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Input dansproducenten tbv sectoranalyse dans door de Raad voor Cultuur 

Deze input is tot stand gekomen in twee bijeenkomsten met leden van de sector dans binnen de NAPK 

d.d. 21-2 en 4-4 2017. Het bevat een brede maar zeker niet uitputtende inventarisatie van wat de 

producenten van belang vinden voor de analyse die de Raad voor Cultuur maakt van de sector, en 

voor de toekomst van de gesubsidieerde dans op de langere termijn.  

 

Het Nederlandse dansveld is een compact, sterk internationaal georiënteerd veld. De primaire taak 
van de instellingen ligt op het vlak van de artistieke kwaliteit, de vakinhoudelijke en technische 
ontwikkeling en van het (behoud van) danserfgoed. Om die taak optimaal te kunnen uitvoeren 
hebben de diverse geledingen binnen de danssector elkaar nodig: van experimentele, kleine 
producenten tot de middelgrote en grote producenten. Tezamen bedienen zij de vlakke 
vloertheaters, middenzalen, grote zalen en de festivals met (klassiek) ballet en een grote diversiteit 
aan andere dansstijlen.  
 
Als kunstvorm wint dans nog altijd aan populariteit, wat mede te danken is aan de talentenjachten 
op televisie en de hoge participatiegraad in het amateurcircuit. Veel mensen dansen graag. Ook de 
vermenging van straatstijlen met moderne en klassieke dans in het professionele circuit werkt 
drempelverlagend voor nieuwe generaties bezoekers. 
 
Dans is over het algemeen ook een discipline die diversiteit intrinsiek in zich draagt. De voortdurende 
(internationale) kruisbestuiving van technieken en talenten, het fysieke idioom en de street 
credibility in bepaalde delen van het veld maken de danssector tot een smeltkroes van culturen, 
ideeën en verhalen. Diversiteit is onder makers en uitvoerders geen issue, maar een 
vanzelfsprekendheid.  
 
 
 
Kwaliteit en ontwikkeling van mensen 

De professionele dans vereist voortdurend presteren op topniveau. Dat niveau wordt alleen bereikt 

als er stevig geïnvesteerd wordt in mensen; zowel op niveau van makers als van uitvoerenden.  

1. Makers / choreografen 

De kansen op het gebied van talentontwikkeling zijn echter afgenomen: er gaapt een groot gat in het 

middensegment tussen jonge maker en gevierde choreograaf. Voor deze groep is geen plek in de 

huidige structuur. De vier BIS-gezelschappen hebben een taak op het gebied van talentontwikkeling, 

maar zij kunnen maar een heel klein deel invullen. Daarnaast moeten choreografen een eigen 

artistieke signatuur kunnen ontwikkelen, los van een BIS-gezelschap. Daar stagneert het in het 

dansveld.  

Het gevolg van deze afname in kansen voor talentontwikkeling is dat de Nederlandse danssector zijn 

internationale voorlopersrol verliest; het is minder interessant geworden om als toptalent in 

Nederland je kansen te beproeven. Makers zijn van meet af aan internationaal georiënteerd en er is 

een uitstroom van talent naar het buitenland waarneembaar. Een goede infrastructuur maakt dat 

(inter)nationale toptalenten hier willen blijven. 
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2. Dansers 

Talentontwikkeling voor uitvoerenden (dansers) verdient eveneens meer aandacht; de doorstroom 

vanuit het kunstvakonderwijs is wankel. Een afgestudeerde danser heeft na de opleiding zeker twee 

jaar nodig om te groeien van student naar professional. De meeste gezelschappen kunnen nu maar 

één jaar begeleiding bieden, daarna verdwijnen de dansers weer. Iemand langer bij een gezelschap 

houden is niet te betalen. Mensen zijn passanten geworden: de verbintenis is vluchtig en steeds op 

projectbasis. Er is geen ruimte meer voor ontwikkeling in de diepte. Voor langere trajecten moet 

ontwikkelingsruimte voor dansers en tijd voor reflectie ingebouwd worden.  

NDT2 en de Junior Company van Het Nationale Ballet bieden tweejarige trajecten, hoewel dit bij de 

Junior Company gefinancierd wordt door een privaat fonds voor nog maximaal twee jaar. Dat is geen 

duurzame structuur. 

De productiesubsidies van het Fonds Podiumkunsten (hierna: FPK) bieden evenmin uitkomst omdat 

deze niet aansluiten op de maakpraktijk. Die praktijk kenmerkt zich door werken op een lange 

termijn vanwege de vele co-producties en de internationale component. Daardoor kan vaak niet 

voldaan worden aan de eisen die dit subsidie-instrument stelt. 

Alle producenten zijn het erover eens dat dit stuk van de keten in een volgend dansbestel beter 

geborgd moet worden. Ook de regelingen moeten worden aangepast aan de werkelijkheid en 

moeten veel meer gebaseerd worden op het `op-maat’ principe.  

 

Internationalisering 

De danssector vraagt om een scherper geformuleerd internationaal kunstbeleid. Deze sector is bij 

uitstek in een internationaal georiënteerde tak van sport, er is veel groeipotentieel als het op de 

juiste manier wordt gestimuleerd. Ambities op internationaal vlak zijn niet te realiseren met gesloten 

beurzen; internationalisering kost geld. Het dansveld constateert dat er steeds meer gebruik wordt 

gemaakt van internationale regelingen /beurzen zoals Creative Europe of Erasmus+, omdat die beter 

toegerust zijn op internationaal opererende projecten.  

Het internationale speelveld is een aanvulling op het nationale speelveld; de internationaal 

verkregen middelen stromen ook naar de productiecapaciteit in Nederland. Voor de danssector is 

deze internationale werkpraktijk een realiteit, het Nederlandse subsidiebeleid is hier vooralsnog niet 

goed op ingericht. 

Een actieve rol van schouwburgen op het gebied van internationalisering wordt ook zeer gewenst; 

net zoals er buitenlands aanbod naar Nederland wordt gehaald door programmeurs, zouden zij ook 

een verbindende rol richting buitenlandse partijen kunnen spelen voor Nederlandse producenten. 

Hetzelfde geldt voor de overheid: de dansgezelschappen willen graag een rol spelen bij bijv. 

handelsmissies. Dat vergt voor beide partijen lange-termijn planning; het is nu moeilijk aanhaken 

voor de sector.  
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Jeugddans1 

Het jeugddansaanbod heeft een goede positie verworven in de markt, met een vast en trouw 

publiek. Het is een eigen vakspecialisme, dat begint nu ook in het kunstvakonderwijs door te dringen. 

Bovendien is in de Nieuwe Makersregeling van het FPK een groei van aanvragen voor jeugddans 

waarneembaar.  

In de jeugddans wordt gewerkt aan de opbouw van het publiek van de toekomst. Wel moet ervoor 

gewaakt worden dat jeugddans niet in z’n geheel in de educatiehoek wordt geduwd. 

Jeugddansproducenten zijn namelijk in de eerste instantie podiumkunstproducenten, weliswaar mét 

een belangrijke educatieve taak maar die staat altijd in dienst van de (receptieve) kunstbeleving van 

kinderen en jongeren. Omdat er veel op scholen gespeeld wordt bereiken de jeugddansproducenten 

alle lagen van de bevolking en is diversiteit in de organisaties, op het toneel en in het publiek een 

gegeven.  

Jeugddans moet een prominente plek innemen in de danssector, dat is nu niet het geval. De functie 

is niet geborgd in het bestel: er is geen jeugddans in de BIS en het FPK houdt zich niet bezig met het 

in stand houden van opgebouwd vakmanschap, goed functionerende netwerken en continuïteit in 

productie en publieksbereik. Als gevolg daarvan kunnen goed functionerende 

jeugddansgezelschappen met een lange staat van dienst zomaar buiten de boot vallen2. Voor de 

discipline en het vakspecialisme jeugddans is het risico op afbraak daarmee zeer groot geworden. 

 

Educatie 

Er wordt heel goed ingezet op educatie door de dansproducenten. Wel is met het opheffen van de 

regionale steunpunten duidelijk geworden dat direct contact met het onderwijs niet per definitie 

efficiënter is. Bij scholen ontbreekt vaak de kennis en kunde om inhoudelijk keuzes te maken ten 

aanzien van cultuureducatie.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

In het algemeen constateren de dansproducenten dat er een grote discrepantie is ontstaan tussen de 

gezelschappen in de BIS en de gezelschappen die onder het FPK resideren. Voor de laatste groep is 

het vrijwel onmogelijk geworden om de plannen die ze maken, te realiseren met inachtneming van 

de cao toneel en dans. Het FPK distantieert zich van de medeverantwoordelijkheid om goed 

                                                           
1 De jeugdpodiumkunstproducenten hebben ook een gezamenlijk inputdocument opgesteld voor de 
verschillende kerncommissie van de Raad voor Cultuur, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de situatie nu, de 
knelpunten en de behoeften specifiek voor hun vakspecialisme. 
2 Zowel Danstheater AYA als Dox (en aanvankelijk ook MAAStd voor de dansfunctie) kwamen onder de zaaglijn 
van de meerjarige subsidieregeling van het FPK terecht. Dit zijn instellingen die bij uitstek een belangrijke rol 
spelen in het bereiken van scholieren en jongeren in het voortgezet (VMBO) onderwijs. 

Dansers die als zzp-er werken sprokkelen hun inkomen bij elkaar en ontberen een vangnet. Ze zijn 

financieel niet in staat om pensioen op te bouwen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te 

sluiten, ze kunnen geen gebruik maken van de omscholingsregeling en de looptijd van hun 

carrièremogelijkheden is kort. Professionals zijn hun professie aan het uithollen met meerdere 

baantjes tegelijk om rond te komen. 
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werkgeverschap te faciliteren.3 Dit werkt op verschillende lagen door; zowel randvoorwaardelijk als 

artistiek-inhoudelijk.  

Eén van de zaken die door deze disbalans in het geding is gekomen is het Omscholingsfonds Dans. De 

dansgezelschappen vinden het Omscholingsfonds Dans van groot belang, omdat het een unieke 

verworvenheid is in de Nederlandse danssector. Het fungeert als vangnet voor dansers, voor wie de 

professionele beroepscarrière per definitie kort is (gemiddeld eindigt een danscarrière in het 33e 

levensjaar). Er is een enorm verschil ontstaan in de financiering voor dit fonds tussen BIS- en FPK-

producenten. Per 2017 is het budget dat bedoeld is voor de omscholingsregeling niet meer 

geoormerkt bij het FPK. Dit, in combinatie met de financiële krapte bij veel FPK-gefinancierde 

producenten, maakt het steeds moeilijker om het Omscholingsfonds structureel ondersteund te 

houden. Dat zou betekenen dat dansers van FPK-gefinancierde gezelschappen straks geen aanspraak 

meer kunnen maken op het Omscholingsfonds. Hiermee wordt het verschil tussen BIS en FPK verder 

vergroot. 

 

Subsidiesystematiek 

De verhouding subsidie / prestatieverplichtingen is uit balans: er wordt te veel gevraagd van 

producenten voor het bedrag dat de subsidiegever er tegenover stelt. BIS-producenten constateren 

dat ze enorm veel tijd kwijt zijn aan planvorming en verantwoording, tot zo’n 20% van de 

organisatiecapaciteit. Iedereen wil zich verantwoorden, de vraag is alleen hoe. De dansproducenten 

willen veel meer dan nu het geval is het inhoudelijke gesprek voeren met de subsidiegever. Het 

nieuwe model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies van Claartje Bunnik 

kan wellicht uitkomst bieden4.  

Omdat de sector (inter)nationaal op de lange termijn plant en beleid ontwikkelt, is het noodzakelijk 

dat de cyclus van subsidiëring van vier naar vijf of zes jaar gaat. Bovendien moet binnen de cyclus het 

moment van beoordeling en besluitvorming naar voren gehaald worden, zodat organisaties eerder 

weten waar ze aan toe zijn en voldoende tijd hebben om daarop te anticiperen. 

De BIS en het FPK zijn niet meer complementair aan elkaar – ook in de dans is (net als in theater en 

muziek) het middensegment verwaarloosd. Bij het FPK is het steeds ingewikkelder om binnen de 

systematiek te kunnen functioneren als gevolg van outputsturing. Het is moeilijk om in continuïteit te 

werken, de verfijning van het systeem is weg. Bij jeugddans in het FPK ontbreken talentontwikkeling 

en educatie. Jeugddans is niet opgenomen in de BIS. Dat is een hiaat in het bestel. 

De BIS is een goede bouwsteen in het geheel, de rol en functie van het FPK moeten bijgesteld 

worden. Een aantal dansgezelschappen past niet in de structuur van het FPK, hetzij omdat ze staan 

voor duurzaam vakmanschap en gericht zijn op continuïteit, hetzij omdat ze primair als productiehuis 

fungeren, hetzij omdat ze complexe producties maken waardoor ze niet in de `mal’ van de 

fondssystematiek passen.  

 

                                                           
3 Op p.6 van de inleiding van het boekje Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 stelt het Fonds 
Podiumkunsten ervoor gekozen te hebben de normbedragen niet te verhogen, hoewel daar wel aanleiding 
voor is (goed werkgeverschap, betere arbeidsvoorwaarden).  
4 Claartje Bunnik, Naar waarde gewogen – Een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van 
cultuursubsidies. Boekmanstichting, 2016. 
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Omdat het FPK al sinds 2013 de subsidiebedragen niet indexeert, teren organisaties in op het 

besteedbare budget. Dit is over een geheel van vier jaar een aanzienlijke inperking van het budget, in 

een financieel kader dat bij aanvang al onvoldoende aansluit bij de beroepspraktijk van professionele 

werkgevers die volgens de cao moeten werken. 

De dansproducenten pleiten voor een lagere eigen inkomstennorm voor FPK-gefinancierde 

producenten (zoals voor de jeugdtheaterproducenten in de BIS nu al het geval is). 

Daarnaast wil het dansveld graag dat er in de subsidiesystematiek ruimte gemaakt wordt voor 

nieuwe vormen: cross-disciplinair, op bijzondere locaties. Er is behoefte aan ontschotting van potjes. 

Regelgeving moet zich aanpassen aan de praktijk. In het verlengde daarvan is harmonisering van 

regelingen noodzakelijk; verschillende overheden kunnen veel meer op elkaar afstemmen en ook de 

private fondsen kunnen hierin meegenomen worden. 

 

Rijks en regionaal cultuurbeleid 

Een integrale visie van de Rijksoverheid is noodzakelijk: de regie moet bij OCW vandaan (blijven) 

komen. De danssector wil geen volledige decentralisatie van regie en middelen. De mogelijkheid voor 

regio’s om te differentiëren en zichzelf daarmee te profileren is wel een goede ontwikkeling, maar 

bestuurlijk zijn Rijk, provincie en gemeente heel andere entiteiten. Het cultuurbeleid moet passen op 

de bestuurlijke werkelijkheid: de `stedelijke regio’ bestaat niet als entiteit. We moeten voorkomen 

dat er een schaduwwerkelijkheid wordt gecreëerd die niet correspondeert met de bestaande 

machtsinstituties. Er moeten bovendien harde (matchings-)afspraken gemaakt worden; convenanten 

zijn te vrijblijvend. Als het Rijk investeert in aanbod en gemeenten hun podia korten heeft dat een 

negatief effect op de afzetmarkt voor de Nederlandse dansproducenten. Een gezond cultuurbestel is 

en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

In een volgende visie op het cultuurbeleid moet daarom de hele keten integraal meegenomen 

worden: ook presentatie en afstemming tussen Rijks- en lokale fondsen. Vervolgens kunnen daaruit 

delen gedelegeerd worden die corresponderen met de werkelijke (bestuurs-)structuren. Niet 

iedereen hoeft alles te doen; de danssector heeft behoefte aan veel meer maatwerk. De verplichting 

op spreiding is in sommige gevallen geforceerd; als het niet past bij de aard van de organisatie zou 

het niet verplicht gesteld moeten worden.  

 

Dans als erfgoed 

De erfgoedthematiek is tweeledig: enerzijds wordt belangrijk dansrepertoire levend gehouden voor 

het publiek en doorgegeven aan nieuwe generaties makers en uitvoerenden. Anderzijds moet ook in 

de danssector een eenduidige structuur komen om de ontwikkelingen in het veld goed te 

documenteren en ontsluiten voor weer volgende generaties makers. Dit moet de komende jaren op 

sectorniveau verankerd worden. 


