
Cultuurmarketing Awards 2021 
Aanmeldformulier Cultuurmarketeer van het jaar 

 
Over jou
• Naam
• Telefoonnummer
• Organisatie waarvoor je werkzaam bent
• Korte omschrijving organisatie (max. 70 woorden)
• Werkzaam voor organisatie sinds
• Functie binnen de organisatie
• Korte omschrijving van je werkzaamheden en verantwoordelijkheden (max. 50 woorden)

Omschrijving project
• Titel van het project
• Geef een korte omschrijving van het project (max. 100 woorden)
• Wat was de looptijd van het project?
• Wat was het budget voor het project?
• Wat was de uitgangspositie (bijvoorbeeld een uitdaging of aanleiding) bij aanvang van het project? 

(max. 100 woorden)
• Beschrijf hoe het project concreet is uitgewerkt (max. 500 woorden)
• Tot welk(e) resulta(a)t(en) heeft het project geleid? Ondersteun dit indien mogelijk met cijfers en 

geef aan of sluit uit welke factoren de resultaten positief of negatief hebben beïnvloed (max. 200 
woorden)

• Wat was jouw rol binnen het project en met welke collega's of partners heb je samengewerkt? 
(max. 100 woorden)

• Wat maakt dit project innovatief? Beschrijf hoe jouw bijdrage de innovatie heeft aangejaagd (max. 
200 woorden). Let op: dit antwoord wordt bij een nominatie meegenomen in de communicatie 
van Cultuurmarketing

• Waarom is dit project Award-waardig? (max. 100 woorden)  

Persoonlijk
• Wat was voor jou persoonlijk de grootste uitdaging binnen dit project en waarom? (max. 100 

woorden)
• Wat heb je geleerd van dit project? (max. 100 woorden)
• Is er informatie die je niet hebt kunnen delen in dit formulier, maar die de vakjury wel zou 

moeten weten?

Bijlagen
Indien beschikbaar ontvangt de vakjury graag beeld- of audiomateriaal dat jouw aanmelding 
ondersteunt. Stuur maximaal 5 bestanden, waar mogelijk inclusief vermelding van fotocredits, via 
WeTransfer.com naar: awards@cultuurmarketing.nl. 



Cultuurmarketing Awards 2021 
Aanmeldformulier Young Talent Award  

 
Over jou
• Naam
• Leeftijd
• Telefoonnummer
• Organisatie waarvoor je werkzaam bent
• Korte omschrijving organisatie (max. 70 woorden)
• Werkzaam voor organisatie sinds
• Korte omschrijving van je functie en werkzaamheden (max. 50 woorden)
• Geef een kernachtige omschrijving van de innovatie of positieve verandering die je hebt 

bewerkstelligd (max. 100 woorden). Let op: dit antwoord wordt bij een nominatie meegenomen 
in de communicatie van Cultuurmarketing

Omschrijving project
• Titel van het project
• Geef een korte omschrijving van het project (max. 100 woorden)
• Wat was de looptijd van het project?
• Wat was de uitgangspositie (bijvoorbeeld een uitdaging of aanleiding) bij aanvang van het project? 

(max. 100 woorden)
• Beschrijf hoe het project concreet is uitgewerkt (max. 500 woorden)
• Tot welk(e) resulta(a)t(en) heeft het project geleid? Ondersteun dit indien mogelijk met cijfers en 

geef aan of sluit uit welke factoren de resultaten positief of negatief hebben beïnvloed (max. 200 
woorden)

• Wat was jouw rol binnen het project en met welke collega's of partners heb je samengewerkt? 
(max. 100 woorden)  

Persoonlijk
• Wat was voor jou persoonlijk de grootste uitdaging binnen dit project en waarom? (max. 100 

woorden)
• Wat heb je geleerd van dit project en op welke manier neem je dit mee in je toekomstige werk? 

(max. 100 woorden)
• Is er informatie die je niet hebt kunnen delen in dit formulier, maar die de vakjury wel zou 

moeten weten?

Bijlagen
Indien beschikbaar ontvangt de vakjury graag beeld- of audiomateriaal dat jouw aanmelding 
ondersteunt. Stuur maximaal 5 bestanden, waar mogelijk inclusief vermelding van fotocredits, via 
WeTransfer.com naar: awards@cultuurmarketing.nl.


