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1. Inleiding

SETUP Cultuurterras

Het jaar 2021 was voor SETUP een belangrijk 
sleutelmoment. Terwijl de samenleving nog 
worstelde met de verschillende maatregelen en 
veel plannen doorlopend op de schop moesten, 
zagen we ook tijd en nieuwe kansen om ons te 
herpositioneren en verstevigen. In 2021 werd SETUP 
voor het eerst meerjarig gefinancierd. We konden 
onze kern-medewerkers voor het eerst loondienst-
contracten aanbieden. Ook hebben we onze 
artistieke onderzoeken weten te verenigen met 
onze toegepaste opdrachten voor opdrachtgevers, 
waarmee we nu succesvol artistieke ontwerpende 
onderzoeken in opdracht doen. En ons jaarthema 
van 2021 – op zoek naar aanvaarding van excuses, 
naar het lijmen van gebroken relaties – bleek 
naadloos te passen bij een samenleving die veel te 
verduren had.

Dit jaarverslag beschrijft al onze activiteiten in 
2021. We hebben met veel plezier gewerkt aan 
uiteenlopende projecten met uiteenlopende 
partners en opdrachtgevers. Nu de samenleving 
weer volledig geopend is, kunnen we ook niet 
wachten om onze verhalen ook weer op het fysieke 
podium te delen.
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In 2021 werkte SETUP met het jaarthema Sorry 
accepted. Dit thema bouwde voort op ons 
2020-thema ‘Sorry’, waarin we de misstanden 
en excuses van techbedrijven onder de loep 
namen. Door allerlei datalekken, ontwrichtende 
maatschappelijke effecten en andere misstappen 
moesten zij in het reine komen met hun gebruikers 
en andere gedupeerden. Met wisselend succes; 
het erkennen van schuld en aankondigen van 
verbetering werden niet altijd goed aangepakt. 
SETUP dook dieper in de tech-excuses en hielp 
een handje door nieuwe manieren te ontwerpen 
om excuses te maken – van ultiem menselijk tot 
geautomatiseerd hyper-efficiënt.

In 2021 keken we naar de andere kant van deze 
excuses: de aanvaarding. Want een geschikte 
vergevingsfilosofie lijkt momenteel verder weg 
dan ooit. De online afrekencultuur viert hoogtij. 
Gesprekken ontaarden al snel in het shamen van de 
ander: niet jouw mening of woordkeuze is slecht, 
maar jij bent slecht. In plaats van een inhoudelijke 
dialoog komen we vaak niet verder dan elkaar als 
moreel minderwaardig te bestempelen. In deze 
cancelcultuur is geen ruimte voor context, empathie 
of mededogen. Eenmaal op strafbankje beland, kom 
je daar niet meer vanaf.

Het is geen geheim dat de afrekencultuur wordt 
gevoed door de polariserende algoritmen van big
tech. In tijden van ontwrichtende gebeurtenissen, 
zoals een pandemie, zien we daar al snel de 
gevolgen van. Als we boos zijn dan klikken, 
commenten en tweeten we makkelijker, waardoor 
we meer data-inkomsten voor techbedrijven 
genereren. Sherry Turkle (MIT) zet in haar boek 
Reclaiming Conversations uiteen hoe we in 
ons werk, thuis, in de politiek en in de liefde de 
conversatie ingewisseld hebben voor connectie. 
We zien voornamelijk opinies waar onze vrienden 
het mee eens zijn en worden niet meer worden 
gestimuleerd om empathie te hebben voor een 
ander. Als we niet meer met onze vijanden spreken, 
verleren we wat het is om vrede te maken. Maar hoe 
komen we dan weer nader tot elkaar?

In 2021 wilden we deze thema’s toevoegen aan 
het publieke debat. In vier onderzoeken bekeken 
we op verschillende niveaus hoe technologie ons 
inlevingsvermogen beïnvloedt. Op het niveau van 
het individu keken we naar werk- en privésituaties, 
op breder maatschappelijk niveau naar heden en 
toekomst. Met een publieksvriendelijk instapproject 
zorgden we bovendien voor een laagdrempelige 
manier om mensen aan te haken op het thema 
technologie en vergevingsfilosofie.

2. Achtergrond

SETUP Cultuurterras
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In dit onderdeel staat onderzoek centraal. Samen 
met kunstenaars uit verschillende disciplines 
ontwikkelen we interventies, beelden, vocabulaire 
en een ongemakkelijke glimlach die de ethische 
en sociale implicaties van technologische 
ontwikkelingen invoelbaar en bespreekbaar maken. 
Niet vanaf de zijlijn met alleen wetenschappelijke 
methoden of alleen in een white-cube met abstracte 
werken. Maar door met artistiek ontwerpend 
onderzoek de wereld om ons heen te provoceren. 
We deden in 2021 vijftal van dit type artistiek 
ontwerpende onderzoeken.

3.1. The Silicon Passion

We speelden al langer met het idee, maar in 
2021 was de tijd rijp. Nergens ter wereld wordt 
de Matthäus Passion zo vaak opgevoerd als in 
Nederland. Dit lijdens- en sterfverhaal van Jezus 
gaat over aanklacht, schuld, boetedoening en 
vergeving. Hoe zou dit verhaal anno nu eruitzien, 
als big tech een rol in het stuk krijgt? We zagen 
direct al verschillende overeenkomsten. Denk 
aan de topman van Cambridge Analytica, die tot 
driemaal toe ontkende Facebook-data misbruikt 
te hebben. Of Facebook, die zich in het Senaat 
moest verantwoorden, en nu een opsplitsing als 
mogelijk oordeel boven het hoofd hangt. Maar ook 
de gebruikers zijn niet vrij van schuld, en kiezen 

3. Medialab: ontwerpend onderzoek

The Silicon Passion

ervoor om een deel van hun privacy moedwillig op 
te geven. Wie treft blaam in dit hedendaagse stuk?

Voor The Silicon Passion hebben we een open 
call opgezet, toegankelijk voor een brede groep 
makers uit verschillende disciplines. Samen met hen 
wilden we verkennen wat The Silicon Passion moet 
vertellen, hoe dat eruit ziet, en/of hoe dat klinkt. Uit 
alle inzendingen selecteerden we drie aanvragen 
om met ons de lab-weken bij Het Huis in te gaan. 
We vroegen historicus en schrijver Ewoud Kieft 
om een starttekst te maken, ter inspiratie voor de 
makers. Vervolgens gingen we met de drie makers/
groepen het ontwerpproces in, en presenteerden 
we de resultaten in Theater Kikker tijdens – hoe kan 
het ook anders – het Paasweekend.

The Silicon Passion
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The Silicon Passion leverde drie verschillende 
werken op. Allereerst het werk van theatermaakster 
Esther Baalman en interaction designer Jorien 
Aberkrom. Zij maakten een performance rondom 
het thema ‘De Zondebok’. Wat drijft iemand ertoe 
om een zondebok te kiezen? Esther en Jorien 
maakten een algoritme dat groepsgedrag simuleert, 
waarin verschillende stippen in een cirkel zich 
proberen aan te passen aan elkaar om er zelf niet 
uit te worden gezet. Zo nemen ze elkaars kleur over 
en proberen ze zich qua positie steeds tot elkaar te 
verhouden. Uiteindelijk leidt dat tot een zondebok, 
die buiten de groep valt. Deze video-performance 
werd uitgevoerd met een live choreografie van 
Esther en Jorien. We maakten tot slot ook een 
podcast waarin we doorpraten met deze makers 
over hun maakproces.

Het tweede werk was een live performance 
van kunstenaar Roel Weerdenburg en user 
experience designer Marjolein van der Laan. In 
deze performance bouwt Roel een installatie 
op, bestaande uit 12 beeldbuizen die samen één 
groot kruis vormen. Op deze schermen wisselen 
fragmenten zich af, van reclames van big tech 
tot nieuwsitems over Silicon Valley en clips uit 
populaire cultuur. Hierin wordt ook de muziek uit 
de Matthäus Passion ingezet om het narratief dat 
letterlijk wordt opgebouwd te ondersteunen. Deze 
moderne kruisiging van big tech stelt de vraag of 
we de technologie krijgen die we verdienen, vanuit 
onze eigen drang om de makkelijke weg te kiezen.

Esther Baalman en Jorien Aberkrom

Roel Weerdenburg en Marjolein van der Laan

Het derde en laatste werk was van theatergroep 
De Transmissie (Derk Stenvers & David Schwarz), 
in samenwerking met muzikant Rodrigo Ferreira. 
Zij maakten een theater-performance rondom het 
thema ‘het vonnis’. In dit stuk – doorspekt met 
schermen, videofilters en audio-effecten – zien we 
een tribunaal waarin verschillende partijen komen 
getuigen en zich verantwoorden. Big tech zelf, 
maar ook een gebruiker, een hacker en filosoof 
Plato houden hun eigen pleidooi. Dit ontaardt in 
een hevige discussie, die wordt doorbroken door 
de komst van Jezus zelf. Met een beroep op onze 
menselijkheid eindigt hij met de slotzin “Maybe 
you shouldn’t be asking where technology is 
going wrong, but where humanity is falling apart.” 
De Transmissie en Rodrigo maakten voor deze 
performance zelf nieuwe muziek, waarin ze met 
synthesisers de muziek van de Matthäus Passion 
van nieuwe klanken voorzien. Ook met deze makers 
reflecteren we in een podcast op hun proces en 
resultaat.

De Transmissie en Rodrigo Ferreira

https://www.setup.nl/reads/2021/06/omgaan-met-de-macht-van-big-tech-de-zondebok-13
https://www.setup.nl/reads/2021/06/omgaan-met-de-macht-van-big-tech-de-zondebok-13
https://www.setup.nl/reads/2021/07/omgaan-met-de-macht-van-big-tech-het-vonnis-23
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The Silicon Passion was voor ons een bijzonder 
geslaagd project. Alle werken wisten op een 
heel nieuwe en eigen manier de thematiek te 
verbeelden, nieuwe verhalen te vertellen, en 
nieuwe vragen op te roepen. Vanwege de lockdown 
vond deze voorstelling plaats vanuit Theater Kikker, 
maar was de avond alleen online te volgen. We 
verkochten succesvol tickets voor de livestream en 
hadden daarmee toch een volle, digitale zaal (~200 
kijkers).

Het werk van De Transmissie en Rodrigo Ferreira 
krijgt navolging. Niet alleen herhaalden ze deze 
performance in Pakhuis de Zwijger (zie hoofdstuk 
4.5), ook maken we hier in 2022 een volwaardige 
lange voorstelling van. Deze voorstelling gaat in 
première tijdens het Paasweekend van 2022 en zal 
daarna op meerdere plekken in Nederland gaan 
spelen. De eerstvolgende voorstelling is op Spring 
Festival. In 2023 gaan we ook internationaal touren 
met deze voorstelling, die show wordt momenteel 
voorbereid.

Tevens maakten we in het Paasweekend van 2021 
ook The Silicon Paaspreek. Want de paaszondag is 
hét moment voor een nieuw begin. Na de ellende 
met Big Tech van de afgelopen jaren en The Silicon 
Passion op Goede Vrijdag, preekte SETUP deze 
zondag over een nieuw begin met Big Tech. De 
preek werd geschreven en uitgesproken door 
Jelle van der Ster, met muzikale ondersteuning 
door Ewoud Kieft. Ook in 2022 organiseren we 
een preek, dan met SETUP’s cultuursocioloog Siri 
Beerends en theatermaker Els Vegter.

The Silicon Paaspreek

Bekijk de trailer

3.2. Accept & Work

De mogelijkheden van AI voor werving en 
selectie van werknemers lijken eindeloos. Hoe 
ziet de toekomst van deze ontwikkeling eruit? En 
hoe faciliteert – of frustreert – AI de diversiteit 
op de arbeidsmarkt? In 2019 startte SETUP in 
samenwerking met de NSvP een challenge voor 
makers. Vier team gingen met dit thema aan 
de slag. Eén van die teams bestond uit Merijn 
van Moll en Ruben van de Ven. Zij maakten de 
interactieve installatie Guest Worker, waarin ze 
de toeschouwer meenemen in de wereld van 
clickwork. Dit zijn ‘micro tasks’ die talloze mensen 
wereldwijd online uitvoeren, om A.I.-systemen 
aan te vullen, te corrigeren en/of te trainen. Achter 
onze A.I.-systemen gaat namelijk nog een enorme 
hoeveelheid verborgen mensenwerk schuil.

Dit werk sprak enorm tot de verbeelding en leverde 
veel aandacht op. Maar tegelijkertijd vatte Guest 
Worker maar één van de facetten die Merijn en 
Ruben tijdens hun onderzoek tegenkwamen. 
Vanuit de wens om dit onderwerp verder uit te 
diepen hebben we dit werk opgeschaald naar 
een drieluik, met nog twee nieuwe werken over 
dit thema. Het eerste werk is Auto-accept. De 
inspiratie voor dit werk ontstond toen Ruben en 
Merijn zelf twee dagen lang aan de slag gingen als 
clickworker. Bij het uitvoeren van een specifieke 
taak, het selecteren van helicopter platformen 
op luchtfoto’s, gebeurde er iets bijzonders: ze 
kwamen in een haast meditatieve staat waarbij 
ze het gevoel hadden eindeloos door te kunnen 
gaan. Om ook deze kant van clickwork te belichten, 
maakten ze een werkbureau waarbij je je hoofd in 
massagekussens legt en wordt meegenomen in 
een fijne meditatieve flow-state. Je ziet hierin een 
kaleidoscoop-achtige visualisatie van clickwork-
opdrachten.

https://youtu.be/xjNpdQ27_fw
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Voor het tweede nieuwe werk, verwerkten Ruben 
en Merijn alle verhalen uit hun gesprekken met 
clickworkers. Exhausting MTurk toont de verhalen 
van Mechanical Turk werkers achter de schermen. 
Verhalen over eenzaamheid en samenzijn, winst 
en afwijzing, dankbaarheid en frustratie. Daarmee 
willen de makers laten zien dat dé clickworker – de 
in de media beschreven homogene onderklasse 
werker – niet bestaat. Deze gesprekken werden als 
metersgrote vloer/wanden geprint en vormen het 
decor van de expositie waar bezoekers doorheen 
kunnen lopen.

Accept & Work is er goed in geslaagd om de 
verschillende kanten van het verhaal goed uit te 
diepen in de verschillende werken, die samen als 
expositie een sterk totaalbeeld geven. Ook zijn 
we erg tevreden over hoe de koppeling tussen de 
werken en het achterliggende onderzoek/debat 
naar voren kwam. Dit lukte onder andere door een 
aantal nationale publicaties (Vrij Nederland, Het 
Parool), waarin de werken echt illustratief worden 
ingezet om de implicaties van deze ontwikkeling 
beter te begrijpen.

Accept & Work op de Dutch Design Week 2022

Accept & Work

https://www.vn.nl/goocheltruc-kunstmatige-intelligentie/
https://www.parool.nl/kunst-media/de-opkomst-van-de-clickworker-u-vraagt-wij-klikken~b166dcbf/v
https://www.parool.nl/kunst-media/de-opkomst-van-de-clickworker-u-vraagt-wij-klikken~b166dcbf/v


Stichting SETUP
Jaarverslag 2021

7

3.3. WINWIN

Als we Twitter of prime-time talkshows moeten 
geloven, heeft iedereen momenteel ruzie met 
elkaar. Van corona en 5G tot klimaatverandering 
en groeiende ongelijkheid. In onze on- én offline 
gesprekken staan we soms lijnrecht tegenover 
elkaar. Social media helpen daar ook niet in; de 
algoritmes erachter wakkeren polarisering vaak juist 
aan. Kan het ook anders? Kunnen we technologie 
ook inzetten om consensus in een discussie te 
vinden?

Om dit te ontdekken, werkten we samen met 
ontwerpers Nienke Huitenga en James Bryan 
Graves en toekomstonderzoeker Rudy van Belkom 
(Stichting Toekomstbeeld der Techniek). Zij werkten 
aan de debat-experience WINWIN. Op weg naar 
de Tweede Kamerverkiezingen testten we in maart 
met 20 deelnemers of het consensus-algoritme 
van WINWIN overeenstemming kon vinden in 
reacties op stellingen uit de Technologie Kieswijzer. 
Het algoritme richt zich niet op één flamboyante 
conclusie, maar zoekt: welke kleine waarheden 
omarmen we gezamenlijk?

Op basis van deze testsessies is de experience 
verder ontwikkeld. Dit gebeurde in bibliotheken in 
Zwolle en Wageningen. De grote lancering van deze 
ervaring vond plaats op 12 oktober in de theaterzaal 
van de Bibliotheek Utrecht. Onder de vlag van 
Stichting ZZZZap gaan Nienke Huitenga en James 
Bryan Graves deze workshop nu nog verder door 
het land spelen.

WINWIN

Eén van de meest interessante inzichten uit dit 
onderzoek kwam uit de testsessies in Wageningen. 
Tijdens een sessie van WINWIN met middelbare 
scholieren bleek dat de scholieren eigenlijk 
helemaal niet geïnteresseerd waren in hoe 
algoritmes werken, maar vooral meer wilden weten 
over de werking van consensus en het onderzoek 
dat Nienke hier naar had gedaan. Dit inzicht laat 
ons zien dat we ook hier het juiste pad bewandelen 
– het laten zien van de sociaal-maatschappelijke 
effecten van nieuwe technologie boven het 
uitleggen van de werking van die technologie.

3.4. Relatietherapie met 
social media

Met dit project wilden we voorbij aan het klassieke 
mediawijsheid-idee dat de gebruiker leert hoe 
op een beschaafde manier om te gaan met een 
onbeschaafd systeem. Wederzijds begrip is hierin 
de eerste stap. Met het frame van relatietherapie 
zijn we daarom op zoek gegaan naar de manier 
waarop we ons verhouden tot onze social media.

Samen met antropoloog en mediawetenschapper 
Jeroen de Vos deden we een vooronderzoek. 
Op het Amsterdamse pontje interviewden we 
voorbijgangers over hun relatie met social media-
platformen. Om ook de jongere platformen zoals 
TikTok beter te begrijpen, zijn we tevens de klas in 
gegaan. Waar we vooral positieve verhalen hadden 
verwacht, zagen we dat veel gebruikers, met name 
jongeren, hun relatie met social media niet al te best 
omschrijven. Woorden als ‘toxisch’ en ‘ongezond’ 
vielen regelmatig. Met deze input zijn we korte 
verhalen gaan maken, die we samen met filmmaker 
Stephen Kearney hebben vertaald naar vier korte 
video’s.

Still uit Relatietherapie

https://www.geldersebibliotheken.nl/nieuwsoverzicht/667-winwin-een-nieuwe-manier-om-het-debat-te-voeren-in-de-bibliotheek
https://www.geldersebibliotheken.nl/nieuwsoverzicht/667-winwin-een-nieuwe-manier-om-het-debat-te-voeren-in-de-bibliotheek
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In deze video’s zien we relatietherapie-sessies met 
een therapeut, een gebruiker en een social-media-
platform (Instagram, Tiktok, Facebook en Twitter). 
De video’s karakteriseren op hilarisch wijze waar 
gebruikers tegenaan lopen, en hoe verstrengeld ze 
soms met hun online profielen zijn.

Voor de lancering van deze video’s plannen we 
samen met De Balie een avond rondom relaties 
en social media. Niet alleen worden hier de 
video’s op het grote scherm vertoond, ook worden 
scènes waarschijnlijk live opgevoerd, en voorzien 
verschillende sprekers in de context. Deze avond 
zal in juni of juli 2022 plaatsvinden. Daarna lanceren 
we een online campagne om de video’s verder te 
verspreiden, en zijn we met een aantal scholen in 
gesprek om hier een korte leslijn bij te maken.

3.5. De zee van tweets

Het oude spreekwoord luidt ‘vergeven en vergeten’. 
Maar hoe kun je nog vergeven als het internet jou 
niet vergeet? Voor veel Youtubers werd het in 2021 
realiteit; ze werden gecanceld omdat oude uitingen 
op social media kwamen bovendrijven. Voor 
dubieus erfgoed hebben we musea en instituties 
die zich buigen over de vraag hoe we met dit 
verleden moeten omgaan. Maar hoe werkt die met 
uitingen die aan het begin van het sociaal-digitale 
tijdperk zijn gedaan? Een tweet van 10 jaar geleden 
ziet er exact zo uit als een tweet die vandaag is 
geplaatst. Hoe gaan we om met deze artefacten 

uit het verleden in een veranderende tijdsgeest? 
Om dit te onderzoeken, startten we een artistiek 
onderzoek met kunstenaar Jaco Schilp en Rowan 
Siriram. Jaco is digitaal en beeldend kunstenaar 
heeft een achtergrond in erfgoed. Naast zijn 
autonome praktijk is hij ook betrokken bij Uncloud. 
Rowan studeerde in 2020 af aan de HKU met het 
werk ‘Het monument van de diversiteit’. Dit was 
een artistieke interventie als tegenreactie op het 
omstreden Indië-Nederland-monument. Daarnaast 
beheert Rowan een werkplaats in Amsterdam.

Beide makers startten in het najaar van 2021 met 
hun onderzoek. Na de understand- en define-fase 
kwamen zij uit op het fenomeen ‘datarot’. Deze 
gaat over de vraag hoe digitale gegevens langzaam 
vervagen en zo – in termen van erfgoed – in de 
fase van vergetelheid raken. Vervolgens kunnen 
deze gegevens met nieuwe ogen gezien worden. 
De makers willen deze rottende, vergane data als 
archeologen onderzoeken en presenteren.

Dit ontwerpproces loopt momenteel nog. Hoewel 
we enthousiast zijn over het concept, staat of valt 
dit werk bij het vinden van een passende plek/
context om dit verhaal te presenteren. Dit moet een 
plek zijn waar het werk ook meerdere maanden kan 
blijven staan. Momenteel zijn we nog op zoek naar 
een dergelijke presentatieplek. We verwachten 
deze in Q2 van 2022 gevonden te hebben, en 
werken dan met de makers toe naar een eindversie 
van hun werk.

Stills uit Relatietherapie
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In het campagnebureau gebruiken we de 
ontwikkelde verhalen om ons op diverse podia 
te presenteren, onze verhalen in de media te 
krijgen en ons zo te mengen in het debat met een 
agendastellend kritisch geluid. Onderstaande is een 
greep uit de presentaties en verhalen in de media 
in 2021.

4.1. Presentaties op 
externe podia

4.1.1. Privacyrede 2021/2022

Dit onderdeel hoort thuis in zowel het jaarverslag 
van 2021 als 2022; aanvankelijk gepland voor 7 
december 2021, maar door de lockdown verschoven 
naar 17 februari 2022. We nemen deze Privacyrede 
wel op in dit jaarverslag, omdat deze thuishoort 
binnen het jaarthema van 2021.

De Privacyrede is SETUP’s jaarlijkse moment om stil 
te staan bij de huidige staat van onze privacy, onze 
relatie met (big) tech en de actuele ontwikkelingen 
op dit vlak. De eerste rede werd in 2014 gegeven 
door voormalig directeur van Bits of Freedom Hans 
de Zwart. Sindsdien haalden we ook internationale 
sprekers naar Nederland, zoals Cathy O’Neil (2018) 
en Virginia Eubanks (2019). Vanaf 2020 zochten 
we het weer in eigen land; niet alleen door de 
aangescherpte reismaatregelen, maar ook omdat 
we inmiddels genoeg toonaangevende namen op 
dit vlak om ons heen zien. Marleen Stikker vertelde 
dat jaar hoe het internet stuk is, maar we het ook 
weer kunnen repareren. Toch zagen we tijdens de 
pandemie ook de macht – en winst – van big tech 
stijgen tot recordhoogte. En binnen onze eigen 
landsgrenzen zagen we de ontwrichtende effecten 
die ongetemde ICT-systemen kunnen veroorzaken, 
zoals bij de Belastingdienst. Hoe sta je op tegen 
techreuzen als Google en Facebook? En hoe 
stoppen we de datahonger van de overheid?

Om die vragen te beantwoorden, vroegen we Kees 
Verhoeven om de rede van 2021 te geven. Kees 
maakte zich als Tweede Kamerlid hard voor meer 
tegengewicht aan de techreuzen en controlestaten. 
Ondanks dat het ‘geen sexy onderwerp’ is, moet 
digitalisering volgens hem een veel hogere prioriteit 
op de politieke agenda krijgen. Tijdens de rede 
ging Kees in het bijzonder in op de werking van de 
huidige politiek. Er worden volgens hem wets- en 

4. Campagnebureau: presentaties

beleidsvoorstellen aangenomen die slecht zijn 
voor onze privacy, maar de complexere uitvoering 
wordt steeds slechter gecontroleerd. Door de 
hang naar grip en controle, door minder tijd om 
complexe dossiers voor te bereiden, maar ook door 
bijvoorbeeld scoringsdrang in de Kamer, waardoor 
niet-sexy onderwerpen weinig aandacht krijgen. 
Kees werd tijdens de rede muzikaal begeleid, 
met nummers die hij – volgens het format van de 
Privacyrede – zelf bij zijn rede uitkoos.

De avond was uitverkocht (onder beperkte 
zaalcapaciteit). Voor iedereen die er niet live bij 
kon zijn, verkochten we livestream-tickets. Er 
verschenen artikelen over deze avond bij onder 
andere Tegenlicht, ScienceGuide en Mediawijzer.

Privacyrede met Kees Verhoeven
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4.1.2. SOS Tech Awards

De SOS Tech Awards: 4 awards voor transparantie 
en verantwoordelijkheid in de digitale samenleving. 
SETUP en Open State Foundation sloegen de 
handen in elkaar om samen te kijken welke 
organisaties in Nederland het goed doen op dit 
vlak, en welke nog de nodige stappen moeten 
zetten. We stelden een jury samen om de 
nominaties onder de loep te nemen, bestaande uit 
Alex Brenninkmeijer (lid Europese Rekenkamer), 
Ruben Brave (Entelligence), Piek Visser-Knijff (data-
ethicus) en Jelle Prins (operator.exchange).

Twee awards werden geïnitieerd door Open State 
Foundation. Met de Glass Box Award spraken 
we waardering uit voor de partijen die in het 
afgelopen jaar voor meer digitale transparantie 
hebben gezorgd. Deze award werd gewonnen door 
kamerleden Bart Snels en Steven van Weyenberg, 
voor het indienen van de Wet open overheid. Dit 
wetsvoorstel bevordert transparantie vanuit de 
overheid. De Black Box Award – voor de organisatie 
waar het nog ontbreekt aan open data en digitale 
transparantie – ging naar het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vanwege 
het onvolledig openbaar maken van de agenda van 
haar bewindslieden.

Daarnaast werden er twee awards uitgereikt 
door SETUP. De Levende en Dode Mussen 
Award beoordelen de mate waarin er excuses 
en verbetering zijn gemaakt na technologische 
misstappen. De Dode Mussen Award ging 
naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
vanwege de Wet Gegevensverwerking 
Samenwerkingsverbanden (ook wel Super SyRI 
genoemd). De Levende Mussen Award was voor 
KPN, vanwege de oprechte excuses en effectieve 
vervolgstappen na de landelijke 112-storing.

De awardshow vond plaats door middel van een 
livestream, waar ongeveer 500 mensen naar keken. 
Alle partijen die voor een award genomineerd 
waren lieten een video-reactie achter, waarin ze 
reageerden op de nominatie en/of verbetering 
beloofden. Ook in 2022 organiseren SETUP en 
Open State Foundation een nieuwe editie van de 
SOS Tech Awards.

4.1.3. SETUP op Betweter Festival

Het internet: een plek waar je duizenden 
dierenvideo’s kunt bekijken of een community vol 
gelijkgestemde zielen vindt. Maar ook een plek van 
datadiefstal, monopolievorming, massasurveillance 
en polariserende algoritmen. Er zijn veel dingen mis, 
maar dat is niet alleen de schuld van tech-giganten 
als Facebook of Google. Wat kunnen we zelf doen, 
en hoe repareren we de relatie tussen big tech en 
onszelf? Op 1 oktober gaf SETUP een presentatie 
op het Betweter Festival in TivoliVredenburg. 
Dit wetenschapsfestival van Universiteit Utrecht 
combineert onderzoek met experimenten, kunst 
en performance. We illustreerden hier aan de hand 
van onze ontwerptrajecten waarom het nodig is 
om alternatieve toekomsten met technologie te 
verbeelden. Deze insteek paste naadloos bij het 
Betweter Festival; voor 2022 kijken we of SETUP 
een vaste partner van Betweter kan worden.

Betweter Festival

SOS Tech Awards
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4.1.4. Silicon Passion in Pakhuis 
de Zwijger

In zijn nieuwe boek Wij Nihilisten schrijft filosoof 
Hans Schnitzler over hoe tech-entrepreneurs er in 
korte tijd in zijn geslaagd om mens en maatschappij 
te domineren. Een digitale bekering heeft volgens 
Schnitzler onze levens rigoureus veranderd. 
Dit onderwerp sluit naadloos aan bij SETUP’s 
theatervoorstelling The Silicon Passion, over de 
macht van big tech en het ritueel van aanklagen, 
veroordelen en vergeven. Op 2 november 2021 
gaven we daarom een speciale uitvoering van 
de passion tijdens de boekpresentatie van Wij 
Nihilisten in Pakhuis de Zwijger. De performance 
was een intermezzo bij de inhoudelijke discussie 
waar Marleen Stikker, Miriam Rasch en Maxim 
Februari aan deelnamen. Om zo ook vanuit 
artistiek onderzoek een aanvulling te geven op de 
thematiek. Daarnaast schreef SETUP een bijdrage 
voor het boek van Schnitzler door middel van een 
stuk existentialistische Python-code.

4.1.5. SETUP & De Bieb

SETUP had haar kantoor in 2021 in de centrale 
vestiging van Bibliotheek Utrecht. Als partner 
ondersteunen we de bibliotheek in activiteiten 
rondom nieuwe technologie, vervullen we een 
adviesrol en organiseren we samen activiteiten. 
In 2021 waren de opties voor activiteiten 
beperkt, maar toch hebben we samen een aantal 
bijeenkomsten weten te organiseren, onder de vlag 
SETUP & De Bieb…, een reeks over technologie en 
samenleving.

Op 16 maart organiseerden we SETUP & De Bieb 
spelen Cyberpunk. Deze langverwachte game 
van de Poolse studio CD Projekt Red speelt zich 
af in 2077. Multinationals hebben regeringen 
vervangen, iedereen is gevechtsklaar met artificiële 
lichaamsdelen en hacken doe je met je hersenen. 
SETUP en de bieb nodigden experts uit om te 

Presentatie in Pakhuis de Zwijger

praten over technologie-utopieën en -dystopieën, 
body-modificatie en het imago van games in de 
media. Wat is reëel in 2077? En wat zeggen de 
geschetste werelden in deze games over onze 
dromen en angsten rond nieuwe technologie? 
Gasten waren René Glas (Universiteit Utrecht), 
Pieter van Boheemen (Rathenau Instituut) en 
Alessandra van Otterlo (Control Magazine). Zo’n 150 
bezoekers keken live mee.

SETUP begeleide in 2021 een team studenten 
van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 
Zij maakten een platformspel om een jongere 
generatie mee te nemen in hoe sociale media 
hun gedrag en identiteit vormt. Gebaseerd op het 
boek The Age of Surveillance Capitalism (“Jij bent 
een karkas dat gratis grondstof voor me wint.”) 
probeer je in Just a Like de filosofische ideeën 
van sociaal psycholoog Shoshana Zuboff  uit te 
spelen. Op basis hiervan organiseerden we op 17 
juni SETUP & De Bieb spelen art games. We doken 
in artistieke games met een maatschappelijke 
boodschap rondom technologie. De experts op 
deze avond waren René Glas (Universiteit Utrecht), 
Evert Hoogendoorn (expert playful learning) en Eva 
Hilhorst (Drawing the Times).

Op 12 oktober organiseerden we SETUP & De 
Bieb... hebben online ruzie. Hierin stond de debat-
experience WIN WIN centraal (zie hoofdstuk 3.3). 
Met een discussie en nagesprek bogen we ons 
over algoritmen die polarisering aanwakkeren, en 
of er alternatieven zijn om tot meer consensus te 
komen. Daarnaast organiseerde SETUP in 2021 
verschillende andere activiteiten in de bibliotheek, 
waaronder de Sorry Expositie (zie hoofdstuk 4.2.2).

SETUP & De Bieb
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4.1.5. Overige

In 2021 stonden we ook op andere verschillende 
podia met onze werken. Zo spraken we 
bijvoorbeeld op de Tweakers Digital Meet-up AI 
over clickwork, werkten we mee aan de Week 
van de Mediawijsheid, organiseerden we een 
Doomsday-diner (expertmeeting over de staat van 
onze technologie-kritische maatschappij) en ging 
onze Pottenbakrobot (programma 2019) op tournee. 
Daarnaast werkten we aan een grote digitaal-
culturele Kerstmarkt samen met cultuurhaven De 
Nijverheid. Dit evenement kwam door de lockdown 
helaas te vervallen.

Tevens werkten we eind 2021 opnieuw samen 
met NUOVO Scholengroep. In 2020 hielpen 
we deze vaste partner met het organiseren 
van online open dagen, omdat de maatregelen 
het onmogelijk maakten om de scholen fysiek 
te bezoeken. Omdat eind 2021 wederom deze 
maatregelen golden, hebben we dit traject 
herhaald. Voor hielpen meer dan 12 Utrechtse 
vmbo-scholen om online toch leerlingen en ouders 
te ontmoeten en een indruk van hun onderwijs te 
kunnen geven. Hoewel dit verder af staat van de 
kernmissie van SETUP, vonden we het belangrijk 
dat onze onderwijspartners gezond de coronatijd 
doorkwamen, ook met het oog op toekomstige 
onderwijstrajecten.

4.2. Ontwikkeling 
exposities

4.2.1. Accept & Work op DDW

Tussen 16 en 24 oktober 2021 presenteerden we 
het werk Accept & Work (zie hoofdstuk 3.2) op 
de Dutch Design Week. Ons werk maakte deel 
uit van de tentoonstelling ‘Manifestations’ in de 
Melkhal op het Campinaterrein in Eindhoven. 
“Manifestations shows artists who, in a funny, 
spectacular or controversial way, examine the (mis) 
matches between people and technology and ask 
how technology can contribute to a sweeter, more 
humane world.” Deze expositie van Accept & Work 
op de Dutch Design Week maakte deel uit van onze 
strategie om ons werk vaker om te vormen naar een 
aantrekkelijk totaalconcept van een expositie. De 
expositie bestond uit het drieluik van de werken, 
aangekleed in een spannende neon-setting.

We experimenteerden met een longread, een langer 
artikel over dit onderwerp dat we speciaal schreven 
voor de DDW en bij onze expositie mee te nemen 
was. Hiermee konden bezoekers zich buiten de 

visuele overdaad van de DDW nog verder verdiepen 
in het onderwerp. Dat werkte erg goed; een grote 
oplage van de artikelen werd meegenomen en 
later gelezen. DDWTV maakte een item over dit 
project. Daarnaast wisten we met deze expositie 
het onderwerp van clickwork opnieuw op de kaart 
te zetten – een jaar na ons aanvankelijke onderzoek 
– met verschillende publicaties in de media. Zo 
schreven we een artikel over dit onderwerp voor 
Vrij Nederland (zowel digitaal als in het gedrukte 
magazine): ‘Klikkerdeklik: de goocheltruc die we 
kunstmatige intelligentie noemen’. Hierin belichten 
we niet alleen het inhoudelijke debat, maar pleiten 
we ook voor artistiek onderzoek om deze thema’s 
inzichtelijk te maken. Daarnaast schreef onder 
andere het Parool een artikel over deze expositie 
(‘De opkomst van de clickworker: u vraagt, wij 
klikken’) en verschenen we in FRAME (‘Curious 
about future living? At dutch design week, these 
5 projects will raise potentials’). Tot slot maakten 
we op de Dutch Design Week een mini-docu van 
Accept & Work, waarin de makers hun werk en de 
wereld van clickwork toelichten.

Bekijk de mini-docu

Accept & Work

https://ddw.nl/en/video/258/ddw-tv-monday-18-october
https://www.vn.nl/goocheltruc-kunstmatige-intelligentie/
https://www.vn.nl/goocheltruc-kunstmatige-intelligentie/
https://www.parool.nl/kunst-media/de-opkomst-van-de-clickworker-u-vraagt-wij-klikken~b166dcbf/v
https://www.parool.nl/kunst-media/de-opkomst-van-de-clickworker-u-vraagt-wij-klikken~b166dcbf/v
https://frameweb.com/article/curious-about-future-living-at-dutch-design-week-these-5-projects-will-raise-potentials
https://frameweb.com/article/curious-about-future-living-at-dutch-design-week-these-5-projects-will-raise-potentials
https://frameweb.com/article/curious-about-future-living-at-dutch-design-week-these-5-projects-will-raise-potentials
https://youtu.be/lkY1Wu-4yO4
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4.2.2. Sorry. Een expositie.

In 2020 maakte SETUP vanuit haar jaarthema ‘Sorry’ 
verschillende werken over de ‘regret industry’. 
Techbedrijven moesten dat jaar namelijk meermaals 
excuses maken voor misleidende praktijken, 
discriminerende algoritmen, data-diefstallen en 
andere misstappen. Maar die excuses zijn vaak een 
formele stap, waarna er wezenlijk weinig verandert. 
Hoe komen we van verantwoording afleggen naar 
echt verantwoordelijkheid nemen? Om dit thema 
breder te kunnen delen en ook na 2020 podium te 
geven, verpakten we de verschillende werken in 1 
expositie.

Sorry. Een expositie. bestaat uit verschillende 
ruimtelijke objecten waarin video’s over de werken 
en opgedane inzichten te zien zijn – van de werken 
Ode aan de Snik, Apology:Denied en de Sorry-
not-sorry Machine. Daarnaast zijn er verschillende 
‘eyecatchers’, zoals De Sorry Encyclopedie en de 
speciale André-Hazes-uitvoering van een Furby. De 
Sorry-not-sorry-machine – de interactieve installatie 
waarin je zelf een excuusvideo opneemt – maakt 
het geheel af. Deze expositie heeft een meer 
‘klassieke’ vorm dan SETUP regulier ontwikkelt. Dat 
deden we doelbewust om onze verhalen beter te 
laten landen in andere, meer traditionele contexten, 
zoals een bibliotheek. Juist op een plek als deze 
zien we dat bezoekers de tijd nemen om alles in alle 
rust te lezen/bekijken.

Sorry: een expositie (De Tunnel)

Sorry. Een expositie. was voor het eerst te zien in 
De Tunnel, de expositieruimte bij De Nijverheid, 
van 13 t/m 23 augustus 2021. Daarna reisde de 
expo naar Bibliotheek Utrecht, waar deze tussen 
5 november en 1 december 2021 te zien was. Ook 
in 2022 zoeken we naar nieuwe plekken om deze 
expositie te vertonen.

Sorry: een expositie (Bibliotheek Utrecht)
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4.3. Publiceren en 
deelnemen actuele 
debat

Ook in 2021 nam SETUP door middel van artikelen 
en video’s deel aan het actuele debat. Omdat de 
ontwikkelingen rondom corona in 2021 nog volop in 
het nieuws waren, besloten we een video-vervolg 
aan ons 2020-project Leven met Corona Apps 
te geven, door middel van nagesprekken met de 
makers. Hoe kijken zij terug op wat er daadwerkelijk 
gebeurd is met de app en andere technologie in de 
pandemie? Deze video’s zijn online te bekijken. Ook 
schreven we veel eigen artikelen op setup.nl over 
onder andere de coronapas, QR-codes en eID. Deze 
werden met name op Linkedin veelvuldig gedeeld.

In 2021 hebben we sterker ingezet op het verweven 
van onze theoretische en opiniërende stukken met 
het vertellen over artistiek ontwerpend onderzoek. 
Zo schreven we in Vrij Nederland over clickwork, 
waarin de werken van Merijn en Ruben een stevige 
illustrerende rol hebben. Ook artikelen in Het 
Parool en de NRC gebruiken de werken om de 
onderwerpen te duiden, waarmee we de kracht 
van dat onderzoek goed voor het voetlicht konden 
zetten. Daarnaast gingen we ook een hechtere 
samenwerking aan met Mediawijzer, waar we 
in artikelen en columns nieuwe ontwikkelingen 
duiden.

Een andere ontwikkeling is dat we in 2021 sterker 
hebben ingezet op eigen video’s. Zo maakten we 
een reeks videocolumns in plaats van artikelen, 
experimenteerden we met geanimeerde explainers 
en lieten we makers in video vertellen over hun 
maakproces. Deze ontwikkeling is gaande, in 2022 
zetten we dit door.

Een greep uit de publicaties in externe media:

Netwerk Mediawijsheid: Waarom het volwassen 
worden van big tech zo moeizaam gaat
Het Parool: De opkomst van de clickworker: u 
vraagt, wij klikken
Vrij Nederland: Klikkerdeklik: de goocheltruc die we 
kunstmatige intelligentie noemen
Framed: Curious about future living? At dutch 
design week, these 5 projects will raise potentials
Netwerk Mediawijsheid: De coronapas: dit is wat er 
op het spel staat
Het Parool: Eten bestellen in een app, chatbot aan 
en je spreekt geen mens. Ideaal toch?!
Universiteit van Nederland: Hoe herken je een 
deepfake?
NRC: Komen we ooit nog af van die 
testsamenleving?
Vrij Nederland: Vaarwel lockdown, hallo 
controlesamenleving
Oneworld: Met deze nieuwe wet is het wachten op 
een Toeslagenaffaire 2.0

Publicatie Vrij Nederland

Still uit eigen videoproductie

4.4. Community-events

4.4.1. Makers Meet & Eat

10 tafels, 4 rondes, 40 short talks van 20 makers, 1 
inspirerende keynote en afsluitend een diner. Dat 
zijn de ingrediënten van de Makers Meet & Eat. 
SETUP, RAUM, IMPAKT en Creative Coding Utrecht 
organiseerden de eerste editie in 2019, om meer 
ontmoetingen tussen makers te stimuleren. Na twee 
jaar was het op 19 september 2021 weer mogelijk 
om met gepaste maatregelen een nieuwe editie te 
organiseren. Op het terrein bij RAUM kon iedereen 
bij uiteenlopende makers aan tafel schuiven om 
kennis te maken met hun werkwijze en onderzoek 
op het gebied van digitale kunst, cultuur en design.

https://netwerkmediawijsheid.nl/volwassen-worden-van-big-tech/
https://netwerkmediawijsheid.nl/volwassen-worden-van-big-tech/
https://www.parool.nl/kunst-media/de-opkomst-van-de-clickworker-u-vraagt-wij-klikken~b166dcbf/v
https://www.parool.nl/kunst-media/de-opkomst-van-de-clickworker-u-vraagt-wij-klikken~b166dcbf/v
https://www.vn.nl/goocheltruc-kunstmatige-intelligentie/
https://www.vn.nl/goocheltruc-kunstmatige-intelligentie/
https://frameweb.com/article/curious-about-future-living-at-dutch-design-week-these-5-projects-will-raise-potentials
https://frameweb.com/article/curious-about-future-living-at-dutch-design-week-these-5-projects-will-raise-potentials
https://www.mediawijzer.net/setup-coronapas/
https://www.mediawijzer.net/setup-coronapas/
https://www.parool.nl/amsterdam/eten-bestellen-in-de-app-persoonlijke-chatbot-aan-en-je-spreekt-geen-mens-ideaal-of-toch-niet~b6f41a52/
https://www.parool.nl/amsterdam/eten-bestellen-in-de-app-persoonlijke-chatbot-aan-en-je-spreekt-geen-mens-ideaal-of-toch-niet~b6f41a52/
https://youtu.be/GC-f1yrkXqc
https://youtu.be/GC-f1yrkXqc
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/11/komen-we-ooit-nog-af-van-die-testsamenleving-a4043245
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/11/komen-we-ooit-nog-af-van-die-testsamenleving-a4043245
https://www.vn.nl/samenleving-coronavirus/
https://www.vn.nl/samenleving-coronavirus/
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/met-deze-nieuwe-wet-is-het-wachten-op-een-toeslagenaffaire-2-0/
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/met-deze-nieuwe-wet-is-het-wachten-op-een-toeslagenaffaire-2-0/
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De keynote werd gegeven door Dries Depoorter. 
Bezoekers konden aan tafel bij makers William 
Knies, Nicky Liebregts, Ahnjili Zhuparris & Tim 
van Ommeren, Theun Karelse, Cream on Chrome, 
Dorian Kingma (SMELT), Jeroen van Loon, Marc 
Tuters, Fleur van der Linden, Nienke Huitenga en 
James Bryan Graves, 155, Driessens en Verstappen, 
Minem Sezgin, Johan Rijpma, Rosa Wevers, Joes + 
Manon, Diogo Carrico en Ebry Aydin.

4.4.2. Tech Yoga

Waar technologie voor de één een vernietigende, 
afstompende kracht is, is het voor de ander juist 
een verlossende kracht met een mystieke lading. 
Veel vaker gelden beide tegelijk. Zo heeft big tech 
de wereld bijvoorbeeld verbonden én gebroken. 
Niet alleen big tech is schuldig, we laten het zelf 
ook gebeuren. Dat geeft ons vaak het gevoel in een 
spagaat te zitten. Om weer uit die kramp te komen, 
kunnen we iets leren van ontspanningsoefeningen 
en -filosofie. Vanuit deze gedachte stelden we Tech 
Yoga samen. Een pleidooi voor meer bewustzijn van 
onze relatie met technologie.

Tech Yoga begon als een experiment tijdens het 
Cultuurterras bij culturele vrijhaven De Nijverheid 
op 15 augustus. Samen met yoga-instructeur Sieta 
van Horck organiseerden we een yoga-sessie 
waarin je smartphone een centrale rol speelt. 
Aan de hand van nieuwe asana’s namen we 
de deelnemers mee in een reis door het tech-
landschap, en stonden we stil bij allerlei actuele 
ontwikkelingen. Tech Yoga is ontwikkeld vanuit 
het idee dat er andere manieren dan de klassieke 
lezing zijn om mensen bij te spijkeren over deze 
onderwerpen. Én andere manieren om onze eigen 
rol daarin te duiden, zonder in een slachtofferrol te 
schieten.

Tech Yoga krijgt ook in 2022 een vervolg. We 
organiseerden al een sessie bij Huis 73 (Den 
Bosch), staan ermee op het STO Festival in juni, en 
verwachten in de komende periode meer sessies 
te organiseren. Aanvullend maakten we een Tech 
Yoga-boek, waarmee iedereen thuis ook mee kan 
doen.

Tech Yoga

https://www.setup.nl/reads/2022/01/tech-yoga-elf-oefeningen-voor-jou-en-je-smartphone
https://www.setup.nl/reads/2022/01/tech-yoga-elf-oefeningen-voor-jou-en-je-smartphone
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4.4.3. AI Smartlappen workshop

De smartlap: het toonbeeld van rauwe, menselijke 
emotie. Met het hart op de tong en tranen over de 
wangen. Als een artificiële intelligentie iets niét kan, 
is het zo’n emotionele tranentrekker produceren… 
toch? In 2019/2020 namen we de proef op de som. 
Samen met AI-ontwikkelaar Janne Spijkervet, 
de muzikanten van Pure Ellende en producer 
Manfred Jongenelis produceerden we Tranen op de 
Dansvloer, een nummer dat zowel qua melodie als 
tekst werd geschreven door algoritmen. Het leverde 
niet alleen een dijk van een plaat op, maar het bleek 
ook een heel goed voorbeeld om het gesprek over 
de toekomst van A.I. – en onze rol als mens daarin 
– te starten. Daarom besloten we dit project een 
workshop-spin-off te geven.

In de A.I. Smartlappen workshop ga je zelf aan de 
slag met onze A.I., die is getraind op duizenden 
Nederlandstalige smartlappen. Vanaf je eigen 
scherm (laptop, tablet of smartphone) maak je zelf 
een smartlap, door het systeem trefwoorden te 
voeren. De A.I. genereert op basis van die woorden 
nieuwe opeenvolgende zinnen om in je eigen lyrics 
te gebruiken. Jij maakt er op jouw beurt een lopend 
geheel van en zet de tekst op een mooie, bekende 
melodie. We wisselen de schrijfmomenten af met 
een kijkje onder de motorkap, door uit te leggen 
hoe de A.I. precies werkt, en samen te filosoferen 
over de mogelijke toekomstige samenwerking 
tussen mens en A.I. Bier, bitterballen én een 
gezamenlijke karaoke van de nieuwe nummers 
maken het geheel af.

De eerste happening vond plaats tijdens het 
Cultuurterras bij culturele vrijhaven De Nijverheid 
op 14 augustus. Dit smaakte naar meer: een vervolg 
vond plaats in Felix Meritis (Amsterdam) op 8 
oktober. Nu de versoepelde maatregelen het weer 
mogelijk maken om evenementen te organiseren, 
staan er nieuwe edities op de planning, onder 
andere bij Museum Speelklok (Utrecht), het 
Nationaal Bibliotheekcongres en het ROM. 
Daarnaast is er veel interesse vanuit onderwijs. 
We zijn bezig met Kunst Centraal om de workshop 
grootschalig uit te rollen binnen de PO bovenbouw 
van heel provincie Utrecht. Maar ook binnen het 
VMBO (o.a. X11 Utrecht en STO regio De Bilt) en 
HBO (o.a. Avans hogeschool) gaat deze workshop 
plaatsvinden.

AI Smartlappen workshop
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4.5. Presentaties op 
eigen podia

4.5.1. SETUP Cultuurterras 
Nijverheid

Door alle corona-maatregelen was het in de 
afgelopen twee jaar moeilijker om ons publiek 
live te ontmoeten. Met livestreams konden we 
specifieke inhoudelijke bijeenkomsten zoals 
lezingen goed doen, maar we misten vooral 
de ongedwongen ontmoetingen. Daarom 
organiseerden we in de zomer van 2021 – waarin 
de maatregelen relatief soepel waren – een groot 
weekend met uitgebreide programmering.

SETUP nam van vrijdag t/m zondag het 
Cultuurterras van De Nijverheid over met 10 
verschillende activiteiten. Een deel bestond uit 
kritische reflectie en vaardigheden (zoals de 
Sorry-expositie en de AI Smartlappen workshop), 
en ander deel uit meer laagdrempelige, analoge 
activiteiten om nieuw publiek aan ons te binden. 
Zo konden bezoekers deelnemen aan een Tech 
Yoga-sessie (zie ook hoofdstuk 4.9), pottenbakken 
met onze Pottenbakrobot, leren lassen door samen 
één enorme metalen polygoon-Furby te maken 
en samen met een ontwerper echte designer-
aluhoedjes te ontwerpen. Vooral de zwaardere 
technieken zoals lassen waren erg populair, veel 
bezoekers wilden dat graag eens proberen. Deze 
activiteiten passen ook goed bij de insteek die we 
als SETUP uitdragen; ze moeten nieuwe verhalen 
en ervaringen opleveren die je daarna graag 
doorvertelt. Voor de zaterdagavond vroegen we de 
Utrechtse band Onkruid (‘liefdesbaby van Spinvis 
en de Vengaboys’) op het podium. Dit jonge duo 
vormde zich in coronatijd en trad dit weekend voor 
de allereerste keer op.

Dit weekend was voor ons een belangrijk moment 
in het jaar. Niet alleen omdat we eindelijk weer 
ons publiek konden ontmoeten, maar als ook 
experiment met deze vorm. Het weekend was een 
bonte verzameling van verschillende thema’s, 
werken en makers uit ons hele jaarthema. De 
laagdrempelig vorm was uitermate geschikt om een 
nieuw publiek kennis met ons te laten maken en zo 
te bouwen aan een community van nieuwe volgers 
en makers.

SETUP Cultuurterras
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5. Ontwerpbureau: toegepast 
ontwerpend onderzoek

Binnen dit onderdeel polijsten en hervormen 
we onze projecten voor strategisch partners om 
samen binnen hun invloedssfeer bewustwording 
en blijvende verandering te realiseren. Dat doen 
we in verschillende contexten, sommigen zakelijk/
professioneel (overheden, scholen), andere meer 
gericht op cultuur of maatschappij (cultuurcentra, 
bibliotheken).

5.1. Artist in residence 
Rathenau Instituut

Sinds 2019 is SETUP een artist-in-residence bij 
het Rathenau Instituut. Hier zetten we artistiek 
ontwerpend onderzoek naast hun eigen 
wetenschappelijke onderzoek. Het uitgangspunt is 
om niet alleen de uitkomst van onderzoek artistiek 
te vertalen, maar om het hele onderzoeksproces 
en de reflectie daarop gezamenlijk vorm te geven. 
In 2019-2020 deden we dit met kunstenaar 
Roos Groothuizen. Eind 2020 werd dit stokje 
overgenomen door Nicky Liebregts. Zij werkte 
aan nieuwe metaforen voor ontwerpregels. Ze 
ontwikkelde een kookshow; koken als metafoor 
voor het werken met data en de ingrediënten als 
verschillende databronnen. SETUP maakte hier ook 
een video bij waarin ze uitlegt hoe ze te werk gaat. 
Deze residency werd mid 2021 afgerond.

Vanaf het najaar 2021 werken we bij Rathenau met 
Ingmar Schröder. Dit keer kozen we niet voor een 
puur digitaal onderwerp zoals VR of data, maar 
voor een breder vraagstuk. Ingmar gaat samen 
met Rathenau aan de slag met de vraag hoe 
we radioactief afval in de toekomst opslaan. De 
overheid zoekt naar een definitieve ondergrondse 
opbergplaats voor dit afval, maar heeft nog 
niet besloten hoe het besluitvormingsproces 
hiervoor eruit zal zien. Wel is er hierin een rol voor 
publieksparticipatie. Om verder uit te denken 
hoe dit proces eruit kan zien, zetten we artistiek 
ontwerpend onderzoek in.

SETUP koos specifiek voor dit thema om onze eigen 
blik te verruimen en te kijken hoe we onze artistieke 
ontwerptrajecten breder kunnen inzetten dan alleen 
enkel digitale thema’s. De huidige residency loopt 
door tot in 2022/2023.

Bekijk de video

Mixed Reality Kookshow

5.2. Bureau ICT 
Vermindering

In 2020 raakten we gefascineerd door het idee van 
‘de-computerization’, een term waarmee Guardian-
columnist Ben Tarnhoff pleitte voor minder ICT. 
Want we moeten niet alle domeinen van ons leven 
willen dataficeren en automatiseren. Daar zijn 
gegronde redenen voor. Niet alleen de sterke 
afhankelijkheid en de impact van geautomatiseerde 
fouten, maar bijvoorbeeld ook de oplopende 
ecologische kosten van data-opslag en AI-training, 
waar wetenschappers nu voor waarschuwen. Maar 
bovenal zouden we ons eigen ‘ICT solutionism’ 
onder de loep moeten nemen; waarom grijpen 
we altijd direct naar ICT als dé oplossing voor de 
problemen die we zien?

https://www.rathenau.nl/nl/digitaal-samenleven/mixed-reality-een-kookshow-met-digitale-ingredienten
https://www.setup.nl/reads/2021/07/video-zo-maakt-nicky-de-problemen-van-de-toekomst-zichtbaar
https://youtu.be/2xTZ9amXRJo
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In Nederland is er een organisatie die geregeld 
in het nieuws komt rondom haar ICT-projecten. 
Begin 2021 starten we als ‘provocative startup in 
residence’ project Bureau voor ICT-vermindering 
binnen de Belastingdienst. Hierin haakten we aan 
bij de ontwikkeling van een lopend ICT-project 
rondom het BTW Compensatiefonds (BCF). 
Het doel van dit onderzoek was niet om een 
directe oplossing voor een specifieke technische 
implementatie van het BCF te vinden, maar juist 
om in gesprek te zijn over de context, omgeving 
en beelden rondom ICT ten aanzien van deze 
technische oplossing. Daarmee was het voor ons en 
de Belastingdienst een interessant experiment, om 
te kijken of en hoe artistiek ontwerpend onderzoek 
een toegevoegde waarde heeft bij hun ICT 
ontwikkeltrajecten.

Het traject startte met een aantal interviews 
met medewerkers van de Belastingdienst, in 
samenwerking met een cultureel antropoloog. 
Dit waren medewerkers die allemaal op 
verschillende niveaus en vanuit andere 
perspectieven betrokken waren bij de uitvoering 
van dit BTW Compensatiefonds. Denk aan de 
belastinginspecteur die de aangiftes controleert, 
de administratief medewerker die de aangiftes 
administreert, de ICT-architect die software 
ontwerpt, de bouwers die de software schrijven en 
de medewerkers van het Ministerie van Financiën 
die de wet op uitvoerbaarheid moeten controleren. 
In deze interviews vroegen we vooral door naar 
welke dromen, metaforen en beelden zij hadden bij 
ICT.

Still uit Bureau voor ICT Vermindering

Deze interviews leidden vervolgens tot een 
reframing van het vraagstuk, in de vorm van 
een superhelden-wereld. Hierin werden de 
perspectieven uit de interviews omgevormd tot 
een specifieke superheld, met eigen krachten 
en een origin-story. Rondom deze superhelden 
ontwikkelden we een workshop waarin 
medewerkers van de Belastingdienst met deze 
personages een verhaal moesten maken. Hiermee 
creëerden we voor hen een veilige omgeving om op 
een inspirerende manier te werken aan wederzijds 
en een gedeeld begrip.

Dit programma viel erg bij de Belastingdienst in de 
smaak. Momenteel zijn we daarom in gesprek om 
deze werkvorm in een valorisatietraject verder te 
ontwikkelen. We denken hier aan een traject van 3 
jaar, waarin we in vier iteraties de impact van deze 
werkvorm valideren en standaardiseren.

Voor SETUP was dit een sleutelproject. Het 
liet namelijk zien dat we vanuit ons artistieke 
onderzoek een toegevoegde waarde kunnen 
bieden aan (overheids)organisatie. Organisaties 
waar ook nog eens echt impact te maken is 
rondom nieuwe technologie en maatschappelijke 
gevolgen. Dit project liet ons eveneens zien 
dat de twee organisatieonderdelen (autonoom 
artistiek ontwerpend onderzoek en toegepaste 
programma’s) ook heel dicht op elkaar kunnen 
zitten. Vanuit dit besef richten we ons in 2022 meer 
op dit type projecten. Momenteel doen we dat 
bijvoorbeeld ook samen met Gemeente Rotterdam.
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5.3. Sterk 
Techniekonderwijs 
Utrecht

Eind 2018 werd SETUP door zes Utrechtse 
vmbo-scholen gevraagd om hen te helpen met 
de OCW-regeling Sterk Techniekonderwijs. Deze 
vierjarige regeling is bedoeld als extra financiering 
voor het moderniseren van techniekonderwijs in 
het VO en het verbeteren van de beeldvorming van 
technologie als beroepskeuze. De aanvraag werd in 
2019 toegekend. SETUP draait sindsdien als vaste 
partner mee in dit programma om een creatieve en 
kritische reflectie op technologie te waarborgen.

Op 1 juni 2021 organiseerden we het jaarlijkse STO 
Utrecht Festival, een dag met meer dan 35 talks, 
workshops en demo’s voor zo’n 300 docenten. Het 
programma bestond uit een mix van bedrijven uit 
de regio en een grote hoeveelheid kunstenaars 
en ontwerpers. Makers als Tom Schouw, Carolien 
Teunisse en Lars Bijleveld vertelden over hun 
eigen ontwerpproces en lieten docenten zien 
hoe ze een artistieke en ontwerpgerichte aanpak 
in hun technologie-onderwijs kunnen brengen. 
Daarnaast startten we in 2021 ook Tinker Tuesday, 
een maandelijkse talkshow voor docenten van het 
nieuwe, landelijk uitgerolde keuzevak Innovatie 
& Prototyping. Hierin haakten we makers uit 
onze eigen jaarprogramma’s aan, die samen met 
docenten keken welke onderwijskansen er rondom 
hun werk liggen. Zo was bijvoorbeeld Janne 
Spijkervet te gast – met haar ontwikkelden we 
in 2020/2021 onze A.I. smartlap. In de talkshow 
besprak Janne de mogelijkheden om in de klas 
op een soortgelijke manier met A.I. aan de slag te 
gaan.

In 2022 starten we met een nieuw programma. 
De eerste twee jaar stonden in het teken van 
het inspireren, in 2022 gaan we een laag dieper. 
We zetten een artistiek ontwerptraject op om de 
uiteenlopende docenten in technologie-onderwijs 
in kaart te brengen. Waar liggen hun krachten, 
interesses en ambities? Wat zijn de verschillende 
professionaliseringspaden die zij kunnen volgen 
en welke zijn er in de komende jaren nodig? We 
reframen deze uitkomsten naar een prikkelende 
universele taal om het gesprek te voeren over wat 
de technologie-docent is en kan zijn.

Format books

5.4. SDG’s in 
bibliotheken

Binnen het programma SDG’s in Bibliotheken 
ontwikkelde SETUP samen met de bibliotheeksector 
een methodiek om meer ontwerpend naar 
activiteiten te kijken. De basis voor deze activiteiten 
waren de Sustainable Development Goals. 
Vervolgens werkten we vanuit de ontwerpvraag 
hoe we deze doelen kunnen operationaliseren 
en hoe de sector naast enkel informeren ook 
zelf een concrete bijdrage aan deze doelen kan 
leveren. SETUP deed dit in samenwerking met 
Bibliotheek Utrecht, Bibliotheek Midden-Brabant 
en Rijnbrink (provinciale ondersteuningsinstelling 
Overijssel/Gelderland). Daarnaast haakten in 
2021 verschillende kleinere bibliotheken aan (o.a. 
Kampen, Culemborg, Deventer, Leeuwarden en 
Noord-Oost Brabant).

Tinker Tuesday
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In 2021 rondden we dit project af. We maakten 
samen twee format books waarmee de sector zelf 
leert werken vanuit een ontwerpmethodiek. Het 
eerste boek gaat in op de methode, het tweede 
boek is een inspirerend portrettenboek van de 
resultaten en alle projecten die in de grote en 
kleine bibliotheken zijn gedaan. Dit project krijgt 
een vervolg dat door Rijnbrink wordt opgepakt. 
Een deel van de publicatie is door The European 
Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations (EBLIDA) in het engels vertaald en 
gepubliceerd.

5.5. Overige

In 2021 onderzochten we samen met Amnesty 
International en Bits of Freedom of we een 
gezamenlijk project konden opzetten rondom 
camera’s in de publieke ruimte. Het plan was om 
de beeldtaal van een bekend online datingplatform 
zoals als Tinder of Bumble te gebruiken en zo voor 
elke camera een eigen datingprofiel te maken. 
Hoewel we allemaal enthousiast waren over het 
concept bleek er te weinig data over deze camera’s 
beschikbaar te zijn om hier een interessant project 
van te maken.

SETUP Cultuurterras

Makers Meet & Eat

SETUP Cultuurterras
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6.1. Kwantitatieve 
resultaten

Zie de bijlage voor alle gespecificeerde aantallen 
rondom publieks- en mediabereik.

6. Resultaten

6.2. Kwalitatieve 
resultaten

In 2021 ontving SETUP voor het eerst een 
meerjarige ondersteuning van zowel de Gemeente 
Utrecht als het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie. In combinatie met een aantal andere 
grotere meerjaren-projecten betekende dit dat 
voor het eerst de begroting voor 2021 en het 
leeuwendeel van 2022 al begin 2021 rond was.

Voor de organisatie gaf deze financiële zekerheid 
ons de mogelijkheid om te stap te zetten in het 
verstevigen van onze organisatie. We hebben de 
stap gemaakt om onze medewerkers voor het 
eerst loondienst-contracten aan te bieden. In 2021 
hebben we hiervoor het beleid ontwikkeld en de 
nodige voorbereidingen getroffen, vanaf 1 januari 
2022 zijn er nu 6 mensen in vaste dienst getreden. 
Daarnaast hebben we het beleid ontwikkeld 
waarmee we voor kernfuncties binnen SETUP in 
eerste instantie willen werken met medewerkers in 
loondienst voor onbepaalde tijd. Naast loondienst 
bieden we onze medewerkers nu ook een bijdrage 
voor een oudedagsvoorziening. Het idee hierachter 
is dat we in de komende jaren verder willen 
bouwen aan een hechte organisatie, waarmee we 
in nieuwe projecten kunnen doorbouwen op de 
kennis van vaste medewerkers. We hebben hier 
twee kerntaken geformuleerd: (1) het doen van 
artistiek onderzoek om nieuwe verhalen, metaforen 
en frames te ontwikkelen waarmee we de impact 
van nieuwe technologie kunnen duiden en (2) het 
her-contextualiseren van deze verhalen om ze in 
verschillende sectoren en contexten te laten landen 
en impact te maken.

Naast een sterkere organisatie gaf de 
meerjarenregeling ons ook meer tijd en ruimte 
om op een andere manier programma’s te maken 
en ontwikkelen. Waar we voorheen projecten 
startten, uitvoerden en afrondden binnen een jaar, 
kunnen we hier nu meer ruimte voor nemen. Neem 
ter illustratie het project ‘The Silicon Passion’. Dit 
project startte als een onderzoek in 2021, waarbij 
theatergroep De Transmissie één van de drie 
deelnemers uit de open call was. Hun bijdrage was 
indrukwekkend en vroeg om een vervolg. In 2022 
willen we hun voorstelling uitbouwen naar een 
avondvullend programma, waarmee we in 2022 
door Nederland touren, en vanaf 2023 ook in het 
buitenland spelen.

20
Publiekelijke evenementen

~10.900
Bezoekers fysieke evenementen

~2.400
Bezoekers online evenementen

~6.000
Websitebezoeken per maand

53.737
Instagram weergaven

25.540
Linkedin weergaven

107.748
Twitter weergaven

~300.000
Geschat bereik mediapartners
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Het kunnen opzetten en plannen van dit soort 
lange-termijn-projecten is een direct gevolg van de 
langere horizon waarmee we nu kunnen werken. 
Daarmee kunnen we projecten een veel stevigere 
impact laten maken. In 2022 willen we eenzelfde 
strategie volgen met een project als Diverse 
beelden voor technologie.

De meerjaren-horizon gaf ons tevens de tijd om 
onze communicatie- en acquisitiestrategie tegen 
het licht te houden. In de afgelopen jaren hebben 
we vooral ingezet op het schrijven van opiniërende 
artikelen voor externe mediakanalen. Dat hebben 
we nu uitgebreid naar andere vormen (video’s, 
podcasts, explainers). Ook de inhoud is enigszins 
veranderd; waar we ons in de content voorheen 
vooral richtten op de onderliggende technologische 
en maatschappelijke fenomenen, brengen we nu 
ook sterker het artistieke onderzoeksproces in 
beeld waarmee we tot die opinie te komen. In 2022 
passen we onze organisatie en website verder aan 
op basis van deze inzichten.

Eén van de grootste veranderingen uit 2021 is 
dat we op zoek zijn gegaan naar opdrachten uit 
de markt waarbinnen we artistiek ontwerpend 
onderzoek konden doen. Dit deden we aanvankelijk 
alleen voor het Rathenau Instituut, maar deze 
werkwijze wilden we uitbreiden. We vonden daar 
een vorm voor bij De Belastingdienst (zie hoofdstuk 
5.2). Dat heeft ook weer invloed op hoe we naar 
onze artistieke onderzoeksprojecten kijken. 
Enerzijds gaat dat om een zekere standaardisering 
van onze onderzoeksmethodes, waaronder een 
antropologisch onderzoek en een adaptatie van 
het Double Diamond-model. Daarnaast zien we 
ook onze rol in ontwerpopdrachten verschuiven, 
waarin medewerkers van SETUP steeds meer als 
medemaker fungeren, in plaats van alleen deze 
onderzoek te begeleiden. Deze ‘ghost-makersrol’ 
willen we in 2022 explicieter maken.

Een andere ontwikkeling is dat we in 2021, 
mede door coronamaatregelen, een eenduidige 
werkwijze voor onderwijs hebben ontwikkeld. 
Waar we voorheen ook nog zelf voor de 
klas stonden, profileert SETUP zich nu enkel 
nog als onderwijsontwikkelaar. We rollen 
onderwijsprojecten vervolgens alleen samen met 
partners uit naar scholen, waarbij deze partners het 
deel op de scholen zelf voor hun rekening nemen. 
Zo richten we ons op onze kernfunctie, en kunnen 
we uiteindelijk meer impact en schaalgrootte 
bereiken. Nieuwe partners zijn hierin onder andere 
Kunstcentraal en Beeld & Geluid.

Omdat we in 2021 de tijd namen om deze 
structurele organisatorische ontwikkelingen 
uit te voeren, was ons jaarthema in 2021 wel 
minder leidend dan andere jaren. Ook zorgde het 
experimenteren met andere content in vorm en 
inhoud ervoor dat we minder aanwezig waren in 
het actuele debat dan in 2020. We zien dit als een 
investering; we hebben nu een eenduidiger geluid, 
weten ook de artistieke projecten in de media 
te krijgen, en pakken de draad weer op om ons 
daarmee weer sterker in het debat te mengen en 
daarin verder te groeien.

The Silicon Passion

SETUP Cultuurterras
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7. Organisatie en financiën

7.1. Financiën en 
jaarrekening

In 2021 realiseerde SETUP een omzet van 
€ 521.527 aan hadden we € 519.672 aan 
kosten. De inkomsten zijn daarmee 12% hoger 
dan we aanvankelijk hadden begroot in onze 
meerjarenplannen bij het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie en de Gemeente Utrecht. Deze 
groei is enerzijds te verklaren door de uitbreiding 
van onze samenwerking met NUOVO en Sterk 
Techniekonderwijs Utrecht en door het realiseren 
van meer ontwerpende onderzoeken in opdracht. 
Anderzijds kwam daar ook de COVID-steun bij die 
we in 2021 hebben ontvangen. Hiermee hebben we 
ondanks de lockdowns toch de hoogste omzet tot 
zover in ons bestaan gerealiseerd.

Naast de groei zijn in de jaarrekening 2021 een 
aantal andere veranderingen te zien ten opzichte 
van 2020. Zo zijn de huurlasten € 6.600 hoger. 
Dit is te verklaren door het feit dat we vanaf 1 
maart 2020 verhuisden naar een nieuwe locatie 
(Bibliotheek Neude), waar we per die datum huur 
zijn gaan betalen. Daarnaast is er in 2021 een 
bedrag van € 4.900 aan niet te terug te vorderen 
BTW in deze post geboekt. Ook hebben we in 2021 
geen inkomsten geboekt op de post ‘advies’, omdat 
we onze consultancy- en adviestaken nu scharen 
onder de noemer ‘ontwerp in opdracht’.

Tot slot is in de jaarrekening geen begroting 
opgenomen. De reden hiervoor is dat de 
begrotingen – zoals deze bij de verschillende 
fondsen zijn ingediend – niet aansluiten op hoe 
in 2020 de administratie is opgebouwd. Om een 
vergelijking te kunnen maken met dit boekjaar 
hebben we ervoor gekozen om de oude structuur 
aan te houden. Voor de jaren 2021 en 2022 hebben 
we de administratie wel in deze structuur verwerkt 
en kunnen we vanaf de jaarrekening van 2022 dan 
ook beide in deze vorm presenteren.

7.2. Huisvesting

De hogere omzet heeft zich ook vertaald in de groei 
van het aantal vaste medewerkers dat bij SETUP 
werkt. Eind 2021 ging dat om 9 medewerkers die 3 
of meer dagen per week verbonden zijn aan SETUP. 
Hoewel het in tijden van hoofdzakelijk thuiswerken 
nog lukte, zagen we ons met deze groei na het 
einde van de lockdowns genoodzaakt om een 
nieuwe, grotere ruimte te zoeken. Hierbij hanteren 
we een korte- en lange-termijn-strategie. Voor de 
korte termijn hebben we ons per 1 januari 2022 
gevestigd op het Wolvenplein, in de voormalige 
Wolvenplein-gevangenis. Deze ruimte wordt 
verhuurd door De Stadstuin en loopt voor maximaal 
2 jaar, waarna het pand een herbestemming 
krijgt. Met deze nieuwe plek hebben we nu de 
beschikking over 70m2 kantoorruimte, een stuk 
ruimer dan de 35 m2 die we aan de Neude hadden.

Voor de lange termijn zijn we met de Gemeente 
Utrecht, De Nijverheid, De Plaatsmaker en De 
Stadstuin in gesprek om een nieuwe locatie te 
vinden. Dit gaat dan niet alleen om kantoorruimte, 
maar ook om ruimte voor een publieksfunctie, 
en ruimte voor opslag. Voor die opslag huren 
we momenteel loodsruimte bij DXPO in Utrecht, 
maar deze locatie sluit op 1 april 2023 om ruimte 
te maken voor herbestemming/woningbouw. Per 
1 januari 2023 hopen we daarom een alternatief 
te hebben gevonden, waarbij we de verschillende 
functies idealiter in 1 locatie kunnen verenigen.

SETUP kantoor



Stichting SETUP
Jaarverslag 2021

25

7.3. Bestuursverslag

7.3.1. Bestuur-model

Stichting SETUP hanteert het bestuur-model, 
waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor 
het beleid, de uitvoering, het toezicht en de 
verantwoording van de Stichting.

Stichting SETUP volgt en onderschrijft de principes 
van de Governance Code Cultuur en hanteert een 
bestuur-directiereglement waarin de taakverdeling 
tussen bestuur en eenkoppige directie is 
opgenomen en de uitvoering is gedelegeerd aan de 
directie. In 2021 bestond het bestuur van Stichting 
SETUP uit zes leden waaronder ook een voorzitter, 
secretaris en penningmeester.

7.3.2. Bestuur en rooster van 
aftreden

Bijgaand het rooster van aftreden van de huidige 
zes bestuursleden (1e termijn 3 jaar, herkiesbaar 
voor een 2e termijn van wederom 3 jaar):

Saskia Nijs (voorzitter)
1e termijn: 01-04-2018 t/m 01-04-2021
Herkozen 2e termijn: 01-04-2021 t/m 01-04-2024
Nevenfuncties:
Executive PhD aan de VU (onbezoldigd)
Voorzitter Raad van Toezicht OOADA (onbezoldigd)

Ignace Konig (penningmeester)
1e termijn: 11-06-2019 t/m 11-06-2022
Herkiesbaar 2de termijn: 11-06-2022 t/m 11-06-2025

Luc Lauwers (secretaris)
1e termijn: 01-04-2020 t/m 01-04-2023
Herkiesbaar 2de termijn: 01-04-2023 t/m 01-04-2026

Gonny Vink (algemeen bestuurslid)
1e termijn: 01-04-2020 t/m 01-04-2023
Herkiesbaar 2de termijn: 01-04-2023 t/m 01-04-2026

David Graus (algemeen bestuurslid)
1e termijn: 01-04-2020 t/m 01-04-2023
Herkiesbaar 2de termijn: 01-04-2023 t/m 01-04-2026

Klaas Hernandt (algemeen bestuurslid)
1e termijn: 01-04-2020 t/m 01-04-2023
Herkiesbaar 2de termijn: 01-04-2023 t/m 01-04-2026
Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting FabLab.nl (onbezoldigd)

7.3.3. Bijeenkomsten

In 2021 is het bestuur met de directie voor 6 
bestuursvergaderingen, functioneringsgesprekken, 
een strategische sessie en een zelfevaluatie,  
danwel fysiek of digitaal bijeengekomen. Voor 
elke bestuursvergadering kwam het bestuur bijeen 
voor een vooroverleg, wat leidde tot efficiëntere 
en effectievere vergaderingen en meer cohesie en 
rolverdeling binnen het bestuur.

7.3.4. Bestuursvergaderingen

In de bestuursvergaderingen kwamen onder 
andere zaken als jaarplan en -begroting 2021, 
jaarverslag 2020, halfjaargesprekken met de 
directie en hoofd programmering, financiën 
(kwartaalrapportages), contracten, business-
planning en jaarplan en -begroting 2022 aan 
bod. De penningmeester komt wekelijks bijeen 
met de directeur om de financiën door te nemen. 
Alle bijeenkomsten zijn vastgelegd in notulen die 
door bestuur zijn goedgekeurd in opvolgende 
bijeenkomsten. Een van de belangrijkste besluiten 
voor het bestuur is genomen rondom het vaste 
dienstverband van het team. Daarnaast is de 
inrichting van een salarisadministratie en het 
bepalen van de HR-functionaliteiten opgesteld. 
Belangrijke voorwaarden voor het bestuur was dat 
ook de directie in vast dienstverband zou treden. 
Uiteindelijk hebben vrijwel alle betrokkenen 
gekozen voor het vaste dienstverband.

7.3.5. Strategiesessies

In de strategische sessie (okt 2021) is het bestuur, 
directie en team van SETUP bij elkaar gekomen 
waarbij onder begeleiding van een externe 
partij inzicht is verkregen op de persoonlijke 
voorkeuren van alle betrokkenen en gesproken 
over samenwerking en het samenbouwen van 
een sterk team. Dit is als zeer positief ervaren en 
heeft een goede basis gelegd. De zelfevaluatie 
van het bestuur heeft plaatsgevonden in december 
2021. Allereerst is door alle leden een online 
vragenlijst ingevuld over de kwaliteit van besturen 
en verbeterpunten. Met name de kennis over 
governance is nog in gebreke en besloten is om 
daartoe een training te organiseren.

7.3.6. Focus 2022

In 2022 zal verder worden samengewerkt als 
bestuur en directie van SETUP als Stichting, waarbij 
de belangrijkste onderwerpen zijn: huisvesting, 
goed werkgeverschap en strategisch partnerschap.
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