
Beeld: Images for the Future (CC BY-SA)

Beeld: Images for the Future (CC BY-SA)

In september 2015 begint de derde editie 

van het programma Leiderschap in Cultuur 

(LinC), voor en door (potentiële) leiders in de 

kunst- en cultuursector. 

Wat is LinC en voor wie?
Leiderschap in Cultuur is een leerprogramma voor professionals in de kunst en cultuur. 
Het stimuleert persoonlijke groei en het bedenken en uitproberen van nieuwe werkwijzen en 
businessmodellen. Deelnemers worden uitgedaagd om hun visie op de sector aan te scherpen en 
nieuwe verbindingen te zoeken met ander cultuurmakers, disciplines en sectoren. Vanuit LinC groeit 
een groot netwerk van leiders en vernieuwers.

LinC wil een bijdrage leveren aan een  
       vitale, slagvaardige en �nancieel     
    gezonde culturele sector.

Programma
LinC wordt gevolgd naast de reguliere werkzaamheden en sluit daar inhoudelijk op aan. Het programma 
bestaat uit twaalf onderdelen: acht labs, drie leersporen en vrije ruimte.

Informatie  en aanmelding
Er zijn al twee generaties nieuwe Leiders in Cultuur. We zijn op zoek naar de derde! Wil jij deelnemen aan 
een sterk en groeiend netwerk van zel�ewuste, creatieve en innovatieve leiders in de culturele sector? 
Kom op 9 februari van 13.00-14.00 uur naar de informatiebijeenkomst in Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 
Utrecht. Aanmeldingen graag via info@leiderschapincultuur.nl. De inschrijving is geopend tot 1 april 2015.

www.leiderschapincultuur.nl

Leiderschap in Cultuur wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (USBO) en Kennisland in samenwerking met HKU en Coaching 

in de Cultuur. LinC wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

• Persoonlijke ontwikkeling en je eigen werkcontext:     

 re�ectie en intervisie.

• Een groeiend LinC-netwerk met een eigen agenda: 

 Cultural Connections.

• In een team samenwerken aan een complex vraagstuk:  

 een interventure.

In de interventure vragen we deelnemers leiderschap, 

ondernemerschap en onderzoekend vermogen in te zetten 

voor een concreet vraagstuk. Het gaat hierbij om innoveren, 

verbinden en samenwerken. Vandaar het woord ‘interven-

ture’: een avontuur en een interventie ineen.

Vrije ruimte
Tot slot is er het onderdeel ‘vrije ruimte’. Deelnemers vergroten 

hun kennis en vaardigheden op het gebied van HRM, �nanci-

eel management, juridische praktijk of lobbyen en netwerken.

Labs
De ‘labs’ (laboratoria) bestaan uit bijeenkomsten die 

verspreid over 14 maanden plaatsvinden. Deze labs behel-

zen thema’s als ontwikkelingen en trends in en om de 

sector, werken vanuit partnerschappen, innovatie, nieuwe 

business- en verdienmodellen, persoonlijk leiderschap, 

teamontwikkeling, organisatie- en veranderkunde.

Leersporen
Individueel of in kleine, wisselende teams werken deelnemers 

aan opdrachten en vraagstukken in de werkcontext. Deze 

zogenoemde leersporen zijn gericht op het uitdragen en 

toepasbaar maken van opgedane kennis en ervaringen:


