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 terra?
Kunst en cultuur zijn volgens 

Terra Art Projects van groot belang 

voor een stad als Zoetermeer: kunst en 

cultuur maakt een stad aantrekkelijker 

en draagt daarom bij aan economische 

aantrekkingskracht. Actieve ondersteuning 

van beroepskunstenaars is daarbij 

onmisbaar. 

Voor Terra Art Projects was 2009 het 

eerste jaar waarin men actief heeft 

geparticipeerd in de lokale (culturele) 

netwerken en ook was er aandacht voor 

het kunstenaarsveld in Zoetermeer. 

Met het spraakmakende jubileumproject 

‘De Allerlangste’ heeft Terra Art Projects 

in 2009 positie verworven in de 

Zoetermeerse samenleving en is er door 

de publiciteit een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de naamsbekendheid van 

Terra Art Projects. 

“Stap voor stap” 
Binnen Terra Art Projects is in 2009 een 

communicatiegroep gestart met het 

opstellen van een communicatieplan. 

Dit plan heeft als doel het vergroten van 

het publieksbereik van de projecten, 

het versterken van de eigen identiteit,  

promotie van de Zoetermeerse 

beroepskunstenaars en een verdere 

verankering van de organisatie in 

Zoetermeer. Het communicatieplan sluit 

aan op het ‘meerjarenbeleidsplan 

2009-2012, Stap voor stap’. 

Gerichte en effectieve communicatie is 

noodzakelijk om de gestelde doelen te 

bereiken. 

 

De communicatiegroep heeft een eerste 

stap gezet door het houden van een 

enquête onder het Zoetermeerse publiek 

om te peilen hoe het is gesteld met de 

naamsbekendheid van Terra Art Projects 

en haar activiteiten. Dit om meer inzicht 

te krijgen in haar huidige positie.

 

Hierdoor kan Terra Art Projects werken 

aan de verdere professionalisering van 

de publiciteit rondom alle activiteiten.

De communicatiegroep bestaat uit:

Karima Harhar, Joke Meijer, Natalie 

Vinke en Brenda Vos. Zij werden tijdelijk 

ondersteund door Monira Harb (stagiaire).
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door Joke Meijer

Bedrijven en kunst. Dat gaat goed samen. FPN Groep is 

het eerste bedrijf waar Terra in Bedrijf kunst op maat gaat 

leveren. Een interview met de algemeen directeur 

Marco van Noort.

 

In de hal van het kantoor lege wanden, een grijze vloer en veel 

glas. De receptioniste vraagt mij om plaats te nemen. In de 

lectuurbak ligt een glossy magazine ‘THUIS bij de FPN-groep’. 

Net als de website, inhoudelijk veelzijdig en gedurfd. Dat typeert 

het bedrijf en maakt nieuwsgierig naar de achtergrond.

Marco van Noort (1964) verhuisde op zijn dertiende vanuit Den 

Haag naar Zoetermeer. Van deze tijd herinnert hij zich vooral het 

Erasmus College en buiten schooltijd de sport. Maar daar bleef 

het niet bij. Cultuur stond al vroeg op zijn agenda. 

Marco: “Cultuur sprak mij enorm aan, en dan vooral muziek. Al 

snel vond ik de weg naar De Boerderij. Door de klassieke rock 

en Engelse popmuziek uit de jaren zeventig en tachtig, was ik 

daar een trouwe bezoeker.” 

Kunst proeven
binnen FPN groep

aan het woord: 

Marco van Noort, algemeen directeur fPN groep
INterVIeW
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deelnemers en materialen gezocht

Na de middelbare school vervolgt hij zijn studie aan de Haagse 

Hogeschool/TH Rijswijk, studierichting bedrijfseconomie.

Marco: “Mijn eerste baan was Market Maker op de OptieBeurs 

in Amsterdam, daarna heb ik mij ontwikkeld als financieel 

adviseur. Binnen deze bedrijfstak kwam ik ook in contact met 

Allianz. Zij hebben een eigen kunstcollectie, heel boeiend.”

Na zijn werkzaamheden in Amsterdam en Rijswijk kiest Marco 

in maart 1996 voor een eigen onderneming. Eerst financieel 

advies, daarna de Hypotheekshop. In 1998 volgde de verhuizing 

naar Zoetermeer. Via de Allianz kunstcollectie komt Marco in 

aanraking met de kunstenaar Anton Vrede, die werkt in een 

expressionistische, figuratieve, soms abstraherende stijl. Marco 

raakte zo meer en meer geïnteresseerd in beeldende kunst.

Marco: “Momenteel hebben wij een loyaliteitsprogramma 

ontwikkeld voor 4000 particulieren en 300 bedrijven. Met 

ons loyaliteitsprogramma bieden wij onze klanten diverse 

voordelen. Onze dienstverlening breiden wij hiermee steeds 

verder uit. Ook kunst hoort daarbij. In de vorm van huur, verkoop, 

relatiegeschenken en natuurlijk het tonen van onze eigen 

collectie!” 

Marco vervolgt: “Op beeldschermen in het gebouw van FPN 

tonen wij deze wisselende kunstsamenstelling, maar ook het 

magazine ‘THUIS’ zal er een pagina aan wijden. Wij bieden 

hierdoor onze klanten een breed scala aan voordelen.”

Tijdens gesprekken van Marco van Noort met Terra Art Projects 

ontstaat dan ook het plan om Zoetermeerse kunstenaars te 

polsen om deel te nemen aan een pilot. Een proefopstelling voor 

de nieuwe tak van Terra Art Projects: Terra in Bedrijf. Zowel voor 

personeel als relaties stelt Terra in Bedrijf voor ieder budget een 

huurcollectie van kunst samen met een jaarlijkse wisseling. Een 

collectie met speciale regelingen en kortingen. Daarnaast is de 

kunst ook te koop. 

Aan het eind van ons gesprek vraag ik Marco na te denken 

over een boodschap. Dat duurt niet lang. Marco: “Zoetermeer 

is teveel naar binnengekeerd. Met 120.000 inwoners realiseren 

wij ons niet hoeveel dynamiek er aanwezig is. We schamen ons 

eigenlijk nog een beetje, het woord slaapstad ligt nog steeds 

gevoelig. We moeten laten zien dat Zoetermeer iets uitdraagt! 

De derde generatie wil graag in Zoetermeer blijven. Zorg daar 

dan ook voor.”

‘We moeten gebruik maken van de 
aanwezige dynamiek en  laten zien dat 
Zoetermeer iets uitdraagt!’

NiEuwJaarsBorrEl raaD voor oNDErNEMEND 

ZoETErMEEr (rvoZ) iN saMENwErkiNG MET TErra 

arT ProJEcTs.

Op 11 januari vond traditiegetrouw de RVOZ nieuwjaarsborrel 

plaats. Het thema van dit jaar was: gaan Kunst en Cultuur, 

Innovatie en Duurzaamheid samen?

Terra Art Projects was meer dan bereid om hieraan mee te 

werken. Meer dan tweehonderd bezoekers kregen in het 

café van het Stadstheater de gelegenheid om kennis te 

maken en geïnspireerd te raken door creatieve en duurzame 

kunstprojecten van de daar aanwezige kunstenaars. 

Nieuwe inzichten, het gebruik van duurzame materialen 

maar ook de mogelijkheden om kunst en bedrijf samen te 

brengen, waren onderwerp van gesprek. Op dit gebied is 

‘Terra in Bedrijf’ volop in ontwikkeling. Dit  is een initiatief van 

Terra Art Projects om kunstenaars en het bedrijfsleven met 

elkaar in contact te brengen. Hierdoor ontstaan ongekende 

perspectieven. Kunst op maat, maar ook relatiegeschenken 

en/of kunstpresentaties, huur of exposities behoren tot de 

vele mogelijkheden.

Toespraken van RVOZ-voorzitter Johan Burger en de 

vicevoorzitter Monique Plantinga, hebben de bezoekers 

in beweging gebracht zich te verdiepen in de presentaties 

van de aanwezige kunstenaars. Dit heeft geleid tot nieuwe 

inzichten en inspiraties, maar ook tot mogelijkheden van 

samenwerking.

KUNSt eN 
DUUrZaaMHeID

Wilt u meer weten over de 

mogelijkheden van Terra in 

Bedrijf? Neem dan contact 

op met ons projectbureau via 

info@terra-artprojects.com. 

De coördinator van Terra in 

Bedrijf komt graag langs om alle 

mogelijkheden te bespreken. Voor 

voorwaarden en speciale regelingen kijkt u op  

www.terra-artprojects.com onder de link Terra in Bedrijf.

terra IN BeDrIJF



Zondagmiddagateliers
Palenstein
Jackie Bouw & Hetty Arens verzorgen 

vijf gratis workshops voor inwoners van 

de wijk Palenstein in Zoetermeer

‘Maak je eigen stilleven’:

Zondag 14, 21, 28 februari 2010

‘De draad’: 

Zondag 14 en 21 maart 2010

Eetkeet, Willem van Cleeflaan 

Tijd: 13.30 - 15.30 uur

Jubileumreceptie
Verleden, heden en toekomst van Terra 

Vrijdag 26 februari 2010 

TERRATORIUM, Philipsstraat 18 

Kunstexperiment I
Installaties van: Marian Meerbeek, 

Stephanie Rode, Gonda van der 

Zwaag, Anna van Stuijvenberg en 

Mariska van den Enden

28 maart - 25 april 2010

Opening 28 maart, 15.00 -17.00 uur

TERRATORIUM, Philipsstraat 18

Kunstfoyer
Informele kunstbijeenkomst

8 april 2010, 19.30 - 22.00 uur

TERRATORIUM, Philipsstraat 18

onderneem.net
Presentatie van Zoetermeerse kunst 

op de businessbeurs voor de regio 

Haaglanden

14 en 15 april 2010

Silverdome, Zoetermeer

laNGErE TErMiJN 2010:

Dag van het park: 30/05 

kunstfoyers: 03/06, 05/08, 07/10, 02/12

kunstexperimenten: 

juni, augustus, november

kunsthappen: september

open atelierdagen: oktober

Kijk voor meer informatie op: 

www.terra-artprojects.com

	 UItgelIcHt
PARTICIPARTE & TERRA ART PROJECTS

Daniël van Goor, geboren te Den Haag 

in 1955, volgde de Academie voor 

Beeldende Kunsten en de Hogeschool 

voor Pedagogisch en Sociaal Agogisch 

Onderwijs. Als beeldend kunstenaar nam 

hij de kunstzinnige begeleiding bij diverse 

sociale organisaties op zich. Hij volgde veel 

studies, exposeerde en reisde veel.  Later 

legde hij zich o.a. toe op het geven van 

teken- en schilderlessen. 

Het experimenteren met allerlei vormen 

van kunst mondde uit in grootschalige 

projecten. In 2008 richtte hij de stichting 

ParticipARTe op met als doel om meer 

sociale kunstprojecten te organiseren in 

Zoetermeer. Zo realiseerde ParticipARTe in 

2009 een groots recycling art project in de 

tuin van het Stadsmuseum. Aan dit project 

werd samengewerkt door vele inwoners van 

Zoetermeer. 

Met ingang van 1 januari 2010 zal Terra Art 

Projects de samenwerking met de stichting 

ParticipARTe verder intensiveren.

De afgelopen jaren werkten Stichting 

Terra Art Projects en ParticipARTe op 

projectbasis al samen in de wijk Palenstein. 

Zo werkte ParticipARTe kunstenaar 

Daniel van Goor in 2009 samen met 

de inwoners van de wijk Palenstein aan 

het project ‘Verbroedering’. Het gaat hier 

om een canvas doek van twintig meter 

dat gezamenlijk in vijftig weken werd 

beschilderd door twintig enthousiaste 

mensen uit de wijk. Het doek wordt begin 

2010 tentoongesteld op het braakliggende 

terrein van de voormalige Schoutenhoek.

Op dit moment worden de voorbereidingen 

getroffen voor een participatie-kunstproject 

met bewoners van de Florens van 

Brederodeflat in de wijk Palenstein. Ook 

worden plannen doorontwikkeld voor een 

recycling art project bij de eco boerderij 

in Oosterheem. Het werken met zoveel 

mensen is voor Daniël aantrekkelijk door de 

enorme dynamiek en wisselwerking.  

De rol van de kunstenaar wordt meer die 

van regisseur. Het uitgangspunt is altijd: 

‘geef de mensen de ruimte en er ontstaat 

veel moois.’

terractIeF


