
Subsidie economie en cultuur 

Stimulans van 
smaakmakers en spraakmakers



De stad Utrecht heeft met 37% de grootste creatieve klasse van Nederland. 
Amersfoort staat met 28% ook hoog. De provincie Utrecht staat op de tweede 
plaats als creatieve regio, na Noord Holland. In totaal is 3,8% van de Utrechtse 
banen gelinkt aan de creatieve sector, dit zijn 23.700 banen.
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Annelou Evelein, projectleider Lumineus Amersfoort 2009: 
“Het is ontzettend belangrijk dat creatieven niet alleen met de softe sector werken 
en niet alleen maar de hand op houden, maar dat we daadkrachtig en overtuigend 

genoeg zijn om ook voor de economische sector interessant te zijn. Het blijft 
moeilijk, het is snuffelen aan elkaar, maar in ons project lijkt het te gaan slagen.”

InLEIdInG
Inspiratie en informatie
Deze brochure bevat inspiratie en informatie. Inspiratie door acht 
projecten zichtbaar te maken die de kunst verstaan om een wisselwerking 
tot stand te brengen tussen creativiteit en zakelijkheid. Informatie over het 
aanvragen van financiering voor projecten die economie en cultuur aan 
elkaar verbinden. 

Cross-overs
Het reguliere bedrijfsleven, de kunstensector en de creatieve bedrijvigheid 
kunnen veel winnen door samen te werken. Kunstenaars leren 
ondernemerschap en effectief werken van de marktsector. Ondernemers 
kunnen creatieve concepten en kwalitatieve aspecten van de kunst 
toepassen. Met het programma Cultuur en Economie stimuleert de 
provincie Utrecht de kansen van cross-overs tussen cultuur en economie 
en de sector creatieve bedrijvigheid.

Smaakmakers en spraakmakers
Het programmatisch kader ‘Smaakmakers, spraakmakers’ van het 
programma Cultuur en Economie van de provincie Utrecht ondersteunt 
tot en met 2011 tientallen nieuwe uitvoeringsprojecten. De provincie 
nodigt diverse partijen uit om projectaanvragen in te dienen. Informatie 
over het indienen van financiële verzoeken voor projecten die passen 
binnen ‘Smaakmakers, spraakmakers’ staat op pagina 22 van deze 
brochure.
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utrecht als creatieve topregio
Om tot meer creatieve bedrijvigheid te komen steunt de provincie Utrecht 
projecten die: 

•	 de	kansen	op	cross-overs	tussen	cultuur	en	economie	stimuleren:	
een wisselwerking tussen culturele effecten in overige sectoren en 
economische effecten in de creatieve industrie 

•	 de	sector	creatieve	bedrijvigheid	actief	stimuleren.	Creatieve	
bedrijvigheid is een verzameling van creatieve bedrijfstakken, 
afgebakend in drie categorieën: kunsten, media en entertainment en 
creatieve zakelijke dienstverlening.

Deze stimulans van de provincie leidt tot meer werkgelegenheid en 
een bijdrage leveren aan een sterk en duurzaam kwaliteitsprofiel van 
de provincie Utrecht als creatieve topregio. De provincie Utrecht wil in 
Nederland dé creatieve topregio zijn.



CuLTuRELE EFFECTEn In oVERIGE SECToREn

(innoveren, profileren)

de provincie utrecht
In het programma Cultuur en Economie heeft de provincie diverse rollen: 
•	 De	provincie	is	aanjager door het inbrengen van kennis, het   
 deelnemen aan gedachtevorming en door goede voorbeelden van 
 elders zichtbaar te maken.
•	 De	provincie	is	(mede)	financier van de projecten.
•	 De	provincie	is	organisator van of draagt bij aan expertmeetings.
•	 De	provincie	stimuleert uitwisseling van Utrechtse initiatieven.
•	 De	provincie	bundelt initiatieven. 
•	 De	provincie	communiceert over het programma en de verschillende 
 projecten.

Inspiratie
In het programma Cultuur en Economie van de provincie Utrecht gaat 
het om de betekenis van cultuur binnen de economie. Het creatieve 
vermogen wordt ingezet voor innovatie en profilering. Dit betekent 
ondernemerschap bij kunstenaars en creativiteit bij ondernemers. Het 
vermogen tot vernieuwing bepaalt de concurrentiekracht. Duurzaamheid 
en kwaliteit zijn hierbij twee belangrijke aspecten. In het programma 
is aandacht voor het zoeken naar verbindingen met erfgoed en 
cultuurhistorie. Ter inspiratie worden in deze brochure de volgende, door 
de provincie Utrecht gestimuleerde, acht projecten gepresenteerd.

•	 FabLab - Protospace
•	 Co-design Pressure Cooker
•	 Lumineus Amersfoort 2009, ‘Muren Slechten’  
•	 Game in the City; Breaking the Rules
•	 Maatwerk Regionaal Bedrijfsleven
•	 CREATIF
•	 Polikliniek van de Toekomst 
•	 Creative Connection

Erik Uitenbogaard, projectleider Polikliniek van de Toekomst: ”Wij 
weten alles, maar zien niks meer, creatieven weten niets maar zien 

veel meer. Een creatieve professional gaat als een blindeman tastend 
op zijn doel af, intuïtief zoekend naar wat hij wil hebben.”
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de utrechtse afdeling van FabLab is een stichting die voortgekomen is uit 
een gezamenlijk initiatief van 11 organisaties: provincie utrecht, gemeente 
utrecht, hogeschool utrecht, universiteit utrecht, nederlandse orde van 
uitvinders (noVu), Startimpuls utrecht, Technocentrum utrecht (TCu), 
Syntens, Taskforce Innovatie Regio utrecht, Stichting FabLab.nl en Cube.

FABLAB - PRoToSPACEProject

Wouter Pijzel: ”Het is bij ons een bron van creativiteit. Het draait om samenwerken, 
samenwerken en samenwerken. Je ziet hier de kruisbestuiving. Er komen prachtige 
dingen tot stand. Je moet voortdurend innoveren dus heel goed om je heen kijken 
en dan van iets kleins iets groters maken. Uitvinders die van nature vaak solistisch 
zijn hebben hier veel mensen op zich heen die meedenken en meewerken. In ons lab 
gaat het automatisch, mensen zijn nieuwsgierig, producten worden hier gewoon 
geboren.”

Een FabLab is een fysieke locatie waar ontwerpers, kunstenaars, uitvinders 
en studenten op een laagdrempelige manier prototypes van ontwerpen 
kunnen maken. In een FabLab wordt een idee dus omgezet naar een 
concreet product. Het initiatief is gebaseerd op het FabLab-concept van 
MIT hoogleraar Neil Gershenfeld. In 2008 is FabLab Utrecht onder de 
naam ProtoSpace gestart.

ProtoSpace is een kenniscentrum en een laagdrempelige werkplaats waar 
startende ondernemers, ontwerpers, kunstenaars, uitvinders en studenten 
in het midden van Nederland hun ideeën of concepten tastbaar kunnen 
maken. Het lab beschikt over moderne, digitaal aangestuurde machines, 
waarmee een ontwerp wordt vertaald van computerbestand naar een 2D- 
of 3D-model.

Inhoud

www.fablab.nl
www.protospace.nl

Uitvoering
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Utrecht is een van de meest creatieve regio’s van Nederland. Om dit in 
stand te houden is continu aandacht nodig voor het verbeteren van de 
economische structuur. Dit om de creatieve sector op peil te houden en 
om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk economische spin-off uit voort 
komt. Eén van deze aanvullingen op de infrastructuur is het FabLab. 
De realisatie van een FabLab in de regio Utrecht heeft een duidelijke 
meerwaarde voor de creatieve industrie en voor groepen als uitvinders en 
studenten.

Economische en culturele effecten
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Syntens en het Kenniscentrum Productontwikkeling van de hogeschool 
utrecht 

Co-dESIGn PRESSuRE CooKERProject

Mechteld Bakkeren: ”Ik zie verrassende dingen. Bedrijven willen graag (potentiële) 
nieuwe klanten leren kennen, maar komen hier vaak onvoldoende aan toe. Uit de 
co-design sessies komen hele concrete behoeften of problemen van klanten naar 
voren. Voor de ontwerpers en bedrijven ligt er een uitdaging om hier iets mee te 
gaan doen. Ik merk dat de bedrijven er erg open voor staan en dankzij dit project 
zien ze echt een kans en zetten ze hun beste beentje voor. ”

Het project Co-design Pressure Cooker heeft drie ingrediënten: tien 
ambitieuze MKB-ondernemers in de provincie Utrecht die zich bezinnen 
op een nieuw product en daarbij de belevingswereld van de gebruiker 
centraal willen stellen, ervaren co-designers die getraind zijn in het boven 
tafel	krijgen	van	(latente)	gebruikersbehoeften	en	ontwerpers	die	deze	
gebruikerswensen weten te vertalen naar productconcepten.

De pressure cooker-werkwijze betekent veel doen met verschillende 
partijen in beperkte tijd. Het werkt als een snelkookpan. In de pressure 
cooker- werkwijze worden alle benodigde experts en betrokken partijen bij 
elkaar gebracht met het doel om onder tijdsdruk te presteren. Tijdsdruk 
draagt bij aan alertheid, focus en creativiteit. 

Het project is gebaseerd op de co-design methode, een werkwijze waarbij 
de eindgebruiker als partij wordt betrokken bij productontwikkeling. Er 
wordt vanaf het begin ingespeeld op de behoefte van de gebruiker. Dit is 
een andere benadering dan innovaties die puur gebaseerd zijn op nieuwe 
technologie. Vooral bij grote bedrijven als Philips Design en Microsoft 
wordt met deze methode gewerkt. Het project Co-design Pressure Cooker 

maakt de aanpak toegankelijker voor het MKB in de provincie Utrecht.

Inhoud

www.syntens.nl/codesignUitvoering

8



Het project Co-design Pressure Cooker toont aan dat de koppeling design, 
economie en gebruikswaarde rendeert. Voor de deelnemende MKB-
ondernemers is het resultaat direct zichtbaar. Ze hebben “user-insight” 
opgedaan in relevante doelgroepen en hebben een nieuw product of 
serviceconcept gebaseerd op gebruikerswensen. Daarnaast hebben de 
bedrijven kennis en ervaring opgedaan met co-designmethoden. De 
kennis straalt uit naar het onderwijs, de MKB doelgroep van Syntens en 
naar de creatieve sector. De opgedane kennis wordt breed verspreid in het 
hele MKB, bedrijven en ontwerpbureaus. Dat gebeurt via internet en krijgt 
een vervolg in onder meer kenniskaarten en workshops van Syntens en in 
een boek en diverse cursussen binnen het curriculum van de Hogeschool 
Utrecht.

Economische en culturele effecten
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Stichting Lumineus Amersfoort

LuMInEuS AMERSFooRT 2009, 
‘MuREn SLEChTEn’

Project

Annelou Evelein: ”Het gaat bij ons niet alleen om kunst maar ook om de 
mogelijkheden van de techniek en dat maakt de economische sector nieuwsgierig. 
Juist doordat we actief werken aan vernieuwing en de mogelijkheden van 
multimedia lijkt het project ondanks de kredietcrisis en mede dankzij de steun van 
Technische Unie, de Grontmij, de gemeente, de provincie en anderen een succes te 
worden!”

www.lumineusamersfoort.nl

Uitvoering
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Lumineus Amersfoort brengt een kruisbestuiving op gang tussen de 
creatieve sector en het bedrijfsleven. De cross-overs vanuit de verschillende 
kunstdisciplines zijn aanwezig. Hierdoor ontstaan kansen die er anders 
niet zouden zijn. En door kennisuitwisseling tussen de disciplines ontstaat 
er ruimte voor innovatie. Deze meerwaarde is van belang in de openbare 
ruimte. Het project Lumineus Amersfoort 2009, ‘Muren Slechten’ maakt 
van Amersfoort een aantrekkelijke en spraakmakende stad in de donkerste 
dagen van het jaar.

Economische en culturele effecten

Amersfoort als podium voor multimedia en lichtkunstinstallaties. Het 
doel van het project Lumineus Amersfoort 2009, ‘Muren Slechten’ is 
een breed publiek in aanraking brengen met Amersfoort als vestingstad, 
in de hedendaagse context. Met het project tonen de vestingmuren aan 
wat zij, metaforisch gezien, verbinden in de stad. Het geeft een andere 
kijk op de architectuur en de stad als sociaal fenomeen. Het thema van 
de theaterprogrammering is het in stand houden of slechten van muren 
tussen mensen. 

Met het samengaan van artistieke en technische kennis ontwikkelt zich een 
nieuwe vormentaal. Verschillende facetten van het thema ‘Muren Slechten’ 
komen aan bod: de netwerken, de virtuele wereld binnen een stad, 
anonimiteit versus massaliteit, veilige haven als kader voor ontplooiing, 
veilige haven als kader voor het scheppen van gemeenschappen, de relatie 
met het andere, dat wat buiten de gemeenschap valt. 

De vestingmuren veranderen door de bijdrage van kunstenaars, 
lichtontwerpers en theatermakers in een decor voor kunst en cultuur. 
Bezoekers worden uitgenodigd Amersfoort Vestingstad te beleven in een 
route van circa drie kwartier die gelopen, gefietst of gevaren kan worden. 

Inhoud
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Amersfoort Creatieve Stad – ACS in samenwerking met nLGd, dutch 
Game Garden, dutch Game Valley, BGin, iMMovator, Syntens, Bo0, 
nebib, hogeschool voor de Kunsten utrecht, hogeschool utrecht, RoC 
Midden nederland, TFI, CCAA, Vereniging Amersfoortse Bedrijven, 
Controle, dutch Cowboys, de provincie utrecht en nog vele anderen.

GAME In ThE CITy; 
BREAKInG ThE RuLES

Project

Roger ter Heide: ”Game in the City was zeker een succes. We zijn daarom nu ook 
bezig met een vervolg. De game-industrie is mede door dit event in de nationale en 
zelfs internationale schijnwerpers gekomen. Bedrijven die genomineerd waren of een 
award hebben gewonnen gebruiken dit als ze op beurzen staan in Nederland en in 
het buitenland. In de gemeente Amersfoort worden wij door de zogenaamde klassieke 
bedrijven als één van de voorbeelden genoemd hoe industrie zich kan vernieuwen.”

Game in the City met het thema Breaking the Rules is een tweedaags 
business event in het Amersfoortse Oliemolenkwartier. Het event laat 
met diverse interactieve vormen de kracht van games en creativiteit zien 
door	middel	van	(inter)nationaal	befaamde	sprekers,	masterclasses,	
meet & greet, een speelplaats, parallelsessies, een recordpoging en een 
marktplaats. Tijdens het congres Game in the City vindt voor het eerst 
de uitreiking van de Dutch Game Awards plaats. Deze awards zijn een 
erkenning van de creativiteit, het vakmanschap en het zakelijk inzicht van 
de Nederlandse game-ontwikkelaars.

Game in the City illustreert dat een speelse inslag en creatief met de regels 
omgaan de grondslag vormen van vernieuwing, innovatie en zakelijk 
succes. Het evenement is gericht op professionals uit de game-industrie, 
creatieve industrie en zakelijke toepassingsgebieden zoals marketing, 
media, onderwijs en zorg. Een nevenevenement is het Chiptune festival, 
een initiatief van BO0. 

Inhoud

www.gameinthecity.nl

Uitvoering
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Met het organiseren van de Dutch Game Awards wordt de Nederlandse 
Gaming Industrie in binnen- en buitenland gepromoot. Het kennisniveau 
van young professionals wordt door het event verbeterd en er worden 
nieuwe crossdomein projecten geïnitieerd. Dankzij het event zijn er meer 
gebruikers van het Oliemolenkwartier en worden nieuwe initiatieven 
bekend in Nederland. Daarnaast worden partijen voor de toepassing van 
games op het gebied van marketing, media, onderwijs en zorg bij elkaar 
gebracht. Hierdoor is er aandacht voor de niet-entertainmenttoepassingen 
van games. 

Dutch Design wordt als een belangrijk element in de Nederlandse Game 
industrie gepositioneerd en het Chiptune Festival laat zien hoe een cross-
over tussen gaming, muziek en entertainment ontstaat.www

Economische en culturele effecten

13v.l.n.r. Gert Boeve(wethouder), Roger ter Heide(projectleider), Anders Wolhar(de ontwerper van de Award).



het Filiaal, het utrechtse muziektheatergezelschap voor alle leeftijden 

MAATwERK REGIonAAL 
BEdRIJFSLEVEn

Project

Paul Smelt: ”Het project is nog nieuw en spannend. We zetten nu alles in de steigers 
en we hebben de eerste afspraken met bedrijven gemaakt. Er valt veel te winnen 
bij beide partijen. Bedrijven gaan kennismaken met onze creatieve werkwijze en wij 
gaan proberen een geheel nieuw publiek aan ons te binden. We willen onze manier 
van werken met hen delen.”

In het project Maatwerk Regionaal Bedrijfsleven gaat Het Filiaal connecties 
aan met het bedrijfsleven. Net zoals het regiogezelschap al jaren intensief 
samenwerkt	met	het	(basis)onderwijs.	Het	Filiaal	gaat	onderzoeken	hoe	
ze als culturele instelling kwaliteiten als creativiteit, verdieping, interne 
processen, employment engagement en storytelling beschikbaar kan 
stellen aan het bedrijfsleven, zonder dat de kern van het werk wordt 
aangetast. Het gezelschap wil daarbij zelf leren groter te denken, risico’s te 
nemen en als cultureel ondernemer te professionaliseren.

De relatie die Het Filiaal aan gaat met bedrijven wordt inhoudelijk en aan 
de hand van de vraag van het bedrijf vormgegeven. Dit kan een sfeervoller 
bedrijfsuitje, een thematische teamtraining en/of een inhoudelijke 
discussie over bedrijfsvraagstukken zijn. Het Filiaal kan bijeenkomsten 
aanbieden met daaraan gekoppeld een theaterbezoek. Zo krijgt een 
vraagstuk of wens de context van het theater mee. 

Inhoud

www.het-filiaal.nl

Uitvoering

14



Het Filiaal leert het voeren van een kwalitatieve dialoog die vaste 
connecties met commerciële partners voor de toekomst mogelijk maakt. 
Het Filiaalprogramma Maatwerk Regionaal Bedrijfsleven wordt van 
betekenis voor directies, medewerkers en relaties van een drietal regionale 
bedrijven. Het programma wordt aan de basisinfrastructuur van Midden 
Nederland, het Utrechts Model en culturele veld gepresenteerd ter lering, 
uitwisseling en voor feedback.

Economische en culturele effecten
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het Programmabureau diversiteit en Integratie van de gemeente utrecht 
in samenwerking met culturele ondernemers van diverse etnische afkomst, 
bedrijven en organisaties waaronder stichting nu Cultuur, RoC Midden-
nederland, (cultureel) MKB utrecht, Kamer van Koophandel utrecht en 
utrecht Manifest.

CREATIF (Creative Innovation by Fusion)Project

CREATIF is een vereniging van culturele ondernemers die verbindingen 
tussen de creatieve sector en het bedrijfsleven stimuleert op een virtuele 
ontmoetingsplek en die interactieve bijeenkomsten organiseert in een 
inspirerend pand waar nieuwe activiteiten en experimenten plaatsvinden 
en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Het doel van het project is 
om nieuwe bronnen van innovatie te verkennen en te ontdekken om zo de 
regionale economie te stimuleren. De vereniging is een businessomgeving 
en heeft als motto bruggen te slaan. Deelname van etnisch culturele 
diversiteit van de leden is hierbij een vereiste. 

In een platform worden samenwerkingsprojecten ontwikkeld en 
uitgevoerd. Hiermee worden cross-overs gestimuleerd. Daarnaast 
worden gerichte netwerkbijeenkomsten en brede netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd gericht op kruisbestuiving tussen cultuur en economie. 
Door het oprichten van een klankbordgroep wordt tevens een verbinding 
gelegd met organisaties en initiatieven die al deel uitmaken van de 
creatieve industrie in Utrecht.

Inhoud

Uitvoering
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CREATIF geeft een impuls aan het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven. Door vruchtbare relaties en vitale samenwerking versterken 
culturele en economische waardeprocessen elkaar en krijgt innovatie op een 
integrale manier vorm en dynamiek. De samenwerking tussen ondernemers 
van verschillende culturele en etnische afkomst vergroot de kans op het 
aanboren van nieuwe internationale markten. Het project vertaalt zich in 
een concurrentievoordeel voor het Utrechtse bedrijfsleven. 

Door samen te werken aan concrete ‘producten’ komt een gezamenlijke 
mentaliteit tot stand waardoor nieuwe contexten ontstaan. Een open 
benadering waarin ruimte is voor reflectie, uitwisseling en expressie en 
het inzetten van culturele diversiteit als kwaliteit leidt tot het oplossen 
van problemen en tot nieuwe betekenisvolle perspectieven voor de 
samenleving.

Economische en culturele effecten

Adem Kumcu: ”Ons project wordt een succes, zonder enige twijfel. We zijn net gestart 
en er heeft zich al een groep gevormd van 25 culturele ondernemers, van rappers tot 

gastronomen. We gaan voor duurzaamheid en door dit project wordt zichtbaar hoeveel 
toegevoegde waarde deze ondernemers van diverse etnische afkomst kunnen hebben, 

alleen al door de toegang tot nieuwe markten. Er is zoveel talent en dat willen we met dit 
project op de kaart zetten.”
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uMC utrecht en het Instituut in samenwerking met well design, Philips, 
gemeente utrecht, provincie utrecht, Ministerie van VwS, Zorg Innovatie 
Platform en individuele experts.

PoLIKLInIEK VAn dE ToEKoMSTProject

Erik Uitenbogaard: ”Ons project is een heel spannend en mooi proces. Er ontstaan 
prachtige kansen en verrassende vondsten door de samenwerking, sportiviteit en 
gretigheid van alle deelnemers. Leading masters in de medische sector zitten op het 
puntje van hun stoel. Bij de creatieven speelt het gevoelsaspect de belangrijkste rol 
en dat levert compleet nieuwe richtingen op.”

Wat zien ontwerpers, kunstenaars, architecten, game-designers, acteurs, 
fotografen en musici als zij naar de toekomstige polikliniek kijken? 
Wat gebeurt er met de mens, de arts, het gebouw en de omgeving? 
De casestudy Polikliniek van de Toekomst in UMC Utrecht houdt met 
gezamenlijke disciplines de huidige situatie van de polikliniek tegen 
het licht. Medici, filosofen, kunstenaars en andere experts voorzien in 
masterclasses de deelnemers van input. Hierdoor zullen de opties voor 
een polikliniek van de toekomst vanuit onverwachte richting belicht 
worden en tot inspirerende ideeën leiden.

De komende jaren neemt de vraag naar poliklinische zorg fors toe. Zorg 
kan – medisch gezien – steeds vaker poliklinisch geboden worden en 
tegelijkertijd neemt het aantal ouderen en chronisch zieken toe. Aan de 
verwachte toename in de vraag naar zorg kan niet worden voldaan door 
uitbreiding	van	het	huidige	aanbod.	Dat	is	te	duur	en	daarvoor	is	de	(groei	
van	de)	arbeidsmarkt	te	klein.	De	poliklinische	zorg	moet	dus	slimmer	
georganiseerd worden. Het UMC Utrecht heeft hiervoor het programma 
Polikliniek van de Toekomst. De ene pijler van dit programma bestaat uit 
projecten gericht op het realiseren van concrete verbeteringen in efficiëntie 
en patiëntgerichtheid op poliklinieken. De andere pijler richt zich op het 
schetsen van een toekomstbeeld voor de poliklinische zorg in het UMC 
Utrecht. 

Inhoud

Uitvoering
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Het economisch effect is vernieuwing van zowel fysieke als logistieke 
aspecten binnen de zorgsector. De polikliniek van de toekomst zal voor 
hetzelfde geld in staat zijn veel meer patiënten op een meer persoonlijke 
manier te bedienen. Het culturele effect is de directe en creatieve invloed 
op de zorgsector met wellicht duurzame cross-sectorale innovatieve 
verbindingen. 

Economische en culturele effecten
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Communicatiebureau Synergie in samenwerking met leidende bedrijven in 
de Creatieve Industrie in de provincie utrecht.

CREATIVE ConnECTIonProject

Joris van Zoelen: ”In dit project kunnen concurrerende bureaus hun verschillen 
vieren in plaats van hun verschillen benadrukken. We zetten onze brainpower 
in voor de provincie en de stad. Gezamenlijk leveren de bureaus ’big ideas’ die 
doorbrekend zijn. Dit zijn cadeaus voor bedrijven en organisaties zoals de provincie 
Utrecht. Door de steun van de provincie vallen concurrerende grenzen weg en 
kunnen we oplossingen aandragen voor spraakmakende publieke en professionele 
vraagstukken.”

Creative Connection is een initiatief van de Utrechtse Creatieve Industrie 
en brengt bedrijfsleven, overheid, onderwijs en de creatieve industrie 
samen. Het project verbindt ondernemingen en organisaties met creatieve 
bureaus, creatieve bureaus met het onderwijs en creatieve bureaus met 
elkaar. Verbinding leidt tot uitwisseling van kennis en ideeën en daarmee 
tot	groei.	Groei	van	resultaat	(omzet,	klanten,	aandeel),	groei	van	begrip	
(boodschap,	gedragsverandering)	en	groei	van	mensen	(talent).	

Talent is voor de Utrechtse Creatieve Industrie van groot belang. Daarom 
legt het project de verbinding met het onderwijs. Opleidingen kunnen 
Creative Connection inzetten voor het verzorgen van bedrijfsbezoeken, 
gastcolleges en stageplaatsen. Onder de titel ‘Get Connected’ worden vijf 
opeenvolgende gastcolleges op scholen over alle facetten van de creatieve 
industrie gegeven. Dit project wil creatieve slagkracht meer zichtbaar en 
toegankelijk maken. De beste bureaus gevestigd in de Provincie Utrecht 

worden eenvoudig in beeld gebracht.

Inhoud

www.creativeconnection.nlUitvoering
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Door het bundelen van de krachten kan de Creatieve Industrie snel 
en effectief inspelen op actualiteiten. Creative Connection gaat de 
economische basis voor de Creatieve Industrie in Utrecht verbeteren, de 
aansluiting tussen opleidingen en de industrie versterken, zodat talent aan 
de stad gebonden blijft. Ze gaat nieuwe initiatieven en ondernemerschap 
ondersteunen. De verwachting is dat Creative Connection een actieve 
bijdrage levert aan zowel de hoeveelheid creatief werk in de stad als aan de 
werkgelegenheid. Het is van belang dat er meer prijswinnend creatief werk 
in zowel de provincie als de stad Utrecht wordt gemaakt. Hierdoor neemt 
het aanzien van de stad en de provincie als Creatief Episch Centrum toe.

Economische en culturele effecten
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IndIEnEn VAn EEn PRoJECTPLAn
Informatie over het indienen van subsidies voor projecten die passen binnen ‘Smaakmakers, spraakmakers’, 
het programmatisch kader van het programma Cultuur en Economie 2008-2011 van de provincie Utrecht vindt 
u hieronder.

Toetsingscriteria
De projectvoorstellen worden op basis van de 
volgende criteria getoetst:
•	 passend	bij	het	programmatisch	kader	
•	 mate	van	concreetheid
•	 planning
•	 benodigde	middelen
•	 structureel	effect
•	 betekenis	voor	de	doelgroep
•	 mate	van	innovativiteit
•	 geografische	schaal
•	 zichtbaarheid	provincie

Meetbaar 
De meetbaarheid van de effecten wordt als 
voorwaarde gesteld op projectniveau. Per project 
wordt bekeken welke outputindicatoren voor het 
specifieke project het meest toereikend zijn. Na 
afloop van een project wordt van de projecten 
een schriftelijke evaluatie gevraagd. Hierin wordt 
opnieuw getoetst op de criteria. 

Beoordeling
Bij de beoordeling van de projecten zijn de aard 
en samenhang tussen de verschillende projecten 
van belang. Centraal staan de geformuleerde 
programmalijnen met bijbehorende doelstellingen. 

doel
Om dé creatieve topregio te worden stelt de 
provincie zich ten doel: groei van het marktaandeel 
creatieve bedrijvigheid, meer creatieve vestigingen, 
cross-overs met het bedrijfsleven, cross-overs 
binnen de creatieve bedrijvigheid, projecten rond 
erfgoedlocaties en projecten op het gebied van 
deskundigheidsbevordering. 

Programmalijnen
De projecten worden uitgevoerd via één van de drie 
vastgestelde programmalijnen. 
1.  ontwikkeling - nieuwe projecten of verbanden, 
 die een grote uitstraling of een groot effect 
 hebben, economisch en cultureel.
 doelgroepen: gemeenten, maatschappelijke 
 organisaties, bedrijfsleven, creatieve bedrijven en 
 culturele instellingen.
2.  Vernieuwing - experiment of onderzoek, wat 
 nodig is om projecten in de programmalijn 
 ‘ontwikkeling’ aan te jagen.
 doelgroepen: kunstenaars, bedrijfsleven, 
 creatieve bedrijven en culturele instellingen. 
3.  deskundigheidsbevordering en professionalisering.
 doelgroepen: gemeenten, creatieve bedrijven 
 en culturele instellingen, het MKB, het reguliere 
 bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en 
 afstudeerders van kunstvakopleidingen.
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Vragen die bij de beoordeling gesteld worden
- Waaruit blijkt het aandeel van de provincie?
- Is de start en de afronding binnen één of twee jaar? 
- In hoeverre is de financiële dekking rond en wat is het draagvlak van andere partners? 
- Sluit het project inhoudelijk voldoende aan bij het programmatisch kader?
- Draagt het project bij aan duurzame effecten?
- Is het project van toegevoegde waarde voor de doelgroep?
- In hoeverre is het project innovatief?
- Hoe verhoudt het project zich tot de stad dan wel de regio; is er sprake van spreiding?
- Worden er economisch en/of cultureel concrete resultaten behaald?

Subsidie
Na bestuurlijke goedkeuring verleent de provincie 
haar bijdrage aan de geselecteerde projecten. 
De bijdrage wordt als subsidie verstrekt. Met 
de penvoerder en overige partners worden 
procesafspraken gemaakt waarin de specifieke rol en 
zichtbaarheid van de provincie wordt vastgelegd. Aan 
elk project wordt iemand vanuit het programmateam 
Cultuur en Economie als begeleider gekoppeld. 

Budget
Voor het gehele programma is jaarlijks maximaal 
€ 500.000 beschikbaar. 

Aanwending
De deadline voor aanwending van de 
projectvoorstellen is 1 februari 2010 en 1 februari 2011. 
Het projectplan moet in een vast format ingediend 
worden. 

Voor meer informatie en voor het indienen van het 
projectplan kan contact opgenomen worden met:

Brett Bannink, beleidsmedewerker Cultuur
Tel 030 258 2697
E-mail brett.bannink@provincie-utrecht.nl

Aart Reurink, beleidsmedewerker Economie 
Tel  030 258 3384 
E-mail aart.reurink@provincie-utrecht.nl

‘Smaakmakers, spraakmakers’, het programmatisch kader Cultuur en Economie 2008-2011 is te vinden op  
www.provincie-utrecht.nl onder thema Kunsten, media en erfgoed. 

Projectvoorstellen zijn welkom! 
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