
Virtueel Platform Buitenlands Bezoekersprogramma 2009-2012

Wat is het Buitenlands Bezoekersprogramma?

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
financieren vanaf 2009 het Buitenlands Bezoekersprogramma voor de e-cultuur sector. De subsidie 
wordt toegekend uit de HGIS-Cultuurmiddelen. 
Virtueel Platform heeft als sectorinstituut de taak om het programma uit te voeren.

De subsidie draagt bij aan internationale kennisontwikkeling, verspreiding en uitwisseling.
Het programma is gericht op het stimuleren van internationale culturele relaties door het
tot stand brengen en in stand houden van goede wederzijdse contacten op zowel het gebied
van e-cultuur als het mogelijk maken van cross-overs met andere culturele disciplines.

Virtueel Platform beschikt over een budget voor gemiddeld 6 bezoeken per jaar (afhankelijk van de 
kosten per bezoek) waarbij het subsidieverleningtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Programma's bestaan uit bezoeken aan e-cultuur organisaties, relevante overheidsorganisaties en 
andere gerelateerde culturele instituten door een individu uit het buitenland. Duur van het bezoek is  
over het algemeen uit een aantal dagen tot maximaal een week. Aanleiding van het bezoek is vaak 
een bepaald  evenement over e-cultuur in Nederland. Het is belangrijk dat een  bezoek zo veel 
mogelijk oplevert voor de gehele Nederlandse e-cultuur sector. 

Voor wie is het programma bedoeld?

1. Niet-Nederlandse professionals die werkzaam zijn in de e-cultuur sector, en die:
 specifieke kennis willen delen met hun collega's in Nederland
 over de grens zoeken naar inspiratie en naar innovatieve processen
 nieuwe samenwerkingsprojecten willen opzetten
 hun internationale netwerk willen vergroten.

2. Niet-Nederlandse beleidsmedewerkers, opinieleiders en journalisten op het gebied van e-cultuur.

Wie kan aanmelden?

Een voorstel voor een bezoek binnen het Buitenlands Bezoekers Programma kan gedaan worden 
door: 

• De bezoeker zelf 
 Virtueel Platform 
 De Nederlandse Ambassade in het land van herkomst van de bezoeker
 Nederlandse e-cultuur instellingen 

Selectieprocedure en criteria

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
De behandelingsperiode neemt in het algemeen 4 tot 6 weken in beslag.

Een volledige aanvraag bestaat uit:
 een heldere motivatie van het bezoek
 CV van de bezoeker
 thema's of onderwerpen die de bezoeker aan bod wil laten komen
 een omschrijving van korte en lange termijn doelstelling van het bezoek



 informatie over de te bezoeken organisaties of personen
 mogelijke data van het bezoek 

Het programma voor iedere bezoeker komt tot stand in samenwerking met de bezoeker en 
Nederlandse culturele organisaties. Virtueel Platform coördineert het bezoek (in overleg met de 
aanvragende partij). Virtueel Platform begeleidt zo nodig het gehele bezoek.
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een deugdelijke reis-, ongevallen en 
ziektekostenverzekering.

Het PDF document kunt u als richtlijn voor uw aanvraag gebruiken.

Verslaglegging

Bezoekers dienen binnen 2 maanden na beëindiging van het bezoek een verslag in te leveren bij 
Virtueel Platform. Hierin moeten ook de bereikte resultaten van het bezoek worden beschreven. 

Meer informatie en contact

Cathy Brickwood, Programma Manager
0206273758
cbrickwood@virtueelplatform.nl
www.virtueelplatform.nl

Virtueel Platform Foreign Visitors Programme 2009-2012

What is the Foreign Visitors Programme?

As of 2009 the Dutch e-culture sector has had a Visitors Programme. The Ministry of Foreign 
Affairs and Ministry of Education, Culture and Science finance this programme jointly out of the 
HGIS-Cultuurmiddelen (a national fund devoted to large-scale international culture projects held in 
the Netherlands). As the country’s representative e-culture institute, Virtueel Platform has the 
responsibility of carrying out this programme. The government subsidy contributes towards 
international knowledge development, dissemination and exchange.

The programme is directed towards the stimulation of international cultural relations both by 
bringing about and maintaining good mutual contacts in the e-culture field and by facilitating cross-
overs with other cultural disciplines.
Virtueel Platform has a budget for about six visits per year (depending on the costs per visit); the 
subsidy allocation period runs from 1 January to 31 December.

Programs include visits to e-culture organizations, relevant government organizations and other 
related cultural institutions by individuals from abroad. Duration of the visit is generally a few days 
up to one week. Motivation for the visit is often a particular event on e-culture in the Netherlands. It  
is important that a visit as much as possible benefits for the entire Dutch e-culture sector.

For whom is the programme intended?

1. Non-Dutch professionals working in e-culture who:
•    want to share specific knowledge with colleagues in the Netherlands
•    are looking abroad for inspiration and innovation
•    want to set up joint projects

http://www.virtueelplatform.nl/


•    want to expand their international network

2. Non-Dutch policymakers, opinion leaders and journalists in e-culture.

Who can apply?

A proposal for a visit within the Foreign Visitors Program can be done by:
• The visitor
• Virtual Platform
• The Dutch Embassy in the country of origin of the visitor
• Dutch e-culture institutions

Selection criteria

Applications are handled in order of entry.
The treatment period will generally take 4 to 6 weeks.

• A complete application consists of:
• a clear motivation of the visit
• CV of the visitor
• themes or topics that the visitor wants to come to bid
• a description of short and long term objectives of the visit
• information about the organizations or individuals to visit
• possible dates of the visit

The program for each visitor is created in cooperation with the Dutch visitor and cultural 
organizations. Virtual Platform is coordinating the visit (in consultation with the requesting party).  
Virtual Platform supports as needed throughout the visit.
Visitors are responsible for closing an adequate travel, accident and sickness insurance.

The PDF document gives guidelines for your application.

Report

Visitors must deliver a report to Virtual Platform within 2 months after termination of the visit. The 
report should include results of the visit.

More information and contact

Cathy Brickwood, Programma Manager
0206273758
cbrickwood@virtueelplatform.nl
www.virtueelplatform.nl

http://www.virtueelplatform.nl/

