
Inschrijfformulier kunstenaars en ontwerpers publiek onderzoek 
SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS 
 
 
Persoonsgegevens 
 
•  Achternaam 
•  Voornaam  
•  Evt. kunstenaarsnaam 
•  Huisadres 
•  Postcode en Woonplaats 
•  Telefoon  
•  E-mail 
•  Website 
•  Geboortedatum  
•  Geslacht M / V 
•  Nationaliteit 
 
Indien u zelf een probleem wilt indienen, beschrijf dan graag de volgende aspecten: 
•  Beschrijf het probleem dat u wilt indienen. 
•  Waarom is het een probleem?   
•  Wat maakt het probleem urgent? 
•  Wat maakt het probleem complex?  
•  Welke groepen of organisaties zijn (in potentie) betrokkenen bij het probleem en wat is hun 
aandeel? 
• Waarom is het werken aan dit probleem passend voor u als kunstenaar/ontwerper? Waar 
blijkt dit uit? 
 
Team 
Heeft u mensen met wie u wilt samenwerken in deze werkperiode? Zo ja, Met wie werkt u 
samen? (Graag ieder apart een formulier invullen). 
Typeer het samenwerkingsverband. (Sinds wanneer werkt u samen? Waaruit bestaat de 
samenwerking? Wat is hierin uw aandeel?). 
 
Relevant werk 
Geef één werk of project uit uw portfolio met beeld en een korte beschrijving, dat u relevant 
vindt voor deze aanmelding.  Welke maatschappelijke impact heeft dit werk of project gehad? 
(Stuur evt. publiciteit over dit werk of project mee).  
 
Condities 
Houdt u rekening met een tijdsbesteding van 1 à 2 dagen per week voor de periode van 
september tot en met december 2013. 
 
Er zullen 4 publieke sessies plaatsvinden: 
1. Presenteren van de teams aan publiek, officiële start van ontwerpproces.  
2. Probleemanalyse op basis van waarnemingen. 
3. Presentatie ontwerpvoorstellen. 
4. Afronding en publieke presentatie van definitieve plan van aanpak. 

 
Per ontwerpteam is beschikbaar: 
•  Een honorarium van €8.000,-- ex. btw. 
•  Tot €1.000,-- ex. btw. materiaalkosten. 
•  Indien gewenst is er een werkplek in Het Nieuwe Instituut beschikbaar. 
•  Rond elk ontwerpproces is er intensieve begeleiding vanuit verschillende soorten expertise. 

 
 



Het is een publiek onderzoek. Alle denk- en ontwerpstappen en de rol van de betrokkenen 
worden bevraagd. De processen worden gevolgd en er wordt via diverse media over 
gepubliceerd. Er komt een gedrukte publicatie over het volledige onderzoek. 
Resultaat van het vier maanden durende onderzoek is een plan van aanpak rondom het taaie 
vraagstuk. 
 

Wat doen we met dit formulier?  
Uit de ingezonden inschrijfformulieren wordt vanaf 10 augustus een voorselectie gemaakt. 
Iedereen krijgt voor 17 augustus een reactie. Met een selectie van indieners wordt een 
sollicitatiegesprek gepland (in week 34) om tot een passend team ontwerpers te komen. 
Hou daar s.v.p. rekening mee in uw agenda!  
De eerste publieke bijeenkomst is 6 september ‘s middags bij Het Nieuwe Instituut, 
Museumpark 25, Rotterdam. Hier zullen de organisaties, problemen en ontwerpteams 
gepresenteerd worden. 


