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http://www.youtube.com/watch?v=ycqtPXp3DAM


IN CIJFERS

▸ Zeven edities achter de rug
▸ Van 3000 naar ruim 7000 bezoekers
▸ Van 470.000 euro naar nu 1,6 miljoen euro omzet 
▸ Organisatie (2000 handen)

▸ 600 vrijwilligers (onze Burgemeesters)
▸ 40 organisatieleden (gedurende het jaar)
▸ 300+ Crewleden tijdens festivaldagen

▸ 4 dagen festival en 365 dagen lang een beweging



‣ PRESENTATIEPLEK (juli)

‣ Podiumkunsten

‣ Beeldende kunst

‣ Social design

‣ Innovatie

‣ Voedsel

‣ BEWEGING (hele jaar)

‣ Podiumkunsten

‣ Social design

‣ Innovatie

‣ Voedsel

WELCOME TO THE VILLAGE =



‣ Co-creatie.

‣ Gemeenschapszin. 

‣ Europese context.

‣ Vermenging van disciplines. 

KADERS



PODIUMKUNSTEN



BEELDENDE KUNST



INNOVATIE



VOEDSEL



SOCIAL DESIGN



➢ Waarom doen ze mee?

➢ Wat is het doel?
○ Meedraaien op alle facetten in festival (programma, voedsel, 

aankleding, fotografie)

➢ Belangrijke randvoorwaarden?
○ Inclusiviteit (onderdeel zijn van het geheel), geen onderscheid 

maken

➢ in 2019 hadden we 15 partners

SOCIALE PARTNERS



‣ NewFaces (wordt landelijk nu olv Hooman verder uitgebouwd)

‣ In 2016 was Islam Richie onderdeel van dit traject als vrijwilligers

‣ in 2017 en 2018 kwam hij terug

‣ In 2019 is hij terug met zijn eigen Syrische restaurant op WTTV!

‣ Talant  

‣ Hulp in opknappen vormgeving en maken decoraties

‣ Vrijwilliger tijdens het festival

SOCIALE PARTNERS



Brownies en Downies
○ Maken van decoraties
○ Pachter op het festival met een foodtruck

Fier samen met L.A.P.P 

‣ Maken van decoraties

‣ Opbouw van het festival

SOCIALE PARTNERS



‣ Wil - Zorgroep Alliade 

‣ Les van fotograaf en het leveren van een ‘eigen blik’

‣ Meedraaien als vrijwilliger op het festival

‣ Skrepp- Zienn  

‣ Maken van decoraties

‣ Schoonmaken en opruimen festivalterrein

‣ Patyna  

‣ Maken van decoraties

SOCIALE PARTNERS



















http://www.youtube.com/watch?v=8ysiO2_g5Kk












Tim Geertshuis - 
Teamleider Hospitality Preproductie TivoliVredenburg

Inclusiviteit, maar dan net anders...





TivoliVredenburg is er voor iedereen, een leven lang. 



http://www.youtube.com/watch?v=wqjyRGS9xnA


Wie zijn jullie? 



TivoliVredenburg is er voor iedereen, een leven lang. 



Wat is inclusiviteit?

Het leiden van een team of organisatie 
zonder ego en angst. Iedereen mag er zijn en 
wordt betrokken op zijn/haar kwaliteiten. Dat 
zorgt voor echte inclusie.



- leeftijd
- niveau
- culturen
- LGBTQ
- etnische achtergronden
- gehandicapt
- ….









Brechje Buxtorff - Clustermanager Amerpoort



http://www.youtube.com/watch?v=NmgiTUPHkmE


Ervaringen vanaf de werkvloer;

Joeri Wijsman - medewerker via Amerpoort

Stephanie Eversen - medewerker via Amerpoort

Robin de Klijn - chefkok TivoliVredenburg



Dank voor uw aandacht

www.tivolivredenburg.nl 

www.amerpoort.nl


