnog niet te focussen op de
vier kansrijke sectoren aarzelen wij niet deze aanbeveling opnieuw onder
de aandacht te brengen. In één van de vier economisch kansrijke sectoren,
vormgeving/productontwikkeling, doet zich nu namelijk een concrete
gelegenheid voor om een kansrijk project te realiseren: een
designplatform.
In 2005 ontstaan vanuit verschillende invalshoeken in de Rotterdamse
‘design community’ ideeën over een designplatform. Dit platform “legt
verbindingen tussen partijen als de design community in Rotterdam,
hogescholen, TU Delft en design-gerelateerde ondernemers en bedrijven.
Door het creëren van een open en dynamisch ontmoetingsveld stimuleert
en versterkt het platform de dialoog tussen designers, ondernemers en
kennisinstituten. Vanuit het platform worden activiteiten geïnitieerd die
hedendaagse vraagstukken en ontwikkelingen op designgebied aanboren,
etaleren en toelichten..”, aldus één van de bedenkers. Hij formuleert de
doelstellingen als volgt:
• versterken van het designklimaat in Rotterdam in een internationale
focus en promotie op economisch, cultureel, sociaal en creatief
gebied,
• stimuleren van innovatie en ondernemerschap,
• versterken van de concurrentiekracht.
Ongeveer gelijktijdig ontstaat het idee om jonge ontwerpers verder te
scholen volgens de meester-gezel- methode in samenwerking met een
bedrijf. Vervolgens stellen de gemeentelijke diensten - vanuit hun regierol
– voor, om de beide ideeën met elkaar in verband te brengen en te
onderzoeken of er mogelijk één plan uit voort zou kunnen komen. Om deze
vraag te kunnen beantwoorden organiseren initiatiefnemers Verweij en
Kars in het voorjaar van 2007 met steun van de gemeentelijke diensten
drie zogenaamde ‘vlagplantsessies’. Na afloop van deze sessies schrijven de
initiatiefnemers een compact praatstuk. Hierin presenteren zij een
summiere beschrijving van de visie, doelstelling, activiteiten en ambities.
Tevens stellen ze een groep mensen uit de Rotterdamse designwereld voor,
die wil bijdragen aan de totstandkoming van het platform. Tot slot wordt
een al even summiere kostenraming gemaakt voor de exploitatie. Een
dekkingsplan, alsmede een investeringsbegroting, ontbreken nog.
Uitkomsten Vlagplantsessies
Rotterdam is de thuisbasis van toonaangevende vormgevers. De stad heeft
een grote aantrekkingskracht op jonge ontwerpers. Om de krachten,
dromen en behoeften van (jonge) ontwerpers in Rotterdam te peilen
hebben Willem Kars en Lucas Verweij een drietal bijeenkomsten
georganiseerd, de vlagplantsessies. De sessies waren inhoudelijk
interessant en werden goed bezocht door de juiste doelgroep.
De meningen, eisen en wensen die tijdens deze sessies te horen waren
richtten zich op de bevordering van de ontwerpindustrie in het algemeen,
met als concrete en haalbare doelen:
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• Grotere zichtbaarheid van Rotterdamse ontwerpers in de stad en
buiten de stad.
• Beter benutten van het aanwezige ontwerptalent in de stad,
bijvoorbeeld voor de inrichting van de openbare ruimte.
• Ontwikkeling, uitbreiding en versterking van creatieve netwerken en
het koppelen daarvan aan andere netwerken, zoals die van het MKB
en het onderwijs.
• Versterking van de communicatie, zowel tussen ontwerpers onderling
als met opdrachtgevers en met publiek.
• Oprichting van een masteropleiding in Rotterdam ter versterking van
de vormgevingspraktijk.
• Ontwikkelen van diverse activiteiten die de beroepspraktijk
versterken zoals:
1 lokale presentaties van topontwerpers aan de local community,
opdrachtgevers en algemeen publiek,
2 entameren en organiseren van het vakinhoudelijk debat,
3 organisatie van interessante workshops, presentaties,
bijeenkomsten en tentoonstellingen.
• Een aansprekende fysieke locatie inrichten voor ontmoeting, opbouw
en versterking van het netwerk en bovengenoemde
designactiviteiten.
Wat doen andere steden op dit gebied?
Premsela, de instelling die deze sector landelijke ondersteunt, signaleert
dat op verschillende plekken in Nederland een regionaal designplatform
ontstaat. Dat werkt beter dan een landelijk platform, omdat de
ontmoetingsfunctie op regionaal niveau beter te organiseren is. Premsela is
van mening dat Rotterdam ook zo’n regionaal platform moet faciliteren.
Premsela’s advies is: zo’n platform moet je opzetten vanuit de vraag van
het bedrijfsleven en moet vervolgens actief schakels leggen tussen
bedrijfsleven, onderwijs, Kamer van Koophandel en allerlei lokale
organisaties en netwerken.
In Eindhoven, Den Haag en Amsterdam bestaan inmiddels initiatieven die
op dit advies geënt zijn. Eindhoven heeft een Design Platform Eindhoven,
Amsterdam heeft Platform 21 en Den Haag heeft het Designbusiness
Netwerk in de Caballero Fabriek, een pand dat gelet op het huidige gebruik
vergelijkbaar is met de Van Nelle Ontwerpfabriek. De actieve
platformfunctie geeft de Caballero Fabriek een enorme meerwaarde.
Deze voorbeelden in andere steden geven Rotterdam de mogelijkheid ‘the
making of’ een designplatform als het ware een beetje af te kijken. Aan de
hand van deze voorbeelden kan een businessplan gemaakt worden dat
uiteraard geheel op Rotterdam moet worden toegesneden.
Hoe staat het met de internationale belangstelling voor Nederlands
design?
“Rotterdam is de werkplek, de wereld is het werkterrein”, aldus Kars en
Verweij. Rotterdam heeft al een flink aantal topontwerpers in huis, die ook
internationaal steeds meer bekendheid genieten. VIVID Vormgeving en het
Centrum Beeldende Kunst presenteerden onlangs voor de eerste maal een
groep van tien Rotterdamse vormgevers in New York. Eerder werden enkele
Rotterdamse ontwerpers ook al bekend in deze stad, zoals Hella Jongerius,
van wie werk tentoongesteld is in het Museum of Modern Art ( MOMA).
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Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken wordt momenteel
onderzocht of er in samenwerking met Rotterdam, Eindhoven en
Amsterdam een structurele internationale profilering van ‘Dutch Design’
kan worden gecreëerd. De reeds bestaande contacten tussen Amsterdam en
Tokyo, Rotterdam en Sjanghai en Eindhoven en India worden hiervoor
benut. Met dit programma is een budget van € 150.000 gemoeid, dat voor
50% door Economische Zaken wordt betaald en voor 50% door de drie
steden gezamenlijk. Ook de Bond van Nederlandse Ontwerpers en het
landelijk vormgevingsinstituut Premsela zijn hierbij betrokken. In
Rotterdam voert het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam dit programma uit.
Voor de inhoudelijke aspecten van deze internationale profilering zou in de
toekomst wellicht kunnen worden aangehaakt bij een designplatform, waar
deze kennis aanwezig dient te zijn.
Minister Plasterk schrijft in zijn Cultuuragenda 2009-2012 dat hij ”meer
ruimte wil bieden aan de verdere ontwikkeling van kunstdisciplines waarin
Nederland internationaal gezien sterk staat of zeer kansrijk is.” 4 Daarbij
denkt hij vooral aan vormgeving en architectuur, twee ontwerpdisciplines
waarin juist Rotterdam sterk is. Deze uitspraak kan gezien worden als een
uitnodiging van de minister om plannen te ontwikkelen.

Advies aan het college van B en W: voorwaarden en programma van
eisen voor een designplatform Rotterdam
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent dat een designplatform
in Rotterdam dé welkome nieuwe impuls voor de vormgevingssector is. De
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet een designplatform als een
concrete invulling van hetgeen is gesteld in het advies Rotterdam maakt
werk van creativiteit en de sectoranalyse vormgeving in de Culturele
Staalkaart. Daarin wordt gesteld dat een designplatform vanuit
verschillende perspectieven benaderd dient te worden: het economisch
perspectief, het cultureel perspectief en het innovatieperspectief. Een
designplatform kan tevens beschouwd worden als het gewenste ‘grote
project’ in deze sector. En - laten we er geen doekjes om winden: een
platform is alleen al nodig om ‘bij te blijven’ bij andere steden in
Nederland. De vraag die nu opdoemt is: hoe kan dit platform een nuttige
aanvulling vormen op hetgeen de stad al heeft?
Het platform kan culturele aspecten van vormgeving in de stad beter met
elkaar verknopen. Bijvoorbeeld:
• De musea en de Kunsthal organiseren al veel
vormgevingstentoonstellingen, maar de aanwezigheid van de sterke
design community in Rotterdam kan door die instellingen nog beter
worden benut.
• De kleine tentoonstellingsruimte en gespecialiseerde website van
VIVID Vormgeving besteden aandacht aan hedendaagse Nederlandse
vormgevers, waaronder veel Rotterdammers, maar is nog niet bekend
genoeg bij het grote publiek.

4
Kunst van leven – hoofdlijnen cultuurbeleid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
22 juni 2007
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De Designprijs Rotterdam werpt licht op de allernieuwste ontwikkelingen in
de vormgeving, ook op theoretisch niveau. Maar we zien nog geen
structurele en concrete link met het ontwerponderwijs in de stad.
• De verschillende ontwerpersopleidingen in Rotterdam en Delft bieden
een uitstekende voedingsbodem voor een kwalitatieve aanwas van
vormgevers en voor de innovatie en kennisontwikkeling waarmee de
stad zich wil profileren. Maar de afstemming tussen de opleidingen
en het bedrijfsleven is nog niet optimaal. De TU Delft en de
Hogeschool Rotterdam hebben al toegezegd samen met de sector het
kennisklimaat in Rotterdam en de regio op dit gebied te willen
verbeteren.
• Om de ambitieuze groeidoelstellingen van het College te kunnen
bereiken is het tevens noodzakelijk de visie op de ambachtelijke
kant van innovatie en productontwerp verder te ontwikkelen. Het
RDM terrein biedt de onderwijsinstellingen - van ROC tot TU –de
mogelijkheid om hiermee te experimenteren.
Een rijk cultureel klimaat vergroot, zoals bekend, de aantrekkelijkheid van
Rotterdam als woonstad voor creatieven en daarmee als vestigingsstad
voor kennisintensieve en creatieve bedrijven, zoals blijkt uit de recente
belangstelling van bedrijven als Gibson, Gispen, Philips en Vitra, die
overwegen om een vestiging in Rotterdam te openen. In de afgelopen jaren
hebben al veel jonge vormgevers zich in Rotterdam gevestigd. Twee
internationale designbeurzen hebben Rotterdam gekozen als locatie: 100%
Design en Object. De laatste ontwikkelingen op de Lloydpier en bij de
Creative Factory laten zien dat er aan de stroom van (op)nieuw te vestigen
ontwerpers en creatieve bedrijven nog lang geen einde komt. De nieuwe
panden in het mediacluster, naast de Schiecentrale, zijn voor 100%
verhuurd al vóór ze zijn opgeleverd. Ook in andere steden zien we dit
beeld. Maar er is nog geen herkenbare organisatie waar nieuwe vormgevers
in de stad heen kunnen om zich te oriënteren op hun nieuwe stad en snel
een netwerk te ontwikkelen, zodat de binding met de stad al direct wordt
gevormd.
• In (gemeentelijke) imagocampagnes kunnen de excellente
voorbeelden van design uit Rotterdam een grotere rol spelen.
Kortom: wat nog ontbreekt is de structurele samenhang. Een
designplatform kan deze samenhang bewerkstelligen. Met een
designplatform is de kans dat Rotterdamse designers, bedrijven en
culturele instellingen elkaar treffen optimaal.
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur verwacht dat initiatiefnemers
voor de totstandkoming van een designplatform ook een financiële bijdrage
aan de gemeente zullen vragen. Om die vraag adequaat te kunnen
beantwoorden is het goed vooraf te formuleren waar een designplatform
voor de gemeente aan zou moeten voldoen. Met ander woorden: hoe ziet
het programma van eisen er uit? Deels kwam dit al aan de orde in de SWOTanalyse in de Culturele Staalkaart van de Rotterdamse Raad voor Kunst en
Cultuur 5 .

5
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Programma van eisen designplatform Rotterdam
1 Een designplatform dat tot stand komt met een bijdrage van de
Rotterdamse gemeenschap streeft ernaar actief een bijdrage te leveren
aan de meetbare economische doelstellingen van het College: 2000
nieuwe banen in 2010, nieuwe verbindingen tussen economische
sectoren en het vergroten van de zichtbaarheid van het creatief
potentieel. Tevens wordt doelgericht gewerkt aan het bereiken van alle
beoogde effecten van dit beleid:
• groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid,
• stimuleren van productinnovatie,
• economische multiplier in andere sectoren en
• sterker imago als aantrekkelijke woonstad.
Rotterdams design biedt kansen om als ‘sterk merk’ ontwikkeld te
worden. Sterke merken hebben een spin off op de omringende
economische sectoren. Maar design is ook een - relatief
publieksvriendelijke en laagdrempelige – kunstdiscipline, die kan
worden getoond in de Kunsthal en de musea. Rotterdamse vormgeving
vormt een belangrijk onderdeel van het Rotterdams erfgoed van de
toekomst. Het helpt de stad aan een nieuwe identiteit, die bijdraagt
aan de door het college van B en W gewenste imagoverbetering.
2 Een designplatform is geen gemeentelijke dienst, maar komt voort uit
de sector zelf en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de
oprichting. Het initiatief wordt ondersteund door bedrijven, individuen,
kennisinstellingen en (semi-) overheidsinstanties.
De initiatiefnemers benoemen zelf - in nauwe samenwerking met de
sector - de specifiek Rotterdamse designthema’s, schrijven een
businessplan, richten een stichting op, zoeken financiering en een
geschikte vestigingslocatie. Ze ontwikkelen een activiteitenprogramma
waarin de samenwerking in het designveld prominent tot uiting komt en
wordt gestructureerd. Overheid en instellingen ondersteunen de
oprichting op punten die aansluiten bij de eigen missie.
3 Een designplatform is zelf geen ontwerpbureau maar stimuleert
contacten tussen ontwerpers en potentiële opdrachtgevers, in
samenwerking met de Kamer van Koophandel en het
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam. Het platform heeft een actueel
overzicht van de in Rotterdam gevestigde ontwerpers en hun specifieke
deskundigheid. Het platform ontplooit activiteiten die de
deskundigheid, de producten, het imago en de bekendheid van
Rotterdams(e) ontwerp(ers) vergroten. Het designplatform is een
inhoudelijke vraagbaak voor bedrijven, overheden, instellingen en
particulieren die informatie zoeken over Rotterdamse ontwerpers en
stimuleert actief het opdrachtgeverschap. Dit gebeurt in
samenwerking met natuurlijke partners als het OntwikkelingsBedrijf
Rotterdam en de Kamer van Koophandel die over de algemene
instrumenten beschikken om ondernemers op gang te helpen. Het
platform bouwt op deze wijze mee aan de gewenste sectorketen van
ontwerp, productie, distributie en consumptie. Succesvolle ‘matches’
krijgen publiciteit.
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4 Een designplatform is zelf geen masteropleiding voor design, maar
levert deskundige input bij de ontwikkeling van curricula en personele
invulling van kwalitatief hoogstaande - en internationaal
concurrerende masteropleiding(en) design aan (een van) de
Rotterdamse kennisinstituten. De aanwezige kwaliteit van Rotterdamse
ontwerpers en kennis van de markt worden optimaal benut. Het
designplatform probeert verder creatieve en bedrijfskundige
opleidingen in de stad beter met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door
gezamenlijke werkervaringsprojecten voor studenten van beide soorten
opleidingen te entameren. De ROC’s ontwikkelen met hulp van een
designplatform een nieuwe visie op de ambachtelijke kant van
innovatie en productontwerp. Het RDM-terrein biedt de
onderwijsinstellingen - van ROC tot TU –de mogelijkheid om hiermee
gezamenlijk te experimenteren.
5 Een designplatform is zelf geen museum maar onderhoudt intensief
contact met de Rotterdamse kunstinstellingen die de actuele stand van
zaken in de designwereld enerzijds en het cultureel erfgoed van
vormgeving anderzijds in een culturele context presenteren. Het
designplatform brengt een continue stroom van actuele artistieke en
innovatieve ontwikkelingen in het Rotterdams design onder de
aandacht van de diverse doelgroepen: ontwerpers, bedrijven,
opleidingen, overheden en het grote publiek. Dit gebeurt door middel
van ‘show cases’, tentoonstellingen, digitale nieuwsbrieven, debatten,
netwerk- en kennisbijeenkomsten, bij voorkeur in samenwerking met
bestaande netwerken (BNO Romeo Delta, Creatieve Industrie Rotterdam)
en de bestaande tentoonstellingsplekken. Het platform probeert een rol
te spelen bij de afstemming van culturele evenementen in het
designveld.
Een designplatform kan gezien worden als ‘presentatiefunctie
vormgeving’ 6 , zoals die benoemd is in de Uitgangspuntennota voor het
Cultuurbeleid 2009-2012 van de wethouder Cultuur. Hierin heeft hij de
gewenste culturele infrastructuur van de stad in kaart gebracht. 7
6 Een designplatform baat zelf geen restaurant of feestzaal uit maar kan
wel over aanpalende representatieve ruimte(s) beschikken om
netwerkbijeenkomsten en - diners te organiseren en om andere
representatieve activiteiten voor de (Rotterdamse) designwereld en het
bedrijfsleven te entameren. Dit gebeurt in lokaal, nationaal of
internationaal verband, bij voorkeur in samenwerking met innovatieve
(horeca)partners waardoor de vorm optimaal gekoppeld wordt aan de
inhoud. Dit stimuleert de - nog geringe - organisatiegraad onder
ontwerpers.
7 Een designplatform verhuurt zelf geen ateliers en werkplaatsen maar
verwijst vormgevers die geschikte werkruimte zoeken naar de
geëigende kanalen. Het platform werkt hierbij samen met het
6

Met presentatiefunctie wordt niet altijd een fysiek podium bedoeld. Deze functie omvat het
geheel van presentatiemogelijkheden van verschillende aard, zoals een festival, een manifestatie,
een tijdschrift, een fysiek podium etc. Ook kan sprake zijn van verschillende accommodaties die
gezamenlijk de presentatiefunctie vervullen.
7
Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2009-2012 – visie op het Rotterdams cultuurbeleid van het
college van B en W, definitief concept 21 mei 2007

10
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Rotterdam en de opleidingen. Met een gerichte (collectieve)
wervingsacties kan uitwijkgedrag naar andere gemeenten zoveel
mogelijk worden voorkomen.
8 Een designplatform is geen marketingbureau van individuele
Rotterdamse ontwerpers en producten, maar vertegenwoordigt de
Rotterdamse vormgeving als sector, in binnen- en buitenland, in
samenwerking met bestaande private organisaties als het Centrum
Beeldende Kunst Rotterdam, VIVID Vormgeving, Designprijs Rotterdam
en met gemeentelijke diensten.
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert het college van
B en W om de oprichting van een designplatform actief te ondersteunen,
ook financieel. Rotterdam kan dat doen door:
• actief mee te zoeken naar een geschikte vestigingslocatie,
• actief mee te werken aan een investeringsconstructie voor het
geschikt maken van het pand, waarin zowel de landelijke c.q. lokale
overheid als particuliere investeerders geïnteresseerd zijn. In de
genoemde voorbeelden in andere steden is sprake van strategische
partners en Public Private Partnership-constructies,
• te onderzoeken of Europese middelen beschikbaar zijn, zoals ook in
Den Haag bij de Caballero Fabriek is gebeurd,
• actief vertrouwen uit te stralen in het initiatief in de richting van de
‘stake holders’ en potentiële financiers,
• zelf mee te investeren, zoals ook andere steden doen. Den Haag
investeerde bijvoorbeeld 4 miljoen in de Caballero Fabriek, ook
Eindhoven heeft een flink bedrag geïnvesteerd in het designplatform.
• toegang te verlenen tot kunst- en cultuursubsidies ten behoeve van
de culturele activiteiten van het platform.
Op korte termijn ligt gemeentelijke financiering van een aan te stellen
kwartiermaker voor een beperkte periode in de rede.
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Bijlage 1
Voorbeelden in het land
Eindhoven: Design Platform Eindhoven
Eindhoven heeft sinds enkele jaren een Design Platform. Door het creëren van een
open en dynamisch ontmoetingsveld stimuleert en versterkt Design Platform
Eindhoven (DPE) de dialoog tussen designers, ondernemers en kennisinstituten.
Vanuit DPE worden activiteiten geïnitieerd die hedendaagse vraagstukken en
ontwikkelingen op design-gebied aanboren, etaleren en toelichten. DPE legt
verbindingen tussen de design community in Zuidoost-Nederland, organisaties als
de Design Academy, TU/e Industrial Design, TNO Industrie, Philips Design en
designgerelateerde ondernemingen en industrie. Door het creëren van een open en
dynamisch ontmoetingsveld stimuleert en versterkt DPE de dialoog tussen designers,
ondernemers en kennisinstituten. DPE zet zich in voor de promotie van de
toegevoegde waarde van ontwerp als een dienst die ontwikkeling en innovatie
genereert in bedrijven in Zuidoost-Nederland en daarbuiten. Het ZuidoostNederlandse designklimaat moet zowel nationaal als internationaal zichtbaar
worden en een substantiële bijdrage leveren aan culturele, sociale en economische
bloei.
In het kort koestert DPE de volgende ambities: een bloeiend en dynamisch
designklimaat in de regio tot stand brengen dat ontwerpers en designgerelateerde
organisaties aantrekt én stimuleert; het innovatievermogen in de regio ZuidoostNederland op economisch-, maar ook sociaal én cultureel gebied vergroten;
Zuidoost-Nederland internationaal op de kaart zetten als dé designregio in
Nederland.
Design omvat talrijke disciplines. DPE heeft daarom gekozen voor een begrensde
definitie van het begrip:
• nieuwe industriële producten en productconcepten,
• het ontwikkelen van man-machine interfaces,
• grafisch en communicatie design,
• multimedia design,
• textiel,
• ontwerpen voor de ruimtelijke omgeving.
Amsterdam: Platform 21
Platform 21 is een centrum voor vormgeving, mode en creatie in Amsterdam. Door
middel van exposities, lezingen en discussies wil Platform 21 onderzoeken hoe onze
wereld is vormgegeven.
Daarnaast dient Platform 21 als internationale ontmoetingsplek waar mensen met
verschillende achtergronden elkaar kunnen inspireren en versterken: een
netwerkzone voor iedereen die de 21e eeuw wil ontdekken en vormgeven.
Platform 21 is opgericht door Premsela, ING Real Estate en de Gemeente
Amsterdam. Gezamenlijk werken zij nu aan een nieuw gebouw: 5000 m2 voor
evenementen, tentoonstellingen, commerciële presentaties, een restaurant, een
café, winkels, kantoren en andere mogelijkheden.
Den Haag : Designbusiness Netwerk
Het Designbusiness Netwerk (deb) wil een bijdrage leveren aan het realiseren van
de centrale doelstelling van de Lissabon Agenda: Europa de meest krachtige
(innovatieve) economie van de wereld maken. deb beschikt over een centrum dat
dé ontmoetingsplek is voor de ontwerpwereld, ondernemers en ontwerponderwijs
in de regio Den Haag. In dit centrum worden kennis en kunde over de nieuwste
ontwikkelingen in de technologie, industrie en vormgeving uitgewisseld. Gevestigd
in de voormalige Caballero Fabriek in Den Haag, bieden het netwerk en haar
centrum toegang tot een uniek en buitengewoon nuttig netwerk.
Voor de herontwikkeling van de Caballeropanden ontvangt de gemeente Den Haag
subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Tevens ontvangt Den Haag
hiervoor een Europese subsidie om de economische en sociale ontwikkeling van de
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stad te versterken. De totale investering komt neer op ongeveer 10 miljoen.
Daarvan komt 4 miljoen voor rekening van de gemeente.
De Caballero Fabriek is zeer geschikt voor bedrijven op het gebied van multimedia,
ICT, grafisch ontwerp, reclame, communicatie, kunstuitleen, evenementen en
architectuur. De Caballero Fabriek biedt deze bedrijven een dynamische en
creatieve werkomgeving. Door de grote verscheidenheid aan innovatieve en
creatieve bedrijven is de fabriek bij uitstek geschikt voor het delen van elkaars
kennis en netwerk. Het delen van faciliteiten als vergaderruimten, kopieerservice
en een receptie scheelt aanzienlijk in de kosten. De bijzondere mix van bedrijven
zorgt voor een dynamische omgeving waar creativiteit alle ruimte krijgt.
Het Designbusiness Netwerk werkt nauw samen met vele organisaties:
Brancheorganisaties
Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie NRK
Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijf FOCWA
Ondernemersorganisatie voor de technologisch-industriële sector FME-CWM
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, Randstad-West
Nederlands Verpakkingscentrum NVC
Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Haaglanden
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO
Ontwerporganisaties
Designlink
Ontwerpwerk
Nederlands Programma voor Product Development NPPD
Premsela, Stichting voor Nederlandse Vormgeving
Eurib, kenniscentrum voor designmanagement
Ontwerpopleidingen
Haagse Hogeschool, afdeling Industrieel Product Ontwerpen
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
TU Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen
Overheden
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Adviesorganisaties
EIM, Onderzoek voor Bedrijf & Beleid
Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers
TNO, hét technologische instituut van Nederland
Ontwerp Platform Arnhem
Arnhem is sinds kort een organisatie rijker, die het belang van de ontwerpwereld in de
regio Arnhem en omstreken wil bevorderen. Het platform heeft een eigen website:
www.o-p-a.nl.
Ontwerp Platform Arnhem (OPA) stelt zich ten doel:
• partijen samen te brengen die zich met het ontwerpvak bezighouden,
• kennis en ervaring uit te wisselen tussen deze partijen,
• samenwerkingsverbanden tussen deze partijen te stimuleren, intensiveren
en hiervoor faciliteiten te bieden,
• activiteiten te ontplooien die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
het ontwerpvak en aan de rol van ontwerpers bij creatieve en innovatieve
processen.
heeft de overtuiging dat de grote en dagelijkse aanwezigheid van design in
ieders leven, een goed ontwerp van producten en diensten noodzakelijk maakt in
zowel maatschappelijk, cultureel als economisch opzicht.
OPA

richt op de mogelijkheden van Arnhem als ontwerpstad omdat juist hier alle
ontwerpdisciplines zijn vertegenwoordigd, zowel bij de opleidingen als in de
beroepspraktijk.
OPA

OPA
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wil haar doelen verwezenlijken in samenwerking met onder andere:
• (aspirant-)ontwerpers uit alle disciplines
• Art EZ hogeschool voor de kunsten

•
•
•
•
•
•
•
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BNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
Centrum Beeldende Kunst Gelderland
Gemeente Arnhem
Museum voor Moderne Kunst Arnhem
Premsela, stichting voor Nederlandse vormgeving
Provincie Gelderland
Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers

