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“Ouwe meuk
is kei leuk”
Als provincie willen we erfgoed een nieuwe, innovatieve en duurzame toekomst
geven. Daarbij willen we de jongere generatie betrekken, zij hebben immers de
toekomst.
Vijf jaar geleden is vanuit die gedachte GRUTS ontstaan, dat toen nog JOBHouse heette. Een onderdeel van de Erfgoedfabriek, waarmee we investeren in
het restaureren en herbestemmen van grote erfgoedcomplexen in Brabant.
Sinds 2013 hebben honderden studenten stage gelopen, zijn afgestudeerd of
hebben op een andere manier kennisgemaakt met GRUTS. Een inspirerend en
uniek programma waarin studenten van ons de vrijheid gekregen hebben om
vooral zelf met ideeën te komen. Zo bedachten zij de slogan ‘Ouwe meuk is kei
leuk’ om andere jongeren aan te spreken. De slogan staat symbool voor wat we
willen bereiken met de jongerenlijn van het Brabantse erfgoedbeleid.
En we merken dat dat werkt. De onbevangenheid waarmee jongeren
opdrachten oppakken, leidt tot frisse ideeën waar wij zelf niet op gekomen
zouden zijn. En juist die ideeën geven vaak een boost aan erfgoed waar geen
herbestemming voor te vinden lijkt.
De structuur die met GRUTS is opgebouwd de afgelopen jaren, kunnen we
nog jaren voortzetten. Daar worden niet alleen de studenten, maar óók ons
Brabants erfgoed beter van.
Blader door dit boek, en laat je inspireren.

Henri Swinkels
— Gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur
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OVER GRUTS
GRUTS werkt samen met jonge
visionairs, studenten en starters
om oude erfgoedlocaties
een nieuwe toekomst te geven.
De visionairs krijgen een grote
vrijheid en verantwoordelijkheid.
De producten die zij opleveren,
dragen dan ook direct bij aan
het behoud van erfgoed.

Waar iemand in erfgoed misschien een oud en vervallen
hoop stenen ziet, kijkt een GRUTS-visionair verder en ziet een
modern hotel, een hippe kantoorruimte of zelfs een functie
waar niemand aan gedacht had. Die frisse blik is van grote
waarde voor de erfgoedsector. We willen immers dat erfgoed
zo lang mogelijk behouden blijft. Wie kan dan beter nadenken
over nieuwe bestemmingen dan de volgende generatie?
De afgelopen 5 jaar zijn er binnen GRUTS 160 studenten en starters aan de slag
gegaan via stages, afstudeeropdrachten of startersbeurzen. Daarnaast heeft
GRUTS ruim 750 jonge mensen bereikt door masterclasses, gastcolleges en
onderwijsprojecten. In dit boek vind je alle projecten terug waarmee GRUTSstudenten of -starters aan de slag gegaan zijn.
De studenten kwamen van allerlei opleidingen: juridische studenten, studenten
Bouwkunde, Vastgoed & Makelaardij, Urban Design, Biologie, Panologie, Beeldende
Vorming, Commerciële Economie, maar ook van minder voor de hand liggende
opleidingen als Communicatie en Multimedia Design, Softwareontwikkeling, Lifestyle
Studies, Filosofie en Marketing.

GRUTS (voorheen JOBHouse) is een programma
van de provincie Noord-Brabant en de locaties waar
de GRUTS-studenten op losgelaten worden, zijn
gebundeld in ‘De Erfgoedfabriek’.
Meer informatie over de locaties vind je in
het boek ‘De Erfgoedfabriek, Projecten- en
Verkenningenboek’.
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GRUTS innovatief
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Over het Leerlokaal KVL

Het Leerlokaal op het KVL-fabrieksterrein
was lang niet alleen het oudste pand
maar ook het meest vervallen pand van
het hele terrein. In de tijd dat de KVLfabriek een bloeiende lederfabriek was,
de grootste in Europa, deed het pand
dienst als kantine, kantoor, magazijn en
drogerij.

Leerlokaal KVL

OPGELEVERDE PRODUCTEN

•
•
•
•
•
•
•
•

Markt- en trendonderzoek
Risicoanalyse
Haalbaarheidsonderzoek
Bouwtekeningen
Restauratieplan
Marketingplan
Animatiefilm
Een nieuw herbestemd pand!

De uitdaging

De uitdaging voor de studenten was
om het leegstaande pand een nieuwe
bestemming te geven: van A tot Z.

FACTS & FIGURES
[ ADRES ]
Almystraat 14 – 5061 PA Oisterwijk,
deel van het gehele terrein van de Leerfabriek KVL

[ FUNCTIE NU ]
Kantoorruimte voor het bedrijf Citrus Andriessen
Groep, een bedrijf in toetssoftware

[ BOUWJAAR ] 1916

[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2014 - 2016

[ RIJKSMONUMENT ] ja

[ STATUS PROJECT ] voltooid

[ FUNCTIE TOEN ]
Kantine, kantoor, magazijn en drogerij van de
grootste leerlooierij van Europa in de jaren ‘30

[ AANTAL STUDENTEN EN STARTERS ] 71

10

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.leerfabriekkvl.nl
www.facebook.com/GRUTS
www.facebook.com/leerlokaalkvl
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De uitvoering

De provincie heeft het Leerlokaal aan
jongeren ‘gegeven’ zodat ze er konden
leren en experimenteren. Van 2014 tot
2016 bedachten en voerden studenten
de hele herbestemming uit. Van het
herstellen van timmerwerk tot aan het
opstellen van het huurcontract. Voor
de Erfgoedfabriek was dit de eerste
herbestemming.
Elk half jaar hielden studenten van
diverse opleidingen, van vmbo tot
universiteit, zich bezig met alle
werkzaamheden die nodig waren
voor restauratie en herbestemming.
Zo deden ze ervaring op als architect,
restauratiedeskundige, projectmanager,
ontwerper, organisator, timmerman,
metselaar, meubelmaker, glaszetter, etc.
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En ze dachten mee over de
communicatie, nieuwe concepten,
marktonderzoek, exposities en ze
organiseerden bijeenkomsten.
Het pand is inmiddels verhuurd aan
een bedrijf: de Citrus Andriessen
Groep. Ook de rest van het voormalige
fabrieksterrein is inmiddels herbestemd
en gedoopt tot ‘Leerfabriek KVL’. Het
is een hippe hotspot waar vele nieuwe
ambachten gevestigd zijn, waaronder
de bakkerij ‘Bij Robèrt’.
Dit project stond aan de wieg van GRUTS
(toen nog JOBHouse). Door het enorme
succes van dit project kreeg ook GRUTS
een boost.
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Leerling-timmerman Stan Vermeulen
werkt aan zijn examenopdracht
dakconstructie. De goot van het
Leerlokaal KVL is volledig vernieuwd
en het stellen was een serieuze
uitdaging. Stan zat destijds in
zijn tweede jaar van de opleiding
Bouwmensen Veghel.
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Dongecentrale
— dienstwoningen

Over de Dongecentrale

OPGELEVERDE PRODUCTEN

De uitdaging

•
•
•
•
•
•
•
•

De Dongecentrale was de eerste
energiecentrale die de hele provincie
van elektriciteit voorzag en bestaat
uit diverse gebouwen. Naast de
centrale zelf, het filterhuis, een
kantoorgebouw staat er een rij van zeven
dienstwoningen.

Markt- en trendonderzoek
Risicoanalyse
Haalbaarheidsonderzoek
Bouwtekeningen
Restauratieplan
Guerrillamarketing
Animatiefilm
Website met virtuele rondleiding

De uitdaging voor de GRUTS-studenten
is om een nieuwe functie voor de
dienstwoningen te ontwikkelen, om te
voorkomen dat dit Brabantse erfgoed
nog verder in verval raakt of gesloopt
moet worden.

FACTS & FIGURES
[ FUNCTIE NU ] nog niet herontwikkeld

[ ADRES ]
Centraleweg 16 – 4931 NB Geertruidenberg,
de dienstwoningen zijn onderdeel van een groter
terrein waarop de energiecentrale staat

[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2016 - 2019

[ BOUWJAAR ] 1919

[ AANTAL STUDENTEN EN STARTERS ] 22

[ RIJKSMONUMENT ] De dienstwoningen niet,
de centrale zelf en het filterhuis wel

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.dongecentrale.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ FUNCTIE TOEN ] Dienstwoningen voor
medewerkers van de elektriciteitscentrale
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[ STATUS PROJECT ] lopend
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De uitvoering

GRUTS-studenten zijn aan de slag om
voor deze, inmiddels zwaar vervallen,
dienstwoningen een nieuwe functie te
bedenken en uit te werken. Studenten
hebben tot dusver diverse functies
onderzocht op haalbaarheid. Daarbij zijn
zowel juridische, stedenbouwkundige,
commerciële en bouwkundige studenten
aan de slag geweest. Verder zijn er
een aantal communicatieproducten
ontwikkeld door GRUTS-studenten.
Zo heeft een duo een website met een
interactieve virtuele tour gebouwd, waar
verhalen van oud-medewerkers verteld
worden.

Ook is er een communicatiecampagne
opgestart met een interactieve installatie
die de nieuwe functie van de centrale
nabootst.
Momenteel ontwikkelen de studenten
een concept waarbij de dienstwoningen
herbestemd worden tot innovatielabs
voor nieuwe duurzame materialen en
technieken, een museum, ontvangsten presentatieruimtes en een
educatiecentrum over innovaties in
duurzaamheid.

“Ik vind erfgoed erg speciaal omdat
het een verhaal en geschiedenis met
zich meebrengt, wat voor meerdere
generaties een toegevoegde waarde
kan hebben. Mijn opdracht voor
GRUTS heeft mijn verwachtingen
overtroffen. Ik vond het erg fijn dat we
als studenten zoveel inspraak hadden
in de richting van het project.”
Stephanie van de Plas
— student International Lifestyle Studies,
Fontys
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#3
Wist
je dat...

... vijf van onze
voormalige
stagiaires later
zijn gaan werken
bij de provincie,
van wie drie als
projectleider bij
GRUTS?

#1
... onze GRUTS-projectleider Toon
Iding in 2014 genomineerd is voor de
Young Talent Award bij het Nationaal
Monumenten Congres, mede vanwege
het innovatieve karakter van het project
GRUTS?

#2
... de studenten / young professionals
hun stageperiode altijd afsluiten met een
eindevenement dat ze zelf organiseren
voor een publiek van minimaal 50
collega’s en externe partners van de
provincie? Het evenement begin 2018
had als thema ‘The Sky is the Limit’.
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GRUTS bestuurlijk
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Over Villa Romana

Villa Romana

Villa Romana is de naam van een
archeologisch project dat gaat
over resten van een Romeinse
nederzetting die in de buurt van de
gemeente Hoogeloon gevonden zijn in
landbouwgrond. De gevonden resten zijn
van grote archeologische waarde. Een
particuliere werkgroep heeft daarom het
plan opgevat om te onderzoeken of het
opnieuw opbouwen van de Romeinse
villa rendabel te maken is.

OP TE LEVEREN PRODUCTEN

•
•
•
•
•

Storytelling
Juridische analyse
Ruimtelijke analyse
Marktonderzoek
Functiematrix

De uitdaging

Met de inzet van studenten wil GRUTS
het verhaal en de beleving van de
oude Romeinse tijd tot leven wekken
om te laten zien wat er mogelijk is op
de vindplaats. Daarnaast is het ook
belangrijk dat de financiële en ruimtelijke
haalbaarheid onderzocht wordt.

De uitvoering

Op dit moment werken drie studenten
hard aan de opdracht.

FACTS & FIGURES
[ ADRES ]
Hoek van Hoogcasterseweg
en de Koebosakkers Hoogeloon
[ BOUWJAAR ]
De eerste villa is rond 250 na Chr. voor een
belangrijk deel gesloopt en vervangen door de
huidige opgegraven ‘villa’ in houtbouw
[ RIJKSMONUMENT ] nee

[ FUNCTIE NU ] nog niet herontwikkeld
[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2018 - 2019
[ STATUS PROJECT ] lopend
[ AANTAL STUDENTEN EN STARTERS ] 4
[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ FUNCTIE TOEN ] villa
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Wist
je dat...

#4
... de studenten het concept van GRUTS
ook uitgedragen hebben bij de Dutch
Design Week? Ze hebben hiervoor zelf
een levensgroot Jengaspel ontwikkeld
en een fabriekje inclusief rokende
schoorsteen gebouwd.

#5

... we vanuit GRUTS partner zijn in het
Europese project Revivak, waarbij we
met 10 andere partners uit Nederland
en Vlaanderen innovatie willen brengen
in het restauratievak?

#6
... de studenten de communicatie en social media
van GRUTS geheel zelf verzorgen? Zo is de huisstijl
door studenten ontwikkeld, en zijn alle animaties,
flyers, vlogs, etc. zijn allemaal zelf gemaakt door
studenten en young professionals.
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GRUTS bevochten
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Over het MOB-complex

MOB-complex

Tijdens de Koude Oorlog kende
Nederland honderden militaire bases,
grote opslagruimtes voor tanks en
munitie bedoeld om de opmars van
de Sovjet-Unie tegen te houden. Eén
van deze complexen is het MOBcomplex in Wanroij. In 2015 is het
MOB-complex omgevormd tot een
herinneringspark voor de Koude Oorlog.
De verschillende loodsen op het terrein
liggen in een natuurgebied en zijn met
elkaar verbonden. Via een route door de
loodsen wordt het verhaal van de Koude
Oorlog verteld.

De uitdaging

De uitdaging voor GRUTS was tweeledig.
Enerzijds wilde het MOB-complex
meer bekendheid krijgen in de regio
en anderzijds wilden zij meer beleving
creëren bij de bezoekers van het
herinneringspark.

De uitvoering

Verschillende groepen GRUTSstudenten hebben de kans gekregen
het MOB-complex verder te

OPGELEVERDE PRODUCTEN

•
•
•
•
•
•

Guerrillacampagne
Website
Escaperoom
App
Communicatieplan
Positioneringsplan

brengen door mee na te denken
over de marketingmogelijkheden.
Twee studenten van de opleiding
Communication & Multimedia Design
van Avans bedachten in 2016 een
guerrillacampagne. Ze plaatsten een
week lang levensgrote kartonnen poppen
en posters in de omliggende dorpen,
maakten een website en een filmpje.
Dit resulteerde in 60 nieuwe bezoekers
aan het complex in één weekend.
Daarnaast werd door een ander duo een
escaperoom met een app ontwikkeld
om een extra beleving te creëren voor
het park. Ten slotte heeft een student
van Fontys een communicatieplan met
strategische positionering van het MOBcomplex opgeleverd.

FACTS & FIGURES
[ ADRES ] Boompjesweg 2 – 5445 NK Wanroij

[ STATUS PROJECT ] voltooid

[ BOUWJAAR ] begin jaren ’60

[ AANTAL STUDENTEN ] 5

[ RIJKSMONUMENT ] nee

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ FUNCTIE TOEN ] wapenmagazijn
[ FUNCTIE NU ]
herinneringspark aan de Koude Oorlog
[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2016 - 2017
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“Ik heb me middels dit onderzoek
kunnen verdiepen in drie
onderwerpen: positionering,
competentiemanagement
en erfgoed. Positionering en
competentiemanagement waren mij
bekend, erfgoed was echter een nieuw
onderwerp voor mij. Blij ben ik dat ik de
mogelijkheid heb gekregen om me hier
verder in te verdiepen, want het stoffige
beeld dat ik van erfgoed had, is in de
afgelopen periode volledig veranderd.”
Suze Bakker
— Communicatie, Fontys
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Fort Sabina
— botenloods

Over Fort Sabina

Fort Sabina is een onderdeel van de
Zuiderwaterlinie die Nederland in
vroegere tijden moest beschermen tegen
vijanden. Het fort is nu opengesteld
voor publiek. De botenloods ligt op de
toegangsweg naar het fort en herbergt
een bijzonder verhaal over torpedo’s die
hier opgeslagen lagen in vroegere tijden.

De uitdaging

De botenloods is zodanig vervallen
dat het pand rijp is voor de sloop. Het
voorkomen van de sloop is de uitdaging
voor de GRUTS-studenten.

De uitvoering

Er zijn sinds 2016 al drie groepen
GRUTS-studenten aan de slag gegaan
met de botenloods, bestaande uit:
biologen, studenten Cultureel Erfgoed,
juristen, architecten, vastgoedstudenten
en planologen. Zo heeft een student
Biologie ontdekt dat er een kerkuil in
de loods woont. Voor deze uil zijn er

OPGELEVERDE PRODUCTEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markt- en trendonderzoek
Risicoanalyse
Haalbaarheidsonderzoek
Bouwtekeningen
Restauratieplan
Conceptplan
Exploitatieonderzoek
Flora- en fauna onderzoek
Voorbereiding omgevingsvergunning
Subsidieaanvraag

speciale nestkasten in de omgeving
opgehangen zodat hij uiteindelijk kan
gaan verhuizen. Alle studenten werken
met een gezamenlijk doel, namelijk
onderzoeken wat een rendabele functie
zou kunnen zijn om de botenloods te
redden van verder verval of de sloop van
het pand.

FACTS & FIGURES
[ ADRES ] Fortweg 1 – 4794 SC Moerdijk

[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2017 - 2019

[ BOUWJAAR ] 1881

[ STATUS PROJECT ] lopend

[ RIJKSMONUMENT ] ja

[ AANTAL STUDENTEN ] 20

[ FUNCTIE TOEN ]
Botenopslag in verdedigingswerk, onderdeel
van de Stelling van Willemstad en schakel in de
Zuiderwaterlinie.

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.fortsabina.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ FUNCTIE NU ] nog niet herbestemd
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Michel Schotman studeerde
Toegepaste Biologie (2017) toen hij aan
de slag ging met een specifieke vraag
voor de botenloods: ‘Welke beschermde
dieren en planten bevinden zich in en
om de botenloods en welke wetgeving
is hieraan verbonden?’ Michel heeft
ontdekt dat de dwergvleermuis en een
kerkuil actief gebruikmaken van de
botenloods die op het terrein van
Fort Sabina te vinden is. Beide soorten
zijn wettelijk beschermd, waardoor er
maatregelen getroffen moeten worden
als de botenloods verbouwd gaat
worden.
De beste oplossing, aldus Michel,
was om de speciale nestkasten te
plaatsen in de buurt van de botenloods,
in de hoop dat de dieren elders hun
onderkomen zouden vinden. Inmiddels
zijn diverse nestkasten opgehangen.
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#7

Wist
je dat...

... GRUTS voorheen JOBHouse heette?
Studenten vonden de naam JOBHouse
niet passend, en bedachten daarom
GRUTS.

#9

... GRUTS in het
Brabants ‘Trots’
betekent? Ook
verwijst de naam
GRUTS naar ‘jong
grut’.

#8
... GRUTS in totaal wel 750 jongeren
heeft bereikt in de afgelopen jaren?
Door stages, afstudeeropdrachten
en startersbeurzen, maar ook door
masterclasses en gastcolleges.
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GRUTS religieus
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Klooster Mariënburg

Over klooster Mariënburg

In het centrum van ‘s-Hertogenbosch
ligt het kloostercomplex Mariënburg.
Het klooster werd bewoond door
zusters. Deze zusters hebben altijd een
belangrijke rol gespeeld in het opleiden
van jongeren. Het prachtig bewaarde
gebouw is vandaag de dag het decor
voor de Graduate School for Data
Science, een samenwerking tussen de
universiteiten van Tilburg en Eindhoven.
Geheel passend bij de geschiedenis van
de zusters.

De uitdaging

GRUTS-studenten kregen de opdracht
een horecaconcept te bedenken en uit te
werken voor het souterrain.

OPGELEVERDE PRODUCTEN

•
•
•
•
•
•

Concept Cultural Library
Explorer’s guide
Storytelling
Stakeholdersanalyse
Technische gebouwanalyse
Huisstijl

De uitvoering

Studenten van International Lifestyle
Studies, Communicatie en Multimedia
Design, Ruimtelijke Ordening en
International Leisure Managementstudenten hebben hard gewerkt aan een
horecaconcept dat vandaag de dag nog
steeds in gebruik is.

FACTS & FIGURES
[ ADRES ]
Sint Janssingel 92-96 – 5211 DA ‘s-Hertogenbosch
[ BOUWJAAR ] 1897
[ RIJKSMONUMENT ] ja
[ FUNCTIE TOEN ]
moederhuis, kweekschool en huishoud- en
industrieschool

[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2016
[ STATUS PROJECT ] voltooid
[ AANTAL STUDENTEN ] 7
[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ FUNCTIE NU ] JADS: Jheronimus Academy of
Data Science
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Klooster
Sint-Catharinadal

Over klooster Sint-Catharinadal

Klooster Sint-Catharindal is een actief
klooster waar al ongeveer 370 jaar
een kloostergemeenschap in huist. De
kloostergemeenschap Sint-Catharinadal
zelf bestaat al sinds de dertiende eeuw
(eerst in Vroenhout bij Roosendaal, later
in Breda en tot slot in Oosterhout) en
is daarmee de oudste ononderbroken
bestaande kloostergemeenschap van
Nederland. De zusters onderhouden
een wijngaard, taveerne, groentetuin en
winkel.

De uitdaging

Hoe kan Sint-Catharinadal de
rondleidingen in het klooster
interessanter maken om meer mensen
te trekken en zo de naamsbekendheid
te vergroten? Een tweede vraag was:
kan de offline beleving van het klooster
online worden gemaakt en hoe kan

OPGELEVERDE PRODUCTEN

•
•
•
•
•

Marketingplan
Logo
Huisstijl
Website
Mediaplan

hiermee meer online bereik gegenereerd
worden?

De uitvoering

Twee studenten Communicatie en
Multimedia Design hebben het verhaal
van de zusters samengevat in een
overkoepelend concept. Dit is gedaan
om de klantenkring van de wijngaard,
het wijnhuis en de winkel uit te breiden.
Ook hebben de studenten het concept
uitgewerkt in een logo, huisstijl, website
en een mediaplan.

FACTS & FIGURES
[ ADRES ]
Kloosterdreef 3 – 4901 PH Oosterhout
[ BOUWJAAR ] omstreeks 1400
[ RIJKSMONUMENT ] ja
[ FUNCTIE TOEN ] klooster
[ FUNCTIE NU ] klooster, wijngaard, winkel,
proeflokaal, congresruimte, taveerne, tuin met
‘vergeten groenten’ en kunstatelier
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[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2016
[ STATUS PROJECT ] voltooid
[ AANTAL STUDENTEN ] 3
[ WEB ]
www.gruts.nl
www.sintcatharinadal.nl
www.facebook.com/GRUTS
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Missieklooster
Kostbaar Bloed

Over Missieklooster Kostbaar Bloed
Het missieklooster van het Kostbaar
Bloed in Aarle-Rixtel is een internationaal
thuis voor ongeveer 30 Missiezusters.

De uitdaging

Het Missieklooster heeft GRUTS
benaderd met de vraag hoe zij meer
bezoekers kunnen aantrekken en hoe
ze de bezoekers die komen beter het
kloosterleven kunnen laten beleven.

De uitvoering

Twee GRUTS-studenten van
Communicatie en Multimedia Design
buigen zich over een aansprekend
concept om enerzijds meer bezoekers te

OPGELEVERDE PRODUCTEN

•
•
•
•

Markt- en trendonderzoek
Doelgroepanalyse
Overkoepelend concept
Website

trekken naar het klooster, en anderzijds
om de kloosterverhalen beter over te
kunnen brengen. En die verhalen zijn er
meer dan genoeg! De Missiezusters van
het Kostbaar Bloed hebben namelijk hun
leven gewijd aan het helpen van andere
mensen. In binnen- en vooral ook het
buitenland. Het motto van de zusters is
dan ook: wij zijn ‘daar waar moet, met
dat wat moet’.

DEZE TWEE STUDENTEN, JENNIFER EN JULOT,
HEBBEN VOOR HUN AFSTUDEEROPDRACHT
TWEE NACHTEN DOORGEBRACHT IN HET
KLOOSTER.

“Ik heb erg veel geleerd. Ook dingen
die ik zelf in het dagelijkse leven kan
gebruiken. Ik vind het jammer dat de
meeste mensen, waaronder ik eerst
ook, zo’n vertekend beeld hebben van
Broeders en Zusters.”

FACTS & FIGURES
[ ADRES ]
Kloosterdreef 7 - 5735 SJ Aarle-Rixtel
[ BOUWJAAR ] het Missieklooster Kostbaar Bloed
is in Nederland in 1906 gesticht
[ RIJKSMONUMENT ] ja
[ FUNCTIE TOEN ] klooster
[ FUNCTIE NU ] klooster, museum

[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2018

Julot Baeten
— student Communicatie & Multimedia Design, Avans

[ STATUS PROJECT ] lopend
[ AANTAL STUDENTEN ] 2
[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

“Ik zou iedereen willen vertellen hoe
bijzonder ik het vind dat de Zusters
altijd klaarstaan voor de medemens,
zelfs voor de mensen die ze niet
kennen.”
Jennifer Deng

— student Communicatie & Multimedia Design, Avans
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Klooster
Drie-eenheid Velp

Over klooster Drie-eenheid Velp

De Drie-eenheid in Velp is een bijzondere
plek. De twee kloosters en het kerkje
vertellen samen 10 eeuwen religieuze
geschiedenis van Brabant. Van de
middeleeuwen, naar de refugieperiode
tot de periode van het Rijke Roomse
Leven.

De uitdaging

GRUTS is betrokken bij de Drieeenheid om een overkoepelend
communicatieconcept op te zetten.
Dit concept moet ervoor zorgen dat de
initiatiefnemers dezelfde boodschap
gaan uitdragen, zodat er meer bezoekers
en investeerders voor de Drie-eenheid
aangetrokken worden.

OPGELEVERDE PRODUCTEN

•
•
•
•
•

Markt- en trendonderzoek
Risicoanalyse
Haalbaarheidsonderzoek
Conceptplan
Marketingplan

De uitvoering

In 2018 is een GRUTS-starter aan de
slag gegaan om te verkennen met welk
overkoepelend concept we bezoekers en
geïnteresseerden meer kunnen vertellen
over de verhalen die zich binnen deze
muren al die jaren afgespeeld hebben.
Ook is een passende website ontwikkeld.

FACTS & FIGURES
[ ADRES ]
Basillius van Bruggelaan 2-4 – 5363 VA Velp
[ BOUWJAAR ] het Redemptoristinnenklooster is
gesticht in 1858. Het Emmausklooster in 1645. Het
oudste gedeelte van de Vincentiuskerk stamt uit de
10e ofwel 12e eeuw.
[ RIJKSMONUMENT ] ja
[ FUNCTIE TOEN ] klooster en kerk
[ FUNCTIE NU ] wonen, zorg, recreatie,
kunst en cultuur
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[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2018
[ STATUS PROJECT ] lopend
[ AANTAL STUDENTEN ] 2
[ WEB ]
www.gruts.nl
www.drieeenheidvelp.nl
www.facebook.com/GRUTS
www.facebook.com/Kasteelklooster/

“Ik heb met het project Drie-eenheid Velp veel geleerd over mijzelf en waar ik sta.”
Nick Banninck — starter
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#10
Wist
je dat...

... er bijna geen opleiding is waarvan
de studenten niet bij GRUTS terecht
kunnen? We zoeken uiteraard architecten
en studenten Bouwkunde, maar wist je
dat we ook studenten Biologie, Erfgoed,
Lifestyle Studies en Marketing zoeken?

#12
#11
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... er in Brabant nog actieve kloosters
bestaan waar zusters en broeders
wonen, zoals het Missieklooster
Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel? En dat
een duo GRUTS-studenten daar een
aantal nachten geslapen heeft om zich
helemaal onder te dompelen in het
onderwerp?

... de botenloods
van Fort Sabina zo
vervallen is, dat er
een onwijs hoge
boom in het pand
groeit?
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GRUTS communicatie
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Communicatieplan
JOBHouse

FACTS & FIGURES

LOOPTIJD GRUTS-PROJECT
GRUTS-PROJECT ]ENTEN
] 2016 ]
AANTAL STUD[[ LOOPTIJD
[ STATUS PROJECT ] voltooid

FACTS & FIGURES
[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ AANTAL STUDENTEN ] 5

De uitdaging

Om JOBHouse (voormalige naam van
GRUTS) beter op de kaart te zetten, werd
een groep van 5 studenten van Fontys
ingezet om hierover na te denken.

OPGELEVERD PRODUCT
• Adviesplan communicatie JOBHouse
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GRUTS vlogs

[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2017
[ STATUS PROJECT ] voltooid
[ AANTAL STUDENTEN ] 2

De uitvoering

De studentengroep adviseerde
JOBHouse om de verschillende
gecommuniceerde merken (JOBHouse,
Leerlokaal) te laten vallen en door te
gaan met één sterk merk. Niet alleen
een nieuwe naam was het advies, ook
adviseerden de studenten over een
nieuwe huisstijl, website en socialmediakanalen.

De uitdaging

Om de projecten van GRUTS op
een aantrekkelijke en voor jongeren
aansprekende manier op de kaart te
zetten, werd een duo van studenten aan
het werk gezet om hierover na te denken.

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS
YOUTUBE: ‘GRUTS’

De uitvoering

De studenten bedachten een manier
om GRUTS-projecten aantrekkelijk
te communiceren: door middel van
laagdrempelige vlogs. Een serie van
vlogs en animaties is te vinden op
YouTube, op het kanaal van GRUTS.

OPGELEVERDE PRODUCTEN
• JOBHouse Animatiefilm
• Diverse vlogs
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De GRUTSTE
kleurwedstrijd
van Noord-Brabant

FACTS & FIGURES

LOOPTIJD GRUTS-PROJECT
GRUTS-PROJECT ]ENTEN
] 2017 ]
AANTAL STUD[[ LOOPTIJD
[ STATUS PROJECT ] voltooid

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ AANTAL STUDENTEN ] 2

De uitdaging

Om JOBHouse (voormalige naam van
GRUTS) beter op de kaart te zetten,
werd de vraag uitgezet voor een
marketingconcept.

OPGELEVERDE PRODUCTEN
•
•
•
•
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Nieuw concept met naam
Logo
Website
Promotiecampagne

De uitvoering

Twee studenten Communicatie en
Multimedia Design van Avans hebben
een nieuw concept met naam, logo,
website en promotiecampagne in vier
steden bij vijf opleidingen ontwikkeld.
Na onderzoek bleek de naam
JOBHouse niet voldoende aantrekkelijk.
De studenten bedachten de naam
GRUTS. De naam betekent ‘trots’ in het
Brabantse dialect. Ook verwijst de naam
naar ‘jong grut’, de jongeren met wie
gewerkt wordt.

“We wilden JOBHouse hipper
neerzetten, daarom hebben we
gekozen voor GRUTS. We wilden de
hele provincie laten kennismaken met
GRUTS, vandaar de campagne met een
kleurwedstrijd.”
Nienke Deenen & Maudy Vink
— studenten Communicatie
& Multimedia Design, Avans
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GRUTS Battle

FACTS & FIGURES

LOOPTIJD GRUTS-PROJECT
GRUTS-PROJECT ]ENTEN
] 2017 ]
AANTAL STUD[[ LOOPTIJD
[ STATUS PROJECT ] voltooid

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ AANTAL STUDENTEN ] 5

De uitdaging

De doelgroep van GRUTS bestaat in
eerste instantie uit studenten en young
professionals. Om deze doelgroep uit te
breiden, werd aan studenten gevraagd
om mee te denken over hoe erfgoed ook
aantrekkelijk te maken is voor kinderen.
De toekomst van erfgoed ligt immers bij
de volgende generatie.

De uitvoering

Een groep van vijf Fontysstudenten Communicatie heeft een
onderzoeksrapport geschreven over een
nieuwe doelgroep voor GRUTS: jonge
kinderen. Zij concludeerden dat deze
groep via scholen goed te betrekken is
bij GRUTS. Het idee dat ze bedachten,
was de ‘GRUTS Battle’, een wedstrijd
onder scholen om erfgoed in hun
lesprogramma’s te betrekken.

OPGELEVERDE PRODUCTEN
• Doelgroepanalyse
• Concept voor GRUTS Battle
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Platform voor
immaterieel erfgoed

FACTS & FIGURES

LOOPTIJD GRUTS-PROJECT
GRUTS-PROJECT ]ENTEN
] 2017 ]
AANTAL STUD[[ LOOPTIJD

[ AANTAL STUDENTEN ] 2

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS
www.lucylin.nl

De uitdaging

De uitvoering

[ STATUS PROJECT ] voltooid

Cultureel erfgoed is voor iedereen
persoonlijk. Het zijn niet alleen de
zichtbare, materiële zaken zoals
gebouwen en monumenten, maar ook
de onzichtbare, immateriële dingen zoals
tradities, gewoontes en verhalen.
De opdracht was om juist het
immateriële te laten zien.

Twee studenten Communicatie &
Multimedia Design van Avans zijn
aan de slag gegaan en hebben een
online platform ontwikkeld waar
erfgoedverhalen uit het verleden, heden
én ideeën voor de toekomst gedeeld
worden. Het platform bestond uit twee
delen: wanneer je de lucht ingaat, vind
je ideeën voor herbestemming en
toekomstige erfgoedprojecten. Ga je
de grond in, dan vind je inspirerende
persoonlijke erfgoedverhalen.

OPGELEVERD PRODUCT
• Website
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Sem op avontuur

FACTS & FIGURES

LOOPTIJD GRUTS-PROJECT
GRUTS-PROJECT ]ENTEN
] 2018 ]
AANTAL STUD[[ LOOPTIJD
[ STATUS PROJECT ] voltooid

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ AANTAL STUDENTEN ] 2

De uitdaging

Uit onderzoek van vijf studenten van
Fontys bleek dat kinderen goed te
betrekken zijn bij erfgoed. De uitdaging
was: hoe doen we dit op een leuke
manier?

De uitvoering

Twee studenten Communicatie en
Multimedia Design van Avans zijn
gestart met een open opdracht: hoe
betrekken we kinderen tussen 8 en 12
jaar meer bij het Brabantse erfgoed? De
oplossing die zij uitwerkten, was ‘Sem
op avontuur’. Een transmediaal concept:
een verhaal dat over meerdere kanalen
uit te rollen is. De studenten hebben
ervoor gekozen om YouTube-vlogs op te
nemen, een kwartetspel en online game
te ontwikkelen.

OPGELEVERD PRODUCT
•
•
•
•
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Conceptplan
YouTube-video’s
Online game
Kwartetspel
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VERHAAL ALS BASIS VAN EEN TRANSMEDIAAL CONCEPT, ONTWIKKELD

Sem op avontuur

DOOR TWEE STUDENTEN COMMUNICATIE & MULTIMEDIA DESIGN,
SANNE HENDRIKS EN NIKKI VAN DAM. ZIJ ONTWIKKELDEN OP BASIS
VAN DIT VERHAAL VLOGS, EEN ONLINE GAME EN EEN KWARTETSPEL.

Daar loopt hij dan, Sem de Vries. Het lijkt wel
alsof er soms een klein huppeltje tussen zijn
stappen komt. Sem gaat namelijk op avontuur.
Hij heeft er enorm lang op gewacht maar
gisteravond in bed wist hij dat vandaag een
perfecte dag zou zijn. Het is een fijne zaterdag
en er is een lentebriesje waar Sem altijd zo van
houdt want je kan net ‘met zonder jas’ naar
buiten. Zijn vader en moeder zijn z’n zusje Rosa
naar hockey brengen dus Sem had net genoeg
tijd om zijn koffer in te pakken en de eerste
straat buiten zijn dorp te verkennen. Sinds Sem
in de brugklas zit is alles een stuk serieuzer. Hij
wil geen huiswerk maken, hij wil de wereld zien!
Waarom alles uit boeken leren als je het ook
gewoon kunt bekijken?
Sem heeft inmiddels dorst gekregen en doet
zijn rugzak af om zijn flesje te pakken. Terwijl
hij langs de weg gaat staan, pakt hij alles uit
tot hij zijn flesje heeft gevonden. ‘Sem’ leest
hij. Zijn moeder heeft dat er op de basisschool
opgeplakt. Hij grinnikt en neemt een slok.
Wanneer hij weer op kijkt ziet hij een groot
gebouw tussen de bomen, aan het einde van
het weiland. Hij aarzelt geen seconde en pakt
alles weer in.

“Heel gaaf dat we voor de provincie
Noord-Brabant samen zo’n creatief
project neer mochten zetten.”
Nikki van Dam en Sanne Hendriks
— studenten Communicatie
& Multimedia Design, Avans
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Het zand schuift een beetje weg onder zijn
schoenen als hij over het lange pad loopt
richting het enorme gebouw. Onderweg komt
hij een bord tegen waarop hij ‘bude kapucijnen’
leest. Hij haalt zijn schouders op en loopt door.
Hij heeft geen idee wat dat betekent maar
het maakt hem wel nieuwsgieriger. Door het
bossige pad wordt het gebouw steeds meer
bedekt door de bomen. Het pad buigt een
beetje af naar links en wordt steeds minder
zichtbaar. Hij zoekt nog heftig naar het grote
gebouw maar het lijkt verdwen.. AUW. Sem
struikelt over een enorme tak op het pad en
krabbelt langzaam weer omhoog. Wanneer hij
zijn hoofd optilt ziet hij een gebouw voor zich.
Hebbes. Hij rent erheen maar ziet dat het een
stuk kleiner is dan het gebouw dat hij eerder
zag. Hij loopt er omheen en ziet dat dat het een

klein kapelletje is. Wanneer hij zich omdraait
ziet hij het pas. ‘DIT IS WAT IK ZAG!” Zonder
na te denken rent Sem door de tuin. Het is
een mooi gebouw met grote ramen en de tuin
staat helemaal in bloei. Sem denkt gelijk aan
hoe goed hij met zijn nieuwe vrienden uit de
brugklas hier zou kunnen voetballen. Hij loopt
naar het gebouw en ziet een deur achter open
staan. Zal hij…..? Voordat Sem kan realiseren
dat het misschien geen geweldig idee is,
staat hij al binnen. Hij hoort het zijn moeder al
zeggen “Sem, eerst altijd netjes kloppen hè?”.
Maar vandaag is Sem op avontuur en maakt hij
de beslissingen.
Hij struint de gangen af met volle bewondering.
Alle ramen zijn gekleurd en overal hangen
kruizen. Hij denkt dat het een kerk is maar hij
heeft nog nooit zo’n kerk gezien. Hij loopt een
lange gang door als hij stemmen hoort. Sem
schiet in paniek. Ik mag hier helemaal niet
zijn, denkt hij. Hij schiet de eerste deur in die
hij ziet. Wanneer hij de stemmen op de gang
hoort verdwijnen, gaat zijn hart wat minder
hard kloppen. Hij gaat weer terug de gang op.
Hij ziet een deur met een enorm groot slot
erop. De grote gouden knop glinstert, dat ziet
er interessant uit. Wat zou er achter die deur
zitten? Naast de deur hangt een kralenketting
met een kruis eraan, en een gouden sleutel!
Zou dat de sleutel van deze deur zijn? Sem
pakt de ketting en steekt deze in het slot. Het
past niet, de deur gaat niet open. Waar zou
deze sleutel dan voor zijn en hoe komt hij die
deur in? Hij kijkt om zich heen en ziet dan een
kistje op de grond staan. Ook dit kistje heeft
een groot, glinsterend goud slot. Dit moet wel
het slot zijn wat bij de sleutel hoort, misschien
leidt dit naar meer… Sem steekt de sleutel in
het slot en ja! Hij gaat open! Sem kijkt nog
een keer om zich heen of dat er niemand is,
en maakt vervolgens zachtjes de kist open. Er
ligt een boekje in, en daarop staat: “Klooster
Norbertinessen”. Ah, dit is dus een klooster!
Daar heeft Sem wel eens van gehoord….
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#14
Wist
je dat...

#13
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... de studenten van het project Dongecentrale de herbestemming
vormgeven samen met lokale bewoners en ondernemers? Hiervoor
organiseren ze een brainstormsessie om zo tot kernwaarden en
ontwerpkeuzes te komen die recht doen aan de historie van de plek en
leiden tot een haalbare herbestemming.

... het Leerlokaal KVL voordat de GRUTSstudenten ermee aan de slag gingen,
op de lijst stond om te slopen? Een deel
van het dak was ingestort, regen en
wind hadden vrij spel en ramen waren
uit voorzorg dichtgezet. Binnen 2 jaar
hebben 70 GRUTS-studenten dit lelijke
eendje omgetoverd tot een van de eerste
gebouwen die volledig gerestaureerd en
herbestemd waren op het KVL-terrein.
De Citrus Andriessen Groep huurt het
pand momenteel.

#15
... de studenten van het project Dongecentrale inscripties
hebben gevonden van voormalige bewoners van de
dienstwoningen tijdens de bouwkundige opnames? Check de
vlog om een tripje terug in de tijd te maken met de studenten!
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Moodvideo
Trots op Brabants
erfgoed
“We hebben hier zoveel geleerd.
Heel nuttig. We hebben veel kansen en
mogelijkheden gekregen bij provincie
Noord-Brabant om het maximale uit
onze stagetijd te halen. We nemen
onze ervaringen mee in onze bedrijven
die we na onze studie gaan starten.”
Stijn Dijkstra en Luuk Wiersema
— studenten Communicatie
& Multimedia Design, Avans

FACTS & FIGURES

LOOPTIJD GRUTS-PROJECT
GRUTS-PROJECT ]ENTEN
] 2018 ]
AANTAL STUD[[ LOOPTIJD

[ AANTAL STUDENTEN ] 2

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS
www.youtube.com/brabant

De uitdaging

De uitvoering

[ STATUS PROJECT ] voltooid

De opdracht vanuit GRUTS was om
alle projecten van de Erfgoedfabriek
(alle erfgoedlocaties waar de provincie
Noord-Brabant een rol in speelt)
samen te vatten in een aantrekkelijke
filmproductie.

Twee studenten Communicatie en
Multimedia Design van Avans hebben
zich vol overgave gestort op de
ontwikkeling van een moodvideo over
Brabants erfgoed. Door middel van een
uitgebreid onderzoek naar elementen
die ‘trots’ oproepen, hebben zij de video
‘Trots op Brabants erfgoed’ met veel
succes uit kunnen zetten bij diverse
doelgroepen van de provincie NoordBrabant.

OPGELEVERDE PRODUCTEN
• Moodvideo
• Social-mediaplan

68

69

Een boek
vol nieuw leven

Website GRUTS

FACTS & FIGURES

LOOPTIJD GRUTS-PROJECT
GRUTS-PROJECT ]ENTEN
] 2018 ]
AANTAL STUD[[ LOOPTIJD
[ STATUS PROJECT ] voltooid

FACTS & FIGURES
[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ AANTAL STUDENTEN ] 2

De uitdaging

Omdat GRUTS inmiddels al 5 jaar
loopt, werd het tijd om alle projecten te
bundelen in een mooi boek. Dat was dan
ook de opdracht.

OPGELEVERDE PRODUCTEN
• Zuil met boek en project
• Film
• Pdf-bestand van het boek
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[ LOOPTIJD GRUTS-PROJECT ] 2018
[ STATUS PROJECT ] voltooid

[ WEB ]
www.gruts.nl
www.facebook.com/GRUTS

[ AANTAL STUDENTEN ] 2

De uitvoering

Een oud boek nieuw leven inblazen. Zo
hebben twee studenten Communicatie
en Multimedia Design van Avans hun
opdracht geïnterpreteerd. Na een
zoektocht langs nieuwe technieken
kwamen de studenten uit bij het letterlijk
blazen van nieuw leven in een oud boek.
Met sensortechnieken hebben zij een
functionele videozuil van diverse GRUTSprojecten weten te ontwikkelen.

De uitdaging

GRUTS begeleidt jaarlijks vele studenten
en starters. Om GRUTS nog meer onder
de aandacht van studenten te krijgen,
is een opdracht uitgezet om de eigen
promotie te verbeteren.

De uitvoering

Op basis van een uitgewerkte strategie
rondom Brabantse visionairs hebben
twee studenten Communicatie en
Multimedia Design van Avans een aantal
middelen voor GRUTS uitgewerkt: een
aantal banners en een website. Ook
bedachten zij een typisch GRUTSgadget: een bierviltje. Want is het niet zo
dat alle goede ideeën op een bierviltje
geboren worden?

OPGELEVERDE PRODUCTEN
• Website
• Promotiemateriaal
• Banners
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Wist
je dat...

... studenten veel
meer in hun mars
hebben dan in
het bedrijfsleven
gedacht wordt?
Geef gemotiveerde
studenten verantwoordelijkheid
en een werkelijke
opdracht, en ze
acteren als een
professional.

#17

#16
... het voor de GRUTS-studenten hard
werken is om als young professionals te
acteren? Een 6 is op school misschien
een voldoende, maar bij GRUTS gaan we
voor een 10.
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#18

... de eerste GRUTS-studenten bij de herbestemming van het Leerlokaal KVL zonder
verwarming, wifi of werkplek aan de slag
gingen op de Leerfabriek? Hoe dan? Nou,
door als echte pioniers in caravans te werken, met een kacheltje en een wifi hotspot!
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GRUTS BEDANKT
Een project als GRUTS is alleen mogelijk
met de hulp van vele mensen. Veel
dank daarom aan alle projectleiders,
expertteams, studentbegeleiders,
stakeholders van alle projecten, docenten
van alle betrokken opleidingen en
uiteraard alle studenten die de afgelopen
jaren gekozen hebben voor GRUTS:
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Andre Smits
Lauren Roels
Joris Geldens
Noortje Schrover
Britt Werner
Mickey Touwslager
Paul Jansen
Marco Baetsen
Suzanne van Haaften
Michel Schreuders
Steven Ritsema
Claudia Metzke
Christel Janssen
Marleen Verber
Mick van Galen
Thomas Verzuu
Lars van de Velde
Anne Lennaertz
Katinka Bust
Karel Gerritse
Victor Nijenhuis
Mathijn Wassenberg
Anika Spaninks
Shelly van Gogh
Stijn Dielemans
Martijn van de Coolwijk
Rico Castelijn
Hanno Paul van Maanen

Merel van der Putte
Stefan Engberts
Claudia Leemansf
Henrik de Goffau
Mandy Helmhout
Nick Versantvoort
Sophie van Schipperheijn
Susan Droessen
Tim Neeskens
Ali Alwali
Rob van de Weijer
Sanne Luijken
Arlette Dekkers
Iris Swinkels
Jabier Iftikhar
Maarten Onland
Lieke van den Bogaard
Thom Hakkert
Tim Jansens
Volkan Cibuk
Yvonne de Rooy		
Yentl Demirel
Willem van Eert
Stan Vermeulen
Jeffrey Kapteijns
Mike Vervoort
Danny van Rijbroek
Jort van de Laar
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Bram Voets
Anne Gielens
Bas Buiting
Linda van den Heuvel
Eduard Hettema
Flora Noutsou
Rosalie van Esch
Alec Cemiyet
Arnon van Hezik
Merve Aktas
Rick Waldmann
Tim van den Buuse
Thomas Schram
Monique op den Dries
Murat Cicek
Adil Seme
Emily van Hoof
Miriam Slob
Sander van Spaandonk
Freya Napp
Manon Wagner
Rosemarijn Mulder
Rory Hetzel
Lara Boon
Suze Bakker
Yennhi Luu
Anna Rayendra Homoet
Erlijn Berkepas
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Sanne Leenders
Pam van de Boogaard
Naomi Schmitt
Manuela Zorgdrager
Jacky Steffen
Lisa Broers
Nick Bannink
Max van Esch
Mustafa Kocygit
Dominque Lattig
Ronald de Broekert
Maud van Dijck
Ezgi Yildiz
Michel Schotman
Tim van de Sande
Jordi Klop
Boudewijn Naaijkens
Stijn Kessels
Emese Ponne
Maaike Haalstra
Ismay van de Wiel
Babs van Dongen
Imke Bosch
Nicole Klaassen
Lucy Lin
Jeanic Smits
Maudy Vink
Nienke Deenen

Stephanie van de Plas
Michiel Peelen
Desiree van der Zwan
Jasper Meijs
Stijn Schipperen
Lisa Ederveen
Wytske Hupkens
Esmee Dieteren
David Steijger
Mathieu de l’isle
Thom van Meerenbeek
Ruben van de Laar
Luuk Wiersema
Stijn Dijkstra
Pamela Bax
Philine van Bilzen
Nikki van Dam
Sanne Hendriks
Jan Douwe Baijens
Joey van Sommeren
Julot Baeten
Jennifer Huiskes
Jeske Martens
Cindy Bogers
Robin Schröder
Robin Denissen
Özlem Akin
Samuel Boers

Bram Elberse
Bjorn Vis
Wilco Game
Stijn van den Hooge
Lisa Knoppert
Valerie van Dommelen
Noël Andriessen
Maarten Staal
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GRUTS werkt samen met jonge visionairs, studenten en
starters, om oude erfgoedlocaties een nieuwe toekomst
te geven. De visionairs krijgen een grote vrijheid en
verantwoordelijkheid. De producten die zij opleveren,
dragen dan ook direct bij aan het behoud van erfgoed.
In dit boek vindt u alle GRUTS-projecten van 2014-2018.

Ben je student of starter en op
zoek naar een uitdagende stage
of opdracht? Of juist eigenaar van
erfgoed of leegstaand vastgoed, en op
zoek naar een frisse blik?
Neem contact op met GRUTS!
www.gruts.nl

