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Leden van de RRKC-commissies voor tussentijdse evaluatie 2014  
  

- Ricardo Burgzorg, lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur; cultureel ondernemer in Den Haag, onder andere über 
blick  en My First Art Collection 
 

- Simon Davies, lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur; grafisch ontwerper en docent aan kunstopleidingen, 
onder andere aan de Design Academy in Eindhoven  
 

- Margot Gerené, Director communications & fundraising dance4life en Lid Raad van Toezicht 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
 

- Martin van Ginkel, werkzaam op het gebied van cultuuradvies, management, culturele 
projecten; eerder directeur Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) 
 

- Herma Hofmeijer, werkzaam in de analyse, strategie, projecten in de cultuursector, onder 
andere op het gebied van galeries en bibliotheken; zij was eerder Directeur Vereniging van 
Rijksgesubsidieerde Musea 
 

- Arnoud Odding, directeur van Rijksmuseum Twenthe 

- Ulrike Söbbeke, voorzitter van vijf tussentijdse evaluatie commissies; lid van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; zakelijk leider van Firma Mes en projectleider en 
programmeur bij het Kunstgebouw 

- Jacqueline Veenendaal, voorzitter van vijf tussentijdse evaluatie commissies; lid van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; voormalig directeur van de Rotterdamse Bijenkorf 
 

- Bruno Verbergt, doceert algemeen en strategisch management aan de Universiteit van 
Antwerpen, hij was bedrijfsdirecteur cultuur, sport en jeugd van de stad Antwerpen en 
extern adviseur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
 

- Maarten Verhoef, studieleider Muziek Theater ArtEZ, docent aan de HKU, voor 
internationalisering betrokken bij muziek theatergroep Orkater; eerder directeur van 
theater Kunstmin Dordrecht 

 
- Willemijn Zwiep, lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; werkzaam bij 

Deloitte op het gebied van communicatiestrategie, merk- en reputatiemanagement en 
corporate social responsibility 
 

Als toehoorders: 
- Ruben Arnhem, lid jongRRKC, student kunstgeschiedenis, acteur, cultureel organisator 

- Tabitha Mann, voorzitter jongRRKC, persoonlijk assistent van een Rotterdams Tweede 
Kamerlid en werkzaam bij het Jeugdcultuurfonds 

- Laurette Vermeulen, secretaris jongRRKC, master Kunst- en Cultuurwetenschappen en 
Cultural Economics and Entrepeneurship, werkzaam bij de bewonersraad van een 
woningcorporatie 
 

Secretarissen van de commissies zijn de beleidsadviseurs bij de Raad: 

- Gepke Bouma 

- Marc Fonville 
- Reinier Gerritsen 

 

http://www.rrkc.nl/
http://www.designacademy.nl/

