
 

 

 Regeling Bijdrage Coaching jonge makers 

De regeling bijdrage Coaching jonge makers is bedoeld voor Tilburgse makers die een volgende stap in hun 

ontwikkeling willen maken. Jonge makers die niet alleen op zoek zijn naar projectfinanciering, maar ook naar 

Coaching en advies op het gebeid van fondsenwerving, het schrijven van projectplannen en het opstellen van 

hun begroting, of willen sparren over hun artistieke ontwikkeling. Art-fact verbindt ze met het Tilburgse 

netwerk en met de locale en landelijke infrastructuur op het gebied van fondsen. We brengen ze samen met 

artistieke professionals die hen kunnen coachen en bieden peer-to-peer sessies aan waarin deelnemers van 

elkaar kunnen leren.  

Voor wie is het bedoeld?    

Jonge, nog niet professionele makers (±18-27) met al enige ervaring in het organiseren van projecten1 of 

platforms2 binnen hun discipline, die een volgende stap willen maken op hun weg naar zelfstandigheid. Of dat 

leidt naar een professioneel bestaan als maker of dat zij als maker in de vrije tijd actief blijven, is niet van 

belang. 

Hoe ziet dat traject eruit?  

- Tussen het kennismakingsgesprek en de realisatie/ uitvoering van het project zit naar verwachting 

ongeveer 3 tot 5 maanden 

- Maandelijks organiseren we een peer- to-peer bijeenkomst waarin de voortgang van je project 

geëvalueerd wordt, tips, informatie en best practices (evt. door gastsprekers) worden uitgewisseld, en 

netwerken worden gedeeld 

- Naar gelang behoefte vinden er gedurende het traject coachgesprekken plaats met een medewerker 

van art-fact of een artistieke coach. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt 

- Na afloop van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats met Art-fact, waarin je ook jouw feedback 

op het traject geeft     

Wie zijn betrokken?  

Art-fact is ontwikkelaar en uitvoerder van het traject. We staan in contact met de diverse broedplaatsen, 

talentontwikkelingstrajecten en opleidingen in Tilburg voor werving, het delen van kennis en het doen van 

onderzoek. Wederzijds kan worden doorverwezen. Uit het netwerk van Art-fact worden gastsprekers, artistieke 

coaches en organisaties betrokken naar gelang de behoefte van de deelnemers.    

Wat levert dat op?  

We willen hiermee bereiken dat jonge makers beter aansluiting vinden bij de culturele infrastructuur in Tilburg, 

waaronder de podia, fondsen, professionele kunstenaars en andere jonge makers. Deelnemers ontwikkelen 

met hulp van Art-fact en waar nodig een externe coach hun eigen project. Daarbinnen werken ze aan hun 

netwerk, hun vaardigheden en kennis zodat ze, met het afgeronde project toegevoegd aan hun CV, hun weg 

kunnen vervolgen als zelfstandig maker.  

 
1 Een project betekent een uitvoering voor een publiek, dus niet alleen het opnemen van een album, 
publiceren van een boek etc. Alle disciplines zijn welkom, maar je project mag nog niet begonnen zijn op het 
moment dat je je aanmeldt. 
2 Een organisatie die anderen de mogelijkheid biedt hun kunst voor een publiek te tonen 


