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Ondernemen in de creatieve en 
culturele sector, de volgende stap

 Calamiteiten en incidenten in de jeugdzorg – Omgaan met de media 
Na een incident komt het regelmatig voor dat de media hier aandacht aan willen besteden. 
Onder het mom van maatschappelijke onrust weten verschillende media hun weg snel te vinden 
naar alle betrokken organisaties. De vraag “Is dit gezin bekend bij jeugdzorg?” wordt veelvuldig 
gesteld. Na de gebeurtenis is het zaak alle betrokken partijen zo snel mogelijk te vinden. 
Een calamiteitenprotocol biedt hiertoe uitkomst. Tijdens deze workshop wordt aan de hand 
van praktijkvoorbeelden gekeken hoe dit mogelijk het beste kan worden vormgegeven.

 Samen zicht op veiligheid
 Met de transitie worden de gemeenten verantwoordelijk voor het vormgeven en oppakken van 

zorgmeldingen. Een taak die nu nog bij de Bureaus Jeugdzorg ligt. Tijdens de workshop gaan 
we in op de vraag wat een zorgmelding is en waar je rekening mee moet houden bij het oppak-
ken van zorgmeldingen. Hoe kun je zicht krijgen op veiligheid en hoe kun je gebruik maken van 
elkaars expertise?

 Wachtlijsten onder (transitie)druk?
 In gesprek met kwartiermakers jeugdzorg. Wat zijn de ingrediënten voor het resultaat van het 

project Wachtlijsten Weg? Hoe slaan alle ketenpartners de handen ineen: visie, werkwijzen, 
informatievoorziening? Allemaal met als doel: zo snel mogelijk hulp beschikbaar waar nodig. 

 Keynote: Prof. Dr. Derk Loorbach 
 De transitie in de jeugdzorg komt niet uit de lucht vallen, maar is onderdeel van een fundamen-

tele systeemverandering die veel verder gaat dan decentralisatie, bezuiniging of reorganisatie. 
Het gaat in de kern over het ontwikkelen en activeren van maatschappelijke netwerken die 
vroegtijdig, preventief en effectief problemen in opvoeden en opgroeien helpen oplossen. 
Ondanks dat deze nogal voor de hand liggende ambitie al jarenlang het streven is en ondanks 
alle goede wil en bedoelingen vanuit professionals, lijkt de praktijk eerder de andere kant op 
te gaan: oplopende kosten, steeds terugkerende crises en een groot gevoel van ontevreden-
heid aan alle kanten. De echte transitie gaat dan ook over cultuur- en gedragsverandering en 
uiteindelijk over persoonlijke transities.
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Georganiseerd door:



Plenaire opening
Voor het symposium Utrechtse Cultuurlening trekt een gemêleerd 
gezelschap van creatief en cultureel ondernemers naar Vechtclub 
XL. Thema van dit symposium is financiering van cultureel en creatief 
ondernemerschap. De aanleiding voor het organiseren van het 
symposium is de in juni gelanceerde cultuurlening, een gezamenlijk 
initiatief van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, K.F. Hein Fonds 
en Cultuur-Ondernemen. Dagvoorzitter Mariangela de Lorenzo 
benadrukt dat het niet de bedoeling is dat iedereen aan het einde 
van de dag met een cultuurlening naar buiten loopt. Vandaag gaat 
het om inspiratie brengen en halen, of je nou geholpen bent met een 
cultuurlening of juist komt om nieuwe verbindingen te leggen.



Floor van den Elsen, organisator 
culturele evenementen: 
het valt me op dat ZZP’ers vooral 
op zoek zijn naar financiers. 
Je kan dat ook omdraaien 
en geïnteresseerd zijn in wat 
financiers doen. Waar richt een 
fonds zich op en waar ligt de 
verbinding met wat jij te bieden 
hebt?



Keynote door Johan Kolsteeg
Keynote speaker Johan Kolsteeg, kunst en economie-
docent en onderzoeker bij de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht. Uit zijn onderzoek blijkt dat cultuur 
en creativiteit vaak voor andermans karretje worden 
gespannen. Daar is hij erg kritisch over: “creativiteit 
wordt gedomesticeerd en is een hamster geworden.” 
Daarom roept Johan alle ondernemers in de zaal op 
tot culturele ongehoorzaamheid. Hier mag Harold 
Warmelink op reageren. Vanuit zijn achtergrond als 
horecaondernemer en zijn huidige rol als directeur van 
theater de Flint in Amersfoort vormt hij een schakel 
tussen het ondernemerschap en de (podium)kunsten. 
Zijn boodschap is dat je er trots op mag zijn dat je 
creatief bent en dat je dit ook commercieel kan inzetten. 
Creatief en cultureel ondernemers kijken anders naar 
vraagstukken en hebben daarom toegevoegde waarde 
voor bedrijven.



Marc van der Laan, 3voor12/Utrecht: 
Vandaag vond ik een leuke en 
nuttige dag, maar het is altijd 
even afwachten wat het concreet 
oplevert. Wat ik in ieder geval 
meeneem zijn de adviezen “drink 
bier”, “begin gewoon” en “werk 
samen” van Matthijs Booij. En dat 
je als cultureel ondernemer niet 
altijd naar geld moet zoeken, maar 
ook moet kijken wat partners of 
sponsoren in natura aan jouw 
project bij kunnen dragen. Dat 
ligt meestal dichter bij waar ze 
zelf voor staan en is vaak ook 
makkelijker te realiseren.



Workshop Cultuur en 
ondernemen  
hand in hand
In de workshop Cultuur en ondernemen 
hand in hand gaan Bas Witte (lid van 
collectief Expodium) Harm Lambers 
(directeur van Theater Kikker) en Lotte 
van Laatum (zelfstandig ontwerper) met 
elkaar en het publiek in gesprek. Wat zijn 
voorwaarden voor ondernemerschap en 
hoe investeer je in jezelf? Lotte vertelt 
dat zij na haar afstuderen een lening 
heeft afgesloten om te kunnen exposeren 
op de Salone de Mobile in Milaan. Dat 
was een grote investering, maar heeft 
wel als springplank gediend voor haar 
ontwerpcarrière. Vooral de vraag hoe je 
je tijd en energie verdeelt tussen je eigen 
autonome kunst en een (bij)baan om geld 
te verdienen zorgt voor veel discussie 
tussen deelnemers. Volgens Harm moet 
je je kwaliteiten zichtbaar maken als je 
met kunst in je onderhoud wilt voorzien: 

“Je moet genoeg waarde weten over 
te brengen om anderen te laten zien 
waarom ze in jou moeten investeren.”



Etmée Boeve, Etmée Boeve 
Fotografie: 
Een praktische tip die ik 
meeneem is dat je jouw 
subsidieaanvraag beter samen 
met een ander kunt schrijven. 
Zelf zit je daarvoor te diep in 
je project, en de blik van een 
buitenstaander helpt je een 
goed voorstel in te dienen.



Workshop Investeren in cultuur

In de workshop Investeren in cultuur 
vertellen Matthijs Booij (zelfstandig 
kunstenaar en consultant), Alexander 
Ramselaar (financieel adviseur bij 
Cultuur-Ondernemen) en Arna Notten 
(relatiemanager kunst en cultuur bij de 
Triodos Bank) over de manieren waarop 
je jouw kunstproject kan financieren. 
Matthijs geeft mee dat je buiten gebaande 
paden moet treden om aan geld te 

komen. Zelf doet hij dat bijvoorbeeld met 
het ‘one thousand pension plan’, een 
project waarbij mensen tekeningen kopen 
en daarvoor 36 jaar lang maandelijks 
een euro betalen om Matthijs in zijn 
pensioen te voorzien. Daarnaast raad 
hij aan om veel bier te drinken en 
te netwerken. Want, zo zegt hij “het 
voordeel van de culturele sector is dat 
iedereen wel een biertje drinkt. Zo kom 

je tot nieuwe contacten die je weer 
verder kunnen brengen.” Deze creatieve 
ideeën zorgen voor hilariteit onder 
de deelnemers. Alexander adviseert 
cultureel ondernemers vooral veel 
pannetjes op het vuur te houden. Een 
goede financieringsmix van bijvoorbeeld 
subsidies, leningen en giften is volgens 
hem cruciaal. Cultureel ondernemers die 
een lening van de Triodos Bank willen, 

hebben vooral veel aan de presentatie 
van Arna. Zij vertelt dat de bank bij 
kredietverstrekking beoordeelt op de vent 
(is de ondernemer goed genoeg?), tent 
(wat ga je doen en hoe?) en cent (hoe 
kom je tot exploitatie en welke andere 
financiers heb je?).



Jonna Ollikainen en Michelle de Zeeuw, theatermakers: 
Wij zijn bezig een stichting op te richten om kunst en mensen met 
dementie samen te brengen. Wat we van vandaag meenemen is dat 
je qua financiering niet voor het één of het ander hoeft te kiezen. 
Juist een mix van middelen kan slim zijn. Daarbij moet je nagaan 
wat jouw meerwaarde voor andere partijen is en hoe verschillende 
belangen kunnen samenkomen in jouw project.



Speeddates
Naast de twee workshops kan je ook in gesprek met 
de Gemeente Utrecht, het VSB fonds, Triodos Bank, 
Cultuur-Ondernemen, Totenmet - web en social media 
en het K.F. Hein Fonds. Na een wat aarzelende eerste 
ronde, is het in de tweede ronde een stuk drukker aan 
de tafels. De vragen lopen zeer uiteen, van ‘hoe begin 
ik met twitter?’ bij Totenmet, tot aan concrete business 
cases die aan de Triodos Bank worden voorgelegd. Aan 
sommige tafels ontstaat een groepsgesprek, omdat de 
vragenstellers min of meer dezelfde vraag hebben. Niet 
alleen de organisaties, maar ook de deelnemers helpen 
elkaar en leren elkaar kennen.



Rick van der Burg, Rick van der Burg Media Producties: 
Ik zie mezelf niet als kunstenaar maar wel als creatieveling. 
Interessant aan deze dag is om na te denken wat je toevoegt aan 
de maatschappij en welke waarde jouw werk voor anderen heeft. 
Daarnaast ontmoet je allerlei mensen met wie je eventueel kunt 
samenwerken.
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