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Geachte heer Zijlstra, 
 
Bij deze ontvangt u een formele reactie van de NAPK op de subsidieregelingen die het ministerie van 
OCW en het Fonds Podiumkunsten hebben opgesteld ten behoeve van de Cultuurnotaperiode 2013-
2016. 
 
De NAPK wil met deze reactie inzicht geven in de belangrijkste constateringen die in het 
podiumkunstenveld zijn gedaan na publicatie van de regelingen. Het is ons bekend dat in dit stadium 
geen wijzigingen meer worden doorgevoerd, desalniettemin zijn wij van mening dat het van belang is 
om aan te geven met welke (praktische) knelpunten de branche zich geconfronteerd ziet. We zullen 
eerst reageren op de subsidieregeling voor de BIS en vervolgens op de regeling voor meerjarige 
activiteitensubsidies van het Fonds Podiumkunsten. 
 
Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016 
De subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016 is op 25 augustus jl. aangeboden aan de 
Tweede Kamer; de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer heeft ervoor gekozen om de 
regeling niet ter bespreking te agenderen. Op 31 oktober is de regeling gepubliceerd in de 
Staatscourant en op 2 november jl. gepresenteerd aan het veld.  

Onze primaire constatering is dat de regeling een directe vertaalslag is van het kabinetsbeleid: de 
budgetten zijn leidend en de inhoudelijke consequenties voor de culturele infrastructuur zijn daarvan 
afgeleid. Dit vinden we in de toelichting op de regeling ook terug: `scherpe keuzes i.v.m. financieel 
kader’. Het is spijtig dat als gevolg van deze systeembenadering zeer goed presterende en 
(inter)nationaal gewaardeerde instellingen buiten de boot vallen waardoor ze ernstig bedreigd 
worden in hun voortbestaan. Het stemt ons uitermate droevig dat er geen ruimte is voor maatwerk 
binnen de regeling. Wij delen uw zienswijze dan ook niet dat het uitgangspunt `dat in alle regio’s van 
het land een hoogwaardig kwalitatief aanbod aanwezig is’ haalbaar is. Er gaan substantiële witte 
vlekken ontstaan in het culturele landschap en er zullen over enkele jaren regio’s in Nederland zijn 
waar inwoners niet meer binnen een afzienbare afstand kunnen genieten van kwalitatief 
hoogwaardig podiumkunstaanbod.  

De nadruk op educatie en participatie van de jeugd juichen wij toe; echter de borging van dit 
vakspecialisme vinden wij niet terug in de regeling. Voor de zeer goed presterende 
jeugddansgezelschappen is geen plaats meer in de nieuwe infrastructuur. 



 

Jeugdtheatergezelschappen dreigen hun autonomie en `eigenheid’ te verliezen die deze 
gezelschappen juist zo kenmerkt en alom gewaardeerd maakt.  

De regeling zou niet tot een verzwaring van administratieve lasten leiden. De ervaring leert ons nu al 
dat de administratieve druk flink toeneemt door de tijdsdruk waaronder instellingen gedwongen 
worden te werken. Een voorbeeld uit de praktijk is het binnen vier(!) weken moeten indienen van 
een onderbouwde frictiekostenberekening die gezien het stadium van de ontwikkelingen onmogelijk 
al reëel gemaakt kan worden. En hierbij is onduidelijk wat de consequenties zijn van het niet 
(volledig) indienen van de gevraagde informatie. Bovendien zijn instellingen in voorbereiding op de 
komende subsidieperiode genoodzaakt om scenario’s voor te bereiden die uiteenlopen van 
continuering tot in gefuseerde vorm verdergaan tot liquidatie van de instelling. Van hen wordt 
evenwel verwacht dat ze binnen een tijdsbestek van drie maanden met een doortimmerd plan 
komen dat past binnen de kaders van de regeling. Ook dit legt een enorme druk op instellingen. Dan 
geldt voor een aantal instellingen nog dat ze pas bij Prinsjesdag 2012 duidelijkheid krijgen of ze per 
2013 nog kunnen voortbestaan of niet en ook daarop moet geanticipeerd worden. Wij constateren 
dat het risico op onoverzichtelijke trajecten en chaos in het veld - als gevolg van de versnelde 
invoering van een bezuinigingsoperatie van deze omvang - levensgroot is en blijven uiterst kritisch op 
de uitvoering en handhaafbaarheid van de regeling.  
 
Praktisch gezien constateren wij een knelpunt bij de inrichting van het proces, vooral waar het de 
orkesten betreft. Er bestaat een reële kans dat in sommige regio’s orkesten niet kiezen voor 
samenwerking maar de functie naar zich toe trekken. Indien de beslissing hierover aan de Raad voor 
Cultuur is, wordt pas medio 2012 duidelijk wat de consequenties zijn voor het werkgeverschap en de 
eventuele frictiekosten. Formeel gezien valt ook hier de beslissing pas met Prinsjesdag 2012. De 
personele omvang van de orkesten en de zeer gespecialiseerde (en daardoor moeilijk herplaatsbare) 
beroepspraktijk van met name de uitvoerende musici, leidt er ons inziens toe dat een dergelijk 
besluit niet in zo’n laat stadium pas genomen kan worden. In essentie geldt deze redenering ook voor 
dans- en theatergezelschappen die straks buiten de BIS vallen.  

Meerjarige activiteitensubsidies 2013 – 2016 
De NAPK ziet de regeling van het Fonds Podiumkunsten in zijn algemeenheid als een consequent 
opgebouwde en redelijk faire systematiek, gegeven de kaders waarbinnen het Fonds Podiumkunsten 
moet opereren. Het moge duidelijk zijn dat de NAPK zich absoluut niet kan vinden in de zeer forse 
budgetvermindering die het Fonds is opgelegd, waardoor de discipline theater met 40% gekort wordt 
en de discipline dans met 30%. Dit gaat onherroepelijk negatieve consequenties hebben voor de 
artistieke output en de pluriformiteit van het veld. 

In de uitwerking van deze regeling zien wij wel dat ook hier de systeembenadering het voortbestaan 
van zeer succesvolle en goed presterende instellingen in gevaar brengt. Instellingen met een hoge 
output (fors hoger dan het maximum dat de regeling financiert) zien hun begroting sterk krimpen 
door a) het lagere maximumbudget dat het Fonds verleent en b) de negatieve consequenties voor 
hun eigen inkomsten als ze de output naar beneden bijstellen. Hierdoor komt een neerwaartse 
spiraal op gang die sterke instellingen zodanig onder druk zet dat hun voortbestaan onzeker wordt.  

Daarnaast bestaat de vrees dat de voorwaarde van matching met andere overheden negatief uitpakt 
voor instellingen die resideren in een gemeente waar per definitie niet wordt geïnvesteerd in de 
aanbodkant van podiumkunsten. Daar is de kans op het ontstaan van witte vlekken in het 
cultuurlandschap extra groot.  



 

Die instellingen die pas in november 2012 bij het vaststellen van de gemeentebegrotingen hierover 
uitsluitsel krijgen, kunnen in theorie bij gebrek aan matching alsnog onder de zaaglijn van de 
beoordeling door het Fonds Podiumkunsten terecht komen, waardoor deze instellingen nog een 
maand rest om te liquideren. Uit het oogpunt van goed werkgeverschap een absoluut onacceptabele 
gang van zaken.  

De NAPK voorziet nog een aantal forse knelpunten in het werkgeversdomein: 

 Gezien de zware wissel die getrokken wordt op de continuïteit en stabiele basis van het veld, zal 

er straks onder gezelschappen die nog (in beperkte mate) financiering via het Fonds 

Podiumkunsten genereren geen sprake meer kunnen zijn van ook maar enigszins acceptabele 

arbeidsvoorwaarden, met alle gevolgen van dien. 

 

 De huidige cao’s - of zelfs maar een uitgeklede versie daarvan - zullen niet te handhaven zijn: 

geen contracten meer voor onbepaalde tijd; in bescheiden mate overeenkomsten voor bepaalde 

tijd; veel dagcontracten en ZZP-ers, en als consequentie daarvan geen adequate 

pensioenopbouw meer. Kortom, een grote rechtsonzekerheid voor de werknemers. 

 

 Een toename van bedrijfsmatige complicaties en administratieve lastenverzwaring als gevolg van 

vergaande irregulariteit van de toekomstige bedrijfsvoering: sterke fluctuaties in liquiditeit, geen 

verplichtingen meer kunnen aangaan voor langere periodes, verslechterde 

onderhandelingspositie richting verzekeraars, verhuurders en andere externe partijen.  

Deze knelpunten zullen de positie en slagkracht van de kleinere podiumkunstproducenten er niet 
sterker op maken. De NAPK zal er dan ook op aandringen dat er in het door Groen Links 
aangevraagde onderzoek naar de effecten van de cultuurbezuinigingen specifiek aandacht is voor 
deze groep in het bestel, en wij vragen u om te definiëren wanneer de grens van de te verwachten 
krimp in het bestel is bereikt. Met andere woorden: wanneer komt voor u het moment om de 
noodklok te luiden? 

Wij vernemen graag uw reactie. 

 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PODIUMKUNSTEN 
 
 
 
drs. M. (Mirjam) van Dootingh, 
directeur 
 

 


