
 

 

 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: Cultuurhuis Wherelant 
Branche: cultuureducatie 
Contactpersoon: José van den  Hurk, directeur bestuurder 
Aantal medewerkers: 11 stafleden, 80 docenten (ZZP),  25 vrijwilligers, 5 leden Raad van Toezicht 
Email: j.vandenhurk@wherelant.nl 
Website: www.wherelant.nl 

Het laatste interview voor de zomervakantie heb ik met José van den Hurk van Cultuurhuis Wherelant. Ik word 
enthousiast ontvangen in hun pand aan de Van IJsendijkstraat dat al veel creativiteit uitstraalt.  

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

Op mijn eerste vraag over de missie van Cultuurhuis Wherelant antwoordt José: “cultuureducatie voor 
iedereen toegankelijk en bereikbaar maken”. Ook voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 
Cultuureducatie draagt bij aan het ontwikkelen van creatief vermogen en kritisch reflecteren.  Competenties 
worden verbeterd door samenwerken. Cursisten worden hierdoor zelfbewuster en leren sociale vaardigheden. 
Wij bieden een uitgebreid creatief cursusaanbod zoals schilderen, tekenen, grafiek, keramiek, beeldhouwen, 
fotografie, multimedia, edelsmeden, glas, textiel, schrijven, kunstgeschiedenis, theater etc. Onze doelgroepen 
zijn uitgebreid en divers: peuters, kinderen, jongeren, volwassenen, senioren (met hun mantelzorger), speciale 
doelgroepen en (speciaal) onderwijs. 
Naast cursussen, workshops en naschoolse activiteiten hebben wij ook veel andere mooie  projecten.”  
Ik vraag naar een voorbeeld.  José vervolgt: “cursussen voor mensen met een verstandelijke beperking.“ Als 
voorbeeld noemt zij met trots het theaterstuk Lang en Gelukkig door theatergroep Flexibel. “Eind december 
vorig jaar hadden wij 3 uitverkochte avonden in De Purmaryn. Mensen met een beperking  treden op als 
acteur. Wij leggen de focus op de gezonde kant van de mens! 
Andere projecten met kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld: ateliers voor mensen met dementie of parkinson, 
een kunstatelier voor lhbti jongeren (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgenders en kinderen met een 
intersekseconditie). Door kunst en cultuur kunnen ze vorm geven aan hun ontwikkeling en identiteit.  
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Nog een mooi project is: Pret in Purmerend (PIP)! Dit vindt jaarlijks  plaats op het terrein van het 
Kinderparadijs en is bestemd voor kinderen die niet op vakantie gaan. Wij organiseren dit in samenwerking 
met de Gemeente, Club Welzijn, Spurd en lokale maatschappelijk betrokken ondernemers”, vertelt José. 

 Als laatste activiteit noemt José het voor de verhuur beschikbaar stellen van diverse ruimtes. 

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

“Alle mensen in samenleving van 2 tot 80 jaar”, zegt José. “Wij hebben 1.600 cursisten/30.000 contacturen per 
jaar. Daarnaast bereiken wij 1.500 kinderen / 9000 contacturen  via de basisscholen en Voortgezet Onderwijs 
en inclusief de speciale doelgroepen een totaal van 41.000 contacturen.”   

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

“Cultuurhuis Wherelant bestaat al 30 jaar in Purmerend. Hiervan ben ik ruim 10 jaar de directeur/bestuurder” 
zegt José. José komt uit de muziekwereld, zij is van oorsprong muziektherapeut en gaf jaren les op een 
Hogeschool voor de Kunsten. Voor Cultuurhuis was zij directeur van een blijf-van-mijn-lijfhuis. “Het 
directeurschap paste mij goed maar het product minder. Vandaar de switch terug  naar kunst en cultuur”, 
vertelt José. “Ik trok dit jasje aan het paste meteen. Het mooie van dit beroep is de creatieve en blije kant. 
Mooi als we dit kunnen overbrengen op kinderen die zich daarin kunnen ontwikkelen. Juist voor kinderen die 
wat extra steun nodig hebben. Het ontwikkelen van de creatieve kant krijgt niet ieder kind mee en daarom is 
het belangrijk dat wij die bijdrage kunnen leveren. Wij willen kunst niet elitair laten zijn maar juist  
laagdrempelig en toegankelijk”, gaat José verder.  

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“Niet lang”, zegt José. “Het is zo belangrijk dat de organisatie altijd in beweging is. We spelen in op de vraag en 
signalen vanuit de markt en van scholen. Het is geen statische organisatie maar heel dynamisch. Daardoor 
blijven wij innoveren en ontwikkelen. De Gemeente is een belangrijke samenwerkingspartner en we hebben 
gemeenschappelijke speerpunten.  
Een deel van onze inkomsten bestaat uit subsidie. Daarnaast ontvangen wij inkomsten uit het geven van 
cursussen. Ook kopen samenwerkende partners bij ons projecten in wat ons inkomsten  oplevert. Bij nieuwe 
projecten vragen wij fondsen voor een bijdrage zoals het Oranjefonds, Fonds voor cultuurparticipatie, Prins 
Bernard Cultuur fonds, Rabobank, VSB, NSGK. Wij werken veel samen met partners uit Purmerend zoals 
Bibliotheek, Muziekschool, Waterlandse Uitdaging, Zorgcircel, scholen en PRO lokale ondernemers uit ons 
netwerk. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen!” 
 

5. Levert u een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heeft u hierover? 

“Samen met de Gemeente en maatschappelijk betrokken partners formuleren wij gemeentelijke speerpunten 
zoals armoedebeleid, ontwikkelingsachterstand, eenzaamheid, participatie van kwetsbare mensen in de 
samenleving. Door kunst en cultuur leveren wij onze bijdragen en maken het heel complementair.”  



 

 

 

6. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

“Om te beginnen met de nadelen”, zegt José pertinent: “die zijn er niet! Er zijn geen nadelen. Wel uitdagingen 
en dat is zoals gezegd financieel gezond blijven door kansen te zien en creatief om te gaan met 
financieringsmogelijkheden.” 
Als voordelen noemt José dat je je eigen beleid kan bepalen, weliswaar altijd in samenspraak. “Je kunt je eigen 
koers uitstippelen, blijven innoveren en ontwikkelen. Steeds kijken wat de markt nodig heeft zodat wij actueel 
blijven want de markt verandert continu.” Ik vraag met wie José vooral overlegt. José zegt dat zij vooral met 
haar MT en de leden van de Raad van Toezicht spart. “Het is heel fijn om een goed team om je heen te hebben 
die dezelfde passie delen.”  

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 

“Passie en overtuiging” zegt José zonder daarover te hoeven nadenken. “En handelen vanuit de inhoud en niet 
vanuit geld. Altijd vanuit kansen en mogelijkheden en niet vanuit beperkingen denken en ondernemen. Ik 
omschrijf mijzelf als een warme pragmaticus, ben extravert en heb een gezonde dosis lef. Ik ben sterk in 
netwerken, een goede organisator en ik ben altijd positief en blij”, aldus José. “Daarom lukken mijn plannen 
ook meestal”.  

8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 

Daar moet José wel even over nadenken. Dan schiet haar en bericht van een collega te binnen over een 
project dat  ongelofelijk goed gelukt is en er echt iets op de markt is gezet. José citeert: “Je bent ontzettend 
sterk bezig José. Ik warm me aan je energie, fantastisch! Ik voel zo dat je in je kracht zit in een stroom die niet 
te stoppen is. Je bent zo volledig en helemaal op je plaats. Dat was al tijdens de recessie maar nu nog veel 
meer. Mooi om mee te maken!” “Wauw”, zeg ik! 

9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

“Niet door wie maar beter door wat?” antwoord José. “Ik volg mijn hart en mijn inspiratie is muziek, actief en 
passief”. Ik vraag haar wat zij dan doet in de muziek? “Ik zing o.a. Bach Mathheus Passion in het 
concertgebouw, dat is mijn jaarlijkse hoogtepunt in mijn muzikale leven. Door muziek en sport hou ik de 
balans tussen werk en privé in balans en blijf ik energiek. Ook uit sporten haal ik inspiratie.” Wat voor sport 
beoefen je vraag ik. “Yoga, golf en tennis” vertelt José stralend.  

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

“Wij blijven steeds in ontwikkeling en blijven inspelen op wat de markt/maatschappij nodig heeft. De groei zit 
voornamelijk in het onderwijs. Denk hierbij aan de binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van 
kunst en cultuur. Wij streven naar een nog intensievere samenwerking met partners waardoor de efficiëntie 
steeds beter wordt.” 



 

 

 

11. Wat is de belangrijkste ondernemers les  die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Zoek samenwerking met mensen / partners die bij jouw visie van ondernemerschap passen! Handel vanuit 
een balans tussen ratio en emotie. Netwerken is een must!” 

12. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

“Super leuk! Het was meer een gesprek, lacht José! Er is een leuke klik aanwezig.”   

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

José heeft daar heel bewust over nagedacht en uit een lijstje van kandidaten, kiezen wij samen Thijs Burrie van  
Burrie Media. Ik bedank José voor haar leuke ideeën die ik graag onthoud voor een eventuele volgende keer. 
Ik vond het ook een leuk interview en vertrek blij richting huis om ook bijna aan mijn zomervakantie te 
beginnen.  

 

Ik wens iedereen een mooie zomer! Tot eind augustus, begin september! 


