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NEGATIEF

Inleiding en samenvatting
Het is de missie van Cartoon Movement om mensen dichterbij elkaar te brengen en 
daarmee bij te dragen aan meer balans in samenlevingen die in beweging zijn. 
Bewegingen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de huidige wereldwijde 
coronacrisis of door polarisatie en/of autoritair bestuur. Door online en offline ideeën, 
perspectieven en meningen aan te dragen vanuit een universele beeldtaal, de politieke 
cartoon, brengt Cartoon Movement gedachten en dialoog op gang.

Cartoon Movement biedt twee soorten programma’s aan: het Next Movement 
programma en op maat gemaakte partner programma’s. Het Next Movement 
programma is erop gericht om een intergenerationele dialoog opgang te brengen over 
maatschappelijke thema’s. Cartoon Movement vraagt verschillende generaties om hun 
ideeën over te toekomst te delen. Deze ideeën worden vervolgens via het platform 
omgezet in professionele cartoons die het startpunt voor dialoog zullen bieden. Aan het 
einde van het programma, zullen deze verschillende ideeën over de toekomst, in de 
vorm van cartoons, als een mozaïek gepresenteerd worden. De Mozaïek zal ‘the 
collaborative narrative about the future we need’ in beeld uitdrukken. 

De partner programma’s hanteren dezelfde methodiek maar richten zich op 
onderwerpen die worden aangedragen door partners, zoals de Nederlandse 
ambassade in Litouwen die een programma wenst rond de thema’s weerbaarheid en 
burgerrechten. Er zijn verschillende niveaus waarop partners toegang kunnen krijgen 
tot het platform, al naargelang hun wensen.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie is niet overtuigd door de aanvraag van Cartoon Movement. Ze 
stelt voorop dat het belang van cartoons in het publieke discours niet te onderschatten 
is. Ook de omschreven missie van de organisatie vindt ze waardevol, maar ze ziet de 
voorgestelde activiteiten niet als een samenhangend programma gericht op het 
bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de 
hedendaagse vormgeving. In de aanvraag wordt naar mening van de commissie vooral 
de maatschappelijke rol van en de impact die een cartoon kan hebben belicht. Enkel 
de omschrijving van de innovatie pijler lijkt te hinten op de ontwikkeling van het 
vakgebied, maar juist deze pijler positioneert de aanvrager als iets waarmee vooral een 
nieuw publiek bereikt dient te worden en niet als innovatie van het vakgebied zelf. De 
commissie is er dus niet van overtuigd dat de voorgestelde activiteiten bijdragen aan 
de artistieke ontwikkeling van de cartoon-discipline. In de aanvraag vindt de 
commissie geen houvast om de artistieke kwaliteit die nagestreefd wordt te 
beoordelen. Er worden geen selectiecriteria gegeven en ook het gebruikte 
beeldmateriaal in de aanvraag overtuigt daarin niet.
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De commissie is er niet van overtuigd dat de aanvraag een activiteitenprogramma 
betreft dat tot de kerntaak van de instelling behoort. Ze interpreteert de aanvraag 
eerder als een pitch voor een nieuw op te zetten platform waarbij vraag naar en 
aanbod van cartoons op een originele manier bij elkaar gebracht worden. Ze mist 
daarin een helder impact framework waarin de gestelde doelen in missie en visie 
gekoppeld worden aan de doelen die met de activiteiten bereikt worden. Hierdoor is 
het de commissie onduidelijk wat zowel de artistieke en maatschappelijke impact van 
het programma gaat zijn.

Alles overziend komt de commissie tot een negatief oordeel over zowel de artistieke en 
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als de relevantie van de 
gekozen thematiek voor de discipline vormgeving. De commissie is er wel van 
overtuigd dat het programma een redelijk divers publieksbereik zal hebben.
Concluderend is de commissie er niet van overtuigd dat het voorgestelde 
activiteitenprogramma een betekenisvolle bijdrage zal leveren aan de Nederlandse 
vormgeving in het algemeen en de cartoon-discipline in het bijzonder. 

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag niet te honoreren. Ze meent, na 
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat het 
voorgestelde activiteitenprogramma voor 2021 onvoldoende aansluit op de 
doelstellingen van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.
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