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KENNISINSTITUUT

• Geschiedenis van het industriële ontwerpen en de designcultuur 
 in Nederland
• Kennis met betrekking tot de ontwikkeling van het vak 
 en de professionalisering van het industrieel ontwerpen
• Designer erfgoed bewaren, ontsluiten en bestuderen

“Zonder verleden geen toekomst!”

“Wat eenmaal is weggegooid komt niet meer terug…”

WAAROM HET LOUIS KALFF INSTITUUT?



CENTRALE PLEK VOOR KENNIS EN VISIE OP WAARDEVOL ERFGOED

• Prioritering en belang van design archieven op industrieel gebied
• Ervaring en kennis om design archieven te bewaren, 
 inzichtelijk te maken en te ontsluiten
• Inzicht geven in creatieve processen door middel van design erfgoed
• Bijdrage aan het volwassen discours van het hedendaagse 
 en toekomstige design
 • waar komen we vandaan, waar staan we, waar gaan we naar toe

“Zichtbaar maken dat het vakgebied een 
emanciperende en ontwikkelende discipline is…”

WAT BIEDEN WE?

“Kunnen leren van wijze en inspirerende 
mensen uit het verleden”



TOEPASSING VAN DE GESCHIEDENIS EN DESIGN CULTUUR 
IN MUSEA, FESTIVALS, BIËNNALES, BEDRIJVEN, SCHOLEN ETC.

• Als inspiratiebron en context voor beginnende en ervaren ontwerpers,
 onderwijsinstituten (en/of  studenten) en ontwerpburo’s
• Als onderscheidende factor bij bedrijven die met ontwerpers werken
• Als onderwerp voor tentoonstellingen: faciliterend en onderzoekend
• Ter versterking van het innovatieve karakter van Nederland

VOOR WIE?

“Louis Kalff lezingen bieden 
duiding, begrip en context”



FACILITERENDE ROL IN HET VERZAMELEN EN ONTSLUITEN 
VAN ERFGOED

• In samenwerking met Nederlandse bedrijfsleven en overheid
• Werving van fondsen voor onderzoek en visieontwikkeling, 
 en opdracht verlening aan de juiste experts of  onderzoekers
• Curator-rol om de juiste archieven te verzamelen om een goed beeld 
 te kunnen geven van industrieel ontwerpen over de jaren heen
• Ontsluiting van het verzamelde materiaal via diverse kanalen: 
 virtueel en online, publicaties, tentoonstellingen, lezingen

HOE DOEN WE DAT?

“We zijn meer een netwerk
dan een organisatie”



ONDERZOEK NAAR DE GESCHIEDENIS VAN HET INDUSTRIËLE 
ONTWERPEN EN DE DESIGNCULTUUR IN NEDERLAND

• Verdieping van het inzicht in de ontwikkeling van het vak 
 en de professionalisering van het industrieel ontwerpen
• Duiding van de betekenis en toegevoegde waarde van ontwerpen
 en ontwerpers, zowel nationaal als internationaal

ONZE AMBITIE
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