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INSTITUTIONAL RESEARCH 
Beelden bij 



Wat kan DAIR 

leren van de 

nieuwe 

Chanelwinkel in de  

P.C. Hoofstraat in 

Amsterdam? 

 

 

 



Bron: recencie Crystal Houses, MVRDV (Kirsten 
Hannema), VK 25 april 2016 

 
“De nieuwe Chanelwinkel in Amsterdam is aan de onderkant 
doorzichtig. De bakstenen, de deuren, de kozijnen: alles is 
van glas. Magisch.” 
 

Bron: recencie Crystal Houses, MVRDV 
(Kirsten Hannema), VK 25 april 2016 



Bron: recencie Crystal Houses, MVRDV 
(Kirsten Hannema), VK 25 april 2016 

 
“Zoals het Google-achtige bedrijf in Dave Eggers’ roman De 
Cirkel door de digitale ontsluiting van informatie een totaal 
transparante samenleving nastreeft, ziet architect Winy Maas 
toekomst in een volledig glazen architectuur die nieuwe 
perspectieven in de stad introduceert.” 
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IR … 

nieuwe 
perspectieven? 

magie? 

de glazen gevel 
van de 
organisatie? 
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“Stel je voor dat je vanaf de P.C. 
Hooftstraat dwars door dit pand kunt 
kijken tot aan het Vondelpark – dat zou 
toch geweldig zijn? 
 
Daarom stelde hij aan Chanel voor om 
ook van binnen alles van glas te maken, 
met paskamers van spiegels. 
Het modehuis bedankte voor het 
aanbod”.  

 

Bron: recencie Crystal Houses, MVRDV (Kirsten 
Hannema), VK 25 april 2016 



“Je zou denken dat de 
transparantie daarbij een 
troef is. Chanel ziet dat 
anders en heeft de hele 
eerste verdieping binnen 
afgesloten met een wand.  
 

Misschien is dat wel 
exemplarisch voor deze 
tijd. Naarmate we onszelf 
steeds meer blootgeven, 
groeit de behoefte om ons 
in de fysieke wereld te 
verstoppen”.  



Wat kan DAIR 

leren van de 

bouw van deze 

winkel? 
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IR = 
experimenteren, 

uitproberen, 
onderzoeken 

IR = 
innovatie, 

state-of-the-
art, 

vernieuwing 
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IR = 
samenwerking 

IR = geduld en 
doorzetten 

IR = precisie en 
nauwkeurigheid 
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IR = een vak, 
ambacht, beroep 

IR = spelen met 
vuur? 



Thema’s IR dagelijks in het nieuws…. 
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Zorgen over 
privacy…en de 

staat als 
alwetende 

IR = openheid 
versus 

geslotenheid? 



 

Maatschappelijke onrust 
over gebruik data? 



 

IR = afwegen 
van belangen? 



 

Verrassende 
combinaties 

van data 
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Rankings als vorm 
van vermaak… 





Dair-leden hebben een prachtige baan… 
 
 



 

Het meest 
sexy beroep 
van de 21ste 

eeuw! 



 

De beste baan 
van Amerika is 
Data Scientist! 



En nieuwe aanwas komt er aan… 

 

23 
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Nieuwe allianties 
met onderwijs, 
onderzoek en 
bedrijfsleven 
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Snel groeiend 
aanbod van 

opleidingen en 
onderzoeks-

groepen 
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Lectoraten in 
het hbo 



 

195 opleidingen 
Big Data op 

private markt 



De mensen van DAIR voorzagen dit 20 jaar geleden al… 
 
 

Wat gaat de toekomst brengen? 
 


