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Donderdag 7 februari, CODA Apeldoorn: 150 professionals uit de
wondere wereld van cultuur en erfgoed waren bijeen om met
elkaar te verkennen wat de succes- en faalfactoren zijn van
bovenlokale samenwerking. Een thema dat in een
stroomversnelling is gekomen door het initiatief van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om
regionale samenwerking in cultuur en erfgoed te stimuleren, te
beginnen met het opstellen van regionale cultuurprofielen.
Als BMC-team Cultuur & Erfgoed kijken we terug op een geslaagde cultuurconferentie. We bevonden ons
in goed gezelschap; zowel beleidsmakers van de overheden als staf/directies van cultuur- en
erfgoedinstellingen waren ruim vertegenwoordigd. We hadden prima inleidingen en goede discussies in
verschillende deelsessies. In dit artikel geven we een korte impressie van de conferentie, voorzien van
de belangrijkste inzichten en conclusies.

OCW - regionale cultuurprofielen
Op de cultuurconferentie is veel gesproken over
de regionale cultuurprofielen die op initiatief van
OCW zijn opgesteld. Hilde van Garderen,
wethouder Cultuur van Almere, ging als eerste
spreker in op de regioprofielen waar Almere bij
betrokken is. Almere heeft namelijk samen met de
provincie Flevoland en Lelystad een regioprofiel
opgesteld, maar is ook partner in het regioprofiel
van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het
culturele regioprofiel van Flevoland, met Almere
als culturele hoofdstad, zet in op specifieke
beleidsvelden of thema’s, waaronder Erfgoed (het
verhaal van de jongste, nieuwgemaakte provincie),
Land Art (inspelen op de ruimtelijke kwaliteiten),
de pioniersgeest (met experimenten en nieuwe
vormen van cultuur; een CultuurLAB) en Cultuur
voor iedereen (cultuureducatie en jeugdtheater).
Op een aantal van deze thema’s zijn ook
pilotprojecten gedefinieerd met het oog op de
aanstaande OCW-regeling voor Proeftuinen.
De thema’s en ambities voor het regioprofiel
Flevoland verhouden zich, wat Hilde van Garderen
betreft, prima tot deelname aan het regioprofiel

voor de veel grotere MRA (33 gemeenten,
2 provincies). In het MRA-profiel werken partners
aan meer basale samenwerkingsverbanden, zoals
het toekomstbestendig maken van de cultuuren erfgoedsector, nieuwe impulsen voor
cultuurparticipatie in brede zin en de verbinding
met andere domeinen, waaronder economie
(toerisme, creatieve bedrijvigheid,
vestigingsklimaat) en ruimte.

Hilde van Garderen (wethouder Cultuur Almere) trapt af

Nataly van Driel (OCW-projectleider stelsel
2021-2024) ging in op de oogst van de ingediende
regionale cultuurprofielen en hoe het verdere
proces nu verloopt als opmaat voor het
Kunstenplan 2021-2024 en hoe vooruitlopend
daarop toch al concreet gewerkt kan worden aan
de uitvoering van de regionale cultuurprofielen,
door middel van de zogenoemde Proeftuinen. In
totaal hebben vijftien regio’s een profiel ingediend
en is er vanuit drie regio’s een brief gekomen met
de aankondiging dat de regionale samenwerking in
de komende periode opgepakt wordt. Nataly van
Driel gaf aan dat OCW blij verrast is met wat er aan
regioprofielen is ingediend. Iedere regio blijkt een
eigen regionaal ‘verhaal’ te hebben ontwikkeld,
waarbij ingespeeld is op de sterke punten van de
regio en waarin de identiteit van de regio verder
versterkt kan worden aan de hand van bijvoorbeeld
landschap, industrieel erfgoed en creatieve
industrie. Met de regioprofielen is er ook een beter
overzicht ontstaan van (een deel van) de culturele
infrastructuur, welke organisaties en faciliteiten er
zijn, hoe het gesteld is met het publieksbereik, hoe
de ketens van basis naar top functioneren en wat
nog ontbrekende schakels zijn. Wat ook opvalt is
dat de regio’s nog heel bescheiden zijn en niet
allemaal om geld vragen; het belang van regionale
samenwerking wordt dus ook onderkend zonder
financiële prikkel. Over de planning gaf Nataly van
Driel kort samengevat het volgende aan: De Raad
voor Cultuur brengt in april van dit jaar het advies
over het nieuwe cultuurbestel uit. De minister stelt
mede op basis van het advies van de Raad voor
Cultuur in de zomer van dit jaar haar uitgangs
puntenbrief op. Het nieuwe rijkscultuurbeleid gaat
in januari 2021 van start.
Gerard Marlet ging als derde spreker in op de
Regionale Cultuurindex die hij recent
gepresenteerd heeft vanuit de Atlas voor
Gemeenten, in samenwerking met de
Boekmanstichting. De Regionale Cultuurindex
geeft inzicht in de staat van cultuur per provincie.
Voor elk van de verschillende deelgebieden van
de cultuursector (podiumkunsten,

beeldende kunst, erfgoed, letteren en film) bevat
de index gegevens over capaciteit/infrastructuur,
participatie en geldstromen. De Regionale
Cultuurindex is opgezet per provincie, maar kan
ook gegevens genereren op regionaal of lokaal
niveau. Daarmee is de Regionale Cultuurindex een
interessant instrument om bijvoorbeeld de
resultaten van de regionale cultuurprofielen door
de jaren heen te meten. Te beginnen met een
nulmeting, zo stelt Marlet.

Panelsessies regionale cultuurprofielen
Behalve de drie inleidingen ging ook de
paneldiscussie over de regionale cultuurprofielen.
Drie regionale cultuurprofielen werden daar
gepresenteerd: Arnhem-Nijmegen, MRA en Twente.
Over de MRA had Hilde van Garderen in haar
inleiding al het een en ander verteld. Het regionale
cultuurprofiel Twente heeft als overkoepelend
motto meegekregen: ‘Ruimte voor verbeelding’.
Twente zet in op twee grote programmalijnen: een
programmalijn waarmee cultuur wordt ingezet
voor sociale vernieuwing en een programmalijn
waarmee wordt ingespeeld op de technologische
kwaliteiten die de regio van oudsher kent en nog
steeds heeft: van traditie naar technologie. Een
rode draad in het regioprofiel van Twente is het
leggen van verbindingen tussen de professionele
kunsten (o.a. de BIS-instellingen) en de
amateurkunst en het verenigingsleven. Het profiel
van Arnhem-Nijmegen is uniek in die zin dat de
cultuursector zelf het voortouw heeft genomen.
Belangrijke aandachtspunten zijn het vergaren van
culturele kennis én kennis over het publiek, het
versterken van de sector en het inzetten van
cultuur als katalysator.

De paneldiscussie onder leiding van Lotte
Ravenhorst en Marjorie van Geenhuizen (beiden
van BMC-team Cultuur & Erfgoed) was vruchtbaar
en leverde een aantal belangrijke conclusies op.
Misschien wel de belangrijkste: zorg voor
maatwerk per regio, ook in organisatievormen en
financieringsstromen. Ook een belangrijke: waar
nu bij de ontwikkeling van de regioprofielen al de
dialoog met het culturele veld (organisaties,
kunstenaars, creatieven) is opgezocht, zal dat in
verdere uitwerking en uitvoering nog sterker
moeten. Het is niet het verhaal van beleidsmakers
alleen, maar ook dat van overheid en kunst- en
erfgoedpraktijk! De positieve energie die is
opgedaan, moet vastgehouden worden. De
regioprofielen vormen nu een eerste aanzet tot
afstemming tussen de drie overheidslagen.
Afstemming wat betreft beleid en
subsidiestromen zal in de toekomst nog sterker
en concreter moeten. Gelukkig zijn de nu
ontwikkelde regionale cultuurprofielen geen
eindpunt, maar een startpunt…

Organisatorische vormgeving regionale
samenwerkingsverbanden
Omdat er massaal was ingetekend op de
workshop Organisatorische vormgeving regionale
samenwerkingsverbanden hebben we een dubbel
workshopprogramma kunnen aanbieden; Paul van
Oort (BMC-team Cultuur & erfgoed) en Mirjam Flik
(Cultuurfonds Leiden) hebben twee workshops
gegeven en Marco van Vulpen (BMC-team Cultuur
& Erfgoed) en Jan-Melle Liscaljet (Cultuurfonds
Almere) hebben de parallelle sessies begeleid. Uit
de in totaal vier workshops zijn een aantal do’s &
don’ts naar voren gekomen om regionale
samenwerking tot een succes te maken, of het nu
om uitvoering van de nieuwe regionale
cultuurprofielen gaat of om andere vormen van
regionale samenwerking in cultuur en erfgoed.

Aansprekende locatie en prima sfeer: goed voor een nuttige netwerkborrel!

Belangrijkste do’s & don’ts:
•	Laat initiatieven van onderop komen; geen
sturing van bovenaf. Waar vroeger nog weleens
gewerkt werd met een intendant met geld en
doorzettingsmacht, is onze tijd meer gebaat bij
aanjagers die tijdelijk een project of organisatie
met raad en daad bijstaan om op vlieghoogte te
komen. Daarvoor is slechts een kleine, licht
opgetuigde organisatie nodig; een soort
culturele ANWB: aanjagen en kwartiermaken;
een loodsbootje in de culturele vlootschouw…
•	Ook geldstromen zouden regionaal
georganiseerd moeten worden: wanneer vanuit
verschillende overheden in de regio en mogelijk
ook het Rijk budget voor samenwerking
beschikbaar komt, is het wenselijk om dat te
bundelen, bijvoorbeeld in een regionaal
cultuurfonds. De praktijkervaringen van zowel
Cultuurfonds Almere als Cultuurfonds Leiden
spreken tot de verbeelding en kunnen ook
opgeschaald worden naar regionaal niveau.
Beide fondsen werken in de praktijk al steeds
meer regionaal. Lokaal/regionaal verankerde
cultuurfondsen voor regionale samenwerkings
projecten zijn te prefereren boven landelijke
regelingen of fondsen, omdat aanjagen en
financieren dan hand in hand kunnen gaan. En
ook omdat lokale/regionale cultuurfondsen
goed in staat zijn om aan de voorkant
financiering bij het bedrijfsleven aan te
zwengelen. Een regionaal cultuurfonds vertoont
de ‘kleur’ van de regio en de regio voelt zich
nauw bij het eigen fonds betrokken. Aldus
ontstaat het beeld van een regionaal
matchingsfund: overheidsgeld, geld uit de
sector en uit het bedrijfsleven. Ook de
uitvoerende culturele instellingen kunnen een
deel van hun budget reserveren voor
samenwerkingsprojecten.
•	Aanjagen en financieren van regionale
samenwerking in een cultuurfondsconstructie
werkt weliswaar met het mandaat van de sector
en de politiek, maar opereert autonoom. En dat
werd in de workshops belangrijk gevonden.

•	In de workshops kwam ook nog een
alternatief voor de cultuurfondsconstructie
ter sprake, namelijk het werken in gebieds
gerichte cultuur- of erfgoedtafels. In ZuidHolland wordt al jaren gewerkt aan een
provinciebrede erfgoedagenda (zogenoemde
erfgoedlijnen), waarbij in verschillende regio’s
een structuur met erfgoedtafels is opgezet.
Aan die erfgoedtafels kunnen allerlei partijen
deelnemen: erfgoedinstellingen,
ondernemers, middenstanders, gemeenten,
musea, waterschappen enzovoort, om te
komen tot concrete uitvoeringsprojecten per
erfgoedlijn. Iedere erfgoedtafel beschikt over
een eigen regiobudget.

Reeds bestaande samenwerkings
verbanden; lessons learned
Veel aandacht was er natuurlijk voor de OCWregioprofielen, maar in de cultuurconferentie
hebben we ook een waaier aan workshops kunnen
aanbieden over reeds bestaande vormen van
regionale samenwerking in de cultuursector en
wat daarvan te leren is.
De workshop Samenwerkingsverband (kleine)
theaters Oost-Nederland werd ingeleid door Joris
Kemps (voorzitter Overleg Kleine Theaters
Overijssel (OKTO)) en begeleid door Dick te Winkel
(BMC-team Cultuur & Erfgoed). OKTO is een
vereniging van 20 kleinschalige theaters, die
bottom-up is ontstaan. OKTO draait om kennis
delen en ervaringen uitwisselen, maar er wordt ook
gewerkt aan gezamenlijke marketing en ticketing,
aan deskundigheidsbevordering van de mede
werkers van de aangesloten theaters en aan een
medewerkerspool om in geval van uitval of ziekte
elkaar te kunnen helpen. Daarnaast wordt een
bijdrage geleverd aan talentontwikkeling van
podiumkunstenaars; regionaal talent dat een
podium krijgt en leert werken aan publieksopbouw.

OKTO blijkt met relatief geringe inspanning een
gunstig effect te hebben op de (kwaliteit van de)
bedrijfsvoering en op het publieksbereik. Het ziet
ernaar uit dat het samenwerkingsverband wordt
uitgebreid naar Gelderland; in totaal zijn dan zo’n
60 vlakkevloertheaters verenigd in het
samenwerkingsverband. De samenwerking wordt
bekostigd uit contributies van de aangesloten
leden en uit meerjarig subsidie van de provincie(s).
De workshop Vorming van streekomroepen werd
ingeleid door Flip van Willigen (directeur 1Twente
Enschede en 1Twente Hengelo) en begeleid door
Jurjen Weemstra (BMC-team Cultuur & Erfgoed).
In overleg met de VNG, het Ministerie van OCW,
de OLON/NPLO en de lokale stakeholders hebben
de lokale omroepen de ambitie uitgesproken om
te komen tot een geleidelijke omvorming van
voorheen 260 individuele omroepen naar
uiteindelijk 80 gefuseerde ‘streekomroepen’,
met een verzorgingsgebied van circa 200.000
inwoners. Kortom, een stelselwijziging, enigszins
vergelijkbaar met de vorming van regionale
basisbibliotheken zo’n vijftien jaar geleden.
De beoogde omvorming tot regionale streek
omroepen blijkt in de praktijk moeizaam van de
grond te komen. Er is wel een sense of urgency,
want het voortbestaan van de lokale omroepen
staat onder zware druk, maar om zomaar op te
gaan in een groter geheel en bijgevolg een stuk
zelfstandigheid op te geven, valt zwaar.
Drie belangrijke aanbevelingen uit deze workshop:
•	Wijs een regisseur/kwartiermaker aan die de
organisatorische kant van het samengaan
begeleidt. Niet het type houwdegen/saneerder,
maar een bruggenbouwer, die handig partijen
van a naar b weet te brengen.
•	Parallel aan het organisatieproces moet er
gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering van
de programma’s, niet alleen in de klassieke
kanalen van radio en tv, maar ook en meer via
social media. Met nieuwe proposities en
acquisitie op de advertentiemarkt.

•	De kern van de streekomroepen bestaat uit
het samengaan van lokale omroepen, maar ook
de schrijvende pers zal aangehaakt moeten
worden. En er moet gezocht worden naar
partnerships met bedrijfsleven en onderwijs.
De workshop Regionale Basisbibliotheken werd
ingeleid door Peter van Eijck (directeur Bisc) en
begeleid door Carin Reinders (BMC-team Cultuur
& Erfgoed). De bibliotheeksector is vooral lokaal
georiënteerd en regionaal georganiseerd, met
ondersteuning van de Provinciale
Ondersteuningsorganisaties ( POI). De
stelselwijziging is vijftien jaar geleden ingezet
met als doel te komen tot meer efficiency in
organisatie en bedrijfsvoering en meer ruimte
voor innovatie en heroriëntatie op producten en
diensten. Niet iedereen is onverdeeld enthousiast
over de resultaten van de stelselwijziging. Nog
steeds staat de bibliotheeksector zwaar onder
druk en de heroriëntatie op producten en
diensten lijkt een blijvend karakter te hebben
gekregen, waardoor steeds minder duidelijk is
waar bibliotheken voor staan. Ondertussen blijft
het aantal uitleningen maar dalen: in tien jaar tijd
van 150 miljoen naar 80 miljoen … Een
levensvatbaar bedrijfsmodel voor publieke
ondernemers vanuit klantperspectief is dé
uitdaging voor de komende jaren. Hamvraag is:
hoe creëert deze branche maatschappelijke
meerwaarde in een tijd van digitalisering? De
gezamenlijke bibliotheken kosten € 530 miljoen
per jaar en daarvan komt € 430 miljoen van de
gemeenten. Dat was vroeger ook zo bij theaters
en musea, maar die hebben inmiddels wel een
slag gemaakt. Inclusie moet een belangrijke
drijfveer zijn voor de bibliotheek: iedereen moet
kunnen meedoen in de samenleving. Digitaal
vaardig, mediawijs. De vijf kerntaken van de
bibliotheek moeten worden overgezet naar
andere middelen dan het boek ... Partnerships
met zorg en onderwijs liggen daarbij voor de
hand. En gebouwelijk samenwonen met andere
organisaties met een vergelijkbaar

klantperspectief biedt interessante nieuwe
kansen. CODA wordt daarbij als een bijzonder
innovatief voorbeeld beschouwd door de
aanwezigen.
De workshop Regionale samenwerking in
Cultuureducatie werd ingeleid door Cyntha de
Vreede (projectleider Cultuur Met Kwaliteit
gemeente Vijfheerenlanden) en Sanne Scholten
(directeur LKCA; zie ook haar inleiding) en
begeleid door Johan Boonekamp (BMC-team
Cultuur & Erfgoed). Centrale vraagstelling: hoe
werkt cultuureducatie in gemeenten die niet aan
een regionaal cultuurprofiel deelnemen?
Opvallend was dat aan deze workshop niet alleen
vertegenwoordigers van ‘wittevlek’-gemeenten
deelnamen, maar juist ook beleidsmakers van
OCW en de Raad voor Cultuur.

Belangrijke conclusies
uit deze workshop:
•	Regionale samenwerking is handig, maar
complex en tijdrovend. De balans
organisatie versus inhoudelijk resultaat
staat in ‘wittevlek’-gemeenten onder druk.
•	CMK is een belangrijk subsidie-instrument,
dat bij verdwijnen in de ‘wittevlek’gemeenten direct zal resulteren in kaalslag,
zowel inhoudelijk als op organisatieniveau;
dankzij CMK is in ‘wittevlek’-gemeenten
veel tot stand gekomen.

Opvallende quotes:
•	“Regioprofielen zijn prima, maar dat
betekent echt dat er, in tegenstelling tot
wat in de OCW-presentatie naar voren
kwam, wél witte vlekken zijn. Ergo: er zijn
gemeenten die samenwerken en bewust
de kleine gemeenten buiten het speelveld
hebben gelaten.”
•	“Onze gemeente heeft geprobeerd aan te
sluiten, maar de provincie gaf aan dat we
later wel geïnformeerd zouden worden; we
werden bestempeld als ‘te klein’ om aan
te haken.”

In de workshop ‘Belang van Publieksmonitoring’
hebben Eltje de Klerk (BMC-team Cultuur &
Erfgoed) en Tamara Bakker (tot voor kort van
Rotterdam Festivals en sinds 1 februari werkzaam
bij BMC) kennis gedeeld over verschillende vormen
van publieksonderzoek. Publieksonderzoek is een
onmisbaar ingrediënt bij het opbouwen van een
interactieve relatie met bezoekers en
geïnteresseerden. Het publiek is immers meer dan
publiek! Logisch dat publieksonderzoek daarom
tegenwoordig geen eenrichtingsverkeer is.
Wanneer je je publiek daadwerkelijk serieus neemt,
word je ook uitgedaagd om concreet aan de slag te
gaan met hun meningen, wensen en verlangens.
Om te beginnen werd in de workshop gedeeld wat
het belang is van publieksmonitoring en wat je
ermee kunt doen, namelijk:
•	bezoekersprofielen definiëren met onder
andere leeftijd, opleidingsniveau en postcode.
Het werken met persona’s kan helpen om de
kerndoelgroepen en hun wensen helderder
voor ogen te krijgen;
•	de volledige breedte van de bezoekervaring in
kaart brengen door belevingsaspecten te
definiëren zoals: programma, locatie
(aankleding/inrichting), publiek/bezoekers,
gastvrijheid, informatievoorziening, comfort/
faciliteiten en de prijs-kwaliteitverhouding;

•	een en ander onder te brengen in een digitaal
dashboard, dat overzichtelijke infographics kan
genereren, zodat de data snel omgezet kunnen
worden in inzicht en actie.
Publieksonderzoek is zowel voor culturele
instellingen als voor het cultuurbeleid van
overheden van groot belang (wat zijn de
beleidsdoelstellingen ten aanzien van
publieksbereik, cocreatie, etc.?). Zo kan er
effectiever onderzoek worden gedaan naar
potentiële doelgroepen dan nu gebeurt. Juist op
deze ‘blinde vlek’ zou de sector veel zwaarder
moeten en kunnen inzetten.
In de praktijk worden er veel ambities en
doelstellingen geformuleerd, maar niet altijd
worden de werkelijke effecten gemeten. En als
dat al het geval is, ontbreekt het vaak aan een
deugdelijk instrument om de realisatie van
doelstellingen en ontwikkelingen aan het
publieksfront te kunnen meten. Te beginnen met
een nulmeting.

Ook in de regionale cultuurprofielen barst het van
de ambities en doelen ten aanzien van
participatie en publieksbereik. Een goed moment
om nu van meet af aan systematisch te werken
aan publieksmonitoring. Het is wenselijk om dat
zo veel mogelijk gestandaardiseerd te doen. Het
werken met een standaard zou voor zowel
instellingen als beleidsmakers grote voordelen
opleveren. Pas dan kun je immers op lokaal,
regionaal en nationaal niveau een totaalbeeld
krijgen en is het mogelijk om onderling af te
stemmen en te komen tot gezamenlijke
strategieën.
Het BMC-team Cultuur & Erfgoed heeft veel
ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van
publieksonderzoek, vaak in samenwerking met
BMC Onderzoek en ervaren organisaties zoals
Rotterdam Festivals. Omdat de behoefte aan
publieksonderzoek in de sector groeit, is de
overstap van Tamara Bakker van Rotterdam
Festivals naar BMC dan ook zeer welkom.

BMC-team Cultuur & Erfgoed stelt zicht voor. V.l.n.r.: Dick te Winkel, Marjorie van Geenhuizen, Carin Reinders,
Jurjen Weemstra, Marco van Vulpen.

Prijs voor gratis adviestraject
Aan het einde van de cultuurconferentie volgde de
uitreiking van de BMC-adviesprijs: 5 gratis
adviesdagen vanuit het BMC-team Cultuur &
Erfgoed voor een ondersteuningsvraag met
betrekking tot het opzetten van regionale
samenwerking op het gebied van cultuur en/of
erfgoed. In totaal zijn er vijftien projecten/
hulpvragen ingediend. Bijna alle hoeken van het
land waren daarbij wel vertegenwoordigd. Vooral
‘de provincie’ deed van zich spreken:
zo verschenen er projecten uit Twente,
Noord-Friesland, Gelderland, Oost-Groningen,
Noord-Holland-Noord. Als thema’s voor samen
werkingsprojecten waren cultuureducatie en
erfgoed populair. De ondersteuningsvraag had vaak
betrekking op sponsor- en fondsenwerving of het
schrijven van een projectplan.
Een jury, bestaande uit een vertegenwoordiging
van het BMC-team Cultuur & Erfgoed en Gerard
Marlet, heeft de ingediende projecten beoordeeld.
De jury had uiteindelijk de keuze uit vijftien
projecten. Twee projecten kregen een eervolle
vermelding vanwege de originaliteit, de oprecht
heid van de hulpvraag en de verbinding met het
thema van de cultuurconferentie:

Lieke Schepers reikt de adviesprijs uit aan winnaar Els Buseman

het project ‘Toen, hier!’ uit Leerdam, dat via een
educatief project immaterieel erfgoed gericht op
de Tweede Wereldoorlog levend wil houden, en een
aanvraag vanuit de gemeente Edam-Volendam,
met aan ons de vraag om mee te kijken bij de
organisatie van Euro art 2020, een Europees
netwerk van 72 kunstenaarssteden en -dorpen.
Maar er kan er maar één de winnaar zijn! Dat is
geworden: het project ‘Creatieve school’ uit
Oldambt, ingediend door Els Buseman. ‘Creatieve
school’ is een vernieuwend project met een hoge
gunfactor, dat nadrukkelijk regionale
samenwerking zoekt. Het project beoogt via een
‘cultuurlab’ een ‘frisse culturele bedrijfstak’ op te
zetten. Zo gaan leerlingen aan de slag met design
of dans, leren debatteren of muziek
programmeren. Tegelijkertijd worden ze getraind
in sociale vaardigheden en creatief denken, twee
pijlers voor de toekomst. Het idee is dat niet
alleen culturele instellingen hiervan profiteren,
maar ook scholen, bedrijven en de regio OostGroningen als geheel. Lieke Schepers, algemeen
directeur van BMC, kon de prijs uitreiken aan de
gelukkige winnaar. Inmiddels is er een
intakegesprek gepland en gaat het BMC-team
Cultuur & Erfgoed met Els aan de slag om de daad
bij het woord te voegen.

BMC
Spacelab 4
3824 MR Amersfoort
P.O. box 490
3800 AL Amersfoort
033 - 496 52 00
info@bmc.nl
www.bmc.nl

Meer informatie & contact
Wilt u meer weten over de dienstverlening van het BMC-team Cultuur & Erfgoed?
Kijk dan op www.bmc.nl/werkvelden/cultuur-erfgoed of neem contact op met Marco van Vulpen.

Marco van Vulpen
partner Cultuur & Erfgoed
marco.van.vulpen@bmc.nl
06 - 46 43 58 30

Kijk voor meer informatie op www.bmc.nl
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