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In 2020 werden we allen geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. COVID-19 was wereldwijd een 

uitnodiging om de condities van ons mens-zijn op micro-, meso-, en macroniveau opnieuw te 

overwegen. We zaten thuis en we realiseerden ons het belang van menselijk contact, het buitenleven en 

de wederkerigheid van ons handelen.  

Bij KETTER&Co is in 2020 veel aandacht besteed aan communicatie- en het delen en naar buiten brengen 

van de verhalen en het werk. Er is meer ingezet op de social media en de KETTER website is opnieuw 

vormgeven en ingevuld. 

Na acht jaar werken en ontwikkelen in Veenhuizen is de methodiek van embedded design, die aan de 

samenwerking in Veenhuizen ten grondslag ligt, uitgewerkt in een boek. Shay Raviv deed onderzoek naar 

de samenwerking en schreef het boek, ondersteund door een redactieteam. Heerlijk werk ten tijde van 

Corona. Het resultaat is een boek dat zowel in het Nederlands als in het Engels zal verschijnen: A Place to 

Stay, practicing embedded design en A Place to Stay, ontwerpen in Veenhuizen. 

Ook voor het Tuinbazen project wordt een publicatie voorbereid. Dit boek zal ingaan op het belang van 

zorg en onderhoud, de menselijke maat, een stem geven aan de tuinbazen en het onderzoek naar de 

diversiteit van de culturen van de Amsterdamse parken.

LAND&HAND is dit jaar in diverse provincies gestart. In provincie Noord-Holland is het project inmiddels 

concreet en zijn de eerste studenten van het Clusius College begonnen. In Zeeland wordt begin 2021 het 

startsein gegeven en in Limburg en Noord-Brabant zijn er voldoende voorbereidingen getroffen om later 

in 2021 te starten. De projectwebsite landenhand.nl is verder ontwikkeld en staat online.

Het City Circles project, dat eind februari in Almada (Portugal) begon, veranderde van koers door de 

COVID-19 situatie: de design research studenten moesten vroegtijdig naar huis. De research en een deel 

van de presentatie moest online verder. Hoewel dit veel vroeg van het aanpassingsvermogen van de 

studenten en het minder eenvoudig was om met elkaar en de bewoners in verbinding te staan, heeft de 

Almada-editie van City Circles toch veel verrassende inzichten en verbindingen opgeleverd. Tussen de 

Voorwoord
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eerste en de tweede Coronagolf door hebben we begin september toch in het Casa da Cerca in Almada, het 

centrum van de cirkel, een tentoonstelling kunnen realiseren. 

De resultaten zijn online te zien op citycircles.nl.

Hoewel het KETTER team ook goed via Teams kan werken, is toch gebleken dat iedereen waarde hecht aan 

samenzijn. In zomer, met de deuren wijd open, was het gelukkig mogelijk om een aantal keren te genieten 

van synergie en ‘in person’ samenwerking. Laten we hopen dat we dit in 2021 meer mogen doen.

 

We realiseerden ons het belang van menselijk contact, het 
buitenleven en de wederkerigheid van ons handelen.
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Ondersteund door
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Over KETTER&Co

Een wereld zonder ketters, is een wereld zonder vragen. KETTER&Co bevraagt de wereld, initieert, 

ontwerpt en realiseert projecten om met op maat gemaakte voorstellen verandering te inspireren. 

Binnen de maatschappelijke, sociale en stedelijke ruimte wil KETTER&Co het beleid en lokale realiteit met 

elkaar te verbinden. Iedere plek is anders. Elke stad, elk dorp, elk park en elke wijk waar mensen wonen, 

verblijven en werken is uniek. Er zijn altijd overeenkomsten maar juist de verschillen maken een plek 

eigen en geven identiteit. Met haar projecten inspireert KETTER&Co de leefomgeving en het gebruik van 

de openbare ruimte. Het uitgangspunt is altijd de lokale situatie.

KETTER&Co komt voort uit het kunstenaarschap van Irene Fortuyn.

METHODE
KETTER&Co verbindt partijen uit diverse disciplines en van verschillende samenstelling om zo gezamenlijk 

oplossingen te onderzoeken. Landelijke en lokale overheden, onderwijsinstellingen, studenten, makers, 

ontwerpers, lokale ondernemers, tuinmannen, boeren, gedetineerden, nieuwkomers en bewoners van 

stad en platteland doen mee. Wij laten mensen met andere ogen naar de ander en de omgeving kijken; 

om zo de kracht van de omgeving, zichzelf én de ander ontdekken. Hiermee komen de projecten niet 

alleen ‘bottom up’ tot stand, maar zo worden ze ook ‘bottom up’ gedragen door de betrokken partijen.

KETTER projecten zijn zelfgeïnitieerd. Samen met de andere partijen laten we onze 

onderzoeksmethodieken op het project los. We verzamelen verhalen, analyseren culturen, bestuderen 

(stedelijke) landschappen, organiseren ontmoetingen, ontwerpen tentoonstellingen en visualiseren of 

concretiseren onze bevindingen. 

ERKEND LEERBEDRIJF
KETTER&Co is een erkend leerbedrijf met meerdere SBB erkenningen. In 2021 zal Sterre Schrijver, een 

student van het Cibap, een creatief MBO in Zwolle, beginnen met haar stage. 
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Communicatie KETTER&Co

Terwijl de hele wereld zich naar binnen keerde, hebben we bij KETTER&Co gekeken hoe we juist meer op de 

buitenwereld gericht kunnen zijn. We hebben gereflecteerd op de communicatie en hoe we de verhalen 

goed naar buiten kunnen brengen. Met als gevolg: werk aan websites, publicaties en samenwerkingen. 

Voor de sociale media heeft Pauline Wiersema de opdracht gekregen daar een strategie voor te maken en 

wekelijks de kanalen bij te houden. 

NIEUWE WEBSITE
Een aantal jaar geleden was Collectie Veenhuizen het belangrijkste project voor KETTER&Co. Dit bleef 

lange tijd zichtbaar in de vormgeving en communicatie van de stichting. Inmiddels zijn er projecten 

bijgekomen die om aandacht vragen. De tijd was rijp voor een redesign van de site, dat nu een platform is 

geworden waar de projecten centraal staan en de communicatie helder is.

Het uitgangspunt voor de KETTER&Co website is om de projecten centraal te stellen. Die laten 

immers goed zien waar KETTER&Co voor staat en verdienen een prominente plek. De vormgeving is 

overzichtelijker gemaakt en de ‘Over Ons’ teksten zijn herschreven. Met deze ingrepen beogen we  een 

heldere site voor partners en bezoekers, met ruimte om dieper af te dalen in de projecten op de speciale 

projectsites.
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In een tijd waar ‘in person’ ontmoetingen en verhalen vertellen 
lastig is, werd het delen van content op social media belangrijker.

IN CIJFERS
• 87 Instagram posts

• 3359 likes/views

• 21 LinkedIn posts

• 350% groei aan volgers op LinkedIn

SOCIAL MEDIA
In een tijd waar ‘in person’ ontmoeting en verhalen vertellen lastig is, werd het delen van content 

op social media belangrijker. KETTER&Co heeft ervoor gekozen om meer in te zetten op Instagram en 

LinkedIn (beeld en diepgang) om zo niet alleen de projecten, maar ook de denkwereld en referenties van 

de Ketters te delen. Op social media is het mogelijk om het proces te delen en dat past heel goed bij wat 

KETTER&Co doet. Het maakt het werk van KETTER&Co toegankelijk.
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januari  april juni

City Circles Almada

Onderzoek Veiligheidsregio’s i.s.m. DDF

Kick-off bespreking LAND&HAND  

Zeeland en Noord-Holland

Voorbereiding LAND&HAND

• Ontwikkelen website

• Permacultuur cursus online

• Samenwerking met de Parade voor 

L&H Noord-Brabant

Verzamelen materiaal Veenhuizen boek

Eindpresentatie LAND&HAND VEEN, in 

Overijssel, Cibap Zwolle aan partners 

van Hof van Saksen

Het jaar in vogelvlucht
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Toekenning Fonds 21 LAND&HAND Ontwikkelen VEENlijn en 

partnerschappen in Veenhuizen voor 

opzetten productie en webshop

Start boek Tuinbazen

Onderzoek naar en in beeld brengen van 

partners LAND&HAND Noord-Holland en 

Zeeland voor landenhand.nl gaat van start

Studenten Clusius College 

starten met LAND&HAND

Vervolg jaar in vogelvlucht

juli oktober december
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PROJECTEN 2020
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CITY CIRCLES

City Circles is een multidisciplinaire onderzoeksmethode die zich richt op de stedelijke omgeving. Het 

onderzoek speelt zich af in een cirkel met een diameter van één kilometer. Het project streeft ernaar 

nieuwe perspectieven op en manieren van kijken naar het stedelijke leven te ontsluiten en ontwikkelen. 

ALMADA
In februari begon een groep van elf studenten van de Design Academy Eindhoven met een City 

Circle in Almada, ten zuiden van Lissabon. Dit was in samenwerking met het stadsbestuur en 

tentoonstellingsruimte Casa de Cerca (tevens bibliotheek en biologische groentetuin) en werd 

ondersteund door de Nederlandse ambassade van Portugal. De pandemie gooide roet in de Portugese 

Sardinhas assadas, want de reis moest in de tweede week afgebroken worden. Toch hebben de studenten 

gezamenlijk de locatie kunnen bezoeken en moesten ze vervolgens vanuit huis het project afronden. 

De presentatie was online en de partners waren er bij. In de zomer kregen Jan en Irene gelukkig de 

mogelijkheid om toch fysiek bij de opening op locatie te zijn. 

In het centrum van Almada, in een achttiende-eeuws gebouw, was Case de Cerca het middelpunt van 

de cirkel. Deze creatieve broedplaats voor kunst en design, omringd door prachtige tuinen, was de 

uitvalbasis voor de studenten en de uiteindelijke tentoonstellingsplek. Op Instagram was het project te 

volgen via @citycirclesalmada en @casadacerca.

ONDERZOEK - ONTWERP - ONDERWIJS - INSPIRATIE - MENSELIJKE MAAT - CONTEXT - BELEID

Ondanks de pandemie leverde City Circles Almada dit jaar weer 
bijzondere inzichten op. De studenten ontwikkelden unieke en 
waardevolle perspectieven op de stedelijke omgeving en het 
landschap. Design, research en methodologie kwam samen in 
multidisciplinaire projecten. 
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VOLGENDE: VAN GOGH PARK
Hoewel er al plannen waren om een City Circle in de Europese hoofdstad te organiseren, bleek dit gezien 

de aanhoudende omstandigheden geen goed idee. Het project moest worden aangepast. Het resultaat 

was een idee dat strookt met dat wat wij massaal deden dit jaar: het landschap in duiken. In Noord-

Brabant wordt er gewerkt aan een nieuw nationaal park, genaamd Van Gogh Nationaal Park (VGNP); een 

aaneenschakeling van natuurgebieden, cultuurlandschap, dorpen en erfgoed (waaronder dat van Vincent 

van Gogh). De City Circles onderzoekstechnieken en thematieken zullen nu op het buitenstedelijke 

landschap worden toegepast.

IN CIJFERS
• 100 bezoekers

• 85 Instagram likes

• Instagram takeover van Casa da Cerca door studenten

• 30 studenten projecten

• 150 posters door de stad Almada + bereik op straat
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LAND & HAND

Dit jaar kwam de focus te liggen op bestaande projecten en 
samenwerking. LAND&HAND ging met grote stappen vooruit en dit 
werd onderstreept door toekenning van meerdere fondsen. 

LAND&HAND is een meerjarig project over de wisselwerking tussen landschap, het materiaal en het 

vakmanschap dat eruit voortkomt. Het project ontwikkelt samenwerkingen tussen MBO onderwijs, 

ondernemers en landschapsorganisaties en streeft naar een cyclisch bewustzijn bij studenten, een 

herwaardering van het vakmanschap en de emancipatie van de vakman. 

Het LAND & HAND project is na dit jaar weer een aantal grote stappen verder. Begin dit jaar werd 

het besluit genomen dat, gezien de COVID-19 situatie, de focus op de bestaande projecten en 

samenwerkingen zou komen te liggen. Het bestaansrecht van het project werd dit jaar nog onderstreept 

nadat het Gieskes Strijbis Fonds besloot om de tweede fase van LAND&HAND te steunen. Eind dit jaar 

kwam er ook ondersteuning vanuit Fonds 21 en in Noord-Holland besloot ook het Stimuleringsfonds fase 

2 van het project in Noord-Holland de financiering door te zetten. 

LANDSCHAP - ONDERZOEK - VAKMANSCHAP - ONDERWIJS - ERFGOED - BELEID

NOORD-HOLLAND
In Noord-Holland is het project van de grond. Eind 2020 zijn studenten van het Clusius College 

begonnen met onderzoek naar bloemen en de bodem. Dit jaar heeft KETTER&Co een netwerk van partners 

ontwikkeld en een concreet plan opgezet in samenwerking met het Clusius College. De verschillende 

samenwerkingspartners (Hortus Alkmaar, MediGran zaden, UitHeemskerk.nl, City Plot, Noord-

Hollands Landschap) zijn door Laura en Noor, twee jonge ontwerpers,  geïnterviewd en gefilmd voor de 

landenhand.nl website. Er zijn ook contacten gelegd met Ode aan het Landschap 2021, een nationaal 

evenement waarvan het LAND&HAND project deel zal gaan uitmaken.
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De basis van de tweede fase van het project is een proeftuin, die in samenwerking met Noord-Hollands 

Landschap, CityPlot.org en MediGran zal worden aangelegd met inheemse zaden en eetbare bloemen. De 

studenten van het Clusius College zijn al begonnen met hun onderzoek. In de proeftuin worden bloemen 

geteeld, lokaal inheems, vanuit zaad in de volle grond. Hiervan worden kleine boeketjes gemaakt, 

gepresenteerd in aardewerk vaasjes. Dit gebeurt op basis van voorbeelden van het Noord-Hollands 

Slibaardewerk, zoals te vinden is in het in Museum Jan Boon in de Rijp. De vaasjes, de styling en de 

verpakking worden ontwikkeld door de afdeling In- & Outdoor styling. De boeketten en de bloemsoorten 

door de afdeling Bloem en Design.

Het themajaar 2021 draait met Ode aan het Landschap dit jaar om het Nederlandse lokale landschap. 

NBTC, de organisator van het themajaar, werkt samen met musea en culturele instellingen in Nederland, 

hedendaagse kunstenaars, designers, ontwerpers, nationale parken, natuurorganisaties en steden en 

regio’s waar de programmering plaatsvindt. In Noord-Holland komt LAND&HAND bij de programmering 

in de top 10 te staan, omdat het thema er uiteraard naadloos op aansluit. Het is een passende 

samenwerkingspartner die voor veel zichtbaarheid kan zorgen.

 

Het Nederlandse lokale landschap staat centraal. Verschillende 
samenwerkingspartners zijn in beeld gebracht en er wordt 
samengewerkt met Ode aan het Landschap 2021. In de tweede fase 
wordt er een proeftuin aangelegd. De studenten van het Clusius 
College zijn al druk bezig met het onderzoek. 

ZEELAND
In Zeeland is een goede samenwerking met het Scalda College op poten gezet, waarmee we de circulaire 

leeromgeving gaan verkennen, ontwerpen en in praktijk brengen door middel van een plug-in circulair 

strandpaviljoen. Hoe kan er, met respect voor de omgeving en lokale bevolking, een fysieke plek 

worden ontwikkeld met circulariteit, lokaal vakmanschap en het Zeeuwse landschap in gedachten? Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de bouwvoorbereiding, de benodigde lokale of herbruikbare materialen, de 

bouw, de energievoorziening en het berekenen en ontwerpen van de elektrotechnische installatie, het 

interieur, het schilderwerk, de keuken en wat er gegeten en gedronken wordt, en de hospitality. Om hier 

invulling aan te geven werken we samen met Erfgoed Zeeland, om het project aan te laten sluiten op de 

lokale erfgoedlijnen waardoor toeristen ook buiten het seizoen kunnen worden aangetrokken. Ook het 
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Familiehotel ‘de Milliano’ in Breskens is betrokken als mogelijk landingsplek voor de eerste plug-in. 

Hoewel de lokale financiering nog op zich laat wachten, zullen de eerste studenten waarschijnlijk al begin 

2021 starten met onderzoeken ter inspiratie voor het strandpaviljoen. Hiervoor wordt samengewerkt met 

een aantal (lokale) ontwerpers: Digna Kosse en Lucas Mullié van de Foodcurators en Joost Dingemans. Zij 

zullen ieder een deel van de onderzoeken en de uitwerking van de plug-in op zich nemen. 

Het Nederlandse lokale landschap staat centraal. Verschillende 
samenwerkingspartners zijn in beeld gebracht en er wordt 
samengewerkt met Ode aan het Landschap 2021. In de tweede fase 
wordt er een proeftuin aangelegd. De studenten van het Clusius 
College zijn al druk bezig met het onderzoek. 

LIMBURG
In Limburg heeft het LAND&HAND project de titel ‘Het Eetbare Landschap’ gekregen, waarmee er 

naar voeding, gezondheid en akkerbouw wordt gekeken. Hier is de landingsplaats al bekend: het 

museumrestaurant van Bommel en Van Dam. Het museum wordt op dit moment verbouwd en biedt 

ruimte voor het project om de bezoeker in het restaurant te verbinden met het Limburgse landschap. Het 

Citaverde, een groen MBO-college in Limburg met onder andere locaties in Heerlen, Roermond en Horst, 

zal het project verder ontwikkelen. 

De jonge ontwerpers Noor en Laura zijn ook hier bij een aantal partners (ondernemers) op bezoek 

geweest. 

NOORD-BRABANT
Dit jaar kwam rondreizend theaterfestival De Parade voor het eerst naar Eindhoven. Het was uiteraard 

niet het grootse feest waar men op had gehoopt, maar het was wel het startsein voor een samenwerking 

met KETTER&Co. Komend jaar zal het project, in samenwerking met het Van Gogh Nationaal Park en het 

practoraat (lectoraten voor MBOs) van het St.Lucas in Boxtel worden geconcretiseerd.
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WEBSITE
De website voor LAND&HAND is een feit: het staat online. De prachtige kaart, een illustratie van Daeun 

Lim, vormt hiervoor de basis. Op landenhand.nl zijn de partners, de projectbeschrijvingen en de 

onderzoeksresultaten over de partners in Limburg en Noord-Holland van Laura en Noor te vinden. De site 

zal steeds worden bijgewerkt wanneer er nieuwe samenwerkingen en partners bijkomen. 

IN CIJFERS
• 1 nieuwe website online: landenhand.nl

• 15 partneronderzoeken gepubliceerd op landenhand.nl

• 2 lesprogramma’s opgezet voor start 2021

• 1 lesprogramma gestart

• 25 Zeeuwse strandpaviljoens bezocht

De website voor LAND&HAND staat online met een 
prachtige, geillustreerde kaart. De partners, projecten en 
onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.

Het Eetbare landschap: voeding, gezondheid en akkerbouw komt 
samen in het museumrestaurant van Bommel en Van Dam.
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Met TUINBAZEN werken we in de Amsterdamse parken. Het TUINBAZEN-project besteedt aandacht aan 

ontwerp, onderhoud en gebruikersgemeenschap van de openbare ruimte. Met TUINBAZEN willen we de 

meent inspireren en helpen nieuwe modellen hiervoor te ontwikkelen en samen tot nieuwe verhoudingen 

te komen. 

TUINBAZENBOEK
Dit jaar ging men massaal de Amsterdamse parken in. Het belang van de parken werd stevig onderstreept. 

Dit vormde de aanleiding om de projecten van Tuinbazen te bundelen en de boodschap breder te delen. In 

samenwerking met Liesje Lokbi, een voormalige Ketter, is een eerste versie van het boek opgemaakt.  

Het boek zal in 2021 worden uitgegeven. 

TUINBAZEN

Dit jaar ging men massaal de Amsterdamse parken in. Het belang 
van de parken werd stevig onderstreept. Dit was de aanleiding om 
de projecten van Tuinbazen te bundelen en de boodschap breder te 
delen.

LANDSCHAP - MENSELIJKE MAAT - BELEID - VAKMANSCHAP - ZORG
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VEENHUIZEN

In 2019 werd er groen licht gegeven om een onderzoek te doen 
en een boek te maken over METHODE VEENHUIZEN, waarin het 
ontwikkelen van een culturele biografie als methode voor inclusieve 
gebiedsontwikkeling gepositioneerd wordt. Dit wordt begin 2021 
naar de drukker gestuurd. 

Na acht jaar werken en ontwikkelen in Veenhuizen is de methodiek van embedded design die aan de 

samenwerking in Veenhuizen ten grondslag ligt, uitgewerkt in een boek. Shay Raviv deed onderzoek naar 

de samenwerking en schreef het boek ondersteund door een redactieteam, heerlijk werk ten tijde van 

Corona. Het resultaat is een boek dat zowel in het Nederlands als in het Engels zal verschijnen: A Place to 

Stay, practicing embedded design en A Place to Stay, ontwerpen in Veenhuizen. 

 

2020 was het laatste jaar van de achtjarige samenwerking  tussen de Design Academy Eindhoven 

(DAE), gemeente Noordenveld, Provincie Drenthe, P.I. Veenhuizen en KETTER&Co. We sluiten af met 

een publicatie waarin we de in Veenhuizen ontwikkelde ‘embedded design’ methode delen, de impact 

beschrijven en future scenario’s schetsen. Met de partners die allen nog steeds heel geïnteresseerd 

zijn, wordt gezocht naar een samenwerking 2.0. Vanaf januari heeft Ketter in Veenhuizen een huisje ter 

beschikking. Dit zal het project, door ter plekke te kunnen zijn en werken, weer nieuwe energie geven. 

Naast het ontwikkelen van het vervolg van de samenwerking wordt de focus voor 2021 om de VEENlijn, 

met water, zeep, zalf, kaarsen en Turvers veenstiften, te positioneren.

In 2019 werd er groen licht gegeven om een onderzoek te doen en een boek te maken over METHODE 

VEENHUIZEN, waarin het ontwikkelen van een culturele biografie als methode voor inclusieve 

gebiedsontwikkeling gepositioneerd wordt. Dit was het jaar waarin het onderzoek en het maken van het 

boek is uitgevoerd. Aan de hand van interviews, het aanhalen van projecten en het delen van inzichten 

wordt de methode in kaart gebracht, beschreven en zo deelbaar en herhaalbaar gemaakt. De uitgever is 

Onomatopee. Het boek is bijna rond en zal begin 2021 naar de drukker worden gestuurd. 

ERFGOED - ONDERZOEK - ONTWERP - ONDERWIJS - BELEID - LANDSCHAP
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VEENLIJN
De VEENlijn, waarvoor verschillende producten ontwikkeld zijn, maakt het landschap ervaarbaar. Dankzij 

de vormgeving van Thijs Verbeek zijn de voorbereidingen van de producten grotendeels afgerond. Met 

De Eerste Wijk, een onderneming in Veenhuizen waar met een brede doelgroep wordt gewerkt (zoals 

gevangenen en asielzoekers), is in december een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij de 

productie en handling van de VEENlijn producten in Veenhuizen zal plaatsvinden.

UITVEENHUIZEN 
Er zijn door de jaren heen een aantal mooie producten ontwikkeld rondom het thema Veenhuizen. Deze 

producten zijn onder andere te koop in het hotel Bitter & Zoet in het dorp zelf, maar er liggen kansen om 

de producten breder toegankelijk aan te bieden. Eind 2020 is KETTER&Co een samenwerking aangegaan 

met UitVeenhuizen.nl, een webshop waar de producten ook verkocht gaan worden. 

IN CIJFERS
• 1 nieuw boek ontworpen, A Place To Stay

• Oplage A Place To Stay is 2500, waarvan 1150 al verkocht in voorverkoop

• 19 interviews met 29 mensen voor A Place To Stay

• 2de uitgave Tales of Veenhuizen

• Oplage Tales of Veenhuizen is 1000, waarvan 200 voorbesteld door regio Assen-Drenthe. Hiermee 

zijn de drukkosten gedekt

• 1275 Collectie Veenhuizen producten verkocht

De VEENlijn, waarvoor verschillende producten ontwikkeld zijn, maakt het 
landschap ervaarbaar. In december is er een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten; de productie en handling van de VEENlijn zal in Veenhuizen 
plaatsvinden.
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WHAT IF LABS

De Dutch Design Foundation heeft KETTER&Co uitgenodigd om een ontwerpmethodologie te ontwikkelen 

voor onderzoek naar het project What If Lab: Position Paper 2025. Er werd voor dit What If Lab 

samengewerkt met een aantal opdrachtgevers om input te leveren voor het Position Paper Politie. Dit zijn 

het Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Regio, Burgemeester en Politie.

ONDERZOEK POSITION PAPER 
Het Position Paper signaleert de huidige maatschappelijke verschuivingen en beschrijft de 

veranderingen, nieuwe maatregelen en middelen noodzakelijk om een weerbare politie in de toekomst 

te kunnen garanderen. KETTER&Co werkte voor dit project samen met de ontwerpers Shay Raviv, Noor 

Bootsma en Laura Hoek.

De politie heeft de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt, ook in hun relatie met burgers 

buiten de stedelijke gebieden. Politiebureaus verdwijnen en de politie is minder fysiek aanwezig. 

Welke impact hebben deze veranderingen op het beeld dat de burgers van de politie hebben in deze 

buitenstedelijke gebieden? Wat zijn hier de ervaringen, behoeften en vragen van burgers over het 

opereren van de politie? Door onderzoek te doen in 4 dorpen in Brabant en Limburg, die allemaal op 

een andere manier met criminaliteit te maken hebben, hebben we een beeld geschetst van de rol van de 

politie buiten het stedelijke gebied en de mogelijkheden van die rol in de toekomst.

ONDERZOEK - IN OPDRACHT - POLITIE - INSPIRATIE - MENSELIJKE MAAT - CONTEXT - BELEID
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2021 wordt het jaar waarin LAND en HAND echt zichtbaar wordt en impact gaat hebben. Door meerjarige 

bijdragen van zowel Gieskes Strijbis Fonds als Fonds 21 kan het project opgeschaald worden en gaan we 

werken met meer meer partners en jonge ontwerpers. Er wordt gewerkt aan duurzame samenwerkingen, 

langdurige worteling in van het project in het curriculum en verbindingen met de verschillende 

practoraten in het land, waarmee er op beleidsniveau meer impact kan worden gerealiseerd. In 2021 zal 

het LAND en HAND project ook op professionele kunst en design podia als DDW gepresenteerd worden. 

In de eerste helft van het jaar worden er twee boeken uitgegeven. “A Place to Stay, embedded design in 

Veenhuizen” en “Tuinbazen”. 

Met van Gogh Nationaal Park gaan we in samenwerking met Design Academy Eindhoven een 

experimentele en Corona proof City Circles doen  in de vorm van een landschapscirkel. Er wordt gewerkt 

met een cirkel van 10 km en de methodiek wordt toegepaste op de relatie  tussen het stedelijk en 

natuurlijke landschap. 

En last but not least 2021 wordt het jaar dat de VEENlijn gelanceerd gaat worden. In lijn met de 

ambities van LAND en HAND is de VEENlijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen en humuszuur uit het 

veenlandschap.

De plannen voor 2021 zijn zo bedacht dat ze afhankelijk van de ontwikkelingen van Covid live of on-line 

gerealiseerd kunnen worden. 

Vooruitblik
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Dit jaar bestond het KETTER&Co team uit: Irene Fortuyn (directeur en artistiek leider); Carine Middeldorp 

(onderzoeker, aanvrager en overzichtshouder); Jan Melis (ontwerper, onderwijs specialist en 

projectleider LAND&HAND Zeeland); Roland Smit (ontwerper, projectleider LAND&HAND Noord-Holland); 

Pauline Wiersema (campaigner, communicatie). Liesje Lokbi, vormgever van het Tuinbazenboek. Zoals 

gewoonlijk werkt KETTER&Co met meerdere partijen samen en bouwen we sterk op de &Co’s.

Speciale dank aan onderzoeksters Laura Hoek en Noor Bootsma, voor al hun bezoeken door het land; de 

Foodcurators Digna en Lucas en Joost Dingemans voor hun inzet in Zeeland, waarvan we de uitwerking vol 

zin tegemoet gaan in het nieuwe jaar; Shay Raviv, Thijs Verbeek en Tessa Blokland voor het verzamelen en 

vormgeven van de prachtige verhalen uit Veenhuizen; en de vele partners (ondernemers, hotels, makers, 

beleidsmakers, onderzoekers, creatieveling en docenten) die het werk van KETTER&Co mogelijk maken. 

ONZE ORGANISATIE

Irene Fortuyn

Jan Melis

Carine Middeldorp

Roland Smit

Pauline Wiersma

Liesje Lokbi
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Een van de kerndoelstellingen van Stichting KETTER&Co is dat zij beoogt gebruikers, bewoners, overheden en 

ondernemers duurzaam met de sociale en de openbare ruimte te verbinden. De ervaringen in onze maatschappij 

met de effecten van de covid-19-pandemie laten eens te meer het belang van deze doelstelling zien. Tegelijkertijd 

dwong de pandemie tot vele aanpassingen in ons leven in die sociale en openbare ruimte. Ook het hart van onze 

werkwijze, verbinden en samenwerken, moesten we in praktische zin opnieuw definiëren en uitvinden. Dankzij 

de grote persoonlijke inzet van alle betrokken ketters en de co’s in onze projecten is dit op een geweldige manier 

gelukt. Wij zijn dan ook bijzonder trots op de prachtige resultaten die KETTER&Co heeft gerealiseerd in 2020. 

Het bestuur van Stichting Ketter&Co heeft het afgelopen jaar driemaal vergaderd. Naast de reguliere agendapunten 

rondom begroting, voortgang en jaarverslag stond als hoofdthema dit jaar verdergaande professionalisering steeds 

weer op de agenda. De reden hiervoor is dat wij als bestuur denken dat KETTER&Co zoveel mooie projecten te bieden 

heeft aan de maatschappij, dat het de moeite waard is om de activiteiten een brede bekendheid te geven, waar 

mogelijk uit te breiden, en voortgang en ontwikkeling in te bedden in een bredere organisatie.

In 2021 zullen drie van de vier bestuursleden vertrekken. Ten behoeve van de continuïteit is besloten dat Raoul van 

Aalst, als enig blijvend bestuurslid, het voorzitterschap zal overnemen. Voor de invulling van de overige posities is 

gesproken over de hiertoe gezochte profielen. Daarbij heeft het uitbreiden van de diversiteit in achtergronden en 

ervaring de hoogste prioriteit. De invulling van de bestuursposities zal binnen dit kader in 2021 zijn beslag krijgen.

Namens het voltallig bestuur,

Raoul van Aalst

NAMENS HET BESTUUR


