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Introductie 

The Patching Zone

http://www.patchingzone.net/

The Patching Zone is een transdisciplinair laboratorium voor innovatie, waar studenten en jonge professio-
nals van verschillende achtergrond samen met hun eindgebruikers creatieve mediatoepassingen ontwikkelen. 
The Patching Zone hanteert de ‘Processpatching’-aanpak – zoals die is ontwikkeld in de doctoraalscriptie van 
initiatiefnemer Dr. Anne Nigten – als de voornaamste methodiek voor creatieve research en ontwikkeling. 
Deze methode dient als basis voor alle projecten die door de organisatie worden geïnitieerd. 
The Patching Zone wordt ondersteund door het Creative Challenge Call programma van het Ministerie van 
Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
De projecten worden uitgevoerd in opdracht van maatschappelijk  betrokken organisaties.  Dit jaar werden 
de projecten uitgevoerd in opdracht van Pact op Zuid (Big South Lab), het Centrum voor Kunst en Cultuur 
Zoetermeer (Digital Art Lab) en in samenwerking met Noordkaap (Recycle X). Hoewel bij ieder project de 
verhoudingen met de partners sterk verschilden, waarborgde de partner organisaties de plaatselijke veranke-
ring en de urgentie van ieder project. Daarnaast werkten we in ieder project samen met lokale organisaties, 
opleidingen, ondernemers, ontwerpers en kunstenaars. 

Rapportage
Deze rapportage is tevens de eindrapportage naar het Ministerie van Economische Zaken, en het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanwege de afronding van het pilot-project The Patching Zone (voor-
bereiding eind 2008 en nu dus de afronding). Hoewel het pilot-project is afgerond gaat the Patching Zone 
door, momenteel met het Digital Art Lab in Zoetermeer. In dit verslag leest u over onze projecten. Het bevat 
een uitgebreid projectverslag van het Big South Lab project en een korte rapportage van het Recycle X project 
gevolgd door een tussentijdse rapportage van het Digital Art Lab. Ieder projectverslag wordt afgesloten met 
een korte samenvatting van de opbrengsten en/of resultaten. Vervolgens voegen we enkele hoofdstukken  
toe omtrent de zichtbaarheid van de organisatie en de algemene communicatie, van de branding tot en met de 
project blogs en de media aandacht die onze organisatie of onze projecten kregen. Het jaarverslag wordt afge-
sloten met een eindconclusie van 2010 en een korte vooruitblik. 

De financiële rapportage en de accountantsverklaring zijn als aparte bijlage bijgevoegd. 

Wij wensen u veel leesplezier, voor updates over onze activiteiten verwijzen we u  
naar www.patchingzone.net 
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2010 De projecten

In 2010 zijn drie verschillende projecten gestart, waarvan er twee inmiddels weer zijn afgerond. In Rotterdam 
liep het Big South Lab project van 1 januari 2010 t/m 31 december 2010, in Dordrecht liep het Recycle-X 
project van 1 januari t/m 31 augustus (afronding en rapportage liepen tot 1 oktober). Daarnaast is in september 
het Digital Art Lab project in Zoetermeer van start gegaan. Dit laatste project loopt nog door tot medio 2011. 
Hierna zullen de drie projecten kort inhoudelijk besproken worden en daarna geven we aan welke trainingen, 
workshops, innovatiemodellen en evenementen binnen de verschillende projecten zijn gerealiseerd. 

Tenslotte vindt u na ieder project een overzicht van de economische output en opbrengsten van de 
activiteiten. 
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Big South Lab

http://www.bigsouthlab.nl/

Het Big South Lab project is een vervolg op het Go-for-IT! project dat in 2009 is afgerond. Met het Go-for-IT! 
project zijn contacten gelegd met jongeren in Rotterdam Zuid en zijn verschillende samenwerkingsverbanden 
aangegaan. Bij een inventarisatie van de wensen en behoeftes van de lokale partners van dit project werd 
duidelijk, dat er met name bij jongeren een grote vraag is naar kennis over media-technologie, op alle niveaus. 
Big South Lab speelde in op deze behoefte door expertise aan te bieden en ideeën uit te wisselen op het 
gebied van audio, video, gaming, internet en design middels diverse trainingen.  Hiermee stimuleerde Big 
South Lab jongeren tussen de 15 en 23 jaar om te starten als creatief en sociaal ondernemer, zodat hun kansen 
op de arbeidsmarkt zouden vergroten. Het project is gestart door The Patching Zone in samenwerking met 
Kosmopolis Rotterdam  (www.kosmopolisrotterdam.nl )        

De sleutelbegrippen voor de realisatie van Big South / Groot Zuid zijn: 
Living Lab, door er steeds op uit te trekken is een belangrijk deel van Rotterdam ons werkterrein 
geworden. 
training: het aanleren van vaardigheden door het uitvoeren van projecten door thematische workshops 
een digitale productie faciliteit, een mobiele media studio m.m.v. Stichting Frequency 
voorbereiding op arbeidsmarkt voor vroegtijdig schoolverlaters (V.S.V.-ers) door workshops en 
werkervaringsplaatsen 
duurzame samenwerkingsmodellen door samenwerking met lokale partners en gedegen documentatie 
creatief en sociaal ondernemerschap door kennismaking met technisch creatieve werkveld 
open aanpak, delen via online kanalen en media dragers 
mondiaal handelen, door werken in een internationaal team 
peer-to-peer leerprocessen tussen de jongeren onderling en tussen de meestal laag opgeleide  jongeren en 
de hoogopgeleide jonge professionals en studenten van The Patching Zone .
een belangrijke rol voor gaming, als leermodel en als nieuwe technologie die aansluit bij de belevingswe-
reld van de doelgroep.   
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Doelgroep
De primaire doelgroep is jongeren met een school achterstand en de harde kern school uitvallers.  De secun-
daire doelgroep is jongeren uit Rotterdam Zuid die een opleiding volgen waarbij de jongerencultuur inhoude-
lijk een belangrijke rol speelt en waarbij nieuwe media worden ingezet.  
"Later I joined the Big South project but then I was already a different man. You cannot believe how much The 
Patching Zone changed me; the fact that the people there appreciate what I do and recognize my talent and also 
who I am, gives me such a good feeling, there’s nothing like it. When people tell me I did well, that still gives me 
a huge kick. That’s something I learned at The Patching Zone."(interview  Kevin Brito, Real Projects for real 
People) 

Het team
Het team van Big South Lab bestond uit een groep (inter)nationale studenten en jonge professionals, begeleid 
en ondersteund door het vaste team van The Patching Zone. Gedurende de looptijd van het project is de 
samenstelling van het team gewijzigd. Chris Baronavski (US), Lars Kynde (DM), Georgios Papadakis (GR),  
Eric Parren (NL), Pinar Temiz (TU), Andreas Zingerle (AU) en gastontwerper Tyler Freeman (US). 

Werkervaring en stages 
Het project bood ook ruimte aan stagiaires, die gedurende enkele maanden of een semester werkervaring 
opdeden. Het betrof hier niet alleen stageplaatsen op verschillende onderwijsniveaus (zowel op universitair 
als op MBO-niveau) maar ook stages voor jongeren die werkervaring wilden opdoen. De volgende personen 
hebben stage gelopen bij Big South Lab. Sietse Dols (NL, TU Eindhoven), Maartje van den Hurk (NL, TU 
Eindhoven), Yening Jin (CH, TU Eindhoven), Kevin Brito (NL, werkervaringsstage), Geoffrey Frimpong (NL, 
werkervaringsstage), ‘Big Jay’ (NL, werkervaringsstage),  Chris Charmes (NL, Albeda College), Delcio Monteiro 
Tavares (NL, Albeda College). In opdracht van de Nieuwe Kans hebben we een aantal korte bedrijfsstages in de 
vorm van workshops uitgevoerd voor voortijdig schoolverlaters.  

Begeleiders:
Anne Nigten: directie en coördinatie
Sam Nemeth: projectleider
Dineke Keemink: administratie
Kristina Andersen: theorie begeleiding
Jaap Bugter: communicatie/PR
Wilco Tuinman; productie
Martin Tamineau: productie 
Simon de Bakker: techniek 

ZZp’ers
Joost Burger: projectmanager 
Eric Nieuw: talent coach 
Lenno Verhoog: vormgever
Rene Wassenburg: techniek 
Tanja Deman: fotograaf
Mennolt van Wasbeek: 4D-FilmVisions
Carl Weidner, Clan: Rewired
Productie assistenten (3 vrijwilligers)
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Partners van Big South Lab
Big South Lab is ontstaan als ‘opdracht’ vanuit Pact op Zuid  en was een logisch vervolg op het Go-for-IT! 
project. Al in de voorbereidende fase is Kosmopolis Rotterdam als partner aangeschoven. Vervolgens is Big 
South Lab gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast hebben de volgende partners het project mede 
mogelijk gemaakt: Stichting Welzijn Feijenoord, Stichting De Nieuwe Kans, gemeente Rotterdam (kunst 
& cultuur, medefinancier Kosmopolis Rotterdam), stichting Frequency (mobiele digitale studio), Sbaw, 
Deelgemeente Feijenoord. 

Pact op Zuid, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
en het Fonds voor Cultuurparticipatie (medefinancier Kosmopolis Rotterdam) waren de financiers/subsidie-
verstrekkers van het Big South Lab. 

Huisvesting studenten
Het team van The Patching Zone bestaande uit studenten en jong professionals heeft, net als in het voor-
gaande jaar, een woning betrokken in de directe buurt van onze werkomgeving. Woningbouw corporatie 
Vestia heeft hiertoe woningen, die binnenkort afgebroken worden ter beschikking gesteld tegen reguliere 
huurprijzen. Het concept van leven en werken ter plaatse is een wezenlijk onderdeel van de aanpak van The 
Patching Zone. Hierdoor worden onze teamleden een onderdeel van de lokale gemeenschap zodat er beter en 
meer toegang tot de ongeschreven informatie ‘van de straat’ verkregen wordt. Er ontstaan vriendschappen en 
inzichten tussen de  jongeren uit de buurt en onze teamleden. 

Werkruimte
Omdat de oude lokatie van het Go-for-IT! project aan de Oranjeboomstraat begin januari moest worden ver-
laten, werd de Roentgenstraat 20 de thuisbasis voor Big South Lab. Veel teamleden woonden op loopafstand 
van deze lokatie, waardoor ze in korte tijd vertrouwd raakten met de omgeving en veel nieuwe contacten 
legden. Dit was ook belangrijk voor de ontwikkeling van de inhoudelijke kant van het project. De teamleden 
leerden snel wat er leefde in de buurt en waren zo beter in staat in te spelen op de behoeften van de doelgroep.  

Trainingen en evenementen van Big South Lab

Remapping-Feijenoord
De eerste vier bedrijfsstages zijn georganiseerd als workshops in opdracht van ‘De Nieuwe Kans’  
http://www.denieuwekans.nl/ .  De Nieuwe Kans is een lokale organisatie in de deelgemeente Feijenoord 
die voortijdige schoolverlaters en werkloze jongeren helpt bij het vinden van een nieuwe opleiding, werk en 
huisvesting. Het doel van het project was om mensen zich meer bewust te maken van hun culturele identiteit 
en dit te gebruiken als startpunt om de omgeving opnieuw in kaart te brengen. De eerste stap was om vast te 
stellen wat de ervaringen waren van de deelnemers op de verschillende locaties. De deelnemers kregen een 
plattegrond van de buurt, zodat ze de exacte locaties van hun verhalen konden aanwijzen. Dit verhaal vormde 
de basis voor een video, die de deelnemers zelf opnamen en monteerden. De resultaten van de workshops 
zijn met Google Maps online gezet. Door  te klikken op de aangewezen locaties kunnen de filmpjes worden 
afgespeeld. 

Datum: 10-03-2010 – 07-04-2010
Locatie: Buurtcentrum Noordereiland
Aantal deelnemers: 5x2

Workshop rap en beats
Bij de opening van het nieuwe pand van Kosmopolis Rotterdam gaf Big South Lab een workshop over rap-
muziek en beats maken. Zes leerlingen van de Wijkschool Zuid werden begeleid bij het schrijven van teksten 
en het maken van muziek. De deelnemers kregen als opdracht: maak een positieve rap over jouw buurt.  In 
de namiddag werd de muziek opgenomen en gepresenteerd aan de gasten die bij de opening aanwezig waren. 
Voor deze workshop werkte Big South Lab samen met de zangeres Angel d’Amor en de lokale producer Big 
Jay, die later enkele maanden deel zou uitmaken van het projectteam. 



I n h o u d e l i j k  v e r s l a g e n  e n  j a a r v e r s l a g  2 0 1 0     p a g i n a  8

Datum:  12-05-2010
Locatie: Kosmopolis Rotterdam 
Putselaan 133, 3072 CE Rotterdam 
Aantal deelnemers: 20  

http://www.youtube.com/watch?v=ce3ZxQk_u1c 

Expertmeeting Wearable Technology
In mei is een bijeenkomst georganiseerd waarbij de teamleden van Big South Lab en Recycle-X kennis en 
informatie uitwisselden met als centrale thema ‘wearable technology’. Naast de teamleden was als gast 
kunstenares Anouk Wipprecht uitgenodigd. Anouk is een modeontwerpster die veel onderzoek heeft gedaan 
naar de combinatie tussen mode en techniek.
Als afsluiting van de expertmeeting werd een brainstormsessie gehouden, waarbij de vraag centraal stond hoe 
de aanwezige kennis van wearable technology kon worden toegepast in de workshops die Big South Lab nog 
ging organiseren.

Datum: 20-05-2010
Locatie: Roentgenstraat 20
Aantal deelnemers: 16 

Soup Event
Evenement op een markt georganiseerd door Freehouse. Het thema van het evenement was remixen en 
improviseren van nieuwe recepten. Hierbij hebben we eten als referentie genomen voor informeel netwerken. 
Het Big South Lab team nam korte interviews op en vroeg de bezoekers van de markt een van gekochte 
groentes af te staan. Van de verzamelde groentes werd door een professionele kok een ‘trans-culturele soep’ 
gemaakt, terwijl de opgenomen interviews werden gebruikt voor een VJ-demonstratie. De soep werd gratis 
uitgedeeld aan de bezoekers van de markt. Op een hoger niveau werden tijdens dit event de basis principes   
van sociale netwerken en creative commons toegepast op het thema ‘eten’.  

Datum: 30-05-2010
Locatie: Afrikaanderplein Rotterdam
Aantal deelnemers: 15
Aantal bezoekers: ± 350 (gedurende de dag)

Workshop VJ-en en wearable technology
Serie van vier workshops waarin de basistechnieken van VJ-en en ‘draagbare’ techniek werden geïntroduceerd 
en direct in de praktijk gebracht in een basis training. Het ging hier om het mixen van beelden met behulp van 
sensoren, die op kleding konden worden bevestigd. Door registratie van de bewegingen van de drager van de 
kleding is het mogelijk de beelden te besturen. 

Datum: 25-05-2010 – 20-06-2010
Locatie: Buurtcentrum Noordereiland/Nelson Mandelafestival
Aantal deelnemers:   4 x 12

Herlancering Go-for-IT! game
Evenement rondom de herlancering van het stadsspel Go-for-IT! dat door The Patching Zone in 2009 is 
ontwikkeld. Het spel is geplaatst op het Burgemeester Hoffmanplein (Noordereiland) in Rotterdam. Naast de 
presentatie van het spel waren er optredens van enkele lokale hiphopartiesten en werd een workshop VJ-en 
gegeven. Tijdens dit event beleefden we de première van het trio Achterstraat Feijenoord, die hun eerste 
optreden had met beats en raps die gemaakt waren tijdens de BSL workshop in mei. 
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Datum: 09-06-2010
Locatie: burgemeester Hoffmanplein, Rotterdam
Aantal deelnemers workshop: 20
Aantal bezoekers: ± 100

Workshop hiphop en beats
Workshop waarin bestaande beats werden geanalyseerd en nieuwe beats werden gemaakt en opgenomen. 
Daarnaast werd de techniek van het mixen en opnemen van muziek uitgelegd en kregen de deelnemers 
ondersteuning in hands-on sessies. De deelnemers pikten de techniek bijzonder snel op, ons team heeft 
ondertussen de didactisch juiste toon en de balans tussen peer-teaching en coaching gevonden. De resultaten 
zijn steeds overtuigender. 

Datum: 14-07-2010
Locatie: Buurtcentrum Oleander
Aantal deelnemers: 30

Workshop Augmented Reality
Workshop waarin de techniek en mogelijkheden van augmented reality (letterlijk: toegevoegde realiteit) 
werden uitgelegd. Door een zogenaamde QR-code voor een webcam te houden wordt de geregistreerde 
omgeving gecombineerd met virtuele elementen. De deelnemers kregen de mogelijkheid te spelen met een 
door Big South Lab ontwikkelde applicatie. 

Datum: 21-07-2010
Locatie: Buurtcentrum Stereo
Aantal deelnemers: 25

Workshop Beat making en Hiphop 
Speciale hiphop workshop waarbij de deelnemers door teamleden van Big South Lab werd geleerd hoe ze 
beats konden maken. Tijdens deze workshop werd gewerkt met de software programma’s Ableton Live en 
Propellerhead Reason. De opzet was bewust laagdrempelig, zodat iedereen mee kon doen. Na afloop van de 
workshop traden enkele jonge lokale hiphopartiesten op. Speciale MC bij dit evenement was Big Jay.  
Big Jay organiseerde voor het event optredens van o.a.  ASR (premiere met songs uit eerdere workshop),  
Marius den Ouden, NTK Krumpers en Pennock Wilson. 
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Locatie: Buurthuis De Koepels, Rotterdam
Datum: 29-07-2010 
Aantal deelnemers: ± 30 
Aantal bezoekers: 200  

Big South Jam
Voor het jaarlijkse Op z’n Kop festival werken buurtwerkers, jongerenorganisaties, opbouwwerkers en 
sportorganisaties nauw samen. Net als vorig jaar werd ook deze keer The Patching Zone uitgenodigd voor 
deelname. Ons team testte hier een nieuwe module voor co-creatie uit:
Van verschillende alledaagse voorwerpen werden muziekinstrumenten gemaakt. Aan de instrumenten 
werden microfoons gekoppeld. Met behulp van een Nintendo WII controller konden de deelnemers vervol-
gens de muziek en ook beelden besturen. 
Betrokken organisaties: SWF, Stichting Frequency, SBAW, Sonor, BOF,  e.a.

Datum: 12-09-2010
Locatie: Op-z’n-Kopfestival, Spoorweghavenpark Rotterdam
Aantal deelnemers: 12

Workshop fotografie en fotobewerking
Serie van vier workshops voor leerlingen van de afdeling ICT van het Zadkine college in Rotterdam. De deel-
nemers leerden hoe een digitale fotocamera werkt en hoe die foto’s in de computer bewerkt kunnen worden. 
De workshops werden gegeven in de weken voorafgaand aan het afsluitende evenement van Big South 
Lab. De resultaten van de workshops werden getoond tijdens het middagprogramma van het afsluitende 
evenement.

Datum: oktober/november 2010
Locatie: Zadkine ICT college, 
Postumalaan 120, 3072 AG, Rotterdam
Aantal deelnemers: 90
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Workshop video
Serie van vier workshops waarin leerlingen van de afdeling Toerisme van het Zadkine college leerden te 
filmen en monteren. De deelnemers maakten in groepjes van drie of vier een korte reportage over een deel 
van Rotterdam, dat zij voor toeristen de moeite waard vonden. Ook deze resultaten werden op de middag van 
het afsluitende evenement getoond.

Datum: oktober/november 2010
Locatie: Zadkine ICT college, 
Postumalaan 120, 3072 AG, Rotterdam
Aantal deelnemers: 4 x 75

Workshop mechanische instrumenten
In de aanloop naar het Big South Event is door het team een aantal installaties ontwikkeld. Een van deze 
installaties was de zogenaamde Big South Orchestra. Dit was een muziekinstrument, opgebouwd uit alle-
daagse voorwerpen. Om deze installatie te maken is aan een aantal jongeren van stichting Nieuwe Kans een 
tweetal workshops gegeven, waarin de deelnemers meer werd geleerd over mechanische technieken.  

Datum: 03-11-2010 en 10-11-2010
Locatie: De Koepels, 
Persoonshaven 906, 3071 CL, Rotterdam
Aantal deelnemers: 12

Big South Event: Make - Play – Show 
Groot afsluitend evenement van het Big South Lab project. Het evenement werd gehouden in de Creative 
Factory (Maassilo) in Rotterdam. ’s Middags werden de resultaten getoond van de workshops van leerlingen 
van het Zadkine college, die eerder zijn beschreven. Tijdens het avondprogramma werden vier verschillende 
installaties gepresenteerd:

LightMusic is een installatie ontwikkeld door Georgios Papadakis waarmee ‘liftmuziek’ wordt gecreëerd.
Maximaal drie personen kunnen gelijktijdig de installatie bedienen, door drie ballen voorzien van LED-
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lampjes in een ruimte te bewegen. Door cameratracking wordt de positie, snelheid en versnelling van de 
gekleurde ballen geregistreerd. Deze bewegingen hebben invloed op de geluiden die worden afgespeeld, 
waardoor er een voortdurend veranderende geluidssculptuur ontstaat.

Big South Orchestra is een interactief muziekinstrument, gemaakt van alledaagse voorwerpen. Ontwerper 
Lars Kynde heeft samen met Maartje van der Hurk (stagiaire TU Eindhoven) enkele workshops gegeven aan 
jongeren van stichting Nieuwe Kans. De deelnemers aan de workshop leerden de basis van elektronica en ze 
werden begeleid in het bouwen van de installatie. Speciaal voor deze installatie heeft Lars een nieuwe intuïtieve 
interface ontwikkeld, die het ook mogelijk maakt de installatie online waar ook ter wereld te bedienen. 

VJacket is een jasje, met ingebouwde sensoren. Door de registratie van bewegingen van de drager van de jas, 
kunnen beelden en geluidsfragmenten bestuurd worden. Andreas Zingerle en Tyler Freeman werkten samen 
aan dit project met hulp van onze stagiair Kevin Brito. Alle instructies over hoe je zelf een Vjacket kan maken 
vind je op  http://vjacket.com/

Tijdens het Big South eind event werden de optredens verzorgd door lokale rappers en dansers o.a. DJ The 
One, G-No, CK (Jah army), ASR, Nostalgie & Marcus Garrie, NTK Krumpers en Buju Mouse. Speciale gast-
heer, Master of Ceremonies, bij het event was Big South Lab teamlid Big Jay.

Gevelprojectie. 
Op de gevel van de Maassilo werden de hele avond levensgrote video’s geprojecteerd. Chris Baronavski 
gebruikte foto’s van bezoekers van het event die bewerkt en gebruikt werden voor de projecties. Speciaal voor 
de gevelprojecties werkte Big South Lab samen met Beam uit Brussel.
Naast de vier installaties werden de resultaten van alle workshops die Big South Lab het afgelopen jaar heeft 
gehouden getoond. De presentaties werden afgewisseld met optredens van lokale Rotterdamse artiesten DJ 
The One, CK (Jah army), ASR, Nostalgie en Buju Mouse.

Datum: 19-11-2010
Locatie: Creative Factory (Maassilo),
Maashaven Z-Z, Rotterdam
Aantal bezoekers:  ± 150 ’s middags (leerlingen Zadkine college)

                               ± 350 ’s avonds (bezoekers avondprogramma)
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Resultaten Big South Lab 

aantal deelnemers totaal
Werkervaring studenten en voortijdig schoolverlaters

Bedrijfstages Nieuwe Kans 4 12 48
Bedrijfstages / workshop Nieuwe Kans instrumenten nov. 1 12 12
Stagiaires Albeda College 1 4 4
Werkervaringsplaatsen 2 2 2
Optredens Mallegat 4 4 16
optredens eindevent 18
Totaal werkervaringsplaatsten 100

De werkervaringsplaatsen hebben de interesse bij de stagiaires gewekt voor media en creatieve industrie. Eén 
van hen is ook daadwerkelijk weer aan een opleiding begonnen en één is nu toegetreden tot de arbeidsmarkt.
 

aantal deelnemers totaal
Deelnemers trainingen en gasten

Workshop opening KR 1 20 20
VJ workshop tijdens Go-for-it relaunch 1 20 20
Workshop tijdens Op z’n kop festival 1 30 30
Workshop Zadkine Toerisme nov. 4 75 300
Workshop Zadkine ICT nov. 4 90 360
Workshop beatmaking Mallegat 1 30 30
Nelson Mandela soup workshop 1 10 10
Augmented Reality workshop 1 25 25
Freehouse market workshop 1 15 15
Go-for-it relaunch event 1 100 100
Bezoekers AR zomerfest 1 200 200
Gasten optredens Mallegat event 1 250 250
E-culture fair 1050
Lezingen / presentaties 10 100 1000
Expertmeeting Wearables 1 16 16
Boekpresentatie / event  ‘Real projects for Real People, vol. 1’ 1 65 65
Eindevent avond 1 350 350
Eindevent middag 2 75 150

Totaal aantal events 27
Totaal aantal deelnemers* 3584

Medewerkers  (inclusief universitaire stagiaires) 
Begeleiding en jong professionals  loondienst 14
Stages technische universiteit 4
Gasten extern 2
ZZP-ers 7
Vrijwilligers 3

30

* Wellicht kan dit aantal ook gehanteerd worden als indicator voor jongerencontact momenten, op basis van 
de praktijk stellen wij 3584. Hierbij is de volgende formule gehanteerd: 1.5=5376. 
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Partners
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Recycle-X

Van januari tot eind augustus 2010 liep het Recycle-X project, dat The Patching Zone samen met Noordkaap 
heeft opgezet. Het projectteam bestond uit vijf kunstenaars en ontwerpers die gedurende het project 
woonden en werkten in de Voorstraat Noord in Dordrecht.   

Recycle X wilde een (artistiek) kritische en duurzame bijdrage leveren aan de herinrichting van de winkel-
straat Voorstraat Noord tot culturele hoofdas van de stad Dordrecht. Voor Recycle X veranderde The Patching 
Zone samen met Stichting Noordkaap de Voorstraat Noord in een tijdelijk ‘laboratorium’. Deelnemers waren 
beeldend kunstenaars, vormgevers en een groep jonge professionals en studenten van The Patching Zone. Het 
publieksprogramma bestond uit een serie tentoonstellingen, workshops en interventies op diverse locaties in 
de openbare ruimte. Hiervoor werden de gebruikers, bewoners en bezoekers van de Voorstraat Noord, de stad 
Dordrecht en publiek van buiten de stad actief betrokken bij de programma onderdelen.  
 
Het project ontleende haar meerwaarde, ten opzichte van reeds bestaande initiatieven o.a. aan het moment 
waarop Recycle X in het stadsontwikkelingsproces stapte: na een succesvolle periode van twee jaar 
Noordkaap in de Voorstraat constateerden we dat het moeilijk is om tot een duurzame aanpak van de culturele 
hoofdas te komen. Er zijn ondertussen vele initiatieven de revue gepasseerd maar er beklijft weinig. Recycle 
X kwam voort uit onze eigen motivatie, er zat geen politieke of commerciële agenda achter ons project. We 
waren vooral geïnteresseerd in nieuwe, duurzame en kritische invalshoeken voor de verbetering van het 
culturele leven in Dordrecht.  Het gaat hier dus niet om top-down stedelijke herontwikkelingsprincipes maar 
over de invulling en de diversiteit van de culturele aantrekkelijkheid van Dordrecht. We wilden dit bewerk-
stelligen door een korte, intensieve samenwerking tussen internationale talenten en de lokale stakeholders. 
Recycle X veranderde de Voorstraat Noord in een platform voor kritische samenwerking, uitwisseling en cul-
turele activiteiten.  Hiermee heeft Recylcle-X een geslaagde participatieve bijdrage geleverd aan het culturele 
klimaat van de Voorstraat Noord.

Team
Het team bestond uit: Javier Busturia Cerezo, PhD kandidaat Polytechnic University of Valencia (SP), Jelle 
Dekker, student industrieel ontwerpen, technische Universiteit Eindhoven (NL), Jingni Wang, student 
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mediakunst academie Shanghai (CN), Ricardo de 
Oliveira Nascimento, afgestudeerde multimedia  ont-
werper (BR) en gastkunstenaar !eljko Blace, cultureel 
activist  (CR). Zij werden vanuit The Patching Zone 
begeleid door Kristina Andersen, Wilco Tuinman, 
Dineke Keemink, Jaap Bugter, Joost Burgers en Anne 
Nigten met waar nodig ondersteuning van de overige 
begeleiders van The Patching Zone. 

Partners Recycle-X
Recycle-X is tot stand gekomen in samenwerking 
met Noordkaap, een kunstenaarsinitiatief uit 
Dordrecht. Het team heeft verder samengewerkt 
met Wereldwijven (handwerklab van stichting 
Intermezzo), Centrum voor Beeldende Kunst (CBK)  
en kunstinstelling Pictura.

Het project is gefinancierd / gesponsord door: Trivire, 
SNS Reaal Fonds,  Prins Berhard Cultuurfonds afde-
ling Zuid-Holland , Stichting Doen Bank Giro Loterij, 
VSB Fonds, Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap, Ministerie van Economische Zaken

Huisvesting en werkruimte
Voor ons team hebben we een oud pand in de 
Voorstraat ter beschikking gekregen van woningbouw 

corporatie Progrez. Toen het project, later dan gepland, van start ging, was Progrez door een fusie ondertussen 
opgegaan in Trivire. The Patching Zone heeft een deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt,  zodat 
ons team in een passende woon- werkruimte kon trekken. De teamleden hadden allen een eigen kamer en 
gedeelde ruimtes plus een ruime werkruimte met uitzicht op de straat.  De voorzijde van het pand is steeds 
gebruikt als interface naar de straat. Onze activiteiten werden op een sandwichbord buiten aangekondigd en 
op de gevel werd het project zichtbaar door een logo over de gehele breedte. 

Workshops, interventies en exposities van Recycle-X

Introductie event 
Introductie van het Recycle-X team in de straat. Bewoners, kunstenaars, ondernemers en bezoekers van de 
straat werden welkom geheten door het team, tijdens een geïmproviseerde bijeenkomst met live muziek en 
eten. 

Datum: 06-02-2010
Aantal bezoekers: ± 20

Recycle your street
Coach Surfing Diner georganiseerd om te discussiëren over de ruileconomie in Nederland.

Datum: 23-02-2010 
Aantal gasten: 30
Open brunch@Pictura met hetzelfde thema
Datum: 28-02-2010
Aantal gasten: 17 
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Lichtworkshops
Tweevoudige workshops voor kinderen en volwassenen. Zij maakten kennis met de ontwerp
mogelijkheden voor energiezuinige LED verlichting. De directe aanleiding was de kerstverlichting in de straat 
waar veel mensen zich aan stoorden.

Datum: 23-02-2010 en 03-03-2010
Aantal deelnemers: 12 kinderen, 10 volwassenen

Stadsparasiet
Straat interventie - installatie over ecologie, expositie met werk van gastkunstenaar Gilberto Esparza.
Gilberto en het Recyle-X team hebben samen een performance gegeven tijdens de opening in de
expositieruimte van Noordkaap, Voorstraat 123. 

Datum: 10-04-2010
Aantal bezoekers opening: 55
Aantal bezoekers expositie: 95
Exposure voorbijgangers (na de expositie werd de installatie een raamvoorstelling): ± 1200

Plantas Parlantes
Workshops praten met planten voor kinderen, scholieren en mensen uit de straat. Via een eenvoudig elektro-
nisch circuit, aangedreven door slechts een batterij, maakte de installatie het mogelijk geluiden te produceren 
door planten aan te raken. 

Datum: 10 t/m 18 april 2010
Aantal deelnemers: 90

De installatie Plantas Parlantes was ook te zien op de driedaagse E-culture fair in Dortmund in augustus en 
trok daar de aandacht van ± 350 bezoekers per dag. 
Plantas Parlantes is inmiddels opgenomen in de collectie van Stichting Verbecke in België en daar nog altijd te 
zien.  http://www.verbekefoundation.com/recycleX.html 
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Urban Explorers festival
Tijdens het Recycle-X project organiseerde het CBK in Dordrecht het Urban Explorers festival. Recycle X 
werd via Noordkaap uitgenodigd voor deelname aan dit festival. Deze activiteit valt buiten de begroting en 
dekking van Recycle-X, de afrekening hiervan is opgenomen in het jaarprogramma van Noordkaap. Omdat de 
activiteiten echter wel een inhoudelijk logisch verband hebben met Recycle-X voegen we hieronder een korte 
samenvatting toe. Voor een uitgebreid verslag verwijzen we u graag naar het jaarverslag van Noordkaap. 
Tijdens het Urban Explorers festival heeft het Recycle-X team de installatie en straatinterventie ‘Achterstraat’ 
gepresenteerd. Deze installatie werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met Wereld Wijven, een groep 
handwerkvrouwen van voornamelijk allochtone afkomst, uit de Voorstraat in Dordrecht als ‘Recycle your 
Street’ activiteit. De installatie was een geborduurde plattegrond, gemaakt van speciaal geleidend draad. Door 
aanraking van de plattegrond konden geluidsopnames worden afgespeeld, die op verschillende locaties in de 
stad waren opgenomen. 

Bezoekers tijdens het maakproces: 40
Bezoekers tijdens de opening: 30

Slow Wagon
Straat performance / interventie, afronding van het Urban Garden Living Lab traject:
Hierbij werd het publiek een kleine publicatie, een zogenaamd ‘ecologisch dagboek’, aangeboden
met interviews en een overzicht van ecologische initiatieven in Dordrecht en directe omgeving.

Datum: 4 juli 2010
Aantal deelnemers:  ± 200 en ± 500 mensen aangesproken op straat.

Bug of itch
Op 7 augustus is er door Kitchen Budapest en Recycle-X een workshop georganiseerd waar
deelnemers een ‘bug of itch’ ter plekke oplosten. Hiervoor waren van tevoren uit de hele straat
elektronische en niet-elektronische spullen die in de prullenbak dreigden te belanden verzameld en
tijdens de workshop gebruikt voor recycling. Zo ontstonden nieuwe oplossingen voor alledaagse
problemen en apparaten met nieuwe functies.

Datum: 7 augustus 2010
Bezoekers opening 6 augustus: 75
Deelnemers workshop: 15 
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Externe presentaties 
Op de E-Culture Fair in Dortmund gaf Javier Busturia Cerezo namens Recycle X een lezing over het project. 

Recycle X manuals
“This is a collection of what we learned from each other and our neighbours whilst we lived and worked in 
Voorstraat 183 in 2010. It is a series of recipes and how-to’s. How to do a simple thing and how to do it well. We 
feel that every big change must start small and every big project is truly made up by many little ones. If you 
want to change the way you work or the way you live, you start by changing one little thing, and from that little 
change a bigger change may follow”  (introductie Recyle X, the Manual)

Ten tijden van schrijven van dit jaarverslag wordt de laatste hand gelegd aan een boekje met handleidingen 
voor de bewoners en ondernemers in de Voorstraat in Dordrecht. Dit is ontstaan vanuit de behoefte om onze 
werkzaamheden  op een duurzame manier te verankeren. Dit boekje biedt ook interessante informatie voor 
kunstenaars en activisten met vergelijkbare ideeën in  andere situaties. Recycle X, the manuals zijn als het 
ware recepten voor succesvolle doe-het-zelf  recycle concepten, maar geeft ook bijzonder praktische infor-
matie voor sociale ontmoetingen. Daarnaast bevat het boekje letterlijk heerlijke recepten die ons team achter-
laat omdat ze gewaardeerd werden tijdens cross-culturele etentjes en ontmoetingen. Verder geven de manuals 
handige informatie over stadstuinbouw en ecologisch verantwoorde culturele ‘overlevingsstrategieën.  

Resultaten Recycle-X

Bezoekers / deelnemers aan activiteiten binnen 2939
Bezoekers / deelnemers aan activiteiten op straat 500
Bezoekers online rond de activiteiten ± 1500
Bezoekers Stichting Verbeke onbekend
Publicaties 3
Presentaties elders 3
Interventies, workshops en expos tijdens project 8

Medewerkers 
Begeleiding, professionals loondienst 6 
Stages HBO en universiteit 3 
Gasten extern 1 
ZZP-ers 1 
Vrijwilligers 2 

13

Partners
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Digital Art Lab

http://www.digitalartlab.nl/

In september is The Patching Zone in opdracht van en in samenwerking met het Centrum voor Kunst en 
Cultuur in Zoetermeer het Digital Art Lab project gestart. 

Het traditionele karakter van het CKC hangt samen met de opzet van de cursussen, de rol van docenten en 
het gebruikte verdienmodel. Het CKC kan de nieuwe wensen van jongeren niet met behulp van de bestaande 
formules blijven vervullen. Als het CKC geen nieuwe modellen ontwikkelt, zullen de organisatie en de mede-
werkers de aansluiting verliezen met een steeds groter deel van de jongeren. Dit is een grote uitdaging voor de 
hele kunsteducatiebranche.

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende leefwerelden van de kunsteducatiebranche en de huidige 
generatie jongeren (de Net-generatie). Het CKC erkent de waarde van de traditionele aanpak van kunstedu-
catie, maar zoekt naar middelen om de verbinding te leggen met de leefwereld van de doelgroep.

Tabel 1: Verschillende leefwerelden

Traditionele karakter kunsteducatie Leefwereld Net-generatie

Concentratie Multi-tasking
Langlopende verbintenissen (met 
inschrijvingtermijnen)

Ongebonden leren (binnenlopen wanneer je wilt)

Gezagsrelatie docent-leerling Zelfstandig en van elkaar (peer-teaching) leren

Leerplanmatige opzet cursussen Belangstelling volgend

Verdienmodel op basis van directe kosten 
(docent-uren)

Advertentiemodellen, exploiteren CKC YouTube 
kanaal, etc.

Activiteiten blijven binnen de kaders van de 
kunstzinnige disciplines

Grenzen irrelevant, ‘disciplines’ worden moeite-
loos gemixt (‘slash artists’)
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Het project Digital Art Lab zal zorgen voor de totstandkoming van de verbintenis tussen de twee verschil-
lende leefwerelden en zal daarmee een belangrijke innovatie zijn voor de kunsteducatie.

Met het Digital Art Lab zoekt het CKC aansluiting bij de digitale leefwereld van jongeren. Het CKC wil jon-
geren via het Digital Art Lab actief maken op het gebied van kunst en cultuur. Het Digital Art Lab biedt het 
CKC een Research & Development omgeving voor innovatieve vormen van kunsteducatie. Het Digital Art 
Lab biedt de jongeren een plaats waar ze zelf hun digitale creativiteit kunnen exploreren, ondersteund door 
docenten en medeleerlingen. 

De lange termijn doelen van het Digital Art Lab zijn:
1 Vergroten maatschappelijk draagvlak door nieuwe publieksgroepen aan te spreken
 a leren hoe het CKC nieuwe doelgroepen binnen de Net-generatie kan bereiken en zijn zichtbaarheid  

 kan vergroten. Ook jongeren aantrekken die vanuit hun cultuur minder affiniteit hebben met het CKC
2 Ontwikkeling, programmering en uitvoering van digitaal-artistieke productieactiviteit
 a door zowel bestaande CKC leerlingen, nieuwe individuele jongeren als in schoolverband
3 Didactische vernieuwing
 a meer initiatief bij de leerling
 b de ontwikkeling en toepassing van andere, nieuwe modellen tegenover het traditionele meester-  

 leerling model, zoals peer-to-peer teaching, coöperatief leren, zelfstandig leren, coaching, organische  
 ontwikkeling i.p.v. planning van leeractiviteiten

4 Nieuwe, flexibele organisatie van vraag en aanbod
 a participatie door gebruikers in de programmaontwikkeling
 b (werken in het lab) ook individueel, direct, zonder aanmelding en per keer
 c direct reageren op de individuele vraag van de klant
 d nieuwe verdienmodellen, hoe andere waarden te bieden en verzilveren dan direct afgeleid van de op  

 contacturen en groepsgrootte gebaseerde prijs
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5 Matchen van traditionele waarden met technologische vernieuwing
 a ‘traditionele’ docenten en leerlingen leren de nieuwe mogelijkheden kennen van digitale techniek   

 voor hun vak
 b ‘nieuwe’ jongeren betrekken bij digitale producties, geïnitieerd vanuit de traditionele vakken
 c coproducties van ‘traditionele’ leerlingen met digitaal creatieve jonge mensen
Het Digital Art Lab wordt door The Patching Zone uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Kunst 
en Cultuur in Zoetermeer. Er wordt samengewerkt met het programma Kenniseconomie en Innovatie 
Zoetermeer (KIZ), Kunstfactor, Plag, Kunst Connectie, Haagse Hogeschool, Kunstfactor e.a., Het CKC wordt 
voor dit project gesteund door het Ministerie van OC&W, VSB Fonds en Fonds1818.  

Team 
Het Patching Zone  Digital Art Lab team bestaat uit een internationale groep jonge professionals en studenten 
van uiteenlopende creatieve disciplines: 
Loes Bogers, afgestudeerd vormgever (NL-GB), Berit Jansse, experimenteel geluids- kunstenaar en  klassieke 
musicienne (DE-NL), Emoke Bada, intermedia student Kunstacademie Budapest, animatie (HU), Linda 
Kronman, afgestudeerd in universitaire Culturele studies en MA in ontwerp (FI), Lennart Boers, muziek tech-
nologie student HKU (NL) en Inge Ploum, afgestudeerd in  mediastudies (NL).  

Uit de gemotiveerde CKC docenten die zich aangemeld hebben,  is een kernteam van 8 docenten samenge-
steld. Hierbij is gelet op uiteenlopende vakrichtingen en verschillende invalshoeken zodat het ‘design team’, 
zoals deze groep heet, alle ingrediënten voor een succevolle crossdisciplinaire samenwerking in zich heeft. 
Het  CKC docenten design team bestaat uit Nicolet Sudibyo (moderne dans), Timothy Kok (street dance), 
Vincent Zaalberg (popmuziek, o.a. gitaar ), Romke Schram (klasieke muziek, cello), Heike Rabe (beeldende 
kunst, keramiek), Ingrid Rekers (beeldende kunst, beeldhouwen), Elvira Gronovius (medewerker primair 
onderwijs), Edwin van Huisstede (medewerker techniek, beeld), Simon Danhoff (medewerker techniek, 
audio)
 
Het team wordt vanuit The Patching Zone begeleid door Kristina Andersen, Dineke Keemink, Anne Nigten, 
Wilco Tuinman, Jaap Bugter en Ralph Boeije (tot Januari 2011 in dienst van de gemeente Zoetermeer). De 
workshops worden door externe gasten  verzorgd, alsook de technische ondersteuning.  
  

Partners Digital Art Lab
Het Digital Art Lab wordt door The Patching Zone uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Kunst 
en Cultuur in Zoetermeer. Er wordt samengewerkt met het programma Kenniseconomie en Innovatie 
Zoetermeer (KIZ), Kunstfactor, Plag, Kunst Connectie, Haagse Hogeschool, Kunstfactor e.a., Het CKC wordt 
voor dit project gesteund door het Ministerie van OC&W, VSB Fonds en Fonds1818.

Training en onderwijsmodellen
Het Digital Art Lab is gevestigd centraal op de begane grond van het CKC in Zoetermeer. The Patching 
Zone teamleden zijn in en nabij Zoetermeer gehuisvest. Nadat de teamleden en medewerkers van het CKC 
enkele weken hard hebben gewerkt, werd het lab door Mariëtte van Leeuwen (Wethouder Educatie en Jeugd 
Zoetermeer) op 28 oktober officieel geopend. 

In november en december heeft het team van Digital Art Lab samen met het Design Team een serie expert-
workshops gevolgd, zoals de ‘one-minute’ video-workshop geleid door video-kunstenaar Vivian Wenli Lin en 
een ‘Arduino’ (speciale software voor het programmeren van mini-computers) workshop geleid door Dave 
Young. De laatste workshop in 2010 was Tracking voor Theater, een workshop geleid door Joris Wijdom, 
die zich bezighoudt met theatermaakprocessen op de HKU in Utrecht. Deze workshop onstond in  samen-
werking met Stichting Z25. (http://z25.org/)  Hierbij werden, hands-on, de basis technieken voor interactief 
theater en dans uiteengezet.  Het team vertaalt de opgedane kennis van de expertworkshops in formats die 
passen bij de doelstellingen van Digital Art Lab.  De kennis die voortkwam uit de verschillende workshop 
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werd steeds gecombineerd, zodat er geleidelijk een cross-disciplinaire aanpak ontstond die door test situaties 
met jongeren in en rondom het CKC in praktijk gebracht werd. Zodoende deed het team kennis en ervaring 
op met de docenten, de studenten en de locale setting van Zoetermeer. 

Naast de trainingen is er veldonderzoek uitgevoerd onder jongeren op middelbare scholen en  in Zoetermeer 
en omgeving op straat.  Er is een website ontwikkeld en stap voor stap gewerkt aan de nieuwe didactische 
modellen aan de hand van observaties en werksessies met de docenten, met een solide nulmeting als ijkpunt.  
Ook al lag in het eerste kwartaal de nadruk vooral op de training van de docenten, toch werd al snel duidelijk 
dat nieuwe doelgroepen ook een nieuw onderwijs aanpak vereist. Er is vooral gewerkt met uiteenlopende 
varianten van peer-teaching en individual coaching.  Zoals verwacht, vereist dit ook een aantal organisato-
rische vernieuwingen binnen de organisatie. Hier is in de laatste maanden van 2010 een begin mee gemaakt.  
In eerste instantie lag de nadruk op de pr en marketing strategie, wat vervolgens leidde tot nieuwe inzichten 
voor innovatieve verdienmodellen. De eerste aanzet van dit nieuwe model is eind december door ons team 
opgeleverd.  

Maar naast deze serieuze trajecten was het uiteraard ook van belang dat het Digital Art Lab zichtbaar en 
voelbaar werd. Hiervoor werden er voor kinderen en jongeren regelmatig test sessies en pilot workshops 
georganiseerd. Zo is er een uitgebreide workshop ontwikkeld waarbij muziek en beeld aangestuurd worden 
met de afstandbediening van de Wii spelcomputer. Ook is er meegedacht door jongeren en kinderen over de 
onderwerpen en technieken die ze wilden leren. Er zijn  verschillende stop-motion animatie sessies gegeven 
en ons team kreeg onverwacht belangstelling van de (60+) keramiek cursisten, die enthousiast waren geraakt 
door de video presentatie van een medeleerling. Zo was het Digital Art Lab ‘s ochtends vroeg al gevuld met 
creatieve senioren. In het eerste kwartaal waren de cursisten van bestaande klassen uit het CKC en leerlingen 
van verschillende scholen (vmbo, bijzonder onderwijs etc.) onze belangrijkste testers, als voorbereiding op de 
brede uitrol van het activiteitenprogramma voor jongeren die nog niet met het CKC bekend zijn. 
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Tussentijdse resultaten Digital Art Lab 

Digital Art Lab tests en try-outs in 2010

Activiteit datum
duur  
min. herkomst aantal  leeftijd

Floor Storm 14/10/10 15 Passepartout 69 10 -12

De Regenboog 22 10 -12

0 Oostwijzer 57 10 -12
Meerpaal 20 10 -12

22/11/10 15 Cello Films 1A 8 8  -16

24/11/10 15 Cello Films 1B 10 8  -16

Wiinstruments 25/11/10 35  schools 45 10-13 

Wii Dance I 25/11/10 20
CKC class: 
jazzdance  

9 9 -10

Synthesizer show and tell 25/11/10 60 Muziek studenten 7 10 -16 

One Minutes video ‘The long take’ intro 26/11/10 60 keramiek klas 13 30+

One Minutes video ‘The long take’  1 26/11/10 120 keramiek klas 4 30+

One Minutes video ‘The long take’2 10/12/10 150 keramiek klas 5 30+

One Minutes video ICOZ 6/12/10 180 ICOZ Time Out  7 14-16

6/12/10 15 Cello Films 2A  8 8  -16 

7/12/10 180 ICOZ Time Out  7 14-16

8/12/10 15 Cello Films 2B  10 8  -16 

9/12/10 180 CKC TV  2 12  19 

10/12/10 120 ICOZ Time Out  7 14-16

10/12/10 240 CKC TV Filming  2 12 -19

12/12/10 240 CKC TV Filming  2 12 -19

Try out tracking & dance 1 14/12/10 60 CKC class: ballet  3 16+

14/12/10 60 CKC class: ballet  4 16+

Kaarsjesavond 14/12/10 120 General Public  200 0-99

Wii Dance II 15/12/10 60 jazzdance  class 8 16+

Stop Motion Hop on Hop off 15/12/10 180 General Public  20 3 -11

16/12/10 75 Sound Machines 3 11-43

CKC TV try out : intro  9/12/10 120 T hip hop class 2 14-18

CKC TV try out: filming 11/12/10 180 hip hop class 2 14-18

CKC TV try out: filming 12/12/10 180 hip hop class 2 14-18

Moving Music videos  1/12/10 30 cello students 17 5 -25

Moving Music videos  8/12/10 90 cello students 17 5 -25

Totaal aantal deelnemers 592
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Medewerkers (tussentijds) 

Begeleiding, professionals in loondienst 9
Stages HBO en universiteit 2 
Gasten extern  - workshops 5 
ZZP-ers 1

Communicatie en marketing 

Website
De vernieuwde website vormt een belangrijk communicatiemiddel om alle betrokken partijen en geïnteres-
seerden op de hoogte te houden van de activiteiten van The Patching Zone. Om de site nog beter up-to-date 
te houden is er voor gekozen gebruik te maken van het content management systeem Joomla. Deze software 
is gratis beschikbaar en biedt meer en betere mogelijkheden voor het actualiseren van de informatie. 
Naast de organisatiesite hebben de projecten elk hun eigen website. De teamleden van Big South Lab en 
Recycle-X waren zelf verantwoordelijk voor de vormgeving en de informatie op de sites.    

Nieuwsbrief
Tweemaandelijks brengt The Patching Zone een elektronische nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt 
verspreid via een mailinglijst, die inmiddels bestaat  uit honderden (inter)nationale contacten die een per-
soonlijke of professionele interesse hebben in de activiteiten van de organisatie. De nieuwsbrief is zowel in 
het Engels als het Nederlands en bevat onder ander actuele informatie over  The Patching Zone als organisatie 
maar ook updates over de lopende projecten. 

Promotiemateriaal
Om de workshops en evenementen van de projecten te promoten zijn flyers en posters ingezet. Deze werden 
door de projectleden zelf ontworpen en in de buurt verspreid. Een ander belangrijk promotiemiddel is de 
mond-op-mond reclame. Mede door het Go-for-IT! project van vorig jaar, waaraan enkele teamleden van Big 
South Lab ook al deelnamen, is een netwerk van locale contacten opgebouwd onder andere bestaande uit: 
buurtbewoners, medewerkers van scholen, vrijwilligers en coördinatoren van buurtcentra. 
Ook voor Recycle-X in Dordrecht was het contact in de buurt een goede manier om aandacht voor hun 
activiteiten te krijgen. In een vroeg stadium is kennisgemaakt met Sylvia Landa, de voorzitter van de winke-
liersvereniging van de Voorstraat. Zij is nauw betrokken bij festiviteiten in de straat en verleende met veel 
enthousiasme haar medewerking aan het Recycle-X project. 
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Real Projects for Real People, volume 1
Eind oktober is het boek ‘Real Projects for Real People, 
volume 1’ in eigen beheer uitgebracht. Het boek is 
een reflectie op de eerste twee jaar van The Patching 
Zone praktijk, met bijdrages van verschillende 
(oud)medewerkers. In het boek staat niet alleen een 
uitgebreide uitleg over de ‘process-patching’ werkme-
thode, maar ook alle projecten worden besproken. De 
ontwerptekeningen, wetenschappelijke publicaties, 
foto essays, en persoonlijke verhalen bieden de lezer 
een gevarieerd overzicht van de persoonlijke denk- 
en maakprocessen achter de projecten. Ook aan de 
vormgeving is veel aandacht besteed en het boek is 
dan ook uitstekend geschikt om als promotiemateriaal 

in te zetten. Een groot aantal stakeholders die in de eerste twee jaar bij de activiteiten van The Patching Zone 
betrokken zijn geweest, heeft als dank voor hun bijdrage aan de organisatie een exemplaar ontvangen. 
Hoewel het boek veel als promotiemateriaal gebruikt wordt voor de eerder omschreven doelgroep van de 
organisatie,  is het ook sinds 1 november te koop via de site van V2_ en in de winkel van het NAi (Nederlands 
Architectuur Instituut). Het boek is opgenomen in de nieuwe voorjaarscatalogus van het NAi en in de cata-
logus van Art Data (oplage 1.750 - Groot-Brittannië) en D.A.P. (oplage tussen de 15.000 en 18.000 - USA, 
Canada, Midden- en Zuid Amerika).

Openbare ruimte 
Voor het eindevenement van Big South Lab was een budget van 6000 euro beschikbaar voor de promotie. 
Hierdoor werd het mogelijk het event op een grotere schaal onder de aandacht te brengen. Een week voor 
aanvang is een postercampagne gestart in de metro en enkele buslijnen in Rotterdam Zuid. Daarnaast was 
een digitale en geanimeerde versie van de poster in het winkelcentrum Zuidplein te zien. Op de zogenaamde 
cityscreens op metrostation Beurs werd een week lang een reclamefilmpje getoond om het event te promoten. 
Tenslotte heeft een van de stagiaires van het Zadkine college een hyvespagina aangemaakt om het eindevene-
ment bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. 
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Sociale media
Naast de website heeft The Patching Zone ook haar eigen Facebookpagina. Vanwege het internationale 
karakter van dit sociale netwerk is Facebook een zeer geschikt middel voor de organisatie om alle contacten uit 
het netwerk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. 
Ook voor de projecten worden sociale media ingezet. Voor de promotie van het afsluitende event van Big 
South Lab was hyves een goed medium. In Nederland is hyves nog altijd populair bij de beoogde doel-
groep van dit project.  Recycle-X gebruikte Twitter om belangstellenden op de hoogte te houden van hun 
activiteiten. 
Ook voor Digital Art Lab is de inzet van Facebook, Twitter en hyves van groot belang. Deze media zullen 
worden gebruikt om een community op te bouwen, waarbij de input van de doelgroep van het project 
een goed hulpmiddel is om informatie over de behoeftes en interesses van de doelgroep uit te destilleren. 
Hierdoor is het team nog beter in staat activiteiten te initiëren die een groot publiek trekken. 

Youtube, flickr en blogs

De workshops en overige activiteiten van de projecten zijn allemaal goed gedocumenteerd. Big South Lab 
maakte van alle activiteiten filmpjes, die vervolgens op Youtube werden geplaatst. Van Recycle-X en de eerste 
maanden van Digital Art Lab is een ruime hoeveelheid fotomateriaal via flickr te bekijken. Daarnaast hielden 
de teamleden van Recycle-X regelmatig een blog bij, die op hun website was te vinden. 

Branding 
Om The Patching Zone als merk herkenbaar neer te zetten zijn de communicatie-uitingen opnieuw onder de 
loep genomen. Er is een nieuw communicatieplan opgesteld, waarbij de verschillen tussen The Patching Zone 
als organisatie en de projecten is aangegeven. Dit was nodig, omdat de verschillende projecten zich op een 
andere doelgroep richten dan The Patching Zone als overkoepelende organisatie. 
De website www.patchingzone.net heeft een nieuwe vormgeving en structuur gekregen. Daarnaast zijn 
voor de vaste medewerkers visitekaartjes gemaakt, passend in de huisstijl. In december is er bovendien voor 
gekozen om de ‘processpatching’ site ook in een nieuw jasje te steken. Op deze site wordt de ‘processpatching’ 
methode, die aan alle projecten ten grondslag ligt, nader uitgelegd en is meer informatie te vinden over dit 
onderwerp en andere gerelateerde zaken. 
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Real Projects for Real People, Volume 1 is 
a reflection on the work of The Patching 
Zone, a transdisciplinary media laboratory 
based in Rotterdam (NL) where students, 
young professionals and experts from dif-
ferent backgrounds build a shared practice. 
The authors take us on a rich journey 
of practice lead research and develop-
ment that is grouped around four projects 
that were developed in The Patching Zone’s 
first two years (2008-2010). It highlights 
the theory and research approach that were  
applied; the outcomes are illustrated by 
the team members’ contributions through 
photo-essays, papers, design sketches and 
interviews with the stakeholders. Real 
Projects for Real People Volume 1, is espe-
cially relevant for researchers, scholars, 
makers and educators who are interested in 
a collaborative practice in the field of 
creative industry and technology. 

Real 
Projects 
for
Real 
People

published by

00 Omslag 12-10.indd   1 12-10-2010   09:32:31
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The Patching Zone in de media
Big South Lab 

 ‘Verbinden, leren en creëren in The Patching Zone’ Artikel in INSPR 4 – innovatie en creaviteit magazine 
voor Rotterdam 

Recycle X

Er zijn 5 artikelen met referenties naar Recycle-X  in de pers : NRC Next (aankondiging van KIBU workshop), 
Dordt Centraal, AD Drechtsteden, VVV informatiekrant Voorstraat Dordrecht en VRT radio Belgie.

Een radio item over E-Culture Fair waarin de Plantas Parlantas installatie aan bod komt: http://internetradio.
vrt.be

Digital Art Lab op Radio en TV

8 Uur Journaal (5 November 2010), NOS Journaal: (spoel door tot 08:30)
Radio Interview door Patrick van Houten (28 Oktober 2010, 08:00 uur), Omroep West.

Nominatie Digital Art Lab 

Nominatie Publieksprijs Kunst & Cultuur (publicatie 17 november 2010): De Weekkrant.nl

Zichtbaarheid van de organisatie  

E-Culture Fair
Buiten drie projecten die in 2010 zijn gestart, trad The Patching Zone als organisatie ook regelmatig naar 
buiten. Zo was The Patching Zone in augustus met een delegatie afgereisd naar Dortmund  voor de driedaagse 
E-Culture Fair. Op deze beurs presenteerden organisaties uit Nederland, België en Duitsland die zich bezig-
houden met creatieve industrie, innovatie en mediakunst hun werk. Dit was voor The Patching Zone niet 
alleen een mooie gelegenheid ook buiten de landsgrenzen te laten zien wat de organisatie doet, maar ook een 
kans om nieuwe internationale contacten te leggen. Een publiekstrekker was de installatie ‘Plantas Parlantes’, 
dat door het Recycle-X team is ontwikkeld in samenwerking met gastkunstenaar Gilberto Esparza. 

Dagelijks bezochten ± 350 mensen de E-Culture Fair. 

Boekpublicatie en conferentie 
Daarnaast heeft The Patching Zone dit jaar in eigen beheer het boek ‘Real Projects for Real People, volume 1’ 
uitgebracht. Het boek is een reflectie op de eerste twee jaar van de organisatie. In het eerste deel van het boek 
wordt de ‘processpatching’ methode nader toegelicht. 

Aan de hand van 3 terugkerende thema’s: maken, spelen en publieksparticipatie wordt  de context neergezet 
voor de samenwerkingspraktijk van kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, technici en de lokale stake-
holders. Hoe dit in de praktijk uitpakt lezen we in de bijdrages van de teamleden en hun begeleiders in het 
tweede deel van het boek. De ontwerptekeningen, wetenschappelijke publicaties, foto essays, en persoonlijke 
verhalen bieden de lezer een gevarieerd overzicht van de persoonlijke denk- en maakprocessen achter de 
projecten.

De boekpresentatie van ‘Real Projects for Real People, volume 1’ vond plaats op 30 oktober in Rotterdam. 
Hierom heen is een kleine conferentie georganiseerd in samenwerking met TENT, in ’t Gemaal, Rotterdam.  
Er werden video’s getoond, demonstraties gegeven en twee discussie panels en discussies naar aanleiding van 
twee hoofdstukken uit het boek; ‘maken’ als onderzoek en ‘spelen’ als onderzoek. De discussie richtte zich op 
maken en spelen als onderzoeksvorm binnen stedelijke veranderingsprocessen, dit werd gekoppeld aan de 
theorie en praktijk van de expert gasten zoals; Henk Oosterling (Erasmus Universiteit, faculteit Filosofie, Skill 
City), Jeanne van Heeswijk (kunstenares, werkt met community-projecten), Jan Konings (Ontwerper publieke 
ruimtes),  Ingrid Mulder (associate professor design technique TUDelft), Alex Adriaansens (directeur V2_) , 
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Bas van Heur (Arts & Social sciences, Universiteit Maastricht) en demonstraties van onderdelen van diverse 
Patching Zone projecten door onder andere Vivian Wenli Lin, Andreas Zingerle en  Kevin Brito.  
Gastheer: Michel van Dartel (curator V2_)

Lezingen en presentaties
Naast bovenstaande activiteiten geeft The Patching Zone oprichter en directeur Anne Nigten regelmatig 
lezingen. Hieronder vindt u een overzicht van de lezingen en presentaties die zij in 2010 heeft gegeven:

ICT Delta conferentie Rotterdam, 18 maart 2010 
-  IIP-Create, organisatie en moderatie voor afsluitende werk conferentie Ways of Working , aandachts-

punten voor optimalisatie van bijdrage uit  kunst, cultuur en creatieve opleidingen in de creatieve industrie. 
Aantal bezoekers ± 25

-  The Patching Zone, workshop ‘appropriate technology voor sociale interactie’ met presentaties van 
Kristina Andersen, Pinar Temiz, Andreas Zingerle  Anne Nigten. Aantal bezoekers: ± 20

Lezing tijdens (un)limited design, Premsela Forum  georganiseerd door Premsela en Waag Society, 11 mei, 
Amsterdam. Title: Open design en co-creation,   Aantal bezoekers: ± 100. 

Lezing Patching the City and the People,  The Mobile City - Designing the Hybrid City Activating the 
Hybrid City werkconferentie, georganiseeerd door het Virtueel Platform, Shanghai,  Augustus 2010 . Aantal 
bezoekers ± 25.

Moderatie studiedag Upcycling, Stroom Den Haag, 17 maart 2010,  met onder andere - Joop Hazenberg 
(denktank prospect), Thomas Lommee (Intrastructures / Openstructures), Gerda Zijlstra / Ester vd Wiel (Nu 
Hier en Sunday Adventure Club), Christian Ernsten (Partizan Publik), Hedwig Heinsman (DUSarchitects)
Aantal bezoekers ± 35 

Lezing en discussie ‘Innovatie met digitale media’ voor de amateurkunst sector, Studiedag Kunstfactor,  
8 juni,  Delft, Aantal bezoekers ± 80
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Lezing: ‘Urban regeneration ….. social and creative development’, door Georgios Papadakis en Anne 
Nigten, tijdens 3-rd-i  serie georganiseerd door V2_, Rotterdam. Aantal bezoekers 25

Theorie en discours activiteiten van The Patching Zone tijdens de E-Culture Fair 2010:
-  Organisatie en moderatie van het seminar: Urban Regeneration and new technology;  

what could the creative industry contribute ? Met XML architects (David Mulder & Max Cohen de Lara), 
MediaLAB HvA - Gijs Gootjes, Dropstuff - Rene van Engelenburg,  UPLabs - Pol Eggermont, Liesbeth Jansen. 
En respondent: Giles Lane, Proboscis, (UK).  Aantal bezoekers ± 40

-  Lezing en discussie in het seminar Urban Interventions, georganiseerd door Baltan Lab, Recycle-X , door 
Javier Busturia Cerezo en Anne Nigten.  Aantal bezoekers ± 40

Real Projects for Real People ! Keynote lezing op TD conference, 16 september 2010, Geneve, Zwitserland  
Aantal bezoekers ± 150.

Introductie lezing over Digital Art Lab en werkwijze The Patching Zone, tijdens  het 3e Kunst en 
Cultuur Symposium,  29 september 2010, Zoetermeer . Aantal bezoekers ± 75

Lezing Go for IT!, het maak-proces. This Happened 4 october 2010, Utrecht, Aantal bezoekers ± 100 
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Conclusie en vooruitblik 

Voor the Patching Zone lagen 2009 en 2010 grotendeels in elkaars verlengde; in Rotterdam ontwikkelde we 
het Big South Lab naar aanleiding van vragen die voortkwamen uit het Go for IT! project. Hierbij werd het 
netwerk van contacten met partners en jongeren uit het vorige jaar ingezet, verder uitgebreid en bestendigd. 
Terwijl we in Dordrecht door Noordkaap uitgenodigd waren voor een frisse kritische blik in de Voorstraat 
werkte we in Rotterdam Zuid vooral aan verdieping  en een op maat gesneden aanpak voor jongeren met 
weinig vooruitzichten op de arbeidsmarkt.  Qua didactische aanpak zijn de trainingen globaal op twee 
modellen gebaseerd: peer teaching en coaching. De voorkeur voor de respectievelijke modellen lag aan de aard 
van de workshop en de groep (omvang of samenstelling van de groep). In een aantal gevallen is er gewerkt 
met een duidelijk omlijnde opdracht zodat er voldoende tijd was voor het beheersen van de praktische vaar-
digheden en de inhoud zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Kans workshop, Re-mapping Feijenoord. Hier leerde de 
jongeren ons team over Feijenoord en leerde wij hen video technieken. Terwijl bijvoorbeeld de Beatmaking 
workshop veel vrijer ingestoken werd; hier bood BSL jongeren de kans om zelf beats te maken, de software 
te beheersen en werd iedereen op individueel niveau begeleid. De processpatching methode  werd vrijelijk 
gebruikt voor de ontwikkeling van software en de installaties. Zo werd de VJacket volgens user centered 
design principes ontwikkeld, jongeren gaven richting aan het project vanuit hun persoonlijke interesses en 
(dans) stijl voorkeuren.  En de Big South Orchestra werd  vanuit een workshop met 12 jongeren in een co-cre-
atie proces ontwikkeld. De jongeren hadden hier veel eigen inbreng en droegen letterlijk bij aan de installatie.  
Deze betrokkenheid werd weerspiegeld in de motivatie van jongeren om alles tot in de puntjes af te werken 
ook als het nodig was om hiervoor nog een paar middagen terug te komen. Zo was onze werkruimte de week 
na de workshop regelmatig gevuld met jonge instrumentenbouwers.  Het illustreert hoe belangrijk het maken 
als groepsproces is, dit behandelen we ook in het boek Real Projects for Real People, vol.1. 

“‘Making’ allows us to direct our attention both inwards to our teams and outwards to our stakeholders as we 
play and probe our way through the situations at hand. It is an ongoing process of discovery and failure. We 
use our limited abilities to create something that did not exist before: unusual behaviours, objects that exist in 
response to situations and places and people. Along the way we sometimes expose unexpected and poetic pos-
sibilities that can be explored from our specific vantage point: new materials, economies or contexts that create 
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and support paradox, openness, ambiguity and the transformational character of experience. The joy of making 
things together is the driver behind our work” (Real Projects for Real People vol. 1) 

Ook in het Digital Art Lab project werkt ons team veel met co-creatie maak processen. Hier maken we gebruik 
van de gezamenlijke maak ‘taal’ van de studenten en docenten van uiteenlopende disciplines. Door maken en 
spelen ervaren we snel welke didactische aanpak aanslaat en welke niet, op deze wijze wordt testen leuk !  In 
de afgelopen jaren is de processpatching methode van Anne Nigten, the  Patching Zone verder ontwikkeld en 
bijgeschaafd tot een uiterst werkbare creatieve onderzoeksaanpak. Processpatching leent zich met name voor 
teams van heterogene samenstelling, waarbij ieder zijn/haar eigen kennis, methode en technieken meebrengt 
die tot een gezamenlijke remix komen waarbij het beste van verschillende werelden gecombineerd wordt. 
Deze aanpak blijkt uiterst geschikt als de teamleden elkaar nog niet goed kennen en als aanvliegroute voor 
complexe problemen of vraagstukken waarbij sprake is van innovatie op verschillende niveau’s. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een centraal begrip geworden in onze project aanpak. Wij onderstrepen hierbij het belang 
van een maatschappelijk duurzame aanpak. Dit was ook een belangrijke motivatie voor de Recycle X, the 
Manual en Real Projects for Real People Vol.1 boeken: documentatie en overdracht van onze kennis en erva-
ring staan hierbij centraal. Maar we moeten hierbij ook aantekenen dat de echte kennis in hoofden en harten 
van mensen zit wat we overdragen met de boeken zijn talige of visuele aspecten van een veel langer en soms 
complex. lastig of uitermate grappig proces.  We hopen desondanks dat we met deze publicaties bijdragen aan 
kennisoverdracht en valorisatie van onze ideeën.

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat onze aanpak en in meer algemene zin innovatieve aanpakken, duur 
zijn in tijden van crisis. De groei die we het afgelopen jaar meemaakte had haar beslag al gekregen voordat de 
recessie haar intreden deed. Eind 2010 bemerkte we de gevolgen van kleinere innovatie budgetten en minder 
investeringsruimte bij potentiële opdrachtgevers. We hebben er goede hoop op dat we door vermarkting van 
onze aanpak en spin-off producten en diensten in de nabije toekomst onze inkomsten aan kunnen vullen, 
zodat onze werkwijze bestendig is  voor de komende jaren. Hierbij realiseren we ons wel dat vanuit de kunst 
en cultuursector er, vrij plotseling, veel partijen ons met grote interesse volgen vanwege de voorziene bezui-
nigingen in de sector.  Hoewel we een behoorlijke voorsprong hier hebben, zijn we ons bewust van de huidige 
verschuivingen in het creatieve veld. 

De geplande samenwerking op Europees niveau loopt nog niet op schema, vanwege de crisis bleek het de 
afgelopen twee jaar behoorlijk lastig voor opdrachtgevers en investeerders. Deze ambities hopen we in de 
komende jaren alsnog te realiseren. 

Samenwerking met opleidingen 
Momenteel plannen we Mediawerf, een meerjaren project in Rotterdam Zuid, waarmee hoogstwaarschijnlijk  
later dit jaar gestart wordt in samenwerking met de technische studie richtingen van twee grote MBO oplei-
dingen uit Rotterdam Zuid: Zadkine en Albeda College.  De doelgroep voor dit project is voortijdig schoolver-
laters en docenten van de opleiding die aan het thema stedelijke vernieuwing met interactief straat meubilair 
werken. 

Recentelijk is ook de verbinding naar het transdisciplinair onderzoek binnen het HBO verstevigd door de 
aanstelling van de directeur van the Patching Zone, Anne Nigten, als lector Popcultuur, Duurzaamheid en 
Innovatie aan de Hanzehogeschool, Academie Minerva in Groningen (BA en MA). Wij hopen dat er in de loop 
van 2011 een samenwerking opgezet wordt tussen de Hanzehogeschool, Academie Minerva en The Patching 
Zone. De twee partners delen een interesse in duurzaamheid, transdisciplinaire  innovatie door teams met 
kunstenaars, ontwerpers. Transformatie processen in de werk- en leefomgeving. Hiermee wordt bovendien 
de landelijke spreiding van the Patching Zone activiteiten nog meer uitgebreid. 
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Overzicht resultaten en opbrengsten 2010
 

Events, interventies, expo’s 14

Bezoekers Events, interventies, expo’s 3512

Trainingen en workshops 42

Deelnemers Trainingen en workshops 1516

Publicaties Boeken, artikelen 3

Presentaties elders 10

Bezoekers Presentaties elders 1900

Conferentie seminars en expertmeeting 4

Bezoekers conferentie  seminars en expertmeeting 141

Bezoekers online  schatting 5000

Producten, diensten Training, workshops, installaties 6

Werkervaringsplaatsen 88

Herintredende jongeren scholing en arbeidsmarkt 2

Stages HBO-universiteit 9

Medewerkers Begeleiders, jong professionals 18

ZZp-ers Samenwerking 8

Bezoekers online  Schatting 5000

Producten, diensten Training, workshops, installaties 6
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Deliverables   
Output (resultaten)   
Training, onderzoeks- en economische resultaten 
  Stages  x 
  5 deeltijd arbeidsplaatsen, tijdelijke extra medewerkers x 
  Studenten team x 
  Documentatie, project website x 
  Reader / proceeding conferentie x 
  2 publicaties / lezingen / demonstraties voor conferentie x 
  Samenwerking met koepelorganisaties (Synthens, ICT-Regie, Technopartner ) in overleg 
  Samenwerking met onderzoekspartners (b.v. onderzoeksconsortia: IPCICO, IIP-Create) x 
  Samenwerking met bedrijfsleven x 
  Samenwerking met educatieve partners x 
  Voorbereiding deelname ICT programma (NL-EU) x 
  Valorisatieplan voor inkomsten komende jaren in voorbereiding
  Evaluatie jaar 1 en eventuele aanpassing planning, activiteiten jaar 2 x 
Sociale en culturele resultaten 
  Verbetering sociale cohesie in probleemwijk x 
  Kennis uitwisseling jongeren, stagiaires en kunstenaas, jongerenwerkers en bedrijfsleven x 
  Werkconferentie, workshop sessie, stadspel (500-2000 personen) x 
Promotionele opbrengsten   
  Promotie Nederlandse creatieve industrie x 
  Uitbreiding PR acties t.b.v. conferentie, media aandacht en internationale pers x 
  Promotie creatieve jongerencultuur in Nederland x 
  Lokaal: promotie en imago verbetering van probleemwijk x 
    
Outcome (effecten)   

Training, onderzoeks- en economische effecten 
  Impuls voor Rotterdam, Nederland als vestigingslokatie voor creatieve industrie x 
  Lokaal: toename scholingskansen voor vroegtijdig schoolverlaters x 
  Instroom van kennis en kenniscirculatie (onderzoekers,studenten,ondernemers) x 
  Bijdragen van partners in conferentie en demonstrators x 
  Lokaal: tot bloei komen van Creatieve Economie x 
Sociale en culturele effecten 
  Uitwisseling tussen internatinale studenten, jongeren uit Nederland en bedrijven x 
  Kennis uitwisseling en kennis circulatie x 
  Lokaal: uitwiseling en contactentussen  jongeren en creatieve industrie x 
Promotionele effecten   
  Promotie van Nederlandse Creatieve Industrie internationaal x 
  Promotie van transdisciplinaire en geintegreerde Patchingzone aanpak x 
  Lokaal: Imago verbetering van lokatie x 
  Lokaal: toestroom bezoekers (culturele-, innovatieve-, bedrijvensector) x 
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Financiële paragraaf

The Patching Zone heeft de projecten: Big South Lab en Recycle-X in 2010 gerealiseerd. Voor het Big South 
Lab project zijn begin 2011 de afrondende werkzaamheden en de rapportage uitgevoerd. Het project Digital 
Art Lab (Zoetermeer) is momenteel nog in ontwikkeling en wordt naar verwachting in het laatste kwartaal 
van 2011 opgeleverd. Onze belangrijkste financiers waren het Creative Challenge Call Programma (een 
samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap) en de opdrachtgever voor het Big South Lab project: Pact op Zuid (dS+V), Rotterdam. Hiernaast 
werd het Recycle X project uitgevoerd op aanvraag van  en in nauwe samenwerking met Stichting Noordkaap 
in Dordrecht. De financiers hiervan waren, naast het Creative Challenge Call programma, woningcorporatie 
Trivire, SNS Reaal Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Doen Bank Giro Loterij, en het VSB 
Fonds. Het Digital Art Lab project wordt uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Kunst en Cultuur in 
Zoetermeer en uitgevoerd in samenwerking met Zoeterrmeer’s gemeentelijk innovatie programma KIZ en 
Kunstfactor, het sectorinstituut amateurkunst.  

De totale lasten voor de uitvoering van de afgeronde projecten bedroegen 537.473 Euro. Naast de directe 
inkomsten van de projecten zijn er aanvullende gelden beschikbaar gesteld door het Virtueel Platform het 
sectorinstituut voor E-Cultuur ten behoeve van kenniscirculatie, lezingen en workshops en zijn er inkomsten 
gegenereerd uit lezingen in binnen en buitenland, advieswerk, bedrijfsstages en workshops. 

Bijlagen
Het financiële verslag en de daarbij behorende accountantsverklaring zijn als aparte bijlagen toegevoegd. 

The Patching Zone
Postbus 29088
3001 GB Rotterdam
www.patchingzone.net
info@patchingzone.net


