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Inleidende
Samenvatting

Ontwerpers verbeelden nieuwe wijzen van (samen)leven.
Hun concepten, experimenten en producten geven concreet
vertaling aan actuele maatschappelijke ambities, introduceren technologieën in onze belevingswereld en dragen bij aan
de kwaliteit van het private en het openbare domein. Door de
bijzondere combinatie van faciliteiten in onderwijs, onderzoek
en bedrijfsleven is Designdistrict Brabant een uitzonderlijke,
en internationaal gewaardeerde broedplaats voor designtalent. Dat talent verdient het hele jaar door een podium van
internationaal niveau.

ondanks alle beperkingen met ons kleine team een kwalitatief
goed programma hebben weten neer te zetten. En dat we
meer dan 100 creatieven konden ondersteunen, door hen
te coachen, in nieuwe netwerken te introduceren, werk van
hen te exposeren, promoten en/of te verkopen en toch nog
ruim 43.000 bezoekers met de toekomstgerichte kracht van
design in aanraking konden brengen. Resultaten waarmee
we hebben bijdragen aan de stedelijke en provinciale agenda
om in designstad Eindhoven het hele jaar rond een podium te
bieden aan de creatieve industrie.

Vanuit dat idee biedt Kazerne Foundation (hierna te noemen
Kazerne) in het hart van designstad Eindhoven een gastvrije
en inspirerende omgeving waarin zoveel mogelijk mensen –
van ingewijden en liefhebbers tot toevallige voorbijgangers
– op ontspannen wijze kunnen ervaren hoe design waarde
toevoegt aan de wereld waarin wij leven. Elke dag opnieuw
kan de bezoeker hier deelgenoot worden van de dromen en
beloften die ontwerpers ons voortoveren. Desgewenst zelfs
24/7. Want met dank aan een groeiende community bestaat
Kazerne uit 2.000 m2 tentoonstellingsruimte met daarin
9 hotelkamers, 4 multifunctionele ruimtes, 2 restaurants,
1 designshop en 1 creatieve sociëteit. In deze vernieuwende
mix van inclusieve en exclusieve verblijfs- en ontmoetingsruimten biedt Kazerne aan startende en gevestigde designers
een geëngageerd podium dat met exposities, verbindende
en verdiepende activiteiten de tijdgeest wil doorgronden.
Voor designstudenten en -professionals, hun belanghebbenden en publiek draagt de presentatie-instelling door
middel van tentoonstellingen bij aan de zichtbaarheid van
recente ontwikkelingen in het ontwerpveld, terwijl de gastvrije
ontmoetingsplaats aanleiding biedt om uiteenlopende leefwerelden en cross-sectorale netwerken te ontmoeten, binnen
een programma dat verbinding, ontdekking en inspiratie
stimuleert en uitdaagt tot verdieping. Zo fungeert Kazerne als
actieve spil in de rijke Eindhovense infrastructuur voor design,
techniek en onderzoek, die een zeer divers lokaal, regionaal
en (inter)nationaal publiek verleidt en middels vele gasten en
publicaties tot ver buiten de regio zijn weerklank vindt.

Enkele hoogtepunten: we exposeerden werk van onder meer
Paulien Nabben met Rwandese ambachtslieden (textiel
ontwikkelen vanuit lokale plantaardige grondstoffen en zo bijdragen aan economisch en ecologisch welzijn) Noor Bootsma
(gemeenschappelijke tuinen als model voor de zorg over de
oceanen, de common waters), Studio VanTot (collectie (solar)
verlichting), Social label (design dat geproduceerd wordt
door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt)en brachten
kunstenaar-moeder en ontwerper-dochter Bergmans voor
het eerst samen in een tentoonstelling (uitvergrote tekeningen en een meditatieve neonsculptuur). We ontwikkelden de
tentoonstelling Between No-Longer and Not-Yet, naast twee
spontane mini-graduation shows om recente DAE-alumni
een hart onder de riem te steken na hun zo node gemiste
grote show. We organiseerden drie edities #DesignOpen (ook
tijdens DDW), waarbij we met het lokale designveld openingstijden en netwerk deelden om ondanks de gemiste beurzen op
afspraak toch nieuw werk te kunnen presenteren aan musea,
galerieën, collectioneurs, labels, producenten en pers. Het
wekelijkse EHV Innovation Café met tech- en designtalks
werd een streaming event als dat niet live kon, met onder meer
Roy van der Meel over de werking van RNA therapeutics &
vaccines. We hosten het programma ter afsluiting van het
programma Creatieve Industrie en een speciale editie van het
World Hope Forum. Met het Van Abbemuseum onderzochten
we minutieus de totstandkoming van de omvangrijke Collectie
Edelkoort en hoe haar ontwikkeling bijdraagt aan die van
het ontwerpveld. Acht genomineerden voor de Kazerne
Design Award werden tentoongesteld. Teun Zwets ontving de
aanmoedigingsprijs van 5.000 euro voor zijn serie geïmproviseerde huisraad, een ode aan zijn immense maakdrang.
Achter de schermen werkten we aan het aanscherpen van
de inhoudelijke profilering, aan de structurering van interne
processen, publieksmonitoring, de invulling van de culturele
codes en andere beloofde programmaonderdelen. Er waren
meerdere nieuwe mede-mogelijkmakers. We werden meer dan
200 keer genoemd en/of omschreven in publicaties, waaronder Walllpaper, Damn, en het Eindhovens Dagblad. We
waren onderdeel van het Koningsdagprogramma, dat vanuit
Eindhoven werd uitgezonden. Om bij te dragen aan de geschiedschrijving rond design werkten we gestaag verder aan
de online catalogus, waarin we beogen alle sinds de opening
gepresenteerde werken en makers te publiceren. Er werden
audiotours, video's en vele foto's gemaakt. We ontwikkelden
designarrangementen, terugblikken en vooruitblikken op de

Vanwege de coronapandemie waren de afgelopen jaren een
uitzonderlijke rollercoaster. Waar we begin 2020 werden verrast en begin 2021 nog vol verwachting uitkeken naar het einde
van beperkende maatregelen bleek het virus in het najaar nog
een staartje te hebben. Slechts een derde van de tijd konden
we vol open voor publiek, dat nog aarzelend bleek. De uitzonderlijke omstandigheden dwongen ons om steeds te schakelen
tussen beperkingen en mogelijkheden: aanpassen, brainstormen, ontwikkelen, vooruitschuiven, afzeggen, doorgaan.
Met onnoemelijk veel dank aan ontwerpers en gastcuratoren
die hun werk om niet ter beschikking wilden (blijven) stellen,
de noodsteun door Stichting Cultuur Eindhoven en Provincie
Noord-Brabant, de coulance van hen plus Brabant C, crediteuren, de overheid en niet in de laatste plaats de verhuurder,
gaat het ons naar omstandigheden goed. We zijn trots dat we

social mediakanalen, met als doel onze community te blijven
inspireren. Want o, wat werd de inspiratie en interactie gemist:
toen we weer even open mochten merkten we de honger van
het publiek naar het onverwachte, het nieuwe en vooral de live
ontmoeting. Maar men was ook nog terughoudend.
En er ging natuurlijk ook wel wat mis. Vanwege de lockdown
rond de jaarwisseling 20/21 konden we de synergie van de
samenwerking met het Van Abbemuseum om publieksbereik
te vergroten niet ten volle benutten. De voorjaars/zomertentoonstelling werd afgeblazen, omdat te weinig publiek
in de gelegenheid was de tentoonstelling New Melancholy
te bezoeken. Kazerne Young had niet de energie om naast
alle online lessen ook nog online activiteiten te organiseren. Verbindende activiteiten zoals de verdere uitrol van
het loyaliteitsprogramma, artist-in-residence en cross-over
labs (waarbinnen makers met het MBK hands-on nieuwe
producten ontwikkelen) werden grotendeels op de lange
baan geschoven, omdat de organisatorische slagkracht maar
vooral ook het momentum ontbrak. Grotere georganiseerde
ontmoetingen waren niet toegestaan waardoor een belangrijk
deel van de verbindende en verdiepende kracht van Kazerne
wegviel. DDW 2021, onze grote publiekstrekker, was nog
aarzelend en met beduidend minder internationale gasten.
Het aanbod van makers die tijdens DDW wilden presenteren
bestond te vaak uit oppervlakkig onderzoek, simplistische ontwerpen en/of werk dat sterk verwijst naar/geïnspireerd is op
anderen, waardoor we weer met veel kunst en vliegwerk een
beroep op ons netwerk moeten doen. Het was een onzekere
tijd met een onverwachte emotionele druk op het team, die
niet bevorderlijk was voor de productiviteit – niets menselijks
is ons vreemd. En nu, na de lockdown, kunnen we vanwege
de enorme krapte op de arbeidsmarkt voor met name het
operationele team nog steeds niet iedere dag van vroeg tot
laat de gecombineerde zintuigelijke beleving bieden. Er zijn
simpelweg niet voldoende horecamedewerkers om 7 dagen
per week open te zijn. Het blijft schakelen met de handrem
erop. Desondanks blijven we veerkrachtig en positief gestemd.
Dat zit in onze aard. Als designers zijn we altijd bezig met
het vormgeven van de toekomst, met wat er nodig is voor de
hoopvolle, leefbare wereld van morgen.
De start van 2022 is sober. Rond de jaarwisseling was
Kazerne nog dicht. Hoewel de verwachtingen over mogelijke
gevolgen van eventuele mutaties van corona positief zijn, houden wij nog altijd rekening met nieuwe beperkingen in de loop
van het jaar, naast nieuwe uitdagingen, zoals krapte op de
arbeidsmarkt en in de supply chain bij leveranciers. En waar
midden in de coronacrisis het draagvlak voor cultuur en een
meer duurzame, inclusieve samenleving leek te vergroten zien
we nu alweer een tegengestelde richting. Als gevolg daarvan
verwachten wij voor de komende periode dat flexibiliteit en
creativiteit misschien wel meer dan ooit noodzakelijk zullen
zijn. In de hele samenleving. Daarbij is het voor onze organisatie zaak kort op de bal te blijven spelen en de lange termijn in
de gaten te blijven houden.
JAARVERSLAG 2021

LEESWIJZER
Dit jaarverslag valt onder de verantwoordelijkheid van Kazerne Foundation. Om het
gemengd culturele/hospitality concept te realiseren werken drie entitieten nauw samen, zie
ook Hoofdstuk 7 Organisatie. Binnen het totaalconcept is Kazerne Foundation verantwoordeliijk voor de inhoudelijke programmering, Kazerne BV (waarvan de Foundation 100%
aandeelhouder is) voor de horeca-exploitatie en Stichting ter behoud van Klein Paradijs
voor het behoud en beheer van het erfgoed. Ondanks dat de activiteiten van de erfgoedstichting en de horeca-exploitatie nadrukkelijk buiten dit jaarverslag staan dragen zij wel
bij aan de haalbaarheid dus worden hier en daar cross-verbanden gelegd.
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1.
Strategie

Kazerne is eind 2014 gestart op een vaste locatie in het hart
van designstad Eindhoven, na tien succesvolle pop-up pilots
tijdens Dutch Design Week (DDW), Glow en de Modefabriek.
We noemen dit Fase 1 van de herbestemming van het erfgoed.
In 2019 werd de gerenoveerde marechausseekazerne in
gebruik genomen, Fase 2, naast de industriële loods die in
aanvang van de gemeentereiniging was. Sindsdien bestaat
Home of Design Kazerne uit 2.000 m2 tentoonstellings- en
verblijfsruimten, waar de stichting makers ondersteunt in hun
artistieke en zakelijke ontwikkeling in een omgeving waar een
gevarieerd publiek eet, drinkt, werkt en slaapt.
Samengevat vertaalt Kazerne haar missie in de vier soorten
inhoudelijke activiteiten plus de communicatie daarover:
—Exposities met actueel en recent werk van wereldklasse
designtalent, zowel startend als gevestigd, vaak via studie
en/of werk verbonden met de regio;
—Verbindende activiteiten waarin we verschillende netwerken
bij elkaar brengen; talenten begeleiden en lanceren; crosssectorale labprojecten initiëren en faciliteren;
—Verdiepende activiteiten rond de exposities en algemene
thema’s in design; debat en kennisdeling
—Talentontontwikkelingsactiviteiten, om talenten in
verschillende fases van hun ontwikkeling ‘op maat’ te
ondersteunen.
Alle activiteiten vinden plaats op het ondernemende fundament van sfeervolle hospitalityfuncties.
Door de wereldwijde impact van design 24/7/365 te tonen, te
bevragen, en actief te bemiddelen, coachen, ontwikkelen en
promoten heeft Kazerne in korte tijd een eigen plaats in het
Nederlandse cultuursysteem verworven. Onze innovatieve formule krijgt waardering, getuige de opvolging van ontwerpers
met wie we samenwerkten, de bezoekersaantallen, publicaties
en enthousiaste reacties. In de regio Eindhoven en Brabant
is Kazerne in zeven jaar tijd bij een goed deel van publiek al
een begrip geworden. Landelijk en internationaal zijn we dat
met name bij geïnteresseerden in cultuur, leisure, innovatie en
erfgoed, designprofessionals en (vak)pers.
Vanuit de opbouwende kritiek dat het tijd werd om zelf meer
richting te kiezen, in plaats van op aanbod te blijven werken, is
in 2021 geïnvesteerd in de aanscherping van het profiel. Vele
startende en gevestigde makers, critici, curatoren en cultureel
geëngageerde businessadviseurs fungeerden daarbij als
inspiratiebron en/of klankbord, zoals (zonder de bijdrage van
anderen tekort te willen doen) de culturele makers vanuit het
LinC A (artistiek) programma aan de Universiteit van Utrecht
(met dank aan Cultuur Eindhoven), Christiane Berndes (curator Van Abbemuseum), Christien Geense (In Breedste Zin),
Marie Panken en Zavier Wong (DAE graduates 2020) Ilse
Crawford (Studio Ilse), Kiki van Eijk (Kiki&Joost), Gert Staal
(Critical Design Writer), plus het boek Critical Concepts for
the Creative Humanities van professoren Iris van der Tuin en
Nanna Verhoeff en de inspirerende serie keynotes binnen het
activistische World Hope Forum.

De afgelopen jaren koos de nog relatief jonge Kazerne ervoor
om toonaangevende ontwerpers – en hun perspectief op
actuele thema’s – een podium te bieden, binnen een community die vanuit gedeeld belang handen en voeten geeft
aan de behoeften van de makers. Vanuit het aangescherpte
profiel experimenteren we sinds het najaar 2021 met een
duidelijkere positie om zoveel mogelijk mensen – ontwerpers,
hun stakeholders en publiek – in beweging te brengen via de
thematiek van hoopvol design: de aantrekkelijke, bruikbare
en duurzame innovaties die ontwerpers creëren, met respect
voor complexe verwantschapsstructuren, oude ambachten en
wijsheden. Om zoveel mogelijk mensen tot beweging aan te
zetten focussen we op werk dat zowel kenners als het bredere,
algemene publiek aanspreekt, ingegeven door het BeautifulUseful-Durable-principe van activist Satish Kumar1. Anders
gezegd: esthetische kwaliteit, duurzame innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan centraal in bruikbare,
originele ontwerpen die je emotioneel raken, omdat ze dichtbij
in je dagelijkse leven komen.
Het is onze ambitie om uit te groeien tot een internationaal
podium voor hoopvol design, dat aandacht en respect heeft
voor complexe verwantschapsstructuren, oude ambachten
en wijsheden en dat bevlogen makers en publiek inspireert
die lijn te volgen. We beogen een beweging in gang te zetten,
waardoor we kunnen groeien in impact en (inter)nationale
positie en daardoor steeds meer en beter bij kunnen dragen
aan de versterking van het ontwerpveld. Aan zowel de ontwikkeling van de makers als aan de beleving en inzet van hun
toegevoegde waarde voor onze samenleving. Kazerne biedt
de locatie, infrastructuur, randvoorwaarden, community en
invalshoeken om de dialoog voor de verschillende belevingswerelden betekenisvol te maken. De toon van het gesprek
met de makers mag radicaal zijn, opruiend, geruststellend,
polariserend, verbindend. Maar de basis blijft altijd die van de
hoop. Anders dan in andere presentatie-instellingen gebeurt
dat bovendien in een omgeving waar de bezoeker letterlijk
in de expositie eet, drinkt, recreëert, (net)werkt en slaapt.
Bovendien is het in de zelfbenoemde designstad Eindhoven
essentieel dat ontwerptalent 365 dagen per jaar op meer dan
één enkele locatie te zien is. Met een duidelijke differentiatie
versterken we elkaar alleen maar en wordt Eindhoven het hele
jaar door een inspirerende designbestemming.
–Ambitie: via de kracht van design bijdragen aan een meer
eerlijke, duurzame en respectvolle wereld, waardoor we samen
met de community van makers en hun belanghebbenden groeien
in impact en onze (inter)nationale positie versterken.
Toegegeven, het zijn flinke ambities. En toch denken we dat
de vliegende start van Kazerne heeft bewezen dat er veel
mogelijk is, juist rond een onderwerp als design als zijnde één
van de stuwende krachten bij het heruitvinden van de manier
waarop we vormgeven aan ons (samen)leven. Omdat wij zo
uitdrukkelijk vanuit een designperspectief opereren, delen we
ook het fundamentele optimisme van de ontwerper.

Doelstellingen 2021-2024
Vanuit de veelzijdigheid en wendbaarheid van het vakgebied
zijn er vele verhalen te vertellen. Vanaf 2024 willen we ons in
alle activiteiten laten leiden door hoopvolle voorbeelden voor
een meer humane en duurzame wereld, in lijn met de hiervoor
beschreven aangescherpte profilering. De keuze hiervoor is
nog pril. Daarom experimenteren we nu eerst met het ontwikkelen van die visie in haalbare activiteiten, in combinatie met
de drie eerder omschreven doelstellingen voor de huidige
beleidsperiode.

Doelstelling 1:
Ontwerpers, publiek en pers binden en activeren
Om de impact te vergroten en een sterkere internationale
positie te verwezenlijken is herkenning bij designtalent een
voorwaarde: met hun werk en aanwezigheid hebben zij een
aanzuigende werking op publiek en pers, die we willen confronteren met de laatste stand van zaken in de ontwerpwereld.
In hoofdstuk 2 belichten we de activiteiten en in hoofdstuk 3
de promotie de hieraan heeft bijgedragen.
Doelstelling 2:
Een duurzamere financiële basis ontwikkelen
Kazerne kan de inhoudelijke activiteiten voor een belangrijk
deel zelf bekostigen, ook al is ondersteuning door overheden
en fondsen in dit stadium voor het realiseren van de beoogde
hoge kwaliteit nog onmisbaar. Om continuïteit te waarborgen
wil Kazerne als culturele ondernemer meer publiek en daarmee publieksinkomsten genereren. Voor een meer duurzame
financiële basis beoogt de stichting:
—een groei van de publieksaantallen: als we meer publiek
bereiken kunnen we meer mensen de betekenis van design
laten ervaren en tegelijk meer publieksinkomsten genereren.
In hoofdstuk 4 belichten we de publiekswerking;
—de ontwikkeling van nieuwe geldstromen, zie voor een toelichting hoofdstuk 5, ondernemend fundament.
Doelstelling 3:
De organisatie optimaliseren
We zijn trots op wat we samen in korte tijd hebben neergezet.
We kregen lovende kritieken over de kwaliteit van de programmering en oogstten waardering voor ons ondernemerschap.
Om de ambitie te verwezenlijken wil de snel gegroeide organisatie steeds verder professionaliseren en optimaliseren. Zie
hoofdstuk 6 voor de ontwikkelingen in 2021.

1

Satish Kumar. 2014. Soil, Soul, Society. Brighton: The Ivy Press
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2.
Activiteiten
TARGET

REALISATIE

AANBOD

			EXPOSEREN
2
6
TENTOONSTELLINGEN
1
0
GASTCURATOREN
80
111
BETROKKEN MAKERS
			
(47 INTERNATIONALE MAKERS)
80
49
AUDIOTOURS
			VERBINDEN
46
40
EINDHOVEN INNOVATION CAFÉS*
3
1
LABPROJECTEN
			LOYALITEITSPROGRAMMA
			AMBASSADORS:
5
1
- NETWERKEVENTS
2
1
- RONDLEIDINGEN
2
1
- TOURS
2
2
- MEET-THE-DESIGNERS
			BUSINESS MEMBERS:
4
0
- NETWERKEVENTS
2
0
- RONDLEIDINGEN
2
0
- TOURS
1
0
- MEET-THE-DESIGNERS
			PRIVATE/JUNIOR MEMBERS:
4
2
- NETWERKEVENTS
2
1
- RONDLEIDINGEN
1
1
- TOURS
1
2
- MEET-THE-DESIGNERS
			FRIENDS:
3
0
- RONDLEIDINGEN
2
4
MEET-THE-DESIGNERS
			
(WAARVAN 2 OPENBAAR*)
			VERDIEPEN
4
3
INTERACTIEVE INSPIRATIESESSIES*
6
6
INTERACTIEVE LEZINGEN*
3
1
PARTNERBIJEENKOMSTEN
3
0
VERZAMELAARSWORKSHOPS*
100
139
INTERACTIEVE RONDLEIDINGEN
			
(49 PERS, 26 BETAALD,
			
59 GRATIS, 5 OPENBAAR*)
3
0
DESIGN-THINKING-WORKSHOPS
			EDUCATIE
2
0
KUNSTGESCHIEDENISLESSEN + DAE
3
6
RONDLEIDINGEN SCHOOLGEBONDEN
			TALENTONTWIKKELING
1
1
KZ DESIGN AWARD
8
1
KAZERNE YOUNG ACTIVITEITEN
4
0
KZ AIR-PROJECTEN + DESIGNLABS
6
0
BUSINESS-WORKSHOPS + BNO
0
14
OVERIGE OPENBARE ACTIVITEITEN*
			
62
68
*OPENBARE ACTIVITEITEN

Om via de kracht van design bij te dragen aan een meer eerlijke, duurzame en respectvolle wereld, is een sterk inhoudelijk
programma en de herkenning daarvan bij designtalent een
voorwaarde: hun werk en aanwezigheid heeft een aanzuigende werking op publiek en pers, die we willen confronteren
met de laatste stand van zaken in de ontwerpwereld. Door
allianties aan te gaan met vernieuwers in de internationale
ontwerpwereld, oog te hebben voor thema’s van zowel jonge
talenten als de gevestigde orde, de behoefte van hun belanghebbenden en dit zowel met professionals als het brede,
meer algemene publiek te delen, groeit onze zeggingskracht,
geloofwaardigheid en impact. Voor alle betrokkenen wil
Kazerne dé plek zijn waar zij telkens opnieuw de voorhoede en
hun werk ontmoeten.
We beogen zoveel mogelijk primeurs te lanceren, zowel van
gevestigde als nieuwe makers. Ook als het nog niet bewezen
is, of wij het zelf nog niet helemaal kunnen plaatsen. We
stappen uit de traditie van de bewezen canon en laten de
vernieuwers het voortouw nemen om ons te verbinden en
inspireren. De vraag of iets interessant en relevant is of lijkt,
weegt daarbij zwaarder dan een waardeoordeel van goed
of slecht. We zijn bereid om experimenten te tonen en aan te
gaan die niet bij voorbaat een gegarandeerd succes zullen
opleveren, maar toch een toegevoegde waarde hebben – zonder vrijdenkers zou onze wereld niet in beweging blijven of op
zoek gaan naar de échte antwoorden achter dagelijkse kleine
en grote dilemma’s. Daarbij pretenderen we niet een compleet
of compleet historisch onderbouwd beeld te geven, die taak is
toebedeeld aan anderen. Liever definiëren we onze rol aan de
hand van de veelkleurigheid en dynamiek die kenmerkend is
voor de ontwerpwereld zelf: onvoorspelbaar en tegelijk urgent,
met de blik op wat je leven morgen raakt, autonoom gedacht
en vanuit het radicale idee dat ook kleine stapjes een grote
verandering teweeg kunnen brengen.

De benadering is altijd kritisch en reflecterend, waarbij
we gebruik maken van contradicties en tegenstellingen in
perspectieven en – wars van rookgordijnen en window dressing – de rol van luis in de pels aannemen. Soms wordt er
juist gekozen om werk te laten zien of te bespreken dat meer
pretendeert dan het waarmaakt, naast werk dat wel aan
beloftes voldoet om het debat aan te scherpen. Soms vol
bewondering, soms tongue-in-cheek ironisch en zelfs rebels.
Daarbij zijn wij benieuwd naar de synchroniciteit en blijven
we vragen stellen: hoe beïnvloeden ideeën elkaar? Worden
beloftes onderbouwd? Hoe kunnen bondgenootschappen
worden gesmeed? Welke wereldbeelden tekenen zich hier af?
Wie kunnen we bij een verdere ontwikkeling en verspreiding
betrekken? En hoe kunnen we de proposities die ons worden
voorgetoverd onder een veel breder, liefst lokaal én internationaal publiek bekendmaken?

Verdeeld over de focusgroepen (zie ook hoofdstuk 3, communicatie) organiseert en faciliteert Kazerne doorlopend:
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F

Exposities
Verbindende activiteiten
Verdiepende activiteiten
Educatieve activiteiten
Talentontwikkelingsactiviteiten
Overige publieksactiviteiten

Hierna vatten we per onderdeel de activiteiten in 2021 samen.

Om met zoveel mogelijk mensen op indringende wijze de rol
en waarde van design te kunnen delen en ook zoveel mogelijk
bedrijven te stimuleren met ontwerpers samen te gaan werken
is de synergie van de live ontmoeting belangrijk. Daarom
ligt de eerste loyaliteit bij regionale makers, maar we werken
vanuit een internationaal netwerk, zie ook hiervoor ook de
bijlage netwerk.
Er is oog voor zowel startende als gevestigde makers. We weten dat succesvolle ontwerpers en curatoren deuren openen
voor jong talent en dat jong talent graag in de nabijheid van
hun helden verkeert. En dat het nog maar de vraag is wie zich
aan wie optrekt. Hun betekenisvolle werk wordt via exposities,
(gearrangeerde) ontmoetingen en debat met een zo groot en
divers mogelijk publiek gedeeld.
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2A.
Exposities
Kazerne realiseert tentoonstellingen met recent en actueel werk van de wereldtop in
design, ook vanuit samenwerking met gastcuratoren en critici, waar de combinatie van
startend en gevestigd talent elkaar versterkt. Vaak hebben zij vanuit hun opleiding of werk
een link naar de regio. De tentoonstellingen visualiseren de betekenis van design, vormen
een toegankelijke basis voor storytelling, reflectie en geschiedschrijving en het gesprek over
de betekenis van design, trekken (inter)nationaal (pers)aandacht, bieden toptalent coachend een springplank naar internationaal gerenommeerde musea, galeries en bedrijven
en versterken het regionale culturele ecosysteem. Het publiek krijgt op een toegankelijke en
uitnodigende manier de jongste ontwikkelingen in design gepresenteerd terwijl er voor de
makers aandacht wordt gegenereerd bij (inter)nationale pers, musea, galeries en potentiële opdrachtgevers.
Om de toonaangevende verhalen van nu te vertellen presenteerde de organisatie in 2021
in een samenhangende balans een diversiteit aan recente werken die je leven van dichtbij
raken: zowel 2D/3D-experimenten en concepten als objecten, materialen, producten en
kunstinstallaties. Een theoretisch onderzoek is, hoe interessant ook, alleen de juiste match
voor Kazerne als er een proof of concept is, een materiaalproef, app of anderszins iets
tastbaars. Fysiek is er ruimte voor zowel kleine subtiele ontwerpen als grote installaties en
monumentale gebaren. Werk om over te praten en om te verkopen aan verzamelaars en
opdrachtgevers, want omzet maakt het bestaan van ontwerpers en Kazerne als Home of
Design mogelijk.
In 2021 waren er 11 tentoonstellingen, waarvan 7 nieuwe, 2 grotere* en 9 kleinere.
Vanuit 2020
—Recalculating Route (herfst 2020 – voorjaar 2021)
—New Melancholy by Edelkoort, Van Abbemuseum, Kazerne (herfst 2020 – herfst 2021)*
—Comma by Lidewij Edelkoort (herfst 2020 – herfst 2021)
—Impromptu #1 (herfst 2020 – voorjaar 2021)
Nieuw in 2021
—Impromptu #2 (voorjaar – zomer 2021)
—Floating Lights – VanTot (voorjaar – zomer 2021)
—Closing Program Creative Industries – Stichting Cultuur Eindhoven (herfst 2021)
—Kazerne Design Award 2021 (vanaf herfst 2021)
—Between No-Longer and Not-Yet (vanaf herfst 2021) *
—The Pink House – Social label (vanaf herfst 2021)
—Impromptu #3 (vanaf winter 2021)
In de volgende paragrafen lichten we de gerealiseerde tentoonstellingen verder toe. Zie
voor meer inhoudelijke informatie per expo de bijlagen.
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Recalculating Route
By Floris Schoonderbeek
Zoeken, ervaren, proberen. Beleving is elementair om een duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen. Vanuit de overtuiging dat een nieuwe notie over een rijk bestaan
essentieel is voelt ontwerper Floris Schoonderbeek de urgentie om producten te ontwikkelen die nieuwe gewoontes en bevindingen in zich dragen. Rond zijn mobiele werkplaats
‘Field Station’ nodigde hij andere denkers en doeners uit om spelenderwijs producten te
realiseren die bijdragen aan een natuurinclusief en kwalitatief hoogwaardig bestaan. Een
aanmoediging om een andere afslag te nemen.
Schoonderbeek studeerde Productdesign aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in
Arnhem. In 2003 studeerde hij nog korte tijd aan de Design Academy Eindhoven, maar
besloot al snel zijn eigen studio op te richten. Gedreven om eigenhandig de wereld te
veranderen richtte hij in 2007 zijn eigen productlabel Weltevree op. Weltevree is inmiddels
uitgegroeid tot een succesvol, gerenommeerd en onderscheidend productlabel.
Als ontwerper voelt Schoonderbeek de noodzaak om te zoeken naar nieuwe gewoontes
en nieuwe producten, voor een natuur-inclusief en kwalitatief hoogwaardig bestaan. Met
een zelfgebouwde camper als mobiele werkplaats is hij op pad gegaan om samen met
andere denkers en doeners te zoeken, te ervaren, te beleven en te proberen. Met als doel
tot nieuwe oplossingen te komen, maakt Recalculating Route het ontwerpproces en de
zoektocht die aan oplossingen voorafgaat inzichtelijk. “Door het experiment aan te gaan
en dingen te doen, leer je de techniek en kwaliteit van de ervaring goed begrijpen. Je voelt
wat de sensatie of beleving van een product is,” aldus Schoonderbeek. Die beleving is essentieel bij de positieve gedragsverandering die door het gebruik van deze producten moet
ontstaan, en die nodig is voor een brede duurzame transformatie. Zo wordt een regenton
niet alleen een functioneel duurzaam object, maar ook een les in watergebruik. En zo laat
de Botanictub zien hoe je rust en luxe kunt ervaren in een natuurlijke omgeving, waarbij je
ondertussen een positieve impact hebt op die omgeving. Dit project is een uitnodiging en
aanmoediging om onze kennis en kunde anders in te zetten.

"Wat is de kracht van een product volgens jou? Het aardige
van als iets eruitziet als een product, mensen er anders naar
kijken. De regenton is het verst ontwikkelde product dat uit
het project is gekomen daarentegen oogt de Sunstove nu nog
als een installatie. De expositie in De Kazerne heeft er voor
gezorgd dat bezoekers vertrouwen en zicht krijgen op de andere producten die nog niet op datzelfde level van ‘af’ zitten.
Ik noem dat de power of the product. Ik wil nieuwe dingen
maken, waarin ik een brug sla tussen wat mensen al weten,
kennen en herkennen zodat ze zich ertoe kunnen verhouden en alledaagse handelingen anders kunnen én beleven.”
Floris Schoonderbeek in een interview van Jeroen Junte op
Designdigger

Herfst 2020 - Voorjaar 2021

RECALCULATING ROUTE
Video The outcome of an experimental roadtrip
Audiotour
Videotour + Q&A met Floris Schoonderbeek
FEATURING
Floris Schoonderbeek
EXHIBITION DESIGN
Annemoon Geurts
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New Melancholy
By Lidewij Edelkoort
Kunst en design samengebracht rondom een gevoel van melancholie. Vanaf 16 oktober
2020 was de indringende tentoonstelling New Melancholy te zien, verspreid over Van
Abbemuseum en Home of Design Kazerne in Eindhoven. De tentoonstellingen combineren kunstwerken uit het museum met eigentijds design dat DDW ambassadeur Lidewij
Edelkoort tijdens haar loopbaan heeft verzameld. De getoonde werken dragen een geest
en sfeer van melancholie in zich, passend bij een tijd van afstand houden en bezinning.
De bezoeker ervaarde hoe design en kunst reflectie en perspectief kunnen bieden, juist ten
tijde van een pandemie.
Charles Esche: “New Melancholy pretendeert niet te weten hoe ons leven er post-Covid-19
uit gaat zien. Wat het wel doet is het gevoel van leegte dat ons op dit moment beangstigt
ruimte te geven en tegelijkertijd die nieuwe ruimte te verkennen en bevragen. Het publiek
wordt meegenomen op een emotionele reis waarbij ze niet zo zeer antwoorden, maar eerder ervaringen krijgt aangedragen die helpen te vatten waar we nu zijn. Om vanuit daar
tastend de weg voorwaarts te vinden.”
De dubbeltentoonstelling is een eerste samenwerking tussen Edelkoort, Van Abbemuseum
en Kazerne, op initiatief van Kazerne's creatief directeur Annemoon Geurts. Zij strijdt al
jaren voor de culturele erkenning van design en de onmiskenbare rol die Edelkoort daarbij
vervult, niet in de laatste plaats voor Eindhoven. Het museum verlegt in de nabije toekomst
de focus van primair kunst richting kunst en design; met Eindhoven als thuisbasis is dat niet
meer dan logisch.
Herfst 2020 - Herfst 2021

“Na de bezinning ten tijde van de lockdown voor het
Covid-19 virus blijft de mens achter met een grote leegte. Het
is duidelijk dat het gedrag van de laatste twintig jaar de planeet, dieren en mensheid bedreigt en dat overproductie,
overconsumptie, over-informatie en over werk veel geld heeft
opgebracht voor een kleine groep mensen. De pandemie
heeft duidelijk gemaakt dat de sociale onrechtvaardigheid,
raciale verdeling en ecologische misstappen steeds groter
dreigen te worden, met eventuele gevolgen als burgeroorlog en een economische crisis die kan leiden tot een revolutie.
Hoe te handelen, hoe ons als burger op te stellen?
In de toekomst kijken lijkt voorlopig nutteloos, naar het verleden kijken heeft weinig zin meer en de status quo bevatten
is bijna onmogelijk door een kakofonie van stemmen en meningen.
Het gevoel van leegte dat ontstaat wordt gevoed door het
sociale afstand bewaren en het digitale communiceren, het
verdriet van afscheid van ouders die alleen sterven en studenten die geïsoleerd examen moeten doen. Het plezier van het
samenzijn en het ongemak van opsluiting wisselen elkaar af
in een spel van kat-en-muis. Er is liefde en verdriet, er is eenzaamheid en saamhorigheid, de mens is bedroefd en geestig.
Deze complementaire menselijke emoties leiden tot een gevoel van melancholie dat in de komende tijd de cultuur zal
gaan beïnvloeden, met soms zelfs sentimentele verschijningsvormen. Er wordt gezocht naar het juiste woord, de foutloze
noot, de perfecte danspas en het lekkerste brood om de poëzie van het dagelijkse tot uiting te brengen. Esthetiek gaat op
zoek naar bijna romantische aspecten.
De dubbelexpositie rond mijn collectie in Van Abbemuseum
en Kazerne put uit enkele desolate en eenzame werken uit de
permanente collectie van het museum, die in dialoog gaan
met een selectie van meer abstracte designstukken die allen
een vervreemdend karakter hebben. Gezamenlijk zullen deze
werken een gevoel van melancholie uitdragen, een melancholie gedragen door humor en afstand van het onderwerp.
Een gegeven dat beschouwd kan worden als The New
Melancholy.”
Lidewij Edelkoort

NEW MELANCHOLY
360˚ video
Audiotour
FEATURING
Angéline Behr, Pieke Bergmans, Daan Brouwer,
Daniel Costa, Léon de Lange, Richard Long,
Allan McCollum, Elsa Molinard, Bram Vanderbeke,
Jeroen Wand x Cor Unum, Oskar Zieta.
CURATED BY
Lidewij Edelkoort
EXHIBITION DESIGN
Koen Rijnbeek & Annemoon Geurts
THANKS
Van Abbemuseum, Lidewij Edelkoort
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Comma
By Lidewij Edelkoort
Een pauze, een gedachte, een haiku... deze tussenliggende momenten in het leven
kenmerken de tentoonstelling Comma. In een tijd waarin de wereld letterlijk gedwongen
is te vertragen, onderzoekt deze contemplatieve installatie hoe design, technologie en
ambacht naadloos kunnen worden geïntegreerd in onze leefruimtes. Net als de komma
zelf, inspireren deze producten tot een pauze, omdat ze perfect opgaan in de stilte van het
leven. Dagelijkse objecten, rustgevende kleuren en gerecycled textiel geven in stilte aan hoe
het onze beurt is om tijd te nemen.
Composities met ambachtelijke werken en eigentijdse designstukken – van keramiek tot
speelgoed tot meubels - zijn inbegrepen naast de nieuwste Google home producten. De
achtergrond bestaat uit wandkleden van de Nederlandse interieurarchitecten InaMatt,
gemaakt van restanten van antiek linnengoed - in de grootse traditie van quilten en
herstellen, een meditatief en in zichzelf gekeerd proces. Deze abstracte werken nodigen uit
om te reflecteren op de vele betekenissen van Comma: van het genieten van een ritme tot
het ervaren van de essentie van interactie en educatie - het weefsel van het leven en alle
menselijke connecties destillerend.
Herfst 2020- Herfst 2021

COMMA
360˚ video
Zaalvideo
CURATOR
Lidewij Edelkoort
ASSISTED BY
Philip Fimmano & Kaori Ieyasu
TEXTILES & EXHIBITION DESIGN
InaMatt
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Impromptu
Mini Graduation Show
Wat kan er wél om recentelijk aan Design Academy Eindhoven (DAE) afgestudeerden een
hart onder de riem te steken en hun werk te promoten? De lege tafels in het horecadeel van
Home of Design Kazerne inspireerden tot een spontane mini-tentoonstelling. Want ook
al waren de restaurants in 2021 van overheidswege gesloten en vond DDW dat jaar voornamelijk virtueel plaats, Impromtu en de andere tentoonstellingen met onder meer DDW
Ambassadeur Lidewij Edelkoort, Van Abbemuseum, InaMatt en Floris Schoonderbeek
waren met een reservering te bezoeken.
Geen Graduation Show. Creatief directeur – en zelf DAE-alumnus – Annemoon Geurts
herinnert zich als de dag van gisteren hoe belangrijk deze was voor haar carrière: “Daar
ontmoette ik een paar eerste grotere opdrachtgevers. En doordat je moet presenteren aan
vreemden leer je meteen de kracht van netwerken kennen. Bovendien was het een intensieve wrap up met studiegenoten met wie je jarenlang lief en leed hebt gedeeld.”
Op de oproep reageerden zo’n 40 graduates die hun afstudeerproject nog nabij hadden.
Voor Impromptu#1 selecteerde Geurts 16 talenten. Bastiaan Stoker presenteerde bijvoorbeeld zijn interactieve Dennis de Desk Lamp, die als een mens op je reageert, Mark Wang
zijn Microbe-Mate over micro-organismen als huisdieren en Emy Bensdorp haar oplossing
om PFAS-besmette grond te transformeren in schone bakstenen.
Impromptu is inmiddels een terugkerende interventie. Vanuit de waardering van de jong
afgestudeerden en de aantrekkingskracht op publiek is besloten waar mogelijk kleine minitentoonstellingen te realiseren.

IMPROMPTU #1
Interviews met exposanten
HERFST 2020 - VOORJAAR 2021
Baptiste Comte, Miles Le Gras, Jean-Baptiste
Gambier, Emy Bensdorp, Benjamin Motoc, Rollo
Bryant, Mark Wang, Valentin Bauberger, Teun
Zwets, Bas Stoker, Bram de Vos, Boey Wang,
Dae Uk Kim, Ethan Braunstein, Mathias Malm,
Marwane Soumer
SELECTIE
Annemoon Geurts
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IMPROMPTU #2
Audiotour
Interviews met exposanten
VOORJAAR - HERFST 2021
Olga Flor, Leanne van Hees, Ieva Jakusa, Gavin
Jones, Flora Lechner, Phillipp Pals, Marie Panken,
Giulia Pompilj, Bram de Vos, Zavier Wong.
SELECTIE
Annemoon Geurts
JAARVERSLAG 2021 – 16 | 64

IMPROMPTU #3
Audiotour
VANAF HERFST 2021
Maren Bang, Thibault Dupille, Benedetta Pompili,
Alice Watel
SELECTIE
Annemoon Geurts
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Floating Lights
By VanTot
Studio VanTot creëert feeërieke lichtgevende objecten. Designers Esther Jongsma en Sam
van Gurp onderzoeken in ieder nieuw ontwerp hoe zij innovatieve technische mogelijkheden – bijvoorbeeld elektrische laagspanning of zonne-energie – kunnen vertalen in
duurzame 3-dimensionale sfeermakers. Dat kan resulteren in lichtgewicht, modulaire
elementen met subtiel gepositioneerde lichtbronnen die samen een minimalistische
constructie vormen, met elektriciteit die je letterlijk kunt aanraken. Maar evenzogoed in
revolutionaire straatverlichting die zelf de zon opzoekt. Kenmerkend zij de verfijnde details
en de minutieuze precisie, er is geen materiaal of vorm te veel. Elegant toegepaste sciencefiction. Een spannende combinatie, van esthetiek tot materialisatie en techniek.
Zomer 2021

Esther Jongsma: “Zeker in coronatijd is het veel waard dat je
je werk uit de context van je eigen werkomgeving kunt halen
en kunt ervaren in de context waar het hoort: een plek waarin
in je design kunt ervaren en beleven en waar je je eigen netwerk kunt uitnodigen en waarin ook veel nieuwe mensen in
aanraking komen met het werk. Het voelt als een vertrouwde
omgeving waarin je het werk kunt testen en presenteren aan
het grotere publiek - een ‘soft launch’.”

FLOATING LIGHTS
Talk + Q&A met Esther Jongsma
FEATURING
Esther Jongsma & Sam van Gurp
JAARVERSLAG 2021 – 20 | 64

Programma Creatieve Industrie
By Stichting Cultuur Eindhoven
In de periode 2017-2021 gaf Cultuur Eindhoven invulling aan het Programma Creatieve
Industrie (PCI). De doelstelling is om de keten van cultuureducatie naar de top van de
creatieve industrie in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op de ontwikkeling
van deze industrievorm op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen. Binnen
dit programma zijn meer dan 60 innovatieve projecten en activiteiten geïnitieerd waarin
ontwerpers, creatieve ondernemers en onderwijsinstellingen samenwerken aan oplossingen voor praktische, dikwijls prangende, vraagstukken van het leven nu en in de toekomst.
De getoonde werken zijn voorbeelden van deze ketenversterkende samenwerking. Zie de
verdiepende activiteiten voor meer inhoudelijke informatie.
Herfst 2021
In opdracht van Stichting Cultuur Eindhoven.

PROGRAMMA CREATIEVE INDUSTRIE
Audiotour
FEATURING
Michelle Baggerman, Manon Barendse,
Ilya van den Berg, Eva Broekhuijse,
Koen Brugmans, Zeynep Dag, Lydia Fraaije,
Joes Janmaat, Shaakira Jassat, Nadia JellouliGuachati, Niki van der Ploeg, Simone Post,
Simone de Waart, Fabienne van der Weiden
EXHIBITION DESIGN
Annemoon Geurts
THANKS
Ministerie van OCW
Gemeente Eindhoven
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Kazerne Design Award
Nominees 2021
Teunland, een geïmproviseerde serie huisraad, werd op 16 september 2021 gehonoreerd
met de Kazerne Design Award. Vormgever Teun Zwets werd door de jury beloond met
eeuwige roem en 5.000 euro voor zijn project dat voortkomt uit de immense maakdrang
van de designer. Zwets was één van de 8 genomineerden, die allen recentelijk aan Design
Academy Eindhoven afstudeerden, voor de aanmoedigingsprijs.
De kasten, lampen, klokken, stoelen, kandelaars, asbakken en vazen in de serie Teunland
werden stuk voor stuk in minder dan een dag gemaakt door ADHD’er Teun Zwets. Daarbij
werkte hij met materialen die voorhanden waren – vaak afval van anderen – om zo min
mogelijk tijd te verliezen en geconcentreerd te kunnen blijven werken, zonder een dagelijkse
dosis Ritalin. Zwets: “Creëren werkt voor mij therapeutisch. Deze objecten visualiseren
mijn gedachten en gevoelens. Maken maakt mij blij, en ik wil mensen blij maken met mijn
creaties.” Met een focus op het praktische in plaats van het conceptuele en op bruikbaarheid in plaats van afwerking, creëert hij een authentieke, persoonlijke wereld die onze
wegwerpmaatschappij ter discussie stelt. Daarbij kiest hij zijn materialen zorgvuldig. De
meest duurzame ontwerpen zijn immers objecten die je voor lange tijd bezit.
De 8 genomineerden voor de tweede editie van de Kazerne Design Award waren Noor
Bootsma, Miya Fassbender, Niall Keville, Benjamin Motoc, Paulien Nabben, Marie Panken,
Tadeás Podracky en Teun Zwets. Zij presenteerden hun afstudeerwerk live en online in 4
minuten durende pitches. Ook Shaakira Jassat, winnaar van de Kazerne Design Award
2020 kwam aan het woord. Opvallend is de hoge kwaliteit van de ontwerpen, de diversiteit in onderwerpen en het gemeenschappelijk thema duurzaamheid.
Vanaf herfst 2021

Teun Zwets, winnaar 2021: Ik krijg een podium om mijn verhaal te kunnen vertellen waarom ik doe wat ik doe. Een
podium op een van de beste design hot spots van Eindhoven
om mijn werk te tonen. Publicaties in bladen en interviews,
zelfs gisteren nog een interview gedaan voor Eigen Huis
en Interieur. Ze hadden mijn werk gezien bij Kazerne tijdens DDW. eer mogelijkheden op het gebied van financiën
door het winnen van de Award. Leren spreken voor een grote groep mensen en een heldere presentatie te geven. Directe
verkoop van objecten tijdens en na de Award.
Noor Bootsma, genomineerde KDA 2021: “Het mogen deelnemen aan de Kazerne Design Awards was een inspirerende
ervaring, enerzijds door het leerzame aspect van het presenteren van mijn project voor een groot publiek, anderzijds
door het in aanraking komen met de projecten van mijn genomineerde collega’s. Hierdoor werd ik mij eens temeer
bewust van de diversiteit die design kan bieden.”
Benjamin Motoc, genomineerde KDA 2021: "For the past
years, Kazerne has been a great host and memorable support for young designers from the Design Academy. Despite
the pandemic, opportunities were created to present works
and meet with an audience, alongside more established artists and other contributors of the creative field. It is always a
pleasure to visit and collaborate! Success, and to the many
more events to come!"

KAZERNE DESIGN AWARD 2021
Awardshow
Audiotour
Interviews met genomineerden
WINNAAR
Teun Zwets
NOMINEES
Noor Bootsma, Miya Fassbender, Niall Keville,
Benjamin Motoc, Paulien Nabben, Marie Panken,
Tadeas Podracky
THANKS
Stichting Loyola
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BETWEEN NO-LONGER
AND NOT-YET
Om onze natuurculturele wereld meer humaan en duurzaam vorm te geven ligt geen
draaiboek klaar. En vanwege de verwantschapsstructuren tussen alle mensen, dieren,
planten en objecten is het vraagstuk ontzaglijk complex. We weten dat het anders moet,
maar hoe? De opgave lijkt te groot. Verblind en verlamd staren we in de koplampen.
Between No-Longer and Not-Yet is een plaats, moment of beweging met ruimte voor
verbeelding. Laten we de onzekerheid van deze tussenfase koesteren en samen, vanuit alle
domeinen hoopvolle voorbeelden voor nieuwe perspectieven creëren. Zodat we gekatapulteerd kunnen worden richting een meer humane en duurzame wereld voor alles en
iedereen.
Via het werk van startende en gevestigde ontwerpers roept Kazerne op om het potentieel
van deze tussenfase zinvol te gebruiken om te dromen, ons te laten verwonderen en inspireren door hoopvolle nieuwe perspectieven.
Vanaf Herfst 2021

BETWEEN NO-LONGER AND NOT-YET
Audiotour
Interviews exposanten
Talk met Talk Nanna Verhoef
FEATURING MRL
Pauline Agustoni, Jet & Pieke Bergmans, Geke
Lensink, Satomi Minoshima, Jesse Visser
PARTICIPANTS
Smith & Winken
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Mensen, dieren, planten en objecten. We delen oorsprong, omstandigheden
en klimatologische toekomst. Dit objectieve gegeven voedt de urgentie om onze
natuurculturele wereld meer humaan en duurzaam vorm te geven, voor meer
soorten dan alleen de 1% rijkste mensen op aarde2. De wereldwijde pandemie
heeft het besef daarvan alleen maar aangewakkerd. We weten dat het anders
moet. We weten dat maatschappelijke systemen drastisch anders moeten worden
ingericht om deze uitdaging aan te kunnen. Maar hoe? De verwantschapsstructuren zijn ontzaglijk complex. De opgave lijkt te groot. Verblind en verlamd staren
we in de koplampen.
We bevinden ons aldus in een ruimte en tijd waarin het lastig is om volledig te bevatten wat niet-meer is, wat nog-niet is, of in wording. Een onzekere tijd, waarin
het lastig is om te vertrouwen op bestaande kennis en inzichten, laat staan om te
voorspellen of de acties die we ondernemen de juiste zullen zijn, op de juiste plaats
en in het juiste tempo worden ondernomen. Dit moet echter niet worden geïnterpreteerd als iets negatiefs. De kloof, het interval of de passage tussen niet-langer
en nog-niet is een plaats, een moment of een beweging waarin verbeelding kan
plaatsvinden.
In het bewogen nu wordt de verbeelding in verschillende domeinen gefaciliteerd:
filosofie, inventieve wetenschap, politiek en activisme, scheppende kunsten, emotie en affectie. Hieruit ontstaat het inzicht dat onzekerheid en onbepaaldheid een
transformerend en emancipatorisch potentieel in zich hebben.3
Daarom geven wij toe – en stellen we voor om gezamenlijk toe te geven – dat
we het even niet meer weten. We laten de state-of-mind van de onzekerheid toe,
vanuit de wetenschap dat juist deze tussenfase de creativiteit aanwakkert. We onderzoeken, experimenteren en speculeren over hoe we anders, met onverwachte
anderen en vanuit andere perspectieven kunnen leren kijken. Hoe we met hoopvolle ontwerpen kunnen bijdragen aan de ombuiging van wat wetenschappers
ook wel het Antropoceen, Plantageoceen, Kapitaaloceen en/of Chthuluceen noemen, de klimaatverandering1. We doen pogingen die mogen mislukken. Doen iets
meer, of juist iets minder. Of misschien wel even niets. Dan dromen we, laten we
ons verwonderen en inspireren.
Want ondanks alle onzekerheden zijn we hoopvol gestemd. Tijdens de mondiale
lockdown bleek dat minder vliegen wel degelijk invloed heeft. En bedenk hoe onze
houding ten opzichte van plastic, vlees, racisme en gender in slechts een paar jaar
tijd aan het veranderen is. Dit maakt duidelijk dat we niet alles tegelijk hoeven te
veranderen. Dat ook vele kleine stapjes samen grote gevolgen kunnen hebben.
Om de uitdagingen van het huidige tijdsgewricht aan te gaan we hebben nu behoefte, nee sterker: de noodzaak, aan concretisering van bruikbare, schaalbare
ideeën die uitgaan van de verstrengeling en samenhang van alles en iedereen.
Gefundeerd, en niet op basis van onderbuikgevoelens. Met aandacht en zorg voor
de hele keten, van ruwe grondstof tot circulaire recycling, van eeuwenoude indigenous wijsheid tot artificiële speculaties. Met respect voor relaties tussen mens en
mens, tussen mens en niet-mens, en tussen niet-mens en niet-mens.
Dus roepen we nu op om het Between No-Longer and Not-Yet potentieel van verbeelding en samenwerking zinvol te benutten. Laten we de onzekerheid koesteren
en de verantwoordelijkheid nemen om samen, vanuit alle domeinen hoopvolle
voorbeelden voor nieuwe perspectieven te creëren. Ontwerpers, onderwijs, overheden, bedrijfsleven, iedereen. Voorbeelden die vanuit samenhang inspireren en
aanzetten tot actie om het rigoureus anders te gaan doen. Dwars door alle lagen en hokjes heen. Want dat moet. We mogen niet terugvallen in oude patronen.
We moeten uit de impasse komen om gekatapulteerd te kunnen worden naar een
toekomst waarin we verder kunnen. Samen met alle mensen, dieren, planten en
voorwerpen die onze wereld bevat. Om te voorkomen dat deze tussenfase eindigt
in een Between No-Longer and Not-Ever.
Annemoon Geurts
Donna Haraway, Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness.
2003. Chicago, IL: Prickly Paradigm Press
3
Iris van der Tuin and Nanna Verhoeff, Critical Concepts for the Creative Humanities.
November 2021. London: Rowman & Littlefield International
2

Eliott Valin & Paul Youenn, Adaptism: "Having the opportunity to exhibit in Kazerne during DDW 2021 offered us the
perfect transition between the Design Academy Eindhoven
and the professional world. Having our Tapestry 270 in this
powerful context was a chance that we were waiting for since
the beginning of our studies in this city."

FEATURING
Pauline Agustoni, Adaptism, Simone van Bakel,
Jet & Pieke Bergmans, Rosana Escobar, Nienke
Hoogvliet, Shaakira Jassat, Jas&Cal, Erco Lai,
Geke Lensink, Satomi Minoshima, Sho Ota,
Giulia Pompilj, Jesse Visser, VanTot
PARTICIPANTS
Studio Boot & By Borre & Montis, Contempo,
CooLoo, Modular, Smith & Winken, Solarix &
VenhoevenCS, Vrienden
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The Pink House
By Social label
Democratisering van schoonheid in een intieme setting waar de tijd stil staat. De toekomst
van Social label ligt in ‘het zijn’ en het jezelf omringen met design van betekenis. Met dit
positief activisme geven initiatiefnemers Petra Janssen (Studio Boot) en Simone Kramer
(C-mone) vorm aan een groeiende inclusieve beweging met een sociaal duurzame collectie en programma voor een andere kijk op werk, leren en meedoen.
Als Covid ons iets leert, is het wel dat inclusiviteit nog geen vast patroon is in ons dagelijks
leven. De tweedeling kansrijk – kansarm wordt alleen maar groter. Met communicatieve
projecten, activiteiten en schoonheid wil Social label de poëzie van ‘het zijn’ vangen.
Samenwerken als sleutel tot verandering naar een samenleving gebouwd op andere pijlers
die meer sociaal, democratisch en gezamenlijk ontworpen worden voor een beter humaan
bestaan. Dat verdient iedereen. Design kan deze veranderende rol spelen om werk betekenis te geven en weer deel te nemen aan de samenleving. We hebben de afgelopen jaren
hard gewerkt met de community aan producten voor een sociaal duurzaam huis. We
tonen dit in het roze huis, een kijkje in de keuken, waarin je kunt samen zijn, eten, praten,
discussiëren maar waarin je je ook terug kan trekken. Een intieme setting waar de tijd stil
staat. De toekomst van Social label ligt in het democratiseren van de schoonheid, ‘het zijn’
en het omringen met design van betekenis.
Social label presenteert educatiepilots en updates >WARM samen met ontwerper Edward
van Vliet en zorgorganisatie Pameijer Rotterdam, Social label>VEEG met ontwerper
Dick van Hoff en Craft-atelier Social label Lab. Social label>KOM met ontwerper Edwin
Vollebergh, Studio Boot en Cello Zorg en Reinier van Arkel. Educatiepilot> SCHOON,
design studenten samenmet leermeesters en Artenzo, creatieve werkplaats van Amarant in
Tilburg. Daarnaast is vanuit het Move – atelier van Social label een dans pilot gestart met
de titel Zullen we samen. Al deze nieuwe Social label-producten en -activiteiten die zij tijdens DDW presenteren, zijn ontstaan in Covid-tijd en hebben allemaal een beschermende
factor voor iets dierbaars of vertellen hun eigen verhaal.
Vanaf Herfst 2021

THE PINK HOUSE
Audiotour
Interview met Simone Kramer
Talk + Q&A met Petra Janssen
FOUNDERS
Petra Janssen, Simone Kramer
EXHIBITION DESIGN
Studio Boot
PARTICIPANTS
Artenzo & Woodworks, Amarant, Tilburg, Breda,
Handwever ASVZ, TextielLab, Tilburg, SMO
Breda/Ik wil meedoen, gemeente Breda, Pameijer,
Rotterdam Arte, Raymakers, gemeente Helmond,
Cello zorg en Reinier van Arkel, ’s-Hertogenbosch,
Vught, Sint-Michielsgestel, Cor Unum, Den Bosch,
Ateliers Social label Lab, werkervaringsplekken gemeente s-Hertogenbosch, studenten en mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt.
FEATURING
Borre Akkersdijk, Joost van Bleiswijk,
Ilse Crawford & Oscar Peña, Piet Hein Eek,
Kiki van Eijk, Dick van Hoff, Petra Janssen,
Simone Kramer, Kranen/Gille, Rianne Makkink,
Haiko Meijer, Marc Mulders, Studio Rens,
Edward van Vliet, Edwin Vollebergh,
Roderick Vos
THANKS
Stichting Doen,
Fonds voor Cultuurparticipatie
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2B.
Verbindende Activiteiten
Vanuit het Give-to-Grow principe koppelt Kazerne verschillende leefwerelden en netwerken. Door ontmoeting en samenwerking tussen ontwerpers, opdrachtgevers en financiers
te stimuleren, onderbouwen we de meerwaarde van design als aanjager van innovatie.
Met verbindende activiteiten beoogt Kazerne de community verder te internationaliseren,
diversifiëren, vergroten, binden en activeren. Daarnaast willen via een actief relatiemanagement vaker door derden als design- en community-vraagbaak worden ingezet om
ook zo nieuwe samenwerkingen te bewerkstelligen.

EHV Innovation Café
Het EHV Innovation Café is een wekelijkse meet-up met netwerkborrel voor de Eindhovense Triple Helix TDK-community:
technici, designers, kenniswerkers, entrepreneurs, bedrijven,
educatie en overheid. Van student tot CEO, van startup tot
burgemeester. Elke donderdag van 17:30 - 19:30 uur verbinden we op actieve wijze talent + ideeën + mogelijkheden om
innovatie te accelereren. Het concept is een Eindhovense variant van het Venture Café in Rotterdam, dat met een budget
van 6 ton vanuit de gemeente wekelijks 400 bezoekers trekt
en werd na een presentatie door de Rotterdam founders in
vier meetings met Eindhovense partners uitgewerkt. Tijdens
de netwerk-evenementen zijn er breakouts met workshops,
demonstraties, presentaties, (non-commerciële) pitches,
interviews en discussies, naast de borrel aan de bar. De
inhoudelijke noot mag maximaal 30 minuten duren, inclusief
discussie en is altijd Engels gesproken om ook de grote groep
Eindhovense internationals aan te spreken.
Vanwege de lockdowns werd in 2021 met name ingezet op
onlineactiviteiten. We organiseerde 44 edities (waarvan er
4 op het laatste moment wegens corona werden afgezegd),
40 digitaal, 18 met een livepubliek met in totaal 51 sprekers.
Gemiddeld waren er 19 live bezoekers en 5 online bezoekers
bij live edities, en gemiddeld 18 bezoekers bij online events.
Vanwege een afnemende interesse in online evenementen en
de onzekerheid omtrent het bezoeken van sociale evenementen daalde het aantal bezoekers. In gesprekken met
reguliere gasten kwam naar voren dat zij graag de vaccinaties
afwachtten, of de presentaties later terugkeken. Dit werd bevestigd door de cijfers: begin december 2021 waren de video’s
van EHV Innovation Café van datzelfde jaar ruim 2.500 keer
bekeken, gemiddeld 62 kijkers per video. Opvallend is dat onder onze online kijkers in 2021 voor 90% uit vrouwen bestaat.
Slechts 8% van de kijkers komt uit Nederland. In 2020 was dit
nog 25%. De live bezoekers hebben uiteenlopende nationaliteiten, ongeveer 50% is international. Online bezoekers
komen voor 8% uit Nederland. Er zijn drie ambassadeurs/
vrijwilligers die zo goed als wekelijks aanwezig zijn. Om verdieping in de gesprekken en verbindingen te bewerkstelligen
ontvangen sprekers een gratis maaltijd en bezoekers tegen
gereduceerd tarief een hoofdgerecht. Hier maken wekelijks
gemiddeld 5 bezoekers gebruik van.
Ondanks de minder hoge opkomst dan voor de pandemie,
merken we dat zowel sprekers als gasten nog steeds enthousiast zijn over het concept. Volgens hen is er buiten onze events
te weinig te zien van wat er in Eindhoven gebeurt op het
gebied van Tech en Design, en dat het EHV Innovation Café
hierin een waardevolle aanvulling is op het culturele aanbod.
Zie de speciale website, het Kazerne Youtube kanaal en de bijlage EHV Innovation Café 2021 voor een compleet overzicht.
Tijdens de sessies kwam een divers scala thema’s aan bod:
van rechten van dieren en planten, tot auto’s gemaakt van afvalmaterialen en van technologie voor mensen met dementie

tot artificiële baarmoeders. Een van de hoogtepunten was de
presentatie van Roy van der Meel, die sprak over het urgente
onderwerp van RNA therapeutics & vaccines: from code to
cure. Ondanks dat deze editie online was, waren er 55 bezoekers, waaronder medici van over de hele wereld. De video is
inmiddels meer dan 600 keer bekeken. Achteraf kregen we
zeer positieve reacties, waaronder ook iemand die dankzij de
video meer vertrouwen had gekregen in de wetenschap van
het vaccin, ondanks eerdere twijfels. Andere hoogtepunten
waren de presentatie van Buster Franken over AI for wildlife,
waarin zijn organisatie Fruitpunch AI samenwerkt om stroperij
in Afrika tegen te gaan met behulp van Artificial Intelligence,
de samenwerking met Design To Market, waarin zij lieten
zien aan welke designoplossingen hun deelnemers op het
moment werkten, de talk van Frans van de Vosse, waarin hij
het onderzoek naar kunstmatige baarmoeders toelichtte en
de Art+Science Salon in samenwerking met MAD emergent
centre, een discussie over de samensmelting tussen kunst en
technologie.
Partners van EHV Innovation Café zijn Expat Spouses, UXify,
International Creative Women, Idea Brewery, naast de eerder
aangemelde partners Foundation Art + Tech Society, ASML,
Bert van der Els, Design Academy, Dekkers communicatie,
Dutch Design Foundation, Driven by Design, CommUnity by
InnoEnergy, Innovation Origins, Female Ventures, Gemeente
Eindhoven, High Tech XL, Kazerne Foundation, LMNS, MU,
MAD Emergent Art Center, Sparkplug Ventures, TU/e, VPRO
Medialab.
Labprojecten
Binnen de Kazerne labprojecten worden creatieve professionals hands-on in contact gebracht met de maakindustrie.
Als ware het in een ‘pressure-cooker’ werken zij kort en actief
samen aan relevante en actuele issues. Deze praktische
samenwerking genereert inspiratie, wederzijds begrip en betekenisvolle verhalen. De uitkomsten stellen we tentoon. Met
de labprojecten onderstrepen we onze rol als makelaar voor
nieuwe zakelijke kansen voor de creatieve community.
Vanwege de pandemie werden we steeds gedwongen te
schakelen tussen voorbereiden, uitrollen en uitstellen. Hierdoor
bemerkten we een vermoeidheid om grotere nieuwe projecten
op te pakken. Niet alleen binnen Kazerne, maar overal, dus
ook bij onze potentiële partners. In 2021 is daarom slechts één
labproject opgestart. De overige twee beogen we binnen de
beleidsperiode 2021-2024 te kunnen inhalen.
KAZERNE X GEKE LENSINK & JESSE VISSER X COOLOO
Al sinds mensenheugenis wordt bekleding voor meubilair
uit dierenhuiden gesneden, een proces dat veel afval geeft.
Cooloo bedacht een procede waarmee reststromen middels een binder op een ondergrond aangebracht kunnen
worden. Niet alleen van restjes leer, maar ook bijvoorbeeld
van afgedankte jeans en tennnisballen. Om recht te doen
aan hun duurzaamheidsclaim stimuleerde Kazerne Cooloo
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met een biologisch afbreekbare binder te gaan werken en met
professionele ontwerpers. Geke Lensink & Jesse Visser ontwikkelden een boombank waarvan het prototype in 2022 op de
binnenplaats van Kazerne wordt gerealiseerd.
Loyaliteitsprogramma
Exposanten, partners, internationale hotelgasten en geballoteerde Multi-helix members ontmoeten elkaar 365/24/7 in
een informele huiskamersetting, versterkt door een programma van netwerkactiviteiten en rondleidingen, zowel in Kazerne
als op DDW-locaties en in designstudio's. Kazernes Members
Club is een gecureerd gezelschap van individuen met een
gedeeld enthousiasme voor design, kunst, innovatie, erfgoed
en/of hospitality. Membership (lidmaatschap) wordt uitsluitend verstrekt op uitnodiging. Members (leden) ontvangen
privileges, zoals 24/7 toegang tot de Members Club Lounge;
een informele living om te ontspannen, laveren en ontmoeten,
versterkt door een programma van netwerkactiviteiten en
rondleidingen, zowel in Kazerne als op DDW-locaties en in
designstudio's. Exposanten en hotelgasten ontvangen een
gratis temporary Membership.
In oktober 2019 was de feestelijke lancering van de creatieve
sociëteit. Genodigden waren zeer te spreken over de diversiteit van het netwerk; van hotshot CEO tot internationale
wetenschapper tot Design Academy student. De kick-off werd
bezocht door 80 geïnteresseerden, waarvan een groot deel
direct een lidmaatschap afsloot. Er werd met veel enthousiasme uitgekeken naar de invulling van deze nieuwe sociëteit,
maar dat enthousiasme werd al snel overschaduwd door de
pandemie. Zowel in 2020 als 2021 voelden we geen momentum voor de werving van nieuwe leden. Ook in 2021 is daarom
met name ingezet op het bestendigen van bestaande relaties.
Voor de ambassadors en private members organiseerden we
een besloten netwerkevent, een tour langs de DDW hotspots,
een rondleiding door Design Academy Eindhoven Graduation
Show en de Kazerne tentoonstelling Between No-Longer and
Not-Yet. Voor de Privat members was er een extra netwerkevent tijdens het verderop genoemde Design Open. Omdat het
lastig is om te controleren is op de naleving van de regels en
Kazerne daarvoor op last van een boete wel verantwoordelijk
was, is besloten de huiskamer tijdelijk te sluiten en de lidmaatschappen kosteloos te verlengen.
Meet-the-Designer
Persoonlijke kennismaking blijft een van de meest impactvolle overdrachtsmomenten. Door de van overheidswege
opgelegde beperkingen voor publieke activiteiten openden we
de tentoonstelling Between No-Longer and Not-Yet met een
informele netwerkborrel en sloten we #DesignOpen ermee af.
Met deze activiteiten bestendigen we lange-termijn-relaties en
stimuleren we designverkopen. Ander belangrijk instrument
om de makers live te ontmoeten zijn de tours via het loyaliteitsprogramma, de partnerbijeenkomsten en de openbaar
toegankelijke DDW en #DesignOpen, wanneer er dagelijks
meerdere ontwerpers aanwezig waren.

#DesignOpen
"Wat kan er wél om recent werk te promoten?" Na het wegvallen van (inter)nationale design evenementen als Salone del
Mobile in Milaan en DDW in Eindhoven besloten meer dan
tien Eindhovense ontwerpers en designlocaties in 2020 de
handen ineen te slaan. Onder de noemer #DesignOpen deelden we een routekaart, agenda en netwerk, zonder de ambitie
om uit te groeien tot een organisatie.
Van 13 t/m 17 juni, 16 t/m 24 oktober (tijdens DDW) en op
9 en 10 december 2021 boden we design-stakeholders,
waaronder verzamelaars, vakinhoudelijke media en designprofessionals (bijv. producenten, labels, inkopers,
interieurontwerpers, architecten, musea en galerieën), de
mogelijkheid om in één dag op meerdere locaties nieuw werk
te bekijken. Om de jonge generatie een hart onder de riem te
steken was op meerdere locaties ook werk van recent afgestudeerden van Design Academy Eindhoven te zien. In Kazerne
was dat onder de noemer Impromptu Mini Graduation Show.
Eens te meer bleek hoe waardevol de samenwerking en de
directe overdracht is – samen bereiken we een groter netwerk.
Wij merkten dat door de professionele aard van de bezoekers
andere gesprekken ontstonden en er sneller de diepte in werd
gegaan. Hun honger naar inspiratie door met name de jonge
generatie bleek groot. Denk aan een langs de graduates
stuiterende Frozen Fountain, de designshop in Amsterdam die
voor de lancering van vele inmiddels internationaal werkende
ontwerpers belangrijk was.
INITIATORS Aart van Asseldonk, Dutch Invertuals, Piet Hein
Eek, Kazerne, Kiki&Joost, Anne Ligtenberg, Ontwerpduo/
Aptum, Vij5, RenS
PARTICIPANTS 2021 Studio Onno Adriaanse, Studio
Guilty,Tim Teven Studio en Paul Coenen, Alissa+Nienke,
Aart van Asseldonk, Maarten Baptist, Job van den Berg,
Boyscout Designer, Michela Castagnaro, Collaboration
O, Dutch Invertuals, Piet Hein Eek, Corradino Garofalo,
Niels Hoebers, Kade Clubhuis, Kazerne, Kiki&Joost, Anne
Ligtenberg, Martens & Visser, Atelier Mats, Studio Mieke
Meijer, Mida Lab, Ontwerpduo/Aptum, Vij5, RenS, Scheublin
& Lindeman, Tijs Rooijakkers, Sectie C, Studio Speciaal,
Spectrum Design, Studio Thier & van Daalen, Jeroen Wand,
Foundation We Are, Yksi, Remy van Zandbergen
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2C.
VERDIEPENDE ACTIVITEITEN
Verdieping ontstaat door het organiseren en faciliteren van inhoudelijke uitwisselingen
rond de exposities en rond algemene thema’s in design. Kazerne biedt letterlijk en figuurlijk
ruimte voor debatten, keynotes, inspiratiesessies, workshops/lessen en rondleidingen. Met
makers, hun stakeholders en publiek delen we inzicht, ervaring, kennis en creativiteit om
de betekenis en kwaliteit van design te vergroten, inclusief het bewustzijn over de betekenis
van design in het algemeen en voor Eindhoven in het bijzonder. Binnen de huidige beleidsperiode beoogt Kazerne de kwaliteit van het aanbod en de impact te optimaliseren en het
publieksbereik te diversifiëren en vergroten.
Vanwege de verschillende lockdowns in combinatie met de wens om via onze inspanningen
zo veel mogelijk publiek te bereiken concentreerden de verdiepende activiteiten zich in het
najaar. Voor het opstarten van de openbaar toegankelijke Design Thinking Workshops en
het exclusieve verzamelaarsprogramma voelden we geen momentum. Deze activiteiten zijn
voorbereid, maar de uitrol ervan is uitgesteld.

Inspiratiesessies en lezingen
In 2021 waren er negen openbaar toegankelijke interactieve
inspiratiesessies en lezingen.
Op 15, 22 en 24 september stond Kazerne in het teken van
de afsluiting van het Programma Creatieve Industrie van
Stichting Cultuur Eindhoven. In aansluiting op de eerder
benoemde tentoonstelling kwamen verschillende thema’s aan
bod die door middel van paneldiscussies, keynotes en inspiratiesessies werden verkend en verdiept. De themadagen waren
gratis toegankelijk.
Op 15 september stond het thema Duurzaam Leven centraal.
Bas van Abel, oprichter van Fairphone en van De Clique, deed
en oproep aan ontwerpers om samen te werken: “als je het
systeem van binnenuit wil veranderen, krijg je toch te maken
met de regels van dat systeem, wees strategisch naïef, durf je
kwetsbaar op te stellen en omarm dilemma’s.” De presentaties
die daarop volgden toonden dat de creatieve industrie uitgaat
van een gedeeld belang, wat concreter is dan een paraplubegrip als maatschappelijk belang. Een gedeeld belang ontstaat
door eigenaarschap van alle betrokkenen in een proces. Het
geeft verbinding en het verbreedt de mogelijkheden.
22 september ging over Digitaal Samen-leven. Nuno Nunes,
hoogleraar aan de Tecnico-Universiteit van Lissabon en oprichter van het Interactive Technologies Institute (ITI) vertelde
over zijn MEMEX-project waarin door de inzet van storytelling en Artificial Intelligence de sociale cohesie en culturele
diversiteit in een aantal grote Europese steden naar voren
komt. Rogier Klomp vertelde over de acht apps en websites
die binnen het project Techneut Zoekt Ontwerper werden
ontwikkeld: “bij designers is de waarde empathie heel belangrijk. Zij kijken door de ogen van anderen, nemen een stapje
terug. Het gedrag van het publiek veranderen, hoe kun je
mensen meenemen in deze apps? Daar ging het in dit traject
om.” Terugkerend onderwerp van de paneldiscussie tussen
moderator Oscar Kocken de beide sprekers en Bernhard
Lenger, Frederike en Hessel van Oorschot: “we weten hoe
we technologie kunnen inzetten, maar moeten we dat altijd
willen? Alles is maakbaar in design, iedereen die technisch
onderlegd is of verstand heeft van algoritmen kan daar iets
mee doen. Maar moeten we dat ook doen? En: zeggen we
‘nee’, het niet hoeft?”
De laatste dag, 24 september, stond in het teken van de
ontwikkeling van creativiteit in verschillende fases van iemands leven. Ambassadeur Anne Mieke Eggenkamp, partner
Caracta business innovation, voorzitter RvC BYBORRE,
bestuurslid RvT mediacollege A’dam en bestuurslid RvA
Dutch Digital Design, gaf deze dag mede vorm. De panels
en gesprekken focusten op talentonwikkeling, samenwerken
binnen multidisciplinaire teams en creatief onderwijs. Deze
werden met verschillende gasten en deelnemers van het
Programma Creatieve Industrie besproken. Gasten waren o.a.
Zeynep Dag (oprichter en creatief directeur Alzúarr, oprichter

Business Fashion Academy), Frits van Hout (voormalig chief
strategy officer ASML), Raf De Keninck (bestuurslid Design
Academy Eindhoven, portefeuille Onderwijs & Onderzoeken)
en Martin Verboom (platform Arbeidsmarkt Culturele en
Creatieve Toekomst) besproken en bediscussieerd. De dag
begon met een inspiratiesessie van Anne Mieke Eggenkam
en werd gevolgd door drie ochtendgesprekken die parallel aan elkaar liepen. Het middagprogramma stond in het
teken van een sessie met als onderwerp ‘Creativiteit als troef
van de toekomst’, gevolgd door een wrap-up met Anne
Mieke Eggenkamp en Kristel Baele, bestuursvoorzitter van
de Raad voor Cultuur, en een afsluiting door Hugo Vrijdag.
Eggenkamp: "Ten aanzien van de creatieve industrie, maar
ook creativiteit an sich, kunnen we nog veel meer uit halen en
het heeft zin om erover te praten en erin te investeren."
Op 16 oktober werd het thema Between No-Longer and
Not-Yet ingeleid door Nanna Verhoeff, Professor of Screen
Cultures & Society. Inspiratiebron voor het thema ‘Between
No Longer and Not Yet’ van DDW 2021 bij Kazerne was het
toen nog niet gepubliceerde boek ‘Critical Concepts fort
he Creative Humanities’ door Iris van der Tuin en Nanna
Verhoeff. Verhoeff gaf een lezing over de belangrijkste thema’s
die in dit boek aan bod komen en hoe zij hun weg hebben gevonden naar de opzet van de tentoonstelling. “What Kazerne
has done by choosing Between No-Longer and Not-Yet as a
title for their exhibition of design works, is to combine the story
of the laboratory, the study of truth and technicality with the
study from the studio standpoint; the study of art and creativity. [...] What I see in the exhibition is that an existing concept
and an existing philosophy and ethics is being actualized and
activated anew, with surprising consequences”, aldus Nanna
Verhoeff.
Op 18 oktober gaven Anne en Maxime een live workshop
handschoenen maken. Ze werken elke week in het Social label
Lab in Den Bosch aan het educatietraject > VEEG.Doel van
het atelier is jonge creatieve mensen die willen instromen in
de maatschappij te laten samenwerken. Ontwerper Dick van
Hoff ontwikkelde een prototype van een werkhandschoen. Via
educatie worden verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd.
De eerste stap is het leren naaien van een regenwand van
hergebruikte tenten, zo werd in Kazerne gepresenteerd.
Onder de noemer Design Digger Live werden op 18 oktober Dave Hakkens en Nienke Hoogvliet geïnterviewd door
designcriticus Jeroen Junte. Aanleiding was de documentaire
A World To Shape waarin beide ontwerpers een jaar worden
gevolgd door filmmaker Ton van Zantvoort. De documentaire
neemt je mee in de creatieve vindingrijkheid van twee andersdenkende mensen die ieder op een eigen wijze de wereld
proberen te verbeteren. Waar veel mensen problemen zien,
zien zij oplossingen. Soms klein, soms immens groot. De missie
van Nienke is om een van de meest vervuilende industrieën ter
wereld, de kledingindustrie, te verduurzamen. Ze heeft hiervoor allerlei innovatieve ideeën bedacht. Van garen gemaakt
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van duurzaam zeewier, tot het verven van kleding met helende
kruiden in plaats van giftige chemicaliën. Dave zet met zijn
project Kamp een gemeenschap op waarin een levensstijl
met een minimale carbon footprint het doel is. Dit bouwt hij
from scratch op, in Portugal waar hij negen hectare land heeft
gekocht. Hij maakt een blauwdruk voor een nieuwe samenleving en deelt alles online, zodat iedereen het kan overnemen
en verbeteren en het systeem wereldwijd toepasbaar is.
Op 19 oktober waren Lydia en Mark, twee van de makers van
het verhalend servies > KOM, met hun ouders op bezoek in het
Pink House van Social label. Corona gaf hen aanleiding voor
nieuwe verhalen, evenals een nieuwe groep mensen vanuit
Cello zorg en GGZ Reinier van Arkel. Vol trots presenteerden
zij de door ontwerper Edwin Vollebergh geïllustreerde tattoos,
die via een transfertechniek op keramiek geplakt kunnen worden. Er was zelfs een keramieken skatebord! Ans en Wim, ook
makers van het verhalend servies vertelden waarom plakken
hen meer helpt dan therapie. Zouden meer organisaties deze
duurzame gedachte volgen?
22 oktober stond in het teken van handwerk. Samen met
Pameijer Rotterdam maakte Edward van Vliet een update
voor Social label >WARM: de makers van textielgroep maken
naast de koningsblauwe vilten theemutsen nu ook laptophoezen in verschillende kleurencombinaties. In het ontwerp
komen verschillende talenten van mensen samen: het vilten
van de hoezen en het fijne borduurwerk van de textielgroep
met opvallende band op de flap gemaakt door de drukkerij.
Makers van ASVZ die in hun handweverij werken aan Social
label >SKIN, naar een ontwerp van studio RENS werkten die
middag in het Pink House aan fijne handwerkjes.
Het World Hope Forum is een organisatie met als belangrijkste doel een wereldwijd platform te creëren voor de
uitwisseling en uitbreiding van kennis, innovatie van bedrijfspraktijken, het opnieuw instellen van maakmethoden, het
uitvinden van alternatieve modellen, het heroverwegen van
de rituelen van verkopen, delen en ruilen - en andere nog
te ontdekken initiatieven. Op 24 oktober 2021 vond live in
Kazerne het wereldwijd vermaarde boekenclub plaats. Vanuit
het Kazerne hotel hostten Lidewij Edelkoort en Philip Fimmano
de uitzending, samen met Nederlandse WHf ambassadeur
Petra Janssen. De volgende boeken werden besproken: Satish
Kumar – Elegante Eenvoud, Keith Recker – True Colors,
Frederique van Reij – Slavery Ten True Stories, Graduation
Show – Design Academy Graduates Rosana Escobar, Eva
Jagerman & Alice Watel, Boer doet leven – Berno Strootman,

Crisis koken – Mara Grimm, Minitopia – Tessa Peters & Rolf
van Boxmeer, Plastic Ocean – Thirza Schaap en Coming
Home – Barbara de Vries. Het publiek kon de uitzending live in
Kazerne volgen.
Partnerbijeenkomsten
Met partners die met Wisdom Work or Wealth bijdroegen aan
de renovatie en/of inventaris van Kazerne ontwikkelden we
de partnerbijeenkomsten ‘Anything but Architecture’. Doel is
elkaars netwerken uit te wisselen tijdens een dag vol architectuur- en designinspiratie. Bij deze tour kijken we niet vanuit
het perspectief van de architect, maar juist door de ogen van
bijvoorbeeld de eindgebruiker, ontwerper de ontwikkelaar.
Vanwege de pandemie was het event sinds 2019 meermaals
verplaatst en afgezegd. De tweede editie vond plaats tijdens
DDW 2021.
De tour begon met een optioneel bezoek aan de Graduation
Show van de Design Academy, waarbij de groep werd rondgeleid door Executive Board Member Raf de Keninck. Hierna
volgde een lunch bij Kazerne. In de middag vervolgde de tour
via bus langs verschillende locaties in Eindhoven: Kiki&Joost,
Ontwerpduo en NRE-terrein (met rondleiding van Architect
Jelle Houben), Dutch Invertuals en het VDMA-gebouw. De
dag werd afgesloten met een diner. Tijdens de evaluatie kwam
naar voren dat het event voor alle deelnemers waardevolle
nieuwe contacten opleverde en bestaande contacten bestendigde. Juist omdat het een relatief klein gezelschap was kon
men de diepte in, waarbij de inzichten die de eindgebruikers
boden aanleiding gaven tot gesprek.
PARTNERS AluK, Cooloo, Modular, Mosa, Dornbracht,
Duravit, Eindhoven365, Kiki&Joost, Not Only White,
Ontwerpduo, Spectrum, Tarkett, Vescom
Rondleidingen
Omdat niets zo goed werkt als de directe overdracht van de
inhoud verzorgt het programmateam persoonlijke rondleidingen. Deze worden geboekt door zowel particulieren, als
onderdeel van een weekendje weg, bruiloft of verjaardag,
door bedrijven ter inspiratie van hun off-site event, aan de
overheid gerelateerde organisaties voor informatie over de
herbestemming in combinatie met het citymarketingbeleid
rond techniek, design, kennis.
Ondanks de beperkte openstelling realiseerden we in 2021 26
betaalde en 113 gratis rondleidingen waarvan er 5 openbaar
toegankelijk waren en 49 pers-gerelateerd.
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2D.
Educatieve Activiteiten
Vanwege de lockdowns in combinatie met onlineonderwijs waren er in 2021 rondleidingen
in plaats van kunstgeschiedenislessen aan studenten van Design Academy Eindhoven,
naast (ad hoc) rondleidingen aan studenten van de Universiteit van Utrecht, Fontys, de
Hotelschool The Hague, de Fashion Academy en het Christiaan Huygens Lyceum. Naar
aanleidingn van de reserveringen schatten we het bereik op zo'n 180 personen. De registratie van klassen die onaangekondigd door de exposities struinden blijft een uitdaging
vanwege het grote verloop in horecapersoneel. Deze zijn dan ook niet meegeteld.
De meerwaarde blijkt iedere keer weer de synergie van het designprogramma gecombineerd met hospitality, waardoor op een laagdrempelige manier ingespeeld kan worden op
de belevingswereld van de jongeren.
Hoewel niet verplicht nemen we verantwoordelijkheid om te onderzoeken hoe we meer
kunnen bijdragen aan cultuureducatie. Echter, een meer structurele educatieve rol acht
de stichting vanwege de coronacrisis nu niet haalbaar. Dit wordt jaarlijks gemonitord.
Zodra er weer kunstgeschiedenislessen vanuit Design Academy Eindhoven in Kazerne
zullen plaatsvinden, zullen deze ook worden aangeboden aan andere vak-gerelateerde
opleidingen. Op de website van Cultuurstation – de onafhankelijke bemiddelaar tussen het
onderwijs en het culturele veld in Eindhoven – worden rondleidingen aangeboden. Ook dit
aanbod zal in de toekomst worden uitgebreid.
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2E.
Talentontwikkeling
Om onze missie te verwezenlijken plaatst Kazerne designtalent in de etalage. Vanuit de
rijkdom van ons ecosysteem en waardering voor het succes van ontwerpers die in Brabant
zijn opgeleid of gevestigd scouten wij daartoe allereerst in de regio Eindhoven. Deze
zogenoemde Bright Talents bieden we coaching, ruimte om werk te promoten en toegang
tot onze netwerken. Het begrip talent gebruiken wij overigens voor aanstormende beloften
én gevestigde namen. Gearriveerd of startend, iedere ontwerper zoekt op enig moment
naar nieuwe contacten en inspiratie. Kazerne biedt hen letterlijk ruimte om gedroomde
projecten of producten te ontwikkelen, verdiepen en/of realiseren, deelt ervaring, expertise
en netwerk. Daarnaast vervult Kazerne door de juiste vragen te stellen een brugfunctie
tussen opleiding en beroepspraktijk, terwijl de organisatie zelf leert van de uitwisseling met
nieuwe generaties waardoor de kans op langdurige samenwerkingen groeit.

Kazerne Design Award 2021
Teunland, een geïmproviseerde serie huisraad, werd op 16
september 2021 gehonoreerd met de Kazerne Design Award.
Vormgever Teun Zwets werd met dank aan Stichting Loyola
door de jury beloond met eeuwige roem en € 5.000 voor zijn
project dat voortkomt uit de immense maakdrang van de
designer. Zwets was één van de 8 genomineerden, die allen
recentelijk aan Design Academy Eindhoven afstudeerden.
De Kazerne Design Award is een jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor designers die recentelijk afstudeerden aan Design
Academy Eindhoven. Een initiatief van Stichting Loyola,
samen met Home of Design Kazerne. De jury, bestond in 2021
uit Kiki van Eijk (Kiki&Joost), Annemoon Geurts (Kazerne),
Anne Ligtenberg (Studio Anne Ligtenberg) en het bestuur van
Stichting Loyola.
De jury en het bestuur van Stichting Loyola, koos voor het
werk van Zwets na een uitvoerig beraad. Van Eijk: “Teuns
project is juist nu relevant, nu de wereld steeds digitaler wordt,
zeker de laatste anderhalf jaar. Zijn project en presentatie
gaan over maken en improviseren. De huidige onzekere
situatie vraagt om mensen die kunnen improviseren. Binnen
zijn project zijn nog veel ideeën die hij de komende jaren kan
blijven ontwikkelen.”
Selectiecriteria waren authenticiteit, creativiteit, uitvoering en
relevantie van de ontwerpen in combinatie met een pakkende
pitch. Jurylid Geurts: “Eerst was het lastig om de genomineerden te kiezen, omdat er afgelopen jaar geen Graduation
Show was en we ons moesten baseren op digitale informatie. Daarbij vonden wij het belangrijk dat een onderzoek
of concept ook daadwerkelijk was uitgewerkt in een goed
ontwerp. Op de avond zelf was het tot op het laatste moment
spannend vanwege de diversiteit van de pitches en projecten.
Hoe weeg je het praktisch goed uitvoerbare concept van Noor
Bootsma af, dat gemeenschappelijke tuinen als model neemt
om oceanen te beschermen, naast de prachtig uitgevoerde
sculpturale meubelstukken van Benjamin Motoc, naast de
professionele, poëtische presentatie met dansende lettervormen van Niall Keville? Het zijn stuk voor stuk interessante
ontwerpen en getalenteerde designers. In Kazerne zijn we
nieuwsgierig naar de volgende stap in hun carrière. We zullen
hen alle acht blijven volgen.”
Bekijk hier de Kazerne Design Award Show 2021, met de vier
minuten pitch van de 8 genomineerden en de prijsuitreiking
aan Teun Zwets. Moderator: Jeroen Junte.

Kazerne Young
Onder de noemer Kazerne Young coachen we jaarlijks tien
DAE- en TU/e-studenten: zij ontvangen een bescheiden
vergoeding en budget om vanuit hun perspectief exposities,
verdiepende en verbindende activiteiten te ontplooien. Via de
(internationale) exposure en de contacten komen zij in aanraking met toekomstige werkgevers, opdrachtgevers en musea.
Vanwege het overwegende onlineonderwijs waren er in 2021
aanmerkelijk minder studenten live in Eindhoven aanwezig.
Er is gepoogd de 4 studenten die in 2020 al carte blanche
kregen te enthousiasmeren en met hen mee te denken over
wat er wel zou kunnen. Heloise Floch, Louis Gouasdoue,
Anabelle Grundmann en Elisa Petit gaven echter aan dat de
intensieve opleiding aan DAE in combinatie met de door de
pandemie opgelegde zelfstudie hen niet in de koude kleren
ging zitten. Bovendien bemerkten zij weinig enthousiasme
bij hun medestudenten om na een dag online onderwijs ook
nog een online event bij te wonen. In overleg is besloten de
Kazerne Young activiteiten pas weer op te pakken als er bij de
studenten ruimte voor is.
Artist-(critic-curator)-in-residence
24 weken per jaar bieden we letterlijk ruimte aan internationaal talent om gedroomde projecten of producten te
ontwikkelen, verdiepen en/of realiseren. Binnen dit programma werken we samen met openbare werkplaatsen als
Beeldenstorm, Cor Unum en het Textielmuseum. Samen met
partners ondersteunen we lokale talenten en halen we internationaal toptalent naar de regio om wederzijds te profiteren
van netwerk, ervaring en expertise. De vergevorderde plannen
voor de Artist-in-Residencies zijn door de situatie rondom het
coronavirus even 'on hold' gezet.
Design-in-business
Om de aansluiting bij de dagelijkse beroepspraktijk te
vergroten ontwikkelen we samen met BNO acht workshops
die creatieven ondersteuning bieden bij het opstarten van
hun studio. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: wat is je visie, missie en strategie, wat is een btw- of
KvK-nummer, hoe bereken je kostprijs en marge, wat is
noodzakelijk om te administreren en in offertes te vermelden,
wat zijn de voordelen van een accountant, wat is de zin en
onzin van netwerken, persrelaties en beurspresentaties? Deze
workshops zijn grotendeels voorbereid en zullen medio 2022
worden uitgerold.

Shaakira Jassat, Studio Sway, Winnaar KDA 2020: “When I received
a call from Annemoon to say that I’m a nominee of the first Kazerne
Design Award in 2020, it was an unexpected surprise and I never
imagined that I would win the award! I have since been welcomed as
an exhibitor each year since then, and feel honored to feature my work
at this historic location. Being affiliated with Kazerne has strengthened
my profile as a designer as the quality and reputation of the gallery and
restaurant is notable.”
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2F.
Overige publieksactiviteiten
Ook derden die een activiteit in Kazerne organiseren dragen met hun promotie en netwerk
bij aan het publieksbereik en leveren persaandacht op. In de multifunctionele ruimtes
organiseren zij zowel besloten als publiek toegankelijke activiteiten, die via hun bestedingen in de horeca indirect bijdragen aan de financiering van het inhoudelijke programma.
Waar het aantal activiteiten in 2019 flink opschaalde van zo’n 100 naar meer dan 250, liep
dat sinds 2020 en 2021 vanwege de pandemie sterk terug. Hierna belichten we een aantal
bijzondere en een aantal regelmatig terugkerende openbaar toegankelijke activiteiten die
het inhoudelijke programma en of onze doelgroepen ondersteunen. Vanwege de pandemie werden er helaas vele afgezegd, verschoven en vervolgens soms toch nog afgezegd.
Desondanks was er een gevarieerd aanbod.

PODIUM KLASSIEK organiseerde op eigen initiatief 8
zondagen openbaar toegankelijke concerten en samen met
Kazerne een concert voor de vrijwilligers van de kledingbank,
om hen namens de verhuurder te bedanken voor hun bijzondere inzet. Podium Klassiek biedt een serie hoogwaardige,
laagdrempelige, afwisselende kamermuziekconcerten voor
een klein publiek in een informele sfeer. Deze werden met een
korting door Kazerne ondersteund. De bezoekers worden
inhoudelijk over de exposities geïnformeerd. De concerten
trekken normaal gemiddeld 120 personen en zijn daarmee
bijna altijd uitverkocht. In de evaluatieperiode pasten er in verband met de anderhalve-meter-maatregel minder mensen in
de zaal. Door twee concerten vlak na elkaar te geven konden
er toch meerdere bezoekers genieten.
THIS IS EINDHOVEN EHV365 organiseert diverse stadswandelingen waarbij zij vaak ook Kazerne aandoen, soms
meerdere malen per week. De aantallen zijn niet bijgehouden
omdat dit nooit op afspraak maar ad hoc geschiedt. We
schatten dat dit gemiddeld van 2 keer in de week 10 bezoekers
brengt. Vaak zijn het internationals die via het voormalige
VVV hun eigen stad verkennen, naast nieuwsgierige toeristen.
MUNCH040 organiseerde 2 bijeenkomsten voor individuen
die geïnteresseerd zijn in of deel uitmaken van de BDSMscene. De vrijdagavonden trekken publiek uit alle gelederen
van de lhbtqi+ gemeenschap, gemiddeld zo’n 50 personen
per keer. Doel is socialiseren met gelijkgestemden waarbij wij
hen tegelijkertijd in contact brengen met de kracht van creativiteit. Helaas werden beide bijeenkomsten vanwege corona
afgezegd.
BNA organiseerde op 4 oktober een architectendag met
als doel dieper in te gaan op vragen die spelen bij architecten, opdrachtgevers en gebruikers: wat is de betekenis van
architectuur voor mensen (en de aarde)? En hoe meet je
de impact ervan op economie, ecologie en samenleving?
Belangrijke leidraad was het samenwerken met gebruikers,
opdrachtgevers en partners aan waardecreatie. Als slot van
de BNA Architectendag werd de BNA Kubus uitgereikt aan
Ton Schaap.
Verder benoemen we graag de kleinere bijeenkomsten
die openbaar toegankelijk waren: participanten VAN
VRIENDEN (Nederlands meubilair via vrienden vermarkten)
en VERHOEVEN CS (zonne-energie in de openbare ruimte),
presenteerden tijdens DDW hun Innovaties en organiseerden netwerkborrels. In November organiseerde wijnhandel
HENRI BLOEM een op inschrijving toegankelijke wijnproeverij. Hieraan namen 200 personen deel, overwegend nieuw
publiek.
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3.
Communicatie
Over het inhoudelijke programma communiceren we natuurlijk om publiek te bereiken, maar zeker ook om de geloofwaardigheid te vergroten. Om de ontwerpers, hun stakeholders en publiek te binden en activeren, uit te kunnen groeien tot een must-be
ontmoetingsplaats voor zowel lokale als internationale talenten en om voor de wereldtop interessante gasten naar Kazerne
te trekken, investeert de stichting stapsgewijs in de bewijsvoering van hun credits en successen en in storytelling – en dus de
publieksbeleving – en in de professionalisering van de marketing en communicatie. Zo kan het verhaal van design (en dat van
design in Eindhoven) zich ook buiten de ruimtes van Kazerne verspreiden en voor veel meer mensen een inspirerende betekenis
krijgen dan voor alleen de bezoekers. En kan Kazerne op termijn ook daadwerkelijk een beweging richting een meer duurzame
wereld in gang zetten.
Communicatiestrategie
De mix van culturele activiteiten, de gedifferentieerde hospitality, het erfgoed en de communicatie daarover zorgt voor constante
reuring en (nieuwe) publieksstromen. Daarbij richt Kazerne op drie verschillende focusgroepen, gebaseerd op onze stakeholders.
Wij spreken van focus- i.p.v. doelgroepen omdat de inclusieve/exclusieve activiteitenmix qua opleidingsniveau en leeftijd een zeer
uiteenlopend publiek trekt. Want Kazerne is niet van ons, maar bestaat bij de gratie van onze community. Vanuit een Give-toGrow gedeeld belang werken we samen met vele partners. Zo vergroten we het draagvlak en publieksbereik van binnenuit.
—FG1: De creatieve wereldtop, het designtalent dat we coachen, laten shinen en in de etalage plaatsen en hun stakeholders
zoals labels, producten, designwinkels, galerieën, musea en vakpers;
—FG2: De wereldburger, de grote groep mensen die geïnteresseerd is in design, kunst, technologie, innovatie, erfgoed, gebiedsontwikkeling en goed eten en drinken, en graag in de omgeving van Kazerne en haar gasten vertoeft;
—FG3: Participanten die aan het programma bijdragen met Wisdom, Work or Wealth.
Groep een en twee vertonen overlap met de derde en nemen deel aan de verbindende activiteiten.
Om de focusgroepen te bereiken zijn verschillende strategieën ontwikkeld. Voor de groei in impact richt Kazerne zich op
designtalent (FG1) en partners (FG3). Voor de groei in aantallen (lokaal, landelijk, internationaal) op de grotere algemene
publieksgroep (FG2). FG1 en FG3 bereiken we actief via het bestaande netwerk, atelier-, musea-, bedrijf-, en beursbezoek.
Via persoonlijke uitnodigingen en actieve introducties binnen de Kazerne-community bouwen we aan een persoonlijke band
en gunfactor. FG2 bereiken we vooral passief, via externe communicatie en free-publicity. Binnen 2021-2024 beoogt Kazerne
verwachting versus ervaring steeds beter te leren matchen: nog te veel jonge talenten in FG1 en publiek in FG2 vindt de drempel
te hoog. Omdat we meer zichtbaar zijn blijkt overigens juist de exclusieve uitstraling van Fase 2 naast Fase 1 de publieke drempel
te verlagen.
Promotie
De exposities, verbindende en verdiepende activiteiten vormen belangrijke promotietools. Daarmee maken we zelfstandig en samen reclame voor Kazerne en de designers en partners. Vanuit de missie om de betekenis van design bij zoveel mogelijk mensen
onder de aandacht te brengen, bewaken we de balans binnen de marketingmix en zijn alle teksten in Nederlands en Engels. Om
nieuw publiek te bereiken promoten we naast het programma ook nadrukkelijk de hospitality en het erfgoed, met als uitdaging
om daarbij goed duidelijk te maken dat Kazerne primair een culturele organisatie is. Binnen de huidige beleidsperiode investeren
we in een stapsgewijze verbetering en opschaling van de middelen en kanalen waarbij we beogen meer binnen alle focusgroepen meer publiek en pers te bereiken.
De hierna omschreven communicatiemiddelen en -kanalen volgen de tegelijkertijd laagdrempelige en exclusieve identiteit in
woorden, beeld en daden. De positionering is kosmopolitisch met een rauw artistiek randje, no-nonsense en ietwat quasinonchalant. Daarbij brengen we verdeeld over de focusgroepen steeds scherp naar voren wat aansluit bij hun interesses, uniek is,
nieuw of urgent en wie erbij betrokken zijn, zonder ons te verliezen in hypes. Om het lokale, landelijke en internationale publieksbereik te vergroten werd ingezet op locatie-onafhankelijke, tweetalige online acties. Niet alle kanalen bieden even veel inzicht
in statistieken. Waar geen specifieke aantallen staan schetsen we de grote lijnen. De communicatie van derden (partners zoals
Designhotels, Booking.com, DDW, Modular, etc.) is niet meegeteld.

Re-branding
KickStartCultuurFonds ondersteunde eeen eenmalige campagne. Daarvoor is een start gemaakt met de re-branding
van Kazerne. Doel is beter aan te sluiten bij de focusgroepen
en daardoor meer publiek te trekken. Om het publiek alvast
kennis te laten maken met het nieuwe logo was er in de laatste
weken van het jaar een postercampagne in Eindhoven. De
huisstijl wordt ontwikkeld door Studio Boot en zal in de loop
van 2022 verder uitgerold worden.
Content
We creëerden foto’s, filmpjes, teksten, audiotours en waar mogelijk ook livestreams, zodat de activiteiten voor meer mensen
van betekenis kunnen zijn dan voor bezoekers van Kazerne
alleen. Deze content versterkt de publieksbeleving en vormt
de basis voor storytelling, educatie, designgeschiedschrijving
en promotie. Al in 2018 investeerde Kazerne in hoogwaardige
streamingapparatuur om haar activiteiten ook buiten de muren van het erfgoed en internationaal te kunnen delen. Sinds
2020 wordt de mogelijkheid om online, gelivegestreamde
evenementen te organiseren ook actiever met derden gedeeld.
Ook dit jaar investeerden we in eigen content om de communicatie over Kazerne te versterken, zie voor een selectie
van de beelden ook de Kazerne pagina op Flickr. Er werd
een designcatalogus aangelegd en de online agenda werd
stap voor stap met terugwerkende kracht aangevuld. Na in
2020 meer ervaring te hebben opgedaan met het creëren
van audio en videocontent hebben we hier in 2021 nog
meer op ingezet. Hiermee hebben we enerzijds (potentiële)
bezoekers en designliefhebbers geïnspireerd en geïnformeerd
en anderzijds waardevolle verhalen gearchiveerd. Er werden
video-interviews gerealiseerd met alle genomineerden van de
Kazerne Design Award en participanten van Impromptu Mini
Graduation Show #2, Annemoon gaf een tour door de expositie New Melancholy via Instagram Live en we interviewden
spontaan exposerende designers tijdens DDW op Instagram
Live. Op deze manier brachten we de visie, inhoud en achtergrond van ieder designobject en iedere designer bij de kijker.
Er waren 21 livestreams die nog steeds via YouTube te
bekijken zijn, 12 interviews en 21 video’s. Zo kan het verhaal
van design (en dat van design in Eindhoven) zich ook buiten
de ruimtes van Kazerne verspreiden en inspireren. Ook ten
tijde van een lockdown. Om ruchtbaarheid te geven aan de
Kazerne Design Award is van iedere genomineerde content
verzameld, die voorafgaand aan de show via de kanalen van
Kazerne en Stichting Loyola is gedeeld.
Om tijdens de lockdowns waar mogelijk contact te houden
met de community is het hele team aangespoord om vooral
ook thuis inspirerende content te maken. Begin 2021 kwam
daar de #lockdowntips campagne uit voort, waarbij het
complete team inspiratie deelde over onder andere mooie
wandelroutes, leuke podcasts en goede boeken. Daarnaast
deelde de keukenbrigade kookvideo’s om thuis Italiaanse
gerechten te kunnen maken. Deze werden door henzelf

gefilmd en geëdit. Door het programmateam werd content
gemaakt en gedeeld over de tentoonstellingen en makers (zie
hieronder). De balans tussen hospitaliy- en designuitingen
werd steeds zorgvuldig bewaakt. Een concreet voorbeeld
hiervan zijn onze activiteiten voor Koningsdag in Eindhoven.
Er werden interviews uitgezonden met participanten van
Impromtu Mini Graduation Show #2 en er vond een livestream
plaats waarbij chef Giovanni samen met Annemoon een
maaltijd bereidde in de buitenkeuken van ontwerper Joost van
Bleijswijk, die er zelf helaas niet aanwezig kon zijn als gevolg
van quarantainemaatregelen.
Om interactie aan te gaan zijn via Instagram Stories
regelmatig vragen gepost over de tentoonstellingen en de
geëxposeerde objecten. Hierop kregen we mooie reacties van
volgers, die op deze manier niet alleen informatie toegezonden kregen, maar ook echt aan het denken of tot actie werden
aangezet.
Creatief directeur Geurts nam als panellid met culturele
expertise deel aan een discussie over re-opening trends in de
Independent Hotelshow. Deze was online i.p.v. in de RAI.
Designhotels publiceerde een wandeling in Eindhoven.
Omdat Eindhoven focust op design in plaats van natuur is een
gecombineerde wandeling samengesteld, langs de Genepper
Parken, via Campina en het NRE terrein. Met de ontwerpers
aldaar zijn afspraken gemaakt om op aanvraag hun werkplaatsen te openen.
Online Communicatie
Op kazerne.com staat alle informatie. Social-media conversaties worden met vooraankondigingen, vragen, prikkels
en successtory’s aangejaagd, voor extra spin-off ook via de
designers en partners. Maandelijks worden nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast zijn activiteiten en designers vindbaar op
community, review- en booking sites, stimuleren we bezoekers
om reviews te schrijven en verbeteren we de online vindbaarheid continue. Nadat we in 2020 de Google Ads-campagnes
herschreven, werd er in 2021 gewerkt aan verdere optimalisatie. Ondanks de weinige zoekacties in de periodes van
lockdown groeiden het aantal klikken met 28% naar 37.309
en het aantal weergave met 63% naar 546.698. Daarnaast
is verder gewerkt aan het optimaliseren van de inhoud en de
SEO op zowel de website als de webshop om zo het organische bereik te vergroten.
WEBSITE In 2021 werd de website 100.192 keer bezocht (een
groei van 10% ten opzichte van 2020) door 81.054 bezoekers
(een toename van 13% ten opzichte van 2020). Ondanks
een flinke daling in het aantal websitebezoekers die duidelijk
gedurende beide lockdowns te zien was, is er toch een groei
behaald. Van deze bezoekers komt 13,99% uit Eindhoven
(–3% ten opzichte van 2020), 61,3% uit overige plaatsen in
Nederland (–1,7% ten opzichte van 2020) en 24,71% uit het
buitenland (+4,7% ten opzichte van 2020).
JAARVERSLAG 2021 – 46 | 64

WEBSHOP Na de lancering van de webshop in december 2020 was 2021 het eerste volle jaar voor de webshop.
Gedurende het jaar vonden er 11.404 sessies plaats door
9.313 bezoekers. Maandelijks werden er diverse bestellingen
geplaatst. Het merendeel van deze objecten is gemaakt door
designers met een link met Eindhoven, de bestellingen dragen
dus direct bij aan hun bedrijfsvoering.
NIEUWSBRIEVEN We verstuurden in 2021 90 nieuwsbrieven. Dit aantal kan opgesplitst worden in 9 nieuwbrieven in
de vorm van de Kazerne Newsletter aan 4.530 subscribers
(-3% in 2020) en in 81 nieuwsbrieven aan de 692 subscribers
(-13% in 2021) van het EHV Innovation Café. De afnemende
subscribers kunnen verklaard worden door de tijdelijke sluiting
van Kazerne, normaal schrijven gasten zich juist in bij het
maken van een reservering of tijdens het bezoeken van EHV
Innovation Cafe.
FACEBOOK KAZERNE 4.431 volgers, 74 nieuwe volgers in
2021. Sinds 2019 zien we Facebook niet meer als ons belangrijkste mediakanaal. Een goede beslissing, want ondanks het
feit dat we regelmatig posten en de interacties aangaan met
volgers zien we dat de groei zeer bepekt is. Desalniettemin
hebben we organisch 79.032 mensen bereikt met engagement van 9.369 facebookgebruikers.
FACEBOOK EHV INNOVATION CAFÉ 615 volgers, 18
nieuwe volgers in 2021. Ook hier zien we een stagnatie in de
groei van volgers. Desondanks hebben we organisch 12.999
mensen bereikt met engagement van 1.359 facebookgebruikers. Naast een pagina heeft EHV Innovation Café ook een
eigen facebookgroep waar de community onderling ook van
alles in kan delen. Eind 2021 waren hier 305 mensen lid van, 2
nieuwe leden.
FACEBOOK BENZ AT KAZERNE 678 volgers, 35 nieuwe
volgers in 2021. Dit is een groei van 5% ten opzichte van 2021.
Ondanks dat hebben we 18.722 mensen bereikt met engagement van 1.675 facebookgebruikers.
INSTAGRAM KAZERNE 5.316 volgers, 1.528 nieuwe volgers.
Dit is een groei van 40% ten opzichte van 2021. In totaal
zorgden 215 posts voor 9.951 likes op onze instagram. Van
de volgers is 60% woonachtig in Nederland. We hadden een
organisch bereik van 396.014 weergave.
INSTAGRAM BENZ AT KAZERNE 793 volgers, 157 nieuwe
volgers op deze insta-pagina. Dit is een groei van 25% ten
opzichte van 2020. In totaal zorgden 24 posts voor 664 likes.
LINKEDIN KAZERNE 1260 volgers, 799 nieuwe volgers. Dit is
een groei van 173% ten opzichte van 2020. In totaal zorgden
25 posts voor 346 likes.
LINKEDIN BENZ AT KAZERNE 55 volgers, 9 nieuwe volgers.
LINKEDIN EHV INNOVATION CAFÉ 634 volgers, 324
nieuwe volgers. Dit is een groei van 105% ten opzichte van
2020. In totaal werden er via dit kanaal in 2020 38 updates
geplaatst.
YOUTUBE 284 abbonees (+86%), 19.313 weergaven
(+160%), met een totale kijktijd van 871 uur (+73%). In 2021
werden er in totaal 81 video’s en 35 livestreams geüpload.
Waaronder 39 interviews met designers. Daarnaast zijn er 46
video’s geplaatst van EHV Innovation Café.

EHV INNOVATION CAFÉ MEETUP GROUP 1183 leden, 213
nieuwe leden. Dit is een groei van 22% ten opzichte van 2020.
EAT MEET DRINK TECH DESIGN @ KAZERNE MEETUP
GROUP 457 leden, 37 nieuwe leden. Dit is een groei van 9%
ten opzichte van 2020.
Offline communicatie
Er is geïnvesteerd in een goed format voor de zaalteksten,
waardoor de overdracht van het werk versterkt. Zie ook de
bijlagen per expositie.
Voor alle bezoekers van kazerne waren er gratis flyers
ter ondersteuning van de storytelling van de exposities.
Helaas stopte supportpunt met het maandelijks door
Eindhoven verspreiden. We adverteerden in de maandelijkse
UitCultuurKrant. In de laatste twee weken van december was
er een postercampagne in Eindhoven. Dit onderdeel van de
rebranding werd ingezet om naamsbekendheid onder lokaal
publiek te vergroten.
Free publicity
Kazerne stuurt op zoveel mogelijk naamsvermeldingen, van
het Eindhovens Dagblad, tot de Michelingids en Wallpaper.
Voorafgaand aan iedere nieuwe activiteit worden persberichten verstuurd, bij tentoonstellingen inclusief persoonlijke
previewuitnodigingen.
We verstuurden 3 persmailings en verzorgden 49 persrondleidingen aan journalisten en influencers. Het merendeel van
de persrelaties werd aangedragen door EHV365 en DDW
maar er waren ook regelmatig perscontacten die Kazerne
zelfstandig bezochten. Onder hen waren naast geïnteresseerden in cultuur en design ook geïnteresseerden in culinair- en
reisnieuws.Tijdens DDW en #DesignOpen actief geacteerd
op het ontvangen, te woord staan en namailen van journalisten en bloggers. Dit resulteerde in ruim 200 publicaties
in binnen- en buitenland. We werden beschreven in zowel
Nederland als het buitenland, waaronder Wallpaper*, Damn,
DesignWanted, Interior Design, The Washington Post, Elle
Decor Italia en zelfs een 5 pager in Elle Decoration Belgie en
in Zuiderlucht, Time to Momo, Financieel Dagblad en NS
Favourites. Ook kregen diverse tentoonstellingen en projecten
aandacht in het Eindhovens Dagblad en op het designplatform Design Digger. Zie voor een compleet overzicht de
bijlage publicaties.
Ook werd in 2021 aandacht besteed aan het opbouwen van
relaties met influencers, bloggers en vloggers uit zowel binnenals buitenland, deels in samenwerking met Eindhoven365.
Door de geldende reisbeperkingen en lockdowns hebben we
hier slechts korte periodes op in kunnen zetten. Desondanks
waren er voldoende samenwerking om de online zichtbaarheid van Kazerne te vergroten. Internationaal werkten we
onder meer met Chiara Carolei (14k volgers) en Sabina Dobai
(161k volgers) en nationaal met Bas Smit (800k volgers),
Nicolette van Dam (900k volgers) Lisette van Beek (30k
volgers) en Wisse Trooster (22k volgers).

Give-to-grow community building
In alle focusgroepen maken we sleutelfiguren deelgenoot,
ondersteund door het loyaliteitsprogramma voor vrienden,
members, ambassadeurs, collectors en sponsoren. Via
persoonlijke uitnodigingen wordt ontmoeting, dialoog en
storytelling aangejaagd. Het verhaal wordt immers geloofwaardiger als anderen het over je vertellen. Deze fan-strategie
levert een duurzamer en waardevoller netwerk op dan agressieve marketing. Dat past niet bij de focusgroepen, want dat
zien ze als niet authentiek.



Gedeeld belang een belangrijk uitgangspunt. Kazerne is
geen particulier bezit, maar bestaat bij de gratie van onze
community. We hebben een stevig internationaal netwerk en
veel draagvlak. Jaarlijks werken we met honderden personen en organisaties samen. Zie ook de bijlage Netwerk. Via
persoonlijke berichten, uitnodigingen en actieve introducties
in het Kazerne netwerk bouwden we gestaag door aan een
persoonlijke band en gunfactor, zie ook bij de paragraaf
Organisatie Optimaliseren.
Met name persoonlijk contact met ontwerpers is essentieel:
zonder hen heeft Kazerne geen bestaansrecht. Om designtalent optimaal te kunnen tonen, en telkens de gepaste context
voor hun presentaties te kunnen vinden, moet Kazerne vroegtijdig contact kunnen leggen met de betrokken designers.
Het is daarom van groot belang om eindexamens, beurzen,
evenementen en ateliers bezoeken. Maar ook qua community
stond alles in het teken van bestendigen en overleven. Met de
aan de exposities deelnemende designers en partners die ons
eerder met wisdom, work- or wealth steunden was regelmatig
contact, al dan niet op locatie.
Omdat in de evaluatieperiode veel festivals en beurzen fysiek
geen doorgang vonden is voor dit onderdeel gefocust op
onlineonderzoek, bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van
de afstudeerders aan de verschillende kunst- en designacademies in Nederland, naast de vaste longlist. Hoewel er zeker
ook positieve aspecten zijn aan deze verschuiving naar digitale
media, was het gemis aan directe, fysieke overdracht groot.
Tijdens rondleidingen en bijeenkomsten die wel mogelijk
waren werd persoonlijk contact gelegd met leden van
regionale businessclubs en verenigingen. Doel was mensen
verleiden Kazerne te bezoeken, uit te dragen dat de betekenis
van design meer is dan alleen een mooie bank of stoel en te
acquireren voor het loyaliteitsprogramma. Als gevolg hiervan
hebben we velen kunnen inspireren, is onze gunfactor vergroot
en hebben we interesse gewekt voor toekomstige events en/of
lidmaatschap van de Members Club. Alles met als doel zoveel
mogelijk mensen te confronteren met de vele betekenissen van
design en nieuwe kansen te creëren voor onze design community. We staan te popelen om weer vooruit te kunnen, in plaats
van te opereren met de handrem erop.
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4.
Publiekswerking
De marketingmix van hoogwaardige culturele activiteiten,
de hospitality, het erfgoed en de communicatie daarover
zorgt voor constante reuring en (nieuwe) publieksstroom.
Tussen nu en 2025 beoogt Kazerne een duurzame groei van
publieksbereik naar 150.000 personen. Enerzijds zodat meer
mensen de betekenis van design beleven, anderzijds om via
publieksinkomsten een meer duurzame financiële basis te
bewerkstelligen. Daarom investeren we onder leiding van
externe adviseurs in de verdere professionalisering van de
marketing en communicatie. Het gevarieerde programma,
het binden en activeren van meer sleutelfiguren, de verbeterde
inzet van promotiemiddelen plus de groeiende naamsbekendheid fungeren als belangrijkste pull-factoren.
Publieksmonitoring
Kazerne verzamelt contactgegevens onder het publiek en
nodigt uit om feedback te geven. In 2021 is geïnvesteerd in
het beter leren kennen en bereiken van de focusgroepenen en
het monitoren van mogelijke nieuwe doelgroepen. Hiervoor
benutten we de statistieken van de sociale kanalen, Google
Analytics en het vanuit de ANBI-status verkregen Google
Grant van maandelijkse maximaal $ 10.000 advertentietegoed. Het tegoed is ingezet ter promotie van de verschillende
functies binnen Kazerne om te leren over de behoeftes van
publiek via zoekwoordengebruik en zoekgedrag. De onlinekanalen werden wekelijks geanalyseerd en omgezet in nieuwe
acties. Dit resulteerde in een bijdrage van ruim 60.000 euro.
Daarnaast zijn we steekproefsgewijs in gesprek gegaan met
publiek om hen te vragen naar hun beleving van Kazerne en
behoefte als bezoeker. De verschillende segmenten binnen
de focusgroepen blijken inderdaad het gros van de bezoekers
te leveren. Waarnemingen werden besproken in het team en
waar mogelijk werden verbeteringen doorgevoerd.
Volgens kenners bereiken we een ongekend divers en jong
publiek. Met een meer gestructureerde monitoring beogen
we dit beter te kunnen onderbouwen: nu verzamelen we ad
hoc contactgegevens in een CRM, via persoonlijke vragen en
feedback op reviewsites. Eind 2020 zijn middelen ontwikkeld om de impact voor designers en het publieksbereik meer
gestructureerd te kunnen onderzoeken, zodat we een objectief
beeld kunnen vormen van de waarde van Kazerne en de
(soorten) bezoekers, om lessen voor de toekomst te kunnen
trekken. Omdat Kazerne in 2021 grotendeels gesloten was
achten we de resultaten nog niet representatief. Eind 2021 is
geïnvesteerd in een elektronische bezoekersteller zodat het
tellen van de aantallen niet langer afhankelijk is van de bereidheid en oplettendheid van het hospitalityteam.

Van het publiek dat Kazerne in 2021 (2019) bezocht schatten
we via steekproeven in dat:
50% (40%) in de regio Eindhoven woont of werkt;
30% (30%) in Brabant;
15% (20%) in Nederland;
5%
(10%) buiten Nederland, met name in België.
Publieksbereik optimaliseren
Nadat in 2019 het totaalconcept van Kazerne tot wasdom
kwam stak corona in 2020 en 2021 een gevoelige spaak in het
vliegwiel van de opschaling van de bezoekersaantallen. Waar
deze in 2019 nog tot 98.000 groeiden, trokken we in 2020
live amper 20.000 en in 2021 slechts zo'n 43.000 bezoekers.
De groei in 2019 was direct te herleiden naar de opstelling van
Fase 2 van de herbestemming van de voormalige marechausseekazerne: vanwege de verbeterde zichtbaarheid van het
erfgoed in combinatie met de diversifiëring, opschaling en
professionalisering van de activiteiten. In 2021 had het aantal
direct te maken met het ontbreken van het festival Glow in de
straat, verminderde internationale reisbereidheid en aarzeling
bij publiek om in grotere groepen te verkeren. Maar vooral
omdat Kazerne in 2021 simpelweg het grootste deel van het
jaar van overheidswege gesloten of slechts beperkt open was.
Onder de bezoekers waren er beduidend minder internationals; de in de regio werkende expats trokken in grote getalen
terug naar hun thuisland om daar online te werken. Het aandeel toeristen trokken we overduidelijk via een luxe staycation
in combinatie met het fine dining restaurant, uit Nederland
en België. Internationale gasten introduceert Kazerne Giveto-Grow in het lokale netwerk via de creatieve sociëteit, een
spontane rondleiding in DAE of een bezoek aan Sectie-C.
Volgens geregelde telling ontvingen we naar schatting:
19.600 betaalde bezoekers (tijdens DDW)
23.500 niet betaalde bezoekers
43.100 totaal aantal, lokaal in Eindhoven
Het bereik van de openbare activiteiten schatten we naar
aanleiding van de telling op zo'n 5.900 personen:
180
2.800
147
2.800

bereik van educatieve activiteiten
bereik van openbare activiteiten
bereik beroepsgerichte talentontwikkeling
bereik overige activiteiten

Voor het bereik van educatieve activiteiten telden we de
deelnemers aan van tevoren gereserveerde rondleidingen. De
adhoc rondleidingen zijn buiten beschouwing gelaten.
Voor het bereik van de openbare en overige activiteiten telden
we de bezoekers van het EHV Innnovation Café, de inspiratiesessies en lezingen, openbare rondleidingen, #DesignOpen en
de overige openbare activiteiten van derden.
Het bereik beroepsgerichte talentontwikkeling bestaat uit het
aantal makers van wie we werk tentoonstelden en met wie we
samenwerkten binnen Kazerne Young en het Lab.

Van hen kwam volgens steekproeven:
20% (25%) uitsluitend voor de inhoudelijke activiteiten;
60% (50%) voor de combinatie programma/hospitality;
20% (20%) vanwege de horeca-activiteiten
In deze laatste groep bevindt zich overwegend het nieuwe culturele publiek, omdat zij tijdens hun bezoek wel de inhoudelijke
missie meekrijgen.
Leeftijdscategorieën zijn vanwege #DesignOpen, de terughoudendheid van de oudere doelgroep en een verschuiving
binnen het Kazerne team iets veranderd:
10% (5%) <20
20% (15%) 20-30
30% (30%) 30-45
30% (30%) 45-60
10% (20%) 60+
Publiek behouden en nieuw publiek bereiken
Om herhaalbezoek te stimuleren en nieuw publiek te bereiken is een divers, regelmatig wisselend en kwalitatief sterke
programmering essentieel, naast nieuw aanbod en de communicatie hierover. 2020 en 2021 waren een grote domper op de
feestvreugde na de mijlpaal in 2019, twaalf jaar na het allereerste idee voor de herbestemming van het verloederde erfgoed
in een podium voor de creatieve industrie. Continu is gekeken
naar wat er wél kon, moesten plannen worden uitgesteld,
bijgesteld en afgezegd; vele plannen om meer/nieuw publiek
te bereiken bleken kort na het bedenken of ontwikkelen ervan
alweer achterhaald vanwege nieuwe overheidsmaatregelen.
Dit kostte het team veel energie. Ondanks alle positiviteit, zoals
ook in de paragraaf Coronacrisis omschreven.
Er is geanticipeerd op een mogelijk sterk veranderende markt.
Er is veel vertrouwen dat de bezoekersaantallen zullen herstellen, bijvoorbeeld in september 2021 leek het even alsof alle
remmen los waren, ook al moest publiek een QR-code tonen.
Maar nog steeds was er een verminderde reisbereidheid van
internationale groepen, anderzijds vanwege een terughoudende zakelijke markt. Aangezien dit grote groepen mensen
zijn waarvan bekend is hoe we ze kunnen bereiken, experimenteerden we met nieuwe publieksgroepen, meer op leisure
gericht: weekend in plaats van werkdag, met 2 in plaats van
20 personen. De grote aantallen bezoekers voor culturele activiteiten bleef uit, simpelweg omdat publiek werd afgeraden
om te reizen – en Kazerne een gehoorzaam publiek heeft – of
omdat het niet mocht. Alle publiek bezoekt Kazerne overigens op meerdere manieren, maar iedereen die binnentreedt
beleeft design omdat bezoekers tussen de tentoongestelde
werken eten, drinken, vergaderen en/of slapen. Getuige de

awards, nominaties, publicaties (vermelding Kazerne als
designwalhalla in de Michelingids), reviews en steekproeven
wordt de activiteitenmix en kwaliteit gewaardeerd.
In 2021 verdeelden we de aandacht nog bewuster over
de verschillende focusgroepen. Deze strategie prikkelt het
bestaande Kazerne-publiek om steeds weer terug te komen
en verleidt nieuw publiek tot een bezoek, omdat er altijd iets
nieuws en interessants te ervaren is. De diversiteit van het
programma wordt geborgd vanuit de kerntaken exposeren,
verdiepen en verbinden in een gastvrije hospitality omgeving.
We investeerden in de kwaliteit van de exposities door de
inhoudelijke visie aan te scherpen en actuele en relevante ontwerpers aan ons te verbinden. De tentoonstellingen die tijdens
in 2021 te zien waren kwamen tot stand in samenwerking met
Social label, Lidewij Edelkoort, Van Abbemuseum, Design
Academy Eindhoven en Dutch Design Foundation, namen
die op zichzelf al toonaangevend zijn in de designwereld. Via
hun marketinginspanningen en opname in het programma
werd Kazerne onder de aandacht gebracht bij hun omvangrijke doelgroep. DDW biedt vanuit onze pop-up geschiedenis
hét momentum om publiek te bereiken. Door het jaar heen is
regelmatig contact met de organisatie over het optimaliseren
van onze samenwerking. Aandachtspunt blijft het stimuleren
van het DDW-publiek tot herhaalbezoek de rest van het jaar.
Ook in de kwaliteit van de randprogrammering, de verdiepende en verbindende activiteiten, werd geïnvesteerd zoals
hiervoor omschreven.
Er is bewuster ingezet op promotie van de hospitality om
nieuw publiek te bereiken. Er waren boekbare arrangementen
met bijvoorbeeld Tribeca** en de Lindenhof**, maar ook
met culturele waaronder Van Abbemuseum, MU, Piet Hein
Eek, Cor Unum en Design Museum Den Bosch. Ook via hun
netwerken bereiken we nieuw publiek.
Om onze internationale ambities kracht bij te zetten is
Kazerne lid van Designhotels.com. Daarnaast vormen de
inspanningen van Eindhoven 365 en Visit Brabant een
belangrijke factor. Hiermee trekken we publiek naar de regio
dat ook elders geld uitgeeft. Hun communicatie en pr-team
ondersteunt het Kazerne team waar mogelijk. We investeerden in het trainen van servicepersoneel in gastvrijheid en
storytelling en in actief review management via Tripadvisor,
Google en Facebook. Hier worden bezoekers bedankt om hen
aan ons te binden.
Ook derden die in Kazerne openbare activiteiten organiseren
trekken een eigen publiek, met name in focusgroep 2. Dit
onderdeel werd echter vanwege alle beperkingen slechts in
beperkte mate verzilverd.
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5.
Ondernemend fundament

Kazerne is ontstaan op basis van behoeften van verschillende doelgroepen. Initiatiefnemers Annemoon Geurts en
Koen Rijnbeek (zie ook hierna bij Organisatie) misten vanuit
hun ontwerpbureau een place-to-be waar het succes van het
regionale designtalent het hele jaar door in de etalage staat,
met meer publiek en inhoud dan een galerie of winkel. Zij
zagen een latente marktvraag in het Eindhovense, Brabantse
en zelfs internationale aanbod naar gastvrije plekken waar
de creatieve industrie, technici, kenniswerkers en andere
opdrachtgevers elkaar gepland en onverwacht tegenkomen,
terwijl een innovatief cultureel/maatschappelijk programma
hen inspireert, prikkelt en uitdaagt om te praten over actuele
vraagstukken. Vandaaruit werd het businessplan ontwikkeld.
Alle Kazerne activiteiten vinden plaats op het ondernemende
fundament van sfeervolle horeca. Met de (zelfstandige)
horeca-opbrengsten wordt het inhoudelijke programma
voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt, maar wordt voor
bezoekers ook een extra laag toegevoegd aan de beleving
van die activiteiten. Publiek beleeft het werk van ontwerpers
en andere professionele creatieven in een compleet andere
context dan bijvoorbeeld in een museum, galerie of tijdens een
beurs. Bovendien zorgt de hospitality voor constante reuring
en nieuwe publieksstromen, die de geldigheid van het podium
onderstrepen. Het is belangrijk te benadrukken dat Kazerne
geen commercieel horecaconcept-plus is. Kazerne is een
culturele, design georiënteerde organisatie, primair opgezet
vanuit een diepgevoelde maatschappelijke betrokkenheid.
Kazerne is dus bewust als culturele onderneming opgezet.
Via hun bestedingen in het restaurant, het hotel of de shop
betaalt het publiek mee aan de inhoudelijke programmering
en blijft de drempel voor de culturele activiteiten laag. Ook in
2021 was de toegang grotendeels gratis, omwille van crowd
control is alleen tijdens DDW entreegeld gevraagd .

Vanuit het perspectief van designpodium is de diversifiëring
van de functies erop gericht om zoveel mogelijk creatieven
in aanraking te brengen met nieuwe kansen en netwerken.
Vanuit het laagdrempelige restaurant beogen we zoveel
mogelijk publiek te confronteren met de toegevoegde waarde
van design. Vanuit het meer exclusieve restaurant beogen
we mensen aan te trekken die met opdrachten en aankopen
kunnen bijdragen aan de omzet (en dus bestaansrecht) van
de ontwerpers.
Hoewel de horeca-activiteiten nadrukkelijk op zichzelf
staan, stuurt de stichting als enige aandeelhouder wel op
een optimalisatie van de omzet: meer winst betekent meer
mogelijkheden voor het inhoudelijke programma. Daarom
ontwikkelen we jaarlijks nieuwe product/marktcombinaties, de
afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld boekbare arrangementen, een webshop, merchandise, loyaliteitsprogramma,
een Pay-What-You-Like-module en een investeringsfonds. Met
name het loyaliteitsprogramma en de versterkte aandacht
voor de galeriefunctie bewijzen inmiddels hun potentie: een
groeiende groep mensen sluit zich betaald aan en steeds
vaker slagen we erin relatief kostbaar werk te verkopen. In
2021 waren grote aankopen vanwege de pandemie helaas
niet aan de orde. Zoals hiervoor in de paragraaf Publiek
behouden en nieuw publiek bereiken omschreven is gemonitord
hoe onze markt verschuift van business naar leisure. Ook is
geanticipeerd op een mogelijk sterk veranderende arbeidsmarkt en tekorten bij leveranciers. Vanaf 2023 beogen we
ook nieuwe (zelfvoorzienende) activiteiten te ontwikkelen. We
zijn trots dat we het programma voor een belangrijk deel zelf
kunnen bekostigen, ook al is ondersteuning door overheden
en fondsen onmisbaar.

De programma-activiteiten zijn gedekt via:
—publieksinkomsten uit entreegelden en de hieronder
benoemde bestedingen via de exploitatie BV;
—het loyaliteitsprogramma;
—bijdragen van samenwerkingspartners;
—verhuur van ruimte aan creatieve participanten en
artists-in-residence;
—sponsoren, fondsen en subsidiënten.
Publiek besteedt geld in de tentoonstellingsruimten als
bezoeker/gebruiker van:
8		guesthouses (waar je slaapt in de expositie)
1 laagdrempelig restaurant (waar je eet in de expositie)
1 high-end restaurant (waar je eet tussen kunst en design)
1 sociëteit (24/7 huiskamer voor de community)
3 multifunctionele ruimtes
1 designshop
1 terras
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6.
Organisatie
Binnen het totaalconcept van Kazerne werken drie organisaties nauw samen om de visie en missie te verwezenlijken:
—Kazerne Foundation (programmastichting, ANBI)
—Kazerne BV (horeca-exploitatie)
—Stichting ter behoud van Klein Paradijs (erfgoedstichting, ANBI-C)
De programmastichting (voorzitter Maarten Houben) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke activiteiten en voor marketing en
communicatie, dus ook voor de realisatie van dit jaarverslag. De stichting is 100% aandeelhouder van de horeca-exploitatie-BV,
waarmee is verankerd dat winst exclusief ten goede komt aan de inhoudelijke activiteiten. De erfgoedstichting (voorzitter Bert
van der Els) is verantwoordelijk voor het behoud en beheer van het erfgoed en de inventaris van Kazerne alsook het inzetten
ervan voor culturele en maatschappelijke doeleinden. De activiteiten van deze erfgoedstichting en de horeca-exploitatie staan
nadrukkelijk buiten dit jaarverslag. Zie ook de bijlage organisatie.
Raad van Toezicht
Voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de programmastichting is Maarten Houben, burgemeester van Nuenen. Hij
zet zich in voor de ontwikkeling van mens en maatschappij. Overige leden van de RvT zijn Otto Dieleman, fiscaal jurist en
eerder voorzitter van o.m. RvT Parktheater Eindhoven en Bertus Borgers, veelzijdig muzikant en eerder o.m. oprichter van de
Rockacademie. Zij zijn geselecteerd op hun staat van dienst en de expertise die met het oog op het spectrum van activiteiten
noodzakelijk is, werken op persoonlijke titel en ontvangen geen vergoeding.
Net als alle andere culturele instellingen in Nederland, was Kazerne in 2021 grotendeels gesloten, als gevolg van de van
overheidswege opgelegde maatregelen vanwege de pandemie. Gedurende de gehele periode heeft de stichting kasstromen
gemonitord en diverse scenario’s uitgewerkt om de coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Dankzij steunmaatregelen van de Rijksoverheid, Stichting Cultuur Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Brabant C, de verhuurder en de
flexibiliteit van alle betrokkenen, komt de stichting de coronacrisis naar omstandigheden goed door.
In 2021 vergaderde de Raad van Toezicht vijf keer live in volle bezetting. In werkgroepen was geregeld overleg met de directie.
Naast het toezien op een adequate uitvoering van het inhoudelijke programma en de bedrijfsvoering waren kernpunten voor de
Raad van Toezicht in 2021 de financiële en personele risicobeheersing ten tijde van corona en de herstructurering van het totaalconcept van Kazerne. Met de belangrijkste stakeholders is gewerkt aan het plan van aanpak voor een structurele verbetering
van het negatieve eigen vermogen. Binnen de erfgoedstichting zijn de afspraken voor verbeterde leenvoorwaarden met Provincie
Noord-Brabant bijna afgerond. Gezien de positieve grondhouding verwachten we in 2022 ook met andere stakeholders grote
stappen te kunnen maken. De jaarrekening 2021 werd door de Raad van Toezicht vastgesteld, evenals de begroting 2022.
De gerealiseerde begroting is door de accountant gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende beoordelingsverklaring.
Ondertussen zijn er bijna definitieve afspraken gemaakt over het doortrekken van hun steun.
De leden van de Raad van Toezicht hebben nevenfuncties gemeld en hun eigen functioneren aan de orde gesteld. Vanwege de
coronacrisis in combinatie met de complexiteit van de structuurwijziging is besloten geen wijzigingen in de samenstelling aan
te brengen en het rooster van aan- en aftreden te baseren op maximaal 4 jaar na aantreden Raad van Toezicht, waarbij wordt
gewaakt dat niet iedereen tegelijk aftreedt.
Dagelijkse Organisatie
Directeur/bestuurders van de entiteiten zijn initiatiefnemers Annemoon Geurts (alumna Design Academy Eindhoven en Koen
Rijnbeek (muzikant, eerder o.m. slagwerker bij Slagerij van Kampen). Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse artistieke en
zakelijke leiding. Sinds augustus 2020 is directeur Luuk Rijnders verantwoordelijk voor de leiding van de operationele horecaactiviteiten. De stichting heeft geen personeel in dienst. Het vaste programmateam ((parttime) directie-assistent, productie-,
communicatie- en relatiemedewerkers) wordt via de exploitatie-BV ingehuurd en incidentele werkzaamheden op projectbasis.
In 2021 was dat omgerekend samen zo’n 5 fte. Binnen de drie organisaties tezamen is nu zo'n 25 fte werkzaam; binnen drie jaar
zal dat groeien naar 30 fte.

Organisatie Optimaliseren
Kazerne hecht waarde aan een veilige en gezonde werkomgeving. Vanwege de door velen als lastig ervaren lockdownperiodes
is extra aandacht geweest voor het welzijn van de medewerkers. Met (online) trainingen en bijeenkomsten, de vrijheid om eigen
onderwerpen te agenderen en persoonlijke aandacht is gepoogd iedereen te blijven motiveren. Natuurlijk misten we de dagelijkse
energie van onze designcommunity en het publiek. Tegelijkertijd zijn we dankbaar dat we met het (programma)team vanuit thuis
door en vooruit hebben kunnen werken en dat slechts een enkeling milde coronaklachten heeft gehad. Desondanks besloot een
zeer gewaardeerd programmamedewerker na zeven jaar zich te laten omscholen tot software-architect: we zijn Margot de Haas
bijzonder dankbaar voor alles wat zij in de eerste zeven jaar van het bestaan van Home of Design Kazerne aan de organisatie
heeft bijgedragen. En kijken vol vertrouwen uit naar de bijdrage van nieuwe programmamedewerkers.
In 2021 is tijdens de lockdowns ingezet op het verder professionaliseren van de organisatie. Na de overgang van het Bestuursnaar een Raad-van-Toezichtmodel eind 2020 zijn in 2021 het bestuursreglement en beloningsbeleid geactualiseerd, is de
artistieke visie en het profiel aangescherpt en de ICT-middelen gestroomlijnd. Samen met het team zijn interne processen geëvalueerd, waar mogelijk vastgelegd in protocollen en stapsgewijs verbeterd. Met de meest analytische medewerkers is de interne
communicatie onder de loep genomen, al jaren een van de belangrijkste knelpunten in de gemengd culturele/hospitality organisatie. Het totaalconcept van Kazerne is 24/7 operationeel en het team bestaat uit mensen met sterk uiteenlopende culturen,
werktijden, snelheden en (digitale) vaardigheden. Hoe draag je 's ochtendsvroeg informatie over aan het avondteam zonder
iemand in privétijd te storen? Het afgeschafte ouderwetse overdrachtsschriftje kwam terug en er werd geëxperimenteerd met
Slack, een gebruiksvriendelijk App die eenvoudig op non-actief is te zetten zet buiten werktijd. Deze wordt in 2022 organisatiebreed geïmplementeerd.
Samenwerkingen Optimaliseren
Zoals eerder omschreven is gedeeld belang met onze stakeholders een belangrijk uitgangspunt bij alle activiteiten. Want
Kazerne is niet van ons, maar van onze community. In de multi-helix traditie, waarin de regio Brainport uitblinkt, werken we
jaarlijks met honderden personen, bedrijven, kennisinstellingen en (culturele) organisaties samen. De inhoudelijke samenwerking
kent vele vormen en gedaanten: van oppervlakkig tot zeer intensief; van uitwisseling van ideeën en standpunten tot werkelijke
co-creatie. In 2021 is gezien de beperkingen vanwege de pandmie met name ingezet op het bestendigen van bestaande relaties.
Met de mensen en organisaties die Kazerne met wisdom-work-wealth ondersteunen is regelmatig persoonlijk contact geweest.
Belangrijke aanjager voor het bereik van Focusgroep 1, de ontwerpers en hun stakeholders, was de samenwerking met jonge
talenten binnen de Impromptu Mini Graduation Shows, de Kazerne Design Award, de lokale collega's binnen het #DesignOpen
Netwerk, Design Academy Eindhoven en met Dutch Design Foundation. De samenwerking aan de tentoonstelling New
Melancholy bracht vanwege de pandemie helaas niet de beoogde synergie in publieksbereik. Met Steven ten Thije, Christianne
Berndes en Lidewij Edelkoort is in 2021 de gehele collectie Edelkoort in kaart gebracht, in voorbereiding van de aankoop ervan
door het van Abbemuseum. Plan is om in oktober 2022 weer een gezamenlijke tentoonstelling te maken. Op nieuwe samenwerkingen is voorgesorteerd via het landelijke Leiderschap in Cultuur-netwerk en het internationale netwerk van Eindhoven 365.

Jasmijn Wester en Calvin Kooiman, JAS&CAL: "Wat een opluchting dat we na een periode van stilstand de mogelijkheid
hebben gekregen om op deze fantastische locatie te exposeren. Zo heeft ons textiel project ‘Raamwerk’ het podium
gekregen waar we tijdens de ontwikkeling op gehoopt hadden. Annemoon en haar team denken op een fijne manier
mee over de plaatsing van je werk in de expositie. Met het
werk van de andere ontwerpers ontstaat er een versterkende en smaakvolle samenhang. Het publiek was tijdens het
evenement groot en divers en de bezoekers hebben met veel
aandacht en interesse voor het werk de expositie bekeken.
Veel positieve reacties tijdens het evenement, maar zeker ook
daarna nog veel reacties mogen ontvangen. Naast het fijne
publiek is ook het harde werken van het gehele team ons bijgebleven. Met hun ervaring en energie weten ze een mooie
beleving voor het publiek neer te zetten. Het voelt alsof je
voor even onderdeel bent van het Kazerne team. We hebben
genoten; de sfeer in Kazerne, de gesprekken, het Italiaanse
eten, de uitwisseling met andere ontwerpers en de reacties op
ons werk. Het waren 10 intense dagen, absoluut voor herhaling vatbaar. Bedankt Kazerne!"
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7.
Culturele codes
In 2021 is onderzocht hoe we de culturele codes beter in de organisatie konden inbedden, bijvoorbeeld door meer initiatief
te tonen in het debat en de toepassing ervan, zowel richting
het eigen team als met ontwerpers, hun belanghebbenden en
publiek. Vanwege alle coronaperikelen is dat slechts mondjesmaat gelukt. We zijn onszelf ervan bewust dat het ons op veel
vlakken aan kennis en ervaring ontbreekt en dat er blinde vlekken zijn. Daarom beogen we de onderzoekende houding in
2022 meer actief te continueren. Zowel binnen de organisatie
als het programma willen we meer gefundeerd bijdragen aan
een duurzame, diverse en inclusieve toekomst die aansluiting
vindt op de waarden en normen van de tijd waarin we leven.
Om dit concreet handen en voeten te geven verkennen we nu
een Raad van Advies met minimaal 20 mensen die ons vanuit
een divers scala aan expertises en achtergronden gevraagd
en ongevraagd van repliek dienen. Meerstemmigheid is
daarbij een belangrijk uitgangspunt, om beter over onze eigen
grenzen en waarnemingen te kunnen stappen. Vervolgens
maken we meetbaar hoe Kazerne zich op het gebied van
programma, publiek, personeel en partners verhoudt tot de
verschillende codes.
Governance
Sinds 2020 werkt de stichting vanuit het Raad van Toezicht
model. De ervaren en professionele leden van de Raad van
Toezicht zijn actief doch op afstand bij Kazerne betrokken,
zie ook de paragraaf Raad van Toezicht. Ieder lid heeft eigen
taken. Tijdens de coronacrisis is extra betrokkenheid getoond.
Stichting Kazerne Foundation heeft geen winstoogmerk.
Kazerne voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en opereert
zoals in haar statuten opgenomen in lijn met de culturele codes. De organisatie is zich bewust van haar maatschappelijke
waarde, rollen, verantwoordelijkheden en impact en handelt
hier ook naar. Jaarlijks toetst het bestuur via het comply-or-explain-principe het eigen functioneren, dat van de organisatie
en hoe met de verschillende codes wordt omgegaan. Deze
evaluatie is vastgelegd in notulen.
Fair Practice
Kazerne vindt de realisatie van fair pay, fair share en fair chain
belangrijk voor het eigen functioneren binnen de culturele
sector en betrekt de principes op het eigen team en in de
samenwerking met derden. Het door de Raad van Toezicht
vastgestelde beloningsbeleid is gebaseerd op de kaders
Maatschappelijk verantwoord/gerechtvaardigd, in lijn met de
Fair Practice code en het Give-to-Grow gedeeld belang.
Aan de leden van de Raad van Toezicht is ook in 2021 geen
beloning toegekend. Wel zijn zij voor een bedrag van 500

euro per persoon gecompenseerd voor hun bestedingen in de
horeca van Kazerne. Doel is een steekproefsgewijze kwaliteitsbewaking. Bestuur/directie heeft een marktconforme, niet
bovenmatige beloning ontvangen, onder het algemeen wettelijk bezoldigingsmaximum. Kazerne Foundation heeft geen
medewerkers in dienst. Vaste medewerkers (directie-assistent,
productie-, communicatie- en relatiemedewerkers) worden
zoals hiervoor onder Dagelijkse Organisatie al benoemd via
de gelieerde exploitatie-BV ingehuurd. Het beloningsbeleid
is nu conform de horeca-CAO, dit wordt stapsgewijs in lijn
gebracht met de museum-CAO. Onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn interne en digitale trainingen.
Regelmatig worden voortgangsgesprekken gevoerd.
Overuren worden bij voorkeur tijd voor tijd verrekend. Helaas
was de tot nu toe niet altijd haalbaar. Daarvoor zijn we het
enthousiaste team dankbaar, maar we vinden dit niet wenselijk. Er wordt budget gezocht om het team te versterken.
Zoals eerder gemeld is een Give-to-Grow gedeeld belang een
belangrijk uitgangspunt bij alle activiteiten. Met uitzondering
van de Raad van Toezicht werkt niemand gratis. Kazerne
biedt altijd een financiële vergoeding of drukt de waardering
voor geleverde producten en diensten – met nadrukkelijke
wederzijdse instemming – uit in tegenprestaties: bijvoorbeeld
het toekomstig gebruik van de locatie, naamsvermelding,
de organisatie van een ontvangst of promotionele activiteiten ten behoeve van de betrokkenen. Tenzij er een duidelijk
commercieel belang is voor de maker, zoals bijvoorbeeld
voor een presentatie tijdens DDW. In dat geval vergoeden zij
naar draagkracht in wisdom, work or wealth de diensten van
Kazerne, bijvoorbeeld door te helpen bij het opbouwen van de
tentoonstelling of een paar uur volgens rooster te supposten
– met als bijkomend voordeel bij het eigen werk aanwezig
te zijn om erover te kunnen vertellen. Dit is steeds duidelijk
van tevoren overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
Ontwerpers, kunstenaars, andere creatieve makers, externen
en vrijwilligers ontvangen voor geleverde diensten een via
steekproeven vastgesteld marktconforme vergoeding plus een
onkostenvergoeding voor de huur van werken en transport,
maar vaak bieden zij Kazerne een korting op hun tarieven,
ingegeven door hun erkenning van een gedeeld belang. Dit
is in bepaalde gevallen echter verre van ideaal. Willen we
vanuit onze aangescherpte profilering werkelijk een beweging in gang zetten, dan moeten we vaker dan nu mogelijk
is ontwerpers kunnen kiezen en betalen, zonder dat we een
tijdrovend en ongewenst beroep moeten doen op hun gunfactor. En minder vaak vanuit commercieel oogpunt design
moeten presenteren dat eigenlijk niet aan onze inhoudelijke
standaard voldoet, omdat ervoor betaald wordt, of omdat we
daarmee de gunfactor bij partners vergroten (we verschuilen
ons hier achter de AVG en geven geen voorbeelden). Er wordt
aanvullend budget gezocht om onze positie te versterken door
inhoudelijk gerichtere keuzes te kunnen maken.
Bij samenwerkingen met derden, zoals cross-overprojecten,
wedstrijden en ontwerpopdrachten, strijdt Kazerne altijd voor
een eerlijke beloning, inclusief licentieovereenkomsten en

respect voor het auteursrecht. Afspraken die meer behelzen
dan een incidentele opdracht zijn in tijdelijke contracten
vastgelegd. Met de inhoudelijke activiteiten, culturele samenwerkingen en het BNO-bestuurslidmaatschap van de creatief
directeur zet Kazerne zich actief in voor de professionele
ontwikkeling van de makers, de design-infrastructuur en de
notie van design voor de maatschappij. Zowel op praktisch als
beleidsmatig niveau.
Diversiteit en Inclusie
Binnen het bestuur, programmateam en de Raad van Toezicht
zijn we ons bewust van onze witte, geprivilegieerde achtergrond en besteden we aandacht aan een meer divers en
inclusief beleid. In 2021 was de strategie rond diversiteit en
inclusie gericht op bewustwording van meestemmige perspectieven in een toekomstgericht ontwerpveld en het feit dat we
fouten maken maar ons best doen. De voorgaande beleidsperiode is in de horeca-operatie bijvoorbeeld geëxperimenteerd
met arbeidskrachten met een beperking. Dit bleek een te
grote druk te leggen op het team, waardoor een averechts
effect optrad en ander personeel ons verliet terwijl we juist
zoeken naar incentives om het team bijeen te houden. Onze
behuizing is grotendeels toegankelijk voor mensen met een
lichamelijke beperking: alle publieke ruimten op de begane
grond, inclusief de toiletten, zijn rolstoeltoegankelijk.
We staan uitdrukkelijk open voor allerlei culturen, kleuren en
levenswijzen, zowel binnen het team, bij hen die deelnemen
aan de programmering als bij publiek. Onder de ontwerpers
en partners zijn vele nationaliteiten vertegenwoordigd, van
mensen uit Zuid-Afrika en Estland tot Brabanders. In de
tentoonstellingen presenteerden we 111 makers, waarvan 47
internationale ontwerpers en 55 zich als vrouw identificerende
mensen. We besteedden aandacht aan zowel startende als
gevestigde ontwerpers. Eindhoven is daarbij een stad waarin
veel Aziatische culturen samenkomen. In het programmateam
werken we op projectbasis bijvoorbeeld samen met mensen
uit Korea en Vietnam. Ook voor de hospitality geldt dat we
een zeer diverse crew hebben (21 nationaliteiten in 2021):
het spreekt onze internationale gasten aan dat er in Kazerne
naast Nederlanders ook mensen uit Italië, Syrië en Zweden
werken. Het zou trouwens niet anders kunnen in de steeds internationaler wordende regio Eindhoven, waar we een uiterst
pluriforme en steeds mondialer acterende ontwerpwereld
presenteren, en waar de dochter van Steve Jobs of de CEO
van ASML even vanzelfsprekende aanwezig zijn als de overbuurvrouw, de bezoekers van de LGBTI+vrijdagavondborrel
of een zojuist vanuit Colombia in Eindhoven gearriveerde
designstudent.
De inhoudelijke activiteiten zijn aangegrepen om groepen
bezoekers en gasten bekend te maken met de veelzijdige en
meerstemmige bijdragen van ontwerpers aan onze samenleving. Een kopje koffie, zomaar of tijdens een familiefeest of
bedrijfsuitje is al het entreebewijs voor een eerste kennismaking met ‘what-design-can-do’. We letten erop dat er telkens

meerdere informatielagen beschikbaar zijn: voor de ontwerpstudent aan de TUDelft is er een ander aanbod dan voor de
buurtbewoners die misschien via een bezoek aan het terras
of de designshop aangemoedigd worden de tentoonstelling
te bekijken. Tegelijk staan we open voor maatschappelijke of
bedrijfsmatige initiatieven die Kazerne als ontmoetingsplek
voor hun activiteiten kiezen. We sneden onderwerpen aan
rond gender, etniciteit, veiligheid en emancipatie, met name
in de zaalteksten, persoonlijke gesprekken met het team, ontwerpers tijdens de op- en afbouw van hun werk, met sprekers
en met publiek tijdens de vele rondleidingen. We poogden
gevoeligheden te leren begrijpen door deze te toetsen en voor
onszelf een balans te vinden tussen meerstemmig historisch
besef, emancipatie en werkbare dagelijkse realiteit, zonder te
polariseren. Daarbij werden we werden we geïnspireerd door
het boek Critical Concepts for the Creative Humanities van
Iris van der Tuin en Nanna Verhoeff.
Als Home of Design voelen we de urgentie om onze natuurculturele wereld meer humaan en duurzaam vorm te geven,
voor meer soorten dan alleen de 1% rijkste mensen op aarde.
Daarom zoeken we vanuit de aangescherpte profilering naar
ontwerpen die uitgaan van de verstrengeling en samenhang
van alles en iedereen. Gefundeerd, en niet op basis van onderbuikgevoelens. Met aandacht en zorg voor de hele keten,
van ruwe grondstof tot circulaire recycling, van eeuwenoude
indigenous wijsheid tot artificiële speculaties. Met respect
voor relaties tussen mens en mens, tussen mens en nietmens, en tussen niet-mens en niet-mens. Programmatisch
kwam dat bijvoorbeeld tot uitdrukking in de tentoonstelling
Between No-Longer and Not-Yet (weten dat het anders moet,
maar hoe?). Met bijvoorbeeld werk van Pauline Agustoni,
Satomi Minoshima en Giulia Pompilj over het incorporeren
van eeuwenoude wijsheden rond het verven van textiel en de
objecten van Geke Lensink, over de arrogantie van mensen
die zichzelf superieur achten naast het fluïditeitsconcept, dat
zij in tot uitdrukking bracht in door Marokkaanse vrouwen
geweven kleden. De tentoonstelling en activiteiten vanuit het
Pink House van Social Label droegen vanuit ontwerpkracht
bij aan geïnspireerd werk voor iedereen, ook voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmark en in lezingen zoals die van
het World Hope Forum werden hoopvolle voorbeelden van
duurzame ontwerpperspectieven besproken.
Programmatisch kijken we ernaar uit om de komende jaren
een beweging te creëren die via de verbeeldingskracht van het
ontwerpveld nieuwe hoopvolle perspectieven deelt. Waardoor
we zo veel mogelijk mensen kunnen aanzetten tot actie en
we het vliegwiel richting een meer duurzame wereld voor alle
mensen, dieren, planten en voorwerpen een zwengel kunnen
geven. Dwars door alle lagen en hokjes heen. Want dat moet.
We moeten uit de impasse komen om gekatapulteerd te
kunnen worden naar een toekomst waarin we verder kunnen.
Samen met alle mensen, dieren, planten en voorwerpen die
onze wereld bevat. Om te voorkomen dat deze tussenfase
eindigt in een Between No-Longer and Not-Ever.
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8.
Financiën

2021 was de start van een nieuwe beleidsperiode en vanwege
de pandmie opnieuw allezins een opmerkelijk jaar met hollen of stilstaan. Zoals hiervoor bij Ondernemend Fundament
ook al omschreven is Kazerne voor een goed deel van haar
financiering afhankelijk van de publieksbestedingen in de
horecafuncties. Het hotel (vanwege ervaring met vernielzuchtige feesten), de restaurants en zalen leeg. Van jaarlijks zo'n
100.000 bezoekers, vielen we in 2020 terug naar nauwelijks
20.000 en in 2021 naar zo'n 43.000 terwijl er juist extra
inkomsten begroot waren.
Voor de beleidsperiode 2020-2024 wordt de programmastichting jaarlijks met ruim 85.000 euro structureel
ondersteund door Stichting Cultuur Eindhoven. Erkenning van
de ambities in de vorm van een plek in de landelijke culturele
Basis Infrastructuur is nog niet realistisch.
Coronacrisis
Met onnoemelijk veel dank aan onze community en de
overheid gaat het ons naar omstandigheden goed. Door
het stichtingsbestuur en de Raad van Toezicht werden
diverse scenario’s uitgewerkt om de financiële positie van
de samenwerkende entiteiten structureel te verbeteren. Er
is geïnvesteerd in verdere automatisering van de financiële
processen om dichter op de actualiteit te kunnen monitoren.
Met een klein team is het bijna onmogelijke gerealiseerd.
Samen komen we de crisis naar omstandigheden goed door.
En ondanks alles blijven we positief. Dat zit in onze aard. Als
designers zijn we altijd bezig met het vormgeven van de toekomst, met wat er nodig is voor de hoopvolle, leefbare wereld
van morgen.

VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE MAATREGELEN
		

VANAF
WEEK

%
OPEN

AANTAL
WEKEN

% VAN
TOTAAL

% OPEN

Lockdown
0
0%
17
32,69%
0,00%
Alleen terrassen open van 12:00 tot 18:00, 1.5 meter
17
10%
3
5,77%
0,58%
Alleen terrassen open van 06:00 tot 20:00
20
15%
2
3,85%
0,58%
Doorstroomlocatie en horeca binnen open tot 22:00
22
40%
3
5,77%
2,31%
Reguliere openingstijden
25
60%
2
3,85%
2,31%
Open tot 00:00
27
60%
11
21,15%
12,69%
1.5-meter regel wordt losgelaten, QR code ingevoerd
38
80%
7
13,46%
10,77%
1.5 meter heringevoerd
45
60%
0
0,00%
0,00%
Open tot 20.00
45
30%
2
3,85%
1,15%
Open tot 17.00
47
20%
3
5,77%
1,15%
Lockdown
50
0%
2
3,85%
0,00%
Totaal
52		 52
100,00%
31,54%
							
Totaal open					
31,54%
Totaal dicht					
68,46%

De ontvangen steunmaatregelen:
— Cultuur Eindhoven voerde een coulancebeleid en doneerde
zowel in 2020 als 2021 een noodsteun om tegenvallende
publieksinkomsten op te vangen.
—Brabant C voerde een coulancebeleid en heeft het project
Kazerne 2020 verlengd om aan de voorwaarden te kunnen
voldoen.
—Investors droegen via lange termijn obligaties aan werkkapitaal van Kazerne Foundation.
— De provincie Noord-Brabant droeg met een extra lening
en versoepelde voorwaarden bij aan werkkapitaal van de
erfgoedstichting.
—Ambassadeurs droegen via kortetermijnleningen bij aan
werkkapitaal van de exploitatie BV.
—De eigenaar van het pand schold de huur kwijt naar rato
van openstelling.
—Waar mogelijk werd gebruik gemaakt van TVL.
—Via het payrollbedrijf van de exploitatie BV (die het
programmateam verhuurd aan de stichting) maakten we
gebruik van hun NOW-variant.
—Er werd een actief debiteuren- en crediteurenbeleid gevoerd.
—Belastingen worden via betalingsregelingen gespreid
betaald.

Inhoudelijke tegenvaller
Buiten de pandemie was er helaas nog een andere fikse
tegenvaller. Sinds het totaalconcept begin 2019 tot wasdom
kwam staat de vorm als een huis. Om in de door Provincie
Noord-Brabant ondersteunde stenen recht te doen aan de
potentie van zowel het platform als de community beoogt de
organisatie in de beleidsperiode 2021-2024 verder te professionaliseren en te groeien in impact en relevantie. Nu staat
dus de inhoudelijke ontwikkeling centraal. In 2020 vroegen we
daartoe voor de eerste keer vierjarige instellingsubsidies aan,
gesteund door de hierboven genoemde investeringen. Cultuur
Eindhoven honoreerde de aanvraag zoals omschreven met
structurele steun, maar bij provincie Noord-Brabant vielen we
ondanks hun eerdere investeringen en goede beoordelingen
net onder de zaagsnede. Het Stimuleringsfonds beoordeelde
de artistieke en maatschappelijke waarde en de mate van
divers publieksbereik weliswaar als voldoende, maar de
relevantie van de gekozen thematiek voor het vakgebied
en de consistentie in doel en opzet van de aanvraag echter
onvoldoende. Dit betekent dat het structurele budget voor
het programma sterk terugviel, terwijl corona tegelijkertijd
een spaak in het vliegwiel van de opschaling stak. Hierdoor
hebben we afscheid moeten nemen van een deel van het team
of hun werkzaamheden richting de horeca-operatie moeten
verleggen. Inhoudelijk moeten we meer pragmatische, commerciële keuzes maken (lees: ontwerpers kiezen die bereid
zijn te betalen voor de huur van de ruimte en ondersteunende
activiteiten), die de profilering vertroebelen omdat zij niet in
lijn zijn met onze visie. Een pijnlijke desinvestering. Daarbij
moeten we nu te vaak blijven teren op de bereidwilligheid van
het netwerk van ontwerpers en andere partners, naast het
team. Desondanks hebben we van de opbouwende kritiek
proberen te leren en – met extra steun van Cultuur Eindhoven
– geïnvesteerd in de verdieping en aanscherping van de
inhoud. We hopen vandaaruit in de toekomst meer subsidies
en fondsen te kunnen werven waardoor we het inhoudelijke
programma weer verder kunnen op schalen. Om meer te kunnen betekenen voor het creatieve veld en samen met hen een
betekenisvolle beweging in gang te zetten.
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KAZERNE FOUNDATION 2021
INITIËLE AANGEPASTE GEREALISEERDE
REALISATIE/
			
BEGROTING
BEGROTING
BEGROTING
BEGROTING
			
Januari 2020
Mei 2021
2021 2021/Mei 2021
BATEN					
Publieksinkomsten - kaartverkoop
16.490
4.070
3.654
89,8%
Publieksinkomsten - overig
12.360
2.520
1.521
60,4%
TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN
28.850
6.590
5.175
78,5%
					
Sponsorinkomsten
48.076
32.788
37.403
114,1%
Vergoedingen co-producent
118.400
74.750
47.429
63,5%
Overige directe inkomsten
249.490
58.050
26.934
46,4%
Indirecte inkomsten
548.117
377.486
429.793
113,9%
Private inkomsten fondsen
130.000
65.000
39.750
61,2%
Private inkomsten bedrijven
0
0
61.292
>
Overige private middelen
0
0
9.450
>
TOTAAL PRIVATE MIDDELEN
1.094.083
608.074
652.051
107,2%
							
Structurele subsidie Cultuur Eindhoven
86.250
86.250
86.250
100,0%
Incidentele subsidie gemeente/ SCE
25.000
100.000
96.378
96,4%
Incidentele publieke subsidie overig
50.000
15.000
6.619
44,1%
TOTAAL SUBSIDIES
161.250
201.250
189.247
94,0%
					
TOTALE BATEN
1.284.183
815.914
846.473
103,7%
					
LASTEN					
Beheerslasten personeel
45.120
45.120
Beheerslasten materieel
32.000
27.120
Waarvan huisvestingslasten
7.200
7.200
Waarvan publiciteit en marketing
3.360
3.360
TOTAAL BEHEERSLASTEN
77.120
72.240
					
Activiteitenlasten personeel
332.995
197.025
Activiteitenlasten materieel
874.068
546.648
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN
1.207.063
743.673

43.920
29.721
7.200
3.570
77.347

97,3%
109,6%
100,0%
106,3%
107,1%

215.354
553.770
769.124

109,3%
101,3%
103,4%

TOTALE LASTEN
Saldo rente baten/lasten

1.284.183

815.913

842.765

103,7%

0

0

-3.706

>

Afrondingsverschillen
0
1
					

2

Toelichting op de begroting
De begroting van de stichting is op basis van ervaring en
steekproeven opgesteld door het bestuur, in samenspraak
met de Raad van Toezicht. De systematiek is in 2017 samen
met investeringfonds Brabant C ontwikkeld, voorafgaand
aan de schaalvergroting die werd ingezet met de oplevering
van Fase 2. Daarbij worden vanwege de transparantie álle
kosten opgevoerd, ook de in-kind bijdragen, kortingen en
sponsorbedragen. Deze zijn via verklaringen van de bijdrager
gekapitaliseerd in de door de accountant beoordeelde gerealiseerde begroting.
Onder de beheerslasten vallen kosten voor de instandhouding van de stichting. Onder de activiteitenlasten vallen
de ontwikkel-, realisatie- en evaluatiekosten van de exposities, verbindende en verdiepende activiteiten, educatie en
talentontwikkeling, inclusief relatiemanagement, promotie
en publieksmonitoring. Er was een preventieve spreiding
van inkomstenbronnen: eigen bijdragen, (publieks)inkomsten, bijdragen van participanten, fondsen, sponsoren en
subsidiënten. Deelprojecten zijn zo breed mogelijk bij fondsen
uitgezet, maar werden helaas niet alle gehonoreerd. Kazerne
beoogt de activiteiten die vanwege de pandemie niet konden
worden uitgevoerd binnen de beleidsperiode in te halen.
Kazerne Foundation heeft zoals hiervoor bij de paragrafen
Dagelijkse Organisatie en Fair Practice toegelicht niemand in
dienst. Vast personeel (directie-assistent, productie-, communicatie- en relatiemedewerkers) wordt via de exploitatie-BV
ingehuurd en incidentele werkzaamheden op projectbasis.
Voor hun levenswerk worden initiatiefnemers/directie via hun
ontwerpbureau ingehuurd. Met externen zijn fixed-priceafspraken gemaakt, waarbij uitgaven alleen zijn goedgekeurd
als er een dekking tegenover stond. Concessies aan de
kwaliteit worden vermeden door het budget vanuit gedeeld
belang zo slim mogelijk in te zetten. Om kosten transparant
weer te geven worden huur, rente, aflossing, afschrijving en

andere directe programmakosten door de entiteiten onderling
doorbelast. Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Kazerne
Foundation is btw-plichtig, genoemde bedragen zijn in euro's
en exclusief btw.
Verschillen >10%
—Publieksinkomsten kaartverkoop: vanwege de verminderde
opstelling en de keuze om zo min mogelijk drempels op te
werpen is in 2021 alleen tijdens DDW entree gevraagd. De
bijdragen voor het passe-partout is gerubriceerd onder
Vergoedingen co-producent.
—Publieksinkomsten - overig: er was er minder vraag naar
betaalde rondleidingen.
—Sponsorinkomsten: ondanks de pandemie realiseerden we
meer bijdragen dan verwacht. Maar dat had helaas ook
te maken met de makers die in-kind bijdroegen aan het
programma, in plaats dat wij hen konden betalen voor het
uitlenen van hun werk en voor geleverde diensten.
—Vergoedingen co-producent: er waren minder partnerbijeenkomsten en er was geen gast-curator.
—Overige directe inkomsten: er was minder animo was voor
het huren van ruimte tijdens DDW en het omvangrijke loyaliteitsprogramma werd vanwege de pandemie gepauzeerd.
—Indirecte inkomsten: de vanuit de exploitatie BV doorbelaste huurkorting, NOW en TVL viel hoger uit dan in mei
verwacht omdat er ook in Q3 en Q4 ondersteuning was.
—Private inkomsten fondsen: helaas werden zoals hiervoor
omschreven niet alle aanvragen gehonoreerd.
—Private inkomsten bedrijven: zien op de Google Grants,
die in de initiële begroting onder de post Overige directe
inkomsten waren opgenomen. Via een actievere inzet wisten
we de bijdrage te verdubbelen.
—Overige private middelen: achtergestelde lening om de
begroting te sluiten.
—Saldo rente baten/lasten: reservering ten behoeve van te
betalen rente aan Investors die met een obligatielening hebben bijgedragen aan het versterken van de kaspositie.

Vooruitblik
Rond de jaarwisseling was Kazerne nog dicht. Hoewel de verwachtingen over mogelijke gevolgen van eventuele mutaties van
corona positief zijn, houdt de organisatie er nog altijd rekening met nieuwe beperkingen in 2022, naast nieuwe uitdagingen
zoals krapte op de arbeidsmarkt en in de supply chain bij leveranciers. Dit wordt benadrukt via het vertrek eind mei 2022 van de
operationeel horecadirecteur, een compleet nieuw programmateam en stijgende kosten alom. Als gevolg daarvan voorziet de
stichting voor de komende periode dat flexibiliteit en creativiteit misschien wel meer dan ooit noodzakelijk zullen zijn. Daarbij is
het zaak kort op de bal te blijven en de lange termijn in ogenschouw te houden.
Vanuit de laatste maanden voor de pandemie, de positieve gesprekken met onze financiers en het vertrouwen dat eventuele
(generieke) noodsteun ook in de toekomst afdoende zal zijn heeft het bestuur met ondersteuning van de Raad van Toezicht veel
vertrouwen in de resultaten voor 2022. Het bestuur monitort kasstromen, ontwikkeld scenario’s om additionele publieksinkomsten te genereren en stijgende kosten binnen de perken te houden. Processen worden op taakniveau onder de loep genomen
en waar nodig (tijdelijk) anders ingericht. Hierbij wordt gewaakt voor de waan van de dag en blijven we kosten steeds afwegen
tegen de baten, maar aarzelen we niet om te prioriteren en bij te sturen. Alleen in het uiterste geval worden de activiteiten meer
gefaseerd uitgevoerd. Aan de artistieke kwaliteit worden zo min mogelijk concessies gedaan door het budget vanuit gedeeld
belang zo slim mogelijk in te zetten. Want ondernemen is risico nemen, ook voor culturele organisaties. Vanuit het fundamentele
ontwerpoptimisme waarmee de organisatie behept is, zullen we bij alle tegenvallers evalueren, heruitvinden hoe doelstellingen
wel behaald kunnen worden, de schouders eronder zetten en doorgaan. Zonder die houding had Kazerne niet (meer) bestaan.
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9.
Meerwaarde Activiteiten
Design inspireert, verbindt en verbreedt perspectieven op een manier die zich niet altijd laat meten. Zo klein en persoonlijk als
een aha-Erlebnis kan zijn, zo groot en veelomvattend kan de impact ervan zijn. Ook voor de ontwikkeling van de stad Eindhoven,
de Brainport regio en de provincie Noord-Brabant is design een belangrijke factor. Gezien de provinciale en stedelijke ambities
zal dat belang niet snel afnemen. Maar hoewel designtalent hier letterlijk overal om ons heen aan het werk is, gebeurt dat veelal
in tamelijk besloten locaties zoals een academie, een studio, onderzoeksinstituut of bedrijf. De directe omgeving heeft meestal
weinig weet van hun successen. Vanuit de in 2021 gerealiseerde activiteiten en samen met onze community bood Kazerne aan
toonaangevende (regionale) ontwerpers een gastvrij podium en maakten we de culturele en maatschappelijke meerwaarde van
hun werk voor een gevarieerd publiek zichtbaar. Daarbij was Kazerne in 2021 op meerderen manieren van waarde:
—Passend binnen de ambities van zowel Eindhoven als Brabant versterkte Kazerne de culturele infrastructuur met een unieke
culturele/hospitality hotspot; een must-be ontmoetingsplaats waar inwoners en (internationale) gasten, delegaties en internationale pers desgewenst 24/7 zakelijk en privé kunnen verblijven, omringd door werk van designtalent;
—We vergrootten draagvlak voor cultuur en een diverse, inclusieve samenleving door bij een groot, gevarieerd en ook nieuw
publiek (dat door derden in Kazerne wordt uitgenodigd) via de combinatie van inclusieve/exclusieve hospitality op een indringende manier de cultureel/maatschappelijke waarde van kunst en design onder de aandacht te brengen;
—We versterkten het Multi-helix ecosysteem door regionale (jonge) makers en creatieven een internationaal podium te bieden
en bezoekers te stimuleren om hen opdrachten te geven en hun werk te kopen en verzamelen;
—We vervullen een brugfunctie voor jong en gevestigd talent en bieden hen toegang tot nieuwe netwerken, internationale
media en podia;
—Samen met partners trokken we regionaal en wereldwijd publiek en pers, met spin-off voor samenwerkingspartners omdat zij
ook het Van Abbemuseum bezoeken of doorreizen naar het Design Museum Den Bosch;
— Met onze designcontent (teksten, beelden, filmpjes) versterkten we gebiedsmarketingthema’s vanuit Eindhoven 365, Visit
Brabant en NBTC;
—Als boekbare vrijetijdsbesteding stimuleerden we de meerdaagse vrijetijdseconomie;
— Het veelzijdige programma droeg bij aan het vestigingsklimaat en (cross-sectorale) samenwerkingen;
— Binnen het totaalconcept boden we in 2021 werkgelegenheid aan zo’n 25fte, ook aan niet-hoogopgeleiden en met bovendien
aan vele nationaliteiten.
Die waarde creëerden we niet alleen maar met veel dank aan onze community, waaronder ontwerpers en gastcuratoren die hun
werk om niet ter beschikking wilden (blijven) stellen, de structurele bijdrage en noodsteun van Stichting Cultuur Eindhoven, de
coulance van hen plus die van leningverstrekkers Provincie Noord-Brabant en Brabant C, crediteuren, de overheid en niet in de
laatste plaats de verhuurder. We zijn trots dat we ondanks alle maatregelen met ons kleine team een kwalitatief goed programma hebben weten neer te zetten Dat we meer dan 100 creatieven konden ondersteunen, door hen te coachen, in nieuwe
netwerken te introduceren, werk van hen te exposeren, promoten en/of te verkopen en toch nog ruim 43.000 bezoekers met de
toekomstgerichte kracht van design in aanraking konden brengen. Hiervoor zijn we onze community bijzonder erkentelijk.

In 2021 werkten we samen voor de tentoonstellingen met
Adaptism, Borre Akkersdijk, Alissa + Nienke x Vij5, Pauline
Augustoni, Maren Bang, Valentin Bauberger, Angeline
Béhr, Emy Bensdorp, Ilya van den Berg, Jet Bergmans,
Pieke Bergmans, Joost van Bleiswijk, Studio Boot, Ethan
Braunstein, Eva Broekhuijse, Daan Brouwer, Koen
Brugmans, Daniel de Bruin, Rollo Bryant, Business Fashion
Academy, By Borre, Baptiste Comte, Daniel Costa, Ilse
Crawford, Daphna Laurens, Thibault Dupille, Piet Hein Eek,
Kiki van Eijk, Rosana Escobar, Olga Flor, Lydia Fraaije, JB
Gambier, Miles le Gras, Leanne van Hees, Dick van Hoff,
Nienke Hoogvliet, Floris Hovers, InaMatt, de Intuïtiefabriek,
Ieva Jakusa, Petra Janssen, Shaakira Jassat, Jas&Cal,
Nadia Jellouli-Guachati, Gavin Jones, Dae Uk Kim, Simone
Kramer, Kranen/Gille, Labeled By, Erco Lai, Lasting Leather
Lab, Léon de Lange, Flora Lechner, Geke Lensink, Richard
Long, Rianne Makkink, Mathias Malm, Haiko Meijer, Allan
McCollum, Satomi Minoshima, Elsa Molinard, Montis,
Marc Mulders, Sho Ota, Phillipp Pals, Marie Panken, Oscar
Peña, Niki van der Ploeg, Benedetta Pompili, Giulia Pompilj,
Studio Rens, Floris Schoonderbeek, Smith & Winken, Studio
Sociaal Centraal, Marwane Soumer, Bas Stoker, Bram
Vanderbeke, VanTot , Jesse Visser, Edward van Vliet, Edwin
Vollebergh, Bram de Vos, Roderick Vos, Jeroen Wand, Boey
Wang, Mark Wang, Alice Watel, Zavier Wong, Oskar Zieta,
Teun Zwets, Participanten, Maarten Baptist, Contempo,
CooLoo, Modular, Dorian Renard, Smith & Winken,
Solarix & Venhoeven CS, Vrienden, Inventory Lab, Geke
Lensink, Jesse Visser & Cooloo, Kazerne Design Award ,
Noor Bootsma, Miya Fassbender, Niall Keville, Benjamin
Motoc, Paulien Nabben, Marie Panken, Tadeas Podracky,
Teun Zwets, Partners KDA, Kiki van Eijk, Lammie van der
Els, Anne Ligtenberg, Stichting Loyola, Karin Overdijk, Gijs
Schoonderbeek, Kazerne Young, Heloise Charital, Louis
Gouasdoue, Anabelle Grundmann, Elisa Petit, Partners,
Design Open, Studio Onno Adriaanse, Alissa + Nienke,
Atelier Van Asseldonk, Antigoon, Aptum, Job van den
Berg, Dutch Invertuals, Piet Hein Eek, Foundation We
Are, Kade Clubhuis, Kiki & Joost, Studio Anne Ligtenberg,
Martens & Visser, Atelier Mats, Studio Mieke Meijer,
Ontwerpduo, Studio RENS, Scheublin & Lindeman,
Studio Speciaal, Spectrum Design, Vij5, Sander Wassink,
Studio Jeroen Wand, Yksi, Partners, EHV Innovation café,
Equal Table, ASML, Bert van der Els, Design Academy,
Dekkers communicatie, Dutch Design Foundation, Driven
by Design, CommUnity by InnoEnergy, Innovation Origins,
Female Ventures, Gemeente Eindhoven, High Tech XL,
Kazerne Foundation, LMNS, MU, MAD Emergent Art
Center, Sparkplug Ventures, TU/e, VPRO Medialab,
Parters Partnertour, AluK, Cooloo, Dornbracht, Duravit,
Eindhoven365, Kiki&Joost, Modular, Mosa, Montis, Not
Only White , Ontwerpduo, Spectrum, Tarkett, Vescom,
Vij5, Partners Programma Algemeen, Van Abbemuseum,
Robert Andriessen, Bedaux Interieur, Baker Tilly, Ruud Balk,
Christiane Berndes, Studio Boot, Brabant C, Astrid Cats,
Cor Unum, Ilse Crawford, Stichting Cultuur Eindhoven,
Cultuurstation, Dekkers Communicatie, Dela, Design
Academy Eindhoven, Design Museum Den Bosch, Edzo
Doeve, Dutch Design Foundation, Lidewij Edelkoort, EE
Exclusives, Piet Hein Eek, Kiki van Eijk, Eindhoven 247/365,
Christien Geense, Gemeente Eindhoven, Geva Vastgoed,
Google Grant, KickStart CultuurFonds, Mark de Greeff,
Patrick meijs, H2H Notaris, Marc Hendrikse, Dirk vander
Kooij, Anne Ligtenberg, Stichting Loyola, Lucas & Lucas,
Mettom, Mackelijk, Makerspaces, Jelle Mastenbroek,
Metropool Regio Eindhoven, Moon/en/co, Mu, Oogenlust,
Podium Klassiek, Provincie Noord-Brabant, Eric van
Schagen, Simac, Skillz, Spectrum, Gert Staal, Steven ten
Thije, Wisse Trooster, Iris van der Tuin, Nanna Verhoeff,
Mia Verkuijlen, Visit Brabant, Studio van der Zandt en natuurlijk de Raden van Toezicht binnen het totaalconcept van
Kazerne: Bertus Borgers, Otto Dieleman, Bert van der Els,
Maarten Houben en Heidi Renders.
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