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1 | VOORWOORD BESTUURSVERSLAG 
 
Yuval Noah Harari - historicus, filosoof, futuroloog en schrijver van het boek Homo Deus - voorspelt 
dat iedere zeven tot tien jaar de wereld drastisch gaat veranderen en iedere keer ontstaat daardoor 
weer een cultuurshock. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel, aldus Harari, dat je jezelf 
steeds opnieuw moet uitvinden. Tegelijkertijd vraagt hij zich af hoe vaak een mens zich binnen n 
leven kan aanpassen. Het wordt voor iedereen steeds lastiger het geestelijk evenwicht te bewaren. 
  
Tetem herkent de worsteling die Harari beschrijft en onderzoekt daarom vanuit kunst, cultuur en 
ontwerp wat innovatie voor ons als mens allemaal kan betekenen. We willen daarbij ook de keerzijde 
van de technologische ontwikkelingen in beeld brengen en gezamenlijk naar alternatieven zoeken 
waarin het individu haar handelingsperspectief en autonomie behoudt of zelfs vergroot. De wijze 
waarop Tetem dit onderzoek uitvoert is de afgelopen jaren sterk veranderd. Onderzoek, platform, 
netwerk en interdisciplinariteit zijn een onmisbare plek in gaan innemen. 
 
In 2019 hebben we ervoor gekozen de doelstellingen (en statuten) van de organisatie aan te passen 
om zo meer ruimte te creëren voor onderzoek. Er is gewerkt aan het ontwikkelen van frames 
waarbinnen ontwerpend en artistiek onderzoek kan plaatsvinden en worden gedeeld. 
 
Verder is in 2019 stevig geïnvesteerd in het uitbouwen van het netwerk en de platformfunctie. Tetem is 
een netwerkorganisatie pur sang; in alle projecten wordt samengewerkt met andere partijen. We 
werken als verbinder en koppelen onze eigen praktijk aan die van makers, cultuur-, onderwijs- en 
kennisinstellingen, het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat een werkwijze 
die het begrip van 
investering is dat we eind 2019 beschikken over een stevig interdisciplinair netwerk met lokale 
geworteldheid, sterke inbedding in de regio en landelijke impact. 
 
Ook heeft Tetem in de zomer van 
Deze keuze maakt het mogelijk om op korte termijn hoogwaardige maakfaciliteiten te ontwikkelen. 
Het traject rond het wijzigen van het bestemmingsplan en de aanvraagprocedure rond de 
bouwvergunning heeft vanwege de monumentale status van het pand 8 maanden geduurd en veel 
capaciteit van de organisatie gevraagd. Voor de inrichting van ons MediaLab, Makerspace en 
ProductieAtelier moet nog financiële dekking gevonden worden. In de zomer van 2020 willen we onze 
nieuwe ruimten in gebruik gaan nemen.  
 
De hierboven genoemde ontwikkelingen - in combinatie met een programmering waarin steeds 
opnieuw de inhoudelijke verbinding wordt gelegd tussen de tentoonstellingen, het randprogramma, 
publiek en partners uit de samenleving - maakt dat de betekenis van Tetem sterk is gegroeid, zowel 
op lokaal, als ook op regionaal en landelijk niveau. 
 
Wilja Jurg, directeur Tetem 
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2 | TETEM  

 
Tetem is een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers; 
samen vertellen we het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is. Tetem werkt vanuit de 
digitale cultuur, maar opereert in het veel bredere veld van beeldende kunst, techniek en wetenschap. 
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit 
andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal. 
 

: 
 
Publiek 
Met de tentoonstellingen en events richten we ons op de ontwikkeling van bestaand (kunst)publiek. 
Met het uitgebreide participatieprogramma richten we ons op het aantrekken van nieuwe publieken 

-by-  
 
Platform 
Met de activiteiten rond het Maker Festival Twente en de Twentse Maakplaatsen richten we ons op het 
ontwikkelen van een cultureel en op maken gericht ecosysteem voor de regio. Met de Generators op 
het ontwikkelen van een underground netwerk, gericht op technologie, creativiteit en innovatie. 
 
Talent 
Makers en talenten ontwikkelen nieuw werk voor de tentoonstellingen van Tetem en voor 

 
 
Educatie 
Tetem is initiator, producent en partner in cultuureducatie projecten. Tetem opereert binnen het 
Roombeek Cultuurpark Educatiecluster, waarin ook de Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe 
participeren. Gezamenlijk leveren we een inhoudelijk en aansprekend educatie-aanbod. 
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3 | ONDERZOEK  
 
In 2019 heeft Tetem de keuze gemaakt om onderzoek een centralere plek te geven binnen het 
programma. De samenleving wordt steeds complexer. Binnen dit speelveld is méér nodig dan enkel 
academische kennis. Het onderzoeksprogramma van Tetem richt zich op actuele ontwikkelingen uit 
het brede middenveld. Het artistiek onderzoek gaat daarbij niet per definitie om het vinden van 
antwoorden maar vooral om het stellen van nieuwe vragen, het laten horen van een kritische stem en 
het bieden van alternatieve kaders. Het ontwerpend onderzoek richt zich op hoe communities leren en 
werken. In alle gevallen betreft het interdisciplinaire kennisontwikkeling. Er wordt samengewerkt met 
kunstenaars en ontwerpers, culturele instellingen, het brede maatschappelijke middenveld, 
academische partners en publieken. 
 
De output van dit ontwerpend en artistiek onderzoek is input voor zowel de brede programmering van 
Tetem als voor de programmering van vele partners uit het netwerk. In 2019 hebben we gewerkt aan 

s:  
 
Learning Community Lab 
We onderzoeken zelforganisatie en de wijze waarop communities leren en werken. Hoe kom je tot een 
gedeeld en gebalanceerd belang tussen verschillende partijen? Hoe kunnen gedeelde hulpbronnen 
door een gemeenschap beheerd worden op een wijze die bijdraagt aan inclusiviteit en publieke 
meerwaarde? Dit doorlopende onderzoek stelt Tetem in staat de Twentse Maakplaatsen en de 
Generators te faciliteren en hun gezamenlijke, interdisciplinaire aanpak te ondersteunen.  
 
MakerEducation  
In een samenleving die in sterke mate door technologie wordt gedomineerd, is het belangrijk dat 
mensen leren hoe ze kritisch en bewust met technologie om kunnen gaan. We onderzoeken hoe een 
maker-mindset en 21ste eeuwse vaardigheden kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een actieve, 
zelfredzame houding. Hoe mensen zich kunnen ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die 
klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.  
 
In het doorlopende onderzoek wordt s men met experts uit het onderwijs, bedrijfsleven en de cultuur 
een eigentijds, spannend en fijnmazig op maken gericht leerecosysteem ontwikkeld; bedoeld voor 
jongeren, volwassenen en professionals uit heel Twente!  
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4 | PUBLIEK  
 

4.1 Artistieke visie  
 
Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen, het verhaal 
van een maatschappij die door technologische en maatschappelijke veranderingen in ontwikkeling is 
en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige 
presentatieplekken in Nederland waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. We 
werken weliswaar vanuit de digitale cultuur maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel 
bredere veld van beeldende kunst, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol 
weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen.  
 
Programmalijnen 
Tetem werkt met programmalijnen die de basis vormen van de programmering. We zijn in 2017 
gestart met het werken vanuit programmalijnen en zien dat dit de context en samenhang binnen het 
activiteitenprogramma heeft vergroot; het publiek herkent de thematiek die wordt uitgediept en op 
allerlei manieren wordt verbeeld. Deze bekendheid met de inhoudelijke onderwerpen draagt bij aan 
de betrokkenheid van publieken. De programmalijnen vormen de overkoepelende paraplu voor de 

In 2019 is 
geprogrammeerd vanuit de programmalijnen Walk-in Worlds en Driving Technology. 
 

 Walk-in Worlds (2019-2020): Bij Walk-in Worlds gaat het om de interactie tussen 
verschillende culturen en werelden. De programmalijn richt zich primair op de meerwaarde en 
opbrengsten van diversiteit; een kleurrijke visie, die uitgaat van kansen, mogelijkheden en 
ontmoeting. Wat gebeurt er als we het contact daadwerkelijk aangaan - de verbinding leggen 
- zonder daarbij bepaalde confrontaties uit de weg te gaan? Wat levert deze interactie ons op? 
Individueel en voor de samenleving als geheel? Wat betekent diversiteit binnen de cultuur, 
maar ook bij de kunstenaar zelf? Wat betekent integratie, zowel tussen bevolkingsgroepen, als 
binnen de culturele sector zelf? 

 Driving Technology (2017-2020): Digitale media en technologie beïnvloeden de manier 
waarop de samenleving functioneert, hoe veiligheid en privacy worden ervaren en hoe wij 
denken over tijd en ruimte. Technologische ontwikkelingen hebben impact op het persoonlijke 
en professionele gedrag van mensen en dragen bij aan een steeds veranderende visie op onze 
samenleving. Het gaat hierbij zowel om de wijze waarop technologie de mens en 
maatschappij aanstuurt, als om bestúring van die technologie; wie beheert deze laag, wie 
geeft deze vorm en in wiens belang? Hoe houden wij als burgers zeggenschap over de digitale 
platforms? Hoe beïnvloedt technologie ons dagelijks leven en sociale processen? Hoe houden 
we oog voor de belangen die gemoeid zijn met technologie? Welke keuzen liggen achter de 
gebruikte algoritmes? En wie bepaalt welke data verzameld worden?  

 
Tetem heeft in het eerste kwartaal van 2019 meerdere bijeenkomsten georganiseerd om de nieuwe 
programmalijnen voor 2021-2024 te formuleren. Tijdens deze bijeenkomsten heeft Tetem inhoudelijke 
input gevraagd van mensen en organisaties uit de regio, om ervoor te zorgen dat het programma 
goed aansluit op de behoeften van bewoners en organisaties. Er zijn gesprekken gevoerd met 
individuele kunstenaars en kunstliefhebbers, techneuten en mensen uit het onderwijsveld, 
vertegenwoordigers van de atelierstichtingen, ambtenaren van de gemeenten Enschede en Hengelo, 
leden van de Raad van Toezicht van Tetem, het Comité van Aanbeveling van het Maker Festival Twente 
en met partnerinstellingen.  
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Vanuit deze input zijn twee nieuwe programmalijnen opgesteld: 
 

 Happy Incidents (2021-2022): In een samenleving die steeds individueler en complexer 
wordt, is het van belang dat we relaties aangaan en verbindingen leggen. De sociale media 
leveren een voortdurende druk om te posten en geliked te worden, maar dragen niet bij aan 
intimiteit. Deze nieuwe ontheemdheid vraagt om onverwachte ontmoetingen, gebeurtenissen 
en vondsten - Happy Incidents -  die een post-technologische intimiteit teweegbrengen. 

 Society 5.1 (2021-2024): In een samenleving waarin technologie een steeds belangrijker rol 
inneemt is het van belang dat we technologie zó inzetten dat ze maatschappelijke 
ontwikkelingen ondersteunt en knelpunten helpt op te lossen. Hoe kunnen techniek en data 
ingezet worden bij het vervullen van individuele wensen en behoeften? Welke ethische 
aspecten spelen hierbij een rol? Hoe ziet een wereld eruit waarin mensen en machines 
samenleven? Welke nieuwe kansen biedt de relatie tussen mens en machine op artistiek vlak? 

 

4.2 Tentoonstellingen randprogramma  
 
Tentoonstellingen ontstaan vanuit onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken maar zijn 
niet persé de afronding van het onderzoek. De tentoonstellingen hebben een agenderende functie en 
bieden ruimte voor activiteiten en interactie. Kunstenaars en ontwerpers maken deel uit van het 

tentoonstellingsprogramma is een belangrijke rol weggelegd voor co-creatie met publiek en partners 
uit andere domeinen.  
 
In aansluiting op het tentoonstellingsprogramma vindt onder de noemer Events een 
randprogrammering plaats. Het tentoonstellingsprogramma en het onderzoek daaromheen vormen - 
direct en indirect - de basis voor deze events. Om goed op de actualiteit te kunnen inspelen kent de 
programmering van events een doorlooptijd van twee tot vier maanden. Bij het ontwikkelen en 
realiseren van events werkt Tetem veelal vanuit co-creatie, hierbij staat verbinding vanuit de inhoud 
voorop. De diversiteit van partners en mogelijkheden tot samenwerking leiden tot activiteiten als 
artist-talks, ontwerpateliers, symposia, kennisateliers, workshops etc.   
 
Een groeiende groep bezoekers (kinderen maar ook volwassenen) wil meer grip krijgen op 
veranderingen ingegeven door technologie, door zélf te experimenteren en nieuwe technieken te 
ontdekken. Het Exploring-Lab biedt ruimte aan deze vraag. Individuele bezoekers maken kennis met 
de processen en technieken achter de kunstwerken van de tentoonstelling. Bezoekers wordt 

kader waarin e-cultuur begrijpelijk wordt gemaakt. Het Exploring-Lab verlaagt de drempel van Tetem 
als presentatieruimte en trekt daardoor nieuwe publieken. Het Exploring-Lab is elke middag geopend. 
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WALK-IN WORLDS 
 
Tentoonstelling 
De Amerikaanse kunstenaar Abner Preis neemt op een speelse manier het publiek mee in zijn wereld 

Enschede op zoek naar verhalen over schoonheid en de ideale samenleving. Deze verhalen en 
ontmoetingen verwerkte Abner in zes Virtual Reality (VR) installaties die het publiek de mogelijkheid 
boden een kijkje te nemen in verschillende werelden. 
 
In The Big Dance kruip je onder een grote jurk, alwaar je door een divers en vrolijk gezelschap wordt 
uitgenodigd om mee te dansen en te spelen. Passing Down Poetry neemt je mee in het huis van een 
Syrische familie waar een gedicht - doorgegeven van grootvader op dochter op kleinzoon - wordt 
voorgelezen. Chilling with the Chickens laat je delen in bijzondere momenten in het leven van kippen, 
terwijl je plaats neemt op de vloer tussen het hooi en de stenen. In Celebrating the Holy Object: You 
volg je door museumzalen de rattenvanger van Hamelen, die een koor van operazangers met zich 
meeneemt die speciaal voor jou een expressief lied zingen. The Happiest Day of My Life voert je mee 
terug in de tijd naar een nostalgische wereld waar ouderen vertellen over de mooiste dag van hun 
leven. De geanimeerde VR installatie The Flower neemt je mee op een ingrijpende reis door een stad 
die na een catastrofe door de gezamenlijke inspanning van de gemeenschap opnieuw wordt 
opgebouwd. Tot slot was er de audio installatie Kitchen Conversations, waarbij je aanschuift bij de 
tafelgesprekken tussen Abner en verschillende inwoners van Enschede over het belang van een sterkte 
community en hetgeen ons allen verbindt. 
 
Kunstenaar: Abner Preis 
Partners: Ariënsstaete, Consensus Vocalis, De Wonne Enschede, Dierenopvang Enschede, 
Kennisplatform Integratie en Burgerschap en Rijksmuseum Twenthe 
Periode: 17 januari t/m 7 april 2019 
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VR2-D2 
Een evenement waarin het onderzoek van Sickhouse en Tetem naar de verschillende lagen van VR 

tot de diverse toepassingen van deze technologie in de wereld van gaming, kunst, gezondheidszorg, 
bedrijfsleven en onderwijs. Abner Preis vertelde over de impact van VR en 360 graden video 
technologie op zijn artistieke proces. Emiel Harmsen (UT-onderzoeksproject OpenIMPRESS) ging in op 
de invloed van VR op onze perceptie van realiteit en op onze zintuigen. Roelof Terpstra (directeur 
van The Virtual Dutchmen) vertelde over innovatieve 3D visualisaties en virtual experiences waarmee 
ze o.a. sociale en creatieve projecten tot leven brengen. Ook kon het publiek VR installaties 
uitproberen als Half Life VR van The Royal Swedish Opera, Bananza! van TeYosh en verschillende 
virtual sounds omgevingen. 
Datum: 15 maart 2019 i.s.m. Sickhouse 

 
Exploring-Lab: Zelfontworpen hologram 
Bezoekers experimenteerden met de betoverende verschijningsvormen van een zelfontworpen 
hologram. Deelnemers kozen een voorwerp dat voor hen geluk uitbeeldde en vertaalden dit naar een 
video die zij konden projecteren met een zelfgebouwd hologram prisma.  
 
Onderwijsprogramma 
In het onderwijsprogramma voor het primair en voortgezet onderwijs bekeken leerlingen de 
tentoonstelling van Abner Preis en maakten op een verkennende en speelse manier kennis met virtual 
reality. Ook onderzochten ze de begrippen geluk en gelukkig zijn. Aansluitend plaatsten de leerlingen 
een eigen gemaakte tekening (PO) of video (VO) in een virtuele wereld. 
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DOUBLE COMPASS

Tentoonstelling
Bij de installaties van de Belgische kunstenaar Lawrence Malstaf

lichamelijk onderdeel van de gebeurtenis en beleef 
levende installatie die het publiek uitdaagt om een machine te volgen of zich ertegen te verzetten. 

Speciaal voor de tentoonstelling in Tetem had Lawrence een tweede Compass ontwikkeld die voor het 
eerst
die de bezoeker om zijn/haar middel draagt en als in een magnetisch veld door de ruimte begeleidt. 
De machine leidde de bezoeker naar links en naar rechts tijdens het lopen door virtuele gangen en 
ruimtes die waren geprogrammeerd in de fysieke tentoonstellingsruimte van Tetem. Al lopend gaf de 
machine via onzichtbare elektromagnetische velden een impuls van afstoting of aantrekkingskracht. 
De drager van Compass werd gevraagd om een keuze te maken tussen luisteren of weerstand bieden, 
tussen leiden of geleid worden, of iets ertussenin. 

Kunstenaar: Lawrence Malstaf
Periode: 31 januari t/m 5 mei 2019

Rafal Hrynkiewicz, designer bij T-Xchange over Double Compass:

De beleving van het werk is zodanig dat degenen die het hebben ervaren er zeker over zullen 
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Artist Talk Lawrence Malstaf: De anti-automaat  
Lawrence Malstaf ziet zijn werk als anti-automaten. Anti-automaten veroorzaken onvoorspelbaarheid 
en prikkelen en ontregelen de zintuigen. Lawrence vertelde over zijn praktijk als installatiekunstenaar 
waarin geanimeerde objecten, anti-automaten en toeval centraal staan.  
Datum: 31 januari 2019 
 
Technofencing: meegaan of weerstand bieden aan de machine  
Het werk Compass roept interessante vragen op over de ethische en filosofische implicaties van 
mechanismen, technieken en technologieën die de mens (aan)sturen. Peter-Paul Verbeek (hoogleraar 
Filosofie van Mens en Techniek) vertelde over de wijze waarop het menselijk lichaam geconditioneerd 
wordt door technologie en ging daarbij in op de ethische grenzen van deze beïnvloeding. Aansluitend 
gingen de deelnemers aan de slag met het ontwerpen van gedrag beïnvloedende technologie. 
Datum: 6 februari 2019 i.s.m. DesignLab 
 
Theatervoorstelling: Voorbij de onzichtbare wereld van Compass  
Theatermaker Bran Remie raakte gefascineerd door de onzichtbare wereld achter Compass en zocht 
vormen om dit zichtbaar te maken. Bewegingsacteur Simon Wagter onderzocht de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het bewegen met Compass; de ritmes, de vervoeringen en weerstanden. Als 
Twentse Kunst Alliantie (TKA) ontwikkelden zij een locatievoorstelling te midden van de 
tentoonstelling Double Compass. Michael Nagenborg (Assistent Professor Philosophy Science 
Technology and Society aan de Universiteit Twente) bezocht de voorstelling op 3 april en vertelde over 
zijn onderzoek waarin de relatie tussen technologie en lichaam centraal staat. Hij gaf een publieke 
reflectie op het maakproces van de voorstelling.   
Datums: 30 maart, 3, 7 en 14 april 2019 i.s.m. TKA en Universiteit Twente 

Exploring-Lab: In contact met zelfsturende robots 
Bezoekers programmeerden een zelfsturende robot. Via een lijnenspel en kleurcodering liep het 
robotje - de Ozobot Evo - het door de deelnemer uitgezette parcours. De robot detecteert obstakels, 
beweegt er handig omheen en volgt opdrachten op als omkeren, oversteken en zelfs ronddraaien als 
een tornado. 
 
Onderwijsprogramma 
In het onderwijsprogramma voor het primair (PO 7 en 8) en voortgezet onderwijs (VO-OB) bekeken 
leerlingen de tentoonstelling Double Compass en maakten zij kennis met interactieve kunst en 
programmeren. Zij ondergingen de ervaring van het aangestuurd worden door geprogrammeerde 
kaders. Ook gingen zij zelf aan de slag met het programmeren van hun eigen mBot, die vervolgens de 
interactie met de omgeving aanging.  
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BE YOUR OWN ROBOT

Tentoonstelling
Sander Veenhof is gefascineerd door Augmented Reality: een technologie die de realiteit verbindt met 
virtuele objecten. Inmiddels is AR op weg om een massamedium te worden. Met de komst van de 3e 
generatie AR-brillen zullen we steeds vaker geconfronteerd worden met virtuele verschijningen die op 
een ingrijpende manier ons doen en laten bepalen. Dat zal niet alleen ons wereldbeeld beïnvloeden, 
maar zelfs onze eigen positie in de wereld gaan veranderen. Kunnen mensen straks kiezen in welk 
domein zij zich begeven, of bepaalt het merk van je bril of je in een Apple, Google of Facebook wereld 
rondloopt? In de tentoonstelling Be Your Own Robot kregen de bezoekers een actieve rol en 
zeggenschap over hun eigen semi-digitale zelf. Het publiek kon hands-on aan de slag en zichzelf 
restylen met behulp van een Hololens en een virtuele outfit, of zichzelf upgraden alsof het al 2029 was. 
Sander Veenhof liet ons nadenken over de rol die we kunnen spelen om te zorgen dat de 
maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van techniek zich voltrekken op een manier 
die wij wenselijk vinden. 

Kunstenaar: Sander Veenhof
Curator: ViolaVirus
Partners: KunstenLandschap en Maker Festival Twente
Periode: 11 april t/m 30 juni 2019

Ine Gevers, artistiek directeur Stichting Niet Normaal over Be Your Own Robot:

(macht)verhouding tussen burger, bedrijfsleven en overheid kom je al snel uit op antikritiek die 
soms wat zeurderig van toon is. De ontwikkeling op het gebied van robotica en Al is niet tegen 
te houden en alternatieve posities die meebewegen en tegelijk de valkuilen weten te benoemen 
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Artist Talk Sander Veenhof 
Soms lijkt het alsof we de ontwikkelingen op het gebied van techniek nauwelijks kunnen bijhouden. 
Erop vooruitlopen kan volgens Sander Veenhof wél. Met zijn uiteenlopende AR projecten nodigt hij 
het publiek uit een wereld te betreden waarin realiteitszin geen hindernis vormt. Deze insteek 
kenmerkt zijn onderzoek naar de vraag in hoeverre en op welke manier AR een sociale en 
maatschappelijke impact kan hebben. In zijn Artist Talk ging Sander in op toekomstige ontwikkelingen, 

hnologie en welke bijzondere rol de 
kunstwereld hierin kan spelen. 
Datum: 11 april 2019 

 
GOGBOT Café: Big Data is watching you 
De razendsnelle groei van Big Data, algoritmes en biometrie en de invloed ervan op de 
machtsverschuiving van mens naar computer stonden tijdens deze avond centraal. Professor Ciano 
Aydin vertelde over zijn onderzoek naar de wijze waarop technologieën onze identiteit, vrijheid en 
leven beïnvloeden. Arthur Boer en Boris Smeenk gingen in op hun kunstprojecten waarbij kunstmatige 
intelligentie de menselijke wereld interpreteert op basis van algoritmes, beelden en classificaties. Elise 
Marcus lichtte het project Mother Earth Network toe dat via kunstmatige intelligentie een nieuwe 
manier biedt om empathie te voelen voor onze planeet. Sander Veenhof ging in op de vraag of we in 
de toekomst nog een mogelijkheid hebben om onszelf  te zijn. 
Datum: 23 mei 2019 i.s.m. Planetart en Universiteit Twente 
  
Leap into AR 
Don Blaauw (Studio No More Mondays) gaf een talk over de verschillen tussen Augmented, Virtual en 
Mixed Reality en ging in op de verschillende mogelijkheden en toepassingen van AR. Deelnemers 
konden de AR-bril Magic Leap One uitproberen en leerden met behulp van Magic Leap One Creator 
digitale tekeningen en soundscapes in de AR-wereld te plaatsen. Het publiek creëerde één gezamenlijk 
samenhangend verhaal. 
Datum: 19 juni 2019 i.s.m. Fontys Hogeschool 
 
Exploring-  
Bezoekers ontdekten met een speciale AR app allerlei virtuele schatten binnen de muren van Tetem. 
Ze werden zich daarmee bewust van de wijze waarop AR de perceptie op ontwikkelingen in de eigen 
omgeving kan veranderen. Ook maakten bezoekers zélf virtuele objecten en avatars en plaatsten deze 
in het gebouw.   
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ORIGINALS 
 
Tentoonstelling 
Douwe Dijkstra en Jules van Hulst onderzochten de essentie van culturele identiteit en vertaalden dit in 
twee experimentele en interactieve video installaties: Kijkersfile en No More Masterpieces. Door fysiek 
tussen de video installaties te bewegen kon je als kijker op zoek gaan naar de vermeende kern. 
 
Kijkersfile onderzocht het gemis van een kernachtige culturele identiteit. Via een mix van 
archiefbeelden, observaties in de openbare ruimte en in de studio geënsceneerde scènes werd de 
relatie met het buitenleven belicht. Van een inheemse bevolking in het regenwoud waar de westerse 
beschaving nog niet heeft weten door te dringen tot tropische planten bij het tuincentrum. De 
installatie belichaamt het verlangen om terug te gaan naar een geromantiseerde natuur waar niemand 
ooit was. De Indiaan was als symbool gekozen vanuit de gedachte dat veel Westerse kinderen met 
plastic Indianen poppen spelen, maar in werkelijkheid geen idee hebben waar de Indiaanse cultuur 
over gaat en wat de achterliggende rituelen zijn.  
 
No More Masterpieces was een tweezijdige video installatie waarin de voor- en achterkant van een 
beeldende zoektocht elkaar ontmoetten. Het werk baseert zich op het gedachtengoed dat kunst zich 
altijd weer opnieuw in het hier en nu moet manifesteren. Deze opvatting komt van de Franse 
toneelschrijver en kunstenaar Antonin Artaud en sluit aan bij de zoektocht van Douwe en Jules naar de 
kern van een culturele identiteit. De installatie in Tetem toonde enerzijds een nieuwe montage van een 
oorspronkelijke zwart-witfilm en anderzijds het maakproces.  
 
De ruimtelijke indeling van de installatie maakte het voor de kijker onmogelijk om beide werken 
tegelijk te aanschouwen. Pas als je bewoog en tussen de twee schermen schakelde, werd het hele 
onderzoek zichtbaar. 
 
Kunstenaars: Douwe Dijkstra en Jules van Hulst  
Partner: Maker Festival Twente 
Periode: 9 mei t/m 25 augustus 2019 
 
Exploring-Lab: De Animatiemachine 
Bezoekers maakten met behulp van de animatiemachine een mini-film van zichzelf. Een soort stop-
motion, maar toch nét even anders. Hierbij werden zij uitgedaagd na te denken over hun eigen 
culturele identiteit.   
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LOST ENERGY  
 
Tentoonstelling 
Een goede en betrouwbare energievoorziening is belangrijk voor onze samenleving. Energie-
innovaties dragen bij aan duurzame economische groei, verminderen van CO2-uitstoot, ontwikkelen 
van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten ervan. De praktijk laat echter zien dat er 
een grote kloof ligt tussen onderzoek en toepassing. Hoe laat je een breed publiek anders nadenken 
over energie? Drie kunstenaars ontwikkelden een visie op energietransitie en namen het publiek hierin 
mee met interactieve installaties.  
 
In het RadaRad van Reinier Kranendonk fietste je jezelf over de kop en kon je ervaren hoe jouw eigen 
lichaamsenergie ingezet kan worden als aandrijving voor een bijzondere kermisattractie. Bij Project 
Plastic Poep van Elise Leusink leverde je zélf de energie om een beetje plastic te smelten en kon je 
ervaren hoeveel deze energie eenheden letterlijk aan menselijke arbeid kosten. Het duo 
KunstConstructie trok door de provincie op zoek naar een object dat je hebt gekocht, maar niet echt 
nodig hebt en waarvan je een beetje spijt hebt. LostEnergy dus! Er werd massaal meegedaan aan deze 
challenge, zowel op locaties als online. De verloren objecten en de verhalen waren te zien tijdens de 
tentoonstelling. Tien studenten van de opleiding Communicatiewetenschap van de UT hebben de 
kunstenaars ondersteund in het onderzoek en de ontwikkeling. 
 
Kunstenaars: Elise Leusink, Reinier Kranendonk en het duo KunstConstructie (Françoise Braun en 
Casper Teijgeler) 
Partners: Universiteit Twente en Provincie Overijssel 
Periode: 4 juli t/m 15 september 2019  
 
Lost Energy op pad 
Het RadaRad van Reinier Kranendonk was te zien op festivals als het Maker Festival Twente in 
Enschede, Kannen & Kruiken in Zwolle en Kunstmoment Diepenheim. De installatie van 
KunstConstructie reisde na de tentoonstelling in Tetem verder naar Diepenheim, Losser en Oldenzaal. 

 
Exploring-Lab: Energy Lab 
Bezoekers experimenteerden met diverse soorten energie. Hoe zet je wind om in stroom? En kan dat 
misschien ook andersom? Wat betekent kinetische energie precies? Wat is de invloed van vormgeving 
op de energetische opbrengst?  
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XENOBODIES IN MUTATION

Tentoonstelling
Lichamen zijn niet statisch en ongerept. Ze besmetten elkaar, mengen zich, laten sporen achter en 
creëren nieuw leven. Lichamen muteren, veranderen en transformeren; het is aanpassen of sterven! 
Deze transformaties gebeuren ongemerkt en continu. Ons hormonale lichaam wordt dagelijks 
verstoord door giftige luchtdeeltjes die we inademen en door de microplastics die we via voedsel 
binnenkrijgen. Bij iedere aanraking vindt een uitwisseling van miljoenen onzichtbare microben tussen 
lichamen plaats. De vraag is dan ook: hoe te leven als de xenomutaties (xeno = vreemd) die we nu 
eenmaal zijn? Hoe verandert het denken over onszelf wanneer we geconfronteerd worden met de 
onophoudelijke transformatieve relaties van onze eigen lichamen?

Voor de tentoonstelling Xenobodies in Mutation onderzochten de kunstenaars Sonja Bäumel, Mary 
Maggic en de verschillende betekenissen van onze xenobodies. Welke consequenties
hebben muterende lichamen op het gebied van onze voortplanting, seks en geslacht? Wat betekent 
de continue uitwisseling van microben tussen menselijke en niet-menselijke lichamen, voor onszelf en 
de natuur? En wat gebeurt er als de muterende lichamen een relatie aangaan met technologie? We 
zijn altijd al xeno geweest, de uitdaging ligt in hoe we over onze muterende lichamen moeten denken, 
en hoe we ermee kunnen leven en werken.

Kunstenaars: Sonja Bäumel, Mary Maggic en
Curator
Partners: AKI ArtEZ en GOGBOT
Periode: 29 augustus t/m 17 november 2019

Angelique Spaninks, directeur MU over Xenobodies in Mutation:

technologie te combineren en onze anthropocene hangups te doorbreken. Mary Maggic ging 
daarin het verst met haar Genital Panic. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er in de stoel gegaan 
zijn om hun anogenital distance te laten scannen en toe te voegen aan de Alien Genital 
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Hacking Plants & Big Tech 
Welke eigenschappen hebben mensen en planten gemeen? Welk voordeel valt daaruit voor de mens 
te behalen in relatie tot technologische ontwikkelingen? Kunstenaar en biotechnoloog 

 voert artistieke experimenten uit waarmee ze de fundamenten van onze (bio)technologische 
de interactie aan met het publiek over de verhouding tussen de 

mens, planten, dieren en microben in het technologische tijdperk van algoritmes en genetische 
manipulaties.  
Datum: 30 oktober 2019 

 
Biodemonology Night 
Biodemonology Night: on practicing Xenobodies by Witches, Hackers and Nonhumans stond in het 
teken van veranderende lichamen die beïnvloed worden door technologie en milieuvervuiling en de 
implicaties van deze mutaties op de manier waarop wij onszelf als mens definiëren. Tijdens de avond 
werd de korte film Apple Grown in Wind Tunnel (2000) van Steven Matheson vertoond, over een 
ondergronds netwerk van zieke mensen die wanhopig op zoek zijn naar alternatieve methoden van 
zelfzorg in 
en Sonja Bäumel vertelden over hun werk en onderzoek voor de tentoonstelling Xenobodies in 
Mutation. Mary Maggic sloot aan via Skype. 
Datum: 31 oktober 2019 i.s.m. AKIA ArtEZ en ArTEZ Studium Generale 
 
For All Unruly Bodies 
De werken en het onderzoek van Mary Maggic dagen de rol van schepper uit en richten zich op de 
impact van giftige stoffen en hormonale verstoringen op seksualiteit en lichamen. Kunnen we 

over haar onderzoek naar queerness, toxiciteit en geslacht. Ook belichtte ze hoe wetenschap en media 
daarmee omgaan. Na de talk gaf Mary een live genitale scan performance. Daarna konden de 
deelnemers een eigen genitale scan maken. 
Datum: 10 november 2019 
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Museumnacht Enschede  - Xenobodies: Gelaatkunde 
Wat vertelt jouw gezicht over je karakter? In de gelaatkunde gaat men ervan uit dat iemands uiterlijk 
iets zegt over het innerlijk. Zo kan bv. de stand van je ogen iets zeggen over hoe extravert je bent en 
de kromming van je neus iets over je ambities. Het publiek ontdekte tijdens de Museumnacht 
Enschede hoe de statische verhoudingen en vormen van het gezicht de persoonlijkheid bepalen. 
Komen de observaties overeen met de werkelijkheid?  
Datum: 12 oktober 2019 
 
Exploring-Lab: Bioplastic maken 
Ons lichaam krijgt onbedoeld kleine stukjes plastic binnen bij het eten van verschillende soorten 
voedsel, het drinken uit plastic flessen, of door simpelweg lucht met microplastics in te ademen. De 
gezondheidseffecten van microplastics zijn nog onbekend en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft 
een oproep gedaan om het gebruik van plastic zoveel mogelijk te beperken. Kan bioplastic hierin 
verschil maken? Bezoekers gingen 
te vermengen, een kleur te kiezen en de ontstane massa te laten drogen, kreeg je echt plastic, maar 
dan op natuurlijke basis én afbreekbaar.  
 
Onderwijsprogramma 
In het onderwijsprogramma voor het primair (PO 7 en 8) en voortgezet onderwijs (VO-OB) bekeken 
leerlingen een tweetal werken uit de tentoonstelling Xenobodies in Mutation. De leerlingen 
onderzochten de invloed die technologie en de materialen (kunnen) hebben op de ontwikkeling van 
ons lichaam. Hoe verandert ons lichaam door de microplastics in ons eten en drinken? De leerlingen 
maakten zelf bioplastic van natuurlijke grondstoffen.  
 
Projecttentoonstelling AKI BIO MATTERS: BIODESIGN OF PLASTOCENE 
Het groeiende onderzoek naar het Antropoceen - het tijdperk van geologische veranderingen 
veroorzaakt door de mens - heeft ons kritisch laten kijken naar onze relatie met de natuur, technologie 
en de materialen die we uitvinden. Creëren onze duurzame technologische oplossingen en 
wetenschappelijke ontdekkingen wel een toekomst waarin we willen leven? 
Deelnemers van AKI BIO MATTERs presenteerden met de tentoonstelling Biodesign of Plastocene hun 
onderzoek naar nieuwe biomaterialen. AKI BIOMATTERs is een artistiek onderzoeksprogramma van 
AKI ArtEZ dat in 2018/2019 de problemen van het Antropoceen heeft besproken en speculeerde over 

 
 
Kunstenaars: Emmy Muijtstege, Ketiskia Hodge, Lisa Maartense, Melle Foortjes, Talitha Fruneaux, 
Tammam Azzam en Vera van Oostveen 
Curator  
Periode: 27 maart t/m 7 april 2019 
 
Symposium: Biomatters of a precarious future 
Curator  vertelde tijdens haar lezing 

plastic afvalcultuur. Promovendus Anna Volkmar 
Cats: Re-introducing precari -kritische zorgen en onze 
onzekere relatie met technologie. Cultuursocioloog Ruben Jacobs 

ijd van het 
Antropoceen. 
Datum: 27 maart 2019 i.s.m. ArtEZ studium generale 
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SLIDE TO UNLOCK

Tentoonstelling
Wij worden steeds meer gebruikers van technologie, zonder dat we echt begrijpen hoe die 
technologie nu precies werkt. Daarmee lijkt de relatie tussen ervaring en kennis ingrijpend te 
veranderen. Fotograaf Sjoerd Knibbeler verrichte artistiek onderzoek naar de invloed van tablets en 
smartphones op de ontwikkeling van de beeldtaal. Met een paar vingerbewegingen kun je alles op je 

werkt? Welke ideeën, wetenschap en uitvindingen liggen eraan ten grondslag? En welke invloed heeft 
deze ontwikkeling op ons als individu en op de samenleving als geheel? 

Sjoerd nam het publiek mee naar de oorsprong van de fotografie zelf - het afbeelden van licht - en gaf 
een nieuwe invulling aan één van de oudste fotografische procedés: het fotogram. Werkend in de 
donkere kamer gebruikt hij het licht dat tablets en smartphones uitstralen om afdrukken te maken op 
lichtgevoelig fotopapier. Zo ontstaan directe en unieke afdrukken als een permante weerslag van wat 
er zich zo vluchtig op de beeldschermen heeft afgespeeld. Naast het fotografische werk speelde de 
wisselwerking tussen 3D software en analoge fotografie en lichtprojecties een rol in de tentoonstelling.

Kunstenaar: Sjoerd Knibbeler
Partners: Fotomanifestatie Enschede, Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie
Periode: 3 oktober 2019 t/m 5 januari 2020

Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht over Slide to Unlock:
fysieke uitkomst ervan vond ik het meest 

indrukwekkend. De kunstenaar doorbreekt daarmee de grens tussen het klassieke ambacht van 
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Talk en workshop 
Sjoerd Knibbeler gaf op drie locaties een talk over het ontstaansproces van zijn werk en de 
tentoonstelling Slide to Unlock in Tetem. Wat is er allemaal voor nodig om uitvindingen te kunnen 
doen en tot nieuwe ideeën te komen? Deelnemers gingen aan de slag met het afdrukken van 
fotogrammen met behulp van een telefoon of tablet en leerden hoe zij hun digitale foto kunnen 
vereeuwigen op fotopapier. 
Datums: 4, 5 en 6 november 2019 i.s.m. Bibliotheek Rijssen, Bibliotheek Wieden en Maker Festival 
Twente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Museumnacht Enschede - Slide to Unlock: Shake it like a polaroid picture! 
Bezoekers werden uitgedaagd om met behulp van lichtfilters een compositie te maken en om binnen 
deze setting een instant polaroidfoto van zichzelf te maken. Publiek werd zich hierbij bewust van de 
invloed van licht en compositie op beeldvorming.    
Datum: 12 oktober 2019 
 
Exploring-Lab: Fotogrammen maken 

kunnen inzetten om een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Daarbij lieten de deelnemers hun mobiel of 
tablet functioneren als lichtbron en drukten ze een digitale afbeelding af op lichtgevoelig papier.  
 
Educatieprogramma 
In het onderwijsprogramma voor het primair onderwijs (PO 3 en 4) bekeken leerlingen de 
tentoonstelling Slide to Unlock. Zij leerden over de verschillende fotografische methodes die gebruikt 

digitale collage.  
 

  



21 
 

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO 
 
Tentoonstelling 
Kunstenaars van de internationale community iii bezien vanuit eigen perspectief vragen rond identiteit 
en migratie: Waarom ben je weggegaan uit je eigen land? Zou je terug willen en waarom? Wat maakt 
dat je in Nederland wilt blijven? Hoe voelt het om je een andere taal en cultuur eigen te maken? De 
antwoorden zijn gebruikt in diepte-interviews waarin levensangsten en verlangens als input zijn 
gebruikt voor drie nieuwe kunstinstallaties. 
 
Davide Tidoni en Matteo Marangoni gaan in Strangers in Karaoke de uitdaging aan om vertrouwd te 
raken met een vreemde cultuur en taal. Davide vroeg allochtone iii kunstenaars om populaire 
Nederlandse liedjes in hun moedertaal fonetisch op te schrijven en in te zingen. In de karaoke-
installatie van Matteo werd je uitgenodigd om samen met de kunstenaars mee te zingen met een 
cliché-lied uit hun land van herkomst. Op speelse wijze werd het publiek geconfronteerd met 
ongemakkelijke stereotypen uit verschillende landen. In Tune of the Hamlets brengt Daniël Siegersma 
vijf Nedersaksische dialecten samen middels een sociaal interactief experiment waarin de dialecten 
zich in één lied verenigen en overlappen. De zangers zingen in het Drents, Gronings, Stellingwerfs, 
Twents en Urks. Als bezoeker kon je de installatie beïnvloeden door de verschillende dialecten te 
mixen en te bepalen naar welk dialect je wilde luisteren. In het Nederlands Gastronomisch 
Inburgeringsexamen reageert Wen Chin Fu op haar ervaring met het behalen van haar 

voedselcultuur. Ze vond ook vragen die de meeste autochtone Nederlanders niet zouden kunnen 
beantwoorden. Voor de tentoonstelling had Wen Chin een alternatieve immigratietest ontworpen 
waarmee je jouw kennis kon testen over de Nederlandse cultuur. De uitkomst bepaalde welke lekkernij 
je na afloop kreeg. 
 
Kunstenaars: Wen Chin Fu, Matteo Marangoni, Daniël Siegersma en Davide Tidoni  
Partner: iii 
Periode: 21 november 2019 t/m 16 februari 2020 
 
Exploring-Lab: The game is on 
Bezoekers stapten middels een game in de virtuele wereld en ontdekten spelenderwijs hoe je andere 
culturen kan ontdekken en verschillende werelden met elkaar kunt verbinden.  
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4.3 Stadsprogramma & 4Talent  
 
Om het gesprek aan te gaan met culturele verenigingen en zorg- en welzijnspartners is de 
stadsprogrammering ontwikkeld. Tetem programmeert vóór en mét partners. Partners worden 
uitgenodigd vanuit verschillende perspectieven het aangeboden programma te ervaren. Partners zijn 
niet alleen toeleverancier voor deelnemers maar ook co-creator van events. Deze aanpak resulteert in 

mma richt zich op de stad en 
legt sector overstijgend verbindingen met partners in Enschede. 
 
Enkele voorbeelden van de Stadsprogrammering in 2019: 

 Power Noord maakte heel 2019 gebruik van de faciliteiten, technieken en kennis van Tetem. 
Voor verschillende groepen bewoners uit de wijk werden meerdaagse taal-, computer- en 
mediatrainingen georganiseerd en/of gefaciliteerd. 

 De Stichting Archikidz Enschede organiseerde op 23 maart een gratis activiteitendag. Op deze 
dag konden kinderen kennis maken met het ontwerpen en bouwen van een maquette onder 

Wonen in de wolken 110 kinderen 
bouwden droomhuizen, luchtkastelen en fantasiebouwwerken. 

 De senioren van de filmclub Bruggert werden ter voorbereiding van de Week van de 
Amateurkunst (WAK) getraind in het werken met verschillende technieken. Gewapend met de 
nieuwe kennis en ervaringen hebben zij de activiteiten rond de WAK vastgelegd.  

  mei het festival voor de Democratie. Tetem ondersteunde het 
festival inhoudelijk en logistiek. Gedurende het festival waren er op verschillende plekken in 
Tetem workshops te volgen die de verbinding legden tussen digitale cultuur en democratie.  

 De initiatiefnemers van de jaarlijkse Vijvervrijdagen organiseerden eind juni / begin juli op vier 
aaneensluitende vrijdagen diverse muzikale concerten bij de vijver in Roombeek. Tetem 
faciliteerde de vijvervrijdagen met openstelling en techniek. 

 Op 6 juli is - in samenwerking met bewonersbedrijf Beien en de wijkraad Deppenbroek - het 
Bewonersfestival georganiseerd. Uitgangspunt was om bewoners in contact te brengen met 
locaties in de buurt, waar ze niet zo snel komen. Ruim 20 initiatieven uit de stad waren 

240 (nieuwe) 
bezoekers uit de wijk. 

In 4Talent wordt aan talentvolle jongeren (VO en MBO) uit de regio ruimte geboden om hun dromen 
waar te maken. Jongeren krijgen de kans om een vervolgstap te maken in hun ontwikkeling. Of het nu 
gaat om het ombouwen van een zitgrasmaaier tot een transformer, het maken van een horrorfilm of 
het ontwikkelen van een game. Onder begeleiding van professionele makers werken de jongeren aan 
verwezenlijking van hun droom.  
 
In 2019 hebben we gewerkt aan 3 projecten: 

 Met een groep van 8 jongeren (in de leeftijd van 9-12 jaar) uit de wijk Roombeek hebben we 
gewerkt a J na een intensieve training 
een aantal maanden de ontwikkelingen in hun eigen leefwereld in beeld gebracht.  

 Vier jongeren (in de leeftijd van 13-15 jaar) hebben vier maanden gewerkt aan de productie 
van I Zij volgden binnen het project theaterlessen, leerden een 
script schrijven, filmen en monteren. Twee van deze jongeren maken nog regelmatig gebruik 
van ons FilmLab. 

 Vier jong volwassenen (in de leeftijd van 17-19 jaar) die elkaar hebben leren kennen via 
Mediant hebben een fotoserie gemaakt over jongeren en hun aansluiting met de samenleving.  
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5 | PLATFORM  
 

5.1 Visie op de ontwikkeling van het netwerk  
 
Tetem wil een actieve bijdrage aan een op maken gericht ecosysteem leveren, waarbij lokale structuur 
en regionaal netwerk elkaar versterken. We delen onze kennis en stellen ons netwerk open voor 
Maakplaatsen- en Generatorpartners. Innovatie, technologie en creativiteit staan voorop. We werken 
nauw samen met bedrijven, onderwijs, overheden en culturele instellingen in de 14 Twentse 
gemeenten. Wij geloven dat kennisdeling en het stimuleren van creativiteit en inventiviteit van belang 
is voor de artistieke, sociale en economische ontwikkeling van de regio. 
 

5.2 Twentse Maakplaatsen 
 
De Maakplaatsen bieden een speels en prikkelend activiteitenprogramma voor kinderen en 
volwassenen dat gericht is op technologie, digitalisering en maakprocessen. Tetem ondersteunt de 
Maakplaatsen bij het ontwikkelen van een maker-mindset en makereducatieprogramma. We 
programmeren en produceren met partners uit het sociale en culturele domein. We werken samen met 
bibliotheken, cultuurhuizen, culturele instellingen, fablabs, jongeren- en buitenschoolse opvangcentra 
in alle 14 Twentse gemeenten. Op deze manier ontstaat een fijnmazig op leren en maken gericht 
ecosysteem.  
 
In 2019 zijn door de toekenning van landelijke middelen voor de Proeftuin Maakplaatsen-Generators 
de ontwikkelingen rond de Maakplaatsen in een stroomversnelling geraakt. Begin 2019 waren rond de 
10 partners uit 6 Twentse gemeenten aangehaakt. Zomer 2019 waren dit al 25 partners uit alle 
Twentse gemeenten en eind 2019 was het aantal partners opgelopen tot maar liefst 40! 
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In de periode mei t/m september 2019 is een brede inventarisatie gemaakt in alle 14 gemeenten. 
Partners vanuit verschillende domeinen zijn uitgenodigd om input te leveren voor nieuwe 

hebben ruim 100 partijen uit heel Twente deelgenomen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van 
nieu ideeën.  
 
Om aan te kunnen sluiten bij de behoeften en mogelijkheden die leven bij de partners zijn een aantal 

. Het Vrije tijd programma biedt 
verschillende instapniveaus. Het instapniveau wordt bepaald door de technologische kennis, ambities 
en de durf van partners. Partners worden getraind in het verzorgen van een activiteit en krijgen de 
beschikking over de techniek en materialen die nodig zijn om de activiteit uit te voeren. Voor de ene 
partner is het verzorgen van een relatief eenvoudige soldeer workshop al een hele stap terwijl een 
andere partner moeiteloos een workshop hologrammen ontwerpen geeft. De ene partner 
programmeert een aantal activiteiten per maand terwijl de andere partner ruimte kan maken voor 1 
activiteit per vakantie. Deze flexibiliteit om in te stappen op elk niveau en capaciteit maken dat het 
Vrije tijd programma sterk verschilt per uitvoerpartner. We zien steeds meer partners uit het sociale 
domein (denk aan jongerencentra, kinderopvang en welzijnswerk) instromen in het Vrije tijd 
programma. 
 
Om te zorgen dat ieder kind in Twente in de eigen gemeente op structurele basis een hoogwaardig op 
technologie en maakcultuur gericht programma kan volgen hebben we in samenwerking met de 
bibliotheken en cultuurhuizen het High Tech programma ontwikkeld. Het programma geeft kinderen 
de mogelijkheid om kennis te maken met actuele technieken als, bio hacking, augmented reality, 
drones programmeren en robots programmeren. Dit programma wordt op een zelfde wijze 
aangeboden in alle 14 Twentse gemeenten.  
 
Ook hebben we een Mobiel Lab ontwikkeld. Dit Mobiele Lab kan voor 2 tot 4 weken op locatie worden 
geplaatst. Met het Mobiele Lab willen we de kwaliteiten uit verschillende domeinen met elkaar 
verbinden. We hebben het Mobiele Lab ingezet op scholen (PO en VO). Onze techniekcoaches hebben 
hierbij zowel artistieke als technologische kennis toegevoegd aan het onderwijs. Ook is het Mobiele 
Lab geplaatst in jongerencentra. De jongerenwerkers en techniekcoaches hebben samen voor 
openstelling en programma gezorgd. Deze samenwerking maakt het mogelijk jongeren in een voor 
hen vertrouwde omgeving op een artistiek en technologisch hoog niveau vertrouwd te laten raken 
met  MaakCultuur.  
 
Tenslotte is er een trainingsprogramma ontwikkeld voor de Maakplaatsenpartners, MKB en 
professionals uit bv. het onderwijs en de cultuur. In 2019 hebben 120 mensen deelgenomen aan het 
trainingsprogramma.  
 
Met deze mix aan activiteiten zijn de Maakplaatsen in zeer korte tijd uitgegroeid tot een waardevol 
concept voor heel Twente, waarin kennisdeling en kennisverspreiding centraal staan. 
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5.3 Maker Festival Twente  
 
Het Maker Festival Twente (MFT) is een familiefestival en ontmoetingsplaats voor creatief en technisch 
experiment. Bedrijven, kunstenaars, wetenschappers, makers, ondernemers en doe-het-zelvers laten 
zien wat ze maken en delen hun kennis. Kunst, vormgeving, techniek, ondernemers en onderwijs 
worden samengebracht om elkaar te ontmoeten, inspireren en uit te dagen. Bezoekers ervaren en 
beleven door zelf te dóen. 

Thema MFT 2019 
Het Maker Festival Twente werkt ieder jaar met een nieuw thema om zo de edities hun eigen karakter 

 film van Fritz 
Lang uit 1927. De film laat de disruptieve invloed van de industrialisatie op de samenleving zien en 

blijven; verstedelijking, de robotisering van arbeid en digitalisering van de democratie. Hoe zorgen we 
dat onze grote steden - - leefbaar blijven? Vraagt de nieuwe situatie om een 
veranderde visie op wonen? In hoeverre verschilt een visie op wonen voor de stad, met die van de 
krimpregio? Hoe kunnen we binnen de verstedelijkte omgeving op een duurzame wijze wonen en de 
voedselvoorziening regelen? 
 
Recent onderzoek van het World Economic Forum geeft aan dat er in 2022 weliswaar 75 miljoen 
banen verdwenen zullen zijn door de robotisering, maar dat er tegelijkertijd 133 miljoen banen 
ontstaan door machines die werk uit handen nemen. De nieuwe banen ontstaan vooral daar waar 
menselijke competenties belangrijk zijn/blijven. Volgens het rapport zal in 2025 maar liefst 52% van 
het huidige werk vervangen zijn door machines. Wat is de invloed van robotisering op het werkveld? 
Hoe kunnen we tot een goede - voor de mens gezondere - werkverdeling komen tussen mens en 
robot? Welke vaardigheden zullen we onszelf moeten aanleren ten gevolge van de robotisering? 
 
Metropolis heeft een duidelijke moraal; alleen als de elite en de arbeider samenwerken, kunnen zij een 
goede wereld bouwen. En de machine moet niet bepalend maar dienend zijn. Nu elk special effect kan 
worden gecreëerd met een machine, moet je oppassen dat het democratische gesprek en de 
creativiteit en flexibiliteit van denken niet verloren gaan.  
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Verbinding Twentse Maakplaatsen 
Het Maker Festival Twente heeft een directe koppeling met de Twentse Maakplaatsen. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat je kinderen al jong met technologie in aanraking moet brengen, willen ze later 
kiezen voor een technisch beroep. Vanuit deze gedachte zijn de Twentse Maakplaatsen ontwikkeld. 
Met de Maakplaatsen is een netwerk ontwikkeld waarin iedere bewoner van Twente op individueel 
passende wijze in aanraking kan 
aangesloten. I

door onder de aandacht bij een groot en divers 
publiek. Door een koppeling te maken tussen de Twentse Maakplaatsen en het Maker Festival Twente 
krijgen  deelnemers uit het Maakplaatsen programma in de regio de mogelijkheid vaardigheden te 
tonen, verdiepen of verbreden tijdens het jaarlijkse Maker Festival Twente in mei. 
 
De programmering van het Maker Festival Twente 2019 bestond uit de volgende onderdelen: 

 MFT Outdoor: In 2019 is - in aansluiting op het thema Metropolis - op het buitenterrein een 
stad ontwikkeld met drie verschillende stadsdelen met ieder een eigen karakter. Het eerste 
stadsdeel richtte zich op nieuwe woonvormen. Hiervoor ging kunstenaar Hans Runge op zoek 
naar nieuwe functies voor afgedankte objecten. Het tweede stadsdeel richtte zich op 
duurzaamheid, je kon er o.a. meebouwen aan het DIY-Huis Twente. In het derde stadsdeel 
stond ontspanning en onthaasting centraal, bezoekers konden er bv. plaatsnemen in een op 
hout gestookte whirlpool.  

 Interculturele Food & Maker Market: Om nieuwe (internationale) publieken aan het MFT te 
binden hebben we dit jaar een nieuw onderdeel geïntroduceerd, namelijk de interculturele 
Food & Maker Market. Dit was geen standaard foodmarket waarbij de bezoeker alleen kon 
eten, maar een market waarbij de bezoeker eerst zélf aan de slag moest als maker. 

 Makers & Inspiratiebeurs: Een tweedaagse beurs waar ontwerp- en maakprocessen werden 
gedemonstreerd en de resultaten hiervan werden gedeeld. Kunst, vormgeving, techniek, 
ondernemers en onderwijs werden samengebracht om elkaar te ontmoeten, inspireren, maar 

dan 70 ontwerpers, vormgevers en kunstenaars werd niet alleen ingezet vanwege de 
esthetische kwaliteiten of symbolische waarde, maar gaf bezoekers tevens inzicht in het 
creatieve ontwerp-, maak- en innovatieproces. Bezoekers en deelnemers leerden van en mét 
elkaar.  

 Onderwijsprogramma: In de twee weken voorafgaand aan de Makersbeurs vonden de Play & 
Learn dagen en de Maak-Carrousels plaats. Tijdens de Play & Learn dagen volgden leerlingen 
van diverse scholen presentaties en workshops die aansloten bij het MFT. Leerlingen uit het 
VO konden op deze manier kennis maken met ontwikkelingen op het gebied van technologie 
in ons dagelijks leven. Een gedeelte van de makers leverde zowel input tijdens de Play & Learn 
dagen als tijdens de Regio Maker Festivals in Hengelo en Almelo. In hoofdstuk 4 is 
aanvullende informatie opgenomen over de Play & Learn dagen. Tijdens de Maak-Carrousels 
werden korte workshops gegeven in de gymzaal of aula van de school. Leerlingen uit het PO 
gingen o.a. aan de slag met 3D pennen, stop-motion, MaKeyMaKey, robotica en 
programmeren. Op deze wijze kregen ze een beeld van wat zij konden verwachten tijdens het 
Maker Festival Twente. De workshops worden per leerjaar aangepast qua niveau, zodat ze 
zowel voor leerlingen uit groep 3 als groep 8 een uitdaging vormen. 

 Regio festivals in Almelo en Hengelo: In Almelo en Hengelo vonden de Regio Maker 
Festivals plaats. Tijdens deze festivals gingen de jonge bezoekers zélf aan de slag bij 
verschillende workshops en werden er demonstraties gegeven, zoals de elektriciteit workshop 
van Ontdek Hightech Almelo en de geluidstekno-generators van Pronksnor. Doordat deze 
festivals in Almelo en Hengelo plaatsvonden, waar tevens veel leerlingen in contact kwamen 
met het onderwijsprogramma, kwam de sociale omgeving van de leerlingen (ouders, 
bekenden) eveneens kennis maken met het geboden programma. Dit zorgde voor extra 
enthousiasme, voornamelijk bij de jeugd, om ook naar het MFT zélf te komen. 
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De afgelopen jaren is het MFT flink gegroeid; zowel qua omvang als in kwaliteit en betekenis. Elk jaar 
wordt gewerkt aan uitbreiding en bestendiging van lokale samenwerkingen en het vinden en aangaan 
van nieuwe samenwerkingsrelaties met partners uit o.a. Enschede, Almelo en Hengelo. 
 

5.4 Generators  
 
Generators zijn underground cultuurmakers uit Twente die actief zijn in het veld van creativiteit, 
technologie en innovatie. Denk aan activiteiten en initiatieven op het gebied van creatieve technologie, 
game-design, dance en avant-garde kunst. Tetem ondersteunt de Generators bij het ontwikkelen van 
het netwerk, bereiken van nieuwe doelgroepen en het vergroten van de zichtbaarheid van 
activiteiten. Een inclusieve en levendige stad is de humuslaag voor een goed functionerend cultureel 
ecosysteem, hetgeen weer van invloed is op een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Generators 
kunnen hier positief in bijdragen. 
 
In 2019 hebben de Generators verder vorm gekregen. In samenwerking met Generators is gewerkt aan 
het vinden van gedeelde uitgangspunten voor de oprichting van het platform. Ook is er een website 
gerealiseerd en is een start gemaakt met de oprichting van een Generators Fonds. Er is commitment 
over doelstellingen en werkwijze van het fonds en het zoeken naar sponsoren die willen inleggen als 
het fonds is opgestart. 
 
Binnen Generators wordt gewerkt vanuit vier werkgroepen: Generators Fonds, Zichtbaarheid, 
Professionalisering en Programma. De werkgroepen komen eens per maand tot eens per twee 
maanden bij elkaar. De output van de werkgroepen wordt terug gekoppeld tijdens halfjaarlijkse 
plenaire bijeenkomsten waar zowel Generators als beoogde Generators voor worden uitgenodigd. Een 

G
willen opstarten zodra het fonds daadwerkelijk in werking treedt. 
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6 | TALENT 
 

6.1 Visie talentontwikkeling en professionalisering  
 
Tetem wil (jong) talent uit de regio een kans bieden om te werken aan de ontwikkeling van talent, 
netwerk en professionalisering. Tetem ondersteunt makers die innovatief zijn, kritisch denken en 
interdisciplinair werken. We werken met makers die zich vanuit hun persoonlijke achtergrond of 
fascinatie bezighouden met de impact van technologie op de samenleving. Kunstenaars en ontwerpers 

 
 
Ondersteuning van talent gebeurt op basis van de leervraag van de individuele kunstenaar. We gaan 
uit van action based learning; leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie. 
Met deze aanpak willen we het individueel leren verbeteren en direct koppelen aan prestaties in de 
eigen kunstenaarspraktijk. Ook wordt er gewerkt aan opdrachten uit het bedrijfsleven, de non-profit- 
en publieke sector. 
 
Tetem beschikt over hoogwaardige maakfaciliteiten en gedreven en ervaren lab managers. Er is een 
MediaLab gericht op digitale cultuur, een Makerspace en ProductieAtelier gericht op MaakCultuur en 
een extern atelier voor het ontwikkelen van ruimtelijk werk en installaties. Talent kan gebruik maken 
van de binnen de organisatie aanwezige expertise en faciliteiten 
 

6.2 Talenten 
 
In 2019 is gewerkt met een zevental kunstenaars en ontwerpers. Eén traject is voortijdig afgebroken 
vanwege langdurige ziekte van de maker. De trajecten van de overige zes makers verschillen sterk van 
elkaar: 
 
Marnix van den Berg 
Marnix van den Berg is beeldend kunstenaar en in 2013 afgestudeerd aan de AKI ArtEZ Fine Art Media 
in Enschede. Marnix is sinds 2017 verbonden aan Tetem. In een talentontwikkelingstraject heeft Tetem 
hem begeleid om een professionaliseringsslag te maken in zijn fotostudio en de presentatie van zijn 
werk. Leerdoelen die hierbij hoorden waren o.a. het ordenen van zijn archief, het ontwikkelen van 
verdienmodellen en het ontwikkelen van tentoonstellingen en presentaties. Gedurende het project 
heeft Marnix geëxposeerd in de Beurs van Berlage en in Cuba. Het ontwikkelingstraject van Marnix is 
eind 2019 afgerond. 
 
Esmay Groot Koerkamp en Stephanie Nypels 
Esmay en Stephanie zijn beiden beeldend kunstenaar en in 2016 afgestudeerd aan de AKI ArtEZ Fine 
Art Media in Enschede. Esmay en Stephanie zijn vanaf 2017 verbonden aan Tetem. In opvolging op 
een intern talentontwikkelingstraject heeft Tetem hen anderhalf jaar begeleid in de Nieuwe Makers 
Regeling, een regeling van de Provincie Overijssel voor talentontwikkeling en professionalisering van 
jonge makers. De uitdaging voor beide kunstenaars lag in het combineren van hun werkwijzen en het 
verbreden van hun technische kwaliteiten. Dit resulteerde in Zandpeer, een korte film met een 
bijbehorende expositie. De tentoonstelling was van 12 juli t/m 16 augustus te zien bij B93 in Enschede. 
De filmpremière vond plaats op 12 juli in Concordia in Enschede en is daar van 9 t/m 16 augustus als 
voorfilm te zien geweest. In het vervolgtraject onderzoekt Tetem samen met Esmay en Stephanie waar 
hun project Zandpeer nog meer kan worden gepresenteerd. Het doel van dit vervolgtraject is om de 
kunstenaars te begeleiden in de opvolging van hun gemaakte werk. 
 
  



29 
 

Melle Nieling 
Melle Nieling is beeldend kunstenaar en in 2017 afgestudeerd aan de AKI Fine Art Media in Enschede. 
Melle is sinds 2018 verbonden aan het talentontwikkelingstraject van Tetem. De leervraag van Melle 
lag in het onderzoeken wat zijn volgende stap als kunstenaar kon zijn. Tetem heeft Melle begeleid in 
zijn aanmelding voor het Royal College of Arts in de studierichting Contemporary Art Practice - Critical 
Practice in Londen. Na zijn toelating bestond de begeleiding uit het werven van fondsen om de studie 
te bekostigen. Het resultaat hiervan is dat hij 3 fondsen toegekend heeft gekregen. Zo ontving hij 
15.000,- van het Prins Bernhard Cultuurfonds, 4.000,- van het Hendrik Mullerfonds en 1.000,- van 
Stichting de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude. Melle studeert sinds zomer 2019 aan de 
Royal College of Arts in London. 
 
Willemijn Calis 
Willemijn Calis is beeldend kunstenaar en in 2016 afgestudeerd aan de AKI ArtEZ Fine Art Media in 
Enschede. Willemijn is vanaf 2018 verbonden aan het talentontwikkelingstraject van Tetem. In dit 
traject had zij o.a. als doel om zichzelf als kunstenaar en haar werk te promoten. In 2019 heeft zij een 
kunstopdracht voor het Bewonersfestival in Enschede Noord uitgevoerd. Tetem heeft Willemijn 
ondersteund in het maakproces rondom deze opdracht. Ook heeft Tetem haar begeleid naar een 
fototentoonstelling in het kader van de Fotomanifestatie Enschede. Dit traject is eind 2019 afgerond.   
 
Ole Nieling 
Ole Nieling is beeldend kunstenaar en in 2017 afgestudeerd aan de AKI Fine Art Media in Enschede. 
Ole is sinds 2018 verbonden aan Tetem. Een leerdoel van Ole was om een residentieprogramma op te 
zetten waar hij samen met andere kunstenaars kon werken. Tetem heeft Ole begeleid in de 
procesmatige aanpak van dit programma en bij het in contact komen met mensen die een soortgelijk 
programma beheren. Vanwege persoonlijke omstandigheden is zijn traject eind 2019 voortijdig 
afgebroken/on hold gezet. 
 
Hannelotte van Elst 
Hannelotte van Elst is beeldend kunstenaar en in 2016 afgestudeerd aan de AKI ArtEZ Fine Art Media 
in Enschede. Hannelotte is vanaf 2018 verbonden aan Tetem. Tetem begeleidt Hannelotte in haar 
professionalisering. Sinds eind 2019 is zij ingestroomd in een Nieuwe Makers-traject; een regeling van 
de Provincie Overijssel voor talentontwikkeling en professionalisering van jonge makers. Hannelotte 
wil haar technische en onderzoeksvaardigheden uitbreiden. Er wordt gewerkt aan een publicatie en 
bijbehorende website die beiden eind 2021 zullen worden opgeleverd.  
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7 | EDUCATIE  
 

7.1 Educatieve visie  
 
Wie een eeuw geleden naar school ging wist vrij zeker hoe zijn/haar toekomst eruit zou zien. Die tijd is 
voorbij. Jongeren hebben zoveel meer keuzemogelijkheden dan vroeger en de wereld verandert 
sneller dan ooit tevoren. Je kunt er niet meer vanuit gaan dat de kennis en vaardigheden van vandaag 
antwoorden geven op de vragen van morgen. Jonge mensen zullen hun leven lang moeten leren, 
creatief zijn en flexibel blijven. Zij die zich weten aan te passen aan nieuwe omstandigheden houden 
hun voorsprong. Educatie bij Tetem is gericht op de overdracht van de kennis en vaardigheden die 
daarvoor nodig zijn. 
 
In Roombeek Cultuurpark zijn drie grote kunst- en cultuurinstellingen gevestigd die elkaar perfect 
aanvullen op het gebied van cultuureducatie. RCE richt zich op de mogelijkheden om nieuwe wegen in 
te slaan. Tetem helpt mensen een weg te vinden in de snel veranderende samenleving, die in steeds 
sterkere mate gedomineerd wordt door technologie. Wat zijn de sociaal maatschappelijke implicaties 
hiervan? De Museumfabriek gaat over de vraag hoe mensen zich altijd hebben laten inspireren door 
de natuur bij het bedenken van vernuftige oplossingen voor praktische vragen. De Museumfabriek - 
met zijn natuurlijke, technische en cultuurhistorische collecties - gaat daarmee over de samenhang in 
de wereld. Rijksmuseum Twenthe heeft een collectie met zeven eeuwen kunst, van de middeleeuwen 
tot heden. Centraal staat de vraag: hoe geven wij als mens door middel van kunst vorm en betekenis 
aan de wereld om ons heen? 
 
Binnen de samenwerking is educatie de kernopdracht. Het onderwijs in kunst en cultuur heeft de 
toekomst. Daar worden de talenten opgeleid die later een voortrekkersrol kunnen vervullen in een 
creatieve kennissamenleving. In het educatie-aanbod ligt een sterk accent op het aanleren van 21st 
Century Skills. Leerlingen komen in aanraking met vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, 
probleemoplossend vermogen, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en 
culturele vaardigheden en zelfregulering. Op creatieve wijze ontwikkelen ze hun verbeeldingskracht, 
waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden en worden klaargestoomd voor de 
uitdagingen van de 21ste eeuw. 



31 
 

7.2 Educatie | ontwikkelingen PO  
 
De activiteiten voor het primair onderwijs (PO) bestaan enerzijds uit workshops, projecten en leerlijnen 
in aansluiting op de collectie en het brede werkveld van de partners, anderzijds uit workshops en 
projecten die een directe relatie hebben met een specifieke tentoonstelling. In een vroeg stadium is 

Tetem elkaar inhoudelijk en didactisch kunnen versterken. Dit heeft geresulteerd in een goed op elkaar 
afgestemd en spannend aanbod voor schooljaar 2019-2020. Digitale media, nieuwe technieken en 
21st Century Skills hebben een belangrijke plek in dit aanbod. Op deze wijze kan goed worden 
aangesloten bij de veranderende vraag vanuit het onderwijs.  
 
Voor de Museumfabriek is in 2019 een lessenserie ontworpen rond de vaste collectie van het museum. 
Kinderen maken middels een rondleiding kennis met de rijke textielgeschiedenis. Voorwerpen en 
machines van vroeger kunnen ze zowel bekijken als ervaren. Kinderen leren hoe het was om vroeger in 
de fabriek te werken, wat je allemaal moest doen en hoe het leven was. Aansluitend werken de 
kinderen aan creatieve opdrachten. Scholen kunnen daarbij een keuze maken voor ambachtelijke 
workshops als het spinnen van wol of het weven van textiel. Of juist ingaan op mechanisering en 
nieuwe technieken en aan de slag met robotica of het maken van bio-textiel. 
 
Voor het Rijksmuseum Twenthe is gekozen voor een focus op de vaste collectie. Kinderen maken een 

um kunt 
zien en beleven. De focus voor groep 1 en 2 ligt bij landschappen, voor groep 3 en 4 bij de 
zilverschatkamer. Groep 5 en 6 verdiepen zich in de kunst van de middeleeuwen, waarvan veel 
voorwerpen meer dan vijfhonderd jaar oud zijn. Groep 7 en 8 bekijken portretten van vroeger en nu. In 
aansluiting op de rondleidingen volgt een creatieve opdracht. 
 
Eind 2019 hebben de RCE-partners om de tafel gezeten om te kijken naar het brede totaal aanbod. Bij 
een aantal van de partners leefde de behoefte om het workshopaanbod compacter en overzichtelijker 

 leergebieden. Voorbeelden zijn 

-2021 wordt met 
deze nieuwe indelingen gewerkt.  
 
Naast het workshop aanbod kent RCE een rijk aanbod in leerlijnen. Leerlijnen nemen een steeds 
belangrijker plek in binnen het onderwijs. Ze bieden scholen de mogelijkheid om cultuureducatie 
stevig te verankeren in het onderwijs. De lesmiddelen-server stelt RCE in staat om op eenvoudige wijze 
leerlijnen aan te passen aan de wensen van het onderwijs. De tevredenheid van het onderwijs over de 
lesmiddelenserver en de aangeboden leerlijnen is groot. 
 
In 2019 zijn er veel lesmiddelen ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven. Bedrijven willen in 
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een bijdrage leveren aan het onderwijs maar 
weten vaak niet hoe. RCE heeft 11 bedrijven uit Almelo ondersteund bij het ontwikkelen van 
lesmiddelen voor het PO. In samenwerking met het Praktijkcentrum voor Procestechnologie Oost-
Nederland (PCPT) is een creatief en op maken gericht programma ontwikkeld waarmee RCE en PCPT 
samen het onderwijs bereiken. Samen met Urenco is een onderwijspakket ontwikkeld dat de koppeling 
legt tussen creativiteit en W&T. Samenwerking met het bedrijfsleven maakt het mogelijk om een voor 
de school relatief eenvoudig en betaalbaar programma aan te bieden. Het bedrijfsleven betaalt mee 
en daar hebben onderwijs en cultuur baat bij.  
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7.3 Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)  
 
De Raad voor Onderwijs stelt dat cultuureducatie in het hart van het onderwijs hoort; daar wordt het 
fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Deze visie van de Raad voor Onderwijs 
sluit naadloos aan bij de visie en werkwijze van RCE. RCE heeft de CMK-regeling dan ook omarmd en 
participeert als cultuurpartner in Culturage binnen de Gemeente Enschede. Daarnaast participeert RCE 
in enkele provinciale pilots. 
 
Culturage 
Lokaal werkten twaalf Enschedese culturele instellingen en alle basisscholen aan de verbetering en 
vernieuwing van het cultuuronderwijs in Enschede. RCE neemt een actieve rol in binnen Culturage en 
draagt bij aan zowel de inbedding van cultuur binnen het onderwijs als de ontwikkeling van nieuwe 

de wensen van het onderwijs. 
In 2019 heeft RCE met 10 scholen gewerkt aan het implementeren van een leerlijn:   

 Islamitische basisschool Al Ummah maakt al geruime tijd gebruik van de erfgoed-leerlijn 
-l  

 De drie scholen die samenwerken in het IKC Twekkelerveld maken als sinds 2017 gebruik van 
de interdisciplinaire-

georiënteerde leerlijn werken OBS Twekkelerveld, KBS Paulusschool en CBS De Zevenster aan 
het zélf ontwikkelen van een website voor de scholen.  

 Met ZMLK (VO en VSO) De Huifkar is gewerkt aan de implementatie van de beeldende-leerlijn 
 

 

 
 Met SBO en VSO Het Roessingh en met KBS Alfonsus is gewerkt aan de implementatie van de 

 
 

 
 

implementatie was eind 2019 nog niet afgerond en loopt door in 2020. 

 
Ook stopten enkele scholen in 2019 met het gebruik van leerlijnen. Bij twee scholen was de oorzaak 
dat het project binnenschools werd uitgevoerd door hiertoe speciaal vrijgestelde leerkrachten. Dit 
betrof SBO De Spinaker (Creatief coderen) en VSO Het Meerik (Erfgoed voor het VSO). Met het vertrek 
van de leerkracht uit de school is jammer genoeg ook de uitvoer van de leerlijn gestopt. Op twee 
andere scholen heeft het stoppen met de leerlijn te maken met de keuze voor een andere discipline. 
Dit betreft KBS De Regenboog en OBS Prinseschool. 
 
In 2019 maakten in totaal 19 scholen uit Enschede gebruik van één of meerdere door RCE ontwikkelde 
leerlijnen. 
 
CMK-Overijssel 
Regionaal werkt RCE aan de ontwikkeling van verschillende pilots. Dit doen we samen met het primair 
onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en diverse cultuurpartners. In aansluiting op het advies van 
de Onderwijsraad werkt RCE aan een eigentijds curriculum. Dit is erop gericht om kinderen en 
jongeren een stevige basis te bieden voor hun persoonlijke, maatschappelijke en beroepsgericht 
functioneren. Kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren, leren probleemoplossend te denken, 
creatief te handelen en te reflecteren. Daardoor ontwikkelen ze zich spelender- en makenderwijs. Het 
ontwikkelen van creatieve vaardigheden en 21st Century Skills gaan hand in hand. 
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In 2019 is het project MaakCultuur opgeleverd. Dit project verbindt verschillende leerlijnen en 
vakgebieden en is ontwikkeld in samenwerking met diverse bibliotheken uit Twente. Het project maakt 

t 

lang enkele keren per week aan een betekenisvol onderwerp; er wordt een probleemstelling 
geformuleerd en gewerkt aan het vinden en creëren van oplossingen. De eerste weken worden de 
lesactiviteiten verzorgd door de groepsleerkracht die hiervoor een training krijgt. De laatste drie weken 
wordt een volledig Maak-Lab op de school geplaatst en werken de leerlingen samen met de 
groepsleerkracht en een techniekcoach van RCE een aantal keren per week aan hun eindproduct. In 

 
 
De pilotscholen hebben het project als zeer betekenisvol en positief ervaren. Groepsleerkrachten 
waren verbaasd over de snelheid waarmee de kinderen de technieken leerden beheersen. 
Kindgestuurde projectkaarten boden kinderen de ruimte hun eigen leerontwikkeling te volgen. Verder 
zagen we dat de meiden - die bij techniekonderwijs vaak afhaken - nu goed aangehaakt bleven, dit 
vanwege de koppeling met betekenisvolle onderwerpen.  
 
Eind 2019 maakten in totaal 33 scholen uit de provincie Overijssel gebruik van één of meerdere van de 
door RCE ontwikkelde leerlijnen. 19 van deze scholen zijn gevestigd in de gemeente Enschede. 
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7.4 Educatie | ontwikkelingen VO  
 
Naast reguliere workshops wordt binnen het VO veel gewerkt met leerraamwerken. Bij steeds meer 

elde 
leerraamwerken zijn goed inzetbaar voor projectonderwijs en kunnen een stevige basis bieden voor 
projectdagen. In de afgelopen jaren zijn een aantal vak- en discipline overstijgende leerraamwerken 
ontwikkeld voor verschillende scholen: Stedelijk Lyceum Zuid (Enschede), Kottenpark (Enschede), 
Reggesteyn (Rijssen en Nijverdal), Attendiz (Enschede), Carmel College (Oldenzaal en Denekamp) en 
het Avila College (Hengelo). Dit programma loopt naar volle tevredenheid van de scholen en heeft ook 
in 2019 op alle scholen voortgang gekregen. 
 
In 2019 is met de VO scholen het gesprek opgestart over de ontwikkeling van nieuwe vormen van 

cultuurontmoetingen. Budget hiervoor ontbreekt bij de scholen. In samenwerking met een het PiusX 

gewerkt met co-partnerschap. RCE heeft een aantal langlopende lessenseries ontwikkeld waarbij de 
school en RCE ieder een deel van de activiteiten invult. Zo is bijvoorbeeld een filmproject ontwikkeld 
waarbij RCE de opstart en montage workshops verzorgt en de groepsleerkracht met de leerlingen - 
met behulp van RCE lesmiddelen - werkt aan het maken van een storyboard en het filmen. De school 
kan hierbij gebruik maken van de techniek van RCE. De eerste resultaten van deze vorm van 
coproduceren zijn positief, In 2020 willen we deze vorm van coproducties in het reguliere aanbod een 
plek geven.  
 
Ook is in 2019 gewerkt aan de invulling van vragen vanuit het VSO. Een aantal VSO-scholen zouden 
vaker gebruik willen maken van het museum als leeromgeving of van de technologische kennis en 
materialen van RCE. De verschillen tussen de wijze waarop de leerlingen leren is groot en vaak wordt 
er gewerkt met groepjes van 4 of 5 leerlingen. Het werken met dergelijke kleine groepen is 
noodzakelijk voor de kwaliteit van het onderwijs maar maakt ook dat het inzetten van RCE-workshops 
niet binnen het budget past. Met Attendiz (Enschede) en Het Genselaar (Hengelo) is een pilot 
opgestart waarin de scholen gebruik kunnen maken van lesmiddelen, museum, de technologie en de 
technologisch geschoolde vrijwilligers van RCE. De docenten van deze VSO scholen zijn gezamenlijk 
getraind met de vrijwilligers van RCE. Samen hebben zij zich het workshop aanbod dat plaatsvindt in 
de musea eigen gemaakt en verzorgen zij de workshops voor de kleine groepjes leerlingen.  
 
In 2019 is ook weer intensief ingezet op Art2Go. Art2Go is een gezamenlijk initiatief vanuit de culturele 
instellingen in Enschede. Het project is ontwikkeld voor tweedejaars leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs. Iedere leerling uit Enschede maakt kennis met drie verschillende culturele instellingen en 
een breed cultureel programma. Leerlingen uit de regio maken kennis met twee of drie verschillende 
culturele instellingen. Het uitgangspunt achter Art2Go is eenvoudig. Iedere deelnemer maakt een 
keuze voor een themagebied en volgt gedurende één dag twee of drie workshops in aansluiting op dit 
thema. De workshops worden gevolgd in kleine groepen van max. 15 leerlingen. In 2019 werden er 
zeven themagebieden aangeboden: Straattaal, Stadsgeluiden, Bouwen, Horen, zien en zingen, Actie-
reactie, Nieuwsitem en Menskracht. Het merendeel van de themagebieden is aanpasbaar aan het 
niveau van de leerlingen. Een aantal themagebieden zijn specifiek gemaakt voor leerlingen van een 
bepaald niveau. 
 
In 2019 is het CMK project Beeldportfolio voor het VMBO opgeleverd. Het Beeldportfolio is een leerlijn 
die het in beeld brengen van de creatieve leerontwikkelingen van de leerling ondersteunt. Het biedt 
leerlingen de ruimte om vanuit eigen vakrichting creatieve lessen en cultuurontmoetingen te 
onderzoeken en te kijken wat de aangeboden lesstof betekent voor de eigen persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. De leerlijn is ontwikkeld in samenwerking met Reggesteyn (Rijssen) en is 
geïmplementeerd in alle VMBO klassen 1 t/m 3. 
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7.5 Educatie | ontwikkeling MBO  
 
Het MBO is een relatief kleine maar interessante partner binnen het educatie programma van RCE. 
Activiteiten voor het MBO vragen een hoge mate van inhoudelijke afstemming; een 
tentoonstellingsbezoek met daaraan gekoppeld een workshop voor studenten van de afdeling 
Ruimtelijk ontwerp vraagt op alle gebieden een andere aanpak dan een soortgelijk programma voor 
studenten Facilitair of Elektrotechniek. Daarnaast leeft de wens vanuit het MBO om de 
cultuurontmoeting te koppelen aan een beroepsopdracht. 
 
In 2019 hebben verschillende trajecten plaatsgevonden waarbij de verbinding tussen 
cultuurontmoeting en beroepspraktijk werd gelegd. Een deel van deze trajecten is gekoppeld aan het 
Maker Festival Twente (MFT), een ander deel aan opdrachten in DMF en Tetem. De cultuurinstelling 
heeft hierbij de rol van opdrachtgever. Enkele voorbeelden van opdrachten waaraan door MBO-ers in 
onderwijsverband is gewerkt zijn: ontwikkelen van een activiteitenprogramma voor het MFT, 
ontwikkelen van een workshop gaming voor het PO, uitvoeren van een enquête over cultuurbeleving 
onder PO leerlingen, ontwikkelen van een tentoonstellingspresentatie en ontwerpen van 
promotiemiddelen. Studenten maken kennis met onderwerpen die binnen de cultuurinstellingen 
spelen. Vervolgens werken ze deels in de cultuurinstelling en voor een ander deel binnen de school 
aan een praktijkopdracht. 
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8 | ZAKELIJK BELEID 
 

8.1 Bestuur en Toezicht  
 
Tetem wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 
drie leden. In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit: Chris Haarmeijer (directeur Re-lion), Symone de 
Bruin (Hoofd Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Apeldoorn) en Frank Kresin (rector Hogeschool van 
Amsterdam). Wilja Jurg is directeur/bestuurder van Stichting Tetem Kunstruimte. 
 
Governance Code Cultuur  
De Governance van Tetem is zo ingericht dat er op een bij de organisatie passende wijze wordt 
bestuurd, toezicht wordt gehouden en verantwoording wordt afgelegd. Uitgangspunten hierbij zijn 
transparant en integer handelen, met oog voor de belangen van de stakeholders. Tetem geeft hier 
invulling aan in de statuten, de financiële en inhoudelijke jaarverantwoording, structurele evaluaties en 
risicobeheer. Evaluatie gebeurt aan de hand van de richtlijnen zoals door Cultuur+Ondernemen 
beschreven in de Governance Code Cultuur. Implementatie van Governance Code Cultuur 2019 heeft 
plaatsgevonden. 
 
Tetem wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De leden van de Raad van Toezicht 
voeren onbezoldigd hun functie uit. De directeur-bestuurder is in loondienst van Tetem. De 
organisatievorm en het gevoerde beloningsmodel sluiten aan bij het profiel en de omvang van de 
organisatie. De RvT evalueert jaarlijks de Governance van de organisatie.  
 
Tetem heeft op dit moment een driekoppige RvT. Binnen de RvT is uitbreiding van het aantal leden 
onderwerp van gesprek. De complexiteit van de organisatie en de bijdrage uit publieke geldstromen is 
de afgelopen jaren toegenomen. Het is op dit punt niet zeker of de veranderingen die worden 
veroorzaakt door het project Proeftuin Maakplaatsen-Generators tijdelijk zijn of ook na 2020 kunnen 
worden gecontinueerd. Bij continuering zal de RvT kiezen voor uitbreiding van het aantal leden. Deze 
keuze biedt de mogelijkheid nieuwe expertise aan de RvT toe te voegen en de diversiteit te vergroten.  
 
De RvT vormt qua knowhow en competenties een afspiegeling van de onderdelen die binnen Tetem te 
herkennen zijn, maar ook van datgene wat de organisatie op dit moment nodig heeft. De 
samenstelling van de RvT is qua leeftijdsopbouw en culturele diversiteit minder divers dan gewenst. 
Alle bestuurders zitten in de leeftijdsgroep 40-50 jaar en bestuurders met een niet-westerse 
achtergrond ontbreken. Deze disbalans is onderwerp van gesprek binnen de RvT.  
 
De RvT reflecteert jaarlijks op de wijze waarop de organisatie de code toepast en is actief in het volgen 
van de maatschappelijke ontwikkelingen. De komende jaren wil Tetem werken aan het uitbreiden van 
de RvT. Het vergroten van de diversiteit is daarbij een van de belangrijkste aandachtspunten. Wij zullen 
hiertoe bij een volgende vacature een transparant proces inrichten, waarbij we ook actief binnen ons 
eigen uitgebreide netwerk gaan rekruteren.  
 
Verslag Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft in 2019 drie keer vergaderd. De directeur/bestuurder was aanwezig bij de 
bijeenkomsten van de Raad van Toezicht. Door de goede verstandhouding tussen enerzijds RvT-leden 
onderling en anderzijds de relatie RvT - directeur/bestuurder, konden alle zaken die aan de orde waren 
op een adequate manier worden afgehandeld. Een overzicht van de belangrijkste punten die aan de 
orde zijn geweest: 
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 De RvT heeft het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018 goedgekeurd en is geïnformeerd 
over de goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het jaarverslag 2018.  

 De RvT heeft het functioneren van de accountant geëvalueerd en gesproken met de externe 
accountant. Ook heeft de RvT de vervolgopdrachtverlening aan de account goedgekeurd. 

 De RvT heeft de Governance van de organisatie geëvalueerd en op een beperkt aantal punten 
bijgesteld. 

 De RvT heeft het functiescheidingsprotocol geëvalueerd.  
 De RvT heeft het functioneren van de directeur/bestuurder geëvalueerd. 
 De RvT heeft het eigen functioneren en bezoldigingsbeleid geëvalueerd. 
 De RvT heeft het opgestelde aftreedschema bewaakt. Eind 2019 zijn stappen gezet voor het 

aantrekken van een nieuw RVT-lid ter vervanging van Chris Haarmeijer.  
 De RVT heeft de ontwikkelingen rond de wet AVG gevolgd. 
 De RVT heeft kennis genomen van de uitgevoerde risico-scan. 
 De RVT is akkoord gegaan met de invoering van een pensioen voor de medewerkers in 

loondienst. 
 De RVT is akkoord gegaan met de overstap naar Triodos als huisbankier. 
 De RVT is akkoord gegaan met de aankoop van buurpand Stroinksbleekweg 18. 
 De RvT heeft de inhoudelijke en financiële voortgang van het programma gevolgd. 
 De RVT heeft gesproken over de toekomst en voortgang van het Educatiecluster. 
 De RvT heeft de prijsstelling van de producten en diensten van de organisatie geëvalueerd en 

prijzen voor de periode 2019-2020 vastgesteld. 
 De RvT heeft de ontwikkeling van het netwerk van en rond Tetem gevolgd. RvT-lid Frank 

Kresin heeft hierbij een actieve rol vervuld als aanjager van de onderzoeksfunctie van Tetem. 
 De RVT heeft toestemming verleend voor het aanpassen van de statuten van Tetem om zo 

onderzoek een formele plek te geven in de doelstellingen van de organisatie. 
 De RVT heeft actief input geleverd voor de programmalijnen 2021-2024 van Tetem. 
 De RvT heeft de voortgang rond het opstellen van de subsidieaanvragen 2020 gevolgd en 

heeft kennisgenomen van de bezuinigingstaakstelling voor 2020. 

 

8.2 Verantwoording Fair Practice en Diversiteit en Inclusie  
 
Tetem is een cultuurinstelling met een brede maatschappelijke taak en wordt voor een groot deel 
gefinancierd uit publieke middelen. De Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie dienen als 
leidraad voor het invullen van de opdracht. Het bestuur en de Raad van Toezicht van de organisatie 
onderschrijven de codes en deze worden dan ook actief toegepast in beleid en praktijk.  
 
Fair Practice Code  
De publicatie van de Fair Practice Code 1.0 (Kunsten 92) in 2017 heeft veel impact gehad op het 
organisatiebeleid aangaande de honorering van zowel medewerkers als makers. In 2017 is een plan 
opgesteld om in 4 jaar tijd te groeien naar een eerlijke honorering. In 2017 en 2018 is gewerkt aan een 
eerlijke beloning voor ZZP-ers en het ontwikkelen van een loongebouw. In 2019 is met de invoering 
van een pensioenregeling voor medewerkers in loondienst de laatste stap gezet om te kunnen 
voldoen aan de collectieve richtlijnen zoals vastgesteld door De Zaak Nu, de FNV Kunstenbond en de 
richtlijn kunstenaarshonoraria. Het pensioen is voor een belangrijk deel bekostigd vanuit een 
overbruggingsubsidie van de gemeente Enschede. De verhoogde honoraria voor kunstenaars worden 
bekostigd door het aanscherpen van het organisatieprofiel en het maken van keuzen in wat we willen 
bieden en aan wie. We produceren minder tentoonstellingen, maken bewuste keuzen aangaande met 
wie we willen samenwerken en slaan ook wel eens een activiteit waarvoor we gevraagd worden over. 
Deze scherpe keuzen - in combinatie met een sterke focus op de primaire processen en operationele 
effectiviteit - stellen ons in staat om zoveel mogelijk impact te genereren tegen reële kosten. 
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Naast aandacht voor de vergoeding voor makers en medewerkers neemt Tetem haar verantwoording 
binnen de keten. We gaan op zorgvuldige wijze om met representatie en naamsvermelding van de 
makers en samenwerkingspartners met wie we werken en hebben oog voor bronvermelding en 
eigenaarschap. We gaan het gesprek aan over het beloningsbeleid en de arbeidsvoorwaarden binnen 

functie- en loongebouw presentatie-  zoals opgesteld door De Zaak 
Nu. We gaan met samenwerkingspartners de dialoog aan over de hoogte van kunstenaarshonoraria en 
hanteren de richtlijn kunstenaarshonoraria zoals opgesteld door de BKNL als criterium binnen 
projectsamenwerkingen. Er is oog voor de verhouding tussen onbetaalde en betaalde krachten, 
secundaire arbeidsvoorwaarden en gelijke behandeling.  
 
We zijn een inclusieve organisatie die binnen de structuur en werkwijze van de organisatie ruimte 
zoekt om personeel uit een zo breed mogelijke representatie van de samenleving een plek te bieden. 
Gegevens over bedrijfsvoering worden waar mogelijk gedeeld en publiek toegankelijk gemaakt, 
hetgeen leidt tot inzicht in de financiële en operationele situatie van Tetem.   
 
Diversiteit en Inclusie 
In Twente zie je grote verschillen qua bevolkingssamenstelling tussen de steden en de elf kleine 
gemeenten. Almelo, Hengelo en Enschede zijn (voor Nederlandse begrippen) relatief cultureel divers. 
De kleine gemeenten daarentegen zijn relatief weinig cultureel divers. Overeenkomsten tussen de 
Twentse gemeenten liggen op het gebied van het gemiddelde opleidingsniveau, dat in Twente lager is 
dan in de rest van Nederland. Ook wordt in geen enkele Twentse gemeente het Nederlandse 
gemiddelde inkomen per inwoner gehaald. Daarbij kent Enschede een groep inwoners die behoren tot 
de derde en vierde generatie uitkeringsgerechtigden. De sociale immobiliteit onder deze groep 
inwoners is vaak hoog. 
 
De Code Diversiteit & Inclusie is actief ingebed in beleid en praktijk. Tetem is een sociaal en cultureel 
inclusieve organisatie als het gaat om personeel. De personeelsopbouw representeert de omgeving op 
het vlak van etniciteit, sociale afkomst, gender en leeftijdsopbouw. Daarnaast bieden we werkplekken 
voor o.a. statushouders, (digitaal) laaggeletterden en mensen met een fysieke of psychische beperking.  
 
Ook op het gebied van partnerschappen is Tetem een inclusieve organisatie. Sinds 2016 heeft Tetem 
een stadsprogrammeur die actief verbinding zoekt met zorg- en welzijnsinstellingen en culturele 
verenigingen in de stad. In de regio wordt binnen het Maakplaatsenprogramma intensief 
samengewerkt met bv. jongerenwerk en zorg- en welzijnsinstellingen. Om een betekenisvolle bijdrage 
te kunnen leveren programmeert Tetem vóór en mét deze partners. Deze aanpak resulteert in een 
grote diversiteit van partners. 
 
Binnen de programmering is Tetem niet binnen iedere pijler inclusief. Binnen de pijlers Platform en 
Educatie lukt het om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van een breed publiek. Dit komt 
mede door de samenwerking met onderwijs, culturele verenigingen en partners uit het sociale domein. 
Binnen de pijler Publiek kan nog een slag gemaakt worden; binnen de organisatie moet meer 
bekendheid komen met niet-westerse kunstenaars om een optimaal divers tentoonstellings- en 
eventprogramma te realiseren.  
 
Het publieksbereik van Tetem is overwegend divers. De programmering van Platform en Educatie 
gebeurt veelal in co-partnerschap met partners die eigen publiek meenemen. Met de openstelling van 
het Exploring-Lab is het publiek meer divers van samenstelling geworden. Alleen het publiek van 
events is minder divers dan gewenst.  
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RvT, directeur/bestuurder en een groot deel van de programmamedewerkers van Tetem zijn zich 
bewust van het belang van een inclusieve en diverse organisatie. Om deze urgentie ook te laten 
landen binnen de volledige organisatie is het nodig structureel aandacht voor het onderwerp te 
creëren. Inclusiviteit en diversiteit zijn daarom een terugkerend onderwerp op de agenda van het 
organisatieoverleg en krijgen aandacht binnen het excursie- en ontwikkelprogramma voor 
medewerkers.  
 
Er is een plan van aanpak dat er voor moet zorgen dat Tetem in 2024 op alle vlakken een inclusieve en 
diverse organisatie is. Belangrijk onderdeel van de aanpak is het vergroten van de bekendheid van 
programmamedewerkers met niet westerse digitale culturen en kunstenaars. Om expertise op te 
bouwen en kritische reflectie te genereren is een meerjarenprogramma opgesteld in samenwerking 
met de Adviesraad voor Burgerschap en Integratie. Zij zijn gespreks- en reflectiepartner voor Tetem als 
het gaat om inclusiviteit en diversiteit.  
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8.3 Communicatie  
 
Visie 
Onze communicatie is erop gericht verschillende publieksgroepen te betrekken bij tentoonstellingen 
en events die het verhaal vertellen van een maatschappij die in ontwikkeling is. We programmeren 
binnen programmalijnen die een duidelijke link hebben met actuele thema's uit de samenleving. We 
willen niet alleen dat publieken ons programma bezoeken, maar zien ook de toegevoegde waarde van 
input van publiek en partners. Daarom betrekken we ze in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van 
onze programma's. We kiezen voor dialoog, samenwerking en partnership als belangrijkste 
instrumenten.  
 
Interne communicatie 
Binnen de interne communicatie van Tetem staat de relatie tussen de organisatie en haar medewerkers 
centraal. Deze communicatie richt zich op drie aspecten: het sociale klimaat van de organisatie, de 
uitwisseling van informatie binnen de organisatie die bijdraagt aan de organisatiedoelstelling en het 
voor de medewerkers transparant maken van gemaakte keuzes. 
 
Het intranet speelt een belangrijke rol in de communicatie met medewerkers. Wekelijks worden via 

sen en tegenslagen worden gedeeld en 
medewerkers worden geïnformeerd over het beleid en projecten. Verder is er aandacht voor 
persoonlijke ontmoetingen in de professionele en informele sfeer. Professioneel via overleggen en 
trainingen. Informeel op openingen, borrels, de wekelijkse lunch voor wie op dat moment aanwezig is 
en het halfjaarlijkse medewerkers-etentje.  
 
Externe communicatie 
De externe communicatie richt zich op het onder de aandacht brengen van het programma bij publiek 
en media, het vergroten van de naamsbekendheid, het onderhouden en uitbouwen van het netwerk 
en vergroten van het draagvlak voor de organisatie zelf. We maken gebruik van een breed pallet aan 
marketing en communicatiemiddelen. 
 
De website van Tetem is dynamisch en interactief. We zetten sterk in op het aspect van visuele 
beleving, met De website van Tetem is een informatiekanaal 
voor bezoekers én pers. Voor publiek en geïnteresseerden biedt de website informatie over het 
actuele programma, alsmede over het in het verleden gevoerde programma. De pers kan 24 uur per 
dag via de website informatie en beeldmateriaal downloaden. Via onze blog, waar we regelmatig gast-
bloggers voor uitnodigen, zetten we aan tot opinievorming. Met onze website zetten we vooral in op 
verbinding, beleving en betekenisgeving, drie belangrijke kernbegrippen binnen onze organisatie.   
 
Tetem verspreidt 12 x per jaar een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is bedoeld voor actuele ontwikkelingen 
en nieuws vanuit de organisatie, alsmede informatie over tentoonstellingen en events. Ook worden 
door de organisatie gemaakte keuzes toegelicht. Social media zetten we in voor het verkrijgen van 
draagvlak in de stad voor diverse activiteiten, het genereren van belangstelling en het werven van 
bezoekers. Tetem maakt gebruik van Facebook, Twitter en Instagram. Zie voor aantallen en cijfers 
hoofdstuk 10: Kengetallen. 
 
Behalve de online middelen maakt Tetem ook gebruik van gedrukte communicatiemiddelen, zoals 
posters van tentoonstellingen en de tweemaandelijkse flyer met het programma-aanbod. Deze zijn 
vooral bedoeld om onze zichtbaarheid te vergroten. Vakbladen, dagbladen en lokale publicaties 
besteden regelmatig aandacht aan onze tentoonstellingen en events. We maken veel gebruik van free 
publicity en hebben daartoe goede contacten met de pers, de lokale dag- en weekbladen. Zie voor 
een overzicht hoofdstuk 12: In de Media. 
  



41 
 

Tevens is er een goede samenwerking met Enschede Promotie, de organisatie die zorgdraagt voor de 
promotie van de stad Enschede als geheel en die Tetem met grote regelmaat meeneemt in o.a. 
uitingen op de website, de agenda van de stad en billboard aankondigingen bij bushaltes en langs 
toegangswegen. Ook wordt actief ingezet op het plaatsen van informatie op de websites van lokale, 
regionale en landelijke partnerinstellingen zoals KunstNonStop, Gonzo (circus), De Zaak Nu, 
Museumtijdschrift, Museumserver, Evensi, Allevents en Uitzinnig. 
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8.4 Financiële stabiliteit 
 
Tetem is zich bewust van het belang van een financieel gezonde en stabiele organisatie. Financiële 
stabiliteit is echter geen vanzelfsprekendheid, maar een kwestie van zorgvuldig beleid.  
 

 De huisvestingskosten van Tetem zijn relatief laag. Factoren die hierin een rol spelen zijn de 
wijze waarop de financiering rond de koop van het pand Stroinksbleekweg 16 tot stand is 
gekomen, de wijze waarop invulling is gegeven aan het bouwproces en de visie van de 
organisatie op de lasten van het gebouw. Deze combinatie van factoren heeft de organisatie 
in staat gesteld de huisvestingskosten laag te houden. 

 In 2019 is het naastliggende pand Stroinksbleekweg 18 aangekocht waar de 
publieksactiviteiten in de loop van 2020 uitgebreid zullen gaan worden. De huisvestingskosten 
zullen ten gevolge hiervan stijgen.  

 Voor kosten die niet gemaakt worden hoeft ook geen dekking te worden gevonden. De 
overhead van Tetem is minimaal. Factoren die hierin een rol spelen zijn een sterke inzet van 
ICT, een hoge mate van kostenoptimalisatie en de inzet van vrijwilligers. 

 De procesgerichtheid van de organisatie heeft geresulteerd in een hoge mate van 
kostenoptimalisatie. Producten en processen worden zowel in tijd als in middelen gemonitord 
en geëvalueerd. Daardoor is het mogelijk de kwaliteit te leveren die gevraagd wordt en 
tegelijkertijd de kosten te bewaken, dan wel te verlagen. 

 Binnen de publieksprogrammering van Tetem wordt gewerkt met cofinanciering (financieel en 
30.349,-.  

 Daarnaast is er in 2019 24.111,- aan partner financiering ingebracht binnen het 
Productiehuis, dit valt onder de talentprogrammering. 

 Binnen de pijler Platform wordt gewerkt met cofinanciering (financieel en inkind). De bijdrage 
vanuit partners (inclusief sponsorbijdragen) was m.b.t. het Maker Festival Twente in 2019 
 41.969. De grootste financiële bijdragen in het MFT waren afkomstig vanuit het Almelo 

Promotie en deelnemende partners. De bijdrage vanuit partners (inclusief sponsorbijdragen) 
van de Maakplaatsen bedroeg 
afkomstig van Bibliotheken en Cultuurhuizen uit de Twentse gemeenten.  

 Binnen het educatie programma dragen partners Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek 
niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel en inkind bij door de inzet van mensen en 
middelen. De bijdrage vanuit Rijks  107.085 en die van De 

 
 Binnen het educatie programma betaalt het onderwijs een reële prijs voor een kwalitatief goed 

product. De bijdrage vanuit het onderwijs, activiteiten en diensten  156.059,- 
 Om schenkingen te kunnen ontvangen heeft Tetem een ANBI-status.  
 Om de financiële continuïteit van de organisatie te waarborgen is het noodzakelijk dat de 

organisatie liquide en solvabel is. Om tot een verbeterde liquiditeit te komen is het nodig om 
naast de opbouw van vaste activa ook te werken aan het vergroten van het vrij opneembaar 
vermogen. In 2019 had 10.370,-. 

 Er is een subsidiebeschikking Voor een bijdrage aan een EFRO-project afgegeven door het 
consortium Wetropolis aan Stichting Tetem Kunstruimte ten behoeve van de Leerlijn 

n 
deze subsidie plaatsgevonden. Managementproblemen binnen het consortium Wetropolis 
creëren onzekerheid over het vervolg van het project en uitbetaling van het project. 
De subsidie is daarom niet opgenomen als vordering. 
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8.5 Continuïteit in relatie tot Corona 
 
De Jaarrekening 2019 is opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit. Door het 
uitbreken van de corona pandemie - en alle verstrekkende sociale en economische gevolgen - is een 
uitzonderlijke situatie ontstaan. 
 
De maatregelen die directeur/bestuurder van Tetem heeft genomen liggen op drie vlakken:  

1. Medewerkers (veilig en betrokken houden) 
2. Financieel (geen onoverbrugbare verliezen oplopen) 
3. Programma (publiek betrokken houden, discours op gang houden) 

 
Medewerkers 
De eerste verantwoording van Tetem ligt bij de gezondheid van de medewerkers. Er is daarom veel 
aandacht uitgegaan naar het toelichten van de gemaakte keuzen. Ondanks dat medewerkers de 
maatregelen begrijpen, is er bij een deel van de vrijwilligers verdriet en bij de ZZP-ers bestaan zorgen 
inzake het voortbestaan van hun eigen onderneming.  
 
Loondienstmedewerkers 
In samenspraak met de loondienst medewerkers zijn oplossingen gevonden voor thuiswerken en 
vervoer. Medewerkers hebben laptops, printers en dubbele beeldschermen ontvangen voor thuiswerk. 
Er zijn voorzieningen getroffen die het voor medewerkers mogelijk maken om vanuit huis op de server 
in te loggen. Van een deel van de medewerkers wordt gevraagd een andere taak op zich te nemen. 
Het Maker Festival Twente krijgt een doorstart: voor een belangrijk deel online onder de noemer 
Makerfestival@home en in de vorm van Oktober MakerMaand. Het fysieke onderwijs ligt in ieder geval 
plat tot na de meivakantie en wellicht nog langer. De programmering voor publiek en Maakplaatsen 
vindt op dit moment volledig online plaats. Het nieuwe programma vraagt een andere aanpak. 
Programmamedewerkers worden daarom ingezet voor de productie van het nieuwe programma. Het 
gaat hierbij om taken als het produceren van instructievide -It@Home en Code-
It@Home, inpak- en verzendwerkzaamheden voor de Make-It kits en het begeleiden van de online 
bestuurbare robot waarmee publiek vanuit huis de tentoonstelling in Tetem kan bekijken. 
 
ZZP-ers 
Voor de ZZP-ers in de marketing, vormgeving, bedrijfsvoering en het Lab hebben de corona 
maatregelen niet of nauwelijks invloed op de uren die ze kunnen maken. Voor de ZZP-ers binnen het 
educatie programma ligt dit fundamenteel anders. In etappes hebben we alle workshops tot 10 juni 
moeten annuleren. We hebben hierbij het binnen de organisatie vastgestelde annuleringsbeleid 
gevolgd, hetgeen betekent dat workshops die relatief kort voor uitvoer zijn geannuleerd volledig zijn 
betaald en workshops die tijdig zijn geannuleerd niet worden uitbetaald. Dit betekent dat de ZZP-ers 

- - per maand bij ons verdienden, 
nu geen reguliere inkomsten hebben.  
 
Vanuit de medewerkers is een solidariteitsfonds gestart waar medewerkers die in loondienst zijn geld 
in konden storten. Ook vanuit de partnerorganisaties en het RCE-cluster is bijgedragen aan dit fonds. 
Hierdoor is het mogelijk dat per geannuleerde workshop (waarvoor de ZZP-er niet 100% van het 
honorarium heeft ontvangen) in de periode tot 
uitbetaald. Daarnaast is aan ZZP-ers administratieve ondersteuning aangeboden bij het indienen van 
een aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Er is tot nu toe 
één verzoek om hulp binnen gekomen. Tenslotte zetten we zoveel mogelijk van onze educatieve ZZP-
ers in bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.   
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Vrijwilligers 
Voor een deel van de vrijwilligers is het werken in Tetem een van de belangrijkste sociale events. 
Procentueel gezien hebben we veel alleenstaande vrijwilligers, en door de taken die we hebben in het 
kader van de WMO hebben we ook relatief veel vrijwilligers met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Om deze medewerkers te blijven betrekken bij de organisatie hebben we de vrijwilligers 
- afhankelijk van interesse en opleidingsniveau - ingedeeld in drie groepen. Via teams bieden we 
wekelijks aan deze drie groepen plenaire digitale teambijeenkomsten en trainingen. De trainingen 
worden gegeven door steeds wisselende programmamedewerkers. Er wordt ingegaan op de 
programmatische keuzen die zijn gemaakt, de doelen die we daarmee willen bereiken en de manier 
waarop zij zelf daaraan kunnen bijdragen. De focus ligt op betrokken houden en activeren. De 
vrijwilligers coördinator is bij alle online trainingen aanwezig. Daarnaast worden kwetsbare en 
eenzame vrijwilligers 1x per week gebeld door de medewerker met wie zij in het normale leven het 
meest samenwerken. 
 
Financieel 
In de periode tussen 16 en 26 maart heeft directeur/bestuurder contact opgenomen met grotere en 
structurele subsidieverstrekkers om te bespreken hoe zij de voortgang rond de subsidies zien. De 
overheden en landelijke fondsen (Gemeente Enschede, Hengelo en Almelo, Provincie Overijssel en het 
Stimuleringsfonds) hebben allen aangegeven dat zij de jaarsubsidie niet gaan korten als wij de 
prestaties niet behalen. Wel betekent dit dat er gewerkt moet worden aan vervangende activiteiten. 
Met verschillende subsidiegevers zijn hierover reeds afspraken gemaakt.  
 
Aan alle subsidiegevers van het Maker Festival Twente is een plan aangeleverd waarin is beschreven 
hoe Tetem de transitie van het reguliere MFT naar het programma Makerfestival@home en Oktober 
MakerMaand wil doorvoeren. Dit plan is tot stand gekomen door goed gebruik te maken van andere 
ontwikkelingen binnen de organisatie.  
 
Aan de Gemeente Enschede is een overzicht aangeleverd van de te verwachten verliezen voor de 
gehele organisatie. Aan het Rijksmuseum Twente en de Museumfabriek een overzicht van de te 
verwachten verliezen van RCE. Aan de Provincie Overijssel zijn wijzigings-verzoeken aangeleverd voor 
de jaarsubsidie en de participatiesubsidie. Voor de subsidie van de Nieuwe Maker Regeling (NMR) is 
geen wijzigingsverzoek aangeleverd omdat dit project volgens plan kan worden uitgevoerd. 
 
Programma 
In de derde week van maart zijn we direct aan de slag gegaan met het ontwikkelen van online aanbod. 
We hebben mogelijkheden gevonden om de tentoonstellingen geopend te houden voor publiek: 
mensen kunnen door de ogen van een rijdende robot de tentoonstellingen bekijken! Publiek bestuurt 
vanuit huis de robot die via online aansturing naar de werken rijdt die de bezoeker wil bekijken. De 
bijbehorende Exploring-Lab opdracht is omgezet in een Challenge en kan online worden gedaan. Het 
Maker Festival Twente en de Maakplaatsen zijn in samenwerking met RCE van start gegaan met de 
ontwikkeling van een @home programma. Al deze lijnen bestaan uit tutorial en lesbrieven - al dan niet 
in combinatie met Make-It kits - die online besteld kunnen worden en Lab-orders die het mogelijk 
maken om het thuisontwerp te printen of te lasercutten.  
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Bron: DesignDigger 
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Resultaat 
De Robot-expo en de Code-it activiteiten worden goed bezocht en het aantal bestellingen voor de 
Make-It kits ligt ver boven verwachting (275 in de eerste week). Het is goed te zien dat het lukt om in 
deze tijd relevant te blijven. Als de subsidiegevers akkoord gaan met het herzieningsvoorstel voor het 
MFT is er geen verlies voor het MFT. In dat geval ligt de verlies  prognose voor de pijler publiek op 
14,3K en voor de pijler educatie (16,2K). Indien het lukt om in te stromen in de regeling 
Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) worden de te verwachten verliezen 
aanzienlijk kleiner. 
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8.6 Accountantsverklaring (RJ640)  
 
Sinds 2010 is Tetem aangemerkt als een controleplichtige organisatie. Om de traceerbaarheid van de 
financiële handelingen te vergroten heeft Tetem in 2010 besloten de kas op te heffen en worden 
contante aankopen verricht door middel van pinbetalingen. Een keuze die soms lastig, maar wel helder 
uitlegbaar is. Het komt de transparantie in de administratie ten goede. In overleg met de accountant 
zijn protocollen opgesteld ten aanzien van administratieve procedures en functiescheiding. Dit heeft 
geresulteerd in een goedgekeurde controleverklaring bij de jaarrekeningen 2012 tot en met 2019, die 
zijn opgesteld op basis van de RJ640. Om te kunnen voldoen aan de accountantsverplichtingen van 
het Rijksmuseum Twenthe als Rijksinstelling is ook een accountantsverklaring afgegeven over de 
prestatiecijfers van het educatieprogramma.  
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9 | GROEIVISUALISATIE  
 
In 2017 heeft Tetem een groeivisualisatie beschreven voor de periode 2017-2020. Deze 
groeivisualisatie betreft 6 onderdelen. 
  
Talentontwikkeling  

 Tetem wil kansen bieden en bijdragen aan de ontwikkeling van mensen; stagiaires, jonge 
talenten, lokale kunstenaars, professionals en mensen met een arbeidsachterstand. Dit doen 
we door:  

 Stagiaires en mensen met een arbeidsachterstand een werkervaringsplek en goede 
begeleiding te bieden binnen de organisatie  

 Makers en jonge talenten te helpen in hun professionalisering en cultureel ondernemerschap 
 

en op die manier aan te sluiten bij voor hen relevante ontwikkelingen  

 

 
 
In lijn met de verwachtingen is de uitstroom van vrijwilligers naar betaald werk constant gebleven. In 
2019 zijn 5 vrijwilligers die werkzaam waren bij Tetem doorgestroomd naar betaald werk.   
De betekenis voor makers en professionals is gegroeid door verbrede trainingsprogramma  en vele 
samenwerkingen met landelijke partners. De mogelijkheden buiten de eigen regio zijn hierdoor 
vergroot. De deelname van jong talent loopt in lijn met de verwachtingen. In 2017 heeft Tetem 
stappen gezet om het aantal jonge talenten in trajecten uit te breiden naar 6. In 2019 hebben 7 
talenten deelgenomen aan het intensieve talentontwikkelingsprogramma.  
 
Ondernemende bedrijfsvoering  
Tetem is een actief cultureel ondernemer; we zetten in op het generen van een hoog percentage aan 
tweede en derde geldstromen. Dit doen we door:  

 Een strakke bedrijfsvoering en planning middels het zelf ontwikkelde proces- management 
systeem TOP, tevens geschikt als verkoopproduct  

 Het tijdig herkennen van en inspelen op belangrijke trends en ontwikkelingen  
 Lokale, regionale en nationale profilering en door het aangaan van samenwerkingen en 

coproducties  
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Het is gelukt het door Tetem ontwikkelde procesmanagement systeem uit te rollen. Naast Tetem 
gebruiken ook het Rijksmuseum Twente (Enschede), de MuseumFabriek (Enschede) en Showroom 
Mama (Rotterdam) het systeem. Verder zijn er gesprekken met nieuwe partijen om te onderzoeken of 
het systeem ook voor hen van waarde kan zijn. In 2019 is gewerkt aan het uitbouwen van 
samenwerkingen met landelijk relevante partners als Waag (Amsterdam), V2 (Rotterdam), 
Manifestations (Eindhoven) en Marine terrein (Amsterdam). Deze ontwikkeling heeft bijgedragen aan 
het vergroten van de landelijke zichtbaarheid en landelijke profilering. De omvang van de tweede en 
derde geldstroom is zoals verwacht op gelijk niveau gebleven.  
 
Actieve partners  

Dit doen we door:  
 Het werken vanuit duidelijke programmalijnen, waardoor context en betekenisgeving wordt 

toegevoegd aan ons programma en we verbindingen kunnen leggen met publiek en partners  
 Goede verbindingen te leggen en succesvolle allianties aan de gaan met culturele partners, 

bedrijfsleven en sociaal/maatschappelijke partners  
 Het publiek actief te betrekken, waardoor betekenisgeving en publieksbereik toenemen en 

een positieve spiraal ontstaat  

 
Mede door de ontwikkeling van de Twentse Maakplaatsen en door de koppeling tussen events en 
Maakplaatsen in de regio, lukt het steeds beter om verbindingen te leggen met het bedrijfsleven en 
sociale domein. De bijdrage aan het cultureel ecosysteem is aanzienlijk vergroot door het leggen van 
verbindingen met cultuurpartners buiten de regio (onderzoek en talentontwikkeling) alsook door de 
samenwerking binnen de Proeftuin Maakplaatsen-Generators. De publieksparticipatie is vergroot door 
de ontwikkeling van het Exploring-L
met de processen en technieken achter de kunstwerken van de tentoonstelling. Bezoekers krijgen zo 
ondersteuning bij het leren  
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Producties  
Tetem onderscheidt zich door het in eigen beheer ontwikkelen van tentoonstellingen, events en 
producties. Dit doen we door:  

 Partners die mee produceren en (indien mogelijk) mee betalen  
 Producties aansluitend aan de specifieke behoefte van de stedelijke regio  
 Optreden als intermediair bij de totstandkoming van kunstproducties  

 
Het aantal partnerschappen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deels door de Proeftuin 
Maakplaatsen-Generators, maar ook door de wijze waarop Tetem onderzoek een plek heeft gegeven 
binnen het programma. Partners doen mee en betalen mee. Met de Maakplaatsen is een ontwikkeling 
ingezet waarmee voldaan kan worden aan de specifieke ontwikkelingen in de stedelijke regio. Binnen 
Tetem is gewerkt aan de ontwikkeling van de rol van Tetem als intermediair. Het is gelukt om vanuit 
deze nieuwe rol verschillende nieuwe productionele samenwerkingen op te starten. De effecten 
hiervan zijn pas meetbaar in 2020. 
 
Maker Festival Twente  
Tetem is producent van het Maker Festival Twente; de Twentse maakcultuur en techniek worden in de 
schijnwerpers gezet en we dragen bij aan de verdere ontwikkeling ervan. Dit doen we door:  

 Tijdens het onderwijsprogramma de leerlingen van het PO, VO en MBO te enthousiasmeren 
voor technologie en de maakcultuur  

 Het realiseren van een eventprogramma voor professionals, waarin kennis- uitwisseling 
centraal staat  

 Het organiseren van de Makerbeurs, waar we het publiek meenemen in huidige technologieën 
en de mogelijkheden daarvan voor de eigen toekomst  
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Het onderwijsprogramma van het MFT heeft door de ontwikkeling van de Maak-Carrousels voor het 
PO een enorme vlucht gekregen. In dit nieuwe programmaonderdeel wordt samengewerkt met de 
Twentse Maakplaatsen, waardoor het bereik sterk is toegenomen. Ook de betrokkenheid van de MBO-
scholen is geïntensiveerd. De betrokkenheid van partners en experts rond het MFT is eveneens 
toegenomen. Zowel het aantal participerende bedrijven groeit als het aantal bibliotheken en 
cultuurhuizen die hier een rol voor zichzelf zien. Het publiek van het MFT is gegroeid. De groei zit met 
name in een toename van het aantal leerlingen in het onderwijsprogramma. Verder uitbouwen van het 
publieksbereik voor het festival zelf blijft aandacht vragen.   
 
Roombeek Cultuurpark Educatie  
Tetem is leading binnen Roombeek Cultuurpark Educatie, omdat 
we met educatie cht het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van kinderen en jong 
volwassenen. Dit doen we door:  

 Het ontwikkelen van (doorlopende) leerlijnen en het geven van deskundigheids- bevordering 
ter verdere professionalisering van het leerkrachtenteam  

 Een actieve rol te spelen in stedelijke en regionale projecten als Cultuureducatie met Kwaliteit 
en Culturage; delen van kennis, netwerk en content  

 Samen met partners onderwijsprojecten aanbieden die bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen en jong volwassenen uit Enschede en de regio  

 
 
Het RCE is een veelgevraagde partner in deskundigheidsprojecten. Partners als de bibliotheken en 
kleine musea uit de regio, maar ook toonaangevende landelijke partners als het LKCA en Rijnbrink 
doen een beroep op de deskundigheid van RCE. De betrokkenheid bij het onderwijs in de regio is 
groot. Vanwege eigen aanbod maar ook vanwege de mogelijkheden die RCE kan bieden op het 
gebied van Wetenschap en Techniek onderwijs. Het aantal onderwijsprojecten is constant gebleven.  
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10 | KENGETALLEN 2019 
 
 

Publiek * 
 

Tentoonstellingen en events  2018 2019 
Bezoekers tentoonstellingen 13.094 13.513 
Aantal tentoonstellingen 7 8 
Deelnemers Exploring-Lab - 5.405 
Bezoekers events 5.041 3.141 
Aantal events  147 128 

 
Herkomst bezoekers 2018 2019 
Percentage bezoeken uit Enschede 48% 40% 
Percentage bezoeken uit Overijssel (m.u.v. Enschede) 15% 19% 
Percentage bezoeken uit Nederland (m.u.v. Overijssel) & Europa 37% 41% 

 
Klanttevredenheid 2018 2019 
 % voldoende/goed 
Waardering gastvrijheid 100% 100% 
Bezoekerswaardering tentoonstellingen 98% 97% 
Bezoekersbeoordeling informatievoorziening tentoonstelling 92% 94% 

 
 

Platform * 
 

Maker Festival Twente 2018  2019 
Maker Festival Twente 5.822 6.991 
Expert/event programma 1.122 744 
Schoolgebonden activiteiten  120 186 
Schoolgebonden deelnemers 1.946 3.094 
Twentse Maakplaatsen   
Aantal uitvoerpartners 9 28 
Aantal activiteiten  78 864 
Deelnemers activiteitenprogramma  744 14.249 

 
 

Talent * 
 

Makers in ontwikkeltraject 2018 2019 
Aantal deelnemers talentontwikkeling traject 6 7 
Aantal producties (met talent en makers) 15 21 
Overige info   
Externe presentaties/tentoonstellingen - 6 
Bezoeken externe presentaties/tentoonstellingen - 1631 
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Educatie ** 
 

Deelnemers schoolgebonden activiteiten 2018 2019 
Primair onderwijs  11.087 15.370 
Voortgezet onderwijs  14.384 15.056 
Middelbaar en hoger onderwijs 1.326 950 
Professionals 166 165 
Vrije tijd 1.758 3.602 
Overige deelnemers   
Bezoekers educatieve presentaties en voorstellingen 3.168 1.070 
Toeleiding naar cultuurpartners 3.712 8.926 
Gebruik leerlijnen (unieke leerlingen) 10.568 6.987 
Totaal bereik 46.169 52.126 
Aantal activiteiten 1.459 1.919 

 
 

Algemeen 
 

Overige cijfers 2018 2019 
Aantal leden nieuwsbrief Tetem  1.223 1.744 
Aantal volgers Facebook Tetem 4.275 4.450 
Aantal hits website Tetem 4.715.395 4.436.322 

 266.068 347.355 
Aantal unieke bezoekers website Tetem 25.701 31.173 

 
 
* Toelichting op de kengetallen Publiek, Platform en Talent 
Begin 2019 heeft Tetem een wijziging aangebracht in de programmastructuur. Er is gekozen voor 
simpele en korte namen die in een oogopslag duidelijk maken wat de kern is van het programma. 
Doen we het voor Publiek, of voor het platform, of voor talenten, of voor het onderwijs (Educatie). Ook 
hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de invulling van het programma: het 
talentprogramma is verbreed, en in 2018 is gestart met de Proeftuin Maakplaatsen-Generators. Deze 
veranderingen hebben eenmalig gevolgen voor de leesbaarheid van de kengetallen. Cijfers uit 2018 
zijn niet één op één vergelijkbaar met die van 2019.  Om cijfers te vergelijken moet je soms een 
optelsom maken van verschillende groepen. 

 In 2018 organiseerde Tetem alleen tentoonstellingen in Tetem, nu organiseert Tetem de 
tentoonstellingen rond het Talent programma samen met externe partners. Het aantal 
bezoekers van tentoonstelling is in 2019 gestegeven met 12% (in 2018 13.513 ten opzichte 
van 15.144 in 2019  optelsom Publiek en Talent) 

 In 2018 organiseerde Tetem haar events overwegend in Tetem. In 2019 is Tetem in 
samenwerking met partners uit alle 14 Twentse gemeenten gaan programmeren in heel 
Twente. Het totaal aantal deelnemers aan events en activiteiten is dan ook aanzienlijk vergroot 
(van 6.907 in 2018 naar 18.134 in 2019 (optelsom Publiek en Platform MFT en TMP) 

 
** Toelichting op de kengetallen Educatie 
Projecten met het MBO en HBO zijn gekoppeld aan de onderwijsinhoud. Als er een tentoonstelling is 
waarin gaming een belangrijke rol speelt zijn er projecten met het MBO-interactieve media en bij een 
tentoonstelling rond biohacking met het MBO biomedisch. Het deelnemersaantal van de beroeps 
gerelateerde (MBO/HBO) verschilt daardoor jaarlijks sterk.   
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11 | Netwerk 
 

Netwerk landelijke cultuurinstellingen   
 CBK (Groningen) Tetem Interne excursie 
 De Waag (Amsterdam) Publiek 

Platform 
Partner randprogramma Bio-hacking 
Partner MFT  

 De Zaak Nu (Amsterdam) Publiek Aangesloten bij De Zaak Nu 
 Fonds voor Cultuurparticipatie 

(Utrecht) 
Educatie Presentaties 

 Instrument inventors initiative (iii)  
(Den Haag) 

Publiek Partner tentoonstelling Should I Stay or Should 
I Go 

 MAD (Eindhoven) Tetem Interne excursie 
 Manifestations (Eindhoven) Publiek Partner tentoonstelling Be Your Own Robot 
 MU (Eindhoven) Tetem Interne excursie 
 Noorderlicht (Groningen) Tetem 

Publiek 
Interne excursie 
Partner tentoonstelling Slide to Unlock 

 NP3 (Groningen) Tetem Interne excursie 
 Wall Space / Blitz Books (Eindhoven) Tetem Interne excursie 
 We the North Tetem Interne excursie 
Partners Strategisch cultuurberaad Enschede 
 Allen (Enschede) Tetem 

Publiek 
Educatie 

Strategisch cultuurberaad 
Partner stadsprogramma 
Culturage 

 ArtEZ (Enschede)  Zie onderwijspartners 
 Bibliotheek Enschede Platform 

Platform 
Deelnemer MFT 
Partner Maakplaatsen 

 Concordia (Enschede) Educatie Art2Go  
 De Museumfabriek (Enschede) Educatie 

Publiek 
Publiek 
Platform 
Platform 

Co-partner RCE 
Partner stadsprogramma  
Partner marketing zomerprogramma  
Partner en deelnemer MFT 
Partner maakplaatsen 

 Kaliber Kunstenschool (Enschede) Educatie 
Educatie 

Ontwikkeling lesmiddelen CMK Almelo 
Art2Go  

 Nederlandse Reisopera (Enschede) Educatie Art2Go  
 Orkest van het Oosten (Enschede) Educatie Art2Go  
 Rijksmuseum Twenthe (Enschede) Educatie 

Publiek 
Publiek 
Publiek 

Co partner RCE 
Partner stadsprogramma  
Partner marketing zomerprogramma 
Bijdrage programmalijn 

 Sonnevanck Theater (Enschede) Educatie Productie theatervoorstelling Vita 
Lokale en regionale cultuurinstellingen, kunstenaarsinitiatieven en kunstfestivals 
 B93 (Enschede) Publiek 

Talent 
Bijdrage programmalijn 
Partner trainingen 

 Bibliotheek Almelo Platform 
Platform 
Educatie 
Educatie 

Partner en deelnemer MFT  
Partner Maakplaatsen  
Kinderboekenweek  
Leerlijn CMK Almelo 

 Bibliotheek Dinkelland Platform Partner Maakplaatsen 
 Bibliotheek Fundament Losser Platform Partner Maakplaatsen 
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 Bibliotheek Hengelo Platform 
Platform 

Partner en deelnemer MFT 
Partner Maakplaatsen 

 Bibliotheek Hof van Twente Platform Partner Maakplaatsen 
 Bibliotheek Holten/Rijssen Platform Partner Maakplaatsen 
 Bibliotheek Oldenzaal Platform 

Educatie 
Partner Maakplaatsen  
Partner Chocolate Challenge 

 Bibliotheek Tubbergen Platform Partner Maakplaatsen 
 Bibliotheek Twenterand Platform Partner Maakplaatsen 
 Bibliotheek Wierden Platform Partner Maakplaatsen 
 Bibliotheek ZINiN Nijverdal Platform 

Educatie 
Partner Maakplaatsen  
Partner Chocolate Challenge 

 BY Weekly (Enschede) Platform Generator 
 CeeCee (Enschede) Publiek 

Talent 
Bijdrage programmalijn 
Partner trainingen 

 Consensus Vocalis (Enschede) Publiek Partner stadsprogramma  
 Cultuur in Enschede (Enschede) Publiek Bijdrage programmalijn 
 De Nieuwe Koning (Enschede) Educatie Art2Go  
 Enjoy the Crisis (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Enschede Promotie Talent Jury Enschede Experience 
 Foolpool (München) Platform Deelnemer MFT 
 Forumtheater (Enschede) Publiek Partner stadsprogramma 
 Fotomanifestatie Enschede Publiek Partner tentoonstelling Slide to Unlock 
 Green Vibrations (Enschede) Platform Generator 
 House Hallucination Platform Generator 
 Karnival (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Kulturhus Borne Platform 

Educatie 
Partner Maakplaatsen  
Partner Chocolate Challenge 

 Kulturhus Haaksbergen Platform 
Educatie 

Partner Maakplaatsen  
Kinderboekenweek  

 KunstenLandschap (Enschede) Publiek Partner stadsprogramma 
 KunstNonStop (Enschede) Publiek 

Publiek 
Talent 

Bijdrage programmalijn 
Partner marketing kunstagenda 
Partner trainingen 

 La Reina Design (Enschede) Educatie Art2Go  
 Muziekcentrum Enschede Educatie Art2Go  
 Nieuwe Twentse Kunst (NTK) 

(Almelo) 
Platform Generator 

 Objectief (Enschede) Educatie Locatie gebruik bij 
 Oyfo Kunst & Techniek (Hengelo) Platform 

Platform 
Partner MFT 
Partner Maakplaatsen 

 Planetart (Enschede) Publiek 
Publiek 
Platform 
Platform 

Deelnemer GOGBOT festival 
Partner productie GOGBOT Café 
Partner randprogramma drones  
Generator 

 Pronksnor (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Rijnbrink (provincie-breed) Platform 

Talent 
Educatie 

Monitoringsgroep Proeftuin 
Partner trainingen 
CmK trajecten 

  Platform Deelnemer MFT 
 Shanty- en Smartlappenkoor 

(Enschede) 
Publiek Partner stadsprogramma 
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 Show (Enschede) Tetem Kunstautomatiek 
 Sickhouse / The Overkill (Enschede) Publiek 

Platform 
Platform 
Platform 
Educatie 

Partner randprogramma VR2-D2 
Partner randprogramma Verder met VR  
Deelnemer MFT 
Generator 
Ontwikkeling Mod your game 

 SoundUnbound Recordings 
(Enschede) 

Platform Generator 

 Stadsmuseum Almelo  Platform 
Educatie 

Partner Maakplaatsen  
Leerlijn CMK Verhaal van Almelo 

  Talent Partner trainingen 
 Stichting Hartkwartier (Enschede) Educatie Art2Go  
 Studio Complex (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Twentse Kunst Alliantie (TKA) 

(Enschede) 
Publiek 
Platform 

Partner randprogramma Double Compass 
Generator 

 Wendezoele Museumboerderij Platform Partner Maakplaatsen 
 Wilminktheater en Muziekcentrum 

Enschede (Enschede) 
Publiek 
Platform 
Educatie 

Partner tentoonstelling Originals 
Partner Maakplaatsen  
Art2Go  

 WoWi-bus (Nijverdal) Platform Deelnemer MFT 
 XPO (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
Onderwijs & kennispartners 
 ArtEZ (Enschede) Publiek 

Publiek 
Publiek 
Publiek 
Publiek 
 
Publiek 
 
Educatie 

Bijdrage programmalijn 
Partner tentoonstelling BIO MATTERS 
Partner tentoonstelling Xenobodies 
Partner randprogramma Biomatters 
Partner randprogramma 33 1/3 
(Conservatorium) 
Partner randprogramma Xenobodies in 
Mutation (AKI) 
Locatie gebruik bij 

 ArtEZ Studium Generale (Arnhem) Publiek Partner randprogramma Xenobodies (AKI) 
 Design Lab Utwente (Enschede) Publiek Partner randprogramma tentoonstelling 

Double Compass 
 Erasmus (Almelo) Platform Partner MFT 
 Fontys Hogeschool (Eindhoven) Publiek Partner randprogramma Leap into AR 
 ITC (Enschede) Tetem Project Wetropolis 
 Kottenpark Modelbouwclub 

(Enschede) 
Platform Deelnemer MFT 

 MVI-E Brigade (Overijssel) Publiek Partner tentoonstelling Lost Energy 
 PO Enschede Publiek 

Platform 
Platform 
Platform 
Educatie 
Educatie 
Educatie 
Educatie 

Tentoonstellingsbezoek 
Deelnemer MFT 
Deelnemer Promo Carrousel 
Deelnemer Play & Learn 
Cultuurmenu 
Leerlijnen 
Educatief programma 
CmK trajecten 

 PO Regio Publiek 
Platform 
Educatie 

Tentoonstellingsbezoek 
Deelnemer Play & Learn 
Leerlijnen 
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Educatie 
Educatie 

Educatief programma 
CmK trajecten 

 PRE-U (Enschede) Tetem Project Wetropolis 
 ROC van Twente (Enschede en 

Hengelo) 
Tetem 
Platform 
Platform 
Platform 
Educatie 
Educatie 
Educatie 

Stage-trajecten 
Deelnemer MFT 
Partner Maakplaatsen  
Monitoringsgroep Proeftuin 
Leerlijnen 
Educatief programma 
Praktijkopdrachten 

 Saxion Creative Media & Game 
Technologies (Enschede) 

Talent Jury Enschede Experience 

 Saxion Fablab (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Saxion University of Applied Science 

(Enschede) 
Platform 
Platform 
Tetem 

Deelnemer MFT  
Partner Maakplaatsen 
Project Wetropolis 

 Stichting Carmel College Talent Productiehuis 
Stichting Free Flow Foundation 
(Enschede) 

Tetem Project Wetropolis

 Stichting Katholiek Onderwijs 
Enschede 

Publiek Bijdrage programmalijn 

 Techniekpact Platform 
Platform 

Partner Maakplaatsen  
Monitoringsgroep Proeftuin 

 Technische Universiteit Delft (Delft) Platform Partner MFT 
 The Things Network Twente Publiek 

Platform 
Partner randprogramma Civil Research  
Partner Maakplaatsen 

 Universiteit Twente (Enschede) Publiek 
Publiek 
Platform 
Platform 
Platform 
Educatie 

Bijdrage programmalijn 
Partner tentoonstelling Lost Energy 
Partner MFT 
Partner Maakplaatsen  
Partner randprogramma Wearable Technology 
Educatief programma 

 VO Enschede en regio Publiek 
Platform 
Educatie 
Educatie 
Educatie 

Tentoonstellingsbezoek 
Deelnemer Play & Learn 
Leerlijnen 
Educatief programma 
CmK trajecten 

Sociale domein 
 Adviesraad voor Burgerschap en 

Integratie (Enschede) 
Publiek Partner randprogramma 

 Alifa (Enschede) Publiek Partner stadsprogramma 
 Ariënsstaete (Enschede) Publiek Partner tentoonstelling Walk-in Worlds 
 BSO De Kijkdoos (Enschede) Publiek Partner t  
 BSO De Robbedoes (Enschede) Publiek Partner t  
 BSO Het Wooldrik (Enschede) Publiek Partner t  
 Buurtbedrijf Beien (Enschede)  

 
Tetem 
Publiek 

Wijkraad Deppenbroek 
Partner stadsprogramma 

 Columbus Junior Platform Partner Maakplaatsen 
 De Wonne Enschede (Enschede)  Publiek Partner tentoonstelling Walk-in Worlds 
 Dierenopvang Enschede Publiek Partner tentoonstelling Walk-in Worlds 
 Enschede voor Vrede (Enschede) Publiek Partner stadsprogramma 
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  Publiek Partner t  
 Fotoclub Twente (Enschede) Publiek Partner t  
 Jongerenwerk Borne Platform Partner Maakplaatsen  
 Jongerenwerk Salut (Hof van 

Twente) 
Platform Partner Maakplaatsen 

 Kennisplatform Integratie en 
Burgerschap (Enschede) 

Publiek 
Publiek 

Partner tentoonstelling Walk-in Worlds 
Partner randprogramma 

 M-pact (Enschede) Publiek Partner stadsprogramma 
 Power Noord (Enschede) Tetem 

Tetem 
Publiek 

Wijkraad Deppenbroek 
Locatie gebruik door 
Partner stadsprogramma 

 Wereld Vredesvlam (Enschede) Publiek Partner stadsprogramma 
 Wijkvoorziening Prismare 

(Enschede) 
Educatie Locatie gebruik bij 

Economische domein 
 100% FAT (Enschede) Tetem Project Wetropolis 
 Athom (Enschede) Publiek  
 Coderdojo (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Come in 2.0 (Almelo) Platform Deelnemer MFT 
 Conrad (Oldenzaal) Platform Deelnemer MFT 
 Design Cube Studio (Enschede) Tetem Project Wetropolis 
 Dream Force (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Dutchy 3D (Dronten) Platform Deelnemer MFT 
 ETC Nederland (Almelo) Educatie Ontwikkeling lesmiddelen 
 Fishertechniek (Doetinchem) Platform Deelnemer MFT 
 Fractal jigsaw puzzels (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 HAVI Travel (Goor) Educatie Sponsor Cultuurbus 
 HRW Fablab (Bottrop) Tetem Project Wetropolis 
 Inventors (Rotterdam) Platform Deelnemer MFT 
 Jongerenorganisatie Vrijheid en 

Democratie 
Publiek Bijdrage programmalijn 

 KITT Engineering (Enschede) Tetem Project Wetropolis 
 Lay3rs (Apeldoorn) Platform Deelnemer MFT 
 LAYaLAY (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Localwise (Groningen) Platform Deelnemer MFT 
 Madame Jeannette (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Miljata Bouwlab (Enschede) Platform 

Platform 
Deelnemer MFT 
Partner Maakplaatsen 

 Nobis (Enschede) Tetem Project Wetropolis 
 Nou & Herkauw (Groningen) Platform Deelnemer MFT 
 Ontdek Hightech Almelo (Almelo) Publiek  

Platform 
Platform 
Educatie 

Bijdrage programmalijn  
Deelnemer MFT 
Monitoringsgroep Proeftuin 
Ontwikkeling lesmiddelen 

 Oost NL (Apeldoorn) Publiek Bijdrage programmalijn 
 PBF Group BV Publiek Bijdrage programmalijn 
 Piscusled (Son) Platform Deelnemer MFT 
 Plastiva (Eindhoven) Platform Deelnemer MFT 
 Praktijkcentrum Procestechnologie 

Oost Nederland (PCPT) 
Educatie Sponsor Chocolate Challenge machine 

 Protoplast (Zeijen) Platform Deelnemer MFT 
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 Rainbowsnow (Voorburg) Platform Deelnemer MFT 
 Shell (Den Haag) Platform Partner Maakplaatsen 
 Soep met Ballen (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Solly Systeem (Eindhoven) Platform Deelnemer MFT 
 Tallieu Art Office (Brussel) Publiek Partner tentoonstelling Double Compass 
 The Virtual Dutchmen (Almelo) Publiek Partner randprogramma VR2-D2 
 Things Network Twente Platform Partner MFT 
 Twenspace (Enschede) Platform 

Platform 
Platform 

Deelnemer MFT 
Partner Maakplaatsen 
Generator 

 Urenco (Almelo) Platform 
Educatie 

Deelnemer MFT  
Sponsor Urenco workshops 

 Vliegbasis Twenthe (Enschede) Educatie Educatief programma 
 VVV (Losser) Educatie Leerlijn Smokkelen Overdinkel 
 Wetropolis (Enschede) Platform Deelnemer MFT 
 Wow-lab (Enschede) Platform 

Platform 
Tetem 

Deelnemer MFT 
Partner Maakplaatsen  
Project Wetropolis 

 Gravenhage) Platform Deelnemer MFT 
Gemeenten 
 Gemeente Almelo Platform Monitoringsgroep Proeftuin 
 Gemeente Enschede Publiek Bijdrage programmalijn 
 Gemeente Haaksbergen Publiek Bijdrage programmalijn 
 Gemeente Hengelo Educatie 

Platform 
Pilot MBO 
Monitoringsgroep Proeftuin 

 Gemeente Losser (Overdinkel) Educatie 
Platform 

Leerlijn Smokkelen Overdinkel 
Monitoringsgroep Proeftuin 
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12 | IN DE MEDIA 
 

Datum Media Onderwerp 
1 januari OverUIT Aankondiging Double Compass 
2 januari Gonzo(circus) Aankondiging Sisyphus 
2 januari Kidsproof Aankondiging Twentse Maakplaatsen programma 
5 januari Evensi Aankondiging Twentse Maakplaatsen programma 
10 januari RTV Oost Vermelding Toekenning Tetem Stimuleringsfonds 
10 januari Gonzo(circus) Aankondiging Sisyphus 
10 januari News Locker Vermelding Toekenning Tetem Stimuleringsfonds 
11 januari Tubantia Vermelding Toekenning Tetem Stimuleringsfonds 
14 januari Kijk op Oost 

Nederland 
Vermelding Toekenning Tetem Stimuleringsfonds 

14 januari Nieuwsmeldingen Vermelding Toekenning Tetem Stimuleringsfonds 
15 januari 1Twente Interview met Projectleider van Walk-in Worlds  
15 januari 1Twente Aankondiging Walk-in Worlds 
15 januari Laatste Nieuws 

Online 
Aankondiging Walk-in Worlds 

15 januari Tubantia Aankondiging Walk-in Worlds 
15 januari AD Aankondiging Walk-in Worlds 
15 januari De Gelderlander Aankondiging Walk-in Worlds 
16 Januari Huis aan Huis 

Enschede 
Aankondiging Walk-in Worlds 

23 januari Metropolism M Interview met Abner Preis over Walk-in Worlds  
31 januari RTV Oost TV reportage Double Compass 
31 januari Huis aan Huis 

Enschede 
Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 

1 februari Hart van 
Haaksbergen  

Vermelding Proeftuin Twentse Maakplaatsen 

1 februari Evensi Aankondiging Double Compass 
4 februari Hart van Enschede Vermelding Proeftuin Twentse Maakplaatsen 
4 februari Aavisie Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
6 februari Uit in Almelo Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
5 februari Vrije Tijd Krant Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
5 februari Visit Twente Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
5 februari VVV Hellendoorn Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
5 februari Twents Volksblad Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
6 februari U-Today Aankondiging Technofencing 
7 februari Hart van Nijverdal Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
7 februari Evensi Aankondiging Technofencing 
7 februari Salland Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
8 februari De Week van 

Hellendoorn 
Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 

8 februari Twente Journaal Aankondiging Walk-in Worlds 



61 
 

8 februari Twente Journaal Aankondiging Technofencing 
8 februari Hart van Nijverdal Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
10 februari Hart van Nijverdal Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
12 februari Twents Volksblad Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
12 februari Uit in Oldenzaal Aankondiging Voorjaarsvakantie Twentse 

Maakplaatsen Ozobot 
14 februari Evensi Aankondiging Voorjaarsvakantie Twentse 

Maakplaatsen 
14 februari Trendbeheer Review Walk-in Worlds  
14 februari Tubantia Aankondiging Biodesign door Aniela Hoitink 
15 februari Tubantia Aankondiging Voorjaarsvakantie Twentse 

Maakplaatsen 
16 februari Radio Hengelo/TV Aankondiging Voorjaarsvakantie Twentse 

Maakplaatsen 
16 februari RTV Sternet Aankondiging Voorjaarsvakantie Twentse 

Maakplaatsen 
20 februari Huis aan Huis 

Enschede 
Aankondiging Voorjaarsvakantie Twentse 
Maakplaatsen 

20 februari VVV Haaksbergen Aankondiging Voorjaarsvakantie Twentse 
Maakplaatsen 

20 februari RTV Borne Aankondiging Voorjaarsvakantie Twentse 
Maakplaatsen 

20 februari All Events Aankondiging Twentse Maakplaatsen 
27 februari Huis aan Huis 

Enschede 
Aankondiging Biohacking door Roland van 
Dierendonck 

27 februari Bornse Courant Aankondiging Biohacking door Roland van 
Dierendonck 

27 februari De Week van Borne Aankondiging Biohacking door Roland van 
Dierendonck 

1 maart Bornse Courant Aankondiging Biohacking door Roland van 
Dierendonck 

1 maart Week van Borne Aankondiging Biohacking door Roland van 
Dierendonck 

1 maart Tubantia Aankondiging Twentse Maakplaatsen 
1 maart Hart van Enschede Aankondiging Biohacking door Roland van 

Dierendonck 
5 maart Kulturhus Aankondiging Biohacking door Roland van 

Dierendonck 
6 maart Bornse Courant Aankondiging Biohacking door Roland van 

Dierendonck 
7 maart Twente.com Aankondiging VR2-D2  
9 maart 1Twente TV reportage Walk-in Worlds 
9 maart AD Reportage Walk-in Worlds Tentoonstelling 
15 maart NPO FunX Radio Live interview tijdens VR2-D2 
16 maart Evensi  Aankondiging VR2-D2  
16 maart 1Twente TV interview met Roland van Dierendonck over 

Biohacking 
25 maart Evensi  Aankondiging Biodesign of Plastocene  
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29 maart Hart van Enschede Aankondiging  AKI BIO MATTERs 
29 maart Hart van 

Haaksbergen  
Aankondiging  AKI BIO MATTERs 

29 maart U-Today Reportage over theatervoorstelling Sisyphus wint 
1 april Palet magazine Interview met Lawrence Malstaf over Double Compass 
2 april Museum Tijdschift Aankondiging Be Your Own Robot  
2 april Jegens & Tevens Review AKI BIO MATTERs 
3 april Huis aan Huis Aankondiging BIOART 
3 april De Ingenieur Review en interview over Double Compass 
3 april Huis aan Huis Aankondiging Double Compass 
4 april Kijk op Oost 

Nederland 
Aankondiging Be Your Own Robot  

4 april Evensi Aankondiging Be Your Own Robot  
5 april Huis aan Huis  Aankondiging Be Your Own Robot  
5 april Uit in Enschede Aankondiging Be Your Own Robot  
5 april Tubantia Interview Wout Zweers over Wetropolis Consortium 
9 april Hengelo's Weekblad Aankondiging BIOART 
10 april Huis aan Huis  Aankondiging BIOART 
11 april 1Twente Video Interview met Wout Zweers over Wetropolis 

Consortium 
11 april Culturele Agenda  Aankondiging Be Your Own Robot  
14 april Huis aan Huis Aankondiging Double Compass 
15 april Agenda Lokaal Aankondiging BIOART 
26 april AD Aankondiging Proeftuin Maakplaatsen Generators 
26 april De Roskam Vermelding Toekenning Proeftuin Maakplaatsen 

Generators 
26 april RTV Oost Vermelding Toekenning Proeftuin Maakplaatsen 

Generators 
29 april Tubantia Vermelding Toekenning Proeftuin Maakplaatsen 

Generators 
1 mei BNR Podcast Interview met Sander Veenhof over Be Your 

Own Robot 
1 mei Gonzo(circus) Interview met Lawrence Malstaf over Double Compass 
2 mei Borne Bloeit Aankondiging zomervakantie Twentse Maakplaatsen 

Ozobot 
2 mei  Kidsproof Aankondiging Maker Festival Twente  
4 mei  Hart van Enschede Vermelding Toekenning Proeftuin Maakplaatsen 

Generators 
8 mei Uit in Almelo Aankondiging Mini Maker Festival 
8 mei Aavisie Videoreportage mini caroussel bij de Wereldboom 

MFT 
10 mei Huis aan Huis 

Enschede 
Aankondiging Mini Maker Festival 

10 mei TwenteFM Aankondiging Maker Festival Twente  
10 mei Nieuws Overijssel Aankondiging Mini Maker Festival 
11 mei  Studieren in 

Enschede 
Aankondiging Maker Festival Twente  
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13 mei IKT Aankondiging Mini-Maker Festival 
14 mei Uit in Almelo Aankondiging zomervakantie Twentse Maakplaatsen  
14 mei Evensi Aankondiging zomervakantie Twentse Maakplaatsen 

Ozobot 
15 mei VETTT Aankondiging Maker Festival Twente  
15 mei Hengelo Promotie Aankondiging Mini Maker Festival 
16 mei De Brug Aankondiging Lost Energy  
17 mei Hengelo's Weekblad Aankondiging Mini Maker Festival 
19 mei The Inventors Aankondiging Maker Festival Twente  
19 mei Evensi Aankondiging Mini Maker Festival 
20 mei  Evensi Aankondiging Maker Festival Twente  
21 mei  Tubantia Aankondiging GOGBOT Café  
21 mei Jegens & Tevens Aankondiging GOGBOT Café  
25 mei  Tubantia Aankondiging Maker Festival Twente  
27 mei 1Twente Reportage Maker Festival Twente 
27 mei Tubantia Reportage Maker Festival Twente 
27 mei AD Reportage Maker Festival Twente 
1 juli Museum Tijdschrift Aankondiging Lost Energy 
2 juni OverUIT Aankondiging KunstenLandschap 
4 juni  Huis aan Huis 

Enschede 
Aankondiging KunstenLandschap 

6 juni Hart van Enschede Aankondiging KunstenLandschap 
7 juni  AD Aankondiging KunstenLandschap 
7 juni  All Events  Aankondiging AR kunstwerken van Williemijn Calis en 

Kylie Bremer tijdens KunstenLandschap 
7 juni  Tubantia Aankondiging KunstenLandschap 
1 juli Tubantia Aankondiging Twentse Maakplaatsen 
15 juli Kijk op Oost 

Nederland 
Aankondiging Free Energy programma 

15 juli Hallo Losser Aankondiging Free Energy programma 
16 juli Hart van 

Haaksbergen  
Aankondiging Be Your Own Robot 

16 juli Huis aan Huis Aankondiging  Bewonersfestival 
16 juli Huis aan Huis Aankondiging Originals  
16 juli Wijk Deppenbroek Aankondiging  Bewonersfestival 
16 juli Hart van Enschede Aankondiging Be Your Own Robot 
16 juli 1 Twente Radio Reportage over Originals  
18 juli Kidsproof Aankondiging Originals en Exploring-Lab mini-film 

Maken 
18 juli VETTT Aankondiging Free Energy Programma 
18 juli Kidsproof Aankondiging Free Energy Programma 
18 juli Kidsproof Aankondiging Exploring-Lab 
18 juli BNR radio Podcast en interview met Sander Veenhof over Be 

Your Own Robot 



64 
 

25 juli ArtsHebdoMédias Interview met  Sander Veenhof over Be Your Own 
Robot 

26 juli De Stentor Aankondiging RadaRad tijdens Lost Energy  
26 juli De Gelderlander Aankondiging RadaRad tijdens Lost Energy  
30 juli  Future Proof Aankondiging Lost Energy  
30 juli  Hengelo's Weekblad Aankondiging Lost Energy  
30 juli  Huis aan Huis  Aankondiging Lost Energy  
30 juli  Kijk op Oost 

Nederland 
Aankondiging Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

30 juli  Kogge Courants Aankondiging Lost Energy  
30 juli  Tubantia Aankondiging Lost Energy  
30 juli  Hengelo's Weekblad Aankondiging Lost Energy  
30 juli  Huis aan Huis Aankondiging Lost Energy  
31 juli Sallandse Heuvelrug Aankondiging Free Energy Programma Twentse 

Maakplaatsen 
3 augustus Tubantia Aankondiging GOGBOT 
13 augustus Nieuwe Dinkellander Aankondiging Free Energy programma Twentse 

Maakplaatsen 
13 augustus Rijssen-Holtens 

Nieuwsblad 
Aankondiging Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

13 augustus Tubantia Aankondiging Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

13 augustus Huis aan Huis Aankondiging Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

14 augustus Hart van Nijverdal Aankondiging Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

14 augustus Hart van Rijssen Aankondiging Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

14 augustus Hart van Wierden Aankondiging Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

14 augustus Hart van Almelo Aankondiging Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

14 augustus Mister Motley Review Zandpeer 
14 augustus Losser Magazine Aankondiging Lost Energy  
14 augustus Glanerbrug Aankondiging Lost Energy  
14 augustus Twente.com Aankondiging Xenobodies in Mutation 
14 augustus Twente.com Aankondiging RadaRad Lost Energy 
14 augustus Twenterand live Aankondiging Free Energy workshop in Vriezenveen 
14 augustus De Koerier Aankondiging Free Energy programma 
15 augustus Tubantia Aankondiging Free Energy workshop 
15 augustus De Toren van 

Twenterand 
Aankondiging Free Energy programma Exploring-Lab 

18 augustus Radio Hengelo Live interview over Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

19 augustus Visittubbergen Aankondiging Free Energy programma Twentse 
Maakplaatsen 

27 augustus De Ingenieur Review Lost Energy 
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27 augustus Tubantia Aankondiging Free Energy workshop in Vriezenveen 
30 augustus Huis aan Huis Aankondiging Museumnacht Enschede 
30 augustus AD Aankondiging RadaRad Lost Energy 
1 september Hallo Losser Aankondiging Lost Energy  
2 september Mister Motley Aankondiging Slide to Unlock  
4 september In de Buurt Aankondiging Xenobodies in Mutation 
5 september Munster Journal  Reportage Enschede geeft cultuur een podium 
7 september Twente TV Reportage Enschede geeft cultuur een podium 
12 september PF Aankondiging Fotomanifestatie Enschede 
15 september Metropolism M Review GOGBOT en Xenobodies in Mutation 
16 september Uit in Enschede Blog over Twentse Maakplaatsen 
18 september Uit in Almelo Aankondiging Civil Research  
18 september Almelo Nieuws Aankondiging Civil Research  
20 september Hart van Enschede Aankondiging RadaRad Lost Energy 
20 september Go Kids Aankondiging Museumnacht Enschede 
22 september Foto Agenda Aankondiging Fotomanifestatie Enschede 
24 september Kodak Alaris Aankondiging Slide to Unlock  
25 september KEPA Aankondiging Reis mee op Zee workshop 

Maakplaatsen 
25 september Hallo Losser Aankondiging Virtual Reality  
25 september All Events Aankondiging Civil Research  
27 september Tubantia Reportage over Fotomanifestatie Enschede 
27 september Kidsproof Aankondiging Virtual Reality programma Twentse 

Maakplaatsen 
27 september Tubantia Aankondiging Fotomanifestatie Enschede  
28 september Noordoost Twente Aankondiging Virtual Reality programma Twentse 

Maakplaatsen 
30 september De Driehoek Aankondiging Virtual Reality workshop in Wierden en 

Enter 
30 september Digitale Kunstkrant Aankondiging Museumnacht Enschede 
30 september De Toren  Aankondiging Virtual Reality workshop in Wierden en 

Enter 
1 oktober Huis aan Huis Aankondiging Civil Research  
1 oktober Gonzo(circus) Aankondiging Xenobodies in Mutation 
1 oktober PF magazine Aankondiging Fotomanifestatie Enschede  
1 oktober Naober Aankondiging Fotogrammen Maken Exploring-Lab 
1 oktober De Driehoek Aankondiging Virtual Reality programma Twentse 

Maakplaatsen 
3 oktober De Gelderlander Aankondiging Museumnacht Enschede 
3 oktober Tubantia Aankondiging Museumnacht Enschede 
3 oktober Huis aan Huis Aankondiging Museumnacht Enschede 
4 oktober De Stentor Aankondiging Museumnacht Enschede 
4 oktober Twente Business Aankondiging Museumnacht Enschede 
5 oktober De Gelderlander Aankondiging Museumnacht Enschede 
5 oktober OOZO Aankondiging Museumnacht Enschede 
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8 oktober Almelo's Weekblad Aankondiging Virtual Reality programma Twentse 
Maakplaatsen 

9 oktober In de Buurt Aankondiging Museumnacht Enschede 
10 oktober 1Twente Aankondiging Museumnacht Enschede 
11 oktober De Gelderlander Aankondiging Museumnacht Enschede 
11 oktober Tubantia Aankondiging Museumnacht Enschede 
12 oktober Tubantia Aankondiging Museumnacht Enschede 
13 oktober Hart van Enschede Aankondiging Fotomanifestatie Enschede 
13 oktober De Gelderlander Aankondiging Museumnacht Enschede 
13 oktober Tubantia Aankondiging Museumnacht Enschede 
13 oktober RTV Oost Aankondiging Museumnacht Enschede 
14 oktober Naober Reportage Xenobodies in Mutation 
14 oktober Tubantia Aankondiging Museumnacht Enschede 
14 oktober RTV Oost Videoreportage Museumnacht Enschede 
17 oktober Uit in Almelo Aankondiging Virtual Reality programma Twentse 

Maakplaatsen 
17 oktober Hart van Enschede Aankondiging Museumnacht Enschede 
20 oktober Thuis in Twente Aankondiging Virtual Reality programma Twentse 

Maakplaatsen 
21 oktober Kijk op Oost 

Nederland 
Aankondiging Fotogrammen Maken Exploring-Lab 

23 oktober Hart van Rijssen Aankondiging Fotogrammen Maken Exploring-Lab 
24 oktober RTV Borne Videoreportage Virtual Reality programma Twentse 

Maakplaatsen 
27 oktober Fonds voor 

Cultuurparticipatie 
Reportage over Tetem activiteiten 

29 oktober Enter Nieuws Aankondiging Fotogrammen Maken Exploring-Lab 
30 oktober All Events Aankondiging Fotogrammen Maken Exploring-Lab 
31 oktober Huis aan Huis Aankondiging Fotogrammen Maken Exploring-Lab 
1 november Cultuur in Overijssel Interview met Wilja Jurg over Do-It-Together-Culture 
1 november Kijk op Oost 

Nederland 
Aankondiging For All Unruly Bodies 

3 november Naober Aankondiging Fotogrammen Maken Exploring-Lab 
19 november De Gelderlander Reportage over de nieuwe website van KunstNonStop  
19 november De Gelderlander Reportage over Werkgroep wil herdenking 

vuurwerkramp 
19 november NPO FunX Radio Reportage over  Fotogrammen Maken Exploring-Lab 
19 november Tubantia  Reportage over Werkgroep wil herdenking 

vuurwerkramp 
29 november 1Twente Aankondiging Mobiel Maaklab 
30 november RTV Borne Aankondiging Mobiel Maaklab 
2 december Borne Bloeit Aankondiging Mobiel Maaklab 
4 december Kidsproof Aankondiging Drone Workshop Twentse Maakplaatsen 
4 december Bornse Courant Reportage over Mobiel Maaklab tijdens 

Kulturhusfestival 
6 december 1Twente Videoreportage over Mobiel Maaklab 
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9 december Tubantia Aankondiging Kulturhusfestival 
9 december Borne Bloeit Aankondiging Mobiel Maaklab 
14 december Huis aan Huis Aankondiging Drone Workshop Twentse Maakplaatsen 
27 december De Week van Borne Reportage over Mobiel Maaklab 
27 december Go Kids Aankondiging Exploring-Lab in de kerstvakantie 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: Stichting TETEM Kunstruimte 
 
A. Verklaring over de jaarrekening 2019 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening per 31 december 2019 met toelichting van Stichting TETEM 
Kunstruimte te Enschede gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting TETEM Kunstruimte per 
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in 

-zonder-  
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 
2. de staat van baten en lasten over 2019; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Wij verklaren dat de subsidie besteed is voor het doel en de activiteiten waarvoor de 
subsidie is verleend. De activiteiten zijn in kwantitatieve zin correct weergegeven. De 
algemene subsidievoorwaarden en -verplichtingen uit de verleningsbeschikking zijn 
nageleefd en in de jaarrekening van 2019 is een afdoende vergelijking tussen de 
exploitatierekening en de begroting opgenomen. 

 
Benadrukking van een onzekerheid inzake vaststelling subsidie 
Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de staat van baten en lasten, waarin de 
onzekerheid uiteengezet wordt dat de definitieve subsidiebedragen kunnen afwijken van 
de toegezegde en als zodanig verantwoorde bedragen. De definitieve vaststelling van de 
subsidie door de subsidieverstrekker heeft bij de opmaak van de jaarrekening nog niet 
plaats gevonden. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting TETEM Kunstruimte zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 
 
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 
Naast de jaarrekeningen en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

 het bestuursverslag en  
 de overige gegevens. 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn 
jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven . 
 
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en Raad van Toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn 

-zonder-
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar stichtingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 
in de jaarrekening.  
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De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op de proces van 
financiële verslaggeving van de vennootschap. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit: 

 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 
ris
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
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inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Wij bevestigen aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische 
voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de 
met governance belaste personen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 
 
 
 
 
Deventer, 2 april 2020 
KOERS! strategische accountants B.V. 
 
 
 
w.g. 
A.F. Waterink RA 
 


