
PERSBERICHT - november 2022

The Civic Empowerment Toolbox 
Action design for Urban Futures
Jap Sam Books en Ben Schouten kondigen de lancering van 
The Civic Empowerment Toolbox aan, een speelse 
benadering van betrokken burgermanschap.

De invloed van media, big data en kunstmatige intelligentie op ons dagelijks leven 
wordt steeds duidelijker.The Civic Empowerment Toolbox richt zich op het 
ontwerpen van actief burgerschap en burgerparticipatie en biedt vele voorbeelden 
en mogelijkheden om een eigen initiatief een vliegende start te geven.

Samen bieden de zes cahiers, inclusief de inleiding, een compleet overzicht van 
design for civic empowerment waarin praktijk en theorie samenkomen, resulterend 
in ontwerp-aanbevelingen, voorbeelden en toekomstige mogelijkheden voor 
onderzoek en onderwijs. Het boek leest analoog van begin tot eind, maar het kan 
ook kriskras gelezen worden, beginnend bij een van de kernbegrippen van het 
boek, onderverdeeld in twintig thema's, zodat je je kunt verdiepen in de 
fascinerende elementen van civic empowerment.

De twintig thema's bieden uiteenlopende invalshoeken voor maatschappelijke 
verandering, geïllustreerd met vele voorbeelden zoals hoop, bottom-up in plaats 
van top-down benadering, macht en schaal, de rol van de gemeenschap, data, de 
mogelijkheid om te falen, waarde & zorg, online platforms en offline rituelen, en 
storytelling.

Het boek is bedoeld voor (toekomstige) ontwerpers, wetenschappers, studenten 
en beleidsmakers, evenals voor degenen die geïnteresseerd zijn in ontwerpen 
voor en met de (lokale) gemeenschap, maar vooral voor degenen die de wereld 
ten goede willen veranderen.

Over de auteur
Ben Schouten studeerde in 1983 af aan de Rietveld Academie voor Beeldende 
Kunsten. Hij werkt als ontwerper en werd in 2010 benoemd tot hoogleraar Playful 
Interactions aan de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit 
Eindhoven en in 2013 tot lector Play & Civic Media aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Zijn werk richt zich op spel en ontwerp voor sociale innovaties, citizen 
empowerment en spel cultuur. Samen met Menno Deen werkt Schouten aan een 
tweede belangrijke publicatie over de rol van spel in de samenleving die medio 
2023 zal verschijnen bij Jap Sam Books.
www.roleofplay.nl

2 december, 2022 - Technische Universiteit Eindhoven
Ben Schouten houdt op 2 december 2022 na bijna 12 jaar zijn afscheidsrede als 
hoogleraar Playful Interactions aan de faculteit Industrial Design van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Hij zal deze bijzondere periode afsluiten met een 
afscheidscollege met de titel 'Role of Play'. Tijdens dit evenement zullen 
exemplaren van The Civic Empowerment Toolbox worden overhandigd aan de 
decanen van de HvA en de TU/e. 

18 januari, 2023 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam 
Om de lancering van de Toolbox te vieren heeft Ben Schouten samen met Jap Sam 
Books en Pakhuis de Zwijger een speciaal boek evenement gepland op 18 januari 
2023 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Meer info volgt. 


Noot voor de redactie: voor meer informatie, persbeelden,
recensie-exemplaren of interviews: Jap Sam Books
+31 76 205 50 43 | press@japsambooks.nl | www.japsambooks.nl

Auteur Ben Schouten et al. 
Eindredactie Eleonoor Jap Sam, Aaron Bogart 
Vormgeving WVDV / Willem van de Ven 
Drukker NPN Printers & Moeskops 
Boekformaat 16.5 x 23.5 cm 
Pagina aantal 320 
Illustraties rijkelijk geïllustreerd 
Taal Engels
Bindwijze boxset 
Verschijningsdatum november 2022 
Uitgever Jap Sam Books 
Partners Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), 
Hogeschool van Amsterdam (HvA)
ISBN 978-94-92852-71-7 
Prijs €30.-

| Boxset met 6 cahiers: Introduction, Practice, 
Theory, Media, Education en Inspiration.

| Inclusief Get Started! Planning Tool for Civic 
Empowerment, bestaande uit 1 bordspel, 45 
kaarten, 1 handleiding en voorverpakte 
inspiratie.
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