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Input theaterveld tbv sectoranalyse theater 

Deze input is tot stand gekomen in een werksessie met leden van de sector theater binnen de NAPK 

d.d. 31-1 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 het gesubsidieerde theater op de langere termijn.  

In de bijeenkomst is op een drietal thema’s over oplossingsrichtingen gesproken, het resultaat 

daarvan wordt hieronder beknopt weergegeven. Verder bevat dit document een opsomming van 

krachten en knelpunten in de theatersector.  

 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 

IN DE KETEN > SAMENWERKENDE OVERHEDEN 

- Een integrale visie van de Rijksoverheid is noodzakelijk, de regie moet bij OCW vandaan 

(blijven) komen. De sector is pertinent tegen 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. Regionalisering is alleen maar mogelijk met nationale regie: nooit als losse 

entiteiten weg gaan zetten, dan wordt het los zand en willekeur. Bovendien strekt de keten 

verder dan de G9. 

- 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 harde (matchings-

)afspraken gemaakt worden: convenanten zijn te vrijblijvend, daar bouwen we geen stelsel 

op en er komen geen producties uit voort.  

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

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

kunnen daaruit elementen gedelegeerd worden die corresponderen met de werkelijke 

(bestuurs-)structuren. Dit moet geen top-downbeweging zijn; het moet van onderaf komen.  

 

IN DE KETEN > PRODUCTIE-PRESENTATIE 

- Er moet meer gezamenlijke inspanning van producenten en podia komen om seriebespeling 

mogelijk te maken. Fondsen moeten hier ook aan meewerken door minder spreiding door 

het land te verplichten. Er moet op lokaal en regionaal niveau een veel intensievere 

verbinding met (een select aantal) podia tot stand komen. Spreiding moet anders 

gedefinieerd worden; niet meer verplichtingen stellen en meer maatwerk mogelijk maken. 

Vaker spelen in minder theaters biedt de kans om een steviger band op te bouwen met het 

publiek. 

- Er moet meer verantwoordelijkheid bij podia komen voor inhoudelijk programmeren. Daar is 

ook lokaal commitment voor nodig. Podia moeten uitgedaagd worden om zich meer aan de 

gezelschappen te verbinden, ze kunnen ook veel leren van de festivals. Podia moeten wel 

bereid zijn om onderdeel te zijn van het bestel.  

- Verzin modellen om steviger samenwerking tussen podia en producenten mogelijk te maken. 

- Maak varianten in het subsidiesysteem: one size fits all past niemand goed.  
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BIS VERSUS FONDS PODIUMKUNSTEN 

- Algemeen: de cyclus van subsidiëring moet van vier naar vijf of zes jaar gaan. 

- Algemeen: binnen de cyclus moet 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. 

 

- Op stelselniveau: BIS en FPK zijn niet meer complementair aan elkaar; het middensegment is 

verwaarloosd. BIS = zekere financiering, een helder pakket van eisen. Bij jeugdtheater in de 

BIS ontbreken echter wel talentontwikkeling en internationalisering. FPK = 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 jeugdtheater in het FPK ontbreken talentontwikkeling en educatie. De BIS is een 

goede bouwsteen in het geheel, de rol en functie van het FPK moeten bijgesteld worden. 

 

- Harmonisering van regelingen is zeer gewenst; meer op elkaar afstemmen. Niet iedereen 

hoeft alles te doen (maatwerk).  

 

- De rol van de sector is veel groter dan alleen het maken van theater. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderstaande inventarisatie is een opsomming van wat door individuele leden in de werksessie naar 

voren is gebracht. 

KRACHT VAN DE THEATERSECTOR EN VAN HET HUIDIGE BESTEL 

- Het huidige bestel is nog jong en heeft potentie; op acht plekken in de theater-BIS zijn 

nieuwe artistiek leiders aangetreden, de samenwerking tussen gezelschappen en 

standplaatstheaters is aan het intensiveren, de gezelschappen zijn goed gespreid en 

onderscheidend van elkaar. Ze bieden zowel vernieuwing als bestaand repertoire. 

- Het bestel geeft een impuls om over de grenzen van je eigen organisatie heen te kijken naar 

samenwerkingspartners binnen én buiten de sector. 

- Er is een grote wil tot samenwerking die zich o.a. uit in co-producties, ook tussen disciplines. 

- BIS-gezelschappen zijn partner van de overheid; de relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid 

en vertrouwen (in dienst van het algemeen belang). 

- Continuïteit in financiering in de BIS biedt perspectief. 

- De landelijke structuur maakt dat regio’s het belang zien om als regionale entiteit goed 

samen te pakken en zich zo te profileren in de landelijke context. 

- In het noorden van NL is goede synergie, zowel in het culturele veld als bestuurlijk. 

- Het publiek is trouw. 

- De nieuwe generatie makers heeft ook een gezonde focus op publiek, zonder artistiek in te 

boeten. 

- Er vindt langzaam maar zeker een natuurlijke verkleuring van het aanbod plaats (ook in 

randprogrammering). 

- Er is hoge kwaliteit in het jeugdtheater, zeer gemotiveerde mensen, vernieuwend en veel 

cross-overs. Jeugdproducenten hebben grote kennis van het publiek doordat doelgericht 

voor verschillende leeftijdsgroepen wordt geproduceerd en er intensief contact is via 

educatie. Mede hierdoor zijn ze tevens voorlopers in diversiteit. Ze werken zowel nationaal 
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als heel lokaal en zijn goed gespreid. Er wordt gespeeld in theaters, op scholen BO en VO, op 

locatie en festivals. Jeugd is de basis van het bestel > het jeugdtheater bedient het publiek 

van de toekomst. 

 

KNELPUNTEN IN DE THEATERSECTOR EN IN HET HUIDIGE BESTEL 

- Het bestel is te groot gebleven voor de hoeveelheid geld die er nu is (ambities zijn te hoog 

voor het beschikbare budget). 

- Verschillende overheden werken niet aanvullend op elkaar. 

- BIS en FPK zijn twee eigen werelden geworden die niet meer aanvullend op elkaar binnen 

één bestel zijn. Het FPK ziet zichzelf als uitvoeringsorganisatie en zet in op nieuwe instroom.  

- In het huidige bestel valt het middensegment van de theatersector buiten boord. 

- Er is een zeer groot verschil tussen BIS en FPK-gefinancierde producenten: de eigen 

inkomsten norm bij FPK ligt veel hoger dan in de BIS en wordt bovendien vastgesteld op basis 

van de structurele subsidie.  

- FPK-gefinancierde producenten kunnen geen reële plannen indienen en er worden geen op 

de werkelijke beroepspraktijk afgestemde subsidies verstrekt.  

- Het is onmogelijk om de cao te volgen binnen de subsidiekaders van het FPK.  

- Het format van de meerjarenregeling van het FPK staat volledig buiten de werkelijkheid van 

de beroepspraktijk. 

- Het FPK bevindt zich grotendeels buiten de politieke arena, gezien de omvang van het 

budget dat het FPK beheert zou er meer politieke bemoeienis moeten zijn. 

- De vlakke vloer-producties van BIS-producenten en de eigen producties van podia verdringen 

de afzet van FPK-producenten. 

- Podia hebben steeds minder budget om gesubsidieerd aanbod in te kopen, de vraag is er wel 

maar de dekking niet meer. Het bestel is niet ingericht op het gegeven dat podia minder 

bijdragen, bovendien worden podia niet als onderdeel van het bestel gezien. Daardoor is het 

onevenwichtig; er moet veel meer in ketens gedacht worden en daar hoort presentatie ook 

bij. Vervolgens moeten de functies goed belegd worden, met bijbehorende financiering. 

- Er moet voor podia een prikkel komen om meer inhoudelijk te gaan programmeren; er is een 

groot gebrek aan inhoudelijk vakmanschap bij veel programmeurs, plus het besef ontbreekt 

dat een bloeiend cultuurbestel een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 

- Er zijn te veel zalen met 1000+ stoelen waarvoor geen aanbod meer is. 

- De wereld om ons heen wordt conservatiever; er wordt veiliger geprogrammeerd (ook in het 

onderwijs). 

- De kunsten en de ruimte daarvoor binnen het onderwijs moet in z’n geheel worden bezien. 

- Scholen worden gestimuleerd zelf hun vraag naar theater en educatie te formuleren. Veel 

scholen blijken hier echter niet de expertise voor in huis te hebben. 

- Jeugdtheaterproducenten werken met te krappe budgets voor de veelheid aan taken en het 

goed invulling geven aan werkgeverschap. 

- Er zijn maar enkele podia in Nederland die een consistente en inhoudelijk doordachte 

jeugdprogrammering samenstellen (De Krakeling, Maaspodium). Hier zijn er meer van nodig. 

- Het bestel kent perverse prikkels die samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen 

belemmeren (aanbieders-afnemers > wie neemt het risico en wie profiteert?) 

- Spelen op festivals is goed voor de publieksaantallen van theaterproducenten maar de 

gesubsidieerde producenten brengen ook substantieel middelen mee en vormen daarmee 

een belangrijke component in het dekkingsplan van festivals. 


