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Cultuur in Beeld: niet te vroeg juichen 

Uit de cijfers van de OCW-publicatie Cultuur in Beeld blijkt dat de culturele sector het goed heeft gedaan 
in 2013. Het ministerie benoemde bij de presentatie van de cijfers uitdrukkelijk dat het te vroeg is om 
hieraan conclusies te verbinden.  

Zeker voor de podiumkunstensector geldt dat voorstellingen zo lang van tevoren zijn geboekt dat veel 
afspraken al vast stonden toen de bezuinigingen kwamen. Die verplichtingen zijn nagekomen, vaak met 
incidentele budgets (bijvoorbeeld uit frictiekosten), door in te teren op het eigen vermogen, door 
goedkoper te produceren of een beroep te doen op de welwillendheid van werknemers om zonder 
honorarium extra te werken. Dat is geen duurzaam financieringsmodel. 

Daarnaast was de output van de voormalige productiehuizen veelal niet zichtbaar in volwaardige 
producties omdat zij voornamelijk nieuwe talenten begeleidden. Het verlies van hun werking wordt dus 
ook niet zichtbaar in deze cijfers, maar heeft wel forse consequenties voor de ontwikkeling van nieuwe 
generaties kunstenaars en daarmee ons culturele landschap. 

Zoals DG Cultuur en Media Marjan Hammersma tijdens het congres Cultuur in Beeld ook aangaf, kunnen 
we pas in 2015 zien hoe de sector er echt voor staat. Onze verwachting is dat de problemen die nu 
gesignaleerd worden bij ongewijzigd beleid de sector langzaam ontwrichten en op de langere termijn tot 
uitholling leiden. 

 

Adviesaanvraag Raad voor Cultuur  

In het licht van bovenstaande verbaast het dat de minister in haar adviesaanvraag aan de Raad voor 
Cultuur geen enkele vraag stelt over de kwetsbare financiële omstandigheden waar veel producenten, 
makers en uitvoerenden in de (podiumkunsten)sector mee te maken hebben.  

De Raad heeft in zijn Cultuurverkenning duidelijke signalen afgegeven over de situatie in (delen van) het 
veld: er is sprake van verborgen werkloosheid en armoedige arbeidsomstandigheden (p. 25). Voor de 
lange termijn roept dat vragen op over de stevigheid van de constructie van het bestel. De raad wil de 
urgentie daarvan onderstrepen (p. 41).  

De NAPK heeft in reactie op de Cultuurverkenning aangegeven dat deze tendens verstrekkende gevolgen 
heeft voor het professionaliteitsniveau van organisaties en van de kwaliteit van de sector als geheel. De 
sector heeft hier zelf een verantwoordelijkheid in door realistisch te begroten (m.a.w. meer geld te 
reserveren voor minder activiteiten). Anderzijds zullen subsidiegevers de eisen ten aanzien van prestaties 
moeten herzien; het gehanteerde adagium meer voor minder leidt niet tot een toekomstbestendig 
podiumkunstenveld.    

Wij vragen de Kamerleden om de minister te wijzen op deze omissie en te verzoeken om hier richting 
de Raad voor Cultuur de volgende vraag over te stellen:  

 Hoe denkt de Raad dat het professionaliteits- en kwaliteitsniveau van de cultuursector op de 
langere termijn het best geborgd kan worden? 



 

 

Voorts is de constatering van de minister `Voor de komende periode is het van belang talentontwikkeling 
goed te beleggen’ wat ons betreft een juiste. Helaas zien wij die constatering niet voldoende gedekt in de 
gestelde vragen over dit onderwerp. De minister zou de Raad wat meer ruimte kunnen geven door te 
vragen: 

 Hoe kunnen we talentontwikkeling de komende cultuurnotaperiode goed beleggen? 
 

--------- 

De verdeling basisinfrastructuur en cultuurfondsen is sinds 2013 zeer ingrijpend gewijzigd. Wij willen 
benadrukken dat het Fonds Podiumkunsten, naast de taak om te zorgen voor dynamiek en vernieuwing, 
óók ondersteuning biedt aan een aantal meerjarig gefinancierde instellingen die volgens het onderscheid 
dat de minister maakt voor 100% in de basisinfrastructuur thuishoren. Als dat niet tot de mogelijkheden 
behoort zou de taakomschrijving van het FPK uitgebreid moeten worden, zodat deze groep instellingen 
een duidelijke plaats in het bestel heeft en gefaciliteerd kan worden op een wijze die recht doet aan het 
soort organisatie dat ze zijn en de kwaliteit die ze leveren.  

Wij vragen de Kamerleden of de minister de raad hierover kan laten adviseren door te vragen: 

 Hoe ziet de Raad het onderscheid tussen basisinfrastructuur en cultuurfondsen?  
 Wat is volgens de Raad een goede manier om een duurzaam productieklimaat te borgen voor 

middelgrote spelers buiten de basisinfrastructuur?   
 

---------- 

Met betrekking tot aanbod en afname in de podiumkunsten willen wij benadrukken dat het gezamenlijke 
belang van podia en producenten is om zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardig en aansprekend 
aanbod voor diverse publieksgroepen. Het gaat ondertussen niet zozeer meer over de verhouding tussen 
aanbod en afname, maar over financiële (on)mogelijkheden om aanbod te programmeren, gemeentelijke 
opdrachten versus fonds- of rijksvoorwaarden voor subsidieverstrekking, strategische partners kiezen en 
duurzame samenwerking aangaan. Het is veelal geen kwestie van niet willen maar van niet kunnen.  

Wij zouden graag zien dat de Kamerleden de minister vragen om de volgende vraag op te nemen: 

 Wat is volgens de Raad nodig om de afname van kwaliteitsaanbod door de podia verder te 
bevorderen? 

 
--------- 


