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Samenvatting
Introductie
Dit rapport reflecteert en brengt in kaart welke resultaten zijn voortgekomen
uit de acht jaar dat Premsela het Internationale Bezoekersprogramma
(hierna: IBP) uitvoert.

Achtergrond Premsela’s IBP
Premsela organiseert het IBP sinds 2004 met de bedoeling buitenlandse
voorlopers op het gebied van design en mode kennis te laten maken met
het Nederlandse veld tot wederzijds profijt.
Financiering
In de periode 2004 – 2011 is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal ongeveer
€150.000 in het IBP van Premsela geïnvesteerd.
Wie?
In totaal hebben 144 bezoekers uit 32 landen Nederland bezocht op initiatief
van Premsela. De meeste bezoekers zijn ontwerpers, curatoren en
vertegenwoordigers van culturele organisaties, in overeenstemming met
Premsela’s positie als platform voor de Nederlandse designsector. Daarnaast
worden ook journalisten en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen in
het programma betrokken, omdat Premsela een zo breed mogelijke
uitwisseling tussen verschillende groepen uit het culturele veld stimuleert. Uit
het onderzoek blijkt dat de bezoekers voornamelijk afkomstig zijn uit
Europese landen en opkomende economieën elders, met de bedoeling om
zoveel mogelijk buitenlandse culturen kennis te laten maken met en
enthousiast te maken over Nederlandse vormgeving en mode.
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Herkomst bezoekers 2004 - 2011
Transcontinentaal
Australië
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Afrika
Noord & Zuid
Amerika
Europa

Waarom?
Premsela voert het IBP uit om concreet te investeren in toekomstige
internationale samenwerkingen. Dit gebeurt doordat Premsela ontmoetingen
organiseert en hier een financiële stimulans aan levert; de markt pakt
vervolgens zelf het vervolg op. Door bezoekers een intensieve en veelzijdige
ervaring te bieden in de Nederlandse ontwerpwereld, nemen zij deze
kennismaking op een positieve manier mee naar huis en dragen die daar
verder uit. Het doel is om internationale betrekkingen in de designwereld te
versterken maar ook om Nederland te profileren als spin in het web. Uit dit
onderzoek blijkt dat een stimulans, zoals Premsela die levert, vaak heel
waardevol is voor de totstandkoming van internationale uitwisseling van
kennis en Nederlandse werkgelegenheid, en veel concrete resultaten
oplevert. De basisinvesteringen die zijn gedaan in het IBP zijn daardoor erg
succesvol te noemen, en leveren een veelvoud van positieve resultaten op
meerdere gebieden op.
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Wat?
De bezoekers zijn door Premsela in contact gebracht met
vertegenwoordigers van het Nederlandse design- en modeveld (hierna te
noemen: hosts). Binnen de onderzochte periode zijn er 883 bezoeken
georganiseerd, de meeste aan ontwerpers, culturele organisaties en
onderwijsinstellingen. De samenstelling van de groep hosts kan per jaar erg
verschillen omdat Premsela per bezoeker een zo relevant mogelijk
programma samenstelt. Door tegemoet te komen aan de individuele
interesses en voorkeuren van de bezoeker, krijgt iedereen zo een tailor made
programma. Bij de keuze van hosts kijkt Premsela ook buiten eigen netwerk.
Zo wordt er niet uit de vijver van bekenden binnen het Nederlandse
ontwerpveld gevist, maar wordt altijd gezocht naar diversiteit en
verscheidenheid.
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Waar?
Er is een aantal constante factoren binnen het IBP, ontwerpers als Irma Boom
en instituten als het Stedelijk Museum Amsterdam en de Design Academy
Eindhoven worden graag bezocht. Maar daarnaast wordt er altijd aandacht
besteed aan hedendaagse en actuele ontwikkelingen binnen de
ontwerpsector en worden bezoeken afgelegd aan jonge, opkomende
ontwerpers. Dat bezoekers dit waarderen blijkt uit de enquête.
Müge Turan, journaliste in Turkije, bezoeker in 2007:
“Having attended the Experimenta Biennial and the Streetlab Platform, I realized how crucial design is to the Netherlands in terms of
cultural export. I feel the need to follow Dutch design closely.”

Naast ontwerpers treden ook internationaal gerespecteerde ondernemingen
als Vlisco en Philips op als host om de bezoeker een uitgebalanceerd
programma te kunnen bieden, waarin naast ontwerpers, culturele
organisaties en onderwijsinstellingen ook industrie aan bod komt. Daarnaast
worden ook bezoeken gebracht aan culturele festivals en conferenties als
Utrecht Manifest en What Design Can Do.
Hoewel in Amsterdam door haar rol als creatieve broedplaats de meeste
bezoeken worden afgelegd, worden de bezoekers ook in contact gebracht
met ontwikkelingen buiten de hoofdstedelijke ontwerpwereld. De Design
Academy Eindhoven is het meest bezochte instituut, en ook Arnhem is door
de Modebiënnale en het Fashion Institute met name op het gebied van
mode een vast onderdeel van het IBP.

Meest bezochte hosts 2004 - 2011
Design Academy Eindhoven
Droog Design
Platform 21
Stedelijk Museum Amsterdam
Frozen Fountain
Gerrit Rietveld Academie
Centraal Museum Utrecht
Bert Jan Pot
Boijmans van Beuningen
NAi

Evaluatie van Premsela’s Internationale Bezoekersprogramma
Rozemarijn Koopmans

6

Enquête
Door middel van een enquête is onderzocht hoe het IBP doorwerkt na het
bezoek aan Nederland. Het blijkt dat de bezoekers die Nederland hebben
bezocht een verkennersrol vervullen; de ervaringen die tijdens het bezoek
zijn opgedaan verspreiden zich, eenmaal thuis, als een olievlek. De bezoeker
draagt bijvoorbeeld kennis over aan vakcollega’s in het land van herkomst.
Maar ook wordt aangegeven dat netwerkverbetering vaak leidt tot een
samenwerking met een Nederlandse ontwerper of instituut. De exacte
percentages zijn terug te vinden in het resultatenoverzicht.
Naast kwantitatieve percentages hebben de enquêtes ook een inhoudelijk
beeld opgeleverd van wat de kwaliteiten van het IBP zijn. Elke verstuurde
enquête bood de ondervraagde de mogelijkheid om open te spreken over
het Nederlandse design- en modeveld.
Mimi Konaté, mode ontwerpster in Mali, bezoeker in 2010:
“I noticed that Dutch fashion is completely different from other fields
of design. I believe that the level within the industry and at the fashion schools is very high, there is no limit to their creation!”
Uitkomsten
Uit het rapport komt naar voren dat bezoekers het IBP ervaren als veel meer
dan een kennismaking met Nederlands talent. Sommige bezoeken leveren
bijvoorbeeld een bijdrage op het gebied van academisch
(historisch)onderzoek, anderen vormen aanleiding voor het publiceren van
artikelen en de ontwikkeling van tentoonstellingen. Ook de aankoop van
Nederlandse designobjecten door buitenlandse instellingen worden
genoemd. Naar aanleiding van de enquête bieden enkele punten
aanleiding tot verdere verbetering van het IBP.
Zo blijkt dat ook een korte bezoek relatief veel resultaat oplevert; naast
bezoeken van een week kan in de toekomst dus ook gedacht worden aan
het aanbieden van dagprogramma’s. Daarnaast is Premsela’s website
www.design.nl voor veel bezoekers een belangrijke bron van nieuws en
informatie op het gebied van Nederlands design en mode. Daarnaast
bouwen veel bezoekers een lange termijn relatie op met degenen waarmee
ze in contact zijn gekomen. Dit zorgt ervoor dat ook op lange termijn een
bezoek follow up kan krijgen. Langdurig onderhouden van contacten is dus
essentieel. In het rapport worden concrete actiepunten aan deze
ontdekkingen verbonden.
Jasna Rackov, directeur van het Emzin Institute of Creative
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Production in Ljubljana, bezoeker in 2005:
“We believe that Dutch design has a great importance within the
design scene, that is why we find collaborating with Dutch designers
very important. We try to include them into our yearly programme as
much as possible.”

Investering
In de periode 2004 – 2011 is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal zo’n €150.000
in het IBP geïnvesteerd. Uit de hoge percentages van samenwerkingen,
tentoonstellingen, artikelen, reportages, lezingen, en onderwijsprogramma’s
die voort zijn gekomen uit het IBP wordt duidelijk dat het programma
werkgelegenheid voor designveld stimuleert. De concrete aantallen van
gevallen waarin kennisoverdracht plaatsvond of er waarin samenwerkingen
zijn gestart, zijn te vinden in het overzicht van resultaten na deze
samenvatting.

Gezien het hoge percentage directe en indirecte samenwerkingen, de
aangegeven kennisverbetering en –overdracht, en de financiële waarde van
de ontstane resultaten kan met recht gesteld worden dat Premsela een zeer
belangrijke bijdrage levert aan de internationale uitwisseling van talent en
werkgelegenheid. Het IBP is de succesvolle objectificatie van de opdracht
die Premsela van de overheid heeft ontvangen: het promoten van Dutch
design in het internationale ontwerpveld.

Samenwerkingen buitenland - Nederland n.a.v. IBP

Samenwerking heeft
plaatsgevonden
Samenwerking is in
wording
Samenwerking is
uiteindelijk niet tot stand
gekomen
Er is geen sprake van een
samenwerking
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Resultatenoverzicht
In totaal hebben de 144 bezoekers 883 bezoeken afgelegd aan 389 hosts.
De resultaten die daar uit voortgekomen zijn worden hier in cijfers toegelicht.

De
•
•
•
•
•

bezoekers hebben de volgende professies:
59 bezoekers zijn vertegenwoordigers van ontwerpbureaus
26 bezoekers zijn vertegenwoordigers van culturele organisaties
16 bezoekers zijn vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen
42 bezoekers zijn vertegenwoordigers van media en pers
1 bezoeker is vertegenwoordiger van een ander werkveld

De
•
•
•
•
•
•

bezoekers komen uit de volgende continenten:
53 bezoekers komen uit Europa
49 bezoekers komen uit Azië
25 bezoekers komen uit Noord- en Zuid- Amerika
9 bezoekers komen uit Afrika
6 bezoekers komen uit Turkije en Rusland
2 bezoekers komen uit Australië

De bezoekers hebben de volgende bezoeken in Nederland
afgelegd:
• 435 bezoeken aan vertegenwoordigers van ontwerpbureaus
• 291 bezoeken aan vertegenwoordigers van culturele organisaties
• 98 bezoeken aan vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen
• 37 bezoeken aan vertegenwoordigers van media en pers
• 11 bezoeken aan vertegenwoordigers van andere werkvelden
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De
•
•
•
•
•
•

bezochte hosts zijn werkzaam op de volgende locaties:
60% van de hosts is werkzaam in Amsterdam
15% van de hosts is werkzaam in Eindhoven
10% van de hosts is werkzaam in Rotterdam
8% van de hosts is werkzaam in Arnhem
5% van de hosts is werkzaam in Utrecht
2% van de hosts is werkzaam in een andere plaats

De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volgende hosts zijn het meest bezocht:
Design Academy Eindhoven
Droog Design
Platform 21
Stedelijk Museum Amsterdam
Frozen Fountain
Gerrit Rietveld Academie
Centraal Museum Utrecht
Bert Jan Pot
Museum Boijmans van Beuningen
NAi

Uit
•
•
•
•

de enquête zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:
82,8% deelt de ervaringen van het bezoek mondeling met derden
44,8% verwerkt het bezoek in een publicatie
43,1% verwerkt het bezoek in een lezing of presentatie
13,8% gebruikt het bezoek voor het ontwikkelen van een
onderwijsprogramma
62,1% van de bezoekers heeft na het bezoek samengewerkt
met een bezochte host
65,5% van de bezoekers heeft na het bezoek samengewerkt
met een Nederlandse ontwerper of organisatie
39,7% van de bezoekers heeft een samenwerking tot stand

•
•
•
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gebracht tussen een bekende en een host

Samenvattend hebben de bezoeken tot de volgende
follow-ups geleid:
• Er zijn artikelen verschenen in diverse media en publicaties
• Er zijn tentoonstellingen ontwikkeld in musea en andere
instituten
• Er zijn lezingen en presentaties gehouden tijdens manifestaties
en symposia
• Er is Nederlands design voor de collecties van musea en andere
instituten
• Er zijn bijdragen geleverd aan academisch onderzoek met betrekking tot design, mode en erfgoed
• Er zijn onderwijsprogramma’s ontwikkeld over (delen van) het
Nederlandse ontwerpveld

Hieruit ontstaat het volgende financiële resultaat:
• Sinds 2004 is €150.000 in het IBP geïnvesteerd
• De projecten die binnen dit onderzoek zijn gemeld hebben
in totaal een geschatte marktwaarde van €780.000
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Voorwoord
Premsela, het Nederlandse Instituut voor Design en Mode nodigt
sinds 2004 ieder jaar ongeveer 10 buitenlandse bezoekers uit in het
kader van Premsela’s Internationale Bezoekersprogramma(IBP). Dit
programma heeft als doel de positie van Nederlandse vormgeving
en mode te versterken, om kennis over het vakgebied uit te wisselen en om samenwerkingen te bevorderen.
In dit kader laat Premsela jaarlijks een aantal ontwerpers, curatoren, programmeurs, initiators van designplatforms/ websites,
vormgevingsdocenten, journalisten en andere vormgevingsdeskundigen kennismaken met de Nederlandse vormgeving, tot wederzijds profijt. Wie deze personen zijn, waar ze vandaan komen en
binnen welke organisaties zij werkzaam zijn komt in dit rapport
aan bod, evenals een grondige analyse van de Nederlanders waarmee zij in aanraking zijn gekomen. Zodoende wordt niet alleen een
beeld geschetst van Premsela’s internationale netwerk, maar ook
van Premsela’s nationale contacten.
In opdracht van Premsela heeft Rozemarijn Koopmans onderzoek
gedaan naar het IBP, met als doel te achterhalen wat de resultaten
en uitkomsten zijn van het programma sinds haar ontstaansgeschiedenis. Het reflecteert op Premsela’s inspanningen binnen het
programma, en poogt vast te stellen op welke manieren het programma effect heeft. Dit rapport geeft inzicht in de manieren
waarop samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, en wat de waardevolle aspecten zijn van het programma zijn.
Om een zo volledig mogelijke analyse van deze acht jaar te kunnen
geven, bestaat dit uit onderzoek zowel een kwantitatief als een kwalitatief deel. Het kwantitatieve deel van het onderzoek is gebaseerd
op Premsela’s archiefgegevens, het kwalitatieve deel op een enquête

Evaluatie van Premsela’s Internationale Bezoekersprogramma
Rozemarijn Koopmans

12

die is verstuurd naar de oud-bezoekers. Op basis van beide delen
volgt een conclusie, waaruit blijkt in hoeverre de opzet van het IBP
succesvol is, en waar mogelijk verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd.
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Achtergrond Internationaal
Bezoekersprogramma
1.1

Oorsprong

Een jaar na de oprichting van Premsela is het Internationale Bezoekersprogramma opgezet. Sinds 2004 nodigt Premsela ieder jaar ongeveer 10 buitenlandse gasten uit om kennis te maken met Nederlandse vormgeving en mode. Deze bezoeken worden betaald met
financiele ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze
ministeries verstrekken een budget aan verschillende Nederlandse
organisaties die erop gericht zijn culturele uitwisselingen tussen
Nederland en het buitenland te bevorderen. In de cultuurnota van
2008-2012 is een speciaal budget toegekend aan Buitenlandse Bezoekersprogramma’s, die uitgevoerd worden door twaalf Nederlandse fondsen en instituten. Elke instelling richt zich hierbij op
haar eigen culturele gebied. Het Mondriaan Fonds bijvoorbeeld
richt zich op beeldende kunst, het NAi op architectuur, het Virtueel Platform op digitale media en Premsela op design en mode.
Aya Nakano & Tomoharu Shiiya, ontwerpers en eigenaren van
Pantaloon (JP), bezoekers in 2011
“We felt that Dutch designers took a sufficient amount of time to
conduct a research and repeat verification. Because of this firm basis,
Dutch design brings forth excellent projects. We also noticed the wellestablished relationships between designers of all ages. Design seems to
be imbedded in the Dutch mentality.”

Pantaloon op de Dutch Design Week
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Voor iedere instelling is een apart budget gereserveerd. Erfgoed
Nederland nodigt jaarlijks ongeveer 40 bezoekers uit, het Mondriaan Fonds krijgt een budget waaruit 20 bezoekers naar Nederland
kunnen komen, Premsela heeft een bdget voor 10 bezoeken per
jaar. Voor de selectie van de bezoekers gelden voor alle instellingen
dezelfde richtlijnen:
•
•

De bezoeker moet afkomstig zijn uit het culturele veld en
passen binnen de discipline die het fonds representeert.
Elk bezoek heeft een duur van enkele dagen tot maximaal
een week, tenzij er goede gronden zijn voor een verlengd
verblijf.

Er zijn echter wel een aantal variaties tussen de verschillende programma’s. Zo biedt Premsela persoonlijke begeleiding van de bezoeker aan, meestal door een projectleider of een externe professional uit het veld, terwijl de bezoekers van het Mondriaan Fonds
vrijwel altijd door de International Relations Officer aldaar worden
vergezeld.
Bindu Nair Maitra, correspondent voor Campaign India (IND),
bezoekers in 2008
“I have recommended and introduced a number of Dutch design
agencies to friends in advertising who were looking for collaborations
and / or networking. I think the Dutch designers belong to the best in
the world; they are open to working in collaboration more than in
any other culture I know.”

Bindu Nair Maitra

1.2

Selectie

Zoals gesteld selecteert Premsela ieder jaar ongeveer tien bezoekers
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om een bezoek aan Nederland te brengen. Met 34 bezoekers in
2006, 19 bezoekers in 2007, en 34 bezoekers in 2011 wordt van
deze richtlijn wel afgeweken. Deze variatie is toe te kennen aan een
aantal oorzaken:
•

•

•

Sommige bezoekers worden uitgenodigd om deel te nemen
aan een andere activiteit dan het IBP, waarnaast ook een
klein bezoekersprogramma wordt aangeboden.
Een aantal bezoeken is in samenwerking met een ander
fonds. Soms “deelt” Premsela een buitenlandse bezoeker met
het NAi of een andere organisatie, waardoor ook de kosten
verdeeld kunnen worden.
Er is op aanvraag extra subsidie ontvangen in verband met
een bijzondere gast of evenement

•
Premsela is niet geheel vrij in haar selectieprocedure, gezien de
subsidie voor het programma afkomstig is uit zogenaamde HGISgelden (HGIS staat voor Homogene Groep Internationale Samenwerking). Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft binnen het
van toepassing zijnde HGIS-beleid aan welke landen de voorkeur genieten met betrekking tot het IBP. Zo zijn de BRIC landen (Brazilië,
Rusland, India & China) vaak onderdeel van het HGIS-beleid omdat
de ministeries juist daar uitwisselingen wil bevorderen. Overigens is
de jaarlijkse lijst met focuslanden dusdanig groot dat van een
daadwerkelijke beperking nauwelijks sprake is. Deze lijst moet eerder benaderd worden als richtlijn.
Adelia Borges, journalist (BR), bezoeker in 2010
“I have written a book called Design + Crafts: the Brazilian Path after
my visit; meeting the team of Koninklijke Tichelaar Makkum gave me
a better insight on the craft design in Europe now. I have also helped
to prepare a visit for the Designpolitie and Thonik to Brazil.”

Adelia Borges – Design + Craft

Naast de richtlijn van HGIS heeft Premsela jaarlijks ook haar eigen
doelstellingen m.b.t. het IBP. Zo worden de bezoeken zoveel moge-
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lijk afgestemd op bestaande thema’s van Premsela, zodat een zekere
mate van consistentie behouden blijft in het jaarprogramma.
Daarnaast heeft een bezoek zo ook een grotere relevantie voor het
Nederlandse publiek; het gebeurt niet zelden dat een bezoeker
wordt geselecteerd op basis van de relevantie binnen een bestaand
onderdeel van Premsela’s programmering. Afgezien van dit “gelegenheids-aspect” wordt voor elke bezoeker en programma op maat
gemaakt, waarin de buitenlandse bezoeker ook eigen voorkeuren
door te geven. Hoe beter een programma aansluit op de individuele
behoeften van de gast, hoe hoger de kans is op een succesvol resultaat, zo is de terechte gedachte.
1.2.1

Bezoekers

De bezoekers worden kortom op basis van de volgende punten
geselecteerd:
Selectie criteria bezoekers:
1. De bezoeker moet een relatie hebben met actuele ontwikkelingen binnen design en/of mode
2. De bezoeker moet een relatie hebben met Premsela’s
activiteitenprogramma
3. De bezoeker mag (bij voorkeur) niet eerder te gast zijn
geweest in het IBP
4. De bezoeker moet bij voorkeur afkomstig zijn uit een
focusland, of uit een land waarmee Premsela een meer
intensieve band wenst op
te bouwen
Bijlage 1 geeft een gedetailleerd inzicht in de individuele herkomst
van de bezoekers per jaar.
1.2.2

Hosts

Premsela past niet alleen een selectieprocedure toe op haar buitenlandse bezoekers, maar ook op de instituten, onderwijsinstellingen,
ontwerpers en evenementen waarmee ze haar bezoekers in contact
brengt. Enerzijds gebeurt dit om de bezoeker een tailor-made programma te kunnen aanbieden, anderzijds poogt Premsela ook om
een relevante afspiegeling te kunnen bieden van het Nederlandse
veld. Bij het samenstellen van het programma moet rekening worden gehouden met de duur van het bezoek. Een gemiddelde bezoeker komt in aanraking met ± 12 hosts. Dit is vrij intensief, zeker
omdat de hosts zich over heel Nederland verspreid zijn. Hoewel de
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meeste bezoekersprogramma’s zich concentreren rondom de
hoofdstad, wordt Eindhoven vaak bezocht, evenals Arnhem en Rotterdam. Steden die ook bezocht worden zijn ’s Hertogenbosch, Den
Haag en Utrecht.
De hosts worden op vergelijkbare manier als de bezoekers geselecteerd:
Selectie criteria hosts:
1. De host moet een relatie hebben met actuele ontwikkelingen binnen Nederlands design en/of mode
2. Het werk van de host moet een bepaald relevantie hebben
voor de buitenlandse bezoeker
3. Het geniet de voorkeur als de host een bepaalde band
(professioneel) heeft met het land van herkomst van de
bezoeker
4. De host hoeft geen onderdeel te zijn van Premsela’s gevestigde netwerk
Bijlage 2 geeft een gedetailleerd inzicht in de samenstelling van bezochte hosts per jaar.
Georgios Kelefis, schrijver voor Ozon Magazine (GR),
bezoeker in 2007
“Platform 21 was a big influence for my future projects in terms
of research and organisation.”

Georgios Kelefis
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Premsela’s Internationale
Bezoekersprogramma
2.1

Kwantitatief onderzoek

Door middel van archiefonderzoek is gepoogd in kaart te brengen
wat de samenstelling van het IBP nu precies is geweest. Door alle individuele bezoekersprogramma’s te achterhalen en te categoriseren
worden niet alleen de verschillen per jaar zichtbaar, maar ook verschuivingen tussen grotere periodes.
Van elk jaar in de periode 2004 t/m 2011 is nu inzichtelijk welke bezoeker in welke periode Nederland heeft bezocht, en hoe dit bezoek
in verhouding staat tot andere bezoeken in dat jaar en andere jaren.
Niet alleen wordt door deze overzichten duidelijk wie Nederland
hebben bezocht, maar ook met wie Premsela’s bezoekers in aanraking zijn geweest (en hoe vaak). Zo wordt een dubbelzijdig beeld geschetst van zowel Premsela’s Nederlandse als buitenlandse netwerk
binnen de kaders van het IBP.
Conor Clarke, creative director van Design Factory (IRL),
bezoekers in 2006
“I collaborated with Natascha Drabbe at Premsela to bring the Foreign
Affairs of Dutch Design to the Dublin Design Week in 2006. Foreign
Affairs was a catalyst for a whole series of satellite events, talks and
workshops by Koeweiden Postma, KesselsKramer, MVRDV, Warehouse,
Re-f-use and a showcase of contemporary furniture design by Hella
Jongerius and Marcel Wanders.

The Foreign Affairs of Dutch Design
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Bezoekers

Zoals gesteld wordt geografische diversiteit sterk gestimuleerd door
zowel het Ministerie van Buitenlandse Zaken als Premsela zelf. Het
valt op dat sinds de beginjaren de BRIC-landen een goed vertegenwoordigde positie hebben gekend. Met name Japan (36 bezoekers in
totaal) is sterk aanwezig binnen de totaaloverzichten. Afrika en
Australië blijven met 9 en 2 bezoekers wat achter op de andere continenten, wat doet concluderen dat het IBP met name is gericht op
opkomende economieën en Westerse ontwerpculturen.
Adriana Polveroni, journaliste voor La Repubblica (IT), bezoeker
in 2006
“I appreciate the ‘Dutch Touch’ a lot, I think it is innovative and
highly creative. After my visit, I wrote about KesselsKramer and Marcel
Wanders for the well-known Italian news magazine L’espresso. Over
the last few years, I have visited the Netherlands on my own initiative
several times, and every time I use the opportunity to encounter with
good Dutch design.”

Adriana Polveroni

Binnen Europa leverde Italië de meeste (12) bezoekers. Navraag bij
projectleider Renske Brinkman leert dat dit ten dele te verklaren is
door de goede band met het consulaat in Milaan, en dat een dergelijke goede verstandhouding van invloed is op de samenstelling van
het IBP. Wanneer Premsela een nieuw bezoekersprogramma samenstelt wordt niet zelden om aanbevelingen gevraagd bij “bevriende”
ministeries. Eenzelfde scenario herhaalt zich bij Japan, het best vertegenwoordigde land binnen het IBP.
Het totale aantal bezoekers komt neer op 144. Deze bezoekers zijn
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afkomstig uit 32 landen; verdeeld over de volgende continenten, en
werkzaam in de volgende sectoren:
Herkomst bezoekers:
1. 53 bezoekers komen uit Europa
2. 49 bezoekers komen uit Azië
3. 25 bezoekers komen uit Noord- en Zuid-Amerika
4. 9 bezoekers komen uit Afrika
5. 6 bezoekers komen uit Turkije en Rusland
6. 2 bezoekers komen uit Australië
Professie bezoekers:
1. 59 bezoekers zijn vertegenwoordigers van
ontwerpbureaus1
2. 26 bezoekers zijn vertegenwoordigers van
culturele organisaties2
3. 16 bezoekers zijn vertegenwoordigers van
onderwijsinstellingen3
4. 42 bezoekers zijn vertegenwoordigers van mediabedrijven 4
5. 1 bezoeker is vertegenwoordiger van een andere sector 5
Van de 144 bezoekers is het grootste deel werkzaam in het ontwerpveld, in overeenstemming met Premsela’s doelstelling. Vertegenwoordigers van mediabedrijven bezetten een tweede plaats; vertegenwoordigers van culturele organisaties een derde. Het hoge aantal
journalisten is met name te verklaren door de persreizen, in 2006 en
2008 zijn bijvoorbeeld grote groepen Japanse en Chinese journalisten en redacteuren in Nederland geweest op initiatief van Premsela.
Dit soort bezoeken dienen voornamelijk voor het vergroten van
naamsbekendheid van Nederlands design en mode, aangezien ze
vaak artikelen opleveren in diverse media in landen van herkomst.
Omdat Premsela zich richt op design en mode, wordt hieronder
verder gespecificeerd in welke velden de 59 vertegenwoordigers van
ontwerpbureaus werkzaam zijn.
Bezoekers werkzaam in de ontwerpsector:
1
Onder deze vertegenwoordigers rekenen wij product ontwerpers,
grafisch ontwerpers, sieraad ontwerpers, mode ontwerpers, voedsel
ontwerpers, stylisten, architecten en curatoren, documentairemakers, art directors, kunstenaars en fotografen
2
Onder deze organisaties rekenen wij musea, instituten, platforms,
ambassades en consultancybedrijven die in hun werkzaamheden
zijn gericht op de creatieve sector
3
Onder deze instellingen rekenen wij kunstacademies, universiteiten
en andere wetenschappelijke instellingen
4
Onder deze bedrijven rekenen wij dagbladen en tijdschriften,
uitgeverijen en (freelance) journalisten en auteurs
5
Hieronder rekenen wij een vertaler
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1. 6 bezoekers zijn werkzaam als product ontwerper
2. 9 bezoekers zijn werkzaam als grafisch ontwerper
3. 12 bezoekers zijn werkzaam als mode ontwerper of stylist
4. 11 bezoekers zijn werkzaam als architect
5. 13 bezoekers zijn werkzaam als curator
6. 8 bezoekers zijn anderszins werkzaam binnen een
ontwerpbureau
Een verdere specificatie van de herkomst van de bezoekers is te
vinden in Bijlage 3.
Curatoren en architecten vormen, hoewel strikt genomen geen
ontwerpers maar gezien hun creatieve en scheppende functie wel
gerekend tot deze categorie, een erg belangrijk deel van het IBP.
Hierbij moet vermeld worden dat de architecten en curatoren die
Premsela uitnodigt binnen het IBP in hun werk een sterke verwantschap met design vertonen. Premsela selecteert weinig bezoekers die
primair afkomstig zijn uit de onderwijssector. Dit is deels te verklaren doordat veel ontwerpers ook verbonden zijn aan het onderwijs
als docent of researcher, maar zichzelf toch ontwerper noemen. Het
onderscheid in beroepen binnen dit onderzoek is daardoor minder
flexibel dan de realiteit veronderstelt, echter, om een goed onderzoek uit te kunnen voeren zullen toch categorieën gehanteerd moeten worden met eventuele kanttekeningen zoals deze. Desalniettemin zijn professoren en theoretici een waardevolle groep binnen
het IBP, niet in de laatste plaats omdat één van Premsela’s doelstellingen in 2009 zich richtte op onderwijs.

Wilma Stomp, mode ontwerpster (SUR), bezoeker in 2009
“De tijd in Suriname lijkt gekomen om nieuwe initiatieven te starten,
mijn bezoek aan Nederland was hierbij erg behulpzaam. Er is veel
behoefte aan informatie en opleidingen op het gebied van mode,
daarom ben ik met het Ministerie van Arbeid in Suriname de mogelijkheden aan het verkennen om projecten te starten in de textielsector. Hiermee wordt ook micro ondernemerschap gestimuleerd.”

Wilma Stomp won in 2008 de Award voor Beste Designer in Suriname.
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Hosts

Om dit onderzoek zo volledig mogelijk te laten functioneren zijn
niet alleen alle bezoekers op verschillende manieren gecategoriseerd, ook wordt inzicht gegeven in de verschillende ontwerpers,
instituten, journalisten, onderwijsinstellingen e.d. waarmee de bezoekers in de periode 2004 - 2011 in contact zijn gebracht. Een dergelijk overzicht reflecteert Premsela’s netwerk, maar ook welke aspecten binnen het Nederlandse vormgevingsklimaat nadruk wordt
gelegd en wat door Premsela belangrijk en toonaangevend wordt
gevonden.
Per jaar is gecategoriseerd welke doelgroepen zijn bezocht, en hoe
deze zich procentueel tot elkaar verhouden. Elke host, tenzij zelfstandig werkzaam, wordt in dit onderzoek gekoppeld aan het instituut waar hij of zij aan verbonden is. Een bezoek aan Liesbeth in ’t
Hout zou bijvoorbeeld zowel op het AMFI als op de Design Academy
Eindhoven van toepassing kunnen zijn omdat dit onderzoek de periode 2004 - 2011 beslaat. Om onduidelijkheden te voorkomen is
daarom de werkgever leidend, niet het individu. Bepaalde personen
zijn uit hun functie treden en komen in het schema voor als zelfstandige maar ook als onderdeel van een instelling. Annelys de Vet
wordt bijvoorbeeld persoonlijk genoemd, maar ook in haar verbondenheid aan het Sandberg Instituut.
Totaal aantal hosts: 389
Totaal aantal bezoeken: 883
De bezoeken zijn gebracht aan de volgende sectoren:
Totaal aantal bezoeken afgelegd6:
1. Aan vertegenwoordigers van ontwerpbureaus zijn
435 bezoeken afgelegd
2. Aan vertegenwoordigers van culturele organisaties zijn
243 bezoeken afgelegd
3. Aan vertegenwoordigers onderwijsinstellingen zijn
111 bezoeken afgelegd
4. Aan vertegenwoordigers van mediabedrijven zijn
73 bezoeken afgelegd
5. Aan vertegenwoordigers van andere werkvelden zijn
21 bezoeken afgelegd
6
Op deze onderverdeling is dezelfde methode van toepassing als
toegelicht in voetnoot 1 t/m 5
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Hieronder wordt verder gespecificeerd aan welke typen ontwerpbureaus de 435 bezoeken zijn afgelegd.
Bezoeken afgelegd binnen de ontwerpsector7:
1. Aan product ontwerpers zijn 285 bezoeken afgelegd
2. Aan grafisch ontwerpers zijn 90 bezoeken afgelegd
3. Aan mode ontwerpers zijn 60 bezoeken afgelegd
4. Aan architecten zijn 5 bezoeken afgelegd
Op het jaar 2007 na zijn ontwerpers de best vertegenwoordigd onder de hosts, hoewel organisaties en onderwijsinstellingen procentueel soms ook sterk aanwezig zijn. Alle metingen zijn gebaseerd op
frequentie, waardoor veel overlap plaats vindt: sommige hosts worden zeer vaak worden bezocht, anderen eenmalig. De meest voorkomende verdeling in bezoekfrequentie is 1: ontwerpers, 2. organisaties, 3. onderwijs.
Met name in 2008 komt de nadruk meer op onderwijs te liggen. In
dit jaar zijn de Design Academy Eindhoven en de Gerrit Rietveld
Academie de instellingen met de hoogste bezoekfrequentie (beide
acht keer). Hoewel de categorie onderwijs in geen enkel jaar dominant is gebleken, is met de Design Academy Eindhoven wel de meest
netwerk-intensieve relatie opgebouwd binnen de kaders van het IBP.
In de periode 2004 - 2011 is de Design Academy 30x opgetreden als
host, in 2008 zijn zelfs de meeste bezoeken aan de Design Academy
en de Gerrit Rietveld Academie gebracht. Het aandeel van onderwijs
in Premsela’s IBP is dus met name aanwezig aan Nederlandse zijde.

Akio Seki, curator voor het Museum of Contemporary Art Tokyo
(JP), bezoeker in 2011:
7
In dit overzicht komen curatoren niet individueel voor, omdat ze
gerekend zijn tot het instituut waarvoor ze werkzaam zijn. Elke
host, tenzij zelfstandig werkzaam, wordt in dit onderzoek gekoppeld
aan het instituut waar hij of zij aan verbonden is. Een bezoek aan
Liesbeth in ’t Hout zou bijvoorbeeld zowel op het AMFI als op de
Design Academy Eindhoven van toepassing kunnen zijn omdat dit
onderzoek de periode 2004 - 2011 beslaat. Om onduidelijkheden te
voorkomen is daarom de werkgever leidend, niet het individu.
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“I interviewed Ted Noten for the website and magazine Made in Holland. I think the Dutch design field would benefit from a larger
amount of publications in English; there are many publications on
Dutch design and art, but many of them are not accessible to an
international audience. I consider Dutch design one of the most
important artistic movements from the nineties, and its importance
will increase even further in my opinion, particularly for the Japanese
mentality after the earthquake.”

Catalysis for Life – Museum of Contemporary Art Tokyo

3

Premsela’s Internationale
Bezoekersprogramma
3.1

Kwalitatief onderzoek

Als aanvulling op de kwantitatieve gegevens is besloten ook een kwa-
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litatief onderzoek te doen naar de ervaringen van hen die deelnamen aan het IBP. Van zoveel mogelijk bezoekers is de contactinformatie inmiddels kloppend, een enkeling bleef onvindbaar.
Procentueel gezien heeft het jaar 2005 de grootste concentratie
respondenten (de helft), terwijl de grootste groep respondenten
qua aantal in 2010 bezoeker was. Alle bezoekers zijn persoonlijk
benaderd via e-mail, van elf bezoekers was geen contactinformatie
beschikbaar of bekend. Dit betekent dat 6,7% niet is verzocht deel
te nemen aan dit onderzoek.
3.1.1

Specificatie

Om duidelijkheid te verschaffen rondom de respondenten geeft
het overzicht in Bijlage 5 het aantal bezoekers weer dat de enquête
heeft ingevuld per jaar. In totaal zijn twee bezoekers overleden
(Werner Sewing en Bob Noorda), en om die reden vanzelfsprekend
niet opgenomen in de aanvullende resultaten. Daarnaast bleek het
lastig om van alle Japanse bezoekers een reactie te ontvangen,
hoogstwaarschijnlijk vanwege een taalbarrière. Hierop is besloten
om een Japanse e-mail te versturen naar de desbetreffende oudbezoekers, met het verzoek om de enquête in te vullen met een Engelssprekende kennis. Dit verzoek heeft in kleine mate bijgedragen
aan het uiteindelijke aantal respondenten.
Aan de oud-bezoekers die in eerste instantie geen verhoor gaven aan
het verzoek om de enquête in te vullen zijn één, in sommige gevallen twee, reminders verstuurd als extra motivatie. Veel oudbezoekers werden in eerste instantie niet met deze verzoeken bereikt onder de bij Premsela bekende contactinformatie, bijvoorbeeld
vanwege een veranderde baan. In deze gevallen is elk denkbaar
middel ingezet om de correcte contactinformatie te proberen achterhalen; er is contact gezocht met ambassades, met oud-werkgevers
en andere personen uit het netwerk van de oud-bezoeker. Dit heeft
in slechts 11 gevallen niet geleid tot resultaat.

Kiyomi Yui, schrijver en eigenaar van Studio Frog (JP), bezoeker
in 2008
“I write a lot on Dutch design for Japanese magazines, but my wish is
that the Dutch design critics become more active on an international
level. Now that I live in the Netherlands, I hope to contribute to this
development.”
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Een van Kiyomi’s artikelen in de Japanse media

3.1.2

Uitkomsten

Van de 144 bezoekers hebben 58 bezoekers de enquête ingevuld. Dit
is 40,2% van het totale aantal bezoekers, een representatief percentage om inhoudelijke conclusies op te kunnen baseren. Van de 58
respondenten heeft niemand aangegeven dat het bezoek geen resultaat in enige vorm heeft opgeleverd. Kennisoverdracht en netwerkverbetering zijn als parameters ook meegenomen in dit overzicht,
naast de traceerbare uitkomsten zoals samenwerkingen, projecten,
tentoonstellingen, artikelen, educatie-programma’s enzovoort, zowel direct als indirect. Kennisontwikkeling, - overdracht en netwerkverbetering worden in dit onderzoek ook als resultaat benaderd.
Naast een indicatie van welke bezoekers de enquête hebben ingevuld maakt Bijlage 4 duidelijk in hoeverre de verschillende bezoekers tevreden zijn over hun deelname aan het IBP. In de laatste
(open) enquêtevraag hebben alle respondenten hun visie op het bezoek en op Nederlandse vormgeving en mode kunnen delen.
Marina Murad, student aan het Otis College for Art & Design
(USA), bezoeker in 2011
“I was very much impressed with the humbleness bestowed upon
Dutch designers: no ego, no show-offs, and willing to share knowledge
and educate young designers like myself. I was very much pleased with
the attituteds of designers in the Netherlands, and their clean designs
if anything. I’m still in touch with Non-Fiction, COMA and Pinar&Viola
through Facebook.”
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Project in samenwerking met COMA design studio

Uit de enquête blijkt dat 61,8% van de respondenten heeft aangegeven dat de bezoeken tot directe resultaten hebben geleid, waarbij
netwerkverbetering en kennistoename niet zijn meegerekend. Dit
hoge percentage is te danken aan de specifieke programma’s die
Premsela samenstelt, die worden toegespitst op de individuele wensen en voorkeuren van elke bezoeker. Een enkele respondent klaagt
over het intensieve karakter van het bezoek en de daardoor ontbrekende focus, maar het overgrote merendeel bestempelt het Nederlandse ontwerpklimaat als bovenmatig interessant en is juist tevreden met de grote afwisseling aan ontwerpers, instituten, pers,
en onderwijsinstellingen.

Spela Subic, curator voor het Architectural Museum of Ljubljana
(SVN), bezoeker in 2008
“I consider Dutch design to be very visible and unique. I noticed that
young designers are well supported from the community and promoted by national resources. I only hope this will be the case in our
country too! Premsela is a valuable institution regarding this aspect.”
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Het Architectural Museum of Ljubljana

Afgezien van de resultaten die zijn genoemd door de respondenten
is nog veel meer outcome te achterhalen doordat bepaald materiaal
in het archief is opgeslagen en is vermeld in de jaarverslagen. Daarnaast zal een extra onderzoek naar de bezoekers die niet hebben
deelgenomen aan de enquête ook extra materiaal opleveren, dat is
in dit onderzoek tot nu toe nog niet gebeurd. Het is van belang te
realiseren dat het in een dergelijk internationaliseringsprogramma
niet alleen draait om concrete resultaten, maar ook en misschien
wel vooral om kennisuitwisseling: geen enkele respondent heeft
aangegeven dat het bezoek niet heeft bijgedragen aan verbeterde
kennis over Nederlandse vormgeving en mode.
Dit rapport benadrukt dan ook voornamelijk dat Premsela acht jaar
lang een grote groep internationale bezoekers kennis heeft laten
maken met een breed scala aan Nederlands design en andersom,
een gegeven dat op zich hulde verdient. Dit onderzoek schetst om
die reden een uitgebreid beeld van het Nederlandse ontwerpklimaat
in relatie tot dat in diverse buitenlanden, evenals een overzicht van
acht jaar Premsela. Een uitgebreid overzicht van de enquêtes is opgesteld in Bijlage 5.

Ranko Novak, grafisch ontwerper (SVN), bezoeker in 2010
“After we met, I introduced Gerard Unger as a member of the international jury at the 5th Biennial of Visual Communication in Ljubljana
in 2011. I also lectured about Dutch design and my experiences during my visit at the Academy of Fine Arts and Design where I teach. I
am a great admirer of Dutch design: if the guilders would have been
the only design from the Netherlands, it would still be enough.”
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Ranko Novak in Nederland

4

Premsela’s Internationale
Bezoekersprogramma
4.1

Bevindingen & aanbevelingen

Na het uitvoeren van dit onderzoek kan een aantal aanbevelingen
gedaan worden.
Het onderhouden van Premsela’s IBP-contacten kan beter. Het bleek
een vrij intensief proces om alle contactgegevens compleet te maken. Het is dan ook aan te raden om de oud-bezoekers en (oud)-hosts
beter te betrekken bij Premsela’s activiteiten, zodat er een meer
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duurzame relatie ontstaat. Wellicht kan er een speciale nieuwsbrief
voor deze groepen worden ingesteld, of een andere vorm van contactonderhoud. Premsela’s magazine Design.nl zou bijvoorbeeld
naar hen verstuurd kunnen worden, ook omdat veel bezoekers in de
enquête hebben aangegeven dat ze Premsela’s website
www.design.nl een waardevolle bron van informatie vinden.
Een betere server-indeling zou ook bijdragen aan een meer duurzame relatie met Premsela’s oud-bezoekers, nu is er geen vast protocol, waardoor waardevolle informatie vaak in moeilijk te vinden
map structuren verdwijnt. Zo’n aangepaste server indeling zou niet
alleen waardevol zijn voor reflecties zoals deze, maar ook van ondersteuning dienen tijdens het maken van jaarrapportages en verslagen. Ook kunnen de evaluaties van de bezoeken beter gestructureerd worden. Nu verzoekt Premsela de oud-bezoeker vaak een verslag toe te sturen van het Nederlandse bezoek, in de hoop dat er resultaten gemeld kunnen worden. Dit verzoek wordt vaak vrij kort na
het bezoek verstuurd, waardoor samenwerkingen en andere resultaten die op lange termijn ontstaan worden uitgesloten.
Hoewel het IBP geen eurocentrisme is aan te rekenen is het wel zo
dat binnen werelddelen buiten Europa minder wordt gevarieerd,
waardoor een aantal landen heel sterk vertegenwoordigd is en anderen niet. Uit Azië komen bijvoorbeeld 74 bezoekers (tegenover 53
uit Europa), maar die 74 bezoekers komen grotendeels uit Japan en
China, terwijl Europa met bezoekers uit 16 verschillende landen
een veel grotere verscheidenheid kent. Dit is te verklaren doordat
Japan en China focuslanden zijn van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en doordat Europese ontwerpculturen op een meer laagdrempelige manier met elkaar in contact staan.

Agnieszka Jacobson, art-director voor het LODZ Design Festival
(POL), bezoeker in 2011
“Although I was familiar with the Dutch design field, being guided by
insiders gave me another layer of awareness and a better understanding of the current developments. I realised that even though the
Polish design manifests similarities with the Dutch equivalent; their
sources are very different.”
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Agnieszka Jacobson

Daarnaast is het opvallend dat in Premsela’s bezoekersprogramma
vrij veel architecten aanwezig zijn. Ook is een aantal kunstenaars
onderdeel geweest van het IBP. Beide groepen zijn technisch gesproken geen ontwerpers, en het kan om die reden geen kwaad om
na te denken over de positie van Premsela’s IBP in relatie tot de bezoekersprogramma’s van andere Nederlandse stichtingen. Het NAi
en het Mondriaan Fonds hebben immers speciale bezoekersprogramma’s ingericht op architectuur en beeldende kunst, waardoor
het misschien niet direct noodzakelijk is dat Premsela kunstenaars
en architecten uitnodigt. Als Premsela zich richt op design en mode, en de andere fondsen hetzelfde doen voor hun veld zijn de programma’s meer toegespitst op de doelstellingen van de individuele
organisaties. Als er behoefte is aan overlap is het wellicht verstandiger om meer samenwerkingen te bewerkstelligen onderling, zodat
de buitenlandse gasten indien nodig ook in contact kunnen komen
met andere Nederlandse sectorinstituten en platformen.

Samenvattend zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:
1. De feedback van de oud-bezoekers moet beter gestructureerd worden, en worden ingericht op de lange termijn
2. De contacten met de oud-bezoekers moeten beter onderhouden worden, bijvoorbeeld door hen te abonneren op het Design.nl magazine
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3. De variëteit binnen landen buiten Europa kan hoger
4. Premsela kan, door samen te werken met andere instituten die een IBP verzorgen, meer rendement halen uit
haar eigen IBP, en uit dat van anderen

