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“Van klein en commercieel 
naar groot en non-profit”Door Frank Flippo

Monique werkte 13 jaar lang
bij Explorama, kwam daar
direct na haar studie terecht als
werkervaring-stagiair. “Erg fijn,
want in 1993 lagen de banen
voor historici niet voor het
oprapen. Sindsdien organiseer-
de ik culturele evenementen en
projecten, bijvoorbeeld de
stoommanifestatie in het
Spoorwegmuseum. Ook werkte
ik al mee aan Parasite Paradise,
de startmanifestatie van
Beyond, het programma voor
kunst in de openbare ruimte
van Leidsche Rijn. In opdracht
van de gemeente leidde ik de
productie en uitvoering van de
tentoonstelling. Hierdoor deed
ik positieve ervaring op met
Beyond en de afdeling
Culturele Zaken van de
gemeente. Dus toen ik na jaren
Explorama deze functie vrij zag
komen, aarzelde ik niet. Van
een klein zelfstandig bureau
ging ik zo naar een grote
gemeentelijke organisatie.” 

Lekkage
Haar nieuwe functie zit haar
als gegoten. 
Monique: “Dit gaat nog
steeds over cultuur en het is
nog steeds in Utrecht. Alleen
richt ik mij in deze functie
meer op het blijvend dingen
tot stand brengen. Dat bevalt
mij zeer na het jarenlang orga-
niseren van vaak kortstondige
evenementen. Zorgen voor
kunstwerken met een vaste
plek in de openbare ruimte.”

Beyond betekent voorbij,
voorbij reiken naar de toe-
komst dus. 
Monique: “De basis voor
Beyond is: reageren op de ste-
debouwkundige ontwikkelin-
gen en meegroeien met
Leidsche Rijn. Een van de
meest succesvolle onderdelen
is de parasites, experimentele
tijdelijke gebouwen: die heb-
ben namelijk een wijkfunctie
gekregen. De parasites brengen

nu al voorzieningen in de wijk
die anders pas later zouden
zijn gekomen. Met de Paper
Dome bijvoorbeeld, een tijde-
lijk cultuurpodium. Een theater-
zaal met een diameter van 25
meter, grotendeels opgebouwd
uit kartonnen kokers. Een
ander mooi voorbeeld is Het
Gebouw, een soort proefmuse-
um dat een gevarieerd aanbod
aan tentoonstellingen biedt.
Loopt heel goed! Het Gebouw
blijft waarschijnlijk ook na
afloop van Beyond behouden
voor Leidsche Rijn. Verder zijn
er de Saintes Bazeilles, twee
heel bijzondere gebouwtjes op
pootjes. De ene biedt archeolo-
gische informatie met vondsten
uit de bodem van Leidsche
Rijn, in de ander zit een milieu-
educatief centrum.”

Wapla
De afgelopen jaren zag
Leidsche Rijn vele Beyond-pro-
jecten voorbijkomen.

“Afgelopen najaar was er House
for Sale. Negen kunstenaars
ontworpen een bijzonder
woonhuis voor Leidsche Rijn.
Nu werkt Beyond aan de reali-
satie van minimaal een van
deze huizen. Een andere ont-
werpwedstrijd was Wapla, waar
kunstenaars ontwerpen inzon-
den van een autowasplaats,
variërend van uiterst onzinnig
tot hoogst futuristisch. Die
wasstraat is er niet gekomen.
Maar dat hou je altijd. Beyond
is heel experimenteel, en er
bleek toch weinig behoefte aan
zoiets midden in de wijk. Je
hebt wel Nomads in Residence,
dat is een soort gastatelier
waar kunstenaars kunnen ver-
blijven om iets te doen met
Leidsche Rijn. Een van de kun-
stenaars, Sophie Hope, organi-
seerde samen met twee ande-
ren op 15 juli Het Reservaat
over Leidsche Rijn nu, bekeken
vanaf de toekomst.”

‘t Bureaublad
Monique Dirven (38), Culturele Zaken,

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling,

gemeente Utrecht, werkt sinds 9 januari

bij gemeente Utrecht als projectleider van

Kunst in de Openbare Ruimte. Monique

doet onder andere Beyond, een experi-

menteel programma in Leidsche Rijn. 

“Dit gaat nog steeds over Utrecht en nog

steeds over cultuur, dus ik vind het een

mooie voortzetting.”
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Uit de flyer: “Deze zomer heeft het publiek de kans om
voor één dag in Leidsche Rijn anno 2007 te leven zoals de
oorspronkelijke bewoners dat deden. Reis terug in de tijd
en laat je door onze professionele gidsen rondleiden door
attractiepark Het Reservaat”
Monique: “Festival Parasite Paradise werd opgezet als een expe-
rimenteel buurtje met onder andere de Paper Dome, een geïm-
proviseerd zwembad, een heel bijzondere kinderboerderij en
zelfs een hotel met piepkleine kamertjes. Rond vier parasite-ten-
toonstellingen verscheen een boek. De parasites vonden veel
navolging en waardering uit binnen- en buitenland. Beyond loopt
nog een kleine twee jaar, dus zitten we nu in het slotoffensief.
Daarin staat het Leidsche Rijn Park in het middelpunt, terwijl tot-
nogtoe veel gebeurde in het toekomstige centrum van Leidsche
Rijn. In het park komt een project rond permanente sculpturen.”

De glans en frisheid van al die nieuwe initiatieven houden
haar enthousiasme levend.
“Dat inhoudelijk-creatieve is niet mijn eigen sterkste kant,
maar ik vind het heel erg leuk om samen te werken met men-
sen die dat wel hebben en te zorgen dat hun ideeën gereali-
seerd worden. Ik heb veel afspraken door de stad, fiets veel,

heb leuke contacten en ook nog een leuke afdeling. Er wordt
hier hard, constructief en ambitieus gewerkt.” 

Verveeld
Monique begeleidt naast Beyond, ook ‘anderhalf procents kunst-
opdrachten.’ In bouwprojecten met een gemeentelijk belang van
minimaal 50 procent, wordt anderhalf procent van het budget
besteed aan kunst. Samen met collega Mathilde Heyns begeleidt
ze de totstandkoming van een visie op kunst in de openbare
ruimte in het Stationsgebied. “Er zijn veel gesprekken gevoerd
met betrokkenen en deskundigen. Twee kunstadviseurs uit de
ABKV (gemeentelijke Adviescommissie voor Beeldende Kunst en
Vormgeving) zullen dit najaar de eerste visie op papier zetten.”

“Wat ik deed als projectleider bij Explorama is direct toepasbaar
op mijn huidige werk. Wat nieuw is en wat ik ook heel leuk vind,
is binnen de gemeente wegwijs worden in de processen en
besluitvorming. Wie waarmee bezig is en waarom?
Het ‘wat hierna’ boeit haar minder: “Ik ben nooit op die manier
met een carrière bezig, zo van wat doe ik over vijf jaar. Ik wil
leuke dingen doen, zorgen dat ik ergens ben waar ik me op mijn
plek voel, met veel afwisseling, anders raak ik snel verveeld.”

Uitgave
Gemeente Utrecht,
‘t Bureau, voor personeelsontwikkeling

Redactie
Frank Flippo, Klaske Gonlag, 
Albert Hogeweij, Marja Hoogers, 
Martin Stevens, Hugo Zelders

Vormgeving
Ellen Bakker Grafisch Ontwerp, Utrecht

Drukwerk
Drukkerij Ipskamp, Enschede  

Termijn inzending vacatures
Per e-mail 8 dagen voor verschijning 
(woensdag 17.00 uur)

Meer informatie
Redactieadres Vinkenburgstraat 26, 3512 AW Utrecht
Telefoon 030-286 11 75
E-mail hetbureau@utrecht.nl
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Aanbod trainingen
Resultaatgericht werken in de praktijk

voor leidinggevenden, UMS actueel

Tijdens en na de zomer worden door ’t Bureau praktische
ééndaagse trainingen georganiseerd over Resultaatgericht
werken in de praktijk. Individuele leidinggevenden kunnen
zich hiervoor kosteloos aanmelden. Ook is het mogelijk
een RGW-maatwerktraining voor groepen, afdelingen of
teams te verzorgen.

In deze praktische training oefenen we in het SMART-
maken van resultaat en ontwikkelingsafspraken. Ook komt
het invullen van de RGW-formulieren aan bod. De praktijk
van de leidinggevende staat centraal en maken we gebruik
van bestaande functie- en competentieprofielen.

Resultaten:
• inzicht in de RGW-cyclus, spelregels en instrumenten van

RGW gemeente Utrecht
• praktische handvatten voor het maken van resultaat- en 

ontwikkelafspraken met medewerkers

Datum: dinsdag 11 september 2007

Voor meer informatie:
Nienke Nieuwenhuis / tel: 2861152/n.nieuwenhuis@utrecht.nl 
Mattie Oostra / tel: 2861444 /  m.oostra@utrecht.nl
’t Bureau, voor personeelsontwikkeling
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