
Tijdelijke beleidsregel transformatieve activiteiten

Aanleiding 
Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies om bij te dragen aan een kwalitatief hoogstaand en goed over 
Nederland gespreid podiumkunstenlandschap. Het Fonds kent hiervoor een samenhangend geheel van 
subsidieregelingen. Deze subsidieregelingen hebben uitsluitend tot doel de productie en afname van 
aanbod. Voor andersoortige activiteiten kent het Fonds geen ondersteuningsmogelijkheden. Wel is er een 
beperkt bedrag gereserveerd om in bijzondere gevallen subsidie te verstrekken op basis van het Algemeen 
Reglement, maar deze mogelijkheid is primair bedoeld voor incidentele, niet voorzienbare gevallen. 

Mede als gevolg van de bezuinigingen met ingang van 2013 is de ruimte voor debat, reflectie en onderzoek 
in het podiumkunstenveld sterk teruggelopen. Tegelijk is er sprake van een herverdeling van taken en rollen 
tussen de verschillende actoren. Het Fonds constateert dat er sprake is van een lacune. Het Fonds heeft 
hier geen structurele taak, maar ziet wel noodzaak om in deze overgangssituatie activiteiten te kunnen 
ondersteunen die bijdragen aan andere manieren om debat, reflectie en onderzoek mogelijk te maken. Het 
gaat om activiteiten die niet passen binnen de reguliere regelingen van het Fonds.

Doel
Doel van deze beleidsregel is om ruimte te scheppen voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan 
de transformatie binnen het podiumkunstendomein. 

Voorwaarden voor een bijdrage
Vanwege het karakter van deze beleidsregel is het niet goed mogelijk vooraf een sluitende afbakening van 
de activiteiten te geven die voor subsidie in aanmerking komen. Uitgangspunt is dat het moet gaan om 
activiteiten

1. die bijdragen aan het structureel vormgeven van debat en reflectie of uitzicht geven op 
vernieuwende vormen van publieksbereik, 

2. die bij voorkeur de volle breedte van de sector of een relevant deel daarvan beslaan, 
3. waarvan de resultaten ten goede komen aan de podiumkunsten(gemeenschap) in brede zin, 
4. die een blijvend effect beogen of het karakter van een voorbereidend onderzoek hebben. 

Budget & hoogte bijdrage
Er is geen structureel budget beschikbaar, financiering vindt plaats uit de eigen middelen van het Fonds. Bij 
het vaststellen van een bijdrage kijkt het Fonds zowel naar de beschikbare gelden als naar de aard en 
omvang van de activiteiten. Voor het jaar 2016 is € 100.000 gereserveerd. 

Tot slot
Toezeggingen op basis van deze beleidsregel worden gedaan binnen het vereisten en voorwaarden van het 
Algemeen reglement van het Fonds Podiumkunsten. Dit bevat onder meer eisen met betrekking tot de wijze 
van verantwoording. 

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten, d.d. 30 mei 2016. 


