
 

Wilt u advies van een expert uit het bedrijfsleven? 
Heeft u een vraagstuk over uw bedrijfsvoering? Wilt u uw marketing weer eens tegen het licht houden? Wilt u een 
project scherp krijgen? Een expert uit het bedrijfsleven kan u hierin bijstaan, evenals in andere strategische of 
praktische vraagstukken. Alle experts hebben ervaring met adviestrajecten. Ze voelen zich betrokken bij de 
Cultuursector en willen graag hun kennis, ervaring en deskundigheid delen. Zij adviseren over onder andere: 
 
• Bedrijfsvoering, organisatieverandering 
• HR, personeelsmanagement 
• Marketing 
• Huisvesting, Horeca 
• ICT 
• Juridische zaken 
• Financieel management 
• Missie, strategie en beleid, samenwerking, visieontwikkeling 
• Start-ups, ondernemerschapskwesties 

 

Wat is de waarde van een expert voor de culturele instelling? 
De experts zijn specialist op hun vakgebied en hebben ruime ervaring in het bedrijfsleven. Een expert kan u 
inspiratie en nieuwe inzichten opleveren. De culturele instellingen die een expert over de vloer hebben gehad, 
hebben dat veelal als positief ervaren. De kracht ligt in de blik van buiten, iemand die met relevante kennis en 
ervaring meekijkt in de organisatie, andere vragen stelt en oplossingsrichtingen biedt. 

Hoe werkt het inzetten van een expert? 
U kunt zelf een voorkeur voor een expert aangeven naargelang de aard van het vraagstuk. Cultuur-Ondernemen 
checkt of het vraagstuk bij de desbetreffende expert past. Na de match kijken expert en organisatie wat de beste 
aanpak is voor het vraagstuk. De expert is gesprekspartner, stelt vragen, geeft adviezen, kan op de werkplek 
meekijken en bijeenkomsten faciliteren. Een traject duurt maximaal een halfjaar, afhankelijk van de afspraken. 

Kosten 
De experts geven hun advies kosteloos. In overleg wordt gekeken naar eventuele vergoeding van reiskosten. De 
culturele organisaties betalen in 2015 een introductieprijs van € 550,- (ex BTW) aan Cultuur-Ondernemen voor de 
geleverde match, het startgesprek waar de aanpak en afspraken worden vastgesteld en vastgelegd en de evaluatie 
aan het eind van het traject. 

 

Vraag via ons inschrijfformulier een traject met een expert aan: 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2014/02/07/Cultuursector%2Bvoorloper%2Bgoed%2Bbestuur%2Ben%2Btoezicht&ei=BlgqVcaIL8KCPcupgbAD&bvm=bv.90491159,d.ZWU&psig=AFQjCNGjHuRwjsFiRaO0YlSZcYQGqfvuWg&ust=1428924757835752
http://www.cultuur-ondernemen.nl/expert-profielen
http://www.cultuur-ondernemen.nl/aanmelden-expertprogramma


Martine Fransman 
020 - 530 59 40 
mfransman@cultuur-ondernemen.nl 

Jeroen Bulk  

 

Jeroen Bulk 
Financiën, leiderschap, management 

Werkgebied: Financiën, leiderschap en management 
Huidige functie: Kwaliteit- en risicomanager Continental Europe bij Crown Worldwide Group 

‘U kunt mij inzetten op verschillende gebieden en niveaus: van strategische vraagstukken tot eenvoudige 
projecten. Gezien mijn rijke arbeidsverleden is er een grote kans dat ik ermee te maken heb gehad.' 

Bekijk het volledige profiel van Jeroen Bulk 

Broek en Buuren evenementen  

 

Broek en Buuren evenementen 

'Wij hebben het experttraject als zeer nuttig en fijn ervaren. Onze expert, Jeroen Bulk, had veel (praktijk)kennis 
en heeft ons echt kunnen motiveren om bepaalde stappen te maken. Hij heeft ons uitgedaagd en geholpen om 
een creatief en aantrekkelijk productaanbod neer te zetten voor bedrijfsevenementen. Ook heeft hij een pitch bij 
een groot bedrijf voor ons geregeld om eens te ‘oefenen' op een HR manager met ons nieuwe aanbod. Wij hebben 
het gevoel dat het traject wezenlijk heeft bijgedragen aan onze ontwikkeling als creatief ondernemers en het 
heeft ons boven verwachting veel opgeleverd. Cultuur-Ondernemen erg bedankt voor de bemiddeling! We 
hebben al vele mensen op Cultuur Ondernemen gewezen…'  
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