
 

 

 
 
Constateringen, voorbeelden en voorstellen vanuit de podiumkunstensector ter inspiratie voor de visiebrief 
op cultuurbeleid die u de Kamer gaat aanbieden. 
 
Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling in de beroepspraktijk blijft een noodzakelijke functie om de hoge kwaliteit in het bestel 
voor de toekomst te bestendigen. Met het beleggen van de begeleiding van jonge makers bij de BIS-
gezelschappen is de functie niet volledig geborgd en het gemis van gespecialiseerde instellingen wordt in het 
veld ervaren. Het professionele podiumkunstenveld heeft behoefte aan enkele expertisecentra; zichtbare en 
benaderbare landmarks voor talentontwikkeling. Frascati is momenteel de enige instelling die, met financiële 
ondersteuning van de gemeente Amsterdam, talentontwikkeling als kerntaak kan blijven uitvoeren. We 
realiseren ons dat dit nu niet meteen kan worden opgelost, maar dit punt blijft voor de toekomst van de 
podiumkunstensector van groot belang. 
 
Talentontwikkeling nu: het veld is in beweging, er zijn veel initiatieven (onder andere de Masteropleiding van 
de Theaterschool Amsterdam, DasArts, organiseert bijeenkomsten om te inventariseren wat er nog gebeurt en 
wat niet meer) maar waar het naar toe gaat is nog diffuus. Er worden mondjesmaat kleine ketens gevormd. 
Voorbeeld: vier dansgezelschappen die de intentie hebben uitgesproken om in samenwerking met theaters in 
vier steden jonge makers in een festivalformat te presenteren.   
 
Cultuureducatie 
Cultuureducatie is een speerpunt dat wij van harte onderschrijven. Bekend maakt bemind. Veel BIS-instellingen 
hebben hoog ingezet. Voor realisatie van deze ambities en het waarborgen van kwaliteit is structurele evaluatie 
van activiteiten, inclusief de samenwerking met het onderwijs, een goed instrument. Het is van belang dat er 
consensus is over wat wordt verstaan onder cultuureducatie en hoe dat kan worden ingevuld voor diverse 
doelgroepen. De sector gaat alvast stappen zetten om evaluatie meer geïntegreerd te krijgen in het 
werkproces. Daarnaast zal de sector zelf definiëren wat belangrijke indicatoren worden geacht voor het meten 
van kwaliteit van cultuureducatieve activiteiten. Met de uitkomst daarvan wil de sector graag de dialoog 
aangaan met de Raad voor Cultuur.  
 
Internationalisering 
Het Nederlandse podiumkunstaanbod wordt internationaal zeer gewaardeerd om de hoge kwaliteit en 
pluriformiteit en er worden regelmatig prestigieuze internationale prijzen in de wacht gesleept. Het is wel zaak 
dat de regelingen voor internationale activiteiten goed toegankelijk blijven, ook bij het Fonds Podiumkunsten. 
 
Publieksbereik en maatschappelijk draagvlak  
Gezelschappen werken heel hard om bedrijfsmatig stevig te opereren maar dat is moeilijk in deze tijd. Zelfs de 
grootste podia – Carré, Concertgebouw, Stadsschouwburg Amsterdam - hebben te kampen met terugloop in 
publieksaantallen. We constateren dat de verkoop van voorstellingen aan theaters moeilijker gaat; 
gezelschappen worden buiten de grote steden en hun vaste afnemers geconfronteerd met uiterst ongunstige 
uitkoopsommen waardoor ze zelfs financieel moeten toeleggen op voorstellingen om hun verplichte aantal 
speelbeurten te halen. Instellingen die werken met financiering van het Fonds Podiumkunsten voelen dit in 
versterkte mate door de nieuwe financieringsvorm die niet langer op exploitatietekort is gebaseerd.  
De BIS-theatergezelschappen en de grote theaters gaan gezamenlijk in overleg, onder meer om naar 
oplossingen te zoeken voor deze problematiek. Gezelschappen met subsidie van het FPK gaan binnenkort in 
gesprek met dit Fonds. De branchevereniging bespreekt de zorgpunten met de Vereniging van Schouwburg- en 
Concertzaaldirecties. Aan u vragen we om alert te zijn op de ontwikkelingen, waar mogelijk gewenste 
ontwikkelingen te ondersteunen/faciliteren en deze problematiek te erkennen als zijnde van generieke aard.   
 
  



 

 

 
Eén van de manieren waarop instellingen proberen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken is door kleine 
ketens te smeden waarin instellingen en/of theaters samenwerkingsafspraken maken die speelbeurten 
garanderen en waarmee nieuw publiek bereikt wordt c.q. kan kennismaken met diverse voorstellingen. Enkele 
voorbeelden:  

 Klasse Theater Uitjes! > vier jeugdtheater- en jeugddansgezelschappen die gezamenlijk in elkaars 
steden en locaties spelen, verspreid over heel Nederland. 

 de Coproducers > zeven theaters die gezamenlijk coproducent voor theater- en dansmakers worden. 
 Samenwerking met amateurs (onder andere Toneelgroep Amsterdam, Volksoperahuis, Het Zuidelijk 

Toneel, Tryater, Holland Opera, Muziekcentrum van de Omroep, Aya) 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het Fonds Podiumkunsten heeft aangekondigd per 1 januari 2013 niet meer automatisch de jaarlijkse ova-
ruimte en prijscompensatie van het ministerie van OCW  toe te kennen aan meerjarig gesubsidieerde 
instellingen. Daarmee wordt het maken van afspraken (in cao’s) over collectief arbeidsvoorwaardenbeleid zeer 
problematisch. De NAPK pleit er ervoor dat het Fonds het doorzetten van deze financiële middelen continueert 
om scheefgroei in de sector te voorkomen.  
Daarbij komt dat ook specifieke subsidietoeslagen voor arbeidsvoorwaarden vanaf 1 januari 2013 alleen nog 
aan BIS-instellingen worden toegekend. Daardoor worden de financieringsverschillen tussen OCW en 
fondsgesubsidieerden nog groter. De NAPK zou graag zien dat dit gelijk wordt getrokken. 
 
Bestuurlijke afspraken 
In sommige steden worden instellingen door de gemeente gesommeerd om schoolvoorstellingen als eerste van 
instellingen uit de eigen gemeente te betrekken. Pas als gewenst aanbod niet wordt geboden mag verder 
worden gekeken. De NAPK verzoekt u om bij het afsluiten van de convenanten hier aandacht voor te vragen en 
gemeenten erop te wijzen dat ook spreiding van het aanbod een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 
 
Samenhang met andere maatschappelijke domeinen 
De podiumkunstensector richt de blik naar buiten. Het wordt meer en meer van belang geacht om naar unique 
sharing points te zoeken in plaats van naar unique selling points. Dit geldt voor de sector maar ook voor de 
overheid: een algemeen gedeeld besef van de brede inzetbaarheid van cultuur en de maatschappelijke 
relevantie ervan moeten alle betrokkenen waar mogelijk zien te bewerkstelligen.  
Enkele voorbeelden: 

 De wijken in (onder andere Female Factory, Dries Verhoeven)  
 Samenwerking met andere beroepsgroepen (onder andere Orkater, Mark Vlemmix, Gelders Orkest, 

Conny Janssen Danst) 
 
Voorstellen voor de minister 

 De podiumkunstensector is blij met uw voornemen om als ambassadeur van kunst en cultuur op te 
treden. De sector is er bij gebaat als het zo breed mogelijk zichtbaar maken van kunst en cultuur in de 
maatschappij een gezamenlijke missie is.  

 De NAPK juicht ook uw voornemen toe om ook meer inhoudelijke prestaties mee te nemen en vraagt 
daarbij dat de sector de gelegenheid wordt geboden om zélf te definiëren waar de sector over vier 
jaar op afgerekend gaat worden als het gaat om inhoudelijke indicatoren (talentontwikkeling, 
educatie, maatschappelijke meerwaarde). Dat de bereidheid er is om hierover met elkaar in gesprek te 
gaan.  

 Wij zouden het op prijs stellen als u bereid bent om uit te zoeken of het bestel nu voldoende is 
ingericht om de functie talentontwikkeling (van makers in de podiumkunsten) voor de toekomst goed 
te waarborgen. Het is van belang om inzichtelijk te krijgen waar eventuele gaten in de keten zijn 
gevallen en wat daarvoor een effectieve oplossing kan zijn. Ook hier is het van belang gezamenlijk te 
komen tot een eenduidige definitie van talentontwikkeling. De sector wil daar graag een voorzet voor 
doen en vind het bovendien van groot belang om in een constructieve dialoog te blijven met de Raad 
voor Cultuur en met het ministerie, met het oog op een zo optimaal mogelijk functionerend cultureel 
bestel. 



 

 

 

 
 Met gemeenten en provincies sluit u per landsdeel convenanten, onder meer over gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de culturele infrastructuur. Daaronder valt ook de afname van producties 
door de theaters. Dat zou moeten betekenen dat gemeenten geen blokkades opwerpen voor aanbod 
van buiten de eigen stad en dat theaters buiten de G9 ook de verantwoordelijkheid nemen om divers 
te programmeren – één en ander is in hoge mate afhankelijk van hun gemeentelijke opdracht. Zeker 
met het oog op de komende gemeentelijke bezuinigingsronde wordt dit urgent en wij hopen van harte 
dat u zult toezien op het naleven van deze convenanten.  
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