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Van Gogh Brabant en CELTH starten Van Gogh Development Centre 

Van Gogh Brabant en het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH) gaan samen 

investeren in het op te richten Van Gogh Development Centre. Beide organisaties hebben daartoe 

op 11 december een samenwerkingsovereenkomst gesloten.  

In het Van Gogh Development Centre gaan beide partijen vernieuwende cultuurtoeristische 

toepassingen rond Van Gogh in Brabant ontwikkelen én implementeren. Met de ondertekening van 

de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een projectplan dat in 

voorjaar 2018 moet leiden tot een meerjarige samenwerking. 

In het Van Gogh Development Centre fungeert CELTH, met de drie Universities of Applied Sciences 

NHTV, HZ en Stenden als sparringpartner, kennisleverancier en ontwikkelaar voor Van Gogh Brabant. 

Van Gogh Brabant krijgt daarmee de beschikking over alle expertise, kennis en netwerken van de 

binnen CELTH samenwerkende hogescholen over onderwerpen als storytelling, conceptontwikkeling 

en beheer- en exploitatievraagstukken van de Van Gogh Monumenten. Menno Stokman, directeur 

CELTH: “Waar mogelijk laten wij ook alle drie de hogescholen en studenten tijdens de samenwerking 

participeren, zodat opgedane kennis en ervaring gedeeld kan worden tussen de instituten en ingezet 

kan worden ten behoeve van samenwerking elders in Nederland of daarbuiten.” 

Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Brabant, is verheugd over de samenwerking. “Van Gogh 

fungeert op deze wijze als icoon voor het ontwikkelen van duurzaam kwalitatief cultuurtoeristisch 

aanbod, het aanjagen van crossovers met andere kennisinstellingen en het testen van nieuwe 

concepten. Afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een breed netwerk van marketingorganisaties, 

erfgoedinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Op deze wijze kunnen we nu ook het onderwijs 

duurzaam aan Van Gogh Brabant verbinden. Met het Van Gogh Development Centre kunnen we de 

beoogde versterking en groei van ons Van Gogh aanbod op verantwoorde wijze plaats laten vinden.” 

De ambitie van partijen is om met het Van Gogh Development Centre voorop te lopen in Europa in 

de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende cultuurtoeristische toepassingen.  

  



                               

Over Van Gogh Brabant 

Vincent van Gogh is een geboren en getogen Brabander. Hier vond hij zijn inspiratie, maakte er het 

leeuwendeel van zijn wereldberoemde oeuvre en paste deze toe in zijn latere Franse periode. De 

Brabantse cultuur, het landschap en de mensen waren een onuitputtelijke bron van inspiratie voor 

de schilder. De Brabantse locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt hebben hun krachten 

gebundeld onder de naam Van Gogh Brabant. Met tentoonstellingen, educatieve programma’s en 

internationale marketing zeten zij zich in om de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant 

behouden en delen met de wereld, nu, straks en in de verre toekomst. Daarnaast zet de stichting zich 

in om de maatschappelijke en economische betekenis van Vincent van Gogh voor de provincie 

Brabant te vergroten.  Middels ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant en de inzet van de 

expertise van VisitBrabant en de Brabantse Erfgoedalliantie bouwt de organisatie aan het verbreden 

van de samenwerking rondom de erfenis van Van Gogh. 

Over CELTH 

CELTH is één van de 29 landelijke Centres of Expertise en het enige op het gebied van de 

gastvrijheidsbranche. In CELTH werken samen NHTV Breda University of Applied Sciences, Stenden 

University of Applied Sciences in Leeuwarden en Emmen en HZ University of Applied Sciences in 

Vlissingen en de universiteiten van Wageningen, Tilburg en Groningen. Daarnaast is CELTH inmiddels 

gekoppeld aan internationale netwerken, zowel op academisch niveau als met marktsectoren. 
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