
Planned Culture is een inschrijf-, plannings- en communicatieplatform, 
op maat gemaakt voor cultuureducatie. 

Onze missie? Meer tijd en aandacht voor de inhoud van cultuur. 
Onze werkwijze? Betrokken als sparringpartner met kennis van de branche. 

Planned Culture



• Bespaart tijd in organisatie van cultuureducatie door een effectieve planning
• Kan makkelijk grote aantallen activiteiten, instellingen en scholen faciliteren
• Heeft regie op aanbod en keuze van scholen
• Biedt meerwaarde aan scholen (gemak en klantgerichtheid)
• Ontzorgt de eigen planner met een toegankelijk planbord en automatische 

communicatie
• Heeft cijfers en stuurinfo als basis voor inzicht en rapportages voor de gemeente 

en andere subsidieverstrekkers

EN DE BEMIDDELAAR…

Planned Culture verbindt scholen, instellingen, bemiddelaars 
en andere betrokkenen in het cultuurlandschap door een 
digitaal platform. Het ontzorgt het organiseren en plannen van 
cultuureducatie in steden en provincies. Het biedt inzicht door 
middel van heldere kengetallen en stuurinformatie.

Aanbieders hebben actueel inzicht 
& overzicht en kunnen desgewenst 
ook zelf plannen en contact 
onderhouden met scholen

Gezelschappen, theaterdocenten 
en rondleiders hebben inzicht 
hun specifieke planning

Gemeente heeft 
inzicht in stadsbrede 
cijfers en trends

Scholen hebben het gemak 
om op 1 plek aanbod te zien, 
te boeken en altijd automa-
tisch geïnformeerd te zijn 
over de actuele planning

GA NAAR WWW.PLANNEDCULTURE/ZOZIETHETERUIT VOOR EEN KIJKJE IN HET PLANMODEL

http://www.plannedculture.nl/zozietheteruit 


• Op het overzichtelijke planbord worden 
groepen, locaties en theaterdocenten/
rondleiders in een voorstelling gepland.  

• Automatische planning van de activiteiten 
met een inschrijving op datum/tijd  

• Direct inzicht in beschikbaarheid, ruimten 
theaterdocenten en groepen. 

• Helder overzicht van bezette en definitief 
ingeplande groepen op het planbord.

• Middels ‘drag & drop’ eenvoudig 
verplaatsen of toevoegen van groepen, 
locaties en personen.

• Totaalaanbod en direct boeken
• Inschrijvingen komen automatisch in 
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• Automatisch gegenereerde mails naar 
scholen bij bevestiging of wijziging en 
herinnering en evaluatie.

• Communicatielogboek bij scholen
• Inlogpagina voor scholen met hun actuele 

overzicht
• Communicatie is eenduidig en laat ruimte 

voor persoonlijk maatwerk

• Geniet van je bezoek, de instelling heeft 
alle relevante informatie voorhanden

• Evaluaties van scholen voor aanbieders en 
bemiddelaar

• Overzichten van aantallen scholen 
en ingeplande leerlingen voor 
subsidieverstrekker en cultuurcoaches

• Prijsopgaven per school uitgesplitst naar 
de verschillende activiteiten en vervoer



Meer weten over het Planned Culture platform? We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om 
mensen met elkaar te verbinden, processen te verbeteren en planners te ontzorgen. Neem gerust 
contact op via info@plannedculture.nl, we vinden het leuk om vrijblijvend kennis te maken.
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