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1.Inleiding 

 

Op 19 mei 2008 hebben PS het programmatisch kader Cultuur en Economie 2008-2011 

met de titel ‘Smaakmakers, spraakmakers’ vastgesteld. Met dit kader wil de provincie 

Utrecht kansen van cross-overs tussen cultuur en economie grijpen en de sector creatieve 

bedrijvigheid actief stimuleren. Dit moet in principe tot en met 2011 leiden tot tientallen 

nieuwe uitvoeringsprojecten op het vlak van creatieve bedrijvigheid. Het zal verbindingen 

zoeken binnen de creatieve sector, bijvoorbeeld tussen de traditionele kunsten en de 

nieuwe zakelijke creativiteit als design, mode en architectuur. Daarnaast zullen ook juist 

verbindingen tussen de creatieve sector en het reguliere bedrijfsleven worden gelegd. 

 

In het programmatisch kader is opgenomen dat jaarlijks een uitvoeringsplan wordt 

opgesteld. Voor u ligt het Uitvoeringsplan Cultuur en Economie 2010. Vanwege de 

integrale heroverweging van de provinciale taken is het subsidieplafond voor 2010 

vastgesteld op € 150.000,-. Oorspronkelijk was € 420.000,- beschikbaar ten behoeve van 

projectsubsidies. Een formele tussenevaluatie over de uitvoeringsjaren 2008 en 2009 naar 

effecten en doelstellingen is recent ambtelijk afgerond en zal, als onderdeel van de 

evaluatie van het Economische beleidsplan 2008-2011, medio 2010 ter bestuurlijke 

besluitvorming worden voorgelegd.  

 

2.Verdelingsvoorstel  

2.1.Aanvraag- en selectieprocedure uitvoeringsjaar 2010 
 

In het kader van het uitvoeringsjaar 2010 van het programma is een aanvraag- en 

selectieprocedure doorlopen. Hierbij zijn in totaal negen aanvragen ingediend voor een 

totaalsubsidiebedrag van € 412.500,-. De totale begroting van de ingediende projecten 

betreft € 995.500,- waardoor het cofinancieringpercentage circa 60% bedraagt. 

Voorgesteld wordt om vier projecten financieel te ondersteunen voor een bedrag van € 

150.000,- en de overige vijf projecten af te wijzen. De selectie is gebaseerd op de toetsing 

zoals vastgelegd in bijlage 2. Voor de selectie in het kader van de tender 2010 zijn vooral 

de criteria ‘passend bij programmatisch kader’, ‘benodigde middelen’, ‘structureel effect’, 

‘mate van innovativiteit’ en ‘mate van concreetheid’ van belang. Deze criteria wegen dan 

ook dubbel zo zwaar ten opzichte van de overige criteria. 
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In de onderstaande tabel is zijn de geselecteerde projecten weergegeven. In deze tabel zijn 

tevens de afgewezen projecten aangegeven. 

 
 

 
2.2.Onderbouwing selectie 

De geselecteerde projecten onderscheiden zich met name op het feit dat deze het beste 

aansluiten op de ambities en beoogde effecten zoals vastgelegd in het programmatisch 

kader Cultuur en Economie 2008-2011. Het betreft projecten waarbij een eenmalige 

investering voor een structureel en meetbaar resultaat zorgt. Voor de projecten 

“Polikliniek van de Toekomst” en “Creative Connection” gaat het om een tweede en 

laatste fase. Onze bijdrage aan deze tweede fase zorgt er tevens voor dat onze financiële 

participatie in fase één optimaal rendeert. Bij de geselecteerde projecten is daarnaast ook 

nog sprake van cross-overs tussen de creatieve sector en andere domeinen zoals 

bedrijfsleven en zorgsector op innovatieve thema’s. Daarbij blijkt het draagvlak en 

committent van de projectpartners uit de financiële bijdrage aan het project waardoor onze 

middelen effectief worden ingezet. De continuïteit van de (resultaten van de) projecten en 

daarmee de bijdrage aan de (Utrechtse) economie is daarmee gewaarborgd. Disseminatie 

van de projectresultaten naar de relevante sector(en) wordt door de betreffende 

projectpartners verzorgd. De projecten ontstijgen daarmee de individuele ambitie en 

doelstelling van de betreffende aanvrager(s) en dienen tevens het algemeen belang voor de 

(creatieve) economie en culturele sector.  

Te honoreren projecten 2010 Indiener/trekker Gevraagd budget Te honoreren budget 

Kytopia Stichting Kytopia € 50.000 € 50.000 

Polikliniek vd Toekomst Instituut/UMC € 20.000 € 20.000 

Creative Connection Stichting CC € 37.500 € 30.000 

Play Gemeente Utrecht € 50.000 € 50.000 
Subtotaal  € 157.500 € 150.000 

Af te wijzen projecten 2010    

Business model design 
2.0 

Syntens € 80.000 
€ 0 

Veenbreed CBKU € 46.000 € 0 

Connecting 
Conversations 

Walter Maas Huis € 80.000 
€ 0 

Kunstgras HKU € 30.000 € 0 

Kunstrijk Stichting Kunstrijk € 19.000 € 0 
Subtotaal  € 255.000 € 0 

Totaal  € 412.500 € 150.000 
Beschikbaar jaarbudget voor 
projecten 2010 
 

 € 150.000 
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2.3.Beschrijving van de geselecteerde projecten 

 

- Kytopia: 

Dit project is een initiatief van de nationaal bekende muzikant Kyteman. Het doel van het 

project is het creëren van de randvoorwaarden die de komende twee jaar de ontwikkeling 

van Kytopia als zelfstandig studiocomplex en muzikaal innovatorium met een (inter) 

nationale uitstraling mogelijk moeten maken. Het gaat concreet om het opzetten van een 

professionele organisatie, ontwikkeling van een exploitatiemodel op basis van een 

abonnementensysteem en een internet-based en fan-based community/marketingmodel. 

Het project wordt tevens ondersteund door de gemeente Utrecht. 

 

- Polikliniek van de Toekomst, fase 2: 

Het project is een initiatief van Het Instituut en het UMC waarbij het gaat om concept en 

ontwerp van medisch-technische innovaties in de dagelijkse praktijk van de polikliniek. 

In fase 2 gaat het om het ontwikkelen van een prototype van een game aan de hand van de 

resultaten uit de eerste fase van dit project. Deze game helpt medisch professionals inzicht 

te krijgen in de veranderende vragen, situaties en omgangsvormen waar de medische 

sector in de toekomst mee te maken zal krijgen. Het project wordt tevens ondersteund 

door het UMC en de provincie Gelderland daarnaast worden bijdragen geleverd door 

Philips en Welldesign.  

 

- Creative Connection, fase 2 

Creative Connection is een samenwerkingsverband van een vijftiental uit de creatief 

zakelijke sector. Zij beoogt om binnen de Provincie Utrecht de verbindende schakel te zijn 

tussen losse initiatieven ter stimulering en promotie van de Creatieve Industrie en 

nationaal/internationaal de promotie van Utrecht als centrum van de Nederlandse 

Creatieve Industrie. Specifiek voor fase 2 wordt ingezet op ontwikkeling en behoud van 

creatieve talenten in stad en regio middels het Creative Connection Talentplan. 

 

- Play 

Play is een initiatief van de gemeente Utrecht en wordt inhoudelijk getrokken door de 

HKU faculteit Kunst, Media en Technologie. Het project richt zich op het creëren van een 

(virtuele) omgeving in Utrecht waar games en playful culture gepresenteerd worden aan 

een breed publiek. Dit project is een onderdeel van de eerste fase van PLAY, waarbij 

gezocht wordt naar logische verbintenissen met de culturele infrastructuur van Utrecht 

zoals de verschillende culturele festivals in stad en regio Utrecht.  
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3.Bijdrage aan doelstellingen 

 

In het programmatisch kader zijn drie programmalijnen omschreven, namelijk 

‘ontwikkeling’, ‘vernieuwing’ en ‘deskundigheidsbevordering/professionalisering’.  

Binnen deze programmalijnen zijn projecten met verschillende doelstellingen voor de 

periode 2008-2011 geformuleerd:  

 10 nieuwe projecten voortkomend uit de samenwerking tussen de creatieve 

bedrijvigheid en het reguliere bedrijfsleven tussen 2008-2011 

 20 nieuwe projecten voortkomend uit de samenwerking binnen de deelsectoren 

creatieve bedrijvigheid tussen 2008-2011 

 5 erfgoedlocaties worden ontwikkeld voor creatieve bedrijvigheid 

 4 projecten op het vlak van professionalisering/deskundigheidsbevordering tussen 

2008-2011 

 

De gehonoreerde projecten in dit uitvoeringsplan leveren als volgt een bijdrage aan 

bovengenoemde doelstellingen: 

 

Bijdrage projecten 2010 aan doelen  

 Doel  

2008-2011 

Gemiddeld 

per jaar 

Uitvoeringsplan 

2010 

Totaal 

2008 t/m 

2010 

Aantal cross-overs met bedrijfsleven 10 2,5 4 13 

Aantal cross-overs binnen creatieve 

bedrijvigheid 

20 5 1 13 

Aantal erfgoedprojecten 5 1,25 0 3 

Aantal projecten 

deskundigheidsbevordering/professionalisering 

 

4 

 

1 

 

2 

 

6 

 

In bijlage 1 is aangegeven aan welke programmalijnen en doelen de projecten voor 2010 

per programmalijn zijn gekoppeld. Daarbij moet worden aangetekend dat een project 

meerdere doelen (cross-overs) kan hebben. Alle vier de projecten sluiten aan op de 

programmalijn ‘ontwikkeling’. De projecten ‘Kytopia’ en ‘Polikliniek van de Toekomst’ 

vallen ook onder de programmalijn ‘vernieuwing’. Deze projecten hebben tevens een 

component die onder de programmalijn ‘professionalisering/deskundigheidsbevordering’ 

valt. In bijlage 3 zijn de kerngegevens per gehonoreerd project terug te vinden. In bijlage 

4 is een summiere beschrijving van de afgewezen projecten te vinden. 
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4.Organisatiestructuur en taken 

 

Na bestuurlijke goedkeuring zal verlening van de provinciale bijdrage aan de 

geselecteerde projecten plaatsvinden. Deze bijdrage zal als subsidie worden verstrekt.  

De wettelijke grondslag voor de subsidie, inclusief voorwaarden wordt gevormd door art. 

10.8.9 van de ASV, bijlage projecten in de wisselwerking van cultuur en economie. Dit is 

tevens het moment om met de penvoerder en overige partners procesafspraken te maken 

waarin de specifieke rol en zichtbaarheid van de provincie in de praktijk wordt vastgelegd. 

Aan elk project zal iemand vanuit het programmateam cultuur en economie worden 

gekoppeld die als procesbegeleider zal optreden. Hij/zij monitort de voortgang en 

adviseert (on)gevraagd de penvoerder om het beoogde eindresultaat te bereiken. Daarnaast 

koppelt hij/zij terug aan het programmateam. In het bijzonder ten aanzien van de 

samenhangende projecten en het thema profilering zal binnen het programmateam worden 

afgestemd, initiatieven worden ontwikkeld en suggesties/acties worden doorgezet naar de 

projecten.  

Binnen het programmateam zal de programmamanager als eindverantwoordelijke zorg 

dragen voor de centrale aansturing van het programma en de bestuurlijke afstemming. 

In de onderstaande tabel per taak de beschikbare capaciteit voor 2010 weergegeven.  

De uren voor 2010 zijn, naast de begeleiding van de projecten 2010, tevens bedoeld voor 

de begeleiding van de lopende uitvoeringsprojecten uit 2008 en 2009, de afronding van de 

tussenevaluatie en opstellen van het uitvoeringsplan 2010.  

 

Interne capaciteit in uren 2010,  

Taak/Capaciteit 

Programmaleiding  

Projectbegeleiding  

Ondersteuning  

2010 (aantal uren) 

50 

300 

50 

 

 

5.Financiën 

 

In het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 van GS is een budget van € 2.000.000,- 

gereserveerd voor cultuur en economie/creatieve broedplaatsen. Provinciale Staten hebben 

op 19 mei 2008 voor de uitvoeringsjaren 2008 tot en met 2011 elk € 500.000 beschikbaar 

gesteld. Hieraan is voor 2008 een bedrag van € 200.000 toegevoegd. Dit betrof een 

restantbudget van opstartprojecten Cultuur en Economie 2007. In totaal is daarmee € 

2.200.000 beschikbaar voor het programma. Hiervan is in 2008 en 2009 in totaal € 

1.196.000 aangewend. 
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PS hebben op 19 mei 2008 voor het uitvoeringsjaar 2010  € 500.000,- beschikbaar gesteld. 

Hiervan is € 420.000,- beschikbaar voor projectsubsidies en € 80.000,- voor 

uitvoeringskosten. Het subsidieplafond voor 2010 is door GS vastgesteld op € 150.000,-. 

Daarnaast wordt voor organisatie en uitvoering in 2010  € 15.000,- benut uit het budget 

uitvoeringskosten.   
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 bijlage 1: Programmalijnen, doelstellingen en projecten 2010 
 
 
 
 
Ambitie 
 
 
 
 
Programmalijnen/ 
thema’s                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Projecten 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Utrecht als  

creatieve topregio’ 

 
Deskundigheidsbevordering &  

professionalisering 

 
Ontwikkeling 

 
Vernieuwing 

0,2% groei 
marktaandeel 

creatieve 
bedrijvigheid* 

10%  
meer creatieve 
vestigingen* 

10 cross-overs met 
bedrijfsleven 

5 erfgoedlocaties 2 projecten 
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2 projecten 
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bijlage 2:Beoordelingsmatrix  
 
 
 
 

   Criterium                           
Projectplan 

 

Trekker 
Zichtbaar
heid [1] 

Mate van 
concreetheid 

[2*] 

Planning
[3] 

Benodigde 
middelen 

[4*] 

Passend in 
programma

[5*] 

Structureel
[6*] 

Betekenis 
voor 

doelgroep [7]

Mate van 
innovativiteit 

[8*] 

Geografische 
schaal [9] 

Totaal 
score 

Bijdrage 
provincie

Totaal 
budget 

1 Kytopia Stichting Kytopia 9 18 8 18 18 18 7 18 8 122 € 50.000 € 145.000

2 Polikliniek vd Toekomst Instituut/UMC 7 16 7 16 18 16 7 20 7 114 € 20.000  €  40.000 

3 Creative Connection Stichting CC 7 16 7 16 16 14 8 14 7 105 € 37.500 €  80.000 

4 Play Gemeente Utrecht 9 14 7 14 16 14 6 16 7 103 € 50.000 € 100.000

5 Business model design 2.0 Syntens 7 14 7 8 16 12 7 16 7 94    € 80.000 € 126.500

6 Veenbreed CBKU 7 10 7 14 12 10 6             16           9 91    € 46.000 € 185.000

7 Connecting Conversations Walter Maas Huis 6 14 7 8 14 12 7             12           8 88   € 80.000 € 110.000

8 Kunstgras HKU 7 14 7 12 14 8 7            10           7 86   € 30.000 € 155.000

9 Kunstrijk Stichting Kunstrijk 6 10 5 12 10 12 6            12          4 77  € 19.000  €   54.000

       

       

      

[1] Blijkt aandeel provincie hieruit? 
[2] Zijn het concrete resultaten (economisch en/of cultureel)? 
[3] Start en afronding binnen één of twee jaar? 
[4] Financiële dekking rond en draagvlak, d.m.v. co-financiering, bij andere partners? 
[5] In hoeverre sluit het project inhoudelijk aan bij het programmatisch kader? 
[6] In hoeverre draagt het project bij aan duurzame effecten? 
[7] Is het van toegevoegde waarde voor de doelgroep? 
[8] In hoeverre kenmerkt het project zich door innovativiteit? 
[9] Hoe verhoudt zich het project tot stad dan wel regio; is er sprake van spreiding? 
 *   Criterium telt dubbel  
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Bijlage 3 Kerngegevens toegekende projecten 2010 
 

 
 
 
 

 

KYTOPIA  
ORGANISATIE(S) 
 

Trekker: Stichting Kytopia 
Partner: Gemeente Utrecht 
 

TYPE CROSS-OVER 
 

Crossover binnen creatieve bedrijvigheid, professionalisering 

DOELSTELLINGEN & 

CONCRETE RESULTATEN 
Het creëren van de randvoorwaarden die de komende twee jaar 
de ontwikkeling van Kytopia als zelfstandig studiocomplex en 
muzikaal innovatorium met een (inter)nationale uitstraling 
mogelijk moeten maken. Te weten:  
- een professionele organisatie 
- een exploitatiemodel op basis van een abbonementensysteem 
- een internet-based en fan-based community/marketingmodel 
 

BENODIGDE MIDDELEN 
 

Totaal: €145.000 
Gemeente Utrecht: €75.000 
Sponsoring: €20.000 
Provincie Utrecht €50.000  
 

PLANNING 
 

 

 

     periode 

  Onderdeel  van tot 

i. Professionalisering      

i.A extern advies  mei 2010 december 2010 

i.B computer- en randapparatuur  mei 2010   

i.C ondersteuning capaciteit bestuur  mei 2010 december 2010 

ii. Onderzoek Exploitatiemodel      

ii.A vergelijking exploitatiemodellen  mei 2010 september 2010 

ii.B expertmeeting  september 2010   

ii.C haalbaarheidsonderzoek  september 2010 januari 2011 

iii. 
Onderzoek 
Communicatie/marketingmodel      

iii.A opzetten voorlopige website  mei 2010   

iii.B uitwerking marketingmodel  januari 2011 februari 2011 

iii.C uitwerking communicatiemodel  februari 2011 april 2011 

iii.D ontwikkelen blauwdruk platform  mei 2011 september 2011 
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POLIKLINIEK VAN DE TOEKOMST (FASE 2) 
ORGANISATIE(S) 
 

Trekkers: UMC Utrecht en Het Instituut 
Partners: Well Design, Philips, Gemeente Utrecht, Ministerie van 
VWS, ZIP (Zorg Innovatie Platform), Provincie Gelderland en 
verscheidene individuele experts. 

TYPE CROSS-OVER 
 

Economie – Zorg – Creatieve Economie 

DOELSTELLINGEN & CONCRETE 

RESULTATEN 
Het ontwikkelen van een scenario game aan de hand van de 
resultaten uit de eerste fase van dit project. Deze game helpt 
medisch professionals inzicht te krijgen in de veranderende 
vragen, situaties en omgangsvormen waar de medische sector in 
de toekomst mee te maken zal krijgen. Daarnaast is de game 
inzetbaar in het medisch onderwijs.  
 

BENODIGDE MIDDELEN 
 

Totaal: € 40.000  
UMC Utrecht en Het Instituut: € 20.000 
Provincie Utrecht: € 20.000  
 

PLANNING 
 

Start april 2010 – afronding april 2011 
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CREATIVE CONNECTION (FASE 2)  
ORGANISATIE(S) 
 
 

Trekkers: Synergie, Evident, En/Of (Kernteam) en 12 andere 
creatieve bedrijven 

TYPE CROSS-OVER 
 

Binnen deelsectoren creatieve bedrijvigheid 
 

DOELSTELLINGEN & 

CONCRETE RESULTATEN 
Creative Connection beoogt om binnen de Provincie Utrecht de 
verbindende schakel te zijn tussen losse initiatieven ter 
stimulering en promotie van de Creatieve Industrie en 
nationaal/internationaal de promotie van Utrecht als  centrum 
van de Nederlandse Creatieve Industrie. 
 
De doelstelling van fase twee bestaat uit: 

 Het vestigen van tweejaarlijkse evenementen (Utrecht 
Creative Agency Event, NFF’10 Gouden Kalveren & 
Creatieve Geesten) die de industrie en overheid/onderwijs 
en bedrijfsleven samenbrengen.  

 De start met het Creative Connection Talent Plan: 
studenten maken een toer langs tien bureaus in tien 
weken om kennis te maken met de Industrie 

 Installatie van Lectoraat Creativiteit i.s.m. Hogeschool Utrecht 
 Het entameren van de discussie over de waarde van de 

Creatieve Industrie voor Provincie en Stad Utrecht. 
 

BENODIGDE MIDDELEN 
 

Totaal: €80.000 
Gezamenlijke trekkers: €50.000 
Provincie Utrecht: €30.000 
 

PLANNING 
 

Utrecht Creative Agency Event:     Q2 2010 
NFF’10 Gouden Kalveren & Creatieve Geesten:   Q4 2010 
Utrecht Creative Talent Plan start:     Q2 2010 
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PLAY FESTIVALS 
ORGANISATIE(S) 
 

Trekker: Gemeente Utrecht 
Partner: HKU 
 

TYPE CROSS-OVER 
 

Binnen deelsectoren creatieve bedrijvigheid – culturele sector 
 

DOELSTELLINGEN & 

CONCRETE RESULTATEN 
Play is een project dat zich richt op het creëren van een plek in 
Utrecht waar games en playful culture gepresenteerd worden aan 
een breed publiek. Dit project is een onderdeel van de eerste fase 
van PLAY, waarbij gezocht wordt naar logische verbintenissen 
met de culturele infrastructuur van Utrecht. 
 
Doelstelling is om playful elementen binnen de Utrechtse festivals 
te introduceren en/of te versterken door het ontwikkelen van een 
meta-game door alle festivals heen. Play versterkt de identiteit 
en wordt de “motor” achter een aantal festival-specifieke 
elementen. Play verzameld alle playful projecten op één plek door 
middel van een online “playful agenda”. Op deze agenda kan 
iedereen zien waar en wanneer je kunt spelen in Utrecht. 
 

BENODIGDE MIDDELEN 
 
 

Totaal: €100.000 
Gemeente Utrecht: €50.000 
Provincie Utrecht: €50.000 
 

PLANNING 
 

Conceptontwikkeling en programmering: mei-juni 2010 
Uitrol: juli 2010 t/m juni 2011 
 



 

Cultuur & Economie - Uitvoeringsplan 2010 

Bijlage 4 Kerngegevens afgewezen projecten 2010 
 

 
 
 

 
 
 

 

BUSINESS MODEL DESIGN 2.0  
ORGANISATIE(S) 
 

Trekker: Syntens 
 

TYPE CROSS-OVER 
 

Cross-over tussen creatieve bedrijvigheid en industriële 
bedrijfsleven. 
 

DOELSTELLINGEN & 

CONCRETE RESULTATEN 
Het project heeft als doel creatieve ondernemers aan te zetten 
business rendement nadrukkelijker een plaats te geven bij de 
ontwikkeling van producten en diensten, en om industriële 
bedrijven de stap naar creativiteit laten zetten door middel van 
vernieuwende businessmodellen. Hiertoe worden 12 pilot-
trajecten opgezet waarin kennis en ervaringen worden opgedaan 
die vervolgens breed verspreid wordt.   

 
BENODIGDE MIDDELEN 
 

Totaal: €126.500 
Syntens: €46.500 
Provincie Utrecht €80.000  
 

 

VEENBREED 
ORGANISATIE(S) 
 

Trekker: Centrum Beeldende Kunst Utrecht 
 

TYPE CROSS-OVER 
 

Cross-over creatieve industrie – agrarische sector - ruimtelijke 
ordening 
 

DOELSTELLINGEN & CONCRETE 

RESULTATEN 
Het project heeft als doel kennis en netwerken van ontwerpers en 
kunstenaars in te zetten om boeren in De Venen te helpen 
moderne landbouw beter samen te laten gaan met het behoud 
van cultuurhistorische en cultuuractuele kwaliteiten van het 
gebied.  
 

BENODIGDE MIDDELEN 
 

Totaal: € 185.000  
Ntionaal Landschap: € 139.000 
Provincie Utrecht: € 46.000  
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CONNECTING CONVERSATIONS (FASE 2)  
ORGANISATIE(S) 
 

Trekker: Walter Maashuis 

TYPE CROSS-OVER 
 

Cross-overs binnen de creatieve industrie en tussen de creatieve 
industrie en het bedrijfsleven 
 

DOELSTELLINGEN & 

CONCRETE RESULTATEN 
Het doel van dit project is om een structuur tot stand brengen die 
vanuit de kunsten duurzame verbindingen legt tussen een aantal 
disciplines (opleidingen, kunsten, bedrijven, design, nieuwe 
media etc.). Dit gebeurt door middel van connecting 
conversations tussen initiatiefnemers uit genoemde disciplines.  
 

BENODIGDE MIDDELEN 
 

Totaal: €110.000 
Deelnemers: €15.000 
HKU: €10.000 
KF Heinfonds: €5.000 
Provincie Utrecht: €80.000 
 

 
 
 
 

KUNSTGRAS  
ORGANISATIE(S) 
 

Trekker: HKU/Xpert CMKB 

TYPE CROSS-OVER 
 

Cross-overs tussen de creatieve industrie en het bedrijfsleven 
 

DOELSTELLINGEN & 

CONCRETE RESULTATEN 
Kunstgras is een evenement met als doel de wisselwerking 
tussen de creatieve industrie en de reguliere industrie te 
faciliteren.  
 

BENODIGDE MIDDELEN 
 

Totaal: €154.920 
Kaartverkoop: €5.000 
HKU: €107.420 
Stichting DOEN: €12.500 
Provincie Utrecht: €30.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cultuur & Economie - Uitvoeringsplan 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUNSTRIJK 
ORGANISATIE(S) 
 

Trekker: Stichting Kunstrijk 
 

TYPE CROSS-OVER 
 

Crossover tussen culturele en economische sector 
 

DOELSTELLINGEN & 

CONCRETE RESULTATEN 
Doel van het project is om een flexibele inrichting (podium, 
expositie-systeem e.d.) te laten ontwikkelen waardoor de 
stichting Kunstrijk flexibel is in waar zij haar activiteiten 
ontplooit. Zo kan zij bijvoorbeeld gehuisvest worden in 
leegstaande kantoren.  
 

BENODIGDE MIDDELEN 
 
 

Totaal: €54.000 
Verschillende partners en inkomsten: €35.000 
Provincie Utrecht: €19.000 
 



Provincie Utrecht, mei 2010 
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www.provincie-utrecht.nl
Meer exemplaren zijn te bestellen via email:
verkoop@provincie-utrecht.nl
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