
Programma
Inloop met (warme) hapjes en drankjes
Mogelijkheid om de kerk te bezichtigen en de stands  
van de bedrijven te bezoeken.

Lezing ‘De Grote Kerk in een nieuw tijdperk’
Bart Schouten, bestuurslid Stichting Grote Kerk Zwolle

Parallelsessies workshops
De workshoprondes zijn om 18.30 uur, 19.00 uur en  
19.30 uur. Deelnemers kunnen dus drie verschillende  
workshops volgen. 

Vrije markt
Mogelijkheid om nader kennis te maken met partners 
van het kerkenplatform en om de kerk te bezichtigen 
onder het genot van een drankje.

Grote Kerk te Zwolle
Het Kerkenplatformevent vindt plaats in  
de Grote Kerk van Zwolle. De Grote Kerk is  
het grootste rijksmonument van Hanzestad  
Zwolle. Het gebouw is recent – na een  
ingrijpende verbouwing – weer open en  
klaar voor de toekomst. Van een prachtige, 
maar gesloten oester is het gebouw  
geworden tot een gebouw dat in de  
samenleving is verankerd. De kerk biedt  
bij binnenkomst een imposante ruimtelijke 
beleving door de vernieuwde en met  
glaskunst verfraaide portalen. Daarnaast  
zijn de bijna 400 jaar oude preekstoel, het 
prachtige koorhek en het wereldberoemd 
Schnitgerorgel onderdeel van het  
monumentale interieur.

Wij nodigen u graag uit om op deze  
locatie inspiratie op te doen: een  
groot deel van de adviseurs van  
Kerkenplatform heeft bijgedragen  
aan het uiteindelijke resultaat!

Kerkgebouw en toekomst:  
inspiratie op locatie 
Hoe kunnen we onze gebouwen gereed maken voor de toekomst? 
Wie daarmee te maken krijgt, komt voor heel wat keuzes te staan. 
Waar moet ik beginnen? Welk gebouw willen we graag behouden? 
Hoe kan het gebouw aangepast worden voor eigen of breder  
gebruik? Hoe realiseren we een goed binnenklimaat? Welk  
meubilair kiezen we? Welke adviseurs hebben we nog meer nodig? 
Zomaar enkele vragen waarover nagedacht moet worden bij een 
verbouwing, restauratie of nieuwbouw. 
Welke deskundige weet nu echt wat recht doet aan uw gebouw? 
Hoe weet u of u de juiste beslissing neemt?

Kerkenplatform
De bedrijven die vertegenwoordigd zijn in Kerkenplatform hebben 
ruime ervaring en grote deskundigheid: van grote, monumentale 
kerkgebouwen tot kleine nieuwbouwzalen. Ze werken bovendien 
regelmatig samen en zijn daardoor goed op elkaar ingespeeld. Ze 
kennen de processen en hebben verstand van zaken. Dat bespaart 
u veel overleg en afstemming!
Op het Kerkenplatformevent bent u welkom om inspiratie op te 
doen, ervaringen te delen en nader kennis te maken. 
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Academiehuis

Grote Kerk
Zwolle

Aanmelden...
Uw deelname is kosteloos, wel is  
aanmelden noodzakelijk. Dit kan  
door een e-mailbericht te sturen naar  
info@kerkenplatform.nl. Vermeld  
hierbij het aantal personen en de kerk  
of organisatie namens welke u komt.



KERKENPLATFORM-EVENT  |  23 januari in Zwolle

De Grote Kerk in Zwolle is het grootste rijksmonument 
van Hanzestad Zwolle. Het gebouw is recent – na een 
ingrijpende verbouwing – weer open en klaar voor de 
toekomst. Wij nodigen u graag uit om op deze locatie  
inspiratie op te doen: Hoe kunnen we onze kerkgebouwen 
gereed maken voor de toekomst? 

Wie daarmee te maken krijgt, komt voor heel wat keuzes 
te staan. Van binnenklimaat, meubilair, geluid. Licht en 
architectuur tot restauratie en samenwerking: u staat 
voor belangrijke beslissingen bij verbouwing, restauratie 
of nieuwbouw. Hoe maakt u de juiste keuzes, voor nu en 
de toekomst? 

Programma
17.00 uur   Inloop met (warme) hapjes en drankjes
18.00 uur   Lezing ‘De Grote Kerk in een nieuw 

tijdperk’ door Bart Schouten, bestuurslid 
Stichting Grote Kerk Zwolle

18.30 uur  Parallelsessies workshops
20.00 uur   Netwerkgelegenheid en kennismaking 

met de leden van het Kerkenplatform

Workshop 1: Duurzaam, energiezuinig en 
comfortabel kerkgebouw – DWA
Uw kerkgebouw duurzaam, energieneutraal 
en aardgasvrij? De energietransitie is niet 
alleen weggelegd voor woningen, scholen en 
kantoren. Ook kerken kunnen stappen zetten 
naar het duurzaam opwekken van energie en 
energiebesparing. Uiteraard met behoud van 
comfort: verwarming, koeling en frisse lucht. 
In onze workshop laten wij u zien waar de 
kansen liggen om uw kerkgebouw betaalbaar 
toekomstbestendig te maken.

Workshop 2: Goede audiovisuele installatie 
bepalend voor succes gebruik kerkzaal - 
Schaapsound
De functie van veel kerkgebouwen verandert. 
Of het nu gaat om kerkdiensten of andere 
bijeenkomsten, de rol van techniek (geluid, 
beeld en licht) neemt daarbij een steeds  
belangrijkere plaats in. Techniek kan zelfs 
actief bijdragen aan een succesvol gebruik 
van de kerkzaal en ervoor zorgen dat mensen 
in verbinding blijven met de kerk! In deze 
workshop laten wij u zien hoe we dat in de 
Grote Kerk in Zwolle hebben gedaan en hoe dat 
mogelijk ook in uw kerkgebouw mogelijk is.

Workshop 3: Help, onze kerk moet nieuwe 
stoelen! - Offex Kerkinrichting
De (her)inrichting van een kerkgebouw is 
een project waar menig vrijwilliger maar één 
keer in zijn leven aan meewerkt. Ineens komt 
een grote hoeveelheid te nemen beslissingen 
op uw pad. Waar moet u beginnen en waar 
moet u zéker op letten? In deze workshop 
geven we u de handvatten.

Workshop 4: Toekomstmuziek en akoestiek – 
Het GeluidBuro
Kerken veranderen, het gebruik van kerken 
verandert en er komen in veel kerken nieuwe 
functies bij. En de akoestiek? Die verandert 
vaak niet. De vraag is of dat zo moet zijn of 
dat het beter is dat de akoestiek wel mee 
verandert. Criteria, mogelijkheden en  
voorbeelden van verschillende situaties 
komen in deze workshop aan bod.

Workshop 5: Een nieuwe toekomst voor oude 
kerkgebouwen - Van Hoogevest Architecten
Nieuwe kerken worden ontworpen, oude, 
vaak monumentale kerkgebouwen worden 
gerestaureerd of herbestemd. Ook ontwerpen 
we kleinere ingrepen en uitbreidingen aan 
kerken die hierdoor breder gebruikt kunnen 
worden. Door de brede expertise die binnen 
ons bureau aanwezig is kunnen we invulling 
geven aan zowel ontwerpopdrachten, als aan 
de restauratie-technische aspecten. Deze 
gecombineerde kennis maakt ons geschikt om 
goed in te spelen op de transitievraagstukken 
van kerkgemeenten. Zo zijn ook in de Grote 
Kerk Zwolle ingrepen gedaan waardoor een 
breder gebruik als Academiehuis mogelijk is. 
Wij vertellen in deze workshop graag meer 
over het vele kerkenwerk dat we onder  
handen hebben.

Workshop 6: Het licht in de Kerk in een 
nieuw tijdperk - Syndesie lichtadviseurs
Van gloei- of gasontlading naar led-verlichting. 
Led geeft naast duurzaamheid de mogelijk-
heid om een intensere beleving te creëren 
tijdens diensten, ceremonies en eventuele 

verhuring. Hier hoort een intelligente  
besturing bij, welke ook in de Grote Kerk  
te Zwolle is geïmplementeerd.
Wij nemen u in 3D mee naar het  
nieuwe tijdperk!

Workshop 7: Wanneer is vooruitgang  
verliezen? - Hekkers en Van ’t Spijker.  
Restauratiespecialisten
In het proces waarin een kerkgebouw 
wordt omgebouwd van geloofsruimte naar 
multifunctionele ruimte, moeten er diverse 
stappen worden gemaakt. Voordat we de  
keuze voor verbouwing of herinrichting  
maken, moeten we goed bewust worden  
van wat we op dit moment bezitten. Is  
verwijderen altijd verliezen of zullen we, 
ondanks aanpassingen, toch onze cultuur 
kunnen behouden? In de Grote Kerk van 
Zwolle laten wij aan de hand van diverse 
voorbeelden zien wat de kerk heeft en  
kan behouden.

Workshop 8: Bouwstenen voor duurzame 
relaties - Up-a-tree Associates 
Een gebouw van stenen, gebruikt door 
mensen. Dat is de kerk. In nieuwe tijden zorgt 
dat voor andere wensen. Stenen en mensen 
vragen daarin beide om aandacht. Up-a-Tree 
Associates richt zich op de kwaliteit van het 
cement tussen mensen in hun onderlinge 
relaties. De workshop reikt manieren aan om 
goede relaties te waarborgen, tussen personen, 
groepen en in veranderingsprocessen.

Workshops
Tussen 18.30 en 20.00 uur kunt u aansluiten bij 3 workshops. Hierbij kunt u kiezen uit: 


