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De Dutch Design Lobby bestaat 

uit de duizenden designers 

die in hun dagelijkse handel 

en wandel vormgeven aan het 

concurrentievermogen van Nederland. 

In deze tijd van crisis straalt de 

innovatieve ondernemingszin van het 

Dutch Design uit op de Nederlandse 

economie als geheel. 
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Innovatieve designproducten zijn het 

toonbeeld van de unieke omgangsvorm 

tussen creativiteit en business van 

de Dutch Design Lobby. Omwille van 

historische redenen heeft de Dutch 

Design Lobby een sterke basis in 

Eindhoven, de thuisstad van Philips. 

De Dutch Design Week en Strijp-S 

onderstrepen deze band.
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Een nieuwe designethiek voor het nieuwe Eindhoven

Met de Dutch Design Lobby is een nieuw tijdperk 
aangebroken. Designers verhouden zich niet langer 
afstandelijk tot marktpartijen. Voor designers is de 
harde economie geen onvermijdelijk randfenomeen. 
Marktprocessen zoals concurrentie, vraag en aanbod en 
toevallige hypes zijn een essentieel aspect van het zaken 
doen in design. 

De Dutch Design Lobby draagt de nieuwe omgangsvorm 
tussen design en economie al jaren uit. De nieuwe 
attitude blinkt uit in vervlechting, synergie en spontaniteit. 
De markt wordt niet langer gezien als loutere producent, 
financier of afzetter van een product. In Dutch Design 
vervult het marktdenken een fundamentele sleutelrol in 
het designproces: de markt is drijfveer en katalysator van 
design. 
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Deze verandering in mentaliteit is de succesfactor van 
het Nederlandse design dat in Eindhoven haar bakermat 
gevonden heeft. De Dutch Design Lobby stimuleert 
en promoot de nieuwe, ondernemende designcultuur. 
Zij houdt zich ver van formalisering, bevoogding en 
institutionalisering. De Dutch Design Lobby benoemt, 
bevestigt en bekrachtigt de dynamische energie die 
duizenden designers aan de dag leggen. 

De Dutch Design Lobby is het glijmiddel van de Dutch 
Design Week. Het faciliteert de hoofdactiviteit van dit 
jaarlijkse evenement, drukt haar stempel op de diverse 
producten en bepaalt het slagen of falen ervan. Het 
succes van de Dutch Design Lobby wordt bewezen 
door de internationale aantrekkingskracht van dit 
topevenement, niet alleen aan de consumentenzijde, 
maar vooral aan de producentenzijde. Uit alle hoeken van 
de geglobaliseerde wereld komen designers meewerken 
aan het succes van Dutch Design. 
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Design = ondernemen. Ondernemen = design

Ondernemen is inherent aan design. Maar ook design 
is een centrale component van ondernemen. Deze 
vervlechting is het onwrikbare fundament van de Dutch 
Design Lobby. Het is de reden waarom ontwerpers 
en ondernemers onderling uitwisselbaar worden. 
Goede designers zijn ook goede ondernemers. Goede 
ondernemers zijn ook goede ontwerpers - of hebben toch 
minimaal een goede neus voor toekomstige trends. De 
Dutch Design Week is het ultieme bewijs hiervan. 

Maar de Dutch Design Lobby gaat veel verder. Zij 
bewerkstelligt de totale integratie van design en 
ondernemen in het leven. Beide disciplines zijn immers 
basisactiviteiten van de mens en bewijzen hun waarde 
als zodanig in het designproces. Designers ontwikkelen 
innovatieve producten met het oog op hun progressieve 
uitbating door de markt. Zonder het perspectief van 
markttoepassing verliest Dutch Design zijn drijfveer en de 
designer zijn bestaansreden. Het zakelijke oogmerk van 
Dutch Design is dus geen toevoegsel dat van buitenaf 
wordt opgedrongen. Zakendoen is een existentiële 
dimensie van design: het is de bestaansvoorwaarde 
ervan.
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De menselijke factor van Dutch Design 

De unieke zijnskenmerken van de designer gelden 
ook voor de mensheid in haar totaliteit. Creatief 
ondernemen en een niet aflatende innovatiedrang 
behoren tot de kern van wat de mens tot mens maakt. 
De Dutch Design Lobby belichaamt de optimale 
balans tussen fundamentele menselijke componenten.
Succes is afhankelijk van de voortdurende synergie 
die wordt gecreëerd tussen creatieve en economische 
meerwaarde. Eenzijdige focus op één van de 
componenten leidt tot verschraling in de productinnovatie 
en onduurzame producten. Uitsluitende aandacht voor de 
creatieve aspecten van de discipline levert het ontwerp 
over aan subjectieve grillen. Andersom heeft een enge 
focus op omzet en winstmarges een dodend effect op de 
benodigde creativiteit om voor te blijven op concurrentie.
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Dutch Design is het wapen tegen de crisis

De Dutch Design Lobby staat voor een productief 
evenwicht tussen creativiteit en business, ontwerp en 
ondernemen, de mens en de markt. De wereldwijde 
bekendheid van Nederlandse topdesigners en jonge 
talenten bewijzen het succes van deze combinatie. 
De globale competitiviteit van Dutch Design straalt 
bovendien af op Eindhoven zelf en trekt de lokale 
economie aan. Als zodanig biedt de Dutch Design Lobby 
een winnend model voor de vele uitdagingen van de 
Nederlandse samenleving in de 21ste eeuw. De Dutch 
Design Lobby is Nederlands meest doeltreffende wapen 
tegen de crisis. Marktpartijen weten dit als geen ander 
en plukken reeds de vruchten van de meerwaarden 
die Dutch Design oplevert. Beleidsmakers en burgers 
kunnen en mogen niet achterblijven. Dutch Design 
is het kloppende hart van de duurzame en robuuste 
Nederlandse economie die iedereen wil. 

16



Bron: Dutch Design Week

Onomatopee52, Onomatopee

 



     / 48

Dutch Design Lobby

Een sterk merk voor innovatie en economisch succes in design

PR Brochure DDL040

Falend beleid in de creatieve industrie

Overheid en bedrijfswereld zijn reeds enkele jaren druk 
doende om creativiteit en innovatief design in te spannen 
voor het garanderen van de welvaart van Nederland. De 
traditie van gidsland wordt terug in ere hersteld. Voor de 
Dutch Design Lobby is de gebruikelijke benadering van 
de creatieve industrie echter niet goed genoeg. De focus 
ligt te veel op de fysieke en functionele omkadering van 
innovatief design. Elke stad wil vandaag een creatieve 
stad zijn. Hierdoor ontstaat een competitie tussen 
steden voor het aantrekken van een fictieve creatieve 
middenklasse. Deze strijd biedt weinig voordeel voor 
Nederland als geheel en is geen duurzame basis voor 
haar welzijn en welvaart. 
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Informele gemeenschappen als motor 

Eindhoven toont dat er veel meer nodig is dan het 
aanbieden van stille werkateliers en commerciële 
horeca. Eindhoven ontwikkelde zich tot de bakermat 
van de Dutch Design Lobby door rekening te houden 
met een tot nog toe ondergewaardeerd element van 
de designindustrie: de intermenselijke factor. De Dutch 
Design Lobby zet zwaar in op de designgemeenschap. 
Uniek aan deze gemeenschap is het inclusieve karakter. 
De grens wordt niet eng getrokken rond een clubje dat 
zichzelf het kunstmatige etiket van ontwerper aanmeet. 
De Dutch Design Lobby is een uitgebreide groep van 
designers, marktpartijen en consumenten met smaak. De 
individuele deelnemers delen kwaliteiten zoals openheid 
en gemeenschappelijkheid – wat in vaktermen open 
source en creative commons heet. 
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De gemeenschap van de Dutch Design Lobby staat 
open voor iedereen. Zij beperkt zich niet in ruimte en 
tijd – zoals de oude industrie zich beperkte tot de hoge 
fabrieksmuren en vaste arbeidstijden. De Dutch Design 
Lobby is een uniek lichaam dat overal op elk moment 
optreedt in telkens muterende vormen. Zij ontleent haar 
slagkracht aan de diverse activiteiten van mensen die 
samen zijn en alle rijkdom die daaruit voortvloeit. Deze 
sociale factor is het handelsmerk van de Dutch Design 
Lobby. Het vormt de fragiele bron van de ongenaakbare 
concurrentiepositie die het inmiddels verworven heeft 
op de wereldmarkt. Designers en ondernemers vinden 
hun inspiratie in de gemeenschap en smeden er hechte 
samenwerkingsverbanden die de kans op succes en 
falen voorbestemmen. 
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De versmelting van leven en werk 

De relatie tussen het menselijke en het ondernemende 
aspect in Dutch Design wordt te vaak onderschat. 
Het verlangen naar gemeenschap onder ontwerpers 
is geen persoonlijke, private aangelegenheid. Voor 
ontwerpers kan een informeel gesprek in de kroeg even 
productief zijn als uren ontwerparbeid in het atelier. In 
ontwerpateliers wordt steeds meer tijd en ruimte geboden 
voor gemoedelijke gesprekken en inspirerend vertier. In 
de Dutch Design Lobby versmelt de arbeidstijd en vrije 
tijd van de ontwerper tot een ondeelbaar geheel. 

De versmelting van werk en privé geldt ook voor 
ondernemers. Deze voet van gelijkheid is het bindende 
element in de Dutch Design Lobby. In een spontaan en 
informeel gemeenschapsleven ontmoeten designers 
en ondernemers elkaar als gelijken, als mens. Enkel in 
deze intermenselijke, buitenprofessionele sfeer kan de 
vertrouwensrelatie ontstaan die het succes uitmaakt van 
Dutch Design. 
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Resumé

De Dutch Design Lobby is een lichte gemeenschap 
en mag niet verward worden met georganiseerde 
interactievormen. Netwerkfeestjes en pitch-avonden 
missen het cruciale ingrediënt waar innovatie mee 
begint: de één-op-één-ontmoeting. De Dutch Design 
Lobby verleent zichtbaarheid aan deze dimensie van 
de ontmoeting als katalysator van economisch kansrijk 
design. Zij staat garant voor een ongedwongen, 
gemoedelijke atmosfeer zonder onmiddellijk 
winstoogmerk en zonder enge fixatie op de discipline. 
Zij treedt op ver van de publieke schijnwerpers, de 
commerciële horeca en de stille werkateliers. De Dutch 
Design Lobby zit dicht op de huid van de dagelijkse 
bezigheden van de ontwerper en ondernemer. Zij 
laat zich dan ook niet vangen in vaste plekken, vooraf 
bepaald tijdstippen of door curatoren voorgekauwde 
programma’s. De Dutch Design Lobby gebeurt overal, 
altijd en in steeds wisselende vormen en hoedanigheden.
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Strijp-S: thuishaven van de Dutch Design Lobby

De Dutch Design Lobby vormt een sterk merk dat terecht 
hecht aan Eindhoven, de stad van Philips. Als Nederland 
internationaal bekend staat als bakermat van kennis en 
innovatie dan vormt Eindhoven hiervan het kloppende 
hart. De nieuwe designethiek van de Dutch Design 
Lobby leeft in Eindhoven meer dan in welke andere 
stad. Eindhoven wordt hiervoor beloond met de titel van 
designhoofdstad van Nederland. De Dutch Design Week 
kan enkel in Eindhoven plaatsgrijpen. 

Het designkwartier Strijp-S vormt de proeftuin van de 
Dutch Design Lobby. Als productiesite van Philips, 
stond Strijp-S jarenlang bekend als ‘De Verboden Stad’. 
Slagbomen en hekken beveiligden de mensen, de 
werkzaamheden en vooral de uitvindingen van Philips. 
Na de herontwikkeling van het gebied staan open source 
en creative commons voorop. Zij maakten van Strijp-S 
een gewild en inspirerend woon, werk en verblijfsgebied. 
De combinatie van rijksmonumenten en nieuwbouw 
geven de activiteiten van designers en ondernemers 
extra glans.
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Een investeringsstrategie in third spaces

De Dutch Design Lobby verzet zich tegen overmatige 
publieke investeringen gericht op fysieke infrastructuren, 
museale instellingen, publieksevenementen en 
individuele ontwerppraktijken. Deze goedbedoelde 
initiatieven verstoren de precaire ecologie van het Dutch 
Design en parasiteren op haar succes. 

De Dutch Design Lobby zal in samenspraak met de 
betrokken gemeentelijke en rijksoverheden maatregelen 
uitwerken om de geldkraan richting creatieve industrie 
toe te draaien. De geijkte marktprocessen van 
vraag en aanbod en het vrij verkeer van goederen 
en personen bieden de beste garantie op kansrijke 
designondernemingen. 
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De verantwoordelijkheid van de overheid ligt 
in het stimuleren van een ontmoetings- en 
samenwerkingklimaat. Alle aandacht en middelen 
moet gaan naar het wederzijds vertrouwen tussen 
designers onderling en tussen designers en zakenlui. 
Een doeltreffend instrument is bijvoorbeeld het bieden 
van aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor sociale 
milieus, zoals drankgelegenheden, sportclubs en 
hang-outs. Niet enkel commerciële entiteiten moeten 
ondersteund worden, maar vooral ook informele sociale 
netwerken zonder winstoogmerk. Een cocktail van beide 
is de sleutel van het succes van de Dutch Design Lobby. 

Sociale omgevingen vormen de levensnoodzakelijke third 
spaces tussen de gebruikelijke ontmoetingsmilieus: het 
stille ontwerpatelier en de pompende business room. Het 
zorgt dat het gesprek tussen designer en ondernemer 
gaande blijft en geen thuiswedstrijd wordt voor één van 
beide partijen. Eenrichtingscommunicatie is onproductief 
voor beide partijen. Het succes van de Dutch Design 
Lobby ligt in het versmelten van de expertise en het 
verlangen van ontwerper en ondernemer. 
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Omgangsvormen in de Dutch Design 
Lobby

Zes praktische richtlijnen formaliseren wat 

door duizenden succesvolle designers 

in Nederland spontaan en op dagelijkse 

basis in de praktijk wordt gebracht. De lijst 

beoogt geen volledigheid en vraagt om 

voortdurende aanpassing.
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1) De Dutch Design Lobby vervlecht 

leven en werk. 

Dutch Design spruit voort uit de persoonlijke 

ervaring en het sociale leven van de 

designer. Succes is existentieel. Vanuit 

sociale netwerken worden vernieuwende 

producten ontwikkeld. Meer leven = meer 

werk, en omgekeerd: meer werk = meer 

leven.
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2) De Dutch Design Lobby ben je zelf. 

Marktsucces hangt niet af van de grootte 

of professionaliteit van je praktijk. Als 

veelbelovende eenmanszaak of als 

succesvol bureau… Dutch Design staat of 

valt met jouw ondernemersmentaliteit.
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3) De Dutch Design Lobby ontwikkelt 

zich buiten geformaliseerde 

arbeidsrelaties.

Innovatief design is geen branche. De 

productieve drijfveer ligt buiten de economie. 

Kortstondige, ongedwongen en flexibele 

kortsluitingen tussen ontwerpers en andere 

maatschappelijke partijen vormen de bron 

van innovatie. Een vast werkverband doodt 

elke creativiteit en innovatie.
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4) De Dutch Design Lobby ziet achter 

elke onderneming een mens staan. 

Beschouw bedrijven niet als machtige, 

ongrijpbare krachten. Een bedrijf is een 

verzameling mensen die in die hoedanigheid 

aanspreekbaar en mobiliseerbaar zijn. Staar 

je niet blind op een CEO in een strak pak. 

Richt je op de man of vrouw die erin steekt.
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5) De Dutch Design Lobby stelt zich open 

naar het verlangen van de partners. 

Voor een innovatief idee schuiven 

ondernemers graag de eigen heilige 

huisjes opzij. Het is echter onvermijdelijk 

dat onuitgesproken voorkeuren het 

ontwerpproces kleuren. Achterhaal in een 

gemoedelijke sfeer hoe jouw ontwerp de 

geloofwaardigheid van jouw zakenpartners 

versterkt, hun bekendheid vergroot en meer 

kansen biedt op de markt. Deze factoren 

bepalen het succes van het ontwerp en dus 

ook jouw succes als ontwerper.
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6) De Dutch Design Lobby rekent met de 

wet van toenemende zakelijkheid. 

Voor elk stadium in de uitwerking van het 

economisch succes van een designproduct 

is er een overeenkomstig niveau van 

zakelijkheid. Eerste brainstormsessies 

met marktpartijen vereisen een andere 

ontmoetingsatmosfeer dan voor de 

marktafstemming van het prototype of finale 

afspraken over winstverdeling. Bereken voor 

elke stap het juiste type sociale omgeving in 

functie van de rendabiliteit.
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Partners

De volgende strategische partners ondersteunen direct 
en indirect de werking van de Dutch Design Lobby 
Eindhoven (DDL040):

• Van Abbemuseum, www.vanabbemuseum.nl, +31 
(0)40 2381000
• Onomatopee, www.onomatopee.net, +31(0)40 
8433854
• Dialogues House van ABN-AMRO, 
www.dialogueshouse.nl, +31 (0)20 430 1500
• BAVO, www.bavo.biz, +31 (0)6 33740352
• Remco de Blaaij, cultural producer, +31 (0)40 2381000 
• Fonds BKVB, www.fondsbkvb.nl, +31 (0)20 5231523
• Strijp-S, www.strijp-s.nl, +31 (0)40 2511847
• Dutch Design Week, www.ddw.nl, +31(0)40 2961150
• Gemeente Eindhoven, www.eindhoven.nl, +31 (0)40 
2386000

De partners staan ter beschikking voor toelichting 
en advies. Persoonlijk contact met designers en 
ondernemers actief in Eindhoven wordt aanbevolen.
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Oproep

Iedereen kan deel worden van de Dutch Design Lobby.

Belanghebbenden worden uitgenodigd een rechtmatig 

aandeel te nemen in de Dutch Design Lobby. 

Dialogues House is een initiatief van

Remco  de  Blaaij

cultural producer


