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Als erfgoedprofessional ben ik oplossingsgericht, ruimdenkend en vernieuwend. Ik zet mijn 
sociale vaardigheden in ter bevordering en ondersteuning van de samenwerking binnen 
organisaties. Het schenkt veel voldoening organisaties verder te kunnen helpen zich te 
ontwikkelen en te professionaliseren door het delen van mijn expertise. 
 
Werkervaring  
 
2017 - heden  Adviseur en mede-eigenaar van het adviesbureau: 

 
 

2019 - heden  Mede-oprichter coöperatie Cultureon 
  

Met ca. twintig ondernemende founders hebben we in juni 2019 de coöperatie 
Cultureon opgericht. Dit is een netwerk voor professionals in de culturele sector die 
zelf niet creëren maar voorwaarden scheppen, zodat kunstenaars, musici, dansers, 
theatermakers en dichters hun werk kunnen maken. Onze drijfveer is om beter te 
worden in ons vak om zo de sector van binnenuit te versterken. We ontmoeten 
elkaar en leren van elkaar. Dat doen we online en tijdens onze kennissessies en 
netwerkbijeenkomsten.  

 

2017 - heden  Diverse gastcolleges en begeleiding voor de Reinwardt Academie 
(Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten) en voor Breda University of 
Applied Sciences.  

 
2016 - 2017 AV-Erfgoedprojecten 

Functie: Erfgoedprofessional voor uiteenlopende projecten.  
 

2016  Het Landelijk Contact van Museumconsulenten 
Functie: Projectleider voor een tussenbalans van het LCM. Wat zijn de visies van de 
museumconsulenten voor de toekomst en hoe zou het nieuwe beleidsplan eruit 
moeten zien?  

 
2015 - 2016 Het Landelijk Contact van Museumconsulenten 
  Functie: Projectmedewerker voor het project Een klas apart, gericht op 

museumeducatie.  
 
 
 
 
 

https://www.cultureon.nl/


Opleiding 
 

2011 - 2013 Master Algemene Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam 
Behaald diploma: Master of Arts, richting cultuurbeleid 
Master scriptie onderwerp: De financiële uitdagingen van musea, een onderzoek 
naar cultureel ondernemerschap 

 
2009 - 2011 Schakeljaar richting cultuurbeleid, Algemene Cultuurwetenschappen aan de 

Universiteit van Amsterdam (UvA) 
 

2004 – 2009 Museologie, Reinwardt Academie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Behaald diploma: Bachelor Cultureel erfgoed 
Bachelor scriptie onderwerp: De museumwinkel  
Onderzoeksvraag: Hoe gaan musea in Amsterdam om met hun museumwinkel?  

 
1999 – 2004 OSG De Meergronden te Almere 

Behaald diploma: havo 
 
Cursussen 
 
2018  Op de museale weegschaal, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
2017  Startup Accelerator Gelderland  
2015  Cursus spelen met gedrag, Erfgoed Brabant  
2015   Cursus projectmatig werken, Berenschot  
2015  Cursus ondernemerschap, Cultuur - ondernemen 
 


