
 
 
Bijeenkomst/workshopavond voor de culturele sector 
 
 
Middels deze brief nodig ik je, als onderdeel van de Enschedese culturele sector, uit voor de 
netwerkbijeenkomst op woensdag 8 oktober 2014 bij Prismare.  
Ik  organiseer dan een avond met diverse workshops/lezingen, waarbij daarnaast de gelegenheid is 
om elkaar te ontmoeten. 
 
Voor slecht € 5,- kan je deelnemen aan deze avond.  
Dit houdt in dat je 1 of 2 workshops kunt volgen en tussen de workshops kunt netwerken en de 
informatietafels van enkele organisaties kunt bezoeken. 
 
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 22 september. Maar wees er snel bij, want bij  
elke workshop/lezing is maar beperkt plek. Vol=vol. 
 
Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier (zie bijlage) in te vullen en te mailen aan 
quinta@cultuurinenschede.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jacintha Blom 
Cultuurcoach Enschede 
www.cultuurinenschede.nl  
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De opzet van de avond 
Uitleg van de verschillende workshops is te vinden vanaf pagina 3. 
 
- 19.00 – 19.30 uur Inleiding / welkom praatje 
 
- 19.30 – 20.30 uur 1e workshopronde - 4 verschillende workshops  
    1 - Maaike van Steenis - geld verdienen door kunstenaars  
    2 - Bart Scholten - burgerschapstijlen 
    3 - Franklin Veldhuis - contact media / persberichten schrijven  
    4 - Atak & Atak Studios - Alles wat je wilt weten over microfoon techniek   
 
- 20.30 – 21.00 uur pauze  
    Informatiestands:  

• KunstNonStop – hulp KNS website  
• Imago stylist Hilda Nanlohij 
• Vrijwilligers053 / Enschedese Uitdaging / Beursvloer  
• Culturele Zondag – info edities 2015 / 2016  
• Volksuniversiteit Enschede  
• I-workspace 
• Wilminktheater 

 
- 21.00 – 22.00 uur 2e workshopronde - 3 verschillende workshops  
    5 - Handstand Consultancy – online succesvol 
    6 - FNV KIEM – van amateur naar professional – wat komt er bij kijken als je  
                       de volgende stap wilt zetten? 
    7 - Daan Vaneker – artiesten & inkomstenbelasting 

- 22.00 - ….. uur  Afronding – Gelegenheid om nog een borrel te drinken.  



Uitleg workshops/lezingen 
 
1. 4 succesfactoren voor kunstenaars en creatieven om meer te verdienen met hun werk 

 
In deze interactieve lezing van een uur leer je wat de cruciale factoren zijn om als kunstenaar of 
creatieve ondernemer een succesvol en lucratief bedrijf op te bouwen. Je krijgt concrete 
actiepunten en praktische tips waarmee je direct zelf aan de slag kunt. Ook is er gelegenheid 
voor het stellen van vragen.  
 
De lezing wordt gegeven door Maaike van Steenis. Meer informatie over Maaike is te vinden op 
haar website: www.gemstoneprojecten.nl 
 
 

2. Burgerschapstijlen 
 
Tijdens de lezing wordt uitgelegd dat ‘de Enschedeër’ niet bestaat. Inwoners kunnen in 
verschillende groepen worden verdeeld qua interesses en betrokkenheid. Dit heeft ook invloed 
op hun interesse voor cultuur en hun cultuurdeelname.  
Welke consequenties heeft dit voor jou als culturele organisatie of amateurvereniging als je 
publiek wilt trekken voor optredens, of mensen wilt enthousiasmeren om lid te worden van jullie 
organisatie? Tijdens deze lezing krijg je hier informatie over. 
 
De lezing wordt gegeven door Bart Scholten, hoofd communicatie van de Gemeente Enschede.  
 
  

3. Benadering van de pers / persberichten schrijven. 
 
Hoe werkt de pers? (lees: Huis aan Huis Enschede)  
Hoe, wanneer en waarmee benader je ze? Waar moet je aan denken? Wat moet je wel en juist 
niet doen? Hoe zit een goed persbericht in elkaar?  
 
Eindredacteur Franklin Veldhuis van de Huis aan Huis Enschede geeft uitleg en beantwoordt jullie 
vragen.  
 
 

4. Alles wat je wilt weten (en meer) over microfoon techniek  
Basis microfoon- en podiumtechniek voor muzikanten en sprekers. 
 
Waarom klinkt de ene microfoon mooier dan de andere? 
Maakt het uit of je dichtbij een microfoon staat of juist ver weg? 
Vragen waar zangers en zangeressen uit allerlei disciplines tegenaan lopen en waar Atak 
vanavond het antwoord op gaat geven!  
Je kunt in deze workshop terecht voor vragen over hoe je het best welke microfoon kan 
toepassen voor het optreden van jouw band, koor, orkest of solo act. 
Je krijgt uitleg over relevante basisbegrippen van microfoontechniek. Door zelf te luisteren en uit 
te proberen krijg je inzicht in wat wel en wat niet werkt op het podium. 
 
De workshop wordt gegeven door Jurjen Karelse van Atak Studios.  
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5. Online succesvol  
 
In deze workshop leer je de mogelijkheden van Online Marketing, maar ook de beperkingen. Je 
ziet welke kanalen je het beste waarvoor in kan zetten, zodat je energie steekt in dat wat leuk is 
en werkt. Misschien is Facebook wel geen succesvol kanaal voor ledenwerving en misschien 
moet je wel vaker het woord ’Enschede’ noemen op je website.  
Theorie wisselen we af met korte opdrachten, zodat je het gelijk kan toepassen op je eigen 
praktijk. Tenslotte zie je hoe je online marketing succesvol een plek kan geven binnen je culturele 
instelling. Zo werkt het niet alleen komende week, maar zorg je dat je er volgend jaar nog steeds 
de vruchten van plukt!  
 
Workshop door Handstand Consultancy; communicatie vanuit een ander perspectief. 
www.handstandconsultancy.nl  
 
 

6. Van amateur naar professioneel in Kunst en cultuur 
 
Er zijn twee betekenissen van ‘professioneel’: 
1- voldoen aan hoge eisen wat betreft kwaliteit  en verantwoordelijkheid voor je product 
En 
2- geld vragen en ontvangen voor kunstzinnige en culturele  diensten en producten. 
De twee aspecten worden in discussies nog al eens door elkaar gehaald. Ze zijn vaak ook niet 
onafhankelijk, want  het publiek vindt betaling vanzelfsprekender als het ervaart dat de kwaliteit 
hoog is.  Maar het kan bij voorbeeld heel goed zijn dat een kunstenaar die heel hoogwaardig 
werk aflevert , toch ‘niet voor geld’ werkt en daarom zichzelf als amateur omschrijft.  
De twee betekenissen van ‘professioneel’ zijn dus ook weer niet onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 
 
Voor een kunstenaar die vandaag de dag overweegt om van kunst ook een bron van inkomsten 
te maken is de wereld er, sinds de crisis, niet eenvoudiger op geworden.  Zelfstandig of in 
loondienst? En in geval van het eerste: wat betekent zelfstandigheid in de toekomst precies?  
Hoe zit het met gezagsverhoudingen? Belastingen?   
En in geval van het tweede:  bestáát loondienst tegenwoordig nog wel? 
Een andere vraag is, bij voorbeeld,  die naar de verantwoordelijkheden die je als professioneel 
kunstenaar op je neemt: naar je (toekomstige) gezin, naar het publiek, naar de collega’s. 
Antwoorden op deze vragen zijn niet simpel, en verschillen bovendien ook nog vaak naar gelang 
van de kunstvorm: een beeldend kunstenaar die een tentoonstelling voorbereidt leeft in een 
andere wereld als die van een muzikant die les gaat geven. 
 
In de workshop wordt op basis van ervaringen van de deelnemers op deze vragen ingegaan. 
(Tijdens deze workshop wordt er niet geworven voor KIEM en is het ook niet mogelijk om lid te 
worden.)  
 
Workshop door Marc-Jan Trapman  
consulent bij FNV KIEM - de vakbond voor de creatieve industrie 
 
 

7. Artiesten & inkomstenbelasting  
 
Maak jij muziek of beeldende kunst en krijg je daarvoor wel eens betaald? Zie je jezelf als 
hobbyist met een zakcentje? Onderdeel van een muzikaal gezelschap? Een freelance artiest? Of 
als ondernemer? En is de belastingdienst het daar mee eens? Waar je ingedeeld wordt maakt 
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een groot verschil in de hoeveelheid belasting die je betaald. Bij deze 'lezing' leer je waar de 
belastingdienst naar kijkt. En vooral hoe je hierop inspeelt zodat je niet te veel belasting betaald. 
 
Workshop door Daan Vaneker, www.administratie.net  

 

 

Informatiestands 

• Culturele Zondag – info edities 2015 
• Volksuniversiteit Enschede  
• Imago stylist Hilda Nanlohij  
• I-workspace   
• KunstNonStop – hulp KNS website   
• Vrijwilligers053 / Enschedese Uitdaging / Beursvloer  
• Wilminktheater – informatie De Kleine Willem 
 
Informatie per stand: 
 
• Culturele Zondag 

Culturele verenigingen, organisaties en kunstenaars die op een laagdrempelige manier met 
(nieuw) publiek in contact willen komen zijn van harte welkom om mee te doen op een Culturele 
Zondag in de binnenstad van Enschede. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn en wanneer en 
waar de Culturele Zondagen plaatsvinden? Kom dan langs bij onze stand.  
www.culturlezondagenschede.nl  
 

• Volksuniversiteit. Waar leren anders is! 
Betrokken en met beide benen midden in de samenleving: dát is de Volksuniversiteit Enschede! 
Wij organiseren een open aanbod van cursussen,  trainingen en workshops voor vrijwilligers en 
ontwikkelen we speciale projecten en activiteiten gericht op participatie.  
De Volksuniversiteit Enschede weet hoe je mensen aanspreekt en activeert. 
www.vuenschede.nl  
Leer ook mee! Iedereen is welkom. 
 

• InnoStyle Nanlohij – stylingbureau met persoonlijke aandacht 
Vernieuwend, onderscheidend en persoonlijk. Dat kenmerkt het werk van make-up 
artiest,visagiste, imago styliste Hilda Nanlohij van styling-presentatie bureau InnoStyle.  
Al meer dan 20 jaar ontwikkelt zij styling-concepten voor merken en mensen.  
 
Door haar veelzijdigheid en ruime ervaring als make-up artiest, visagiste en imago styliste wordt 
ze veel gevraagd voor o.a. tv, -film, -videoproducties, reclamebureaus, fotografen. Vooral 
meedenkend en bedenker van creatieve concepten. Styling die jouw boodschap of die van de 
organisatie ondersteunt en bijdraagt aan het succes. 
 
Op 8 oktober geeft Hilda Nanlohij algemene tips op het gebied van styling, image, trends en 
make-up. Heb je een vraag? Kom langs! Neem eventueel een foto mee van het favoriete 
kledingstuk of de outfit die veel wordt gedragen tijdens een opgetreden.  
Voor meer advies kan er tijdens deze avond een afspraak worden gemaakt. 
www.innostyle.nl / info@innostyle.nl 
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• I-workspace 
Iedereen heeft wel eens een goed of innovatief idee. Bij de uitvoering kan het zo zijn dat burgers 
wel wat hulp kunnen gebruiken. Meestal kan dat met mensen die zij al kennen, maar soms 
ontbreekt het netwerk, de kennis of het geld. Daarmee willen wij helpen bij i-workspace. Wij zijn 
adviseurs bij de Stichting i-workspace in Enschede en wij helpen burgers bij het realiseren van 
hun ideeën en initiatieven. 
 
I-workspace is een werkplaats in de Bibliotheek. Hier worden goede ideeën gevormd en 
uitgewerkt. Bijvoorbeeld ideeën op gebied van zorg, welzijn, wonen of cultuur. Dat kan 1-op-1 
met een adviseur, in kleine groepjes of tijdens een netwerkbijeenkomst. I-workspace maakt het 
realiseren van ideeën makkelijker. We hebben contacten bij veel organisaties. We kunnen kennis 
inschakelen en ondersteunen eventueel bij het vinden van financiering voor burgerinitiatieven. 
Uitgangspunt voor de i-workspace is dat burgers zelf met hun idee aan de slag gaan. 
www.i-workspace.nl  
 

• Ondersteuning bij het beheren van je eigen KunstNonStop pagina 
Bedoeld voor professioneel beeldend kunstenaars 
 
Op het KNS ‘personeelsfeest’ in Tetem afgelopen voorjaar lag voor alle KunstNonStop 
kunstenaars een persoonlijke inlogcode klaar, waarmee je je eigen KNS pagina kunt bewerken. 
Wellicht ben je er nog niet aan toe gekomen om hiermee aan de slag te gaan. Daarom zijn we 
vanavond aanwezig om je met je eigen KNS pagina op weg te helpen. En daarbij grijpen we 
natuurlijk ook graag iedere gelegenheid aan om collega’s te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. 
 
Je kunt tijdens de hele avond even bij ons langskomen. Het KNS team is er om je te helpen met 
het uploaden van afbeeldingen, het aanpassen van informatie of om je van nieuwe 
inloggegevens te voorzien als je de oude bent kwijt geraakt of als je nog geen inloggegevens 
hebt. Aan het einde van de avond is je pagina bijgewerkt en weet je bovendien hoe je dit een 
volgende keer zelf kunt doen. Ook als je het op zich wel zelf kunt, maar je er in de praktijk niet 
aan toe komt, is dit een goede gelegenheid om je pagina weer up to date te krijgen. En als je een 
professioneel beeldend kunstenaar bent die nog geen pagina op KunstNonStop.nl heeft dan 
maken we graag ter plekke een pagina voor je aan. 
 
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het bijwerken van je pagina vragen we je om 
afbeeldingen van je werk op een usb-stick mee te nemen of om te zorgen dat je afbeeldingen te 
downloaden zijn, bijvoorbeeld via Dropbox. En als je je wel zelf red met je KNS pagina, maar tips 
of ideeën hebt voor de website, mee wilt denken, bij wilt dragen of gewoon even bij wilt kletsen, 
dan ben je natuurlijk ook van harte welkom!  
www.kunstnonstop.nl  
 

• Enschedese Uitdaging / Beursvloer / Vrijwilligers053 
- De Enschedese Uitdaging bemiddelt en verbindt door matches te maken tussen hulpvragen 

van maatschappelijke organisaties enerzijds en het aanbod van bedrijven anderzijds. De 
vraag en het aanbod bestaan uit:  
Menskracht, Materialen of Middelen. De bedrijven die al in het netwerk zitten dagen andere 
bedrijven uit, hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties. Zo worden de 
verschillende werelden, door herverdeling van de sociale overwaarde, dichter bij elkaar 
gebracht. 
 

- De Enschedese Uitdaging organiseert op vrijdag 28 november a.s. van 17.00 - 20.00 uur  
de 3e Beursvloer.  
Tijdens de Beursvloer ontmoeten bedrijven en lokale maatschappelijke organisaties elkaar bij 
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de Grolsch Brouwerij. Stichtingen en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, 
sport en natuur, maar ook buurtverenigingen en burgerinitiatieven hebben allerlei 
hulpvragen. Of het nu gaat om het beschikbaar stellen van vergaderruimte, het verlenen van 
juridisch of commercieel advies, extra menskracht bij projecten of het uitlenen van 
materialen. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Aanmelden kan binnenkort via de 
website www.beursvloerenschede.nl. 
 

- Vrijwilligers053 is het coördinatiepunt voor vrijwilligerswerk in Enschede. Ben je als 
maatschappelijke organisatie juist op zoek naar helpende handen? Dan helpt Vrijwilligers053 
bij het zoeken naar enthousiaste vrijwilligers. Als maatschappelijke organisatie weet je hoe 
waardevol de inzet van vrijwilligers is. De komende jaren neemt de vraag naar vrijwilligers 
toe. Daarom is het prettig om te weten dat 
Vrijwilligers053 het aanspreekpunt is bij: 
- werving en selectie van vrijwilligers 
- informatie over het cursusaanbod 
- hulp bij strategische vraagstukken 
- het sparren over trends en ontwikkelingen  
- het uitzoeken van verzekeringszaken  
- voorbeelden van vrijwilligerscontracten 
Kom binnen tijdens de vrije inloopuren op dinsdagochtend of donderdagmiddag. Zie voor 
meer informatie www.vrijwilligers053.nl. 
 

• Wilminktheater 
De Kleine Willem is de mooie kleine zaal van de oude Schouwburg aan de Langestraat. Deze 
wordt momenteel verbouwd en opent haar deuren eind november weer.  
Wil je meer weten over de mogelijkheden om daar op te treden? Kom langs en laat je 
informeren. Er is ook de gelegenheid om je in te schrijven voor een rondleiding als straks de 
verbouwing klaar is. 
www.wilminktheater.nl  
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