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Eindhoven is als één van de drie partijen in de race voor een 

Futurelab, een plek waar design, technologie en samenle-

ving samenkomen, een multidisciplinair laboratorium over 

en voor onze toekomst. Waar wetenschappers, ontwerpers, 

bedrijven, de overheid en het publiek zich zullen buigen 

over urgente vraagstukken. Het bidbook ligt bij de Raad 

voor Cultuur en razend enthousiaste interim-directeur Frits 

Lintmeijer bouwt aan een steady organisatie, mocht in sep-

tember het gehoopte groene licht volgen.
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Ik vind het ontzettend span-

nend wat er in Eindhoven 

gebeurt op het gebied van tech-

niek en design, en ook kunst; 

er zijn hier zoveel bouwstenen 

aanwezig: een fantastische  

universiteit, een hogeschool, 

een museum, heel veel kennis 

en ontwikkeling. Voor mij heel 

aantrekkelijk om daaraan bij te 

dragen.”

COMPLEX (letterlijk ‘een 

samengesteld geheel’) wil com-

plexe vragen van deze eeuw 

het hoofd bieden, samen met 

wetenschappers, ontwerpers, 

bedrijven, de overheid en het 

publiek: ‘De toekomst vraagt 

om een integrale, multidiscipli-

naire aanpak, om een vrijplaats 

om te kunnen en mogen 

experimenteren. Om nieuwe 

dingen uit te proberen, te spe-

len, vragen te stellen en nieuwe 

antwoorden te vinden voor de 

grote maatschappelijke vragen 

waar we voor staan. Dat kan 

leiden van mooie vergezichten 

en diepzinnige gesprekken tot 

hele praktische toepassingen 

die nationaal en internationaal 

geïmplementeerd kunnen 

worden om zo tot systeemver-

anderingen te komen’. 

Frits: „Daarbij zal er veel vrijheid in ontwikkeling zijn, ruimte 

voor experiment zoals bij het vroegere NatLab, tegelijkertijd 

ben je ook een presentatiepodium dat wil laten zien wat dat 

oplevert of wat dat in de toekomst op kan leveren. Wat er nu 

gebeurt in de samenlevingen rond het corona-virus, daar kan 

niemand omheen. Wij kunnen straks, als het stof is opgetrok-

ken, disciplines bij elkaar brengen die vanuit elk een eigen 

invalshoek kunnen reflecteren op wat dat met mensen en 

samenleven doet. Het kan heel goed zijn dat er door de combi-

natie  van disciplines bij COMPLEX nieuwe inzichten worden 

opgedaan waarmee de TU/e of Brainport, ook gesprekspart-

ner, dan weer hun onderzoek kunnen verrijken en verdiepen.” 

Het onderzoek van COMPLEX vindt plaats aan de hand van 

drie pijlers: mens en planeet, mens en mens, mens en tech-

nologie. In 2021 zijn de door Sigaloff geformuleerde thema’s: 

de toekomst van onze zintuigen, de toekomst van afval en de 

toekomst van eenzaamheid.

Frits: „Ik heb me voorgenomen om me onder te dompelen in 

het netwerk in de stad, ik heb al een aantal ontzettend leuke 

gesprekken gehad met mensen die enthousiast zijn, Eindho-

ven staat heel erg open voor deze ontwikkeling. Er is door 

sommigen bij de presentatie gezegd dat het mooie program-

malijnen zijn, maar ook wel een beetje veilig, niet spectaculair 

nieuw. Dat is voor een deel een bewuste keuze, de thema’s zijn 

zo breed dat er alle ruimte is om nog verder door te ontwikke-

len. We gaan de stad om suggesties vragen, zowel de grote als 

de kleine organisaties, ze worden betrokken en niet beconcur-

reerd.”

COMPLEX zal pas in 2023 een vaste locatie krijgen. Frits: 

„Tot die tijd zoeken we naar plekken met allure waar je met 

COMPLEX ook wat aan toevoegt. Ik heb niet voor ogen dat je 

een traditioneel museum bouwt waar je met een spijkertje iets 

aan de muur gaat hangen, maar veel meer een podium waar 

permanente, maar ook tijdelijke manifestaties op het raakvlak 

van technologie en design te zien zullen zijn. Ik vind het 

interessant om aan de stad te vragen ‘wie voelt zich gastheer 

voor één van de programmalijnen?’ Qua vaste locatie heb ik 

nog geen voorkeur, ik zie veel mooie plekken in de stad, ik ga 

me eerst open oriënteren. Waar je ook goed naar moet kijken 

is hoe exploiteerbaar is een bestaand gebouw, of ontwikkel je 

ergens in de stad waar toch al ontwikkeld wordt? 

et rijk initieerde het Futu-

relab, waarvoor jaarlijks 

een miljoen subsidie zal 

worden uitgetrokken. 

COMPLEX, een initiatief 

van de gemeente Eind-

hoven en de vijf foun-

ding partners (de Dutch 

Design Foundation, de 

Technische Universiteit 

Eindhoven, de Design 

Academy Eindhoven, MU 

Hybrid Art House en het Van Abbemuseum), dingt 

mee. De andere kandidaten zijn Waag Society en 

Next Nature. Op 4 juni brengt de Raad voor Cul-

tuur advies uit en in september volgt een definitief 

besluit van de minister van OCW.  „Als gemeente 

Eindhoven hebben we al langer de wens om te 

komen tot een ‘museum’ of futurelab op het gebied 

van design en technologie”, zegt Monique List, 

wethouder van Cultuur en Design: „Een nationale 

instelling die we graag zien landen in Eindhoven, 

omdat het precies past bij het dna van onze stad.” 

Kwartiermaker Chris Sigaloff heeft, ondersteund 

door middelen uit de Regio Deal Brainport Eind-

hoven en voor de uitvoering van de Brainport Na-

tionale Actieagenda, een eerste verkenning gedaan 

en een uitgewerkte aanvraag voor de Rijksfinan-

ciering ingediend. De grote lijnen zijn uitgezet: 

‘COMPLEX structureert en manifesteert wat er 

al in Eindhoven gaande is, waardoor het publiek 

naast STRP festival, Dutch Technology Week en 

Dutch Design Week constant in contact komt met 

de nieuwe verhalen rondom ontwerp en technolo-

gie’. COMPLEX wordt een landelijk platform, met 

internationale uitstraling, gebruikmakend van de 

rijkdom aan ervaring en de contacten in de regio, 

staand op de schouders van de vijf founding part-

ners met hun enorme netwerk. Uit het Eindhovense 

ecosysteem worden vragen opgehaald die wor-

den vertaald in programma’s ‘in meer en minder 

innovatieve vormen; van een tentoonstelling, tot 

een serie debatten, van performances tot proto-

types die binnen het bedrijfsleven verder worden 

ontwikkeld, en van een educatief programma tot 

vergaande simulaties en speculatieve testcases’. Aan 

Frits Lintmeijer, bestuurder en strategisch adviseur 

in de publieke (culturele) sector en voormalig 

GroenLinks wethouder in Utrecht, nu tot eind 2020 

de tijd om te zorgen dat er een organisatie staat 

die COMPLEX kan realiseren. „Ik zorg dat het 

programma verder uitgewerkt is, dat er een raad 

van toezicht is, dat er functiebeschrijvingen zijn en 

misschien zelfs al mensen op verschillende functies 

als directie, programmeurs en ondersteuning. Dat 

er een draaiend geheel staat. 

Een plus kan zijn dat als je als pu-

blieke partij mee investeert in een 

gebied in ontwikkeling zoals het 

stationsgebied, dat je het daarmee 

ook een impuls geeft.” COMPLEX 

wil een (inter)nationaal platform 

zijn voor experts, maar dat ook 

interessant is voor ‘gewone Eind-

hovenaren’. Frits: „We hebben de 

doelstelling om een breed publiek 

te bereiken. 

We beginnen voorzichtig, met 

65.000 bezoekers per jaar, 

oplopend naar een verdrievou-

diging in een paar jaar, naast een 

onlinebereik. De DDW en GLOW 

hebben laten zien dat het heel goed 

mogelijk is een breed publiek te 

bereiken. Kinderen vind ik een 

belangrijke doelgroep, voor het 

onderwijs worden challenges ont-

wikkeld; we willen jaarlijks 12.000 

kinderen en jongeren bereiken met 

vragen die bij ze aansluiten, zoals 

over eenzaamheid, sociale media 

en een inclusieve klas. 

Eindhoven is een spannende, 

internationale stad geworden door 

de kenniswerkers en de maakin-

dustrie, dus hoe dan ook heb je 

een internationale opgave. Ik wil 

van meet af aan een heel goed 

marketing- en communicatietra-

ject inrichten, met de marketing-

mensen van Brainport Eindhoven 

en van Citymarketing Eindhoven, 

met de communicatiespecialisten 

van de DDW om COMPLEX op 

een goede manier in de etalage te 

zetten. De grootste uitdaging is 

misschien wel het managen van de 

verwachtingen en het kiezen uit de 

ongelofelijke hoeveelheid dingen 

die mogelijk zijn en waar je en-

thousiast van kan worden, om die 

te kanaliseren in een herkenbaar 

en uitvoerbaar programma. De 

ambities zijn heel groot en tegelij-

kertijd zijn we nu nog niks. Ideeën 

durven faseren, stap voor stap 

uitbouwen. Zorgen dat de partijen 

die vandaag een leuk idee hebben 

dat morgen niet gerealiseerd kan 

worden, overmorgen toch nog mee 

willen doen.” 
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