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‘We zetten onze ego’s opzij
en de gebruiker voorop’
Blinkt Nederland op het wereldtoneel voldoende uit op het gebied van Digital
Design? We vroegen het vijf experts op het gebied van Dutch Digital Design:
Peggy van Sebillen (Zuiderlicht), Marcel van Zwieten (DotControl), Sander la
Rivière (Burst), Mark Veldhuijzen van Zant (Independent Art & Creative Director)
en Sietse Radstake (Freshheads).

‘Nederlandse
creativiteit is niets
verhullend’
Peggy van Sebillen
Algemeen Directeur Zuiderlicht
‘Al jarenlang blinkt Nederland uit op het gebied
van design en reclame. Talloze internationale
erkenningen bevestigen dat beeld jaar in jaar uit.
We mogen trots zijn op onze creatieve prestaties.
Ook Zuiderlicht. Of wij onszelf voldoende
profileren op de internationale markt is natuurlijk
een kip/ei-vraag. Want willen wij internationaal
werk binnenhalen? Er zijn voldoende bureaus die
internationaal opereren of zelfs in het verre
buitenland een bureau starten. Met succes.’

Over Peggy van Sebillen
Peggy is algemeen directeur bij Zuiderlicht,
een 24 man/vrouw tellend bureau voor
strategisch design in Maastricht. Sinds 1986 is
design de kerncompetentie van het bureau.

‘Werk dat de kracht van dutch digital design
onderstreept? Het werk van Dumbar, Thonik,
Fabrique, Design Politie en natuurlijk heel wat
product designers - Hella Jongerius, Richard
Hutten, Piet Hein Eek - is onmiskenbaar Dutch.
Maar ook illustratoren als Stang en Robert Vulkers.
Helder, direct, krachtig.
Nederlandse creativiteit is direct, niets verhullend,
communicatief sterk. Op het gebied van illustratief

en online design zie ik veel talent dat het
internationaal heel goed doet en inspirerend
werkt. Denk aan Christian Borstlap. Grafisch mis
ik uitspringers. Op gebied van product en
environmental design is het vooral concept wat de
klok slaat. Er is grote aandacht voor duurzaamheid
op alle fronten.’

‘Veel Nederlandse
designers werken
wereldwijd op het
hoogste niveau’
Marcel van Zwieten
Creative Director DotControl
‘Nederland is al sinds de Gouden eeuw in staat
creatief werk te maken dat boven het maaiveld
uitsteekt. Ook nu, in het digitale landschap,
hebben we als Nederland zeer veel te bieden. Veel
Nederlandse designers werken, wereldwijd, op het
hoogste niveau. In mijn ogen komt dat omdat we
in Nederland bijzonder goed in staat zijn om
emotie en functie te combineren. Wij zijn in staat
om digitale ervaringen te maken die je ‘voelt’ en
die in je hoofd blijven rondzingen. Perfect
uitgevoerde functie met een shot dopamine. Dat
resulteert in design waarover gesproken wordt.
Dutch Digital Design.’

Eredivisie
‘Samen met Dog&Pony Amsterdam ontwikkelden
we het online platform van Eredivisie. Een helder
voorbeeld van Dutch Digital Design, denk ik.
Eredivisie lanceerde hun herpositionering; ‘Made
lees verder op pagina 39
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in Eredivise’. Een concept dat terugslaat op wat Eredivisie de
afgelopen jaren heeft gerealiseerd; een pool van voetbaltalent.
Dat gevoel van trots hebben we digitaal tot leven gebracht. Een
design dat je misschien niet meteen verwacht bij een
voetbalcompetitie maar wat als geen ander het ‘kippenvel’
overbrengt wat de fans bij hun clubs en helden voelen.
Bijzondere lijnen, heldere kleuren en animaties brengen de
emoties en harde data samen.’

effectief
‘Nederlandse creativiteit is effectief. We zetten onze ego’s opzij
en de gebruiker voorop en zo ontwikkelen we ideeën die
werken. Dat is waar het om draait. Ik zie de afgelopen jaren een
hele grote groei in volwassenheid van nieuwe talenten. Alleen
‘kunst’ is niet meer genoeg. De psychologie erachter wordt
steeds vaker serieus genomen. Waanzinnig vind ik dat. Bij
DotControl werken we al jaren met data engineers die al onze
ideeën en ontwerpen testen. We willen wéten waarom mensen
er blij van worden en welke emoties ze voelen. Dat is niet voor
alle creatieven even prettig. Dat kan namelijk betekenen dat
data uitwijst dat je ontwerp het niet zo lekker doet. Dat kan pijn
doen. Maar tegenwoordig is dit vaak een van de belangrijkste
redenen dat talenten bij ons op gesprek komen.’

‘Nederlandse creativiteit
is oplossingsgericht’
Sander la Rivière
Art Director Burst

DotControl, Homepage Eredivisie

‘Als Nederlandse digital agencies zijn wij gewend om snel en
adequaat mee te bewegen met ontwikkelingen in de markt. We
passen ons aan met doeltreffende oplossingen. Onze culturele
diversiteit maakt van Nederland een vruchtbare smeltkroes
waar (digitale) disciplines en creativiteit snel tot bloei komen.
Deze ingrediënten geven Nederlandse bureaus de kwaliteit om
zich internationaal te onderscheiden op dit vlak.’
‘Een mooi voorbeeld van Dutch Digital Design is ons
internationale project voor Davidoff, zij zijn bewust op zoek
gegaan naar een Nederlands bureau. Omdat we hier het beste
de kernwaarden van Davidoff naar een passende digitale
merkervaring kon vertalen. Het product onderstreept - door haar
esthetische eenvoud in combinatie met doeltreffend en functioneel
goed ontwerp - de kwaliteiten van Dutch Digital Design.’

empathisch
‘Nederlandse creativiteit is oplossingsgericht, we passen ons
gemakkelijk aan en zijn empathisch. Daarnaast combineren we
functioneel met esthetisch. Dat maakt ons creatieve makers.
We zijn gewend om te ‘vechten’ voor datgene waarvan wij
denken dat waarde toevoegt.’

eigenzinnig
‘Bij de nieuwe generatie ontwaar ik een grote mate van
eigenzinnigheid. Er is momenteel een belangrijke tegenbeweging
gaande, binnen de nieuwe lichting jonge ontwerpers, die
tegenwicht biedt aan de middelmatigheid in digital design. Het
werk is uitgesproken met een duidelijke conceptuele ondertoon
die tot doel heeft de doelgroep te bewegen.’
lees verder op pagina 40
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‘De liefde voor typografie
komt weer helemaal terug’
Mark Veldhuijzen van Zanten
Independent Art & Creative Director Upgrade

maken dat tot een merk-beleving. De eenvoud die ze weten te
brengen in hun designs en de ruimte die ze creëren voor beeld,
tekst en compositie leveren ze veel prijzen en zichtbaarheid op
internationale platforms op. Met als resultaat opdrachten uit het
buitenland.’

muis loslaten

‘De coding nerds werden aangenomen of andersom - de
designers, en wooop, we bevinden ons in het tijdperk van
grensverleggende, prijswinnende grote digital design bedrijven als
Media Monks, Dept, Fabrique en noem maar op. En ja, deze
bedrijven opereren al flink buiten onze landsgrenzen dus
kennelijk bezitten we in Nederland het talent en de kennis om het
verschil te maken in het buitenland.
Maar blinken we echt uit? Dat wordt - vind ik - voor een deel
bepaald door de grootte van de onderneming en haar klanten
waardoor kwantiteit de zichtbaarheid bepaalt, of juist door een
wat kleiner en gespecialiseerd design bureau te zijn. En dan
moeten er nog opvallende, gezichtsbepalende keuzes zijn
gemaakt.’

‘Wat ik leuk vind om te zien is dat jonge designers steeds meer
gebruik maken van typografische mogelijkheden. De liefde voor
typografie en de precisie van het gebruik ervan zoals vroeger in
drukwerk, komt weer helemaal terug. Ik denk dat er door de
jonge garde soms iets te veel gezocht wordt naar vormpjes en dat
er wat meer tijd - tijdens werk - buiten de computer om mag
worden doorgebracht om te komen tot een interessantere design
gedachte. Kwestie van loslaten hè, die muis.’

prachtig voorbeeld

Sietse Radstake
Senior Interaction Designer Freshheads

‘Een prachtig voorbeeld van Dutch (digital) Design in het
buitenland is de indentiteit van het MCA in Chicago. Een concept
van de hand van Mevis en van Deursen geimplementeerd door de
interne design afdeling van het museum. Het design is zo
oer-Nederlands door - in dit geval zichtbaar - gebruik van een
grid en een speciaal ontworpen lettertype. Alle communicatie
middelen zijn systematisch en prachtig uitgevoerd. Bedacht in
Nederland, gemaakt in de VS en door de publieke functie van het
werk enorm zichtbaar en onderscheidend.
Een heel ander relatief jong bureau wat geweldig werk maakt is
Build in Amsterdam. Zij hebben net - in samenwerking met
KesselsKramer - de site voor het Frans Hals Museum opgeleverd.
BiA richten zich op strategie, branding en vooral e-commerce en

‘Het internationale karakter
van ‘digital’ zit in de weg’
‘In Nederland hebben we misschien een hoge kwaliteitsstandaard,
maar er is geen sprake van uitblinken. Het goede nieuws is dat
andere landen ook niet uitblinken. Het internationale karakter
van ‘digital’ zit in de weg. Ontwerpers van over de hele wereld
komen samen op dezelfde online platformen om ervaringen uit te
wisselen en inspiratie op te doen, we gebruiken over de hele
wereld dezelfde type telefoons, etc. De digitale wereld is
gecreëerd en daarmee minder uniek.
Uitblinkers in andere designstromingen worden vaak juist
beïnvloed door unieke kenmerken van een land. Neem
bijvoorbeeld het gebruik van hout in typisch Scandinavisch
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interieur design: het is niet toevallig dat deze grondstof veel
aanwezig is in die landen. Het is dan ook niet erg dat we niet
uitblinken. Het is juist ontzettend interessant dat invloeden
van over heel de wereld samenkomen in één designstroming
en dat we daar allemaal aan bijdragen.’

Over Marcel van Zwieten
Marcel is Creative Director bij
Dotcontrol. Een creatief met
een grote liefde voor pixels
en data. DotControl is een
data-driven creative agency
met kantoren in Rotterdam,
Maastricht, Sofia Bulgarije en
Willemstad Curaçao.

laagdrempelig
‘Het platform Quiet is een mooi voorbeeld van sterk werk.
Deze “marktplaats zonder geld” brengt het lokale bedrijfsleven
op een laagdrempelige manier in contact met mensen in stille
armoede. De kracht van het design zit hem echt in de manier
waarop leden interacteren met het digitale platform. Er is in
het mechanisme veel rekening gehouden met de kwetsbaarheid
van de doelgroep. Niet per se zichtbaar, wel ontzettend
waardevol.’

Over Sander la Rivière

De nieuwe generatie
designers onderschat de
verantwoordelijkheid van
hun rol als ontwerper

Sander is art director van
beroep, ontwerper in hart
en nieren. Hij werkt bij Burst,
een digitaal bureau met
meer dan 50 klantgerichte
ambachtslieden.
Professionals die data,
creativiteit en technologie
combineren.

creatieve grenzen opzoeken
‘Nederlandse creativiteit is werken vanuit het idee dat wát we
maken zinvol moet zijn. We geloven niet dat het doel per
definitie klopt en willen daarom graag eerst op onderzoek uit
om te doorgronden waar we onze creativiteit überhaupt voor
inzetten. Pas als we dit helder hebben, zoeken we onze
creatieve grenzen op. Je zou kunnen zeggen dat dit in de weg
zit voor de creativiteit, maar eigenlijk is dit onze kracht.’

kritische houding
‘De nieuwe generatie designers? Zij onderschatten de
verantwoordelijkheid van hun rol als ontwerper. Digital Design
wordt te letterlijk benaderd als ”het ontwerpen van een digitaal
product”, zonder voldoende na te denken over de rol dat het
product vervuld in bredere context. Bij de nieuwe lichting
ontbreekt vaak een kritische houding, terwijl we een steeds
grotere rol spelen in de maatschappij.’

Over Mark Veldhuijzen
van Zanten
Momenteel werkt Mark
freelance als designer en
artdirector. Het liefst op
innovatieve trajecten intern
bij bedrijven maar ook als
creatieve ondersteuning bij
reclame en design bureaus.

Over Sietse Radstake
Sietse Radstake is Senior
Interaction Designer bij
Freshheads. Freshheads is
het bureau dat succesvolle
ondernemingen helpt om
(digitale) kansen te spotten.
Samen met opdrachtgevers
vormen ze één team, met
één missie.
Werk Mark Veldhuijzen; nowGo

creatie 2018 nº 236

41

