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bkkc en Wijzer Werven bundelen krachten voor cultureel ondernemerschap 
 
Met de kennisvoucher van bkkc worden makers en culturele instellingen in Brabant 
ondersteund bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. Ook Wijzer Werven 
zet zich hiervoor in door het aanbieden van trainings- en coachingsprogramma’s. Hoog tijd 
om onze krachten te bundelen en extra kansen te creëren voor het Brabantse 
cultuursysteem. 
 
kennisvoucher 
De kennisvoucher is een financieringsinstrument binnen het impulsgeldenprogramma. 
Makers en culturele organisaties kopen met deze voucher extern expertise in om 
bijvoorbeeld een businessplan op te stellen, de organisatie te versterken of tot een gedegen 
marketingstrategie te komen. bkkc kan meedenken bij het inzetten van geschikte experts of 
coaches die in haar portefeuille zitten. 

Luc Begas: 
“bkkc is blij met de samenwerking met Wijzer Werven omdat zij bewezen hebben praktisch 

en resultaatgericht de ondernemerskant van de cultuursector te kunnen verbeteren.” 
 
wijzer werven 
Wijzer Werven biedt begeleidingsprogramma’s aan om bij te dragen aan het versterken van 
cultureel ondernemerschap en verbreden van de financieringsmix bij culturele organisaties. 
Makers en mensen van culturele instellingen doorlopen een programma op maat afgestemd 
op hun vraagstalling waarbij er afwisseling is tussen trainingen en coaching. Onder andere de 
Lievekamp in Oss, Kasteel Geldrop en Stichting Sounding Bodies in Tilburg maakten hier al 
gebruik van. Ervaren trainers en coaches uit de beroepspraktijk begeleiden deze 
programma’s. 

Tanja de Jonge: 
“Wijzer Werven werkt graag samen met bkkc vanuit de gedeelde missie om kunst en cultuur 

in Brabant op hoog niveau te houden door het versterken van ondernemerschap van 
Brabantse makers en culturele instellingen.” 

 
krachten bundelen 
Door krachten te bundelen, creëren we extra kansen voor Brabantse makers en culturele 
organisaties. Want de expertise en het netwerk van Wijzer Werven wordt gecombineerd 
met de bkkc portefeuille met experts en coaches. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een 
duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. 
  
meer informatie over deze samenwerking? 
neem contact op met luc begas (013-7508433, l.begas@bkkc.nl) of Tanja de Jonge 
(06-55170091, tanja.dejonge@wijzerwerven.nl) 
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