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Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept beschouwers, makers en 
platforms op voorstellen in te dienen voor activiteiten die bijdragen aan het 
versterken van reflectie en debat binnen de hedendaagse ontwerppraktijk.

Het ontwerpveld is volop in beweging. Niet alleen vervagen de grenzen tussen  
de ontwerpende disciplines, ook theorie en praktijk lijken steeds verder met elkaar 
te versmelten. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe, geactualiseerde werk- en 
presentatievormen. Hoe kan ontwerpkritiek, reflectie en debat worden vormgegeven 
binnen dit veranderende landschap? En op welke manier kan reflectie op de 
ontwerppraktijk bijdragen aan het duiden van de betekenis van ontwerp voor de 
samenleving?

Verbreding, verdieping en meerstemmigheid in ontwerpkritiek, reflectie en debat 
bevorderen een sterk en inclusief ontwerpklimaat. Met deze open oproep wil het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ruimte geven aan reflectie op de ontwerppraktijk, 
in uiteenlopende vormen. Beschouwers, makers en platforms kunnen aanvragen 
indienen voor projecten die hieraan bijdragen in inhoud, samenwerkingen of 
presentatievorm. Zo kan er bijvoorbeeld worden aangevraagd voor projecten die 
leiden tot nieuwe inzichten op bestaande praktijken en theorie, of voor projecten die 
reflecteren op verbindingen binnen of tussen de ontwerpende disciplines.

Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat
• Deadline indienen: uiterlijk 15 juni 2022
•  De maximale bijdrage per project is € 15.000. Er is geen cofinanciering vereist.
• Budget: € 80.000 

voor wie is deze oproep?
• Deze open oproep staat open voor projecten van ontwerpers, makers, beschouwers, 

ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen de vakgebieden 
vormgeving, architectuur en digitale cultuur of de crossovers daartussen.

• De aanvragende partij staat ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse 
Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden.

• Deze open oproep staat niet open voor instellingen die een structurele 
subsidierelatie hebben met de rijksoverheid of subsidie ontvangen op grond van 
de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?
De projecten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op:
• theoretisch onderzoek en reflectie, gericht op het bevragen van actuele 

ontwikkelingen binnen de ontwerpende disciplines;
• practice-based kritiek;
• activiteiten die ontwerpers, beschouwers of onderzoekers met elkaar in debat 

brengen of activiteiten waarin een breed publiek wordt betrokken;
• inzetten van experimentele werkvormen, nieuwe doelgroepen en verrassende 

samenwerkingen op het gebied van ontwerpkritiek.
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indienen aanvraag
Het voorstel kan tot en met 15 juni 2022 worden ingediend via de online 
aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hier de 
regeling ‘Open Oproep’ en vervolgens de ronde ‘Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie 
en debat’. 
 
Het voorstel bestaat uit:
• Een beknopt en samenhangend projectplan (max. 7 pagina’s A4 in pdf) met daarin: 

- een persoonlijke motivatie en toelichting op de positie en missie van de aanvrager; 
- een toelichting op de gekozen thematiek en probleemstelling, de projectvorm,    
 beoogde doelgroep(en) en de samenwerkende partijen; 
- inzicht in de beoogde resultaten en hoe deze bijdragen aan een sterk en inclusief   
 ontwerpklimaat. 

• Planning (max. 1 pagina op A4 formaat, in hetzelfde pdf-bestand als het projectplan 
voegen);

• Begroting (max. 1 pagina op A4 formaat in pdf);
• CV’s van de betrokken partijen (max. 2 pagina’s op A4 formaat in pdf);
• Een portfolio met recent en relevant werk (max. 10 pagina’s op A4 formaat in pdf);
• Een digitaal gewaarmerkt uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel 

(max. één jaar oud);
• Een communicatieplan (max. 2 pagina’s A4 in pdf);
• Een representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden.
 
Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling 
van het voorstel plaatsvinden.  
 
Let op:
• Maak tijdig een account aan voor de online aanvraagomgeving en raak vertrouwd 

met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuwe gebruikersaccount kan tot 
maximaal 1 werkdag duren.

• Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding 
subsidieaanvraag. Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de 
subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan.

• Als je succesvol ondersteund bent in een eerdere editie van deze open oproep, dan 
vragen we je bij het indienen van een nieuw plan te reflecteren op de resultaten van 
de vorige ondersteuning. Het plan moet zich duidelijk onderscheiden van de eerder 
ingediende aanvraag.

waar wordt op beoordeeld?
Subsidieaanvragers worden ter beoordeling voorgelegd aan minstens drie externe 
onafhankelijk adviseurs. Deze commissie beoordeelt de plannen op basis van de 
volgende vier criteria:
• De kwaliteit van het voorstel in relatie tot de versterking van ontwerpkritiek, reflectie 

en debat binnen de creatieve industrie;
• De onderscheidende waarde van het voorstel ten opzichte van de ontwerppraktijk;
• De mate waarin het voorstel een bijdrage levert aan een meerstemmig en inclusief 

ontwerpklimaat;
• De reikwijdte van het voorstel in relatie tot doelgroepen en eventuele 

samenwerkingen.

https://aanvragen.stimuleringsfonds.nl/register/?return_url=/
https://aanvragen.stimuleringsfonds.nl/register/?return_url=/
https://aanvragen.stimuleringsfonds.nl/register/?return_url=/
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subsidieprocedure
De beoordeling van een open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat 
binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. 
Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund. De behandeling 
en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van 
de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds en met name de mate waarin 
de aanvraag aansluit op de criteria van de open oproep. Per aanvraag brengt de 
commissie een advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Een eventuele 
subsidie wordt verstrekt op basis van deze regeling. 

ontvangstbevestiging en bekendmaking selectie
Uiterlijk twee weken na de sluitingsdatum ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. 
De selectie wordt uiterlijk 24 augustus 2022 via de aanvraagomgeving aan de 
aanvragers bekendgemaakt.

contact 
Voor vragen over de open oproep en de procedure kan je contact opnemen met 
Joannette van der Veer via j.vanderveer@stimuleringsfonds.nl of via 010 436 16 00. 

In opdracht van het Stimuleringsfonds heeft Saskia van Stein de stand van zaken op 
het vlak van ontwerpkritiek in Nederland onderzocht. Vanuit de ontstaansgeschiedenis 
en ontwikkeling van de creatieve industrie, reflecteert zij op de veranderende cultuur en 
maatschappij en laat zien welke rol ontwerpkritiek hierbij speelt.  
 
Lees het artikel ‘Kritiek, reflectie en debat binnen de ontwerpdisciplines architectuur, 
vormgeving en digitale cultuur in Nederland’ van Saskia van Stein ter inspiratie.

https://cms.stimuleringsfonds.nl/storage/media/sciregelingopenoproep20212024.pdf
mailto:j.vanderveer%40stimuleringsfonds.nl?subject=
https://cms.stimuleringsfonds.nl/storage/media/SCI_Kritiek-reflectie-en-debat-binnen-de-ontwerpdisciplines-architectuur-vormgeving-en-digitale-cultuur-in-Nederland.pdf
https://cms.stimuleringsfonds.nl/storage/media/SCI_Kritiek-reflectie-en-debat-binnen-de-ontwerpdisciplines-architectuur-vormgeving-en-digitale-cultuur-in-Nederland.pdf
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