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SLOTOVERWEGINGEN EN WINNAAR 
HENRI WINKELMAN AWARD 2019
Deze award is een aanmoedigingsprijs voor jonge ondernemende 
kunstenaars en ontwerpers in Rotterdam, en bestaat uit een toek-
enning van het substantiële bedrag van 10.000 euro en dit jaar 
voor het eerst een tweede prijs van 5 000 euro.

De jury heeft, net als de Award Night, een metamorfose gehad. 
De nieuwe jury bestaande uit Studio Mals, Silas Nout en Martin 
van der Molen, Janne Vereijken van Spring Company en Emily 
Ansenk, namens Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam.

Eerdere prijswinnaars zijn Jonathan Hofwegen die in 2013 de 
allereerste award in ontvangst mocht nemen. Daarna volgde Isaac 
Monte, Studio Mals, nu ook juryleden! Jasna Rokegem, hebben 
jullie net gehoord tijdens haar inspirerende keynote, Studio Rem 
en Nazif Lopulissa.

Na uitvoerig beraad over alle kandidaten, is de jury tot een slui-
tend eindoordeel gekomen. Wij hebben genoten van alle inzendin-
gen en met name van de acht zeer getalenteerde genomineerden. 
De jury is zeer zeker kritisch geweest op momenten dat zij dat 
nodig achtte, maar is onder de indruk van het creatieve onderne-
merschap.

Wij willen graag Myrna van de Water, secretaris en verantwoor-
delijk voor de voorselectie en het rapport bedanken.

De genomineerden…
- zijn na 2014 afgestudeerd aan Willem de Kooning Academie;
- kunnen in eigen levensonderhoud voorzien met creatieve praktijk 
(niet meer dan 50% subsidie afhankelijk of inkomen uit niet gerela-
teerd werk);
- hebben positieve aandacht nationaal/internationaal verworven 
met eigen creatieve producten;
- hebben voorbeeldfunctie op grond van eigen(zinnige) onderne-
merspraktijk;
- door persoon en werk wordt bijdragen aan kwaliteit van de cre-
atieve industrie en het imago van Rotterdam;
- kunnen een ondernemersplan overleggen met een financiële 
onderbouwing;
- hebben een onderbouwing wat zij met het prijzengeld van plan 
zijn.

De jury dag begon met Jord de Wilde van Studio Wildernis. In 
2016 studeerde hij af als animator, maar hij begon zijn onderne-
ming al in 2014 als student. Hij werkt onder andere voor en met 
opdrachtgevers als het Ministerie van Defensie, de film ‘De Di-
rigent’ en Juf Roos.

Hij is als Motion Graphic ontwerper zeer bekwaam. Studio Wil-
dernis werkt ongeveer 70% voor studio’s en 30% direct voor klant-
en. Daarnaast is Jord bezig met online knikkerbanen, hij creëert 
het onmogelijke in een virtuele wereld. De vraag van de jury om 
zijn specifieke handschrift te omschrijven vond Jord nog moeilijk 
omdat hij zichzelf niet enkel ziet als specialistische maker. Jord is 



als ondernemer bezig met passief inkomen, stokbeelden maar ook 
3D modellen. Deze biedt hij online aan voor anderen tegen betal-
ing. Zijn plannen om het prijzengeld in te zetten voor het maken 
van een documentaire om creatieven te wijzen op passief inkomen 
vindt de jury waardevol voor de sector.

Een prognose van zijn bedrijf kon Jord tijdens de jury dag nog niet 
geven voor 2019, maar hij heeft wel de ambitie om over vijf jaar te 
groeien in omvang/fte. Zelf wil hij meer de bureau management- 
en new businesskant van ondernemen opgaan. Van maker naar 
manager/CEO van studio Wildernis. Jord heeft groei laten zien en 
ziet in dat netwerken belangrijk is. Om zijn ambitie te bereiken is 
een heldere groei strategie nodig en dat wil de jury Jord dan ook 
meegeven om deze te gaan maken, zodat zijn ambities ook realite-
it worden.

Stacii Samidin, Visueel Antropoloog.
Stacii werkt aan een ongoing project waarin hij werelden zicht-
baar maakt die voor velen van ons vaak onzichtbaar blijven. Foto-
grafie is zijn eerste taal en zijn beelden zijn dan ook artistiek van 
zeer hoogwaardig niveau.

Stacii werkt aan een legacy waarin hij zich onder andere laat 
inspireren door Bruce Davidson. Zijn ambitie is om toe te mogen 
treden tot Magnum, een droom van vele fotografen. Daarnaast 
heeft Stacii ook een duidelijke ondernemers visie waarin hij zich 
naast fotograaf ook ontplooit tot regisseur. In de aanpak van zijn 
projecten wordt zijn honger naar het ultieme beeld nog duideli-
jker. Stacii investeert alles wat hij heeft om de reizen die hij moet 
maken mogelijk te maken. Stacii gaat vol voor zijn werk en weet 
mooie omzet te genereren, maar maakt tegelijkertijd hoge kosten. 
Investeren hoort bij ondernemen. De komende jaren moet hij wel 
werken aan de winstgevendheid. Om zijn beelden, zijn legacy, 
weer thuis in Rotterdam te brengen wil hij nu een eigen galerie 
opzetten.

De financiën waren op het eerste gezicht niet helemaal duidelijk 
voor de jury, maar na een aantal aanvullende vragen werd het 
businessplan voor de jury helder. Stacii exposeert dit jaar in het 
Rijksmuseum en in het Wereld Museum. Tijdens de opening van 
deze tentoonstelling over het dossier voormalig Nederlands-Indië, 
opent hij ook de deuren van zijn galerie. Als Stacii deze prijs wint 
dan gaat het bedrag naar zijn galerie.

Jeanine Verloop
Jeanine Verloop is in 2018 afgestudeerd als illustrator en bij Jea-
nine werd direct duidelijk dat zij op het snijvlak zit van autonoom 
werk en een toepaste praktijk. Jeanine wil impact maken op de 
wereld: een spark teweeg brengen bij de kijker.

Jeanine heeft in het jaar na haar studie al op veel plekken geëxpo-
seerd als jong talent, zoals op TEC ART Rotterdam en op de Dutch 
Design Week. Zij wil met haar werk de verbeelding van de kijker 
oproepen en een verhaal vertellen over techniek en de mens. In 
haar toepaste praktijk werkt Jeanine veel in de publieke ruimte 
samen met andere kunstenaars en ontwerpers, hierin staat naast 
de publieke ruimte het ambacht centraal.



Voor de toekomst wil Jeanine meer balans vinden tussen haar au-
tonome werk en haar toegepaste praktijk. Jeanine wil zich verder 
ontwikkelen en werkt op dit moment aan een Print on Demand 
systeem, zodat haar onderzoek ook toegankelijk wordt. Zij spreekt 
op verschillende podia over dit onderzoek, zo ook de komende 
periode bij Mission Tech op de Dutch Technology Week en bij het 
Science Centre Delft van de TU Delft.

Over vijf jaar wil Jeanine een gevestigd kunstenaar zijn die de bal-
ans tussen autonoom werk en werk in de openbare ruimte heeft 
gevonden. Een professioneel atelier met de focus op research 
en nieuwe media past bij Rotterdam en Jeanine is dan ook sterk 
verbonden met het netwerk. Zij weet hiervoor de juiste mensen te 
betrekken als adviseurs.

Op de vraag van de jury of zij in de toekomst subsidies wil om 
tentoon te stellen en werk maken om te verkopen, was haar ant-
woord nog niet helemaal overtuigend. Zij ziet haar verdienmodel 
nu in visuele research (Print on Demand) en in prints. De jury vindt 
dat Jeanine nu intuïtief goed bezig is en kijkt dan ook uit naar de 
ontwikkelingen binnen een of drie jaar.

Seb Agresti
Seb liet ons tijdens zijn pitch zeer sterk werk zien met een hoge 
actualiteitswaarde. Een adembenemende klantenlijst van de The 
New Yorker, New York Times, NBC News, DIE ZEIT, See All This 
Magazine, Goolge, Apple, Monocle Magazine en de Volkskrant. 
Daarnaast werkt hij ook aan opdrachten als album covers, posters, 
flyers, verpakkingen, muurschilderingen en boekcovers.

Seb snapt de hedendaagse media en heeft tijdens zijn studie alles 
in werking gesteld om te leren volgens een uitgestippeld plan. 
Eerst als stagiair van Joost Zwarte, daarna van 2014- 2018 als 
assistent. De assistent rol was part of The Bigger Plan. Het bel-
angrijkste wat hij daarvan leerde was: meedenken met de klant 
en breder inzetten. Seb vertelde ons dat hij uit een creatief gezin 
komt en al zeer jong wist dat hij wilde tekenen.

De RORO flyers waren de start van zijn zzp-er carrière. Eén van 
deze beelden op It’s Nice That in 2017, betekende zijn eerste op-
dracht voor de New York Times. Toen Seb daarna in de Spring Re-
views stond, werd dat zijn internationale springplank: 45% van zijn 
opdrachtgevers zit in Amerika. De markt is daar groter. Seb werkt 
daarnaast ook aan boekcovers, albums en muurschilderingen en 
de jury ziet dan ook zeer veel groei in een korte periode.

Zijn handschrift is de kunst om een abstract redactioneel stuk 
tekst te kunnen samenvatten in actueel beeld. Ook Seb heeft 
al de keerzijde meegemaakt van het ondernemen onder andere 
door problemen met contracten, een Legal kwestie, met wat leek 
zijn droom opdracht. Een zeer goede les en nu maakt hij zelf de 
contracten. Met de prijs wil Seb een residentie in Japan financier-
en. Studio Kura (Japan) biedt technieken aan die je alleen daar 
kan leren. Met deze residentie wil hij zijn autonome werk verder 
ontwikkelen en dit kan de mogelijkheid zijn om dat te bewerkstel-
ligen en toe te werken naar een praktijk waarin hij 50% van zijn tijd 
besteedt aan redactioneel werk en 50% aan autonoom werk.



Plasticiet, Marten van Middelkoop & Joost Dingemans.
Terecht genomineerd, origineel product en duurzaam, vond de jury. 
Goede aandacht van de juiste media op het juiste moment. On-
dernemerschap zichtbaar in het plan, bezig met processen en sales 
en de inkomsten beginnen geleidelijk ook substantie te krijgen. 
Het idee van Plasticiet ontstond tijdens een studiereis naar India in 
2014 met de Willem de Kooning Academie. In India zagen zij dat de 
mensen daar een economie om plastic afval heen wisten te bouw-
en, door het te zien als nieuwe grondstof. Marten en Joost wilden 
ook waarde toevoegen aan wat men ziet als afval. En daarom lijkt 
Plasticiet op natuursteen – een product waar wij waarde aan hech-
ten. ‘Het nieuwe goud’ zoals zij dit zelf verwoorden tijdens de pitch.

De eerste opdracht die niet doorging gaf hen wel de impuls om 
toch door te zetten en zichzelf te presenteren op de Dutch Design 
Week. Dit was definitief de start van hun onderneming. De heren 
hebben PR weten te behalen met hun materiaal, in onder andere 
Dezeen. In het afgelopen jaar hebben zij gewerkt aan de optimalisa-
tie van het productieproces om ook een gegarandeerde kwaltiet te 
kunnen leveren. Festival muntjes en emmertjes worden platen die 
dan weer gebruikt kunnen worden als aanrechtblad en in de toe-
komst zelfs als vloer.

Marten en Joost zijn zowel materiaal leverancier voor ontwerpers 
en architecten, als zelf ontwerpers en materiaal ontwerpers. Zijn 
dat niet teveel rollen, vraagt de jury zich af? Wellicht moeten zij 
werk uitbesteden of mensen aantrekken bij het creatieve team. 
Op de vraag; Wat doe je met de prijs? hadden de heren een zeer 
duidelijk antwoord. Investeren in efficiëntie en standaardisatie. Met 
de prijs willen zij een grotere pers kopen. Hiermee willen zij de pro-
ductie met een factor 4 versnellen waardoor Marten en Joost meer 
tijd hebben voor innovatie. Zeer belangrijk denkt ook de jury.

Er staan veel ambitieuze projecten op de rol, waaronder een nieu-
we toepassing van vloer tot Adidas schoenzolen. Het materiaal is 
binnenkort door TNO getest. Marten en Joost zijn nog niet zo lang 
bezig, ze willen gaan focussen op ontwerp met materiaal. De jury 
kijkt er naar uit om te zien hoe ze hun stijl hierin gaan ontwikkelen

Jack Westerlaken
Jack Westerlaken kon niet live voor de jury presenteren omdat hij 
bezig was met het regisseren van een film. Via een opgenomen 
pitch en een skype verbinding heeft de jury hem wel gesproken 
tijdens de jury dag. Jack heeft een eigen signatuur, met een duideli-
jke focus en heldere positionering van Studio New West. Daarin 
heeft hij het afgelopen jaar ook veel geïnvesteerd met zijn com-
pagnon Edward van Dongen. De onderneming en omzet hebben 
substantie. Jack en Edward weten de dunne scheidslijn tussen werk 
in opdracht en autonome/documentaire films goed te bewaken.

Eigenlijk volgt Jack voor zowel commercieel als autonoom werk 
dezelfde aanpak; de mens staat centraal. Hij maakt met zijn films 
maatschappelijke thema’s zichtbaar en hopelijk ook bespreekbaar, 
zoals met de film ‘Er komt een man uit de lucht vallen’ voor de 
VPRO.

Jack heeft een netwerk om zich heen verzameld om de strategie 
van Studio New West voor nu en in de toekomst te bespreken. 



Jack wil met de prijs investeren in betere apparatuur. Hij wil in de 
komende jaren niet perse heel veel groeien in omvang, maar wel 
kwalitatief, door betere apparatuur in te zetten voor het maken. 
Jack wil met zijn films impact maken en dit vindt de jury zeer 
waardevol.

Forever Studio, Sara Degenaar + Bienke Domenie
Sara en Bienke waren vorig jaar ook genomineerd en hebben 
de jury tijdens de jury dag een goede ontwikkeling laten zien 
op productieniveau en qua focus. Ook de prijsstelling van hun 
werk is verbeterd. Forever Studio heeft een zeer goede présence 
online en dit werkt dan ook regelmatig als startpunt van nieuwe 
opdrachten. De studio is een merk geworden waarin experiment, 
materiaal en kleurcombinatie centraal staan.

Binnen Forever Studio werken Sara en Bienke aan unieke pro-
ducten: zij worden gevraagd om hun esthetiek en zijn afgelopen 
jaar gaan werken voor een nieuwe doelgroep: de fashion industrie. 
Love Stories is een van hun opdrachtgevers. Ook ontwerpen Sara 
en Bienke unieke etalages, fit to market en objecten. Van het rest 
materiaal hebben zij een serie lampjes ontwikkeld en zij zijn erin 
geslaagd om het productieproces hiervan uit handen te geven. 
Daarnaast is er ook een meer high-end variant, de Beam Light. 
Deze kan men terugvinden in de galerieën, zowel nationaal als 
internationaal. Kortom, het is Bienke en Sara in een jaar tijd gelukt 
om meer balans en samenhang te vinden tussen het in opdracht 
werken en eigen werk, de jury was hiervan onder de indruk.

De prognose was positief en de dames verwachten dit jaar nog 
meer grotere klanten aan te trekken. De ideale klant wisten zij 
direct te noemen: Celine en Acne. Bienke en Sara willen
dan ook forever doorgaan.

Bienke en Sara willen de Henri Winkelman Award gebruiken voor 
een nieuw project, het bezoeken van design/art beurzen met 
nieuw werk, een webshop te bouwen of te investeren in computer 
en content creatie.

Niels Vrijdag
Niels is in 2016 afgestudeerd als Grafisch ontwerper. Typografie, 
letters en taal zijn zijn passie. Hij is een ontwerper die super pro-
ductief is, is iedere dag bezig met maken en zoals hij het tijdens 
de jury dag zelf verwoorde, ‘hij komt thuis van zijn werk en gaat 
dan weer meer maken’. Hij oefent zijn skills door het maken van 
typografische posters die hij vervolgens online plaatst. Dit is ook 
opgevallen bij anderen, wat hem een mooi netwerk aan opdracht-
gevers heeft opgeleverd.

Sterk typografisch werk, met een duidelijke eigen focus. Zo kan 
je Niels zijn werk omschrijven. Hij is onderdeel van het staatbeeld 
van Rotterdam door diverse projecten, onder andere in samen-
werking met Milou van der Ham, maar ook doordat Niels veel 
werkzaam is voor de culturele sector van Rotterdam. De info-
graphics en factsheets, waaraan hij nu het meeste verdient, zijn 
niet opgenomen in zijn portfolio.

De jury adviseert Niels om daar iets slims op te verzinnen. Niels 
gaf aan daar in de toekomst meer de art director van te willen zijn 



dan de maker. Met de prijs wil Niels zich verder bekwamen in cre-
ative coding & motion. Hij wil de prijs inzetten voor zelfontwikke-
ling. De volgende fase van zijn beroepsloopbaan is nog niet hele-
maal helder. Over vijf jaar werkt hij graag samen met een partner 
in zijn eigen studio en heeft hij ook mensen in dienst.

En dan de winnaars!
De jury is na secuur en virtueel beraad tot de volgende uitslag 
gekomen. Op de tweede plaats is geëindigd… Seb Agresti! Een 
bijzondere internationale beroepspraktijk door een zeer uitgeki-
end plan te maken in een jaar tijd. De jury was dan ook erg onder 
de indruk en denkt dat Seb door deze mooie prijs van 5 000 euro 
zeker de residentie in Japan kan gaan doen en wenst hem dan ook 
veel succes in de ontwikkeling van nieuwe technieken en vrij werk. 
Wij houden je graag in de gaten en, wie weet, breek je met jouw 
werk direct door in de Amerikaanse kunstscene.

En dan nu de eerste prijs. Dit jaar was de jury wat langer aan het 
puzzelen om zich een totaalbeeld te kunnen vormen, het is immers 
een prijs van Stichting Ondernemers Belangen, waarin de on-
dernemerspraktijk even zwaar weegt als de artistieke
praktijk. Maar na iets meer doorvragen en een scherpe jury wist 
de winnaar van 2019 de jury unaniem te overtuigen. Met zijn ver-
haal en beelden weet hij mensen dingen te laten zien en te laten 
nadenken over het verhaal achter de foto…

De winnaar van 2019, die met 10 000 euro naar huis gaat is Stacii 
Samidin!

Stacii heeft de jury overtuigd met zijn ambitieuze plannen en met 
het geen concessies doen ten aanzien van zijn artistieke proces. 
Een galerie die opent in september van dit jaar, waarin zijn unieke 
werk, zijn boek, prints, maar ook andere makers de kans krijgen 
om hun verhaal te vertellen.

Wij wensen Stacii heel veel succes bij de realisatie van zijn legacy! 
Gefeliciteerd Stacii.




