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Gardeners is een all-round creative agency where good things grow. We willen de wereld inspireren met de kracht van 
positiviteit en de simpele keuze om het goede te doen. Door onze earned media manier van denken maken we verhalen van 

merken relevant en nieuwswaardig, waardoor ze doorverteld worden en kunnen groeien. Zodat uiteindelijk, mensen en 
merken meer betrokken raken, bij elkaar en bij de wereld om hen heen. Onze missie is om creativiteit, ondernemerschap en 

ons brede netwerk in te zetten om een positieve impact te maken op de wereld.
 

Vondelstraat 120 D, 1054GS Amsterdam
020-261926 www.gardeners.nl

Beeckestijn Business School is hét opleidingsinstituut voor digital, marketing, cx, data & communicatie. 
En combineert strategie, theorie en praktijkkennis in kortdurende, praktische opleidingen & trainingen 

op verschillende niveaus.
 

Leusderend 30, 3832 RC Leusden
info@beeckestijn.org  088 1474100

We are a creative agency, production company and representation agency with over 40 years experience in advertising.  
We are a team of diverse thinkers, creators and connectors who like to engage consumers and motivate action through 

visual storytelling and high end imagery. In our spare time we like to organise events to inspire, foster conversations and 
promote art and its creators. We are the centre for creation. Since 1976.

ConceptD biedt een nieuwe belevenis op het gebied van computers die de barrières tussen mens en technologie 
doorbreekt en creators in staat stelt hun volledige potentieel te benutten. 

acer.com/ac/nl/NL/content/conceptd-home

Europalaan 89, 5232 BC 's Hertogenbosch

Aandacht en beleving. Daar is creativiteit voor nodig. Ruwer begrijpt als geen ander het creatieve proces. Wij denken immers 
al meer dan 20 jaar met onze opdrachtgevers mee. Ruwer begrijpt het creatieve proces vanaf de eerste vluchtige gedachte tot 

aan het eindresultaat. We begrijpen de organisaties die mede dankzij hun creativiteit succesvol zijn. En we leveren de 
professionals die voor dat succes nodig zijn. Talent voor design, development en data.

Cruquiuskade 191, 1018 AM Amsterdam
+31 20 423 5005  info@ruwer.nl  www.ruwer.nl
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Here to stay
We kondigden het al eerder dit jaar aan: VR/AR is here to stay. Daarvan doet deze tweede special van dit jaar 
verslag. Terwijl steeds meer modemerken de techniek omarmen en succesvol toepassen, is er toch ook nog 
heel veel aarzeling in marcom-kringen over toepassingsmogelijkheden die ‘zoden aan de dijk’ zetten. Maar 
ondertussen heeft bijvoorbeeld Jeep al volop bewezen hoe effectief AR kan zijn (meer over deze case vanaf 
pagina 34). Het is dan ook helemaal terecht dat Bram van de Ven van Arfected (featured story vanaf pagina 
28) stelt dat ‘de doelgoep de functionaliteit van AR steeds beter begrijpt’.

Zijn we dan nu zo’n beetje waar we willen zijn? Nee, bij lange na niet. Maar zodra G5 echt wordt uitgerold, is 
er geen houden meer aan. Slimme marketeers steken dus nù hun neus buiten de deur en pakken alvast een 
verlossende voorsprong. Deze uitgave helpt je op weg met tips, visies van specialisten en cases in alle 
soorten en maten die houtsnijden. 

Laatste tip: vergeet ook niet even binnen te stappen bij het Design Museum Den Bosch waar de 
tentoonstelling Screenwear je zonder twijfel gaat overrompelen.

Earlier this year we made a statement: VR/AR is here to stay. That is exactly what this year's second special reports on. While 

more and more fashion brands are embracing the technology and applying it successfully, there still is a lot of hesitation in 

marcom circles about the possibilities in 'make a difference'. In the meantime, Jeep, for example, has already amply proven 

how effective AR can be (more on this case from page 34 onwards). It is therefore entirely justified that Bram van de Ven, 

founder of Arfected (featured story from page 28 onwards) states that "the target audience increasingly understands the 

functionality of AR".

But: we’re not yet were we want to be; not by a long shot. But once G5 is really rolled out, there 

will be no stopping it. So, smart marketers should put their nose outside the door now and get 

a head start. This publication helps you on your way with tips, views of specialists and cases of 

all shapes and sizes that make sense. 

Final tip: don't forget to pop into the Design Museum Den Bosch, where the Screenwear 

exhibition is bound to overwhelm you.

Nicolette Hulsebos
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Na een daverende start in de Hayward Gallery in 
Londen komt de tentoonstelling In the Black Fantastic 
dit najaar naar Kunsthal Rotterdam. Je stapt binnen in 
een ervaring op het snijvlak tussen de werkelijkheid en 
verschillende fantasiewerelden. Elf hedendaagse 
kunstenaars uit de Afrikaanse diaspora creëren een 
krachtige boodschap. Door middel van 
verbeeldingskracht en technische virtuositeit kaarten 
de kunstenaars racisme en sociale ongelijkheid aan. Zij 
halen inspiratie uit folklore, mythe, sciencefiction, 
spirituele overleveringen en afrofuturisme. De 
tentoonstelling laat schilderkunst, fotografie, video, 
sculptuur en mixed-media installaties zien van Nick 
Cave, Sedrick Chisom, Ellen Gallagher, Hew Locke, 
Wangechi Mutu, Rashaad Newsome, Chris Ofili, Tabita 
Rezaire, Cauleen Smith, Lina Iris Viktor en Kara Walker. 
De kunstenaars willen met hun fantasie nieuwe, 
mogelijke werkelijkheden verkennen. Zo begon de 
Amerikaanse Nick Cave (1959) dertig jaar geleden aan 
zijn serie Soundsuits als reactie op de brute 
mishandeling van Rodney King door de Los Angeles 
politie. Met patronen, kleuren en versieringen wordt 
het lichaam van de drager verborgen en beschermd. 
Tegelijkertijd trekt het alle aandacht. Recentelijk maakte 
hij Soundsuit 9:29, verwijzend naar de moord op 
George Floyd. Zelfs na inmiddels vijfhonderd 
Soundsuits zijn de werken nog steeds al te actueel.

After a resounding start at London's Hayward Gallery, the 

exhibition In the Black Fantastic is coming to Kunsthal 

Rotterdam this autumn. You step inside an experience at 

the intersection between reality and various fantasy worlds. 

Eleven contemporary artists from the African diaspora 

create a powerful message. Through imagination and 

technical virtuosity, the artists address racism and social 

inequality. They draw inspiration from folklore, myth, 

science fiction, spiritual lore, and Afrofuturism. The 

exhibition showcases painting, photography, video, 

sculpture and mixed-media installations by Nick Cave, 

Sedrick Chisom, Ellen Gallagher, Hew Locke, Wangechi 

Mutu, Rashaad Newsome, Chris Ofili, Tabita Rezaire, 

Cauleen Smith, Lina Iris Viktor and Kara Walker. 

Artists want to use their imagination to explore new, 

possible realities. American Nick Cave (1959), for instance, 

began his Soundsuits series 30 years ago in response to the 

brutal beating of Rodney King by Los Angeles police. With 

patterns, colours and embellishments, the wearer's body is 

hidden and protected. At the same time, it attracts all the 

attention. Recently, he made Soundsuit 9:29, referring to 

the murder of George Floyd. Even after now five hundred 

Soundsuits, the works are still all too topical. 

Kunsthal Rotterdam

In the Black Fantastic

19 november 2022 t/m 9 april 2023
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Wild in Blue

Wanrooij Gallery presenteert tot en met 21 januari 2023 
een solo-expositie van de Amerikaans-Koreaanse 
beeldend kunstenaar Koh Sang Woo. Met de expositie 
'Wild in Blue' toont de galerie een selectie kleurrijke 
fotografische schilderijen. Voor de portretten van 
bedreigde diersoorten met menselijke eigenschappen, is 
prominent gebruikgemaakt van de kleur blauw met een 
subtiel roze hart. De kunstenaar combineert in zijn werk 
fotografie met digitale schilderkunst.

Wanrooij Gallery presents a solo exhibition of the American-

Korean visual artist Koh Sang Woo from 21 October 2022 until 

21 January 2023. The exhibition 'Wild in Blue' shows a 

selection of colorful photographic paintings. The vivid 

portraits of endangered animals, with human characteristics, 

display a prominent use of blue with a subtle pink hart. The 

artist combines photography with digital painting.

Wanrooij Gallery

KNSM- laan 301 in Amsterdam
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Ongewoon alledaags
Tot en met 12 november vind je bij Galerie Mokum de 
nieuwste werken van Cindy Rizza (Maine, Southern New 
Hampshire) en Stijn Rietman (Drachten). Hoewel de 
voorstellingen van hun olieverfschilderijen sterk uiteenlopen, 
hebben de twee veel gemeen. Zowel Rizza als Rietman 
beschikken over een ongekende techniekbeheersing en 
beiden hebben een sterk gevoel voor stofuitdrukking. 
Bovendien hebben beide kunstenaars een visuele fascinatie 
voor alledaagse onderwerpen en voorwerpen.

Until 12 November, you will find the latest works by 

Cindy Rizza (Maine, Southern New Hampshire) and 

Stijn Rietman (Drachten) at Galerie Mokum. Although 

the representations of their oil paintings vary widely, 

the two have much in common. Both Rizza and 

Rietman possess an unprecedented mastery of 

technique, and both have a strong sense of fabric 

expression. Moreover, both artists have a visual 

fascination with everyday subjects and objects.

1717

Cindy Rizza - Verdant
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Twerken, vogue, fortnite, flashmobs, een soefi of 
stoelendans. Anouk Kruithof is gefascineerd door dans als 
een vorm van zelfexpressie en empowerment. Dit bracht 
haar ertoe om dansstijlen van over de hele wereld te 
onderzoeken. Samen met een team van 52 mensen van 
over de hele wereld verzamelde Kruithof 8800 video's; 250 
uur aan videomateriaal, 1000 dansstijlen, uit alle 196 
landen van de wereld.
De video-installatie Universal Tongue bestaat uit 32 uur 
online gevonden videomateriaal met duizenden 
verschillende dansstijlen is nu te zien in Melkweg Expo tot 
en met 8 januari 2023. De vier uur durende dansvideo-
installatie is verdeeld over acht schermen en gerangschikt 
op ritme en het aantal dansers.

Twerking, vogue, fortnite, flashmobs, a Sufi or chair 

dance. Anouk Kruithof is fascinated by dance as a form 

of self-expression and empowerment. This led her to 

research dance styles from all over the world. Together 

with a team of 52 people from all over the world, 

Kruithof collected 8800 videos; 250 hours of video 

material, 1000 dance styles, from all 196 countries of 

the world.

The video installation Universal Tongue consists of 32 

hours of video footage found online featuring 

thousands of different dance styles is now on show at 

Melkweg Expo until 8 January 2023. The four-hour 

dance video installation is spread across eight screens 

and arranged by rhythm and number of dancers.

Universal Tongue
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Eerder deze maand heeft Renault op de 89e Paris Motor Show 
een nieuwe concept car onthuld, die een regelrecht 
eerbetoon is aan de iconische Renault 4. Dertig jaar nadat de 
productie van de beroemde Renault 4 ten einde kwam, 
onthulde Renault op de autoshow van Parijs 2022 een nieuwe 
interpretatie van de iconische klassieker zie zijn stempel op de 
jaren 60, 70 en 80 van de vorig eeuw heeft gedrukt. De 
nieuwe concept car moet ook de jongere generaties 
aanspreken.

Earlier this month, Renault unveiled a new concept 

car at the 89th Paris Motor Show that is a 

downright tribute to the iconic Renault 4. Thirty 

years after production of the famous Renault 4 

came to an end, Renault unveiled a new 

interpretation of the iconic classic see its mark on 

the 1960s, 1970s and 1980s at the Paris 2022 

Motor Show. The new concept car should also 

appeal to younger generations.

Comeback van een icoon
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Nieuwe impuls voor 
opkomend talent bij 
Art Rotterdam 2023
De 24ste editie van Art Rotterdam vindt plaats 
van donderdag 9 tot en met zondag 12 februari 
2023. Locatie is, als vanouds, de Van Nelle 
Fabriek. Op een vloeroppervlak van 10.000 m2 
laten ruim honderd toonaangevende binnen- 
en buitenlandse galeries het werk van 
aankomende en gevestigde kunstenaars zien.
De New Art Section, sectie voor opkomende 
kunstenaars, krijgt tijdens deze 24ste editie een 
nieuwe impuls. Gesitueerd pal naast de entree, 
in de met daglicht gevulde koffiefabriek, 
bepaalt deze sectie de eerste indruk van de 
bezoeker. Met zestien vernieuwende 
presentaties eist De New Art Section een 
centrale plaats op in de aandacht van 
verzamelaars en kunstprofessionals. Fons Hof, 
directeur Art Rotterdam: 'Met de centrale 
plaatsing van de New Art Section benadrukken 
wij de uitgangspunten van Art Rotterdam: het 
ontdekken van nieuwe kunst en het stimuleren 
van jong talent. Voor veel kunstenaars betekent 
Art Rotterdam de start van hun loopbaan'.

The 24th edition of Art Rotterdam will take place 

from Thursday 9 to Sunday 12 February 2023. 

Location is, as ever, the Van Nelle Factory. On a floor 

space of 10,000 m2, over a hundred leading 

domestic and foreign galleries will show the work of 

upcoming and established artists.

 The New Art Section, section for emerging artists, 

gets a new impetus during this 24th edition. Situated 

right next to the entrance, in the daylight-filled 

coffee factory, this section defines the visitor's first 

impression. With sixteen innovative presentations, 

The New Art Section claims a central place in the 

attention of collectors and art professionals. Fons 

Hof, director Art Rotterdam: 'With the central 

placement of the New Art Section, we emphasise Art 

Rotterdam's basic principles: discovering new art and 

stimulating young talent. For many artists, Art 

Rotterdam marks the start of their careers'.

   WE CREATE
STORIES WORTH
   TELLING

Wij zijn een creatief bureau dat gelooft in de kracht van een goed

verhaal. Van merkverhalen tot campagnes en content, wij bouwen
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Heb jij het lef om echt op te vallen?

Ontdek wat wij voor je kunnen doen op wayneparkerkent.com
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‘Ik heb supply chain management gestudeerd en 
heb als logistic engineer voor een aantal 
e-commerce platforms gewerkt. Kortom, ik ben 
een echte techneut. En hoewel ik in die technische 
wereld écht op mijn plaats ben, bekroop mij het 
gevoel, dat ik iets terug wilde doen voor de 
planeet. Wellicht komt dit door mijn moeder, die 
mij met haar Turkse achtergrond, de liefde voor de 
natuur heeft bijgebracht’, vertelt Sinem Tuncer. 
Ze vervolgt: ‘Met seizoenen en voedsel, dat 
recyclebaar is, bijvoorbeeld door het in zuur in te 
maken. Ik was op zoek naar iets nieuws. In die 
zoektocht verdiepte ik me in de cosmeticabranche, 
waarbij ik erachter kwam, dat veel overtollige 
cosmeticaproducten simpelweg worden vernietigd. 
Dit verbaasde me en wilde daar wat aan doen. Zo 
ben ik twee jaar geleden begonnen met Arkive. Ik 

wil die waste in de beauty-industrie aanpakken en 
daar circulariteit voor in de plaats brengen. Voor 
alle duidelijkheid: 20 tot 40% van alle 
beautyproducten wordt jaarlijks vernietigd. Met 
gemiddeld een retail-waarde van 650 miljoen euro 
per jaar, per land in Europa! En omdat die waste is 
ingecalculeerd in de kostprijs, betalen wij er als 
consument ook nog eens voor… De nieuwe 
generatie consumenten pikt dat niet meer. Die 
verwacht ‘clean beauty’ en dat willen wij ook.’

inzicht in waste
Hoe innovatief is het businessmodel van Arkive?
‘Met Arkive – vernoemd naar ‘archiveren’ – 
verschaffen wij inzicht in waste. Door het 
digitaliseren van de supply chain, wordt waste 
gecentraliseerd en meetbaar gemaakt. Wij willen 

Op weg naar een helende supply chain 
In de serie Challenger Stories vertellen brandowners, marketeers en ondernemers 
over de challenges waarvoor hun organisatie zich ziet geplaatst en hoe zij daarmee 
in positieve zin omgaan. Hoe binden zij in deze uitdagende tijd de strijd aan met de 
concurrentie en welke middelen zetten ze in om de aandacht van de consument 
optimaal te vangen?  In deze aflevering Sinem Tuncer van Arkive.

for English, see page 25 >>

Sinem Tuncer, Founder + CEO (links) 
& Claire Granlund, Co-Owner + CMO (rechts)

‘We verschaffen niet alleen inzicht, we verkopen via ons platform ook concreet overtollige producten’



circulariteit brengen door middel van technologie. 
En dat in een branche, die noch tech-savvy, noch 
data-driven is. Maar púúr gericht is op sales. 
Kortom: oerconservatief.’
Waarin is jullie aanpak ánders dan die van de 
directe concurrentie?
‘Circulariteit zit bij Arkive volledig in het systeem. 
We verschaffen niet alleen inzicht, maar we 
verkopen via ons platform ook concreet overtollige 
producten van inmiddels 55 klanten. Producten, 
die uiteindelijk bij ons onverkocht blijven, worden 
door jonge ambitieuze recyclers bij ons opgehaald, 
die er dan op een duurzame manier nieuwe 
producten van maken. Kortom: 1) we maken de 
waste meetbaar, zodat je het als producent kunt 
verminderen, 2) we bieden de mogelijkheid 
onverkochte producten alsnog te verkopen en 3) 
we zorgen ervoor, dat alles wat niet wordt 
verkocht, alsnog kan worden hergebruikt.’

hulp aanbieden helpt
Wat is jullie marketingstrategie?
‘Magazines, interviews, brand ambassadors, 
meedoen aan competities, alles om onze naam en 
ons denken en doen op de kaart te zetten. 
Daarnaast presentaties op universiteiten om in 
contact te komen met Gen Z en aanwezigheid op 
offline events. Ook in B-to-B zijn we heel actief om 
in contact te komen met producenten.’
Wat was het belangrijkste leermoment van de 
afgelopen tijd?
‘Stel je niet te activistisch op. Boos zijn om wat er 
allemaal aan waste wordt weggegooid en daar 
merken vermanend op aan te spreken, heeft niet 

veel zin. Je bereikt meer door hen hulp aan te 
bieden. Help ze om circulair te worden waardoor 
‘lean & green’ de industrie geld gaat opleveren.’

100% regeneratief
Wat is op dit moment jouw belangrijkste bijdrage 
aan het team?
‘Ik ben founder en CEO en werk met vier collega’s, 
waaronder een co-owner en waarbij iedereen z’n 
eigen rol heeft, maar uiteraard met veel onderlinge 
samenwerking.’ 
Hoe zie je de toekomst van Arkive voor je?
‘De toekomst is voor mij 100% regeneratief. Ik 
droom van een ‘helende supply chain’, die geen 
rotzooi voor de planeet achterlaat. Voorwaarde is 
dan wel, dat we 100% natuurlijk gaan produceren. 
Circulariteit van begin tot eind. En met het eind 
weer als begin.’

*Charles Borremans is Client Service Director bij 
iO-Campus Amsterdam

23Onder redactie van Nicolette Hulsebos  Tekst en vlog: Charles Borremans*    Challenger Story     2022    nº 349
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'I studied supply chain management and worked as a logistic 

engineer for several e-commerce platforms. In short, I am a 

real techie. And although I really belong in that technical 

world, I felt I wanted to give something back to the planet. 

Perhaps this is due to my mother, who, with her Turkish 

background, instilled in me a love of nature,' says Sinem 

Tuncer. 

She continues:  'With seasons and food, which is recyclable, 

for example by pickling it in acid. I was looking for something 

new. In that search, I delved into the cosmetics industry, 

finding out, that many surplus cosmetics are simply 

destroyed. This surprised me and I wanted to do something 

about it. That is how I started Arkive two years ago. I want to 

tackle this waste in the beauty industry and replace it with 

circularity. To be clear, 20-40% of all beauty products are 

destroyed every year. With an average retail value of €650 

million per year, per country in Europe! And because this 

waste is factored into the cost price, we as consumers also 

pay for it... The new generation of consumers no longer 

accept this. They expect 'clean beauty' and we want that too.’

understanding waste
How innovative is Arkive's business model?

'With Arkive - named after 'archive' - we provide insight into 

waste. By digitising the supply chain, waste is centralised and 

made measurable. We want to bring circularity through 

technology. And that in an industry that is neither tech-savvy 

nor data-driven. But merely focused on sales. In short: primal 

conservative.’

How is your approach different from that of your direct 

competitors?

'Circularity is completely in the system at Arkive. Not only do 

we provide insight, but we also concretely sell surplus 

products from 55 customers via our platform. Products, 

which ultimately remain unsold with us, are collected from 

us by young ambitious recyclers, who then turn them into 

new products in a sustainable way. In short: 1) we make 

waste measurable, so that you can reduce it as a producer, 2) 

we offer the opportunity to still sell unsold products and 3) 

we ensure that everything that is not sold can still be reused.'

offering help helps
What is your marketing strategy?

'Magazines, interviews, brand ambassadors, entering 

competitions, anything to put our name and our thinking 

and doing on the map. In addition, presentations at 

universities to connect with Gen Z and presence at offline 

events. We are also very active in B-to-B to get in touch 

with producers.’

What was the most important learning moment recently?

'Don't be too activist. Being angry at all the waste being 

thrown away and admonishing brands for it doesn't make 

much sense. You will achieve more by offering them help. 

Help them to become circular which will make 'lean & 

green' money for the industry.’

100% regenerative
What is currently your most important contribution to the 

team?

'I am founder and CEO and work with four colleagues, 

including a co-owner and where everyone has their own 

role, but obviously with a lot of mutual cooperation.' 

How do you envision Arkive's future?

'For me, the future is 100% regenerative. I dream of a 

'healing supply chain' that leaves no mess for the planet. 

Condition then is, that we start producing 100% naturally. 

Circularity from start to finish. And with the end as the 

beginning again.'

*Charles Borremans is Client Service Director at iO-Campus 

Amsterdam

Towards a healing supply chain 

In the Challenger Stories series, brand owners, marketers and entrepreneurs talk 
about the challenges their organisations face and how they deal with them in a 
positive way. In these challenging times, how do they tie in with the competition 
and what resources do they deploy to best capture the consumer's attention?  In 
this episode Sinem Tuncer, founder of Arkive.

Edited by Nicolette Hulsebos   Text and vlog: Charles Borremans*    Challenger Story     2022    nº 348

Arkive

Established in:    2020

Mission:    Rescue unconsumed 

beauty, fight waste, save 

money

Employees:   5

www.arkive.nl

'We not only provide insight, we concretely sell surplus products through our platform'CHOOSE
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THERE IS 
A BRIGHT 
FUTURE 
AHEAD

HEBBEN VR & AR TOEKOMST IN MARCOM?

VR/AR: veelbesproken in bureau- en marketingkringen 
en net zo vaak zijn de meningen, zwart/wit. Met andere 
woorden: you love it or you hate it en waar de één 
volop kansen ziet, ziet de ander voorlopig nog een kat 
in de zak. De redactie van fonk magazine vroeg 
specialisten naar hun visie op de stand van zaken in 
virtual reality en artificial reality nu en straks. En 
uiteraard ook naar cases die volgens hen kunnen 
bijdragen aan een betere beeldvorming van wat VR en 
AR marketingorganisaties te bieden heeft. Op de 
volgende pagina’s zijn Arfected, GoSpooky, Wayne 
Parker Kent en Capitola Social het over één ding eens: 
VR en AR hebben (de) toekomst. 

VR/AR: much discussed in agency and marketing 

circles and just as often the opinions are, black and 

white. In other words: you love it or you hate it and 

where some see plenty of opportunities, others see a 

cat in the bag for the time being. The editors of fonk 

magazine asked specialists for their views on the state 

of affairs in virtual reality and artificial reality now and 

soon. And, of course, also for cases that they think 

can contribute to a better picture of what VR and AR 

can offer marketing organisations. On the following 

pages, Arfected, GoSpooky, Wayne Parker Kent and 

Capitola Social agree on one thing: VR and AR have 

(the) future. 

27dossier- VR/AR/Social    2022    nº 349



Trigger je brein
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‘De doelgroep begrijpt de functionaliteit van AR steeds beter’

Bij het in Den Bosch gevestigde Arfected draait alles om immersive digital 
experiences. Het jonge team heeft met een grote kennis van en liefde voor 
Augmented Reality en Web 3.0 en dat maakt ze tot officiële makers en partners van 
Meta en Snapchat. Daarmee hebben ze vroege toegang tot de nieuwste AR-functies 
op meerdere sociale platforms, wat hen in staat stelt om AR-ervaringen naar het 
volgende niveau te brengen. Tal van grote en kleinere merken hebben hun expertise 
ontdekt en maken er inmiddels volop gebruik van. Arfected’s Bram van de Ven 
aarzelde geen moment om onze vragen te beantwoorden.

for English, see page 39 >>
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Kunnen we 2022 zien als het jaar waarin VR & AR ècht 
doorbraken? 
‘Kijkend naar de Nederlandse klant: jazeker! Ze hebben de 
afgelopen jaren kunnen kijken naar de impact van VR & AR 
op internationale campagnes. Bekendere merken zoals 
Ralph Lauren en Tommy Hilfiger zetten al langere tijd groot 
in op AR en maken de filters op Snapchat en Instagram 
steeds prominenter in hun marketing uitingen. Daarnaast 
begrijpt de doelgroep de functionaliteit van AR steeds beter 
en weten ze hoe ze met de filters kunnen ‘engagen’. Nu 
Nederlandse merken doorkrijgen dat filters zich als een 
olievlek kunnen verspreiden en ze zo een hele grote 
doelgroep kunnen bereiken, stappen ook zij over naar het 
inzetten van AR in hun campagnes.’

meest spraakmakende cases van ‘22
Wat zijn volgens jullie de meest spraakmakende VR/AR 
cases van 2022?
#1 ‘In samenwerking met BNNVARA hebben we een heel 
tof project mogen neerzetten voor het ‘Nachtkastje’. Op 

educatieve wijze kunnen jongens die op jongens vallen 
door middel van een Web AR experience een seksles 
volgen die de topics consent, de eerste keer met... en 
een korte biologieles aanhalen. Door de experience in 
je eigen omgeving te plaatsen met AR, kan de 
doelgroep deze les ervaren in een veilige omgeving 
zoals in hun slaapkamer. Ook zien we dat met AR de 
informatie beter wordt opgenomen en beter blijft 
hangen. 
Met deze innovatieve kijk op seksuele voorlichting 
hebben we een nominatie voor the Best Social Awards 
weten binnen te slepen. Daarnaast is de experience 
dusdanig succesvol en belangrijk gebleken, dat we met 
de volgende letter van LHBTIQ+ aan de slag mogen!

BNNVARA x arfected: het Nachtkastje
arfected.com/the-nightstand/
BNNVARA x arfected - Het Nachtkastje [AR Experience]
dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/bosch-bedrijf-maakt-
homoseksuele-voorlichting-in-augmented-reality

dossier- VR/AR/Social    2022    nº 349
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#2 ‘Een beetje valsspelen, omdat we dit project niet in 
2022 hebben gelanceerd - maar de upgrades die we dit 
jaar achter de schermen hebben gemaakt zijn 
noemenswaardig!
Samen met Spark (een telecombedrijf in Nieuw-Zeeland) 
hebben we een virtuele winkelervaring ontwikkeld die is 
ontworpen om eruit te zien en aan te voelen als een echte 
Spark-winkel. De experience is de eerste van zijn soort in 
Nieuw-Zeeland en is gemaakt met behulp van 
architectureel nauwkeurige modellering en innovatieve 
interacties over de hele winkel. Zo kun je bijvoorbeeld de 
laatste Samsung devices aanklikken, ronddraaien en van 
alle kanten bekijken maar zelfs de kleuren van het toestel 
aanpassen.
Achter de schermen hebben we nu techniek ontwikkeld 
die het mogelijk maakt om interesses van bezoekers uit te 
lezen. Die interesses worden gebruikt om de winkel te 
vullen naar jouw persoonlijke voorkeur, waardoor deze dus 
volledig dynamisch wordt.’

SPARK x arfected: Virtual Store
 https://arfected.com/portfolio/virtual-store/
Virtual Store video

#3 ‘Dan de case voor het Britse Tate Museum; uniek omdat 
kunst een gevoelig onderwerp is. Wat mag je wel en niet 
aanpassen/animeren/aankleden in AR? Tate waagt de 
sprong en biedt een interactieve, virtuele laag aan over de 
bestaande kunstwerken. Van een kat die uit een schilderij 
sprint tot een kunstenaar die buiten haar eigen werk 
treedt.’

Tate x Spark AR: The Virtual Wing
blooloop.com/museum/news/tate-facebook-spark-ar/
www.facebook.com/TechAtFacebook/
videos/2593433357363126/

#4 ‘Ook bijzonder Breonna’s Garden; een mooie case 
omdat die draait om het visualiseren van zware emoties 
zoals rouw. Tegelijkertijd geeft het ook een mooi kijkje in 
trends die AR/VR teweegbrengen zoals onder meer virtuele 
fashion, virtual humans en hologrammen.’

www.breonnasgarden.com

samensmelten online + offline
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en stijlen die in 
2023 gaan doorbreken? 
‘Eén van de meest populaire vormen van AR zijn filters op 
social media. We zien nu echter steeds meer toepassingen 
van AR verschijnen, die buiten de telefoon en buiten social 
media leven. Denk hierbij aan een interactieve spiegel in 
een winkel, waarbij je verschillende fashion items kunt 
passen. Of een photobooth waar je de gekste AR 
elementen over je foto kunt leggen die reageren op de 
gezichtsuitdrukkingen van jou en je vrienden. 
Tijdens mijn bezoek aan AWE in Californië zag ik een hoop 
aanbieders van AR wearables, ofwel AR brillen. Het is voor 
hen nog heel erg wachten op grootschalige adoptie van 

die hardware, nu zijn er namelijk nog maar weinig mensen 
die met zo’n bril willen lopen. Dat gaat waarschijnlijk 
veranderen op het moment dat Apple zich ermee gaat 
bemoeien - naar eigen zeggen gaan zij in 2023 nieuwe 
hardware introduceren. Dat gaat hopelijk genoeg 
momentum creëren waardoor deze brillen een flinke 
inhaalslag kunnen maken.
Daarnaast zien we dat AR een steeds grotere rol gaat 
spelen in de marketingcampagnes van merken. Niet alleen 
wordt er meer budget beschikbaar gemaakt nu AR zichzelf 
als medium heeft bewezen, ook wordt het steeds vaker het 
focuspunt binnen een campagne. Nu Meta en Snapchat de 
mogelijkheden hebben toegevoegd om AR filters 
geadverteerd in te zetten, kunnen merken hun filter 
gerichter targeten en daardoor engagement creëren bij de 
juiste doelgroep. Het gebruik van AR triggert het brein van 
de gebruiker sowieso al op een hele andere, impactvolle 
manier vergeleken met het scrollen door je Instagram feed: 
de experience blijft echt hangen. We schreven er zelfs een 
blog over: arfected.com/the-influence-of-ar-on-the-brain.'

te vaak last minute
Waarin kunnen marketingorganisaties in 2023 op het 
gebied van VR en AR het verschil maken? En waarom denk 
je dat?
‘Neem AR/VR mee in de brainstorm voor een opkomende 
campagne. We zien nog te vaak dat merken op het 
allerlaatste moment bij ons aankloppen voor het maken 
van een snelle AR filter. Als hier al eerder over nagedacht 
wordt kan AR meer centraal staan in de 
marketingcampagne en kunnen wij meedenken over best 
practices voor het concept en deze naadloos laten 
aansluiten bij de campagnedoelen. De functionaliteiten van 
augmented reality breiden zich steeds verder uit, waardoor 
je het zo gek niet kunt bedenken of we kunnen het 
realiseren.’
Welke beren/valkuilen zie je voor marketingorganisaties op 
de weg?
‘Zet AR/VR niet in puur ‘om het in te zetten van een nieuwe 
technologie’, maar zorg dat het echt toegevoegde waarde 
heeft. Er zijn al duizenden, zo niet tienduizenden AR filters 
gemaakt, dus zorg ervoor dat je geen kopie wordt van 
andere AR filters, maar zorg voor een unieke touch. Dat 
één idee succesvol is geweest wil niet meteen zeggen dat 
een kopie daarvan net zo succesvol wordt.
AR/VR blijven spannende vakgebieden, 
waar veel gebeurt en techniek zich 
razendsnel ontwikkeld. Maar 
dat betekent niet dat je 
meteen het gehele 
marketingbudget van 
2023 stuk moet slaan 
om in AR/VR te kunnen 
duiken. Begin klein, 
bestudeer de resultaten 
goed en neem die 
learnings mee voor een 
volgende, grotere campagne 
of idee.’
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David Robustelli



AR is allang niet meer een gimmick
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Kunnen we 2022 zien als het jaar waarin VR & AR ècht 
doorbraken? 
David Robustelli: ‘Ik denk dat beide technieken al 
redelijk mainstream geworden zijn, ieder binnen zijn 
eigen veld. Alle grote bekende social platformen bieden 
AR aan binnen de camera omgeving wat de adoptie van 
de techniek al een aantal jaar in een stroomversnelling 
heeft gebracht. Voor VR is er één grote speler op de 
markt die een betaalbare en toegankelijk VR device 
voor consumenten aanbiedt. Ook heeft Meta deze 
week de Quest Pro gelanceerd waarmee ze naast 
vooral entertainment ook een professionele doelgroep 
proberen te bereiken.’
Wat zijn volgens jou de meest spraakmakende VR/AR 
cases van 2022?
‘Op het gebied van marketing zie ik niet heel veel 
voorbijkomen waarbij VR ingezet wordt. Dit komt denk 
ik met name omdat de ontwikkeling voor VR applicaties 
een tijdrovende klus is en de doelgroep moeilijker te 
targeten is. Voor een degelijke VR experience heb je de 
juiste hardware nodig. VR cases die bijvoorbeeld via een 
Cardboard worden verspreid zijn in mijn ogen niet 
representatief voor wat er mogelijk is met de techniek 
en vallen doorgaans tegen. Als ik naar AR kijk, zijn er 
veel meer mogelijkheden aangezien het merendeel van 
de consumenten een device heeft waarop dit kan 
draaien. Een campagne die ik persoonlijk erg gaaf vind 
is de RTFKT x Nike AR hoodie. Deze werd als NFT 
aangeboden en kon vervolgens als fysieke trui 
"geforged" worden. De trui zelf heeft een QR-code die 
een AR filter activeert en de trui verrijkt met virtuele 
content.’

digital fashion trending in ‘23
Wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen en 
stijlen die in 2023 gaan doorbreken? 
‘Ik denk zelf dat we vooral op het gebied van digital 
fashion meer gaan zien. Steeds meer gevestigde grote 

high fashion merken zien de mogelijkheden hierbinnen. 
Zowel om zogenaamde "digital twins" te ontwikkelen 
als volledige collecties die alleen binnen virtuele 
ruimtes bestaan. Hiermee worden dit soort merken 
voor een volledig nieuwe doelgroep bereikbaar en 
betaalbaar. Denk bijvoorbeeld aan Gucci World in 
Roblox, waarbij gebruikers hun avatars kunnen 
aankleden met Gucci items, of de Balenciaga Fortnite 
collection. Dit geeft een heel duidelijk signaal met waar 
dit heen gaat en laat ook zien hoe digital fashion kan 
bestaan naast fysieke fashion en ook daadwerkelijk een 
meerwaarde heeft.’
Waarin kunnen marketingorganisaties in 2023 op het 
gebied van VR en AR het verschil maken? 
‘Vooral door samen te werken met gespecialiseerde 
studio's en deze ook in een vroeg stadium bij de 
strategie- en conceptfase te betrekken. Ik heb vaak 
genoeg meegemaakt dat een concept vanuit marketing 
gepushed wordt zonder dat er echt is nagedacht over de 
technische mogelijkheden of limitaties. Er zijn enorm 
veel user cases die laten zien dat AR een techniek is die 
daadwerkelijk een toegevoegde waarde kan bieden en 
het allang niet meer een gimmick is of alleen maar voor 
entertainment ingezet wordt. Die kennis moet er wel zijn 
om ook vanuit de conceptgedachte iets te kunnen 
bedenken wat daaraan voldoet.’

Welke beren/valkuilen zie je voor 2023 op de weg?
‘De grootste valkuil is om NIET met AR of aansluitende 
technieken bezig te zijn als merk. Ik zie het een beetje 
als bij de start van social media. Ook toen hoorde ik 
vaak "we hebben dit als merk niet nodig". Door er vroeg 
mee te experimenteren en te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn heb je uiteindelijk een voorsprong 
op je concurrentie en bied je daarnaast een extra laag 
van interactie en engagement aan je doelgroep.’

voorbeeld virtual fashion: youtu.be/RU0xwvGz16U 

Bij Capitola Social werken programmeurs en creatieven zij aan zij om unieke 
ideeën waarbij VR en AR in het concept zijn geïntegreerd te realiseren 
om zo bedrijven te helpen toegevoegde waarde te creëren met top 
notch immersieve ervaringen. Creative David Robustelli praat ons bij over 
actualiteit en toekomstige kansen. ‘De grootste valkuil is om NIET met AR of 
aansluitende technieken bezig te zijn als merk.’

for English, see page 39 >>

David Robustelli
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De bouwstenen van onze 
toekomst worden nu gelegd
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Kunnen we 2022 zien als het jaar waarin VR & AR ècht 
doorbraken? 
Tim van der Wiel: ‘2022 was zeker het jaar dat AR en VR 
enorm veel aandacht kregen en de 'metaverse' op de 
agenda kwam van menig boardroom. Aan de andere 
kant denk ik dat we nog steeds vroeg zijn in de adoptie 
van AR en voornamelijk VR. 
De metaverse is nu vooral hypothetisch maar de 
bouwstenen worden nu gelegd. Op dit moment maken 
er dagelijks al honderden miljoenen mensen gebruik 
van AR en is VR adoptie ook sterk in opkomst. 
Maar een echte doorbraak van voornamelijk AR 

verwacht ik pas over een paar jaar. Tegelijkertijd denk ik 
echt dat we niet enorm lang vanaf nu terugkijken op 
deze tijd en ons afvragen hoe we ooit hebben kunnen 
leven zonder AR. Net zoals we nu terugkijken op 
vroeger zonder internet en smartphone.’

meest spraakmakend in ‘22
Wat zijn volgens jou de meest spraakmakende VR/AR 
cases van 2022?
#1 The unfiltered history was dit jaar de grootste 
winnaar tijdens de Cannes Lions. Door middel van 
augmented reality werd er een interactieve tour 

Bureau van het Jaar 2021, GoSpooky, ademt social en 
heeft tech in de core. VR en AR-trends worden door deze 
specialisten op de voet gevolgd en als het even kan, 
zetten ze graag zèlf de trend. Alle reden dus om in het 
licht van dit dossier, co-founder Tim van der Wiel een paar 
relevante vragen voor te leggen. ‘Een echte doorbraak van 
voornamelijk AR verwacht ik pas over een paar jaar.’

for English, see page 39 >>

De metaverse op de agenda van menig boardroom
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gemaakt door het British Museum. Hiermee werd het 
verhaal van gestolen artefacten binnen het British 
Museum enorm sterk in beeld gebracht. 

THE UNFILTERED HISTORY TOUR 
www.youtube.com/watch?v=FCMdrPqI0-Q 

#2 JEEP Code is een case die we samen met Jeep 
hebben gelanceerd in Canada in samenwerking met 
Publicis en Snapchat. Gebruikers kunnen informatie 
vinden over elke Jeep zien door het scannen van de 
unieke gril van die Jeep. Hiervoor ontwikkelde we een 
uniek machine learning model die elke Jeep herkent. 
Machine vision technology gaat een enorm bepalende 
rol spelen in de verdere adoptie van AR. Over een paar 
jaar is er geen enkel merk die hier geen gebruik van 
gaat maken. 

JEEP CODE
www.youtube.com/watch?v=5AITzTo1ZDE
www.contagious.com/news-and-views/campaign-of-
the-week-jeep-snapchat-lens 

trends on the rise
Wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen en 
stijlen die in 2023 gaan doorbreken? 
‘In 2023 verwacht ik twee grote trends:
De eerste is AR commerce. Naast ervaringen die meer 
gericht zijn op entertainment zullen we steeds meer 

toepassingen zien op het gebied van commerce & 
utility. Denk hierbij aan virtual try-on, zoals het passen 
van kleding en schoenen. 
Een tweede trend zijn de groeiende mogelijkheden 
binnen storytelling. 5G, betere hardware en software 
zorgen ervoor dat we steeds rijkere ervaringen en 
verhalen kunnen vertellen binnen AR en VR. Dit zorgt 
op zichzelf ook voor meer gebruikers retentie en 
adoptie.’

waarde toevoegen
Waarin kunnen marketing organisaties in 2023 op het 
gebied van VR en AR het verschil maken? 
‘Waarde toevoegen aan mensen hun leven in plaats van 
het onderbreken. De traditionele manier van adverteren 
werkt niet binnen AR en VR. Mensen nemen 4 of 5 
stappen om een AR of VR ervaring te gebruiken. Ze 
willen in dat moment zijn. Als merk moet je maar één 
ding doen; het creëren van de beste ervaring mogelijk. 
Zorgen dat je een authentieke rol speelt en iets maakt 
wat mensen echt willen gebruiken.’
Welke beren/valkuilen zie je voor marketingorganisaties 
op de weg?
‘Kijk vooral naar de lange termijn en laat je niet lijden 
door hype. Er zijn op dit moment al miljoenen 
gebruikers actief en alles ligt volledig open voor 
marketeers. De technologie ontwikkelt zich razendsnel.  
De merken die echt succesvol zullen worden, hebben 
een lange termijn visie op AR en VR.’
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Kunnen we 2022 zien als het jaar waarin VR & AR ècht 
doorbraken? 
Gerben van der Rijt: 'Nee. Je kunt pas van een doorbraak 
spreken als technologieën écht impact hebben. Daarvoor 
moeten ze op grote schaal geadopteerd worden door het 
publiek. En dat is gewoon niet het geval. Nog lang niet. 
Natuurlijk spelen we allemaal met filters en stickers op 
social en zien we (af en toe) waardevolle initiatieven 
verschijnen. Maar daarmee zijn de beloftes van AR/VR niet 
meteen ingelost. Het blijft tot nu toe beperkt tot een klein 
aantal merken die experimenteren met toepassingen. 
Maar de grote meute blijft nog achter.'
Wat zijn volgens jou de meest spraakmakende VR/AR 
cases van 2022?
‘Ik word enthousiast wanneer je door VR de wereld anders 
gaat zien. Een mooi voorbeeld daarvan is Goliath VR. Een 
VR-documentaire waarin je in het hoofd kruipt van 
iemand met schizofrenie. Mega indrukwekkend. Ja, 
eigenlijk komt die docu uit 2021, maar ik deel hem toch. 
Het is een perfect voorbeeld van wat VR kan doen.’

www.idfa.nl/en/film/4d80b2e8-4204-45c3-b450-
a70b0081b7b9/goliath-playing-with-reality 

meer waardevolle toepassingen
Wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen en 
stijlen die in 2023 gaan doorbreken?
‘Ik denk dat fashion het eerstvolgende domein is waarin 
VR/AR gaat doorbreken. Veel grote modehuizen zijn flink 
aan het investeren. Virtuele paskamers bijvoorbeeld 
kunnen een perfecte tool zijn om het aantal pakketjes te 
verminderen. Zo kan VR/AR ingezet worden om een 
positieve impact te veroorzaken. Meer van dat graag.'

Waarin kunnen marketingorganisaties in 2023 op het 
gebied van VR en AR het verschil maken? 
‘Door te investeren en het goede voorbeeld te geven. 
Merken zijn perfect in staat om iets in beweging te 
brengen. Of het nou gaat om maatschappelijke thema’s of 
innovaties. Door te laten zien wat je met VR en AR kunt 
doen, kunnen ze deze technologieën verder brengen. Dat 
zal de adoptie bij gebruikers versnellen en leiden tot meer 
waardevolle toepassingen over de hele breedte. In de 
technologieën is flink geïnvesteerd, nu is het aan merken 
om te investeren in de toepassingen.’

killing voor innovatie
Welke beren/valkuilen zie je voor 2023 op de weg?
‘De grootste valkuil is de angst voor een recessie. Alleen al 
die angst zorgt er vaak voor dat organisaties in paniek 
raken en op standje overleven gaan. Visie gaat de deur uit, 
de lange termijn op de lange baan en we blijven bij wat 
we kennen. Zo’n houding is funest voor veel merken en 
killing voor innovatie.’

Het juiste verhaal telt
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Wayne Parker Kent is een creatief bureau “met de kop 
omhoog en de blik vooruit” zeggen ze zelf. Daarnaast 
hebben ze een heilig geloof in de kracht van een goed 
verhaal, omdat die merken niet alleen een smoel 
geven, maar ook een hart. Creative director Gerben 
van der Rijt deelt zijn visie op VR/AR. ‘Merken zijn 
perfect in staat om iets in beweging te brengen. Of het 
nou gaat om maatschappelijke thema’s of innovaties.’

for English, see page 39 >>
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#1 Forget about last minute
Bram van de Ven (Arfected): 'Include AR/VR in the brainstorm 

for an upcoming campaign. We still too often see brands 

knock on our door at the very last minute to create a quick AR 

filter. If this is considered earlier, AR can be more central to 

the marketing campaign, and we can help think of best 

practices for the concept and make it seamless with the 

campaign goals. The functionalities of augmented reality are 

constantly expanding, so you can think of anything, and we 

can realize it.'

#2 this is not a gimmick
David Robustelli (Capitola Social): 'Work together with 

specialised studios and involve them in the strategy and 

concept phase at an early stage. I have seen often enough that 

a concept is pushed from marketing without really thinking 

about the technical possibilities or limitations. There are a huge 

number of user cases that show that AR is a technology that 

can add value and that it has long since ceased to be a gimmick 

or is only used for entertainment. That knowledge must be 

there to be able to come up with something that meets that 

even from a conceptual point of view.'

#3 create the best experience possible
Tim van der Wiel (GoSpooky): 'Add value to people's lives, 

instead of interrupting them. The traditional way of advertising 

does not work within AR and VR. People take 4 or 5 steps to 

use an AR or VR experience. They want to be in that moment. 

As a brand, you only must do one thing; create the best 

experience possible. Make sure you play an authentic role and 

create something that people really want to use.'

#4 set a good example
Gerben van der Rijt (Wayne Parker Kent): 'Invest and lead by 

example. Brands are perfectly capable of setting something in 

motion. Be it social issues or innovations. By showing what you can 

do with VR and AR, they can take these technologies further. That 

will accelerate user adoption and lead to more valuable applications 

across the board. Considerable investment has been made in the 

technologies, now it is up to brands to invest in the applications.'

This is how to 
make a difference 
as a marketer
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#1  Het is een digitaal contract.
Opgeslagen in een blockchain, is een NFT een document 
waarin basisinformatie is opgeslagen. Denk aan gegevens 
van de maker, de oorspronkelijk bepaalde waarde en de 
(actuele) eigenaar. Dit document is uniek en kan door 
externe factoren meer of minder waard worden. 

#2  Het is GEEN cryptomunt, maar hij kan wel in een 
wallet
Een NFT verschijnt als stukje code. Deze kun je opslaan in 
een wallet waarin je ook cryptomunten bewaart, maar het 
is geen munteenheid. Je kunt een NFT wel met een 
cryptomunt aanschaffen (en heel soms met een 
creditcard).

#3  Het is uniek
NFT staat voor Non Fungible Token. Non fungible 
betekent letterlijk ‘niet vervangbaar’, ofwel uniek. Bij een 
NFT is iedere token uniek en heeft een eigen waarde. Dit 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld een cryptomunt.

#4  Het is een ecosysteem
Mensen die NFT’s kennen, kennen vaak de voorbeelden 
van geinige digitale cartoons die voor veel geld worden 
verkocht. Echter, een NFT is meer. Binnen een NFT 
kunnen allerhande afspraken worden vastgelegd. 
Afspraken die per koper of koper groep verschillen. De 
eerste 100 kopers van een NFT kunnen andere extra 

voordelen krijgen dan latere kopers. En dit kunnen ook 
voordelen ‘in de echte wereld’ zijn. Denk aan 
lidmaatschappen, toegang tot events of gebruiksrechten. 
De enige beperking is de fantasie van de programmeur.

#5  Het is gerechtigheid
Jonge kunstenaars kunnen nu tegen aantrekkelijke prijzen 
hun kunst verkopen, omdat zij later ook profiteren als hun 
werk in waarde is gestegen. Als het werk eenmaal 
verhandeld gaat worden, wordt de maker ook beloond en 
niet meer alleen de handelaar. In afspraken binnen de NFT 
kan worden vastgelegd welk percentage bij iedere 
transactie naar de maker gaat. Op dit moment gaat dit 
veelal nog over digitale kunst, maar de toepassingen zijn 
eindeloos.

Grote merken zijn in het NFT-gat gesprongen en druk aan 
het experimenteren. Succesvol zijn vooral de 
communities die ermee zijn gebouwd (onder andere door 
Budweiser) en de zogenaamde physical en digital twins. 
Koop een digitale versie en krijg een fysieke versie cadeau. 
Een mooie manier om een exclusiviteit te creëren, maar 
nog behoorlijk inside the box. Er kan nog zo ontzettend 
veel meer! NFT’s zijn zeker geen hype, dus duik er in een 
verloren uurtje eens in. You’ll be surprised.

Arjan Ribbe
HUNT.Brand Performance Agency

De hype voorbij
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Even vingers omhoog.... wie van jullie heeft er een 
NFT? NFT’s en marketeers zijn als seks en pubers. 
Iedereen heeft erover, maar bijna niemand doet het. 
De meesten kennen de Bored Ape Yacht Club, maar 
wat is het nu precies? Ik probeer in 5 bullets het 
fenomeen NFT uit te leggen. Vooral omdat ik er zelf 
ook nieuwsgierig naar was. Hier gaan we:

for English, see page 43 >>
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#1 It is a digital contract
Stored in a blockchain, an NFT is a document in which basic 

information is stored. Think of data of the creator, the originally 

determined value and the (current) owner. This document is 

unique and can become more or less valuable due to external 

factors. 

#2 It is NOT a crypto currency, but it can be put in a wallet
An NFT appears as a piece of code. You can store it in a wallet in 

which you also keep crypto coins, but it is not a currency. You can, 

however, purchase an NFT with a crypto coin (and very 

occasionally with a credit card).

#3 It is unique
NFT stands for Non Fungible Token. Non fungible literally means 

'non-replaceable', or unique. With an NFT, each token is unique 

and has its own value. This is unlike a crypto currency, for 

instance.

#4 It's an ecosystem
People familiar with NFTs often know the examples of amusing 

digital cartoons sold for a lot of money. However, an NFT is more. 

All kinds of agreements can be set out within an NFT. Agreements 

that differ per buyer or buyer group. The first 100 buyers of an NFT 

may get different extra benefits than later buyers. And these may 

include benefits 'in the real world'. Think memberships, access to 

events or usage rights. The only limitation is the imagination of the 

programmer.

#5 It is justice
Young artists can now sell their art at attractive prices because 

they will also benefit later when their work has increased in value. 

Once the work starts being traded, the creator is also rewarded 

and not just the dealer. Agreements within the NFT can specify 

what percentage goes to the maker in each transaction. Currently, 

this is mostly about digital art, but the applications are endless.

Big brands have jumped into the NFT gap and are busy 

experimenting. Particularly successful are the communities built 

with it (by Budweiser, among others) and the so-called physical 

and digital twins. Buy a digital version and get a physical version as 

a gift. A nice way to create an exclusivity, but still quite inside the 

box. So much more can be done! NFTs are not hype, so dive into 

them in a lost hour. You'll be surprised.

Arjan Ribbe

HUNT.Brand Performance Agency

opinion   2022   nº 349

By a show of hands... who among you has an NFT? NFTs and marketers 
are like sex and adolescents. Everyone talks about it, but hardly anyone 
does it. Most know about the Bored Ape Yacht Club, but what exactly is 
it? I'll try to explain the phenomenon of NFT in 5 bullets. Mostly because 
I was curious about it myself. Here we go:

Beyond the hype
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Dit najaar kun je in de tentoonstelling Screenwear – 
Exploring Digital Fashion bij Design Museum Den Bosch 
de nieuwste generatie modeontwerpers ontdekken en sta 
je oog in oog met hyperrealistische digitale modellen. Je 
kunt stukken passen uit de collectie van het museum via 
de digitale passpiegel en de laatste filters van James Merry 
en Inès Alpha proberen. Maar boven alles krijg je 
antwoord op je vragen over digitale mode. Wat is het 
precies en hoe draag je het? Wie geven digitale mode 
vorm? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de 
mode-industrie?

De tentoonstelling start met een tijdslijn: door middel van 
een selectie van ijkpunten ontdek je hier de korte 
geschiedenis van de digitale mode. Van begin jaren 
tachtig tot de afgelopen pandemische jaren, waarin de 
ontwikkeling van digitale mode in een stroomversnelling 
kwam. In het deel A Digital Fit bekijken we de 
verschillende manieren waarop je digitale mode kunt 
dragen. Denk hierbij aan Augmented Reality, direct-to-
avatar-purchase en digital tailoring. Bij A Digital Self gaat 
het over het vormgeven van je digitale identiteit. Hoe wil 
je eruitzien in een wereld waarin alles mogelijk is, en de 
fysieke realiteit van je eigen lichaam en de natuurwetten 
niet meer relevant zijn? De vervagende grenzen tussen 

fysiek en virtueel ontwerp komen aan bod in het thema 
On the Horizon. Hier zie je vroege voorbeelden van 
digitale mode, zoals het werk van de Duitse designstudio 
Zeitguised en het Nederlandse digitale modehuis The 
Fabricant. Onder Groundbreaking Innovations kom je 
meer te weten over de technologieën waarmee digitale 
mode wordt gemaakt. Het ontwerpen en produceren van 
virtuele mode kost net als het ontwerpen en maken van 
een coutureontwerp veel tijd, energie en kennis. Een 
unieke kant van de digitale mode is de rol die het speelt in 
de wereld van gaming. Community Building is het thema 
waarin de blik gericht wordt op digitale mode in online 
spellen, en de manier waarop de mode-industrie hier zijn 
voordeel uit haalt. De tentoonstelling sluit af met World of 
Possibilities: een steeds groeiende selectie van de meest 
actuele ontwerpen.

In de tentoonstelling Screenwear werk van The Diigitals. 
Auroboros, The Fabricant, Tribute Brand, James Merry, 
Inès Alpha, Reblika, Frederik Heyman, Institute of Digital 
Fashion, Harriet Davey, Stacie Ant, Tony Murray, Carol 
Civre, Zeitguised, Studio PMS, Stephy Fung, Scarlett Yang, 
Mutani, Stefan Kartchev, Code Couture, 4DR Studios ism 
Leevi Ikäheimo, Elizaveta Federmesser en Carl Rethman, 
Hanifa.

EXPLORING 
DIGITAL 
FASHION

45

Digitale mode is allang geen sciencefiction meer. Mode die bestaat uit pixels 
in plaats van textiel maakt voor veel mensen bijna ongemerkt deel uit van het 
dagelijks leven. Voor de benodigde digitale kledingkast bestaat er ondertussen 
al een groot aanbod: van digitale couture die je koopt als NFT tot ontwerpen 
die voorbijgaan aan de natuurwetten voor je sociale media. En niet te 
vergeten: collectibles van prominente modehuizen voor in je favoriete game.

for English, see page 47 >>
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This autumn, in the exhibition Screenwear - Exploring Digital 

Fashion at Design Museum Den Bosch, you can discover the 

latest generation of fashion designers and stand face to face 

with hyper-realistic digital models. You can try on pieces 

from the museum's collection via the digital fitting mirror and 

try on the latest filters by James Merry and Inès Alpha. But 

above all, you will get answers to your questions about digital 

fashion. What exactly is it and how do you wear it? Who are 

shaping digital fashion? And what do these developments 

mean for the fashion industry?

The exhibition starts with a timeline: through a selection of 

benchmarks, here you will discover the brief history of digital 

fashion. From the early 1980s to the last pandemic years, 

when the development of digital fashion gained momentum. 

In the section A Digital Fit, we look at the different ways you 

can wear digital fashion. These include augmented reality, 

direct-to-avatar-purchase and digital tailoring. A Digital Self 

is about shaping your digital identity. How do you want to 

look in a world where everything is possible, and the physical 

reality of your own body and the laws of nature are no longer 

relevant? The blurring boundaries between physical and 

virtual design are addressed in the On the Horizon theme. 

Here you will see early examples of digital fashion, such as 

the work of German design studio Zeitguised and Dutch 

digital fashion house The Fabricant. Under Groundbreaking 

Innovations, you will find out more about the technologies 

used to make digital fashion. Just like designing and 

producing a couture design, designing and producing virtual 

fashion takes a lot of time, energy and knowledge. A unique 

side of digital fashion is the role it plays in the world of 

gaming. Community Building is the theme that looks at 

digital fashion in online games, and how the fashion industry 

benefits from this. The exhibition closes with World of 

Possibilities: an ever-growing selection of the most current 

designs.

In the exhibition Screenwear work by The Diigitals. 

Auroboros, The Fabricant, Tribute Brand, James Merry, Inès 

Alpha, Reblika, Frederik Heyman, Institute of Digital Fashion, 

Harriet Davey, Stacie Ant, Tony Murray, Carol Civre, 

Zeitguised, Studio PMS, Stephy Fung, Scarlett Yang, Mutani, 

Stefan Kartchev, Code Couture, 4DR Studios ism Leevi 

Ikäheimo, Elizaveta Federmesser and Carl Rethman, Hanifa.

Exploring Digital Fashion

Digital fashion has long since ceased to be science fiction. Fashion made up of 
pixels instead of textiles is almost imperceptibly part of everyday life for many 
people. Meanwhile, for the necessary digital wardrobe, there is already a wide 
range on offer: from digital couture that you buy as NFT to designs that bypass 
the laws of nature for your social media. Not to mention collectibles from 
prominent fashion houses for your favourite game.

file  case AR   2022   nº 349



Agency lead Bart Kampschreur heeft het why van 
TikTok-agency Vortex duidelijk op zijn netvlies. ‘TikTok is 
het snelst groeiende social platform. Het heeft inmiddels 
meer dan vijf miljoen Nederlandse gebruikers. Veel 
organisaties willen op TikTok instappen. Maar ze hebben 
moeite met de etiquette en vinden het uitdagend om 
abstractere diensten of niet-sexy producten in korte 
video te vatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
onderwijsinstellingen of consumenten-elektronica-
merken. Wij helpen ze hierbij. Wij hebben onze roots 
binnen gaming en zijn gewend om een jonge doelgroep 
te boeien en te activeren. Nu zetten we die ervaring in 
voor organisaties in compleet andere branches. En 
bedenken, maken en verspreiden wij opvallende 
TikTok-content.’

handiger dan een geschreven blog
Kampschreur vervolgt: ‘Er zijn 3 ontwikkelingen die het 
meest in het oog springen: 
De grootste is dat TikTok social media wezenlijk heeft 
veranderd. Social platforms worden contentplatforms 
met social functies. TikTok, maar ook Reels en YouTube 
analyseren wat jij als gebruiker leuk vindt en serveren 
jou content uit van makers die je nog niet kent. Als 
marketeer kun je hiervan profiteren. Je hoeft geen 
enorme aantallen volgers te hebben om kijkers naar je 
video’s te trekken.
Ten tweede biedt de snelle groei in gebruikers en het 
steeds bredere aanbod aan content dat geconsumeerd 
wordt, veel kansen. De tijd dat er alleen naar dansjes en 
pranks gekeken werd, is voorbij. Je kunt boeiende 
video’s maken over allerlei onderwerpen voor alle 
doelgroepen. Mijn moeder kijkt bijvoorbeeld vaak korte 
video’s waarin ze inspiratie opdoet voor 
knutselprojecten met de kleinkinderen. En in mijn 
omgeving zie ik steeds vaker dat TikTok dé bron is voor 
lekkere recepten. Een korte video is toch veel handiger 
dan een geschreven blog?’

Tiktok SEO
‘De derde grote ontwikkeling is de opkomst van TikTok 
SEO. Je kunt sinds eind september 2200 tekens bij je 

48

Bureaugroep Happy Horizon lanceerde in juli 2022 samen met Vertigo 6 een nieuw 
label dat zich volledig richt op TikTok-campagnes. Onder de naam Vortex Agency 
verzorgt het label concepting, videoproductie, influencermarketing en advertising op 
TikTok. Het nieuwe bureau wordt sindsdien geleid door Bart Kampschreur, die al sinds 
2014 werkzaam is bij Vertigo 6. 

Een zoekmachine 3.0  
die verrast, vermaakt en boeit

for English, see page 51 >>

Case Studiekeuze123
‘Scholieren vinden het niet leuk om ongevraagd 
studiekeuze-informatie voorgeschoteld te krijgen. 
Het wordt ook al snel prekerig, en ze weten echt 
wel dat ze met de studiekeuze aan de gang 
moeten. Om ze toch uit te nodigen om zich te 
verdiepen in de mogelijkheden, hingen we 
verschillende informatie op aan de kapstok, ‘ik heb 
verkeerd gekozen en het is allemaal goed 
gekomen.’ In het format hoor je anekdotes over 
de studietijd, en zie je tekst in beeld die verwijst 
naar bronnen op de website van Studiekeuze123. 
De video’s hebben hele goede kijktijden. Dit laat 
zien dat je ook “saaie” of meer inhoudelijke 
onderwerpen kunt behandelen op TikTok als je 
een goede invalshoek hebt.’

Studiekeuze123 (@studiekeuze123) TikTok | Bekijk 
de nieuwste TikTok-video's van Studiekeuze123 in 
de digitale editie van deze editie



video plaatsen in plaats van 300. Dit gaat de 
vindbaarheid van video’s bevorderen, doordat er meer 
keywords kunnen worden ingevoerd. Mijn verwachting 
is dat TikTok steeds meer als zoekmachine gebruikt gaat 
worden. Stel dat ik uit eten wil in Utrecht, en ik google 
daarnaar. Dan vind ik een kaartje, een aantal foto’s van 
panden en een paar blogs. Best omslachtig om te zien 
of ik daar lekker en gezellig kan eten. Als ik op TikTok 
zoek, vind ik allerlei kleurrijke, korte video’s waarin ik de 
lekkerste gerechten en de leukste plekjes vind. Dat geeft 
een veel beter beeld! De opkomst van TikTok-SEO is 
daarom superinteressant voor bijvoorbeeld horeca- en 
hotelmerken. Maar eigenlijk ook voor elk ander merk dat 
nu waarde haalt uit SEO. Wij gaan hier samen met een 
partnerlabel binnen Happy Horizon de komende periode 
op inzetten.’

beschermde muziek
Wat zijn volgens jou de belangrijkste valkuilen van dit 
moment?
‘De grootste valkuil is dat je veel investeert in je 
productie, maar te weinig in concepting. De kijkers op 
TikTok willen verrast, vermaakt of geboeid worden. Daar 
zijn creatieve invalshoeken voor nodig. En dat kun je 
ook prima op een iPhone doen. Een duurdere camera 
maakt de video mooier, maar vaak niet boeiender. Wij 
doen veel inspiratie op bij consumenten die goed 
bekeken video’s maken. Wat kunnen wij hiervan leren, 
en hoe kunnen wij deze learnings toepassen voor 
organisaties?
Een tweede valkuil is het gebruik van beschermde 
muziek. Muziek is intellectueel eigendom van 
verschillende rechthebbenden, en je mag dat als 
commerciële organisatie niet zomaar gebruiken. Ook 
niet op TikTok. Toch zie je dat veel organisaties dit doen, 
waarschijnlijk omdat zij een jongere binnen hun 
organisatie het account laten beheren. TikTok handhaaft 
hier niet heel agressief op, maar je riskeert dat een 
rechthebbende komt aankloppen om het onderling te 
regelen. Als je niet voor onverwachte uitgaven wilt 
komen te staan, kun je je beter beperken tot de 
muziekbibliotheek die TikTok aanbiedt voor 
commercieel gebruik. Dat vereist wel weer een extra 
stukje creativiteit, want je kunt vaak niet meedoen met 
populaire trends.’

top-of-funnel-doelstellingen
Wat is volgens jou op dit moment de positie van TikTok 
binnen de totale marketingmix?
‘Ik vind TikTok voor de meeste organisaties het meest 
geschikt als marketinginstrument voor top-of-funnel-
doelstellingen. TikTok-advertenties zijn standaard 
schermvullend met geluid. Dit maakt het supergeschikt 
om een boodschap over te brengen en meer van je 
product of merk te laten zien. Daarnaast zijn video’s 
relatief goedkoop te verspreiden op landelijk niveau, 

waardoor je die boodschap gemakkelijk bij een grote 
groep mensen krijgt en veel goedkoop websiteverkeer 
kunt genereren. Daarnaast is TikTok een interessant 
kanaal voor het warmhouden van je vaste klanten of 
bijvoorbeeld je werknemers. Doordat de content zo 
laagdrempelig is, is het heel geschikt om behind-the-
scenes beelden te laten zien en je organisatie een 
menselijker gezicht te geven.’

49dossier VR/AR/Social   2022    nº 349

Case ASUS
‘ASUS wilde een video waarin ze zichzelf profileren 
als merk voor creatievelingen. We maakten voor 
TikTok een video met gave edits en transitions, 
maar die niet cinematisch is. Het zijn allemaal 
effecten die je ook als student thuis na kunt 
maken, zonder dure sets en spullen. Als je maar 
leuke ideeën hebt! De video is heel duidelijk 
gebrand met een VivoBook en logo’s, maar is 
goed ontvangen met bijna 15.000 likes. Het laat 
zien dat niet alles per se op een telefoon hoeft te 
worden gefilmd, zolang het maar authentiek oogt 
en een goede flow heeft.

Officiële TikTok van ASUSBENELUX (@asusbenelux) 
| Bekijk de nieuwste TikTok-video's van 
ASUSBENELUX in de digitale editie van deze editie
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Agency lead Bart Kampschreur has the why of TikTok agency 

Vortex clearly on his mind. 'TikTok is the fastest growing social 

platform. It now has more than five million Dutch users. Many 

organisations want to get on TikTok. But they struggle with 

etiquette and find it challenging to capture more abstract services 

or non-sexy products in short video. Think for instance of 

educational institutions or consumer electronics brands. We help 

them do this. We have our roots within gaming and are used to 

engaging and activating a young target group. Now we use that 

experience for organisations in completely different sectors. And 

we devise, create, and distribute striking TikTok content.’

more convenient than a written blog
Kampschreur continues: 'There are 3 developments that stand out 

the most: 

The biggest is that TikTok has substantially changed social media. 

Social platforms are becoming content platforms with social 

features. TikTok, as well as Reels and YouTube, analyse what you as 

a user like and serve you content from creators you don't yet 

know. As a marketer, you can benefit from this. You don't have to 

have huge numbers of followers to attract viewers to your videos.

Second, the rapid growth in users and the increasingly wide range 

of content being consumed offers many opportunities. Gone are 

the days when people only watched dances and pranks. You can 

create engaging videos on all kinds of topics for all audiences. For 

example, my mother often watches short videos in which she gets 

inspiration for craft projects with the grandchildren. And in my 

environment, I increasingly see that TikTok is the source for tasty 

recipes. Surely a short video is much more convenient than a 

written blog?'

Tiktok SEO
'The third major development is the emergence of TikTok SEO. 

Since the end of September, you can add 2200 characters to 

your video instead of 300. This is going to boost the findability of 

videos by allowing more keywords to be entered. My expectation 

is that TikTok will increasingly be used as a search engine. 

Suppose I want to eat out in Utrecht, and I google that. Then I 

find a map, some pictures of premises and a few blogs. Pretty 

cumbersome to see if I can eat there nicely and cosily. When I 

search on TikTok, I find all kinds of colourful, short videos finding 

the tastiest dishes and the nicest places. That gives a much 

better picture! The rise of TikTok-SEO is therefore super 

interesting for hospitality and hotel brands, for example. But also 

for any other brand that is now getting value from SEO. We will 

be working on this with a partner label within Happy Horizon in 

the coming period.’

intellectual property 
What do you think are the main pitfalls right now?

'The biggest pitfall is investing a lot in your production, but not 

enough in concepting. Viewers on TikTok want to be surprised, 

entertained, or enthralled. That requires creative angles. And you 

can do that just fine on an iPhone. A more expensive camera 

makes the video more beautiful, but often not more engaging. We 

get a lot of inspiration from consumers who make well-reviewed 

videos. What can we learn from this, and how can we apply these 

learnings for organisations?

A second pitfall is the use of protected music. Music is intellectual 

property of various rights holders, and you are not allowed to use 

it as a commercial organisation. Not even on TikTok. Yet you see 

many organisations doing this, probably because they have a 

young person within their organisation managing the account. 

TikTok doesn't enforce this very aggressively, but you risk a rights 

holder coming knocking on your door to settle it among 

themselves. If you do not want to face unexpected expenses, it is 

better to limit yourself to the music library that TikTok offers for 

commercial use. That does require an extra bit of creativity, as you 

often cannot keep up with popular trends.’

top-of-funnel objectives
What do you think is TikTok's present position within the overall 

marketing mix?

'I think for most organisations, TikTok is best suited as a marketing 

tool for top-of-funnel objectives. TikTok ads are standard full 

screen with sound. This makes it super suitable to convey a 

message and show more of your product or brand. In addition, 

videos are relatively cheap to distribute nationwide, making it easy 

to get that message to a large group of people and generate a lot 

of cheap website traffic. In addition, TikTok is an interesting 

channel for keeping your regular customers warm or your 

employees, for example. Because the content is so approachable, 

it is very suitable for showing behind-the-scenes footage and 

giving your organisation a more human face.’
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Agency group Happy Horizon, together with Vertigo 6, launched a new label 
focusing entirely on TikTok campaigns in July 2022. Under the name Vortex 
Agency, the label provides concepting, video production, influencer marketing 
and advertising on TikTok. The new agency has since been led by Bart 
Kampschreur, who has been with Vertigo 6 since 2014.

A search engine 3.0 that surprises, 
entertains, and fascinates

MAAK ’M NU 
ZO VERRASSEND
ALS JE ZELF WILT

op bioscoopbon.nl
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Voor het project is een casus gebruikt waar is ingezoomd op 
spanningen tussen bewoners enerzijds en jongeren anderzijds in 
een winkelcentrum in de wijk Meerhoven in Eindhoven. Hier is 
op dit moment nog geen conflict, maar er zijn behoorlijk wat 
irritaties tussen jongeren en bewoners die kunnen leiden tot 
grote problemen. Daarom is het projectteam op zoek gegaan 
naar oplossingen met een team van ontwerpers, onderzoekers 
en experts. Het doel was om kennis op te halen over hoe 
empathie te ontwerpen, aan de hand van een echte case. Dit 
experiment is de start van een langer lopend project om vanuit 
kennis middelen te ontwikkelen om spanningen te temperen. 
Het project heeft tot dusver bevestigd dat als design en research 
hand in hand gaan, bijdragen kunnen worden ontwikkeld om 
maatschappelijke problemen te tackelen. Fontys 
Hogescholen heeft de handschoen opgepakt om op basis 
van de verkregen inzichten te kijken of een zogenaamde 
pocket versie kan worden ontwikkeld. 

Het project Bubble Games is uitgevoerd door het 
Bubble Games consortium, ontstaan onder de rook 
van het Fieldlab Sociale Cohesie van poppodium de 
Effenaar in Eindhoven. Het consortium bestaat uit de 
Gemeente Eindhoven, Fabrique, LB MGMT, TU 
Delft, VR Gorilla, Fonkeling en Fontys. Wie de 
VR-film wil bekijken, kan zich 
aanmelden voor één van de 
viewings; stuur mail naar  
info@fabrique.nl voor deelname  
aan een volgende viewing.

Hoe ontwerp je empathie?
Hoe ontwerp je empathie? En kan VR-
technologie hierbij een rol spelen? In het 
project Bubble Games is onderzocht of 
spanningen tussen groepen – die kunnen 
leiden tot polarisatie – kunnen worden 
getemperd door het ontwerpen van empathie. 

for English, see page 55 >>
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SAVE THE DATE
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How do you design empathy? And can VR technology play a 

role in this? The Bubble Games project investigated whether 

tensions between groups - which can lead to polarisation - 

can be mitigated by designing empathy. 

The project used a case study that zoomed in on tensions 

between residents on the one hand and young people on the 

other in a shopping centre in the Meerhoven district of 

Eindhoven. There is currently no conflict here, but there are 

quite a few irritations between young people and residents 

that can lead to major problems. Therefore, the project team 

started looking for solutions with a team of designers, 

researchers, and experts. The aim was to gain knowledge on 

how to design empathy, using a real case. This experiment is 

the start of a longer-term project to develop means of 

mitigating tensions from knowledge. The project has so far 

confirmed that when design and research go hand in hand, 

contributions can be developed to tackle social problems. 

Fontys University of Applied Sciences has taken up the 

gauntlet to see if a so-called pocket version can be 

developed based on the insights gained. 

The Bubble Games project was carried out by the Bubble 

Games consortium, created under the smoke of the Fieldlab 

Social Cohesion at pop podium the Effenaar in Eindhoven. 

The consortium consists of the Municipality of Eindhoven, 

Fabrique, LB MGMT, TU Delft, VR Gorilla, Fonkeling and 

Fontys. Those wishing to view the VR film can sign up for 

one of the viewings; send mail to info@fabrique.nl to 

participate in a subsequent viewing.
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How do you 
design empathy?

SAVE THE DATE
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BRING YOUR CREATIONS 
INTO THE NEXT DIMENSION
Up to 11th Gen Intel® Core™ i7 Processor1

NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 laptop GPU

SpatialLabs™ Technology for Unique Stereoscopic 3D Experience

PANTONE® Validated 4K UHD Display

1 – Specifi cations may vary depending on model and/or region.

ConceptD 7 
SpatialLabs Edition



ConceptD 7 
SpatialLabs Edition



MANIFESTO heeft geen deuren, geen ramen, geen 
voorruit, waardoor je volledig onderdeel bent van 
de natuur. En wat is er beter dan tijdens je offroad 
avonturen de achterklep te vervangen door een 
werkblad met tal van functies die je 
buitenactiviteiten nog leuker maken?
De effectieve ‘Bring your Own Device’-benadering 

van Dacia maakt het bovendien mogelijk om 
smartphones volledig te integreren in het 
dashboard en de boordcomputer. Dat systeem 
wordt op dit moment al op verschillende modellen 
van het merk aangeboden en zal in de toekomst 
nog verder evolueren.
Ook is er YouClip, een systeem waarmee je 

Meer dan een designobject

58

for English, see page 63 >>

Tijdens de autosalon in Parijs schitterde Renault Groep met tal van initiatieven. De 
designteams van deze iconische automotivegroep zijn de afgelopen jaren met veel 
meer aan de slag gegaan dan de opnieuw uitgevonden, spectaculaire hergeboorte van 
de Renault 4 (zie frontpages elders in dit nummer). Ook op het gebied van laadstations 
staat er een cool design op stapel, dat de komende jaren in heel Europa te vinden zal 
zijn. Maar op deze pagina’s zetten we de spotlight op Renault-dochter Dacia, een niet in 
het bijzonder geliefd merk onder autoliefhebbers. Maar de concept car MANIFESTO is 
een verhaal apart en dat verhaal verdient onze aandacht. Deze concept car is een ‘living 
lab’ boordevol (design)ideeën waarvan vooral outdoorliefhebbers zullen watertanden. 



handige en moduleerbare accessoires kunt 
bevestigen.
Opmerkelijk is ook de enkele koplamp. Immers, 
waarom twee koplampen als één volstaat, is de 
gedachte daarachter. De koplamp is bovendien 
uitneembaar en kan worden omgevormd tot 
een krachtige zaklamp.
Alles bij elkaar: deze concept car heeft alle 
karaktertrekken van een offroader, zoals 
vierwielaandrijving, een royale bodemvrijheid 
in combinatie met grote wielen, en een 
carrosserie die is gebouwd om de moeilijkste 
terreinen te trotseren. MANIFESTO is 
(uiteraard) volledig waterproof en de 
afneembare stoelbekleding kan in een paar 
seconden worden omgevormd tot een 
slaapzak. Een uitneembare batterij levert 
elektriciteit via een gewoon stopcontact, 
waardoor MANIFESTO als energiebron fungeert 
om -wanneer nodig- outdoor activiteiten te 
ondersteunen. 
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Over DACIA

Dacia, ontstaan in 1968 en in 2004 opnieuw 

gelanceerd door Renault Group in Europa, 

heeft altijd auto's met de beste prijs-

kwaliteitverhouding aangeboden: Dacia 

ontwerpt eenvoudige, veelzijdige en 

betrouwbare auto's die aansluiten bij de 

levensstijl van de klant.

David Durand, Directeur Design van Dacia: ‘Bij 

Dacia houden we van concrete zaken. Terwijl 

we nieuwe ideeën ontwikkelden en 

onderzochten, groeide de behoefte om verder 

te gaan dan 3D-simulaties en om onze ideeën 

in het echt te zien.  MANIFESTO is niet alleen 

een designobject maar belichaamt vooral 

onze visie. Hij verenigt tal van innovaties die 

soms extreem zijn in hun uitvoering, maar die 

altijd betaalbaar zijn voor de klant. Sommige 

daarvan zullen zeker hun weg vinden naar 

toekomstige Dacia modellen.’
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MANIFESTO has no doors, no windows, no windscreen, 

making you completely part of nature. And during your 

offroad adventures, what could be better than replacing the 

tailgate with a work surface with plenty of features to make 

your outdoor activities even more fun?

Dacia's effective 'Bring your Own Device' approach also 

allows smartphones to be fully integrated into the dashboard 

and on-board computer. That system is currently already 

offered on several of the brand's models and will evolve 

further in the future.

There is also YouClip, a system that allows you to attach 

convenient and modular accessories.

Also noteworthy is the single headlight. After all, why two 

headlights when one will do, is the thought behind it. The 

headlight is also removable and can be converted into a 

powerful torch.

All in all, this concept car has all the traits of an offroader, 

including four-wheel drive, generous ground clearance 

combined with large wheels, and a body built to take on the 

toughest terrains. MANIFESTO is (of course) fully waterproof 

and the removable seat cover can be transformed into a 

sleeping bag in seconds. A removable battery provides 

electricity via an ordinary socket, making MANIFESTO a 

power source to support -when needed- outdoor activities. 

More than a design object

At the Paris Motor Show, Renault Group shone with numerous initiatives. The 
design teams of this iconic automotive group have been working on much more 
in recent years than the reinvented, spectacular rebirth of the Renault 4 (see 
frontpages elsewhere in this issue). Cool design is also in the pipeline when it 
comes to charging stations, which will be found across Europe in the coming 
years. But in these pages we turn the spotlight on Renault subsidiary Dacia, a 
brand not particularly loved among car enthusiasts. But the MANIFESTO concept 
car is a story in its own right and that story deserves our attention. This concept 
car is a living lab brimming with (design) ideas that will make outdoor enthusiasts' 
mouths water. 
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About DACIA

Originated in 1968 and relaunched by 

Renault Group in Europe in 2004, Dacia 

has always offered cars with the best value 

for money: Dacia designs simple, versatile 

and reliable cars that fit customers' 

lifestyles. 

David Durand, Director of Design at Dacia: 

'At Dacia, we like concrete things. As we 

developed and researched new ideas, the 

need grew to go beyond 3D simulations 

and see our ideas in real life.  MANIFESTO 

is not just a design object but, above all, 

embodies our vision. It brings together 

numerous innovations that are sometimes 

extreme in their execution, but always 

affordable for the customer. Some of 

these will certainly find their way into 

future Dacia models. '
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1. Believe
Nadat hij de wereld in vuur en vlam 
zette met zijn inmiddels direct 
herkenbare single "Do It To It", zet 
ACRAZE zijn opmars voort door de 
grooves van de Britse Goodboys te 
combineren voor de nieuwe single 
"Believe", die nu uit is op Thrive 
Music en Capitol Records.

After setting the world on fire with his 

now instantly recognisable single "Do 

It To It", ACRAZE continues his rise by 

combining the grooves of the British 

Goodboys for the new single "Believe", 

out now on Thrive Music and Capitol 

Records.

2. The New Stijl
Creatieve agency …,staat en 
uitgeverij MENDO hebben de 
krachten gebundeld voor de 
gelimiteerde publicatie THE NEW 
STIJL. Een boek met een verkenning 
en verzameling van spraakmakende 
Nederlandse creativiteit anno nu. 
Het boek is vanaf 16 november 
verkrijgbaar en exclusief als pre-
order online te bestellen voor €69. 

Creative Agency ...,staat and publisher 

MENDO have joined forces for the 

limited edition publication THE NEW 

STIJL. A book with an exploration and 

collection of high-profile Dutch 

creativity anno now. The book will be 

available from 16 November and 

available exclusively as a pre-order 

online for €69. 

3. Spike Lee bij Cyclope 
Festival
Regisseur, schrijver, acteur en 
producent Spike Lee zal op 
woensdag 9 november tijdens het 
Cyclope Festival op het podium 

staan voor een live interview.  
Bekend van films als Do the right 
thing (1989), Malcom X (1992), 
Inside Man (2006) en 
Blackkklansman (2018), is Spike Lee 
ook een gevierd regisseur van 
muziekvideo's en commercials. 
Andere prekers dit jaar zijn regisseur 
Andrew Thomas Huang, Lauren 
Greenfield (Girl Culture Films), 
cinematograaf Autumn Durald 
Arkapaw, Lynsey Atkin (4Creative), 
Matthew Fone (Riff Raff Films), 
Tiffany Rolfe (R/GA) en 
regisseursduo Rubberband 
(Smuggler). 

Director, writer, actor and producer 

Spike Lee will take to the stage for a 

live interview at the Cyclope Festival 

on Wednesday 9 November.  Known 

for films such as Do the Right Thing 

(1989), Malcom X (1992), Inside Man 

(2006) and Blackkklansman (2018), 

Spike Lee is also a celebrated director 

of music videos and commercials. 

Other preachers this year include 

director Andrew Thomas Huang, 

Lauren Greenfield (Girl Culture Films), 

cinematographer Autumn Durald 

Arkapaw, Lynsey Atkin (4Creative), 

Matthew Fone (Riff Raff Films), Tiffany 

Rolfe (R/GA) and director duo 

Rubberband (Smuggler). 

4. Parels van Amsterdam
De bij de Amsterdamse club 
opgeleide spelers Ryan 
Gravenberch, Jurriën Timber en 
Devyne Rensch zijn het afgelopen 
voetbalseizoen intensief en van 
nabij met camera’s gevolgd. Zowel 
op de club als daarbuiten. Dit heeft 
geleid tot de documentaire AJAX: 
Parels van Amsterdam. De docu is 
nu te zien bij Prime Video.

Amsterdam club-trained players Ryan 

Gravenberch, Jurriën Timber and 

Devyne Rensch were followed 

intensively and closely with cameras 

last football season. Both at the club 

and outside. This led to the 

documentary AJAX: Pearls of 

Amsterdam. The docu is now available 

to watch on Prime Video.

5. Magnetisch leiderschap
Het nieuwe leiden is vrouwelijk 
neemt je mee op een 
ontdekkingsreis langs de 
archetypische Griekse godinnen 
Athena, Artemis, Demeter en 
Aphrodite en hun mannelijke 
tegenhangers. De godinnen 
ontsluiten krachten die een 
moeiteloze, authentieke wijze van 
leidinggeven mogelijk maken. Met 
herkenbare voorbeelden uit haar 
coachpraktijk en praktische stappen 
om alle masculiene en feminiene 
leiderschapskwaliteiten te 
herkennen en te activeren, brengt 
de auteur je bij je kern.

The new leading is feminine takes you 

on a journey of discovery through the 

archetypal Greek goddesses Athena, 

Artemis, Demeter and Aphrodite and 

their male counterparts. The 

goddesses unlock forces that enable 

an effortless, authentic way of leading. 

With recognisable examples from her 

coaching practice and practical steps 

to recognise and activate all masculine 

and feminine leadership qualities, the 

author brings you to your core.

Het nieuwe leiden is vrouwelijk | Anja 

Moortgat

€ 29,99 | EAN 9789401486873 | 

Paperback

Things you want to 
read, see and listen to



07-nov Storytelling 1-daagse training  Maak je eigen story door middel van verhaallijnen, 
korte teksten en impressies. 

08-nov Content Marketing Post-HBO  Bereik de juiste doelgroep met de juiste boodschap 
door een goede contentstrategie. 

10-nov Digital Marketing Strategie & Leiderschap  5-daagse masterclass  Til je strategische digital marketingkennis naar een 
hoger niveau.

11-nov Advanced SEO 2-daagse training  Verdiep je SEO kennis en geef de zoekmachine 
optimalisatie van jouw website een boost. 

16-nov Strategisch Brandmanagement Post-Master  Leer alles over merkbouw & brandmanagement in 
het digital, customer experience en purpose tijdperk.

17-nov Campagne Management 3-daagse training  Leer goede campagnes op te zetten die je op ieder 
moment kunt bijsturen.

23-nov Customer Experience & Journey Management Post-HBO  Verbeter de klantbeleving en behaal de klantdoelen 
door middel van een customer experience strategie.

OPLEIDINGEN 
& TRAININGEN

AGENDA



FONK magazine biedt abonnees vanaf editie #315 een archief 

functie aan. Dat betekent dat alle digitale edities vanaf FONK 315 

voor jou als abonnee bewaard blijven. Zo kun je anytime niet alleen 

de nieuwste editie lezen, maar heb je ook de oude uitgaven tot je 

beschikking. Niet de platte PDF, maar de echte digitale editie, 

inclusief filmpjes, linkjes en meer!  Abonnees maken hun eigen fonk 

account aan, dat hen toegang biedt tot de huidige én de oude 

edities van FONK magazine. Hieronder vind je de digitale edities die 

op dit moment in ons archief beschikbaar zijn (digitale lezers klikken 

op de cover voor toegang).

FONK magazine offers subscribers an archive function as of 

issue #315. This means that all digital editions from FONK 315 

onwards will be saved for you as a subscriber. This way you 

can not only read the latest edition anytime, but also have the 

old editions at your disposal. Not just a PDF, but the real digital 

edition, including videos, links and more! Sunscribers create 

their own fonk account, giving them access to the current and 

old editions of FONK magazine. Below are the digital editions 

currently available in our archive (digital readers click on the 

cover for access).

FONK Library
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