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1 Voorwoord
Het doet ons plezier u, de lezer, te kunnen verblijden met een zeer positief verslag van MAD emergent art center over het jaar 2014. 
Niet alleen inhoudelijk en qua resultaten tot meer dan tevredenheid stemmend, maar ook met een mooi en veelbelovend toekomstperspectief.
De verbreding en doorontwikkeling van activiteiten is vooral mogelijk geworden door een soepele en doortastende organisatie. De inzet van de 
medewerkers was buitengewoon energiek, inventief, flexibel en gedreven. De kwalificatie Social Enterprise die ons wordt toegedicht accepteren wij 
met gepaste trots. Het collectief van vrijwilligers, studenten en freelancers dat in de regelmaat van de seizoenen grootse prestaties neerzet is een 
‘agile’ opererend team in dynamische samenstelling.

Groei
Met het zich verder intensiverend programma en de groeiende organisatie is ook de inhoudelijke verdieping en ontwikkeling in beeld. 
Daarnaast is de positionering in het culturele veld, de economische betekenis en ambitie en de strategische lange termijn visie in ontwikkeling. 
Vooruitlopend op het 20-jarig bestaan in 2015, zijn er processen gestart om het bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk verder ontwikkelen van 
MAD emergent art center mogelijk te maken.

Het benoemen van de ambitie om een betekenisvolle organisatie te zijn voor multidisciplinaire innovatie op cultureel, sociaal en educatief terrein is tot 
uiting gekomen in de ontwikkeling van het programma Make the Future, dat in 2014 is gestart.  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2 Organisatie
MAD emergent art center is feitelijk een non-profit organisatie met ideële doelen. 
Uitvoerend is het een professionele vrijwilligersorganisatie, ondersteund door ad hoc freelance personeel en stagiaires.
Dankzij een breed netwerk van vrienden, supporters, partners, subsidiënten en sponsoren is deze hybride organisatiestructuur buitengewoon 
succesvol.

Met een omzet die boven de € 100.000 is gestegen, en eigen inkomsten van meer dan 50 % is de organisatie niet afhankelijk van publieke subsidie, 
maar kan zij haar autonome positie versterken en inzetten voor inhoudelijke ontwikkeling.
In 2014 waren gemiddeld 15 vrijwilligers, 5 stagiaires en 3 freelancers actief als medewerker. Een deel van de vrijwilligers is kortdurend werkzaam in 
het kader van een reïntegratie proces, werkervaring of in-between-jobs situatie. Gezien het belang van opbouw van kennis, ervaring en structuur, is 
het belangrijk dat er een 80/20 verhouding ontstaat tussen vaste en flexibele medewerkers. 

Indien we vaststellen dat twee - of meer jaar betrokken medewerkers als ‘vast’ gelden is de verhouding momenteel nauwelijks 50/50. Teneinde dit om 
te buigen naar 80% vast, en een versterking van de organisatie-structuur is een beleid nodig waarbij een aantal sleutelposten worden bezet door 
vaste krachten. Deze invulling is niet te realiseren zonder een aantal  vaste medewerkers aan te stellen met passende bezoldiging. Hiervoor is een 
project gestart waarbij verdere professionalisering, organisatie-ontwikkeling en financiering wordt ontwikkeld. Eén activiteit is ontwikkeld tot 
zelfstandige organisatievorm: de MADspace hacker community is een stichting geworden; de samenwerking is gebleven.
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3 Activiteiten Tijdlijn
In 2014 zijn een groot aantal activiteiten gerealiseerd, waarvan grotendeels via diverse websites, internet kanalen en social media verslag is gedaan. 

Een overzicht van de meest relevante activiteiten:

• Art Rotterdam – 6-9 Februari – Feniksloods Rotterdam

• Paradigma Open Food Data – 20 Februari – Bibliotheek Witte Dame Eindhoven

• Apps voor Eindhoven – 28 Februari – Social Lab / Stadhuis Eindhoven

• Nationaal Congres Open Data – 28 Februari – Stadhuis Eindhoven

• Eindhoven Mini Maker Faire – 29-30 Maart – Klokgebouw Eindhoven

• Re:Publica Conferentie – 6-8 April – Berlijn

• Magic Box verhuizing – 7 Mei – Bibliotheek >> Wilgenhof

• Play the Future – 18-24 Mei – Bibliotheek Witte Dame Eindhoven

• Flora Fauna Hackathon – 23-24 Mei – Wageningen Universiteit

• Website Story / Muziek op de Dommel – 31Mei-1Juni – TU/e campus

• Oog + Oor – 1 juni – Rietveld Bushokje / Stadhuis Eindhoven

• AgeHack – 6-7 Juni – Van Abbemuseum Eindhoven

• Flora Fauna follow-up MinEZ – 12 Juni – Den Haag

• MAD picnic – 13 Juli – Genneper Parken

• Science Hack Day Eindhoven – 30-31 Augustus – Gaslab TU/e
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• Lean Startup Eindhoven Meetup – 12 September – The Hub For Expats / Match Factory

• GogBot Festival Spaceship Earth – 11-14 September – Enschede

• Tover je Toekomst – 1 Oktober – Bibliotheek Witte Dame Eindhoven – The Big Draw

• SPRINT – 3-4 Oktober – Auditorium TU/e – Sport & Technologie innovatie

• Crowd Scenting the City – 3-5 Oktober – Maker Faire Rome

• Hack Food Waste – 17-18 Oktober – Igluu Eindhoven – DDW Agri meets Design

• Digital Health Hack – 18-19 Oktober – Philips Museum – DDW Philips Design

• Make the Future Expo – 18-26 Oktober – Bibliotheek Witte Dame Eindhoven – DDW

• Digital Health Factory – 21-26 Oktober – Philips Museum – DDW Philips Design

• AgeHack – 24-25 Oktober – Stadhuis Eindhoven – DDW (G)oud

• Fears Fantasies OpenData – 29 Oktober – Van der Valk Hotel Eindhoven

• Light Hacking – 8 + 12 + 15 November – MADspace

• Micro Hacking – 11 + 12 November AMBT24 – Dordrecht Gemeentehuis

• Lean Camp Wageningen – 20 November – StartHub Wageningen

• Nature Meets Design – 25 November – Visafslag Scheveningen

• Innocent Body opening – 21 december – Van Abbemuseum Eindhoven
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Apps voor Eindhoven
De Apps voor Eindhoven challenge is gewonnen door Natasja Paulssen (Dutch Rose Media) met de App: Onze Stad.
Dit is een mobiel platform waarmee je al wandelend met slimme technologie informatie krijgt over je omgeving.
Met beeldherkenning komen gebouwen tot leven in geluid en video op je smartphone.

Prijzen
De eerste prijs van € 1500 werd uitgereikt op het Nationaal Congres Open Data in het Eindhovense Stadhuis.
Op dit congres waren meer dan honderd professionals op het gebied van het ontsluiten en hergebruiken van overheidsdata bijeen.
De tweede prijs (€ 1000) ging naar Clifford Francis (Oddessy Solutions) voor de Strijp-S App.
Met de Strijp-S App ben je altijd op de hoogte van alles wat zich op Strijp-S afspeelt. Want op deze unieke plek is altijd wel wat te doen, zien of 
beleven: restaurants, films, winkels, kortingen, routeplanner, nieuws en contact.
De derde prijs (€ 500) werd gewonnen door MADspace (Koen Aben c.s.), het Eindhovens hackers-collectief met de App: Trash App.
Met deze app is het mogelijk om defecte voorzieningen op straat te melden, en tevens alternatieve locaties te vinden die niet defect zijn. Het bouwt 
voort op Buiten Beter die alleen de melding verzorgd. De Trash app maakt gebruik van Open Data van het platform data.eindhoven.nl van de 
gemeente Eindhoven.
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Apps voor Eindhoven
De Apps voor Eindhoven challenge is 
georganiseerd om het gebruik van Open Data 
te bevorderen. Hiervoor is een platform 
opgezet om Open Data sets van goede 
kwaliteit ter beschikking te stellen. Met dit 
nieuwe informatiekanaal, waarop de gemeente 
structureel gaat publiceren kunnen 
ontwikkelaars, journalisten, studenten, 
bedrijven en andere overheden allerlei slimme 
toepassingen maken.
De Apps voor Eindhoven challenge werd 
georganiseerd door MAD emergent art center, 
het platform Open Eindhoven en de gemeente.

Jury’s voorronde en finale
De jury voor de prijs bestond uit:

Voorronde 22 februari:
Mary-Ann Schreurs (wethouder innovatie, 
openbare ruimte en cultuur gemeente 
Eindhoven)
Joop Bruurs (gemeente Eindhoven 
informatisering)
Eugene Tjoa (Tjoa design)
Gaby Sadowski (gemeente Eindhoven 
Strategie/ Open Data)

Finale 28 februari:
Bart Rosseau (Gent smart city)
Frank Kresin (Waag Society)
Ton Zijlstra (Interdependent Thoughts)
Gaby Sadowski (gemeente Eindhoven Strategie/ Open Data)  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Nationaal Congres Open Data

Het derde Nationaal Congres Open Data – Met Je Neus op de Feiten – vond plaats op 28 februari in het Stadhuis Eindhoven. Meer dan honderd 
deelnemers uit binnen- en buitenland kwamen zich informeren, discussiëren en kennis uitwisselen.
De bezoekers bestonden uit vertegenwoordigers van lokale, provinciale en landelijke overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen, 
bedrijven en zelfstandigen, belangenorganisaties en studenten.

Congres 2014
Waar het een traditie lijkt te worden is dit Congres in feite een broedplaats van innovatie en inspiratie voor iedereen die professioneel met Open Data 
bezig is. Er worden spetterende keynotes gegeven, spraakmakende cases en best practices gepresenteerd en een keur aan workshops 
aangeboden. Nieuwe vrijgegeven Open Data worden toegelicht en er is ruimte voor discussie en netwerken.
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Keynotes
•    Carlo van de Weijer (Tom Tom)
•    Arjan El Fassed (Open State Foundation)
•    Dan Harple (Shamrock)

Open Data Thema’s
Er is binnen het grote aanbod aan ontwikkelingen op het gebied van Open Data gekozen voor een drietal thema’s:
•    Overheid
•    Smart City (mobiliteit, energie, gezondheid)
•    Cultuur

Congres
Het ééndaagse congres bood een breed programma waarin naar keuze kon worden verdiept in de parallel-sessies. Het werd geopend door o.a. een 
speciale “Message to the Eindhoven Congress” van Jonathan Reichental, CIO Palo Alto. Voorafgaand heeft er met Jonathan Reichental een 
online interview plaatsgevonden over de thema’s die de stad van de toekomst aangaan, en met open data kunnen worden ontwikkeld.

Bovendien waren er drie bijzondere Keynotes van Dan Harple (Shamrock), Carlo van de Weijer (TomTom) en Arjan El Fassed (Open State 
Foundation). Video registraties van het congres zijn gepubliceerd op YouTube.
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Eindhoven Mini Maker Faire

Op zaterdag 29 en zondag 30 maart 2014 vonden in het Klokgebouw in Eindhoven twee dagen vol 
familievriendelijke maak-, knutsel-, leer-, uitvind- en creëer-activiteiten plaats in het kader van de MakerDays. 
Jong en oud laat zich inspireren door kunst, crafts, engineering, wetenschap en techniek van makers uit de regio 
Eindhoven. 

Maker cultuur
De eerste Eindhoven Mini Maker Faire is een exponent van de wereldwijde ‘maak cultuur’ die de afgelopen jaren 
enorm in belangstelling groeit. Eindhoven Mini Maker Faire heeft als doel om mensen met een passie voor het 
maken van nieuwe producten, processen en systemen met elkaar te verbinden. De eerste editie van dit 
meerdaagse evenement vond plaats van 27 t/m 30 maart 2014 op Strijp-S. Het evenement is voor iedereen 
toegankelijk: van ‘professional manufacturer’ tot de ‘passionate maker’ en alles daar tussenin.

De eerste editie werd direct een succes: met 6 weken voorbereidingstijd werd een beursvloer gevuld door 50 
exposanten, en bezocht door 1500 bezoekers in twee dagen. De vele positieve en enthousiaste reacties hebben 
ons direct doen besluiten dit in 2015 te herhalen. 
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Video documentaire
Er werden veel foto’s, video opnamen en sociale media uitingen geproduceerd, die op de website en andere kanalen zijn gepubliceerd. Een 
bijzondere rol hierin hadden Wim en Hakan, die volgens een strak draaiboek drie dagen lang professionele video-opnamen hebben gemaakt. Met 
deze opnamen zijn zij met een team van vier mensen drie maanden bezig geweest een documentaire samen te stellen van 35 minuten. De voor-
première hiervan heeft plaatsgevonden op 26 juni in Plaza Futura Natlab voor een select gezelschap. De 10 minuten durende korte versie is op 
internet te zien; de internationale premiere met engelstalige ondertiteling wordt in 2015 gepresenteerd.
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Play the Future

Play the Future bood van 19 tot 24 mei in de Witte Dame een kijkje in onze toekomst en de impact van relevante thema’s op ons dagelijks leven.
Concepts for our Future is het afsluitende evenement van het tweejarig programma Play the Future en omvat een EXPOSITIE + SYMPOSIUM

Concepts for Our Future

De toekomst staat op het spel! Doe jij mee met Concepts for Our Future?
Ontwikkelingen in de technologie, de demografie, het klimaat, onze voedsel- en grondstoffen situatie zijn duizelingwekkend. We moeten de kansen 
die er liggen nu pakken, voordat ze voorbij zijn.
We willen dat jij meehelpt om de toestand van de nabije toekomst in kaart te brengen, en met elkaar te bepalen wat er concreet gedaan kan worden. 
Help mee om de wereld van morgen in het vizier te krijgen. Welke verbindingen kun jij leggen tussen de belangrijke ontwikkelingen van de komende 
tijd?

Stel je het beeld voor van de duurzame stadslandbouwer aan het werk op een daktuin, die met een smartphone zijn lichaamsfuncties registreert en 
adviezen voor precisie-landbouw ontvangt. Voor zijn ontspanning speelt hij ondertussen een brain-game met een vriend in verweggistan.
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Het tempo van de veranderingen op alle 
gebieden die ons raken is zo hoog dat we 
de samenhang bijna niet meer zien. De 
toekomst komt steeds sneller dichterbij. 
Daarom moeten we leren sneller te 
veranderen en ons aan te passen aan 
nieuwe situaties en omstandigheden. Dat 
kan alleen door echt vooruit te kijken naar 
wat de realiteit wordt in de toekomst.

We hebben hiervoor een speciale 
conferentie opgetuigd, waarin we vanuit 
vier thema’s conceptmatig de situatie van 
nu en morgen in beeld brengen. Dan 
begint het proces waarin we zitten 
duidelijk te worden.

We zitten in een ruimteschip! Wie 
overziet nieuwe verbanden en zet een 
nieuwe koers uit? Welke combinaties 
leveren de sleutel voor een wereld die 
beter wordt? Worden het 3D geprinte 
neuroprikkels, yoga-beoefenende exo-
skeletten, geo-engineering ijskanonnen of 
gaan we op weg naar een virtuele 
dorpsstructuur?

Met vertegenwoordigers uit inspirerende 
sectoren verbinden we kennis met fantasie, en praktijk met verwachtingen, roekeloosheid met urgentie…
Aan de orde zijn onder andere: autarkie, stadslandbouw, cradle to cradle, robotica, wearables, tot en met alternate reality en singularity. Een 
onvoorstelbaar breed spectrum, waarvan de omvang niet te bevatten lijkt, en bovendien exponentieel groeit.

Allemaal samen weten we meer dan we nu beseffen: als het er op aankomt komen we met oplossingen.
Die tijd is nu aangebroken. Het komt er op aan! We moeten switchen van onderzoeken naar aanpakken, van kijken naar doen, van spelen naar 
maken. Doe jij mee, en doneer je jouw intelligentie voor het goede doel?
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We zorgen in De Witte Dame voor een ambiance waarin we het beste van onszelf naar boven kunnen halen, en we faciliteren dit proces met 
creatieve middelen. En met eten en drinken.
De resultaten worden verwoord en verbeeld door bloggers en visualisers, zodat we aan het eind een aantal concrete uitgangspunten, plannen en 
handvatten hebben. Deze vormen het laatste hoofdstuk van de Play the Future publicatie.

Conclusie en volgende stappen
Als algemene conclusie kunnen we stellen dat de interactieve wijze van confereren erg vruchtbaar, plezierig en nuttig is geweest. Daarnaast werden 
we verrast door de vele innovatieve en creatieve ideeën en concepten die werden geproduceerd. Hiermee is menig deelnemer naar huis gegaan met 
een hoofd vol ideeën.
Deze wijze van clustering heeft ook ons concept voor het vervolg helder neergezet, en geeft richting aan het vervolg op Play the Future: Make the 
Future. Deze nieuwe richting is bewust gezocht en heeft ruimte gekregen in dit proces op dit symposium. In de uitwerking hiervan is later in 2014 
tijdens de Make the Future manifestatie tijdens de Dutch Design Week zichtbaar geworden in een eerste verkenning.
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Oog + Oor

Dit project van Paul Panhuysen werd door MAD emergent art center ondersteund door de sonificatie van de getallen.

MAD emergent art center 
Jaarverslag 2014



Website Story

MAD is trots te hebben meegewerkt aan de 
produktie Website Story. Dit is de hoofdact 
van het klassieke muziek festival Muziek 
op de Dommel.
Zaterdag 31 mei – Hoofdpodium 21.00 – 
23.00 uur

The Website Story door Studenten 
Harmonieorkest Auletes o.l.v. Jos 
Schroevers
Solisten: Laetitia Gerards, Floor Krijnen, 
Silencio Pinas, Terence van der Loo

Animaties: Arnoud Rigter

Een liefde die ontstaat via social media, 
passend in een verhaal waarin internet 
centraal staat. De invloed van dataverkeer, 
privacyproblematiek, ID fraude en het big-
brother-is-watching-you principe passeren 
de revue. En dit alles verbeeld in 
reusachtige animaties, omlijst door 
prachtige muziek. Download vooraf alvast 
de gratis Website Story App. Je wordt zelf 
ook onderdeel van dit spektakel! 
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Flora Fauna Hackathon

De Flora Fauna Hack in Wageningen leverde de eerste hacks om de wereld beter te maken. 

Er kwamen oplossingen voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, natuur en biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan Treefie een app 
die inzicht geeft in monumentale bomen door er een sociale beleving omheen te creëren. My iGuana,het redden van de leguaan door van hem een 
vriend in plaats van voedsel te maken of Potata waarbij door het delen van tuinen de buurtbewoners groente, fruit en planten kunnen laten groeien. 

Bekijk alle oplossingen 

De Flora Fauna Hack bracht diverse disciplines - wetenschappers, hackers, experts, ambtenaren - bij elkaar om aan de vraagstukken van nu te 
werken. 

Bekijk de video over de Flora Fauna Hack
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Age Hack 1

De eerste editie van AgeHack was een groot succes. Een goed gevulde Studio in het Van Abbemuseum bood 
ruimte aan zo’n 25 – 30 creatieven, hackers en senioren die in kleine teams oplossingen bedachten en tot 
werkende modellen uitwerkten.

De vooraf gepresenteerde thema’s waren: Nabuurschap; Veiligheid; Mobiliteit; Eenzaamheid; Gezondheid. 
Hierdoor geïnspireerd werden een aantal ideeën verder ontwikkeld tot een concepten die in deze twee dagen 
ontwikkeld zouden worden.

Er ontstonden vier teams die parallel werkten aan hun project, moreel en fysiek ondersteund door incidentele 
coaching, een technische mobiele werkplaats van MADlab, alsmede uitstekende catering door Karel 1 in het 
museum-restaurant.

Op zaterdag 7 juni werden de resultaten gepresenteerd voor een deskundige jury: Joyce Heijdra 
(Woonbedrijf) , Cees Hogendoorn (Kamer van Koophandel), Stefan de Bever (De Bever Architekten).
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Science Hack Day Eindhoven 2014

Science Hack Day was happening the 30th and 31st August in Eindhoven, GASLAB TU/e. It brought together 
scientists, engineers, programmers, designers, creators and thinkers during a 2-day setting to combine science 
and creation into the maker philosophy. Since 2010, there have been more than 30 Science Hack Days across 
more than a dozen countries.

“Science Hack Day is inherently about mashing up ideas, mediums, industries and people to create spark for 
future ideas, collaborations and inspirations,” says Ariel Waldman, Science Hack Day’s global director. 
“Science should be disruptively accessible. Science Hack Day empowers people from a variety of backgrounds 
to explore, participate in and build new ways of interacting with and contributing to science.”

What makes Science Hack Day so unique is its openness and community. Events are set up with local support, 
but with  a global network of followers. Anyone with an idea could share the principle online or during a pitch, 
and find a team to elaborate the concept at the Science Hack Day.

Eindhoven had its first Science Hack Day in 2012 and it proved to be a success; it has become an annual 
event. On a sunny morning of August 30th, the Science Hack Day Eindhoven started with an introduction to the 
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themes, the purpose of the hackathon and a chance to get acquainted with the participants. MAD 
created a platform to collaborate on its Make the Future theme, which has 4 pillars: Life in Creation,  
Circular Life, Human Technology and Digital Life. The teams could develop concepts towards these 
themes but were free to choose their own path.

Smart devices for watering plants and playing cards
During the first day, teams came up with amazing ideas and  concepts. Some concepts stalled or were 
adapted, but others initiations turned out to be easily prototyped. The second day was focused on 
finalizing the product and product presentation. Each team presented their idea and prototype during a 
brief pitch.

Team Quenchy thought of an automatic system to water plants. Sensors measure the soil humidity and 
when humidity is below a certain level, the sytem will water the plants automatically. The prototype 
worked perfectly, but the concept isn’t finished yet. “Currently, the system works with LED-lights that light 
up when the plant requires water. The idea is to continue with the project and to improve its functionality.”

The overall winner is Connected Light, with its dynamic card game device. The device allows people to 
play a physical card game against or with someone who is on a computer. This innovative system 
enables digital iliterates to join the digital environment and play along.

We want to thank everybody who put their energy and passion into the Science Hack Day. The prizes 
were provided by Lumens, Philips Design, Polderhack Productions and Gemeente Eindhoven. 
There were a total of 7 winning teams:  Alternative Learning Tank – Anonymous Cloud/EyeShare – Bat 
Sense – Carpet/HotRock – Connected Light – E-Trabant – FunQ – Tweetora – VR Wind. 
Congratulations!

We want to thank our jury, consisting of  Eugène Tjoa of Tjoa Design, Evert Jan Ulrich, Lector Innovation 
& Development at HAS University of Applied sciences, Eric Slaats, Associate Lector Innovation in 
Education & ICT at Fontys University of  Applied sciences and Lucas Asselbergs, the head of Studium 
Generale TU/e.

Also, we would like to thank all the sponsors and partners:
TU/e, Fontys Hogescholen, Gemeente Eindhoven, End Note, Philips Design, Lumens, Brainport 
Eindhoven, Mindhoven, Open Eindhoven, Just Like Your Mom and CityTV Eindhoven.
 
Science Hack Day videos and pictures.
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Sprint 14
SPRINT is a wrap!! It was a great weekend with amazing people. Lots of ideas and prototyping.

MAD emergent art center would like to send our gratitudes towards Hans van Breukelen, founder of  Sports and Technology, Lenneke de Voogd, 
manager InnoSportLab Sport en Beweeg, Tim Konings / You.Fo, Aarnout Brombacher, dean of Industrial Design at TU/e and finally Joost Plattel, co-
founder of Quantified Self Europe and the Netherlands. They’ve been a great source of inspiration and had challenging, motivating  contributions.

MAD emergent art center 
Jaarverslag 2014



Furthermore, we would like to thank the jury: Cees van Bladel / ProFit; Lenneke de Voogd / InnoSportLab Sport en Beweeg; Joost Plattel /Quantified 
Self; Guus Frericks / Startup Bootcamp; Jos v.d. Weelen / TU/e and Hans D’Achard, coach / lecturer at TU/e and Senior Systems Architect at TMC.

We would like to thank the teams for their amazing input. The winner RunRight has been innovating its product, in particular the upgraded insole 
turned out to be a great asset. They benefited from the StartUp Bootcamp High TechXL coaching process. Their Running Guide concept is due to 
approach the market in 2015!

Moreover, we could not have done Sprint14 without the efforts of the moderator Casper Koomen, coaches and motivators Broos Bakens and Frank 
Cuijpers.

Winners:
We congratulate all the winners of our hackathon! Great job, everybody. We wish every team successful follow up.

Overall winner is…Run//Right! With their smart running assistant solution (shoe sensor + wristband) they hope to revolutionize the runner’s 
experience. A working prototype with great potential. In addition to the grand prize they won an opportunity to join in Startup Bootcamp final selection 
days!
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Also great winners:
• For their simple fitness test, JumSpo(r)t.
• Making hometrainer workouts more fun: IF.
• Bringing general fitness into everybody’s reach: Team Insight.
• Creative solution for fun, outdoor workout: Arvid.

Videos of the event here.
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Hack Food Waste
Hack Food Waste took place in Eindhoven on October 17th and 18th 2014. 
It was a 32-hour hackathon with more than 150 participants: from hackers to farmers, designers, and civil servants. Empowered by data and 
technology, they took on diverse challenges targeting a variety of issues surrounding the problem of food waste. 

Hack Food Waste was the opening event for this year’s Agri meets Design program presented during Dutch Design Week.
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Winner of the #HackFoodWaste hackathon 2014 is Surplus!

The winner of Hack Food Waste 2014 is Sur+. They tackled a challenge for the foodbank in the Netherlands that has a shortage of food for the 
85.000 people they provide to weekly. 

A targeted communication system enlisting producers or farmers who have a surplus was identified as the most important missing link in resolving 
this issue. The challenge was to create a platform that not only solves the communication issue, but also effectively involves people in the process 
and removes current obstacles. They developed a platform that provides insight into the different groups of people involved in the overall process. 
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“Our goal is to present what is on offer and a clear picture of what is needed, and then to connect them by using a variety of convenient and easy to 
understand tools. 

By bringing together the different groups who participate in the foodbank chain, we can add value and meet the needs of all involved.”
1/3 of food is wasted, and it doesn’t depend on the food in question to solve this issue.

Kijk deze video. Foto’s hier, en hier.
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https://www.flickr.com/photos/92629097@N00/sets/72157648894187351/
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Digital Health Hackathon
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MAD emergent art center produced and 
supported the unfolding of this challenging 
hackathon on digital health…

“Be part of an inspiring two-day hackathon 
about digital health, hosted bij Philips 
Design during te Dutch Design Week 2014. 
The hackathon will be held at 18 and 19 
October and the creative space will be the 
unique Philips Museum.

The hackathon is going to be a multi-
disciplinary cross-over between 40 
participants exploring new innovative fields 
of digital health.
Participants will brainstorm, create, design, 
design and hack an original health care 
solution for one of the following themes:

• Personal Preventative Health
• Home Health
• Digital Health
• Future Health System

The best hacks will be judged bij design 
professionals and rewarded with serious 
prizes.

read more on innovation Matters

Pictures here.
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Health Factory Philips Museum

MakerSpace for Children of all Ages

A public makerspace for young inventors discovering aspects of our Digital World by making things. During six days of Dutch Design Week the Public 
‘Health Factory’ invites young inventors to experiment, play, and discover how aspects of digital technology can be transformed into future Digital 
Health ideas.

Children of all ages are challenged to bring their creativity and their curiosity; to experiment with interactive installations; play with digital-visual tools 
and to make small hands-on projects. Discover new technologies, experience new ways of learning by doing and having fun with exciting new tools, 
new people and new ideas. Examples of available tools and installations are: Virtual Anatomy, Oculus Rift, Arduino, Makey Makey,
Visitors are invited to discover and participate in a number of installations, and experiment with new tools and toys.  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Age Hack 2

Age Hack 2 de G/oud winnaars

Tijdens de Dutch Design Week, op 24 en 25 oktober heeft MAD emergent art center het evenement Age Hack wederom met succes geproduceerd. 
Er is deze twee dagen hard gewerkt om mooie concepten en ideeën uit te werken. Uiteindelijk zijn er 3 bijzondere resultaten uit voortgekomen.

De eerste prijs is gegaan naar het concept Goud van Oud. 

Zij hebben een interactieve media omgeving bedacht waarmee je jongeren met ouderen kunt verbinden. Met name gericht op verzorgingstehuizen. 
Jongeren vertalen de verhalen van ouderen in de vorm van hun eigen talent. Dit kan dan bijvoorbeeld via muziek, een website, een maquette, een 
speurtocht, expositie, tekening of schilderij zijn. 

De oudere kan het verhaal opschrijven en in laten scannen. Dit wordt op een website aan jongeren gecommuniceerd bij kunst opleidingen. Een mooi 
project wat de zorg, onderwijs, kunstsector, ouderen en jongeren met elkaar verbind. Een zeer volledig uitgewerkt concept.

De gedeelde tweede plaats is gegaan naar het concept Mij ‘n zorg? en het Brinkel concept.

Mij ‘n zorg? 
Een concept gericht op de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015. Het idee omvat het inzichtelijk maken van de zorg in je eigen buurt via een 
makkelijk te gebruiken kaart voor op de tablet. 
Er is een WMO burgerapp en een informatieve website ter ondersteuning van de burger als aanvulling op de landelijke WMO campagne. Het doel is 
om de burger te informeren op een informele laagdrempelige manier.

Brinkel
Een concept om in buurthuizen te implementeren. Een ontmoetingsplaats voor ouderen of doelgroepen die het moeilijk vinden met digitalisering om 
te gaan zoals internetbankieren. Een professional zal aanwezig zijn om hen te helpen, dit vergroot meteen de sociale contacten. Kortom een mooi 
project dat mensen meer gaat verbinden met elkaar.

Een geslaagd en inspirerend event, met veel enthousiaste deelnemers!
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Make the Future expositie
Een kennismaking met Hackathons en Maker Faires; Fablabs en Maker Spaces.
18 - 26 oktober 2014, Bibliotheek De Witte Dame.

Live registraties en resultaten laten zien hoe Maker Community methoden van ontwerpen en 
produceren effectief zijn voor het ontstaan van een nieuwe economie waarin de mens “het weer 
voor het zeggen” heeft. 

Het programma bestond uit expositie, media presentaties en een themaprogramma.
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Themaprogramma

Het programma bood op vier middagen presentaties, workshops en discussiegroepen over het Make the 
Future thema.

– Internet of Things workshop 
- maandag 20 oktober 
- Lorna Goulden en Rob van Kranenburg

– Fishbowldiscussies - dinsdag t/m donderdag

• Innovation Strategies - zijn Hackathons en Maker Spaces tekenend voor de veranderende wijze 
waarop geleerd, gewerkt, ontwikkeld wordt? Is Agile werken en Scrum aanpak de methode voor de 
toekomst? 
Analyse van de uitkomsten van de tijdens de DDW parallel lopende hackathons die wij produceren: 
Hack Food Waste, Digital Health, Age Hack en de Maker Space for Kids in het Philips museum. 
Wat kunnen we meer doen met de uitkomsten?  

• Maker movement Meetup - met de VPRO Tegenlicht documentaire “Meet the Makers”. Discussies 
over de nieuwe economie, de doe het zelf cultuur, en wat de gevolgen zijn voor ons eigen leven. 
Hoe gaan we events zoals de Eindhoven Maker Faire positioneren, als hefboom gebruiken voor 
innovatie in onderwijs en bedrijfsleven?

• Lean Economy Meetup - de Lean Startup methode is alom geprezen voor de efficiënte en 
klantgerichte wijze van innoveren, maar is het de ideale aanpak voor alle ontwikkel omgevingen, en 
is het toepasbaar in andere sectoren, zoals onderwijs, zorg, recreatie? 
Welke thema’s zijn interessant om de komende tijd te programmeren voor de Lean Startup 
Eindhoven Meetup groep?
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4 Netwerk
Het functioneren van MAD emergent art center is in belangrijke mate effectief en relevant in het kader van netwerken. Dit is een belangrijke 
constatering voor zowel kleine nabije netwerken als het dagelijkse team medewerkers, als de vrijwilligers op afroep, de vrienden en partners, bestuur 
en collega organisaties, als voor grotere netwerken die al dan niet in georganiseerd verband bestaan, zoals de Meetup groepen Lean Startup, 
MADspace, OpenEindhoven; de communities die meedoen met hackathons en het publiek dat exposities bezoekt; Social media groepen en 
thematische clusters op Linkedin, Facebook; de professionele relaties in bedrijfsleven, onderwijs, overheid en overige organisaties.

MAD emergent art center acteert voor een belangrijk deel pro-actief, en speelt hierin dan vaak een rol als kartrekker, die met initiatieven, activiteiten 
en communicatie mensen in beweging krijgt. Resultaten hiervan zijn soms op korte termijn, soms op lange termijn zichtbaar. 

Deze netwerk positie strekt zich ook uit over de grenzen, en leidt tot contacten en activiteiten met kunstenaars, organisaties en overheden in België, 
Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, UK, USA.  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5 Toekomst
MAD emergent art center heeft veel plannen voor de toekomst. We leven de toekomst. De missie en het beleid worden telkens opnieuw gedefinieerd 
om op de veranderende tijd te blijven blijven anticiperen. Waar mogelijk wil MAD emergent art center de toekomst mede veroorzaken door pro-actief 
te zijn en met vooruitziende blik activiteiten, producties en netwerken te ontwikkelen. 

Maar we willen vooral ook mensen helpen hun toekomst zelf ter hand te nemen. Maak je eigen toekomst is het credo dat wordt uitgewerkt in beleid 
waarin telkens nieuwe formats en platformen worden ontwikkeld die sector-overschrijdend zijn en nieuwe combinaties, perspectieven en ruimte 
scheppen.

Door de veranderende positie waarin MAD emergent art center zichzelf ziet is het een overweging om de typering die in de naam emergent art zit 
aan te passen. Er wordt onderzocht of de naam MAD future center goed resoneert en past bij de vernieuwde rol. Er wordt immers dusdanig sector-
overschrijdend gewerkt dat de term art af en toe een beperkende factor is in de begripsvorming.

We nodigen jou uit om met volle teugen te genieten van het leven en anderen hiervan deelgenoot te maken! 
iedereen is een kunstenaar; iedereen is een hacker!
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