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Geachte mevrouw Bussemaker, 
 
De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten heeft met veel interesse kennis genomen van de 
visiebrief die u aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met deze reactie laten we u weten hoe uw 
brief is ontvangen.  
 
We zijn zeer positief over de toonzetting van uw brief en het belang dat u hecht aan een 
inhoudelijk debat over cultuur. Fijn dat u deze constructieve insteek kiest; de ruimte die u 
creëert voor een inhoudelijke dialoog maakt dat er op een gelijkwaardige wijze gesproken kan 
worden over wat goed gaat, wat beter kan en waar de knelpunten liggen. Ook zijn we verheugd 
te constateren dat een aantal van de knelpunten waar de podiumkunstensector mee kampt, 
wordt benoemd en dat er acties op zijn geformuleerd.  
 
U constateert dat de rijksoverheid een belangrijke rol heeft bij de ontwikkeling van professioneel 
talent in de cultuursector. U kondigt daarbij aan dat u via de cultuurfondsen enkele programma’s 
in werking wilt zetten om de doorstroming en verdere ontwikkeling van talent te bevorderen en 
te kunnen volgen. Dat biedt perspectief. Het zou de podiumkunstensector ontzettend helpen als 
via die programma’s de door ons bepleite expertisefunctie voor talentontwikkeling bij de 
organisaties wordt belegd die daar jarenlange know how in hebben opgebouwd. Zij weten als 
geen ander wat er nodig is om podiumkunsttalent tot volle wasdom te brengen en hebben 
bovendien bewezen daar succesvol in te zijn. 
 
De nadruk die u legt op de maatschappelijke waarde van cultuur onderschrijven wij. Uw 
constatering dat de overheid een bredere rol heeft in het stimuleren van de waarde van cultuur 
voor de samenleving is misschien wel de belangrijkste notie uit uw brief. Deze taakopvatting 
impliceert dat cultuur een waarde in zich heeft die iets essentieels toevoegt aan onze 
samenleving, zodanig dat de overheid die wil stimuleren. In onze optiek is het van levensgroot 
belang dat deze complexe en noodzakelijke opgave waar wij voor staan door u tot een 
gezamenlijke missie van overheid en het culturele veld wordt gemaakt (uiteraard in 
samenwerking met private partijen en het maatschappelijk middenveld, zoals u stelt). In het 
verlengde daarvan delen wij uw zorg dat de particuliere giften voor de cultuursector sterk 
teruglopen terwijl juist daar de alternatieve financiering moet worden gezocht. Dit is een 
vraagstuk dat wij niet alleen kunnen oplossen en we blijven hierover graag met u en met de 
andere stakeholders in gesprek. 
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De focus op cultuureducatie kunnen wij goed volgen; kinderen op jonge leeftijd laten 
kennismaken met cultuur en ze laten ervaren wat dat teweeg kan brengen is in het perspectief 
van de podiumkunstproducenten een waardevolle investering in henzelf, maar ook in toekomstig 
draagvlak voor cultuur. De duidelijke verbintenis die gemaakt is met de creatieve industrie 
juichen wij eveneens toe.  
 
In het deel van uw brief dat over het bestel gaat lezen we ook een aantal voor de podiumkunsten 
belangrijke thema’s terug. U benoemt hier de ‘witte vlekken’ in het culturele landschap als zijnde 
de activiteiten en instellingen die niet (meer) worden ondersteund in de culturele 
basisinfrastructuur. Het gaat echter juist om de inhoudelijke consequenties daarvan op het 
gebied van spreiding door het land en diversiteit van het aanbod. Helaas wordt deze 
problematiek niet verder uitgewerkt in uw brief. We realiseren ons tegelijkertijd dat dit een 
thema is dat wellicht meer thuishoort in de besteldiscussie die in het najaar zal worden gevoerd. 
We vragen u bij deze om daar dan aandacht aan te besteden omdat het een knelpunt is dat niet 
alleen in de basisinfrastructuur maar ook bij het door het Fonds Podiumkunsten ondersteunde 
deel van de podiumkunstensector speelt. 
 
Uw ambitie om de complexiteit van het cultuurstelsel te verminderen door de 
aanvraagsystematiek te vereenvoudigen en het beleid met de andere overheden beter af te 
stemmen klinkt ons als muziek in de oren, dit zijn heel wezenlijke en concrete aandachtspunten 
waar u de podiumkunstensector een grote dienst mee zou kunnen bewijzen. Graag voegen wij 
hier nog aan toe dat de verantwoordingssystematiek ook in deze vereenvoudigingsoperatie 
meegenomen mag worden. Zeker uit het oogpunt van het faciliteren van cultureel 
ondernemerschap zouden culturele instellingen gebaat zijn bij meer vrijheid in de 
bedrijfsvoering. 
 
Tot slot nog het bericht dat het bestemmingsfonds OCW dat resteert over 2009-2012 mag 
worden ingezet voor activiteiten in de huidige cultuurnotaperiode. Dit is een flinke steun in de 
rug voor degenen die deze reserve hadden opgebouwd en hun activiteiten kunnen voortzetten. 
Ook hiervoor hebben wij in een eerder stadium gepleit en het is fijn om te merken dat u aan dit 
verzoek gehoor hebt kunnen en willen geven. 
 
Het moge duidelijk zijn: wij zijn oprecht blij met de teneur van uw visie en de waardering die 
daaruit spreekt voor de cultuursector. Ook de meer praktische handreikingen die u doet om 
knelpunten op te lossen of te verminderen worden gewaardeerd. We realiseren ons ook dat er 
nog veel hobbels te nemen zijn voor de podiumkunstensector. De sector werkt keihard om door 
te ontwikkelen en een voor de toekomst bestendige koers te varen; de komende jaren zal 
moeten blijken hoe vruchtbaar deze inspanningen zijn. Wij blijven hierover graag met u in 
dialoog. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Onno Hoes, voorzitter bestuur 
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten 


