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deelname en inschrijving 10 jaar ZIN in 2010

Het symposium start om 13.30 uur 
en eindigt om 17.15 uur. 

De kosten voor deelname bedragen 
€ 60,00 exclusief btw. U kunt zich aan-
melden via www.zininwerk.nl.

Het programma vindt plaats bij ZIN, 
het klooster voor zingeving en werk, 
Boxtelseweg 58, 5261 NE,  Vught. 
Bij vragen kunt u contact opnemen 
met programmamanager Marieke 
Heesakkers op 073 658 80 00.

De komst van Arjo Klamer maakt 
onderdeel uit van 10 onvergetelijke 
ontmoetingen in het kader van het 
10-jarige bestaan van ZIN. 

Arjo Klamer zei over ZIN: 
‘ZIN is de juiste plek om te onderzoe-
ken wat waardevol is in het leven en in 
het werk’.

Bezinningsweek Assisi, Italië met Bart Schalkx   |   8 - 14 april 2011
 
Retraite bij ZIN met Bernadette Willemsen   |   19 - 22 mei 2011

andere activiteiten bij ZIN

volgende ontmoetingen

w e r k t  k u n s t ? w e r k t  k u n s t ? 

The spirituality of the labyrinth met Lauren Artress en Gert van Santen
Een Wisdom University Intensive over de herontdekking van onze mystieke 
kern door het lopen van het labyrint   |   11 - 13 mei 2011

Leven in Verbinding met prinses Irene en prof. dr. Matthijs Schouten
Een Wisdom University Intensive over de verbinding tussen mens en mede-
mens en natuur   |   22 - 24 juni 2011

De naam NOG Collectie SNS REAAL Fonds is ontleend aan het Nederlands Onderwijzers 
Genootschap, de oprichter van NOG Verzekeringen, dat is opgegaan in REAAL Verzekeringen. Ten tijde 
van de fusie tussen NOG Verzekeringen en de SNS bank in 1994 kreeg verzamelaar Frits Becht de 
opdracht een kunstcollectie op te bouwen. Hij werd in 2001 opgevolgd door de huidige conservator 
van de NOG Collectie Corrie van der Veen.  De NOG Collectie SNS REAAL Fonds is een bedrijfs-
collectie, die in tegenstelling tot andere bedrijfscollecties geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en 
daarom als een dakloze collectie wordt betiteld. Werken uit de NOG collectie worden kostenloos in 
bruikleen gegeven aan culturele instellingen en organisaties, die het aandurven de confrontatie met de 
kunst aan te gaan. Inmiddels bestaat de NOG Collectie uit ruim 450 kunstwerken van 102 verschil-
lende kunstenaars. 
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Wat betekent kunst voor het bedrijfsleven, onderwijs- en zorginstellingen en overheid? Is 
het louter aankleding of reikt de betekenis verder? Ieder die hierover van gedachten wil 
wisselen en wil horen van ervaringen hiermee is welkom.
 

Van het begin af aan - in de tweede 
helft van 1997 - hebben de kunsten 
een belangrijke rol gespeeld bij het 
ontwikkelen en het realiseren van ZIN 
in Werk. Voor de verbouwing van het 
voormalige klooster van de Fraters van 
Tilburg werkten de architecten Marx 
en Steketee samen met ontwerpers, 
landschapsarchitecten en kunstenaars.
Naast de eigenzinnige uitstraling van 
het hoofdgebouw werd er een atelier 
op het terrein gerealiseerd om de rol 
van de kunsten te integreren in het 
concept van ZIN. De bruikleen van de 
NOG collectie van het SNS REAAL 
fonds van circa 100 werken draagt 
daar eveneens aan bij. 

Arjo Klamer is professor in de Economie van Kunst en Cultuur aan de Eras-
mus Universiteit in Rotterdam. Zijn onderzoek gaat over de waarden van cultuur, 
waarbij cultuur zowel verwijst naar de kunsten als naar de waarden in een samen-
leving of organisatie. Een belangrijk resultaat is het belang van de derde sector, de 
informele sfeer waarin sociale en culturele waarden veelal het best tot hun recht 
komen. Van 1977 tot 1994 studeerde en doceerde hij economie aan verschillende 
universiteiten in de VS. Momenteel is hij lid van de Rotterdamse Raad van cultuur, 
lid van de Raad van Toezicht van het grafi sch lyceum in Rotterdam en lid van het 
bestuur van verschillende culturele instellingen. Ook is hij decaan van de Academia 
Vitae, voor mensen die midden in het leven staan. 

Frank Eerhart richtte in 1980 Stichting Plint op, een 
uitgeverij die poëzie en beeldende kunst o.a. via affi ches 
onder de aandacht van een groot publiek wil brengen. Hij 
was tot 2000 directeur van Plint en aansluitend directeur 
van CBK de Krabbedans in Eindhoven. Eerhart is dichter, 
publicist over beeldende kunst en lid van het ‘eerste uur’ 
van de kunstcommissie van Zin in Werk.      

Corrie van der Veen begon in 1970 als adviseur beel-
dende kunst bij de stichting Kunst en Bedrijf en startte 
in 1990 een eigen adviesbureau in Amsterdam. Vanaf dat-
zelfde jaar werd zij kunstadviseur voor AEGON Verzeke-
ringen en daarmee verantwoordelijk voor het aankopen 
en beheren van de collectie moderne en hedendaagse 
kunst. Sinds 2001 is zij tevens conservator van de NOG 
Collectie SNS REAAL Fonds. 

Kunst vraagt van mensen om de wer-
kelijkheid steeds opnieuw te interpre-
teren. Wat we gewend zijn, moeten we 
voortdurend herzien en herscheppen 
om nieuwe waarden vast te stellen.
Dit proces speelt zich ook af in instel-
lingen en bedrijfsleven. Het zoeken naar 
het authentieke - wat kunst kenmerkt 
- is evenzeer van wezenlijk belang voor 
organisaties. Kunst is bij ZIN om die 
reden geen aankleding; ze is werkzaam 
aanwezig.     

In het symposium Werkt kunst? wordt 
nader ingegaan op de rol en de functie 
die kunst kan hebben in organisaties 
en bedrijven.

programma biografi eën

10 jaar atelier van ZIN

werkt kunst?

w e r k t  k u n s t ? w e r k t  k u n s t ? 

Symposium vrijdag 18 februari 2011

13.00 uur

13.30 uur

13.35 uur

14.30 uur

14.45 uur

15.00 uur

15.10 uur

15.45 uur

16.30 uur

17.00 uur

17.15 uur

ontvangst met koffi e, thee en iets lekkers

opening en welkom door ZIN
  
Frank Eerhart, lid van de kunstcommissie, over het ontstaan 
van het atelier bij ZIN gevolgd door een gesprek met de kun-
stenaars Bert Vredegoor, Caren van Herwaarden, Frank Haver-
mans, Jeroen Olthof en Monique Broekman over hun verblijf 
in het atelier en de wijze waarop de interactie met ZIN tot 
stand kwam 

muzikaal intermezzo door Oleg Fateev

Corrie van der Veen, lid van de kunstcommissie van ZIN en 
conservator van de NOG collectie van het SNS REAAL fonds 
over de bruikleencollectie bij ZIN 

Arjo Klamer presenteert enkele vragen en stellingen over het 
dagthema, te overdenken tijdens de rondgang door het gebouw 

pauze en rondgang door het gebouw om de inrichting, de kunst-
collectie en het atelier te bekijken

lezing door Arjo Klamer, hoogleraar Economie van Kunst en 
Cultuur aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam  

dialoog met de inleiders, de kunstenaars en deelnemers

muzikaal optreden door Oleg Fateev

afsluiting met borrel en culinaire verrassing uit de keuken 
van ZIN
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