


“We betrekken de 
creatieve industrie bij grote 
maatschappelijke opgaven”

SETUP & het Rathenau Instituut

SETUP heeft sinds 2019 een langjarige samenwerking met het 
Rathenau Instituut, dat onderzoek doet naar de impact van 
wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Door 
de combinatie van hun wetenschappelijke perspectief en onze 
kunstzinnige aanpak kunnen we meer grip krijgen op toekomstige 
technologische veranderingen. We geven dat vorm door als 
artist-in-residence verschillende kunstenaars voor een langere 
periode binnen de organisatie van het Rathenau te plaatsen, 
waar zij aan de slag gaan met een specifiek onderzoeksthema 
binnen het instituut. Zo hielden SETUP en het Rathenau Instituut 
zich in de afgelopen jaren onder andere bezig met thema’s als 
augmented reality en de opslag van radioactief afval. Artistiek 
ontwerpend onderzoek heeft naast wetenschappelijk onderzoek 
(vaak gericht op wat waar is) een belangrijke maatschappelijke 
functie: verbeelden, agenderen en (be)vragen wat we wenselijk 
vinden.

SETUP & de Belastingdienst

Begin 2021 startte SETUP het project Bureau voor ICT-
vermindering bij de Belastingdienst. Het doel van dit onderzoek 
was niet om specifieke (technische) problemen op te lossen, 
maar om een niveau hoger te kijken. We waren op zoek naar 
een gemeenschappelijke taal om over ICT-implementaties te 
praten. Met medewerkers voerden we gesprekken over de 
beelden, dromen, verwachtingen en verlangens die zij van 
ICT hebben. Dat leidde tot een serie superhelden-workshops, 
waarin medewerkers zichzelf verbeelden als archetypische 
superhelden in een epische missie voor het algemeen belang. 
In de workshop verzinnen ze een verhaal waarin ze met 
collega’s kunnen samenwerken om het kwaad te verslaan. Door 
het gesprek over deze samenwerking binnen de organisatie 
te reframen als een superhelden-comic, ontstaat er een 
gezamenlijke taal om het over de rol en inzet van ICT te hebben. 
Deelnemers raken daardoor bewust van de verschillende 
aanwezige perspectieven. Dat draagt bij aan vertrouwen en 
creativiteit in de organisatie.

SETUP & jouw organisatie?

We bieden innovatieprogramma’s waarin kunstenaars en 
ontwerpers werken aan experimenten, prototypes en verhalen. 
Onze aanpak is artistiek en onderzoekend, en resulteert in 
tastbare scenario’s in de vorm van bijvoorbeeld interactieve 
installaties, digitale tools, exposities of workshops. We zijn altijd 
nieuwsgierig wat een nieuwe samenwerking ons kan brengen.

SETUP & de Gemeente Rotterdam

In 2022 deed SETUP in opdracht van de gemeente Rotterdam 
een ontwerpend onderzoek naar de vraag hoe Rotterdam een 
voorbeeldstad kan worden in een digitale wereld. Veel van de 
spanningen die er in deze vraag besloten lagen, kwamen neer op 
de zorg dat bepaalde Rotterdammers die als kwetsbaar worden 
gezien ‘niet kunnen meekomen’. In ons onderzoek hebben we 
dat perspectief omgedraaid. ICT-systemen en protocollen van 
de gemeente worden vaak gebouwd op de ‘rationele mens’, 
terwijl mensen méér zijn dan een bak ratio. We zijn emotionele 
wezens. Kan de gemeente op dat gebied eigenlijk wel ‘meekomen’ 
met haar inwoners? Is het niet tijd dat de gemeente Rotterdam 
emotioneel volwassen wordt? We ontwikkelden samen met de 
gemeente een provocatieve denk- en gesprekstool in de vorm 
van een Rotterdamse kristallenset, die helpt om onze relatie met 
digitale technologie op een andere manier te bevragen.

Klimaatverandering, digitalisering, wonen, arbeid, de toekomst 
van de zorg… Stuk voor stuk grote maatschappelijke opgaven die 
nu én in de aankomende jaren om flinke aanpassingen vragen 
van overheden en uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is deze 
opsomming nog lang niet compleet. Om stappen te zetten, 
vragen al deze kwesties om een flinke dosis innovatiekracht. Als 
we het over die innovatiekracht hebben, denken we vaak vooral 
aan technologische innovatie en het verzinnen van ‘slimme’ 
antwoorden en oplossingen. Veel minder vaak denken we aan de 
innovatieve kracht van verbeelding. Dat is iets waar kunstenaars 
sterk in zijn; de kracht van kunstenaars zit in het stellen van heel 
andere vragen om deze kwesties anders te kunnen benaderen. 
Zo worden er heel andere oplossingen mogelijk.

Over SETUP

Voor SETUP is het logisch dat de creatieve industrie betrokken 
wordt bij grote maatschappelijke opgaven. SETUP is het platform 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de fusie van technologie 
en de manier waarop we met elkaar samenleven. Sinds onze 
oprichting in 2010 maken we met kunstenaars en ontwerpers de 
gevolgen van technologische ontwikkelingen tastbaar. Dat doen 
we vanuit de overtuiging dat we op deze manier onze toekomst 
kunnen verbeelden, en dat zo meer mensen kunnen meewerken 
aan en meedenken over technologie. We werken daarvoor 
graag samen met overheden, uitvoeringsorganisaties en andere 
partners die zich net als wij inzetten voor de publieke zaak.
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Eens kennismaken?
Neem contact op via info@setup.nl


