
 
 
 

 
 
Symposium ‘Cultuur in de kerk, de kerkbeheerder als cultureel 
ondernemer’  
Woensdag 17 mei 2017 van 13.30 tot 17.00  uur 
Grote of Sint-Michaëlskerk, Grote Markt, Zwolle 
 
Op 17 mei a.s. organiseert de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen 
(VBMK) in samenwerking met de Stichting Grote Kerk Zwolle een regiobijeenkomst onder de 
titel ‘Cultuur in de kerk, de kerkbeheerder als cultureel ondernemer’.   
 
In deze regiobijeenkomst willen wij meer inzicht krijgen in het begrip ‘cultureel 
ondernemerschap’. Wat is dat voor bekwaamheid?  Hoe kan daarmee concreet de culturele 
functie van het kerkgebouw in stad of dorp worden versterkt? Worden kerkbeheerders er 
wijzer van? Levert het ook financieel wat op? Motiverende verhalen zijn 17 mei ‘s middags in 
Zwolle te verwachten. Verhalen over kansen waar kerkbeheerders in hun eigen situatie mee 
aan de slag kunnen gaan. 
 
Collega kerkbeheerders met ervaring in het organiseren van culturele activiteiten in hun 
kerkgebouw komen aan het woord. Maar ook mensen van buiten met expertise op het 
gebied van het organiseren van concerten, tentoonstellingen etc.  
 
Zoals elke regiobijeenkomst van de VBMK is deze middag een les in creatief denken met 
oog voor de realiteit. Open je vizier, zoek dwarsverbanden of besteed de exploitatie van de 
kerk uit aan experts. Maak anderen medeverantwoordelijk en vooral ook mede-enthousiast! 
 
Gastheer op 17 mei is de Stichting Grote Kerk Zwolle. De regiobijeenkomst begint om 13.30 
uur en duurt tot 17.00 uur. Vanaf het vernieuwde NS station van Zwolle is het circa 10 
minuten lopen naar de Grote Kerk. 
U bent van harte welkom! Deelname is gratis. 
Graag aanmelden per mail voor 13 mei op info@vbmk.nl 
www.vbmk.nl  
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PROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
13.30 -  14.00  uur      Inloop koffie/thee 
 
14.00 – 14.20   Welkom en casus Grote Kerk Zwolle, Janco Cnossen, voorzitter Stichting Grote 

Kerk Zwolle; www.grotekerkzwolle.nl\evenementen  
  

14.20 – 14.40             ‘De gebruiker centraal’, Stephen Hodes, directeur LAgroup, www.lagroup.nl 
l               
14.40 – 14.55             ‘Dorpskerk Wilp, dijk van een podium’, Lidy Klein Holkenberg, voorzitter         
                                   Stichting Behoud Dorpskerk Wilp; www.dorpskerkwilp.nl/evenementen  
 
14.55 – 15.10             vragen/discussie 
 
 
 
15.10 – 15.30             theepauze     
 
 
 
15.30 – 15.45            ‘Cultureel ondernemerschap’, Ilonka van den Bercken, directeur Stichting  
                                  Noorderkerkconcerten Amsterdam; www.noorderkerkconcerten.nl  
 
15.45 – 16.05            Cultureel Ondernemen in historische gebouwen, een initiatief van Nijenrode en   

                                    BMH/MMNieuws, 
                                    ‘Ontwikkeling van een 'Community of Practice' voor culturele  
                                    ondernemers in historische gebouwen, Menno Heling, uitgever   
                                     www.MMNieuws.nl (vakmedium over cultureel ondernemerschap) en community  
                                    manager erfgoed- en toerismeplatform www.ifthenisnow.eu 

 
16.05 – 16.30            vragen/discussie  
 
16.30 – 17.00            netwerkborrel 
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