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Yksi Expo 
Rethinking Plastic   
€ 88.500 

NEGATIEF

Inleiding en samenvatting
Yksi Expo, gevestigd in Eindhoven, is een centrum voor design, duurzaamheid en 
circulariteit en intermediair tussen jonge ontwerpers, bedrijven en kennisinstellingen. 
Onder de noemer Rethinking Plastic gaat Yksi Expo zich tot eind 2022 volledig op het 
thema plastic richten met wisselende exposities en tal van nevenactiviteiten. 

Plastic geldt als een goedkoop wegwerpmateriaal. Ontwerpers kunnen ons anders 
naar dit materiaal laten kijken. Door alternatieven te ontwikkelen of door zodanig te 
ontwerpen dat plastic producten langer mee gaan en beter te scheiden en dus beter te 
recyclen zijn. Ook is een wereld te winnen bij het inzamelen, hergebruiken en upcyclen 
van plastic tot nieuwe producten. Ook kunnen ontwerpers (gevoels)waarde creëren 
zodat gebruikers plastic anders gaan beleven. 

Yksi Expo werkt samen met diverse partners, bedrijven en de Federatie Nederlandse 
Rubber– en Kunststofindustrie. Ook gaan studenten van diverse ontwerpopleidingen 
op MBO-, HBO en universitair niveau aan de slag met plastic. De aanvraag voor het 
activiteitenprogramma past binnen een breder langlopend traject, maar is specifiek 
gericht op de exposities en het omlijstende programma van activiteiten in 2021 en de 
inbreng en ontwikkeling van het Yksi Expo Young Talent Team, pasafgestudeerden van 
ontwerpopleidingen zoals Design Academy Eindhoven en TU Eindhoven. De 
ontwerpers van het Young Talent Team krijgen de gelegenheid om zich met nieuw 
werk in de kijker te spelen. Daarnaast doen zij kennis en ervaring op en bouwen ze aan 
hun netwerk van contacten met bedrijven, kennisinstellingen en media. Dat versterkt 
hun positie als professional en hun ondernemerschap. De Rethinking Plastic Academy 
(wel onderdeel van het totale project, maar geheel los van deze subsidieaanvraag 
gefinancierd) helpt bij het inbedden van de complexe thema’s duurzaamheid, 
circulariteit en ketendenken in het ontwerponderwijs. Ook ontstaat een netwerk van 
bedrijven, opleidingen en een groeiende groep jonge ontwerpers met kennis over en 
inzicht in deze complexe materie. 

Het voorgestelde programma is het vervolg op eerste fase van Rethinking Plastic 
(periode 2 september – 31 december 2020) waarvoor Cultuur Eindhoven een subsidie 
heeft toegekend als Plusproject.

Overwegingen van de adviescommissie
Hoewel ze waardering heeft voor de ambitie die uit het voorstel van Yksi Expo spreekt, 
reageert de adviescommissie over het algemeen terughoudend op het plan. De keuze 
voor het thema plastic en het presenteren van plastic gerelateerde, duurzame en 
circulaire concepten en projecten noemt de commissie interessant. Ze mist echter een 
sterke uitwerking en vernieuwende visie op het thema plastic dat binnen het vakgebied 
al jaren in de belangstelling staat. Over het voornemen een platform te bieden voor 
talent en jonge makers te begeleiden is ze positief, maar de commissie stelt dat in het 
voorstel te weinig is toegelicht hoe dit in zijn werk zal gaan. Daarnaast noemt de 
commissie de onderbouwing voor de nevenexposities en het randprogramma summier 
beschreven waardoor ze weinig inzicht krijgt in de kwaliteit van het programma. 
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Voorts laat de commissie zich kritisch uit over de mate waarin sprake is van een divers 
publieksbereik. Uiteraard ontvangt het platform tijdens de Dutch Design Week zeer 
hoge bezoekersaantallen maar de commissie vraagt zich of op welke wijze het platform 
gedurende de rest van het jaar een breed publiek zal weten te bereiken. De commissie 
mist een visie op diversiteit en inclusie wat betreft publiek en programma. 

Kijkend naar de criteria van de regeling dan beoordeelt de commissie de artistieke en 
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als voldoende. De relevantie 
van de gekozen thematiek voor het vakgebied en de mate van divers publieksbereik 
worden door de commissie minder goed beoordeeld. Tot slot vindt de commissie de 
consistentie in doel en opzet van het programma onvoldoende. 

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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