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Geachte heer Daalmeijer, beste Joop, 

Op 14 mei jl. is in overleg met de fondsen, de Raad voor Cultuur, Kunsten ’92 en de NAPK het 

concept-werkprogramma dat de raad heeft opgesteld aan de orde gekomen. We hebben daar 

een aantal zaken in reactie op het concept-werkprogramma ter tafel gebracht die ik bij deze ook 

schriftelijk met je wil delen. 

In de eerste plaats is het een helder programma; de keuzes die jullie maken in de thema’s waar 

jullie de aandacht op willen richten kunnen wij goed volgen. We beperken ons in de feedback tot 

de podiumkunstgerelateerde onderdelen van het programma; de benoemde besteladviezen en 

uitvoeringsadviezen laten we buiten beschouwing.  

Uit de beschreven werkwijze maken wij op dat er een flinke wijziging ten opzichte van de oude 

situatie is doorgevoerd: niet langer wordt er met sectorcommissies gewerkt maar met meer 

generieke domeincommissies. Daarbij wordt een kring van adviseurs samengesteld. Wij maken 

ons zorgen over deze `indikking van de velddeskundigheid’ bij de raad; juist ook omdat de visie 

van de raad over meer moet gaan dan alleen de BIS-instellingen. Deskundigen die (de nuances 

in) de sector goed kennen zijn onontbeerlijk. Wij hopen dat de voeling met het veld en het 

kennisniveau binnen de commissies op peil blijft. Een voortdurende dialoog is in onze optiek 

essentieel, met zowel de branche als met experts uit het veld. Het kan veel inzicht bieden als 

commissieleden ook aansluiten bij bewegingen die gaande zijn (bijvoorbeeld de brede sessies 

over talentontwikkeling die DasArts organiseert).  

Ook lezen we dat de raad een studie uitvoert naar inhoudelijke uitgangspunten voor advisering. 

De raad wil vastleggen hoe hij aankijkt tegen de rol van kunst en cultuur in de samenleving en 

welke consequenties dat heeft voor advisering de komende jaren. We zijn uiteraard zeer 

benieuwd waar jullie op uit komen en blijven ook over dit onderwerp graag in gesprek. 
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Vervolgens worden in het programma enkele onderwerpen benoemd waar mogelijk een 

verkenning of (sector)analyse op gedaan zal worden. In de eerste plaats verheugt het ons terug 

te lezen dat de raad op basis van voorstellen van zijn domeincommissies in de tweede helft van 

2013 met een agenda voor verkenningen komt en hierbij onder andere brancheorganisaties wil 

betrekken. Met betrekking tot de zinsnede in de concepttekst waarin gesproken werd over 

overaanbod binnen de podiumkunsten zijn wij blij dat dit in de definitieve publicatie genuanceerd 

is. We vinden het evenwel toch belangrijk om nog eens toe te lichten waarom we daar zo op 

tegen zijn. Er speelt namelijk een gevaarlijke dynamiek die ook samenhangt met gemeentelijke 

bezuinigingen op theaters. Die zien zich daardoor genoodzaakt om steeds ‘veiliger’ te 

programmeren en kunnen of willen de uitkoopsommen niet meer betalen waardoor instellingen 

steeds vaker er zelfs geld op moeten toeleggen om toch hun verplichte aantal speelbeurten te 

kunnen halen. Ook zijn er theaters die simpelweg minder dagen open kunnen zijn of zelfs in zijn 

geheel sluiten. Wij dringen stevig aan om zowel de NAPK als de VSCD intensief te betrekken bij 

de gedachtevorming over deze problematiek.  

Op het gebied van cultuureducatie onderschrijven wij de ambities van de raad. Wel vinden we 

het belangrijk om te melden dat er een vraag vooraf gaat aan de opdracht aan culturele 

instellingen om hun aanbod toe te snijden op de vraag van scholen. Namelijk: zijn scholen in 

staat om die vraag (goed) te formuleren? De NAPK gaat met educatiemedewerkers van de 

aangesloten BIS-instellingen een traject opzetten om activiteiten op het gebied van 

cultuureducatie structureel te evalueren, ter bevordering van de kwaliteit en samenwerking met 

(onderwijs)partners. Daarnaast achten wij het, voor het goed verankeren van professioneel 

podiumkunstaanbod in het onderwijs, van belang dat dit een plek krijgt in de ontwikkeling van 

de doorlopende leerlijn cultuureducatie. 

Op het gebied van talentontwikkeling pleiten wij ervoor dit onderwerp integraal te benaderen: 

als functie in het bestel en niet uitsluitend als een traject dat de individuele kunstenaar aflegt. 

Talentontwikkeling is bij uitstek geen individuele aangelegenheid; het zijn maatwerktrajecten 

waarbij veel professionals / professionele instellingen betrokken zijn. Het gaat bovendien zowel 

om persoonlijke ontwikkeling als om onderzoek en ontwikkeling van de beroepspraktijk. Ook 

willen wij de raad aanraden om de expertise en opgebouwde knowhow van de voormalige 

productiehuisleiders in dit onderwerp te betrekken. Er is bijvoorbeeld door hen al een aanvang 

gemaakt met een talentvolgsysteem.  

Zowel voor cultuureducatie als voor talentontwikkeling geldt dat de NAPK met de BIS-leden wil 

gaan definiëren wat zij zelf als zinvolle en waardevolle (inhoudelijke) prestatie-indicatoren zien 

waarop zij afgerekend zouden willen worden. De uitkomst hiervan zullen wij aan de raad 

voorleggen ter inspiratie en bespreking.  

We zijn verheugd om te lezen dat de raad zich op het standpunt stelt dat ondernemerschap geen 

doel op zich moet worden. Advies van de raad hierover is welkom en ook hier zouden wij willen 

bepleiten dat de raad waar mogelijk de ervaringen van de instellingen betrekt bij de visievorming 

over de toekomstige plek van dit criterium bij subsidiebesluiten. We kunnen constateren dat 

vorige keer gekozen is voor een nogal statische analyse van het ondernemerschap die in onze 

achterban niet altijd in goede aarde viel. Cultureel ondernemerschap is geen eenduidig begrip en 

verdient een genuanceerde benadering en meting.  
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Tot slot kunnen wij over publieksontwikkeling in de podiumkunsten melden dat producenten en 

podia werken aan meer gezamenlijke verantwoordelijkheid op dit terrein. Dit wordt mede 

gefaciliteerd door de NAPK.  

Al met al genoeg stof om over van gedachten te wisselen; we hechten dan ook veel waarde aan 

periodieke informatie-uitwisseling op genoemde onderwerpen met als onderliggend gezamenlijk 

belang een zo goed mogelijk functionerende podiumkunstensector. 

Met vriendelijke groet, 

 
Drs. M. (Mirjam) van Dootingh 
Directeur 


