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Geachte heer Zijlstra, 

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft twee belangrijke punten van bezwaar 

ten aanzien van de frictiekostenregeling die nu voorligt.  

Het eerste punt betreft het principiële uitgangspunt van goed werkgeverschap, het tweede punt 

betreft goed ondernemerschap. Verder heeft de NAPK grote zorgen over de frictiekosten die door de 

bezuiniging op het Fonds Podiumkunsten bij instellingen zullen optreden.  

De overheid is een belangrijke financier van instellingen die de NAPK vertegenwoordigt. In die 

hoedanigheid heeft zij een zware verantwoordelijkheid, óók als het gaat om het terugbrengen van 

die verantwoordelijkheid. Met de nu gepubliceerde regeling wordt een groot deel van het veld met 

een zeer magere regeling geconfronteerd en wordt het instellingen onmogelijk gemaakt om binnen 

de eigen begroting flexibel te kunnen omgaan met sociaal beleid. Met de frictiekostenregeling in de 

huidige vorm neemt de overheid een minimale verantwoordelijkheid voor de gevolgen.  

Goed werkgeverschap 

Onder goed werkgeverschap verstaat de NAPK ook beleid op het gebied van sociale voorzieningen.  

Een essentieel onderdeel daarvan is een professionele begeleiding van werk naar werk via een 

mobiliteitsplatform. Dit voorkomt hoge ontslagkosten of kosten van langdurige (bovenwettelijke) 

uitkeringen.  

Het probleem dat zich straks in de sector gaat aandienen, is dat werknemers op grote schaal hun 

baan verliezen en binnen de sector niet meer aan de slag kunnen. Door de grootschaligheid van de 

bezuinigingen gaat de sector op slot en is er weinig perspectief voor werkzoekenden.  

Een mobiliteitsplatform vergroot het perspectief op ander werk, juist ook buiten de culturele sector, 

en draagt eraan bij dat degenen die hun baan kwijtraken zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces 

worden opgenomen. Er zijn naar onze overtuiging voor de overheid belangrijke morele én financiële  



 

redenen om een dergelijke voorziening te financieren. Daarnaast zouden ook andere kosten, zoals 

kosten voortvloeiend uit een sociaal plan, vanuit de frictiekosten gefinancierd moeten kunnen 

worden.  

De NAPK pleit er in de eerste plaats voor dat de grote ongelijkheid ten aanzien van de afhandeling 

van frictiekosten en de gevolgen voor werknemers binnen de sector wordt erkend en dat 

dientengevolge instellingen zonder B-3 status moeten kunnen beschikken over een budget (naast 

het vaste bedrag volgens de regeling) om toereikende sociale voorzieningen te treffen voor 

werknemers die zij zullen moeten ontslaan. Het gaat daarbij primair om werk-naar-werk 

begeleiding en een inkomensvoorziening (in de vorm van ontslagvergoedingen dan wel 

uitkeringsaanvullingen). 

Goed ondernemerschap 

In de regeling staat dat reserves ingezet moeten worden voor de  frictiekosten. Ook verplicht het 

ministerie van OCW de instellingen om het eigen vermogen in te zetten om frictiekosten mee te 

dekken. Dit strookt niet met het uitgangsprincipe dat dit kabinet tot beleid heeft verklaard ten 

aanzien van ondernemerschap: de mogelijkheid om hier flexibel op in te kunnen spelen wordt zo 

onmogelijk. Het maakt instellingen nog kwetsbaarder in een toch al zeer instabiele omgeving als 

reserves dreigen te worden afgeroomd. 

De NAPK pleit er tevens voor dat instellingen kunnen beschikken over hun eigen 

reserves/vermogen en dit naar eigen inzicht kunnen inzetten voor sociaal afvloeiingsbeleid en/óf 

voor het voortbouwen aan een gezonde onderneming in de volgende cultuurnotaperiode. 

Daarnaast is de NAPK van mening dat de in de frictiekostenregeling opgevoerde datum van 6 

december 2010 - als moment vanaf wanneer verplichtingen niet meer als frictiekosten mogen 

worden opgevoerd – niet houdbaar is en dat dit moment pas van kracht kan worden na 

mededeling van besluiten aan individuele instellingen. 

Fonds Podiumkunsten en frictiekosten 

De NAPK verwacht dat de € 138 miljoen die OCW beschikbaar heeft voor frictiekosten niet 

toereikend zal zijn. De inrichting van de regeling en het beslag op de reserves van BIS-instellingen 

duidt erop dat OCW die verwachting deelt. Veel instellingen die nu door het Fonds Podiumkunsten 

worden gesubsidieerd wacht ook een substantiële daling of beëindiging van de subsidie. Het Fonds 

schat zelf dat zo’n 40% van de aanvragers die nu al bij het Fonds zitten, straks zal afvallen. Er is 

vooralsnog niet meer bekend dan dat het FPK zal trachten aan te sluiten bij de regeling zoals die door 

OCW is gepubliceerd. De grote vraag is echter hoe deze kosten gedekt moeten gaan worden.  

De € 138 miljoen is naar verwachting ontoereikend en als het Fonds zelf moet gaan voorzien in 

dekking van frictiekosten wordt het productiebudget nog verder uitgekleed, wat vervolgens weer zal 

leiden toch nog meer uitval.  

 



 

De NAPK pleit er ten aanzien van dit punt voor dat aan het veld per omgaande helderheid wordt 

verschaft over hoe u frictiekosten van fondsgezelschappen gaat behandelen en wat daarvan de 

budgettaire gevolgen zijn. Ook is de NAPK zeer benieuwd hoe een totale aanspraak hoger dan de 

beschikbare € 138 miljoen in het frictiekostenbudget zal worden gefinancierd. 

Wij vernemen graag op zo kort mogelijke termijn uw reactie op bovengenoemde punten en zien bij 

voorkeur dat deze worden meegenomen bij de behandeling van beide regelingen tijdens het 

wetgevingsoverleg op 21 november a.s. 

Mede namens de voltallige Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur, 

 

 

Drs. M. (Mirjam) van Dootingh 

Directeur NAPK 

 

Een afschrift van deze brief wordt verstuurd naar de vaste Kamercommissie OCW en naar het Fonds 

Podiumkunsten. 

 

 


