activiteitenverslag 2019
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

onze missie
De NAPK ijvert voor een sterk, professioneel, gezond, zichtbaar en
toegankelijk podiumkunstenveld, stevig ingebed in de maatschappij en
internationaal toonaangevend. NAPK doet dit door het verbinden,
informeren, stimuleren en faciliteren van podiumkunstorganisaties en
manifesteert zich zodoende als dé branchevereniging en spreekbuis
voor de professionele podiumkunsten in Nederland.

personeel
Yolande Melsert, directeur tot 1 mei
Mirjam Terpstra, directeur vanaf 1 oktober
Lineke Burghout, senior beleidsmedewerker arbeidszaken
Iris Daalder, senior beleidsmedewerker positionering podiumkunsten
Wim Kronemeijer, beleidsondersteuner arbeidszaken
Marlies Oele, communicatiemanager
Marloes Reus, officemanager

bestuur
Joachim Fleury, voorzitter
Cynthia Barron, penningmeester vanaf 16 mei
Ernestine Comvalius, secretaris
Harmen van der hoek, bestuurslid namens de sector Theater
Erik Pals, bestuurslid namens de sector Dans
Tido Visser, bestuurslid namens de sector Muziek

verenigingszaken
ledenwerving
In 2019 is nog actiever dan in 2018 ingezet op het werven van nieuwe leden. Dit heeft geresulteerd in weer een
toename van ruim 10% meer nieuwe leden. Er wordt nu actief geworven onder nieuwe makers en collectieven, zodat
zij zich indien gewenst als geassocieerden en aspiranten kunnen aansluiten.

platform- en sectorvoorzitters in 2019
Sector Dans (voorzitter Miriam Gilissen)
Sector muziek (voorzitter Tido Visser),
Sector Theater (Harmen van der Hoek)
Platform BIS theater/ BIS gezelschappen (voorzitter Walter Ligthart)
Platform jeugdproducenten (Marjolein van Bommel en Roeland Dekkers)

Platform Ovale Tafel (voorzitter: Henk Schoute)

overige verbanden
Sociaal Fonds Podiumkunsten (bestuursleden Aukje Bolle, Manuel Segond von Banchet)
Stuurgroep Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (leden Joachim Fleury, Walter Ligthart)
Werkgroep Collectieve Promotie (leden Nicolien Luttels, Jacques van Veen)

cijfers 2019
Leden
ALV’s
Overige Ledenbijeenkomsten
Bestuursvergaderingen
Verzonden digitale nieuwsbrieven
Digitale nieuwsbrief abonnees
Spots-gebruikers
Twitter-volgers
Facebook-volgers

104 (toename van 10%)
2
27
4
17
767 (kleine toename van 1%)
420 (toename van 21%)
985 (toename van 15%)
500 (toename van 22%)

de NAPK is lid van
Federatie Cultuur, Pearle*Europe, Kunsten ’92, Belangenvereniging PMSE (Program Making & Special Events)

NAPK werkte in 2019 samen met
ACT, Actieplan Cultuur&Creatief Inclusief, Akademie van Kunsten, Federatie Cultuur, Algemene Werkgeversvereniging Nederland,
Arbo&Podium, Cinekid, CPNB, Digitaal Erfgoed Nederland, Digitaal Informatiecentrum Podiumkunsten, Dutch Culture, Dutch Directors
Guild, Filmproducenten Nederland, Fonds Podiumkunsten, Klassieke Muziek Coalitie, Kunsten ’92, Kunstenbond, Landelijk Kunsten
Centrum Amateurs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB
Nederland, Stichting Mores.online, Museumvereniging, Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers, Nationaal
Theaterweekend, Het Nederlands Theaterfestival, De Nederlandse Dansdagen, Nederlandse Agenten Associatie, Omscholingsregeling
Dansers, St. PACCT, PFZW, Podiumkids, Popcoalitie, Raad voor Cultuur, Spot-Live, Sociaal Fonds Podiumkunsten, Verenigde Festivals,
Theater in Nederland, VACI, Vereniging van Poppodia en Festivals, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Vereniging
van Vrije Theaterproducenten, Vereniging voor Podiumtechnologie, Zapp Theaterprijs

arbeidszaken
Nauwe betrokkenheid bij de Commissie regulering van werk (Commissie Borstlap) die in januari 2020 haar
resultaten presenteerde.
Actieve rol bij de uitwerking van de Arbeidsmarktagenda van de culturele en creatieve sector, vanaf 2020
ondergebracht bij het nieuw opgerichte Stichting Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve
Toekomst). Doel van de Arbeidsmarkagenda is de toepassing van fair practice in de hele sector. Vanaf 2021
stellen OCW en andere subsidiënten dit verplicht voor instellingen die door hen worden gesubsidieerd.
Oprichting werkgroep uit de gelederen van de muziekensembles die aan de slag is gegaan met het formuleren
van collectieve arbeidsvoorwaarden toegesneden op de ensembles. Hiermee is een belangrijke stap gezet
richting fair practice voor de ensembles. De volgende stap is het in overleg gaan hierover met de vakbond (de
Kunstenbond) met als ambitie om vóór 2021 tot een cao voor de ensembles te komen.
De nieuwe Cao Toneel en Dans. Na een uitzonderlijk groot aantal onderhandelingssessies werd medio
november een akkoord bereikt met een looptijd van twee jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2021. Een belangrijke mijlpaal is het realiseren van de verplichtstelling van de pensioenregeling van PFZW die
door het ministerie van SWZ per 1 juli 2019 van kracht is verklaard.

positionering
• Mede door onze lobbyactiviteiten is er voor de periode 2012-2024 plek gecreëerd in de Basis Infrastructuur (BIS) voor maximaal 7
muziekensembles. Ook zijn de plekken voor jeugdproducenten in de BIS uitgebreid, zowel in aantal (van 9 naar 15) als in disciplines
die kunnen aanvragen (van alleen theater naar alle podiumkunstdisciplines).
• Het Fonds Podiumkunsten heeft mede naar aanleiding van onze jarenlange lobby de meerjarige regeling voor 2021-2024
vereenvoudigd en de subsidieberekening op basis van speelbeurten losgelaten.
• We hebben het gehele inhoudelijke traject gecoördineerd om in een zeer kort tijdsbestek de content van het SIRM-rapport ‘Op
weg naar het nieuwe normaal’ te verzamelen. In dit rapport zijn voor een deel van de culturele sector de meerkosten van Fair
Practice inzichtelijk gemaakt. De uitkomst is inzet geweest van de lobby op extra middelen voor Fair Practice die we samen met
Kunsten ’92 hebben gevoerd.

• In het najaar van 2019 is intensief campagne gevoerd onder de titel ‘Wat is er straks nog te zien?’. 85 door het Fonds
Podiumkunsten gesubsidieerde producenten hebben zich in een special van het blad Scènes gepresenteerd. Dit magazine is live
aangeboden aan de cultuurwoordvoerders, met speeches van Dionne Verweij, Marc van Warmerdam, Eric de Vroedt en Mirjam
Terpstra. Ook zijn alle woordvoerders individueel geïnformeerd over de negatieve effecten van het verdwijnen van € 8,6 miljoen bij
het Fonds Podiumkunsten vanaf 2021. De campagne heeft geleid tot een breed gedragen motie, die de minister verzocht om de
gevolgen van de korting in kaart te brengen.

overige activiteiten
DIP
In het kader van de samenwerking met de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging Vrije Theater Producenten
(VVTP), is in 2019 intensief verder gewerkt aan het project DIP (Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten), een systeem dat kerngegevens uit de
podiumkunsten verzamelt, mogelijkheden biedt voor digitale contractvorming, en rapportage en archivering door de sector faciliteert. Het project is
medio 2019 verzelfstandigd in een eigen stichting met een bestuur waarin vertegenwoordigers van de drie verenigingen zitting hebben, naast drie
onafhankelijk leden. Bij het lidmaatschap van een van de drie verenigingen is een bijdrage aan stichting DIP verplicht gesteld.

Mores.online
Het landelijk meldpunt Mores.online is in 2019 ondergebracht in een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en financieringsstroom. De stichting
biedt ondersteuning aan werknemers/uitvoerenden die zich geconfronteerd zien met ongewenste omgangsvormen. De NAPK ontving op het Theater
Festival een ACT Award voor haar bijdrage aan de totstandkoming van dit belangrijke meldpunt.

Diversiteit
Via deelname aan de stuurgroep Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief heeft NAPK een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de
Code Diversiteit en Inclusie die 1 november 2019 aan minister Van Engelshoven werd uitgereikt. Om diversiteit en inclusie binnen de eigen vereniging te
bevorderen is o.a. tijdens het Theaterfestival een unconcious bias-masterclass onder leiding van Elonka Soros georganiseerd voor leden. Daarnaast heeft
het bureau een groep met vijf ‘critical friends’ samengesteld, te weten Katinka Enkhuizen, Vincent Bijlo, René Geerlings, Eliane Baudet en Saundra
Williams. Deze groep van onafhankelijke personen uit diverse sectoren is in juni 2019 voor het eerst bij elkaar gekomen en geeft de NAPK advies en
kritische reflectie over hoe we als bureau en binnen de vereniging vervolgstappen kunnen zetten op het gebied van diversiteit en inclusie.

overige activiteiten
Spots
Het belang van Spots neemt nog steeds toe. De betrokkenheid en het aantal leden groeit gestaag. Naast zakelijk leiders nemen steeds
meer medewerkers met andere functies deel aan het platform. Actief deelnemen en discussies initiëren gebeurt nog te weinig. Dit is
een aandachtspunt in het community management.

Spot-live
Op 27 mei was er een onafhankelijk symposium in samenwerking met Bureau SPITZ, de VSCD en Theater Rotterdam over reflectie,
innovatie en trends in de culturele sector en dan met name in de podiumkunsten. De NAPK trad teven op als sponsor. Spot-live vond
plaats in Theater Rotterdam.

nieuwjaarsborrel
Op 9 januari 2019 was er weer een gezamenlijke podiumkunsten-nieuwjaarsborrel die gehouden werd bij Het Nationale Theater in
Den Haag. De borrel werd aangeboden door NAPK, VSCD en VVTP.

Theater-Galadiner
Tijdens het Nederlands Theaterfestival was de NAPK samen met de VSCD en de VVTP organisator van het galadiner voorafgaand aan
het Theatergala.

met dank aan onze leden!

