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Goedemorgen, 

Net als vier jaar geleden presenteert het Fonds Podiumkunsten zijn beleidsuitgangspunten kort na het 

uitkomen van de uitgangspuntenbrief van de minister. Nog niet alles is dan in steen gebeiteld, want op 

27 juni volgt er over die uitgangspuntenbrief nog een debat in de Tweede Kamer. We gaan er wel van 

uit dat de grote lijnen nu min of meer vast staan.  

Waarom dan niet gewacht?  

Omdat wij de zomer hard nodig hebben om de meerjarige regeling uit te werken en we daar, voor 

zover mogelijk, jullie reacties op onze uitgangspunten nog bij willen betrekken. Die meerjarige regeling 

gaat over ruim de helft van ons budget en trekt veel aandacht, maar staat niet op zichzelf. Het Fonds 

streeft naar een samenhangend beleid met bijpassend instrumentarium dat aanvullend op de 

Basisinfrastructuur en de vrije sector bijdraagt aan een actuele en gezonde podiumkunstensector. Als 

we ergens begin november de definitieve meerjarige regeling presenteren moet die dus in een 

bredere context worden gezien. Over die context hebben we het vandaag.  

Vanochtend sta ik daarom om te beginnen kort stil bij de uitgangspuntenbrief van minister Van 

Engelshoven; welke specifieke opdrachten geeft zij het Fonds.  

Daarna ga ik losjes wat dieper in op een vijftal onderwerpen die van invloed zijn op onze keuzes: 

inclusiviteit, de Fair Practice Code, de rol van podia en festivals, de positie van de ‘makers’ en tot slot 

de samenhang tussen de BIS en onze meerjarige regeling. En met losjes bedoel ik vooral dat er niet 

altijd een even scherp onderscheid is tussen die onderwerpen. 

Dennis Stam, adjunct-directeur van het Fonds, schetst straks langs welke lijnen wij denken dat de 

meerjarige regeling eruit komt te zien. 

Maar voordat ik echt van start ga, is een compliment op z’n plaats. Het Fonds heeft de afgelopen jaren 

kunnen vaststellen dat er enorm veel, en wat ons betreft ten goede, is veranderd. Eerst en vooral zijn 

er de voorstellingen en concerten, op de podia, maar zeker ook op de festivals. Waar tien jaar geleden 

nog wel werd gesproken over een ‘naar binnen gekeerde sector’, spat nu de urgentie ervan af. Langer 

bestaande gezelschappen en ensembles vinden zichzelf soms opnieuw uit en nieuwkomers 

verkennen nieuwe wegen en schudden daarmee soms de boel wakker. Ook tijdens de 

monitorgesprekken, die we elk jaar voeren met de meerjarigen, worden bijvoorbeeld onderwerpen als 

good governance en diversiteit niet langer geschuwd. En tijdens de focusgroepbijeenkomsten die we 

de afgelopen maanden organiseerden werd duidelijk dat er sprake is van een breed gevoelde 

verantwoordelijkheid: wie geld, of meer geld, vraagt realiseert zich dat er dan ook iets verwacht wordt 

van de ontvanger. Hulde! 

Goed, wat staat er dan in de uitgangspuntenbrief van de minister? 

Ik begin met de voorstellen die budgettaire gevolgen hebben voor het Fonds Podiumkunsten. 

De meest in het oog springende maatregel met ook behoorlijk wat consequenties is de 

‘herbestemming’ van 8,6 miljoen euro. Die was aanvankelijk door de Tweede Kamer en daarna door 

het huidige kabinet aan het fondsbudget toegevoegd om ervoor te zorgen dat de instellingen die na de 

besluiten in augustus 2016 vanwege een ontoereikend budget niet konden worden gehonoreerd, toch 

meerjarige subsidie ontvangen. Heel concreet betekent dat dus dat dit bedrag waarmee het Fonds de 

afgelopen vier jaar 36 instellingen heeft kunnen subsidiëren niet meer beschikbaar is.  

Daarnaast is er sprake van een ‘overheveling’. De BIS wordt groter dan die nu is.  

 



Hij krijgt er functies bij (o.a. de ontwikkelfunctie en muziekensembles) en het aantal instellingen dat 

voor een specifieke functie kan inschrijven gaat omhoog; dat geldt voor jeugdaanbod-producerende 

gezelschappen en voor festivals ‘met een internationale platformfunctie’. 

Ongeacht het definitieve aantal producerende ensembles, instellingen die jeugdaanbod produceren, 

ontwikkelplekken en het aantal festivals dat vanaf 2021 direct onder de verantwoordelijkheid van de 

minister valt, weten we dat maximaal 7,2 miljoen euro met hen mee verhuist naar de BIS.   

De opdracht aan het Fonds is daarnaast om, rekening houdend met de veranderingen, zoveel 

mogelijk voort te gaan op de ingeslagen weg.   

Ik denk niet dat het iemand zal verbazen dat dit alles het Fonds voor behoorlijk wat moeilijke keuzes 

stelt. Keuzes met een in potentie behoorlijke impact op de podiumkunstensector. Daarover zo meer. 

Ik begin nu eerst met het wat grotere plaatje om daarna in te zoomen op de gevolgen voor onze 

meerjarige regeling. 

Aan de missie van het Fonds verandert eigenlijk niets. En het Fonds verhoudt zich ook nog steeds tot 

het aanbod in de landelijke culturele basisinfrastructuur, de BIS, en het niet-gesubsidieerde aanbod.  

Dat is ook niet meer dan logisch, want podiumkunst laat zich niet vangen in hokjes van wel of geen 

subsidie. Makers en uitvoerenden bewegen constant tussen gezelschappen, tussen podia en 

festivals, in de BIS, bij het Fonds en in het ongesubsidieerde deel van de sector. Kijk bijvoorbeeld 

naar Susan Visser, een van de Gooische Vrouwen, die ook een rol speelde in Celia! van Urban Myth; 

Typhoon stond op het podium met Amsterdam Sinfonietta; een aantal jonge collectieven presenteerde 

zich op Down the Rabbit Hole; Marjolijn van Heemstra maakt niet alleen theater, maar schreef ook 

een boek over haar ‘bommenneef’; ISH werkte intensief samen met het Nationale Ballet aan de 

voorstelling Narnia, een geslaagde fusie tussen hiphop dance en klassiek ballet. En zo werden de 

grenzen en de samenwerking tussen BIS en Fonds én tussen gesubsidieerd en ongesubsidieerd met 

veel plezier verlegd.  

Het Fonds Podiumkunsten blijft zich daarom inzetten voor een kwalitatief zo goed en veelzijdig 

mogelijk podiumkunstenaanbod en voor een zo groot mogelijk maatschappelijk bereik daarvan. 

Dat betekent in wat minder beleidsachtige termen dat het Fonds streeft naar een podiumkunstsector 

die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat. Die 

samenleving is veelkleurig, en er bestaat een veelheid aan gezichtspunten en denkbeelden. Dat alles 

moet ook te vinden zijn op het podium. Voor het Fonds is het belangrijk dat er verschillende verhalen 

verteld worden en dat verschillende geluiden hoorbaar zijn. Dat biedt volop kansen voor het aanboren 

van publiek dat nu nog niet of weinig in de theaters, concertzalen of op festivals te vinden is. Die 

kansen laten liggen is maatschappelijk en economisch onverantwoord. Het Fonds heeft de afgelopen 

jaren bewust ruimte gemaakt voor andere verhalen en andere mensen aan tafel en dat zullen we 

blijven doen. We kijken daarbij niet enkel naar anderen, maar ook naar onszelf. Wij hebben aan den 

lijve ondervonden wat de meerwaarde is van een breder gesprek. Meer diversiteit bij ons op kantoor 

en in commissies leidt tot andere gesprekken. Dat is niet altijd makkelijk, maar een goede dialoog 

draagt bij aan het beter formuleren van je eigen gedachten. Door de ander te vinden in onszelf, door 

werkelijk een ander betoog, een ander perspectief te laten bestaan naast dat wat vertrouwd is, 

creëren we de optimale ruimte waarbinnen kunst kan gedijen. 

Het bewustzijn daarvan bevorderen we ook actief bij degenen die wij ondersteunen. We wegen 

culturele diversiteit mee in de keuzes die we maken. Die actieve bevordering is nodig om een 

inhaalslag te maken. Daarom hebben we de afgelopen periode ook gezocht naar nieuwe wegen om 

ons te verbinden met makers die niet vanzelfsprekend de weg naar het Fonds wisten te vinden. Dat 

heeft ervoor gezorgd dat we ons instrumentarium kritisch onder de loep hebben genomen en naar 

andere manieren hebben gezocht om ‘verbreding, diversiteit, inclusiviteit of hoe je het ook noemen 

wilt’, te stimuleren.  

 



Op dit moment zijn 16 matchmakers verspreid over het land aan het werk om de weg van maker naar 

fondsen gemakkelijker te maken. En met programma's als het Programma Urban Projecten, 

#Nieuwestukken en Upstream: Music verkennen we andere manieren om aan te sluiten bij de 

behoefte van makers, over de volle breedte van de podiumkunsten.  

Een ander onderwerp waar we niet omheen kunnen, en trouwens ook niet willen, is de Fair Practice 

Code. Of eigenlijk Fair Pay. Want dat is het onderdeel van die code waar wij als subsidieverstrekker 

een niet onaanzienlijke rol spelen. Eerlijke betaling voor eerlijk werk, dat moet het uitgangspunt zijn. 

De ambitie van de sector om de positie van werkenden te versterken wordt door het Fonds van harte 

onderschreven. Grotendeels zal de sector daar zélf verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Aan 

directies, bestuurders en toezichthouders de taak om Fair Pay centraal te stellen bij het maken van 

keuzes. Minder produceren en minder spelen zijn dan wellicht onvermijdelijke gevolgen. Het Fonds zal 

van aanvragers vragen inzichtelijk te maken hoe zij eerlijke beloning voor alle betrokkenen 

waarborgen, vooraf en achteraf. Het Fonds zelf zal kijken naar de verhouding tussen 

subsidiebedragen en prestaties.  

Het Fonds hecht er bovendien aan dat niet alleen de inkomens van werkenden bij gesubsidieerde 

gezelschappen beter in balans komen. Ook festivals en meer marktgedreven sectoren moeten in staat 

worden gesteld om aan Fair Pay te doen. 

Dat klinkt allemaal eenvoudiger dan het is. Fair Pay is niet alleen een kwestie van afspraken maken 

tussen rijks-subsidiënt en ontvanger. Veel meer partijen en zaken spelen een rol, zoals gemeentes en 

provincies, het al dan niet aanwezig zijn van een verbindend verklaarde CAO of honorariumrichtlijn, de 

publieksinkomsten, die zich niet altijd even goed laten voorspellen, wet & regelgeving en ga zo nog 

maar even door. Dat alles in evenwicht brengen én ervoor zorgen dat tegelijkertijd de zichtbaarheid en 

kwaliteit van wat gemaakt wordt op niveau blijft, is geen sinecure. Het Fonds heeft zichzelf de 

afgelopen maanden laten bijstaan door het CAOP, het Centrum voor Arbeidsverhoudingen en 

Overheidspersoneel. Om meer grip te krijgen op onze eigen rol. We hebben het CAOP gevraagd ook 

na te denken over een programma voor in principe iedereen die van ons subsidie ontvangt. Een 

programma dat helpt bij het zetten van de juiste stappen op het juiste moment. Dat doen we uiteraard 

in nauw overleg en nauwe afstemming met het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve 

Toekomst. 

Maar een sterke en gezonde podiumkunstensector kan ook niet bestaan zonder presentatieplekken: 

podia en festivals. Sinds de oprichting van het Fonds streven we naar een goede aansluiting tussen 

degenen die het aanbod maken en degenen die dat aanbod presenteren. Een stevig, landelijk 

gespreid netwerk van presentatieplekken is cruciaal. Het stelt makers en gezelschappen in staat om 

een continue speelpraktijk en publiek op te bouwen. En in de popmuziek vervullen podia en festivals 

daarnaast een cruciale rol als het gaat om de ontwikkeling van muzikanten.  

De betekenis van podia en zeker ook van festivals, gaat inmiddels al veel verder dan het bieden van 

een speelplek of het vervullen van een brugfunctie tussen ‘avontuurlijke programmering’ en het 

publiek. Zij dragen substantieel bij aan het makersklimaat in hun eigen omgeving. Dat doen zij onder 

ander door onderlinge samenwerking, door een rol te spelen bij talentontwikkelingstrajecten, door het 

initiatief te nemen voor bijzondere producties. 

Afgelopen twee jaar heeft het proces rondom het opstellen van de regioprofielen nogal wat aandacht 

getrokken. Er is daardoor sprake van een hernieuwd bewustzijn van de betekenis die een levendige 

en goed verankerde kunst- en cultuursector kan hebben op de samenleving. Dat heeft op veel plekken 

gezorgd voor behoorlijk wat energie en ambitie. En dat lijkt me een goede zaak. Maar er viel ook iets 

op aan die profielen: het makersklimaat stond in alle regio’s min of meer centraal, maar vrijwel geen 

enkele regio rept over de eigen infrastructuur en wat ervoor nodig is om die fier overeind te houden. Al 

helemaal nergens ging het over de landelijke betekenis die heel wat podia en festivals toch echt 

hebben: al het voornamelijk door het rijk gesubsidieerde aanbod speelt namelijk niet alleen in de 

standplaats, maar is door het hele land te zien en te horen. Dat wil niet alleen het Fonds, ook bij de 

gezelschappen en ensembles is dat nog steeds ‘waartoe zij op aarde’ zijn.  



En al vanaf de oprichting van ons Fonds is het meer in balans brengen van dat precaire evenwicht 

een belangrijke opdracht aan onszelf. Zoals het er nu naar uitziet is het Fonds niet in staat om extra 

budget toe te voegen aan de programmeringsregelingen. Toch gaan we stappen zetten. We beginnen 

met het vereenvoudigen van het pakket programmeringsregelingen en we stappen af van de tekort-

subsidieregelingen; dat scheelt voor veel, juist ook de kleinere podia, een hoop bureaucratische 

rompslomp. Maar de belangrijkste wijziging zit ‘m in het besluit dat we de beoordeling van deze 

subsidies niet meer centraal in Den Haag organiseren. Dat gaan we in én met de regio doen. Om 

meer recht te doen aan de lokale netwerken die bijdragen aan een bloeiend makersklimaat en 

tegelijkertijd voldoende oog te hebben voor de landelijke en internationale betekenis van die 

netwerken. Ik kan u zeggen dat de uitwerking hiervan nog heel wat uitdagingen met zich mee zal 

brengen, maar we zijn optimistisch. We gaan het ook niet allemaal tegelijk doen, we beginnen in 2020 

met de festivals en hun meerjarige subsidie.  

Over het makersklimaat gaat het de laatste tijd vaker. We zagen het net al voorbij komen toen het ging 

over de regioprofielen. En uit de verslagen van de focusgroepbijeenkomsten spreekt een stevig 

pleidooi voor voldoende ruimte voor de makers.  

Ook de minister onderschrijft het belang van makers. In haar visiebrief zei ze daarover in februari 2018 

(en ik citeer:) 

“De kunsten en het erfgoed laten ons het eigene met andere ogen zien. Schrijvers, theatermakers, 

filmers, ontwerpers en beeldend kunstenaars vertellen de verhalen over onze omgeving en de wereld. 

Ze dagen onze verbeeldingskracht uit. Dankzij hun beelden en verhalen kunnen we onze eigen 

voorstelling van de wereld kritisch toetsen en ontwikkelen.”  

Vanzelfsprekend zien we de artistiek leiders van de BIS-instellingen, de wat grotere huizen, ook als 

makers. Maar bij het Fonds vindt in eerste aanleg een ander type gezelschappen en ensembles 

onderdak. Het zijn de gezelschappen en ensembles die voortkomen uit en samenvallen met hun 

makers. Ik noem ze voor het gemak nu even ‘makers met een eigenstandige praktijk’. 

Aan het begin van mijn betoog gaf ik het al aan. De uitgangspunten van de minister stellen ons voor 

een aantal moeilijke keuzes, en die gaan voor een heel belangrijk deel over die ‘makers met een 

eigenstandige praktijk’.  

Het Fonds gaat in de keuzes voor zijn beleidsuitgangspunten terug naar de oorspronkelijke opdracht – 

namelijk zorgdragen voor een gezond veld van gezelschappen en ensembles met een ‘eigen artistiek 

profiel’. Of eigenlijk moet ik zeggen we vatten die opdracht vanaf 2021 strikter op. Deze instellingen 

zijn in onze ogen van groot belang voor de podiumkunsten; artistiek opvolgers voor BIS-huizen komen 

vrijwel altijd voort uit zo’n ‘eigenstandige praktijk’ waarin zij hun signatuur hebben kunnen ontwikkelen. 

Maar ook hun artistieke eigenzinnigheid is als zuurstof en dus onmisbaar voor het zo typisch 

Nederlandse en artistiek diverse aanbod. Voor het over-, overgrote deel van deze ‘makers met een 

eigenstandige praktijk’ is het Fonds Podiumkunsten het begin- én het eindpunt. Hun carrière speelt 

zich van begin tot eind af binnen de mogelijkheden van onze regelingen. Voor jonge talenten, mid-

career makers en ‘gevestigde’ makers moet er dus sprake zijn van een passend perspectief. Het 

Fonds Podiumkunsten is er voor doorstroming en dynamiek, maar het is er ook voor de continuïteit en 

het laten excelleren van de goed functionerende ‘makers met een eigenstandige praktijk’.  

Sinds de bezuinigingen, die vanaf 2013 hun beslag kregen, was het in balans houden van 

doorstroming en continuïteit al een fikse opgave. In 2016 ontvingen we ruim 160 aanvragen waarvan 

er 102 in aanmerking kwamen voor subsidie, maar het Fonds er slechts 66 kon honoreren vanwege 

een ‘ontoereikend’ budget. Dat leidde tot een stevig appel van de podiumkunstsector op de Tweede 

Kamer. De boodschap was: “bezuinigingen leiden niet automatisch tot minder kwaliteit, zie de b-lijsten 

van het Fonds Podiumkunsten. Er gaat veel kostbaars verloren als er geen extra geld bijkomt.” Met 

succes. De Tweede Kamer nam een motie aan waarmee die 36 instellingen tenminste een jaar vooruit 

konden. Het kabinet besloot eind 2017 te investeren in deze groep makers door met een aanvullende 

subsidie ook de rest van de periode veilig te stellen. 

 



Het Fonds Podiumkunsten begrijpt heel goed dat het politieke besluit om die investering, die 

aanvullende subsidie, nu een andere bestemming te geven tot grote zorgen in de sector leidt. Dit 

besluit stelt bovendien het Fonds voor de niet eenvoudige opgave om het bedrag dat over blijft voor 

de meerjarige regeling voor producerende instellingen transparant en eerlijk te verdelen. We 

verwachten minstens net zoveel aanvragen als vier jaar geleden, ruim 160, want voor slechts dertien 

producerende gezelschappen en ensembles is extra ruimte in de BIS gemaakt en we verwachten dat 

de stimuleringsregelingen die we de afgelopen jaren introduceerden voor nieuwe instroom zullen 

zorgen. Dat vinden we ook vanzelfsprekend en gezond. Maar het beschikbare budget is in 2020 dus 

nog kleiner dan het in 2016 was. 

Desalniettemin is er het afgelopen jaar veel nagedacht over hoe onze meerjarige regeling voor de 

producenten er in de nieuwe periode uit zou moeten zien. Want al is er minder geld, dat ontslaat ons 

geenszins van de plicht om een regeling te ontwerpen die recht doet aan al die producenten van 

‘eigenzinnige’ voorstellingen en concerten, met verhalen van nu in een complexe wereld. Om te 

beginnen deden we dat nadenken binnenskamers; we hebben nogal wat materiaal verzameld; onder 

andere de evaluatie van de meerjarige regeling, de ‘data-atlas Podiumkunsten’, die meer inzicht geeft 

in wie waar en wanneer speelt, en een onderzoek naar honorariumrichtlijnen. Materiaal dat meer 

houvast gaf bij het formuleren van voorstellen. De laatste maanden hebben we aanvragers, 

bestaande én potentiële, betrokken bij dat proces. Dennis Stam zal zo uit de doeken doen tot welke 

contouren dat heeft geleid. 

Ik wil tot slot graag opmerken dat ons beleidsplan straks over meer gaat dan ik nu te berde heb 

gebracht. Het Fonds heeft er op dit moment voor gekozen vooral de veranderingen toe te lichten.  

Dank u wel. 

 

 


