BOn® Introduceert

BedrijfsOvername

™

Het kunstwerk aan, aangaande, achter, betreffende, bij, buiten, conform,
dankzij, door, gezien, hangende, in, ingevolge, inzake, jegens, krachtens, langs,
met, na, naar, naast, nabij, namens, om, omtrent, ondanks, onder, ongeacht, op,
over, plus, qua, rond, rondom, sedert, te, tegen, tegenover, tot, tussen, uit, van,
vanaf, vanuit, vanwege, via, volgens, voor, voorbij, wegens Het bedrijf.

De Kamer van Koophandel maakt onderscheid tussen

voor een metier dat zichzelf van oudsher niet kan bedrui-

vier soorten bedrijfsovernames: Management Buy-In

pen) maar ook artistiek (elitaire objectkunst in de white

(MBI), Management Buy-Out (MBO), Familieopvolging en

cube lijkt in de huidige 2.0 samenleving minder urgent dan

De Strategische Overname. Vanaf heden is daar een vijf-

kunst die relationele processen, de publieke ruimte en het

de soort bij: Inspiration Squeeze-In (ISI), een ééndaagse

menselijk handelen onderzoekt, verbeeldt en becommen-

totaalovername van participerende locatiekunst op de

tarieert). De hedendaagse kunsten zoeken nieuwe podia,

bedrijfsvloer. BOn® introduceert BedrijfsOvername™

nieuw publiek en nieuwe presentatieruimtes om mee, in

voor (middel)grote bedrijven. Op basis van grondig voor-

en voor te werken. Met name de semipublieke ruimte van

onderzoek, undercover én in samenwerking met sleutel-

werkplaats, fabriekshal, vergaderzaal en kantoortuin vormt

figuren uit het bedrijf, plegen de kunstenaars van BOn®

daarbij interessant want onontgonnen terrein.

prikkelende interventies die uitmonden in een unieke
slotperformance aan het einde van de dag, bedoeld voor

BOn® beoogt daarom geen traditionele sponsorrelatie

het gehele personeelsbestand. BedrijfsOvername™

waarbij het bedrijf geld geeft aan een onafhankelijk kunst-

verzorgt ISI’s in elke denkbaar thema vanaf 0,02% van

werk dat wel of niet haar logo draagt, wel of niet in het kan-

de bruto jaarlijkse omzet.

toorpand kan worden geplaatst. Nee. BedrijfsOvername™ is
het kunstwerk dat samen met het bedrijf wordt ontwikkeld.

BOn®: een nieuwe alliantie tussen
kunst en bedrijfsleven

Stel, een bedrijf is zó gelegen dat 75% van het personeel dagelijks uren
in de file staat… BedrijfsOvername™ biedt uitkomst!
Stel, een bedrijf moet innoveren maar heeft geen idee hoe zich
te oriënteren… BedrijfsOvername™ biedt uitkomst!
Stel, een bedrijf kent een periode van verveling, sleur en routine en wil
dat aanpakken… BedrijfsOvername™ biedt uitkomst!
Stel, een bedrijf ontwikkelt een nieuw product en wil dit op originele
wijze in de markt zetten… BedrijfsOvername™ biedt uitkomst!
Stel, een bedrijf heeft een slechte naam en wil iets veranderen aan de
publieke opinie… BedrijfsOvername™ biedt uitkomst!
Stel, een bedrijf heeft problemen met hangkopieerapparaatgebruikers…
BedrijfsOvername™ biedt uitkomst!
Stel, een bedrijf heeft een overvloed aan oude showmodellen en weet
zich hier geen raad mee… BedrijfsOvername™ biedt uitkomst!

BOn® nodigt bedrijven uit te investeren in een speciaal,
op maat gemaakt artistiek project dat direct met het bedrijf te maken heeft en waar elk personeelslid een directe

Met BedrijfsOvername™ sturen de kunstenaars van BOn®

beleving aan overhoudt. Eigenlijk een ouderwets idee: De

aan op een bondgenootschap tussen bedrijfsleven en kunst-

Nachtwacht ontstond doordat kunstenaar Rembrandt van

wereld die wederzijds rijpe vruchten afwerpt. Waarom?

Rijn door de organisatie van kapitein Frans Banning Cocq en

Omdat de corporate sector en de culturele sector elkaar

luitenant Willem van Ruytenburgh werd gevraagd een por-

nodig hebben. De zakelijke wereld (onder andere bedrij-

tret te maken van hun schuttersgilde.

ven, dienstverleners en professionele organisaties) en het

BOn® staat voor een mentaliteit die stelt dat kunst geen

culturele veld (onder andere kunst, muziek, dans, media en

overbodige luxe is en dat corporate sponsorschap niet

design) zijn essentiële, integrale onderdelen van de samen-

automatisch een beperking van artistieke vrijheid bete-

leving maar bewegen zich nochtans in gescheiden werelden.

kent. Vooral in tijden van crisis wordt de vitale noodzaak

De logica, belangen en economische realiteiten in beide

van kunst merkbaar: als out-of-the-box instrument voor

werelden zijn radicaal verschillend. Leg deze verschillen op

economische groei, voor het verbeteren of aanpassen van

elkaar en er ontstaan nieuwe waarden voor beide partijen.

een ingesleten bedrijfsstrategie, voor het behoud van het

Een klassieke win-win situatie die BOn® ten volle uitbuit.

welbevinden van personeelsleden, voor het creëren van
visionaire platforms voor noodzakelijke innovatie. Alleen al

De verbeeldingskracht van kunstenaars (en hun speciale

het eigen bedrijf bekijken door de ogen van een kunstenaar

sensitiviteit om buiten de geijkte kaders te denken en han-

via een ‘Inspiration Squeeze-In’ (ISI) geeft scherp inzicht in

delen) biedt noodzakelijke impulsen aan bestaande formules

positie, koers en mogelijke kansen. BOn® doet boter bij de

en formats in het bedrijfsleven. Het aanwerven van een

vis, voegt de daad bij het woord en steekt de armen uit de

BedrijfsOvername™ geeft blijk van langetermijnvisie, zelfin-

mouwen wanneer ‘Nederland’ zuinigjes de broekriem aan-

zicht en realiteitszin. Een bedrijf bestendigt hiermee flexibi-

haalt. Voor iets meer dan de prijs van een jaarlijks uitje voor

liteit en onmisbaar aanpassingsvermogen: het inbedden van

het gehele personeelsbestand plus het eventuele culturele

artistieke professionaliteit en kunstzinnig improvisatietalent

budget van een bedrijf (BOn® verleent haar diensten voor

maakt het beter in staat om veranderingen en uitdagin-

de zogenaamde ‘X-promille prijs’, gemiddeld vanaf 0,02%

gen het hoofd te bieden – zoals een nationaal elftal beter

van de bruto jaarlijkse omzet) schaft een bedrijf een parti-

voetbalt met één ‘kunstenaar’ in hun midden die altijd met

cipatiekunstwerk aan dat niemand in het bedrijf onberoerd

onverwachte en nooit eerder bedachte oplossingen komt

laat – een stevige impuls voor persoonlijke motivatie, ver-

(denk aan Diego Maradona).

bondenheid met het bedrijf, geïnspireerde teamgeest en
zakelijke slagvaardigheid. Voor alle partijen een haalbare

Andersom hebben kunstenaars het bedrijfsleven nodig. Niet

kaart en een waardevolle investering. Leuker kunnen we het

alleen financieel (een straffe rechtsdraaiende wervelwind

wél maken. Dus.

doet thans het culturele subsidiesysteem omverwaaien,
waardoor nieuwe geldstromen moeten worden aangeboord

Op maat gemaakt
Over BOn®

Over BedrijfsOvername™

BOn® is een initiatief van Martijn Engelbregt, Petra van

BedrijfsOvername™ is een kunstwerk op locatie dat spe-

Aken, Marije Nie, Yuri Veerman en Teresa van Twuijver, vijf

ciaal voor één bedrijf of organisatie wordt ontworpen en

professionele creatieven uit diverse disciplines - theater,

uitgevoerd. De kunstenaarsgroep van BOn® werkt vanuit

muziek, autonome kunst, dans en multimedia - met ruime

de overtuiging dat een prikkelende dialoog noodzakelijk is

ervaring in performatieve participatiekunst op locatie. Dat is

voor het inspireren, motiveren en nader tot elkaar brengen

kunst waarbij het kunstwerk geen resultaat is maar een mid-

van collega’s. Kunst is een ideale manier om dergelijke dia-

del, waarbij het proces en het publiek centraal staan en de

logen op gang te brengen. BedrijfsOvername™ zorgt voor

ontmoeting de kern vormt van het werk. BOn® maakt kunst

een artistieke belevenis op de dagelijkse werkvloer die vaste

voor een publiek dat naast passief toeschouwer ook actief

routines doorbreekt en een frisse wind laat waaien in koffie-

deelnemer wordt. BOn® neemt de gegeven feiten van een

hoeken, productiekamers, vergaderruimtes, toiletblokken,

bedrijf als uitgangspunt en onderzoekt op welke manier het

parkeerplaatsen en de lift.

eigen kunstenaarschap in kan worden gezet om tot nieuwe

Aan de hand van een thema start BOn® een creatief onder-

dialogen te komen. Engelbregt, Van Aken, Nie, Veerman

zoek naar het bedrijf. Op basis van dat onderzoek creëert

& Van Twuijver geloven in de combinatie van kunst die zij

BOn® een custom made en eenmalig concept voor één

beheersen en de verwondering van het terra incognita dat

speciale dag: De Dag van de BedrijfsOvername. Op deze dag

zich ontvouwt door het oprekken van beschreven grenzen,

infiltreert BOn® langzaam in het bedrijf waarmee alle

bijvoorbeeld door in promptu improvisatie en het werken in

werknemers hun bekende werkplek op onverwachte wijze

een volkomen vreemde omgeving. BOn® werkt vanuit een

zullen ervaren.

breed netwerk van collega-kunstenaars die naar wens en

Zo kunnen bedrijfsspecifieke problemen en mogelijke toe-

vermogen kunnen worden ingezet voor BedrijfsOvername™.

komststrategieën aan de orde komen, maar ook bestaande
samenwerkingsverbanden, teamspirit en ‘door tijdgebrek
en/of sleur vergeten issues’ (zoals het geniale idee voor
‘nieuwe haakjes’ dat al jaren in een lade ligt te verstoffen).
Op deze wijze is BedrijfsOvername™ een onvergetelijk bedrijfsfeest met culturele inhoud, een creatieve bedrijfs–
analyse met ongebruikelijke inzichten, een kunstwerk dat
niet alleen in bezit maar ook in gebruik is van het bedrijf,
een once in a lifetime evenement waarvan het residu lang
zal doorresoneren in de wandelgangen en aan de lunchtafels: BOn® biedt werkgevers en werknemers een kans
voor het verzetten van de broodnodige zinnen. BOn® geeft
handvatten om samen in gesprek te gaan èn te blijven. Mét
wederkerig respect en gegarandeerd met humor.

Puntsgewijs
Wat is BedrijfsOvername™?
● Een stimulerende culturele ervaring op de
vertrouwde werkvloer.
● Een intensieve analyse en passende artistieke reflectie

3 Gangenmenu
Gang 1. BedrijfsOvername™
Voortraject

langzaam maar zeker wordt het hele pand overgenomen,
de muziek wordt steeds luider, personeel wordt op ver-

Met een thema als aanleiding gaat BOn® verschillende

schillende manieren het werk onmogelijk gemaakt, kopi-

onderzoeken doen binnen het bedrijf. Daarbij wordt, in

eerapparaten worden voor oneigenlijke zaken gebruikt,

overleg, gezocht naar geschikte researchvormen, zoals inter-

medewerkers wordt uitgenodigd de bezem door het archief

● Een onbevangen, open blik van de relatieve buitenstaan-

views met personeel, wandelingen in de omgeving van het

te halen, tafels worden weggenomen uit de kantoren, plan-

der – de kunstenaars van BOn® zijn als toeristen die

gebouw met collega’s die elkaar niet kennen, collecties van

ten krijgen bezoek van de plantenfluisteraar, heerlijke

komen sightseeën. Of als buitenlandjournalisten die een

de inhoud van prullenbakken, reacties op ‘per ongeluk’ ach-

geuren vullen de kantoorgangen, her en der wordt gela-

reportage komen maken.

tergelaten teksten, mededelingen, vragenformulieren, spe-

chen of gezongen, een vergaderruimte wordt hardhandig

cifieke fotoregistraties van terugkerende elementen (welke

ontruimd, meubilair krijgt een nieuwe functie in de entree-

bureaubladafbeeldingen worden er in de bedrijven gebruikt,

hal, een koffiedame gaat van deur tot deur met likeurtjes,

welke familiefoto’s staan er op het bureau en wat zijn de

er hangen eigenaardige, rijmende mededelingen op het

overeenkomsten), wedstrijden die georganiseerd worden, een

bord, de lift gaat alleen nog naar beneden, er is bijzonder

tijdelijk huisdier waar voor gezorgd moet worden…

gebak (maar is er iemand jarig?), er komt live muziek uit

Ook bedenken de kunstenaars methoden om hun bevindin-

een bezemkast, op elk computerscherm komt de oproep

gen aan het bedrijf (en de werknemers) te presenteren. Op

om vijf minuten iets te bijzonders te doen, op hetzelfde

basis van deze gesprekken en bevindingen ontwerpt BOn®

computerscherm verschijnt een soapserie van de eigen

een concept voor de Dag van de BedrijfsOvername™. Dit

vloer opgenomen door verborgen Big Brother camera’s;

plan wordt uitvoerig met besproken, het kan in overleg wor-

…aan het einde van de werkdag is de BedrijfsOvername™

den aangepast en mondt uiteindelijk uit in een gedetailleerd

onontkoombaar;

draaiboek voor de Dag van de BedrijfsOvername™.

…alle medewerkers komen bij elkaar bij een grand diner in 3

op de bedrijfscultuur.

● Een mogelijk antwoord op prangende vragen en lastige
kwesties.
● Een op maat gemaakt kunstwerk dat in bezit blijft van
uw bedrijf, een origineel visitekaartje.
● Een nieuwe manier om hedendaagse kunst en bedrijfs–
leven samen te brengen.

Wat maakt BedrijfsOvername™
bijzonder?
● BOn® blaast de vertrouwde werkplek nieuw leven in,
waardoor deze net zo verfrissend is als elke ‘andere omgeving’.
● BOn® werpt nieuw licht op de bedrijfsruimte (letterlijk
en figuurlijk) waardoor deze opnieuw zichtbaar, voelbaar
en beleefbaar wordt.
● Kunst in de openbare ruimte vindt meestal plaats in de

kantoorgangen;

Gang 2. Dag van de
BedrijfsOvername™
Dit is de dag waarop BOn® het bedrijf werkelijk zal overne-

buitenlucht. (Semi-) openbare ruimtes zoals in gebruik

men. De dag kan van tevoren worden aangekondigd aan het

zijnde kantorenpanden zijn een nieuwe en spannende

personeel, of juist uit het niets lijken te ontstaan. Gedurende

context voor verschillende kunstvormen en geven de

de dag zal het gekozen thema steeds duidelijker worden.

deelnemer zo een ongewone culturele ervaring.

Uitgangspunt is dat de werknemers een ‘gewone’ werkdag
kunnen maken, met een gouden randje. Bijvoorbeeld…

Redenen voor BedrijfsOvername™
● Het bedrijf zit vast in een routine, machinale efficiëntie
en/of functiegerichte segregatie.
● Er heerst geen bezieling meer, het personeel heeft geen
band (meer) met het bedrijf.
● Werknemers moet klaar zijn om (grote) veranderingen
te accepteren.
● Er is geen geschiedenis binnen het bedrijf, er gaan geen
verhalen of anekdotes rond.
● Een bedrijfsbrede evaluatie.
● Fusie / rituelen / reflectie / overgangen /
het onbekende / nieuw / anders.
● Er valt iets te vieren met het bedrijf, een jubileum of
zoveeljarig bestaan.

…direct na het diner wordt met alle medewerkers een grootschalige massascène opgenomen van een Bollywoodfilm, er
wordt gedronken, gegeten, gelachen en ontspannen, niets is
meer wat het was;
…uitmondend in een spetterend en onvergetelijk einde!

Gang 3. Het residu van de
BedrijfsOvername™

…de dag begint zoals gewoonlijk, het personeel komt bin-

Achteraf wordt een moment van intensieve reflectie inge-

nen, neemt koffie en gaat aan het werk;

bouwd, waarbij het bedrijf in gesprek gaat met de kunste-

…langzamerhand gebeuren er vreemde dingen, een schoon-

naars. Observaties ervaringen en inzichten worden samen-

maker komt langs (heeft zich verslapen), er wordt een en–

gebald tot een concluderende (frisse) visie op het thema en

velop verkeerd bezorgd;

misschien ook (toekomstige) werkmethoden, strategieën,

…bij de lunch zijn de kantinetafels met zilverbestek gedekt,

personeelsbeleid, behuizing en/of rendementen.

er staat witte wijn op tafel;

Het bedrijf of de organisatie koopt met BOn® een bijzon-

…de lift maakt live muziek als die omhoog of omlaag gaat;

dere dag in - met inhoud. Het geheel wordt zo vormgegeven

Enzovoorts. Met slimme en humoristische ingrepen zet

dat er ook iets tastbaars overblijft, bijvoorbeeld een blijvend

BOn® processen in gang waarmee de waarde van ingesle-

kunstwerk (of een blijvende verandering), een sculpturale

ten patronen wordt onderzocht. BOn® verandert letterlijk

installatie, een fotoreportage, een gedrukte publicatie, een

het uitzicht van werknemers, blokkeert platgetreden routes,

muziek-cd of een videodocumentatie – afhankelijk van het

brengt op basis van interviews en enquêtes het vakjargon

uiteindelijke concept van de . Het residu is natuurlijk ook de

èn de taal van de werkvloer in kaart, bouwt een monument

herinnering die blijft nagalmen.

van het afval van een dag. Bijvoorbeeld…
…om 14:00 gaat er een zacht muziekje door het gebouw,

Een gezond bedrijf
BOn® doelgroepen

BOn® werkt

Bedrijven: (middel)grote bedrijven (50– 200 collega’s) die

Het gebruik van ‘de taal die men serieus neemt’, ofwel de ty-

een mijlpaal willen markeren, een nieuwe periode willen

pische manier van communiceren binnen een bedrijf, geeft

starten of een oude afsluiten, die BOn® willen omdat het de

toegang tot de karakteristieke maar vaak onbenoembare en

bodem in het bedrijf verrijkt en energie geeft.

ongrijpbare realiteit van de organisatie. Deze taal analyseren en op een andere, kunstzinnige manier gebruiken levert

Kunstenaars: succesvolle professionele kunstenaars die

waardevolle zelfkennis op (en misschien de basis voor een

zich bewegen in het actuele kunstdomein. Bij BOn® maken

nieuw jargon).

zij dynamische, participerende culturele totaalervaringen -

Door het organiseren van intensieve ervaringen in de eigen

met en in het bedrijf.

werkomgeving die gezamenlijk worden beleefd verleent
BOn® levendigheid aan een organisatie. De bekende plek

Publiek/mensen: de kunstenaars van BOn® zijn sterk ge-

wordt opgeladen en kan ervoor zorgen dat de ervaring na

oriënteerd op het ontwerpen van culturele ervaringen in de

de overname nog vaak wordt herbeleefd. De veelal functie-

(semi-)publieke ruimte en het produceren van sociaal geën-

overschrijdende persoonlijke ervaringen maken het mogelijk

gageerde projecten voor grote doelgroepen participanten.

om nieuwe denkpatronen en ideeën te implementeren tus-

De werken zijn daarom bestemd, geschikt en toegankelijk

sen èn binnen verschillende bestuurslagen.

voor een breed en gevarieerd publiek.

Met BOn® wordt de creativiteit en innovatievermogen van
toegewijde werknemers verhoogt die zich willen verbreden
en verdiepen door de ontmoeting met het ‘andere’, het
vreemde en onverwachte.
Sensitieve en associatieve ervaringen zijn verrijkend voor
een bedrijfscultuur, terwijl deze meestal worden afgedaan
als onbelangrijk, ongepast of soms zelfs taboe. Denk aan het
uitwisselen van verhalen en ervaringen, een middagje zomaar uit het raam staren. Maar deze handelingen verbreken
de routine en houden het bedrijf innovatief en gezond.
Mensen die elkaar en hun omgeving vanuit nieuwe perspectieven hebben ervaren, waarbij zij een gemeenschappelijke
beleving van kwetsbaarheid en ontvankelijkheid hebben
doorlopen, geven vaak een rijker, levendiger en gezonder
sfeer binnen een organisatie.

De initiatiefnemers

tingspatronen speelt op alle niveaus (voor hemzelf, de
deelnemers en de opdrachtgevers) een belangrijke rol; zijn
democratische kunstproject voor de Tweede Kamer en het
Tegenscript om telemarketeers het hemd van het lijf te vragen zijn bekende voorbeelden hiervan. Engelbregt doceert
aan de No Academy en is onder meer oprichter van Burenwinkel, de Dienst, Regoned, Behring Instituut, Openluchtrestaurant Rest. en Lokaal Praktijk Lokaal.

Petra van Aken

elkaar kunnen vinden. Resultaat is een Bonte en veelzijdige

is choreograaf, regisseur en performer. en werkt vanuit Im-

muzikale en theatrale biografie (met klassieke muziek, jazz,

provisatie naar compositie ze schrijft haar eigen scenario’s

pop, improvisatiemuziek en -dans, interdisciplinaire perfor-

zoals Moeder dochter en het heilige beest , Vingeroefenin-

mances en film) en een al even kleurrijk netwerk van musici,

gen en voor gevaarlijke vrouwen. Met als terugkerende the-

dansers en kunstenaars.

ma de onmogelijkheid van de mens om te communiceren.
Bij choreografen collectief het kabinet waar ze 14 jaar artistiek leider was maakte Petra voorstellingen in fabriekshallen, kerken, musea, tuinen en huiskamers. Via PATH maakt
ze theatrale projecten waarin ze de creativiteit van de mens
in de stedelijke omgeving onderzoekt. In dit onderzoek verlegt ze haar interesse van locatietheater naar performance
in de openbare ruimte en werkt ze zowel met professionele
als niet professionele performers om zo een breed mogelijk
scala aan persoonlijke bewegingstalen te onderzoeken.

Yuri Veerman
is een kunstenaar die zich vooral richt op de autoriteit van
de ontworpen ruimte om ons heen. ‘Hoe serieus moet ik
dit nemen’, is de vraag die hij zichzelf stelt bij het kijken

Teresa van Twuijver

naar zijn omgeving. Zo plaatst hij een hek om een verlaten

is journaliste, schrijfster, curator en mediakunstenares met

stuk grond, beschildert hij een compleet vervallen huis dat

een focus op publieksparticipatie, ongewone samenwer-

een maand later gesloopt wordt, of biedt hij met zijn Uit-

kingsverbanden en interdisciplinaire projecten. Ze werkt

zwaaiservice ‘gratis afscheid op bestelling’ aan op verschil-

graag met video, nieuwe media en performance. Ze is

lende treinstations in Nederland. Door middel van deze sim-

gefascineerd door actualiteiten en mensen – als personen

pele ingrepen probeert hij de toeschouwer op een nieuwe

en als groepsdieren – en speelt graag met ‘hoe wij ons ver-

manier naar een bekende situatie te laten kijken. Veerman

houden tot’ en ‘hoe wij ons gedragen als’. Aan haar kritische

doceert Grafisch Ontwerpen aan de Hogeschool voor de

observaties koppelt ze humor en relativering, soms met een

Kunsten Utrecht.

uitnodigend spelelement. Zo heeft ze ooit alle winkeliers op
het Schaepmanplein in Amsterdam (van de Indiase kleermaker tot de Chinese snackbarhouder tot de Marokkaanse

Marije Nie

bakker) een fiets laten tekenen als lakmoesproef van het

is tapdanser - een dansende percussionist - en maakt mu-

Nederlandse inburgeringbeleid.

zikale en interdisciplinaire voorstellingen en concepten. De
directheid van ritme, klank en beweging, het basale menselijke contact dat het opwekt fascineert haar, evenals de

Martijn Engelbregt

kracht en tegelijkertijd fragiliteit ervan. Als tapdanser is zij

is procesontwikkelaar en directeur van het registratie-

zowel muzikant als danser, en daardoor in zichzelf interdis-

onderzoeksbureau EGBG (Eens Gegeven Blijft Gegeven

www.petravanaken.nl

ciplinair van aard. Daarbij is een tapdanser in Nederland

/ Engelbregt Gegevens Beheer Groep). Met zelfbedachte

www.marijenie.com

natuurlijk altijd enigszins een vreemde eend. Het is altijd

formulieren, enquêtes, instituten en ondernemingen legt hij

www.egbg.nl

haar uitdaging geweest om haar eigen context te creëren,

complexe bureaucratische structuren bloot.

www.yuriveerman.nl

en concepten waarin mensen uit verschillende werelden

Het doorbreken, uitvergroten en spiegelen van verwach-

www.teresavantwuijver.nl

