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Digitalisering, internet en sociale media maken een oneindige 

stroom informatie tegen geringe kosten beschikbaar voor iedereen. 

Maar betekent vrije ontsluiting ook dat niemand uitgesloten wordt? 

Is mediavaardigheid hetzelfde als mediawijsheid? En past het 

bibliotheekmodel van de afgelopen eeuw nog wel op de huidige wensen 

en behoeften? De afgelopen jaren is intensief nagedacht over de 

kernwaarden van de bibliotheek van de toekomst. 

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkt Cubiss – de 
Brabantse organisatie die bibliotheken en andere maatschappelijke 
organisaties in hun cultureel ondernemerschap ondersteunt middels 
advies, productontwikkeling en innovatie - aan programma's voor 
bibliotheekvernieuwing. Marieke Hezemans, adviseur Marketing en 
Communicatie bij Cubiss, schetst nieuwe vormen van ontsluiting van 
content. “In Texas is in een achterstandswijk een bibliotheek ontwikkeld 
zonder papier, zuiver gericht digitale content. De omgeving doet denken 
aan een Apple Store met rijen tablets en laptops opgesteld voor diegenen 
die minder toegang hebben tot de digitale snelweg. Dichter bij huis worden 
trouwens ook tal van inspanningen verricht om de burger leesvaardig en 
mediawijs te maken. Denk aan ‘Boek Start’ (leespromotie bij jonge ouders), 
de ‘Bibliotheek op School’ (samenwerking met het primair onderwijs), 
iPad-cafés voor ouderen of pop-up bibliotheken bij cultuurfestivals. Dit zijn 
natuurlijk goede initiatieven om de drempel tot de bibliotheek te verlagen. 
Toepassing van retailprincipes helpt het product beter te vermarkten”. 
Marianne Hermans, adviseur bij Cubiss en hoofdredacteur van DURF!, vult 
aan dat “ook initiatieven vanuit burgers, bijvoorbeeld een buurtbieb zoals 
in Vierlingsbeek, en de gratis ruilbibliotheekjes in voortuinen, aansluiten bij 
de rol die de bibliotheek kan spelen in de lokale gemeenschap.” Beiden zijn 
zich bewust dat in nadruk op nieuwe vormen de cruciale vraag omtrent de 
toekomstige waarde van de bibliotheek slechts deels beantwoord wordt. 

In de huidige (en toekomstige) samenleving is kennis een cruciaal 
productiemiddel, waardoor burgers uitgerust dienen te worden met de 
vaardigheden die nodig zijn om continu kennis te vergaren, interpreteren, 
ontwikkelen en delen. Hezemans wijst op samenwerken, ICT-geletterdheid, 
creativiteit, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, probleem-
oplossend vermogen en kritisch denken als cruciale competenties in 
de 21ste eeuw. Informeren wordt tweerichtingsverkeer, waarbij het 
onderscheid tussen auteur, lezer en uitgever vervaagt. 

Lezers verbinden

Lezen als basisvaardigheid is in de huidige kennis- en informatiemaat-
schappij ook nog steeds cruciaal, maar kennis als brug naar bevordering 
van verbeeldingskracht en creativiteit is daarbij essentieel. Vanuit het 
idee dat in de collectieve samenleving een grote hoeveelheid aan kennis, 
vaardigheden en creativiteit aanwezig is en je daarom iedereen moet 
betrekken, is momenteel het experimenteren in Fablabs, Makerspaces 
en proeftuinen populair. De bibliotheek, die van oorsprong altijd al een 
fysieke centrale plaats in de gemeenschap innam, dient een knooppunt 
van (sociale) netwerken te worden waar kennis delen en ontwikkelen 
gefaciliteerd wordt. Focus op de kracht van communities en bevorder 
gemeenschapsvorming en cohesie. Meer connectie, minder collectie.

Bibliotheek Midden-Brabant is een goed voorbeeld van een bibliotheek 
die zijn waarde voor de stad opnieuw probeert in te richten. Van de zes 
vestigingen trekt momenteel alleen de vestiging in Tilburg Centrum al 
450.000 jaarlijkse bezoekers. Naar verwachting zal zich vanaf 2017/2018 in 
de kolossale Locomotiefhal van de Tilburgse Spoorzone een stadscampus 
ontwikkelen waar ‘een leven lang leren’ centraal staat. “Wij gaan vanuit een 
drietal thema’s deze nieuwe inspirerende werkplaats voor alle Tilburgers 
vormgeven. Wij gaan Tilburg slimmer, creatiever en socialer maken”, legt 

Pieternel Thijssen, innovatiemanager Bibliotheek Midden-Brabant, uit.
 Via ‘Wij maken Tilburg slimmer’ werkt men met strategische partners 

zoals Fontys, BKKC, Kunstbalie, Cubiss en Erfgoed Brabant in een 
extended library (fysiek in elkanders nabijheid) aan een stadscampus met 
‘kennisplus-profiel’, eventprogramma’s en community-vorming tussen de 
(kennis)partners die zich in de campus vestigen. Niet het lenen van boeken, 
maar het delen van kennis en verhalen staan centraal. Bijvoorbeeld door 
gevestigde ondernemers en starters bij elkaar te brengen, workshops te 
organiseren of gerichte tentoonstellingen en collecties te maken voor 
specifieke groepen. Thijssen benadrukt de kracht van de bibliotheek 
hierbij: “Door samen als cluster op te trekken maak je het totaalpro-
gramma rijker en het bereik breder. We gaan uit van 20% groei dankzij de 
nieuwe doelgroepen van onze partners. En alhoewel straks niemand bieb 
of bibliotheek op de gevel van het gezamenlijke cluster zal willen zien, zijn 
wij, met onze immense en brede achterban, wel degelijk een interessante 
partij tot samenwerking voor velen”. 

Via ‘Wij maken Tilburg creatiever’ worden aanhakend bij de Do It 
Yourself- beweging tal van werkplaatsen en proeftuinen vormgegeven. Of 
het nu filmmakers, timmerwerkplaatsen of breiclubs betreft, het draait 
om samenwerken en experimenteren met (nieuwe) technologieën en 
vaardigheden. Deze actieve communities dragen bij aan de ontwikkeling 
en overdracht van kennis aan nieuwe groepen. Eenieder wordt gevraagd 
te co-creëren en het beste uit zichzelf te halen. Het Digilab vormt nu al een 
centrale plek in de Midden-Brabantse bibliotheek. De mobiele versie, de 
MakersBuzz van Cubiss, is met zijn 3D-printer en Lasersnijder een graag 
geziene gast op de vele Brabantse festivals. 

Tot slot staat binnen ‘Wij maken Tilburg socialer’ het verbinden van 
Tilburgers centraal. Stimuleren van ontmoetingen tussen groepen, 
samenwerken met organisaties als Seats2Meet, en het oppakken van 
de wijkfunctie zijn speerpunten. “Je vergeet soms wat voor unieke 
oplossingen mensen zelf bedenken. Laatst vernamen we via de Fontys 
Paramedische opleiding van een oudere dame die een scheurkalender 
voor het raam had hangen, zodat de buurman kon zien of alles goed was 
door te controleren of de dag nog klopte. Dit soort eenvoudige oplossingen 
is kennis die we beschikbaar moeten stellen”, legt Thijssen uit. Een even 
simpel als illustratief voorbeeld van journalist James Surowiecki “the 
wisdom of the crowds” noemde.

Vanaf september is in Tilburg vooruitlopend op de ontwikkelingen in 
de Spoorzone gestart met een fysieke proeftuinbibliotheek, gedoopt tot 
‘Kennismakerij’. Suzy Chong, student aan de Fontys Academie voor  
Architectuur en Stedenbouw, creëerde met een ontwerp van balen 
gerecycled papier (gratis geleverd door het Tilburgse bedrijf CVB 
Ecologistics) een duurzame en flexibele ruimte. Een klein team pioniers en 
eerdergenoemde partners zijn van hieruit aan het experimenten met een 
programma. Goede voorbeelden voor reflectie zijn er gelukkig voldoende. 
Wat is de toegevoegde waarde van een stilteruimte zoals bij de bibliotheek 
in Stuttgart? Passen kookworkshops in samenwerking met plaatselijke 
middenstanders, zoals in Assen in de bibliotheek gebeurt, in het kennis-
makerijprogramma? Wat kan geleerd worden van het sterke innovatieteam 
van DOK Delft? 

Uitdagingen voor het uiteindelijke ontwerp van de ‘definitieve’ Kennis-
werkplaats in de Spoorzone zullen volgens Thijssen gelegen zijn in het 
operationeel kunnen maken van adagia als ‘think global, act local’ en een 
hernieuwde inrichting van de volksverheffing richting de transformatie-
economie. Hoe gaat de Kennismakerij helpen in de zelfredzaamheid van 
mensen die op zoek gaan naar waardevolle levensveranderende er-
varingen en zingeving voorop stellen? Dat de Kennismakerij door anderen 
het podium te bieden nu al vrijwel dagelijks gevuld is met activiteiten 
gericht op kennisdeling, netwerkvorming en vermaak is een teken dat de 
collectieve zoektocht in gang gezet is. c

In nauwe samenwerking met het culturele werkveld is NHTV 

gestart met de opleiding Cultural Venue Management. Studenten 

met een hart voor theaters, popzalen, bibliotheken en musea werken, 

naast hun reguliere programma, op zeer regelmatige basis met 

pioniers in de cultuursector. Door bij organisaties binnen te kijken, in 

pressure cooker setting te werken aan actuele vragen, en intensieve 

ontmoetingen te hebben met professionals, vindt een versnelling 

plaats in het eigen maken van visie op de toekomstige business 

modellen voor Cultural Venues. 

Onder de slogan ‘Voor creatieve geesten die nieuwe paden durven 

te bewandelen’ werkten de studenten in de afgelopen maanden onder 

andere met de Kennismakerij (Bibliotheek van de Toekomst), Biobased 

Poppodium Gebouw-T en het Textielmuseum in bedrijf. Slechts drie 

voorbeelden van een lange serie aan veldwerkdagen. In dit katern 

geven we een impressie van de actuele thema’s waarmee de venues 

worstelen.

NHtV pioniert met opleiding Cultural Venue management in Brabantse veld

creatieve geesten op 
nieuwe paden

Tekst: Peter Horsten & Simon de Wijs
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Op weg naar de bibliotheek van de toekomst

"meer connectie, minder collectie"

▲ Het programma van biobased-podium Gebouw-T.

'Chair Wear'-collectie door Bernotat & Co. Fotografie: Marleen Sleeuwits.

Balen papier voor de 'Kennismakerij' in Tilburg.
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gebouw-t, biobased en de creatie van regionale verbindingen

Een cultuur van duurzaamheid

Ook in de popsector kiest iedere venue een eigen richting. Één van 

de meest opvallende iniatieven komt uit Bergen op Zoom. Gebouw-T 

werkt onder de noemer ‘Creative Biobased’ co-creatief samen met de 

biobased-industrie, onderwijspartner ROC en de gemeente. Gezamen-

lijk willen ze Gebouw-T tot duurzaamste podium van Nederland 

trans formeren. 

De Brabantse podiumwereld is in beweging. De Brabantse podia zijn 
concurrenten maar toch kijken ze ook over de muren naar elkaar voor 
samenwerking. Bij het project ‘Proud of the South’ staan stimulering van 
regionaal talent en profilering van de provincie Brabant centraal. Onder-
liggend effect is dat podia elkaar onderling stimuleren, ondersteunen, 
informeren en inspireren. Effenaar in Eindhoven richt zich sterker op pro-
grammeren in de stad. Mezz in Breda besluit de onrendabele oefenruimtes 
te sluiten en de caféruimte slechts open te stellen wanneer daar ook iets 
geprogrammeerd staat. Wel worden andere spelers, waaronder inwoners 
van Breda, gestimuleerd om met initiatieven te komen voor activiteiten 
in Mezz Café. 013 in Tilburg zoekt, met gemeentelijke financiële steun 
voor een verbouwing, een betere aansluiting van haar zaalcapaciteit op 
de nationale markt. De verbouwing, mede ingegeven door de opening 
van Tivoli-Vredenburg in Utrecht wordt gelukkig ook aangegrepen om 
energiezuinigheid en duurzaamheid van het podium centraal te stellen.  
Een focus die overigens niet helemaal uniek is in de popsector. 

In Gebouw-T pakken ze het nog grondiger aan: het moet het duurzaam-
ste podium van Nederland worden. Er was al eerder een popzaal die zich 
nadrukkelijk als meest duurzame in de markt zette. In 2008 opende in het 
oude Nighttown pand de eerste duurzame dansclub ter wereld, genaamd 
Watt Rotterdam. Spraakmakend was de energieopwekkende dansvloer. 
Maar door de gehele organisatie werd duurzaamheid zichtbaar gemaakt. 
Er werd flink gebruik gemaakt van led-lampen. Er waren minimal waste 
bars en transparante spoelbakken in de toiletten gaven aan hoe(veel) 
regenwater gebruikt werd. Rijk beplante relax roofs en binnentuin 
zorgden voor een stukje stadsnatuur. Het marketingverhaal werd krachtig 
neergezet, maar ondanks alles werd WATT in 2010 alweer failliet verklaard. 

Bijzondere partners

Gebouw-T wil duurzaamheid voor langere termijn goed inbedden. 
Gebouw-T opende 2011 als popzaal in een verbouwde monumentale 
militaire manage in Bergen op Zoom. Gebouw-T is een professioneel 
podium met regionale uitstraling (West-Brabant en Zeeland) en fungeert 
als broedplaats voor cultuurontwikkeling en springplank voor talent. 
Bijzonder in dat kader is de intensieve samenwerking met ROC Zoomvliet 
College. Directeur van Gebouw-T Gert-Jan de Koster omschrijft het als 
volgt: “We zijn ’s avonds een poppodium, maar overdag een school waar 
leerlingen van het MBO kunnen werken aan podium- en evenementen-
techniek (licht en geluid) en AV producties”. Uniek is de opnamestudio die 
van BBC overgenomen is en door de studenten dankbaar gebruikt wordt. 
Gebouw-T weet slimme connecties te maken die passen bij de tijdgeest 
en direct omgeving. Naast het onderwijs is zodoende ook de regionale 
biobased-industrie in beeld gekomen om mee samen te werken. Biobased 
is de verzamelnaam voor producten en technologieën die worden 
verkregen uit natuurlijke grondstoffen, zoals reststoffen uit de agrarische 
sector. Hierdoor ontstaan volledig afbreekbare producten waardoor afval 
tot een minimum wordt beperkt.

Gerlof Jorritsma, betrokken bij het ontstaan van Gebouw-T en voor-
vechter en kwartiermaker van het thema biobased, neemt ons mee. “Wat 
onderscheidt West-Brabant op het gebied van kunst van andere plekken? 
Niets”, geeft Jorritsma aan. “Maar dit is wel de plek ‘where agro meets 
chemistry’. De hele wereld kijkt met grote interesse naar ons. Vanwege 

de (noodzakelijke) innovatiedrang, maar ook vanwege de unieke netwerk-
vorming in een ‘Green Chemistry Campus’.” Op deze campus werken 
ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan biobased innovaties op 
het snijvlak van agricultuur en chemie. Uit reststromen van de landbouw-
sector worden onder meer vezels, eiwitten en suikers gehaald die met 
behulp van nieuwe technologieën worden verwerkt in biobased producten. 
“Juist in de verbinding van de werelden van kunst en creatieve industrie 
met die van agricultuur en chemie kan het bijzondere liggen voor deze 
regio. We zijn geïnspireerd door het concept van Textielmuseum-Textiellab 
waar innovaties tot stand komen door fabricanten en designers samen te 
brengen. Deze functie willen we voor Gebouw-T voor elkaar krijgen”, aldus 
Jorritsma. Creatieve industrie kan daarbij bijdragen aan de verbetering 
van de aantrekkelijkheid van producten maar vooral ook in de zoektocht 
naar innovatieve nieuwe verbindingen en toepassingen. 

Creative Biobased

“We zijn nu nog niet dat groenste podium, het is een geduldig trans-
formatieproces waarbij we stappen op de goede weg zetten”, geeft De 
Koster aan. Een belangrijke stap is ‘Creative Biobased’. Dit is een recent 
gestart samenwerkingsproject van Gebouw-T met onder andere The Green 
Chemistry Campus, BKKC en de gemeente Bergen op Zoom waarbij kunst 
en cultuur worden samengevoegd met biobased-technologie. “Tot nu was 
het bij Gebouw-T vooral de stap naar een biobased schoonmaakmiddel van 
fruitextracten, afbreekbare bekertjes en meer aandacht voor gebruik van 
materialen. Veel gebeurde echter in de marge. De toekomst ligt voor ons 
open”, vult De Koster aan. 

Onder Creative Biobased wordt aan de toekomst gewerkt via een 
serie projectfiches waar multidisciplinaire teams uit kunst, onderwijs 
en industrie samenwerken aan nieuwe oplossingen. Te denken is aan 
biobased lichtdesign door inzet van lichtgevende bacteriën die oplichten 
bij geluidsfrequenties; biobased merchandise zoals een kledinglijn met 
producten van groen thee; biobased muntjes die gemaakt worden van 
aubergines; of biobased energie in de vorm van Gebouw-T dat energie 
levert aan de buurt.

Duurzaamheid en biobased dragen het risico mee dat initiatieven in 
de productiekant blijven hangen en de weg naar de maatschappij maar 
moeizaam weten te vinden. De kracht van instellingen als Gebouw-T ligt 
in de verbinding met consumenten en burgers. Naast alle productont-
wikkeling, ligt de cruciale factor in hoeverre Gebouw-T als plek ontwikkelt 
om consumenten biobased te laten beleven. Hoe maak je iets als 
bio based nu hip, hot and happening? Kun je goed gedrag (carpoolen of 
hergebruik van bekers bijvoorbeeld) belonen? De studenten Cultural Venue 
Management werden gevraagd mee te denken hoe biobased in de markt te 
zetten. Enkele ideeën: ‘Cup for Coin’ waarbij je je biobased beker kunt laten 
omsmelten tot een muntje en het gehele proces zichtbaar is; ‘Superstyle 
Energy’, waarbij muziekstijlen tegen elkaar strijden om energie op te wek-
ken; of de introductie van het lifestyle label ‘BIO-Beest’ (als woordspeling 
op biobased) om een minder braaf, bij pop passend imago te creëren. 

Zowel De Koster als Jorritsma zien Gebouw-T qua omvang als een goed 
testpodium. Een open source biobased-broedplaats waar innovaties tot 
stand komen en waar tegelijkertijd consumenten biobased kunnen beleven. 
Bij succes kunnen varianten doorontwikkeld worden. De bedoeling is om 
in 2015 via de eerdergenoemde projectfiches te werken aan een aantal 
hoofdlijnen: ten eerste de uitrol van innovaties via kennisdeling in een 
open source innovatienetwerk met andere culturele venues. Ten tweede 
de oplevering van een biobased duurzaamheidstoolkit en barometer in 
samenwerking met Stichting Duurzaam Organiseren, die organisaties 
zal helpen om te werken aan hun eigen duurzaamheid. Ten derde de 
organi satie van een biobased (belevings)event dat fungeert als communi-
catietool, etalage, procesversneller en experimenteerplek. c

textielmuseum in bedrijf wordt Europese culturele hotspot

Van de stoffigheid af

Enthousiast wijst Anke van den Broeck, manager Online Marketing 

van het TextielMuseum, op het ingenieuze samenspel van de 

bestaande oude bakstenen fabriekshallen met de in 2008 opgeleverde 

moderne (grotendeels glazen) architectuur. “Maar binnen is het nog 

bijzonderder. Het bruist dagelijks in ons museum.” Trendvoorspeller 

en designcurator Lidewij Edelkoort, die de tentoonstelling ‘Talking 

Textiles’ (2013) samenstelde, verkondigde vorig jaar al duidelijk dat 

textiel een steeds prominentere plek inneemt in de samenleving. De 

stoffigheid die aan textiel kleeft, maakt volgens haar plaats voor een 

nieuwe set aan waarden. 

Er is aandacht voor educatie, kennisuitwisseling, creativiteit en 
verbinding op allerlei niveaus. Textiel raakt meer aspecten van de 
samenleving dan je in eerste instantie zou bedenken. “Bijna wekelijks 
worden in het TextielMuseum kinderen betrokken via Do It Yourself–work-
shops; worden fabrikanten en (top)designers via het TextielLab aan elkaar 
verbonden. Dat is wat wij het TextielMuseum in bedrijf noemen”, geeft 
Anke aan. Vooral het TextielLab maakt het museum bijzonder. In het Lab 
is een wereldwijd unieke collectie stoffen, garens, machines en technieken 
voorhanden om mee te werken. Er is ruimte om te ontwerpen, te testen en 
dingen daadwerkelijk te produceren. Studenten en opkomende designers 
gebruiken het Lab in het kader van hun opleiding, maar net zo goed 
maken de topontwerpers van Nederland, zoals Jan Taminiau, gebruik van 
de uitstekende faciliteiten. Taminiau, die Koningin Máxima, Lady Gaga en 
Beyoncé tot zijn klanten mag rekenen, gebruikt het Lab al sinds zijn eigen 
afstudeercollectie ‘Unfolding’ (2003). “De veters in de schoenen van Lady 
Gaga, zijn gemaakt in ons Lab”, lacht Anke. Dit alles gebeurt niet achter 
gesloten deuren, maar gewoon open voor de bezoekers. Tastbaar en 
transparant. Meekijken met de ontwerper kan en mag, en als er tijd is kun 
je zelfs met ze in gesprek. 

Bidbook voor de toekomst

Het vasthouden en uitbouwen van deze waardevolle activiteiten vraagt 
om een visie op de toekomst. Directeur Errol van de Werdt toont trots het 
bidbook dat als spoorboekje dient voor 2014-2018. “Het TextielMuseum 
heeft de potentie uit te groeien tot het kennis- en expertisecentrum op 
het gebied van textiel in Europa. In 2018 willen we een culturele hotspot 
zijn: een bedrijvige, creatieve ontmoetingsplek van internationale allure 

waar nog meer bezoekers en gebruikers genieten van tentoonstellingen, 
manifestaties, educatieve programma’s, experimenten en expert meetings”. 

Het bidbook schetst een serie strategische doelen voor het Textiel-
museum. Het museum wil de textielexpert op het gebied van kennis,  
materialen en machines worden en blijven, toegankelijk voor iedereen. 
Het TextielLab en ook de textielbibliotheek met meer dan 200.000 titels 
zijn al uniek in hun soort in Nederland. Verder is talentontwikkeling en 
educatie speerpunt en wordt een eigen onderzoeks- en ontwikkelings  te 
worden in het topsegment van Nederlandse museumbestel. Juist door de 
focus op textiel als rode draad te houden en geen geforceerde bijstaande 
functies aan te nemen zal TextielMuseum haar positie bestendigen. 
Schoenmaker blijf bij je leest is het credo. Daarmee hangt samen dat het 
museum zichtbaarder en bekender op lokaal, nationaal en internationaal 
niveau wil worden.

Actiever naar buiten treden met een herkenbaar gezicht en verhaal 
om zo het TextielMuseum als merk neerzetten in zowel de regio als 
internationale context. Een nieuwe huisstijl en eigen productlijn zijn nu 
al voorbeelden van deze herkenbaarheid en zichtbaarheid. De groeiende 
herkenbaarheid moet ook leiden tot een sterke band met bezoekers 
en gebruikers. Door het TextielMuseum als dynamische inspirerende 
ontmoetingsplek op het snijvlak van kunst, design, mode en architectuur 
te positioneren wil het museum een bredere doelgroep aantrekken, 
interactie stimuleren en meer herhaalbezoekers genereren. Wat weer 
leidt tot optimaal cultureel ondernemerschap. Het TextielMuseum zet 
als nieuwe verdienmodellen nadrukkelijk in op de ontwikkeling van een 
eigen productlijn en de uitbreiding van de productiecapaciteit. Cruciaal 
is de uitbreiding van het Museum door aankoop van het naastgelegen 
Drögepand. Dan komen 3000 vierkante meters beschikbaar voor zaken 
als pop-up-shops, een educatiewerkplaats, flexwerkplekken plus een 
textielhostel. Een uitgebalanceerde multifunctionele culturele hotspot 
met textiel als rode draad. Een innovatieplek voor studenten, designers 
en fabrikanten, waar slimme verbindingen worden gemaakt naar nieuwe 
velden. In dit kader is het opnieuw in het leven roepen van het Textiel-
weekend (zes jaar georganiseerd tot 2011) interessant. Als dit strategisch 
en verbindend genoeg neergezet wordt, dan kan het Textielweekend voor 
Tilburg wellicht worden wat ‘Eurosonic’ is voor Groningen en de ‘Dutch 
Design Week’ is voor Eindhoven. c

Peter Horsten is lecturer, onderzoeker en coördinator 
op gebied van cultural venue management en creatieve 
industriën aan de NHTV.

Simon de Wijs is innovator en pathfinder, nauw be-
trokken bij organisaties als Midpoint Brabant,  
Performatory en Leisure Academy Brabant.

▼ Garenbank in het TextielLab. Fotografie: Joep Vogels.


