
Cultuurmarketing Awards 2021 
FAQ en voorwaarden

Welke categorieën zijn er?
Er zijn deze editie twee persoonsgebonden categorieën:

Cultuurmarketeer van het jaar
De award(s) voor cultuurmarketeer van het jaar wordt/worden uitgereikt aan één of meerdere 
personen die een bijdrage hebben geleverd aan innovatie en nieuwe strategieën voor de culturele 
organisatie(s) waarvoor zij werkzaam zijn, en daardoor een inspirerend voorbeeld voor 
vakgenoten zijn.

Young Talent Award
De Young Talent Award is een beloning voor een jonge professional (30 jaar of jonger) die met 
vernieuwende aanpak resultaat heeft geboekt.

Tot wanneer kan ik me aanmelden?
Voor beide categorieën kun je je t/m 31 maart 2021 aanmelden.  

Wat kost het aanmelden?
Het aanmelden is gratis.

Aan welke voorwaarden moet mijn aanmelding voldoen?
Je aanmelding bestaat uit de beschrijving van een project dat is uitgevoerd door een culturele 
instelling (of in het geval van collectieve projecten door meerdere culturele instellingen 
samen), aangevuld met een persoonlijke reflectie die de uitdagingen van het project weergeeft. Het 
project dient te zijn uitgevoerd in de periode januari 2020 t/m heden. Het project mag nog lopen, 
wel is het aan te raden al enkele (voorlopige) resultaten en/of de (verwachte) impact te 
beschrijven.

Alle denkbare projecten kunnen worden ingediend. Denk onder meer maar niet uitsluitend aan: 
nieuwe proposities of cultureel aanbod, branding- en positioneringstrajecten, campagnes, digitale 
transformatie of projecten die draaien om nieuwe manieren van werken, diversiteit en inclusie of 
internal branding.
 
Wie mag zich aanmelden?
Personen die in loondienst of ZZP-verband werkzaam zijn voor kunst- en cultuurinstellingen in 
Nederland en België kunnen zich aanmelden. Onder culturele instellingen worden B2C-organisaties 
met een artistieke of maatschappelijke taak op het gebied van kunst, cultuur of erfgoed 
verstaan. Voor de Young Talent Award geldt een maximale leeftijd van 30 jaar ten tijde van 
aanmelden. 

Het is niet mogelijk voor medewerkers van B2B-organisaties zoals full-service, reclame- en/of 
campagnebureaus om zich aan te melden. Wel worden zij van harte uitgenodigd hun culturele 
klanten te attenderen op deelname aan de Cultuurmarketing Awards.

Mogen meerdere medewerkers binnen één organisatie zich aanmelden?
Dit is toegestaan, zolang het verschillende projecten betreft: houd dus één (contact)persoon per 
project aan. Schuif bij een gedeelde verantwoordelijkheid één medewerker naar voren. Er kunnen 
meerdere jonge talenten per organisatie meedoen.



Wat krijgen de winnaars van de Cultuurmarketing Awards?
Als deelnemer inspireer je vakgenoten en collega’s met jouw werk en ontvang je constructieve 
feedback van de vakjury. Winnaars worden onderscheiden met een bijzondere sculptuur. De 
uitreiking van de Cultuurmarketing Awards is daarnaast een feestelijk en eervol moment, wat je in 
immateriële zin veel oplevert: erkenning van vakgenoten en collega’s, een bevestiging van je 
voorlopersrol in de sector en bovenal een leuk, positief en leerzaam traject. 

De winnaar van de Young Talent Award ontvangt daarnaast een persoonlijk ontwikkeltraject bij 
Cultuurmarketing bestaande uit coaching, opleiding en het netwerk dat nodig is om jouw 
leerdoelen en ambities te verwezenlijken.

Wat zijn de criteria waarop de vakjury beoordeelt?
De vakjury bespreekt en beoordeelt alle aanmeldingen voor Cultuurmarketeer(s) van het jaar aan 
de hand van de criteria innovatie, voorbeeldfunctie en impact. 

De vakjury bespreekt en beoordeelt alle aanmeldingen voor de Young Talent Award aan de hand 
van de criteria vernieuwing, voorbeeldfunctie en impact.

Wat is de procedure van de Cultuurmarketing Awards?
Alle aanmeldingen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden maken kans op nominatie en 
worden eind april beoordeeld en besproken door de vakjury. Tijdens het overleg selecteert de 
vakjury binnen beide categorieën een aantal genomineerden. Na het juryoverleg ontvangt iedereen 
(dus inclusief de afvallers) feedback van de vakjury. De genomineerden worden per telefoon 
geïnformeerd over hun nominatie.

De genomineerden van de Young Talent Award worden uitgenodigd om 1 juni in de middag* een 
korte presentatie te geven aan de vakjury. De genomineerden van de categorie 
Cultuurmarketeer(s) van het jaar worden uitgenodigd om 2 juni in de middag* een korte 
presentatie te geven aan de vakjury.

De uitreiking van de Cultuurmarketing Awards vindt plaats op 15 juni 2021*. Tijdens dit digitale 
event worden de successen van de sector gevierd. Voorafgaand aan de bekendmaking van de 
winnaars zullen de genomineerden van beide categorieën hun project persoonlijk toelichten en 
vindt er een Q&A plaats. De prijzen worden uitgereikt aan de winnaars. 

Wie zijn de juryleden?
De jury bestaat uit Adelinde Bennaars, Melanie Bosveld, Jon Heemsbergen, Desmond Lissone, Anita 
Mooiweer en Sana Sellami. Wanneer een jurylid op welke wijze dan ook betrokken is (geweest) bij 
een project of de inzender, wordt dit jurylid uitgesloten van de bespreking en beoordeling van die 
inzending. 

Hoe wordt er omgegaan met (gevoelige) informatie uit de inzending?  
Aanmeldingen zijn alleen toegankelijk voor de vakjury en de medewerkers van Cultuurmarketing 
die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de Cultuurmarketing Awards. De informatie uit 
het aanmeldformulier wordt niet zonder expliciete toestemming gedeeld en/of gepubliceerd, met 
uitzondering van de vraag waarbij ‘Let op: dit antwoord wordt bij een nominatie meegenomen in de 
communicatie van Cultuurmarketing.’ is aangegeven.

Ik heb nog een andere vraag 
Mail naar awards@cultuurmarketing.nl of bel tijdens kantoortijden naar 020-2614727 en we 
helpen je graag verder.

*Definitieve tijden en de locatie (online of live) worden later bekendgemaakt.


