
Wij wakkeren het culturele vuur in de gehele regio 

aan, bereikbaar en aantrekkelijk voor iedereen. 

Dat doen we door vakmanschap te bundelen en

effectief samen te werken. Hierbij belichten en 

omarmen wij alle facetten van de samenleving. 

Wij zijn een bron van inspiratie en ontspanning en 

creëren een veilige en behaaglijke omgeving, waarin 

mensen kunnen schitteren én bewonderen. 

Wij vlammen en lopen voorop in culturele 

ontwikkelingen. Door onze gastvrijheid en openheid én 

ons respect voor externe en interne betrokkenen 

ervaart iedereen onze meerwaarde. 

Wij nestelen ons in de regio en zijn er onlosmakelijk 

mee verbonden.

Missie Visie 

Waarden
We gaan met elkaar en onze gasten, deelnemers en partners om op basis van deze kernwaarden: 

Strategische Ankers 
Om de juiste beslissingen te kunnen nemen hanteren we op basis van onze visie deze ankers:

 Lopen wij hiermee voorop in culturele ontwikkelingen?

Wat zijn belangrijke trends en ontwikkelingen? Sluit dit hierop aan?

 Ervaren alle betrokkenen hierbij onze meerwaarde?

Wat is hierbij het onderscheidend vermogen? Hoe wordt dat (h)erkend?

Beschikken wij over voldoende tijd en geld?

Zijn er voldoende financiële middelen en capaciteit? Zo nee, wat zijn de 

mogelijkheden voor het verwerven daarvan? 

Of moeten we besluiten er vanaf te zien?

Verbinden wij ons hiermee (nog) beter met de regio?

Op welke wijze nestelen wij ons hiermee (en voor langere tijd) in de regio?

Trots
We verstaan ons vak, zijn trots op onze 

organisatie en streven ernaar de kwaliteit op een 

hoog peil te houden. We geven onze 

diensten op efficiënte wijze inhoud 

en overtreffen telkens de verwachtingen.

Open
We onderzoeken de wensen en behoeften van 

onze gasten en handelen hiernaar. 

We zijn nieuwsgierig, staan open voor nieuwe 

ideeën en geven een hoge prioriteit aan 

gasttevredenheid.

Zorgzaam
We tonen interesse, voelen ons nauw betrokken 

bij de organisatie en weten dat ook op anderen 

over te dragen. We zijn ons bewust van de invloed 

van ons handelen op anderen.

Ondernemend
We signaleren kansen en mogelijkheden, zijn 

vernieuwend en weten ideeën en wensen op 

een verfrissende wijze te vertalen naar producten, 

diensten, presentatie en sfeer.
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