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1 vitale verBindingen

we leven en werken in een tijd van transitie,  
van experimenteren met nieuwe modellen en  
het aangaan van nieuwe verbindingen in tal  
van maatschappelijke domeinen. ook in de 
podiumkunsten ontstaan allerlei nieuwe con- 
necties die innovatieve impulsen geven aan 
de sector. daarmee zorgen deze vitale verbin-
dingen organisch voor de aanwas van nieuwe
makers in en nieuw publiek voor de podium- 
kunsten. er is de afgelopen jaren meer samen-
werking ontstaan tussen disciplines. er zijn 
vruchtbare cross-overs tussen ‘onze’ instel-
lingen, de basisinfrastructuur (bis) en maat-
schappelijke partijen. dit zijn zonder meer 
positieve ontwikkelingen.

juist in deze tijd van sterke dynamiek ziet het 
fonds podiumkunsten de vastberadenheid 
van kunstenaars om hun beste werk te maken, 
om de verhalen te vertellen die ertoe doen en 
om van waarde te zijn voor het publiek. de 
kunstenaars die wij ondersteunen, brengen hun 
verbeelding tot uiting op het podium, een plek 
waar mensen zich verbonden voelen met elkaar 
en hun dorp of stad. in de zaal gaat het publiek 
in het hier en nu vitale verbindingen aan met 
deze makers en hun werk. 
tegelijkertijd is de impact van de economische 
crisis en de forse bezuinigingen groot. het 
aantal gesubsidieerde organisaties is afge-
nomen, podia zijn verdwenen en de prijs van 
toegangskaartjes staat onder druk. 

de waarde van podiumkunsten is voor het 
publiek niet meer vanzelfsprekend. het publiek 
heeft minder te besteden, kan kiezen uit een 
brede waaier aan vrijetijdsbestedingen en 
consumeert kunst op een heel andere manier 
dan pakweg vijftien jaar geleden. dit alles maakt 
dynamiek zo essentieel voor een podiumkun-
stensector die de verbinding met bezoekers en 
omgeving wil verstevigen.

economisch lijkt het tij in 2015 te keren. de 
komende jaren betekent dit voor de (fonds-)
gesubsidieerde podiumkunsten niet dat er 
direct meer financiële armslag ontstaat. het 
fonds podiumkunsten heeft niet substantieel 
meer geld te verdelen. het is en blijft dus van 
het grootste belang dat we onze kerntaken op 
een eerlijke, transparante en doelmatige manier 
uitvoeren. voor de artistieke ontwikkeling van 
de sector in zijn geheel en voor het publieke 
draagvlak voor kunstsubsidies is het essentieel 
dat voor iedereen dezelfde regels gelden, dat 
aanvragen stevig onderbouwd zijn en dat er 
een zo objectief mogelijke beoordeling plaats-
vindt. het fonds podiumkunsten staat voor 
deze faire aanpak, omdat we constateren dat 
het werkt. dat geldt ook voor onze regelingen: 
die zijn volgens gebruikers voldoende open en 
laagdrempelig om dynamiek en doorstroming 
te garanderen. verbeterpunten zijn er altijd. ze 
komen verderop in dit beleidsplan aan de orde.

onze opdracht is helder: zorgen dat er op 
zoveel mogelijk plekken in nederland vitale 
verbindingen in de podiumkunsten ontstaan. 
daarom creëren we weloverwogen ruimte voor 
dynamiek. voor ons beleid betekent dit vooral 
dat we op de ingeslagen weg doorgaan, met 
een aangescherpte missie en doelen. onze 
regelingen evolueren mee met de ontwikke-
lingen in de maatschappij en de sector. ook 
het fonds podiumkunsten staat voor een vitale 
verbinding: die tussen het nederlandse publiek 
en hun podiumkunsten.

henriëtte post, directeur-bestuurder
den haag, november 2015
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1.1  
visie, missie, doelstellingen 
het landschap waarin de podiumkunsten opereren, verandert snel. de Cultuurverkenning  
van de raad voor Cultuur, het rapport Cultuur herwaarderen van de wetenschappelijke 
raad voor het regeringsbeleid en onze eigen verkenning ‘fonds on tour’ leveren  
overeenkomstige waarnemingen op. de consument gedraagt zich steeds onvoorspel- 
baarder. het aanbod van vrijetijdsbesteding groeit explosief. daarmee staat het  
evenwicht tussen aanbod en afname opnieuw onder druk. verstedelijking, demografische 
ontwikkelingen en globalisering hebben consequenties voor het denken over spreiding  
en toegankelijkheid.

stabiliteit
het fonds streeft naar een consistent instru-
mentarium dat voldoende flexibiliteit biedt om in 
te spelen op veranderingen in de omgeving en 
alle ruimte biedt voor de artistieke (verander-)
kracht van aanvragers. de transitie naar nieuwe 
modellen en de ontwikkeling van vitale verbin-
dingen zijn hierbij gebaat. nu er nauwelijks extra 
overheidsgeld beschikbaar is, geeft de vierjarige 
beleidscyclus houvast en stabiliteit.

missie
het fonds podiumkunsten zorgt voor een  
kwalitatief zo goed en veelzijdig mogelijk  
podiumkunstenaanbod en voor een zo groot 
mogelijk maatschappelijk bereik daarvan  
naast het aanbod uit de landelijke culturele 
basisinfrastructuur (bis) en het niet- 
gesubsidieerde aanbod.

de komende vier jaar stelt het fonds zich de 
volgende drie doelen.

het fonds podiumkunsten draagt ertoe bij dat 
er in de podiumkunsten:
1. een sterke artistieke ontwikkeling plaatsvindt  
 die van grote waarde is voor de actuele en  
 toekomstige impact van de sector;
2. een aanbod wordt ontwikkeld dat zo divers,  
 kwalitatief sterk en geografisch goed   
 gespreid is dat zoveel mogelijk mensen zich  
 erin kunnen herkennen;

3. sprake is van duurzame publieksopbouw:  
 de makers kennen hun publiek, weten   
 hoe ze het kunnen boeien en binden,   
 en nemen ook de verantwoordelijkheid om te  
 bouwen aan het publiek van de toekomst,  
 zowel in nederland als daarbuiten.

deze doelen komen tot uiting in de beleidsuit-
gangspunten 2017-2020, hierna uitgewerkt en 
opgesteld na een uitgebreide raadpleging van 
belanghebbenden uit de podiumkunstensector. 
andere thema’s die een rode draad vormen in 
dit beleidsplan zijn toegankelijkheid, de artis-
tieke missie van makers en innovatie.

toegankelijkheid
er is meer aandacht nodig voor de waarde van 
kunst en cultuur. die waarde zit voor een groot 
deel in de veranderkracht ervan, en die hangt 
sterk samen met de toegankelijkheid. dit bete-
kent allang niet meer dat de fysieke en finan-
ciële drempels voor iedereen worden wegge-
nomen. toegankelijkheid is ook een kwestie van 
herkenbaarheid. kan het publiek zich verhouden 
tot het aanbod, is er bij grote delen van de 
bevolking sprake van herkenning?  Creëren 
kunst en cultuur in die zin vitale verbindingen? 
de urgentie van dergelijke vragen neemt toe 
met de druk op de budgetten.

artistieke missie centraal
het fonds verdeelt in de eerste plaats publiek 
geld voor artistieke innovatie. de ene keer is die 
klein, de andere keer groot. het fonds verbindt 
in beperkte mate beleidsopdrachten aan de 
subsidie, onze regelingen zijn betrekkelijk 
‘beleidsarm’. makers mogen dat doen waarvan 
zij vinden dat zij er goed in zijn. de artistieke 
missie staat centraal. wel leggen wij een relatie 
tussen de gevraagde subsidie en de verwachte 
inkomsten via het publiek.

Belang van innovatie
in een tijd dat meer consumenten  
(inter)actief betrokken willen worden, zijn parti-
cipatie, co-creatie en eigenaarschap belangrijke 
middelen om te zorgen dat iedereen zich kan 
en wil verhouden tot kunst. ze creëren een 
gemeenschappelijk referentiekader dat het 
draagvlak schraagt.
artistieke innovatie blijft belangrijk om toegan-
kelijkheid te vergroten, ons culturele erfgoed 
te borgen en nieuwe artistieke perspectieven 
te ontwikkelen om nieuw publiek te betrekken. 
nieuw aanbod is nodig voor een bevolking die 
in hoog tempo van samenstelling verandert. 
nieuwe presentatiemodellen zijn nodig om 
traditionele vormen relevant te houden voor de 
toekomst. nieuwe generaties makers verdienen 
kansen om te spreken in een nieuwe vormentaal 
of bestaand idioom te verrijken. innovatie is de 
zuurstof voor vitale verbindingen.

vorige pagina  | |  volgende pagina  | naar inhoudsopgave
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1.2  
context: Blijvend in transitie 
als overheidsinstrument functioneert het fonds vanzelfsprekend altijd in een actuele  
maatschappelijke context. sinds het begin van de eeuw is die aan grote veranderingen  
onderhevig. ontwikkelingen als digitalisering en mondialisering veranderen het culturele 
landschap, bieden nieuwe mogelijkheden en vervangen of beperken tegelijkertijd bestaande. 
demografische ontwikkelingen zorgen voor grote verschuivingen in de bevolkingssamen- 
stelling van nederland. het aandeel ouderen en immigranten wordt groter. dit verandert  
het perspectief op welk gesubsidieerd aanbod kansrijk en passend is. in het politieke  
domein en het openbare debat veranderen de heersende opvattingen over de waarde van 
gesubsidieerde kunst en cultuur voor de samenleving. net als in veel andere domeinen  
(onderwijs, zorg en welzijn, energie, de financiële wereld) is er in de cultuursector in de  
volle breedte sprake van een transitie waarbij makers en publiek zoeken naar nieuwe  
modellen en verbindingen.

fonds in vogelvlucht
een korte terugblik toont welke prioriteiten deze 
transitie het fonds hebben opgeleverd. als 
we vooruitkijken, stellen we vast dat dynamiek 
voorlopig here to stay lijkt. dit vraagt om een 
antwoord van de sector en ook van het fonds. 
wij werken vanuit de overtuiging dat de oplos-
sing niet ligt in schuiven met budgetten of rege-
lingen, maar in het waarborgen van een open, 
eerlijk en doelmatig beleid.

2006-2008: inrichting Bis en fonds
de overheid roept een basisinfrastructuur (bis) 
in het leven, met daarin opgenomen de grotere 
podiumkunstinstellingen die een landelijke 
functie vervullen (zoals de symfonieorkesten  
en de stadstheatergezelschappen). voor de 
meerjarige subsidiëring van instellingen met 
vooral een eigen artistieke kleur wordt het 
fonds verantwoordelijk.

2009-2012: meer voor minder
onder het motto Meer voor minder maakt het 
fonds scherpe keuzes; minder gezelschappen, 
ensembles en festivals ontvangen een substan-
tiëlere, meerjarige subsidie. daarnaast vormt het 
fonds de ‘lappendeken’ aan regelingen van de 
rechtsvoorgangers om tot een samenhangend 
pakket subsidieregelingen. het instrumentarium 
van het fonds is erop gericht om de dynamiek, 
doorstroming en innovatie te bevorderen. het 
uiteindelijke doel is een betere balans tussen 
aanbod en afname.

2013-2016: eerlijk verdelen
de gevolgen van bezuinigingen op kunst en 
cultuur worden zichtbaar en voelbaar. met 
minder geld voor kunst en cultuur neemt de 
druk op het fondsbudget toe.
om te zorgen dat dit budget eerlijk, transpa-
rant en doelmatig wordt besteed, actualiseert 
het fonds de meerjarige regeling. niet langer 
financiert het fonds een exploitatietekort op 
basis van de kosten die de aanvrager opvoert. 
genuanceerde normbedragen en prestaties 
worden leidend bij de berekening van de subsi-
diehoogte. uitkomst is dat het aantal meerjarig 
gesubsidieerde instellingen betrekkelijk op peil 
blijft, in voldoende verscheidenheid. het fonds 
ontziet naar verhouding de budgetten voor 
projectsubsidies en programmeringsregelingen. 

dit past bij de opdracht om dynamiek en door-
stroming mogelijk te maken en te zorgen voor 
een betere balans tussen aanbod en afname.
in deze periode heeft daarnaast talentontwik-
keling prioriteit. de rijksoverheid schrapt de 
functie ‘productiehuis’ uit de bis. het fonds 
krijgt opdracht om een regeling in te voeren die 
ervoor zorgt dat talent zich sterker kan ontwik-
kelen in de praktijk, in een context van hands-on 
coaching en experiment. het fonds krijgt ook 
(tijdelijk) budget voor talentontwikkeling in een 
internationale context en talentontwikkeling 
gericht op beginnende makers en op de makers 
die de stap naar de grote zaal overwegen.

vorige pagina  | |  volgende pagina  | naar inhoudsopgave
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2 aangescherpt Beleid

het fonds ondersteunt namens het rijk alle 
vormen van professionele podiumkunsten. het 
fonds richt zich op kleinschalig en middelgroot 
aanbod, op de ontwikkeling van jonge makers 
en op de programmering van podia en festivals 
om de publieke belangstelling voor dat eigen-
tijdse aanbod te stimuleren. daarnaast stimu-
leert het fonds de aanwezigheid van het neder-
landse podiumkunstenaanbod op internationale 
podia. het beleid blijft gericht op voldoende 
pluriformiteit en spreiding door ondersteuning 
van kleine en middelgrote ensembles en gezel-
schappen. het fonds ziet goede spreiding 
als basis voor een sterkere maatschappelijke 
verankering en een vitale verbinding met de 
omgeving van de culturele instelling.

in het proces van blijvende transitie ontstaan 
nieuwe vitale verbindingen, tussen culturele 
instellingen onderling en buiten het eigen 
domein. de sector is gebaat bij de ontwikke-
ling van aantoonbare best practices. met een 
toegankelijk en open instrumentarium investeren 
wij in een duurzame toekomst voor de podium-
kunsten.
het fonds waarborgt daarnaast doorstro-
ming en dynamiek door een gelijk speelveld 
te creëren en open en transparante criteria te 
hanteren. het fonds neemt de toegankelijkheid 
van de regelingen onder de loep en verbetert 
waar mogelijk de indeling en het taalgebruik.

verbinding overheden en partners
om effectief te kunnen inspelen op verande-
rende behoeften en prioriteiten van publiek 
is meer afstemming nodig tussen het rijk en 
andere overheden. ook is er behoefte aan 
nieuwe vormen van samenwerken in de sector 
zelf. het fonds verhoudt zich structureel tot 
zowel de private fondsen als tot lagere over-
heden. de bestelafspraken over welke overheid 
welk deel van de podiumkunsten financiert, 
blijken in de praktijk te knellen. gemeenten 
subsidiëren steeds vaker aanbod, soms ten 
koste van hun podia. sommige gemeenten 
willen zich profileren als stad van makers en 
zien talentontwikkeling als een motor voor de  
‘creatieve stad’. tegelijkertijd staan de program-
meringsbudgetten bij podia onder druk. de 
sleutel voor het oplossen van de knelpunten 
kan niet bij slechts één partij worden gevonden. 
in aanloop naar de periode 2021-2024 onder-
zoekt het fonds hoe de makelaarsrol van podia 
(schouwburgen, concertzalen, festivals, e.d.) 
in relatie tot het gesubsidieerde aanbod én het 
publiek effectiever vorm kan krijgen dan nu het 
geval is. zaken als regionale binding, draag- 
vlak- en publieksverbreding, en financieel 
commitment horen daar vanzelfsprekend bij.

vorige pagina  | |  volgende pagina  | naar inhoudsopgave
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2.1  
artistieKe ontWiKKeling 
de artistieke missie van aanvragers is en blijft uitgangspunt. het fonds geeft podium- 
kunstorganisaties vooral ruimte om dat te doen waarvan zij zelf vinden dat ze er goed in zijn. 
de eigen artistieke signatuur maakt het fondsgesubsidieerde aanbod onderscheidend.  
het is van essentieel belang dat dit gepaard gaat met een artistieke ontwikkeling die  
bijdraagt aan de podiumkunsten van de toekomst. ontwikkeling en innovatie vormen de  
belangrijkste legitimering voor subsidiëring van de podiumkunsten.

Keuzes

Kwaliteitstoets 
de fondsregelingen zijn erop gericht om kwali-
tatief hoogstaand aanbod van de podiumkun-
sten mogelijk te maken. onze opdracht blijft 
om te sturen op kwaliteit van culturele uitingen 
bij beoordeling van aanvragen voor subsidie. 
Conform onze opdracht toetst het fonds 
hierbij op oorspronkelijkheid, vakmanschap en 
zeggingskracht.

maatschappelijke verbinding
elk (gesubsidieerd) gezelschap of ensemble 
stelt zich ten doel artistieke waarde te reali-
seren. hierbij kan het om heel verschillende 
waarde gaan, al naar gelang de instelling. 
sterker nog, het nederlandse podiumkunsten-
landschap onderscheidt zich vooral door een 
grote pluriformiteit. waarde kan bijvoorbeeld 
tot uiting komen in artistieke innovatie, maar 
authenticiteit is evengoed waardevol. samen 
met de mensen en middelen waarover een 
podiumkunstorganisatie beschikt, worden acti-
viteiten georganiseerd die de artistieke waarde 
vormgeven. deze activiteiten hebben effect op 
het publiek, vakgenoten, sponsors en in bredere 
zin op de samenleving. bij beoordeling van het 
criterium ondernemerschap  bekijkt het fonds 
of en hoe de activiteiten die voortvloeien uit de 
artistieke missie, dergelijke maatschappelijke 
effecten en vitale verbindingen bewerkstelligen.

effectmonitor
het fonds heeft een monitor laten ontwikkelen, 
een eenvoudige ‘gereedschapskist’, waarmee 
gesubsidieerde gezelschappen gemakkelijker 
zicht krijgen op de effecten van hun artistieke 
inspanningen. de monitor is vergelijkbaar met 
een 360-gradenfeedbackmethode en fungeert 
dus tegelijkertijd als kompas. de monitor stelt 
de gezelschappen in staat een goed onder-
bouwd verhaal te vertellen. aan de hand van de 
uitkomsten kunnen gezelschappen bovendien 
hun strategie sneller en gemakkelijker bijstellen. 

spreiding
de praktijk wijst uit dat podia in het hele land 
kwaliteitsaanbod willen programmeren. dit 
betekent dat er aantoonbaar belangstelling is 
bij het publiek. de opbrengst van het fonds-
gesubsidieerde aanbod is een scala aan 
voorstellingen die over het hele land verspreid 
plaatsvinden. dit is niet het resultaat van 
gestelde voorwaarden, maar komt voort uit de 
aard van de instellingen die wij subsidiëren. 
zij kunnen zelden bestaan bij de opbrengst in 
hun standplaats alleen. daarnaast gaat aan een 
sterk internationaal profiel doorgaans landelijke 
bekendheid vooraf.
spreiding blijft een van de criteria: hoe meer 
er sprake is van spreiding, hoe hoger de score 
bij de beoordeling uitvalt. het fonds kijkt naar 
de vestigingsplaats van de instelling en de 
reikwijdte van het aanbod.

transparante verantwoording
transparante verantwoording is een belang-
rijke voorwaarde voor het maatschappelijke 
en politieke draagvlak voor kunstsubsidiëring. 
het fonds vraagt van aanvragers vooraf duide-
lijkheid over voor wie zij welke voorstelling of 
welk concert maken. hun missie en doelstel-
lingen zijn hierbij leidend. ook wil het fonds 
weten hoe aanvragers hun financiële autonomie 
denken te vergroten. deze randvoorwaarden 
blijven onderdeel van een eerlijk systeem om de 
beperkte middelen te verdelen.

doelmatige beoordeling
het fonds vermindert de administratieve last 
voor aanvragers met behoud van eerlijke, trans-
parante en doelmatige beoordelingskaders. de 
aanvraagformulieren voor de meerjarige subsi-
dies voor bis, fpk en g9 zijn op elkaar afge-
stemd. het fonds heeft de verantwoording voor 
de periode 2015-2016 al sterk vereenvoudigd.

deskundige beoordeling
waar het fonds van aanvragers transparantie 
vraagt, levert het die zelf ook zoveel mogelijk 
in de beoordeling. we streven naar nog meer 
deskundigheid bij de onderbouwing van het 
oordeel. dit realiseren we door onze adviseurs 
zorgvuldig te selecteren. adviescommissies 
zijn zoveel mogelijk een gezonde afspiegeling 
van de samenleving en van de verscheidenheid 
in de podiumkunstensector. het fonds onder-
steunt adviseurs, voorzitters en de eigen mede-
werkers met gerichte trainingen.

vorige pagina  | |  volgende pagina  | 
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2.2  
doorstroming, dYnamieK en innovatie
als we de basisinfrastructuur (bis) beschouwen als de slagaders van een vaatstelsel, dan 
vormen de fondsgesubsidieerde gezelschappen en ensembles de aders en haarvaten. zij 
leveren de artistieke zuurstof aan de vele podia en festivals in het fijnmazige netwerk van 
nederland. minstens even belangrijk is de enorme verscheidenheid aan verschijningsvormen 
die het fondsaanbod vertegenwoordigt.

het fonds bevordert dynamiek, doorstroming 
en innovatie door een pakket van subsidie-
regelingen die onderling samenhangen, óók 
qua budget. hierbij beogen we altijd de vitale 
verbinding tussen verschillende spelers in het 
veld. doorstroming, dynamiek en innovatie 
krijgen zeker gestalte door de meerjarige rege-
ling. projectsubsidies spelen een minstens even 
belangrijke rol want die zijn het domein van 
nieuwe initiatieven en makers die meer project-
matig werken. die groep is van grote waarde 
voor de doorbloeding en kleuring van de  
podiumkunstensector. de komende periode 
blijft de doorstroming van de projectenregeling 
naar de meerjarige regeling of andere vormen 
van ondersteuning een belangrijke prioriteit. 
alleen zo krijgen steeds nieuwe generaties 
kansen en ontstaan er nieuwe vitale verbin-
dingen.

Keuzes

meerjarige regeling
het fonds verwacht dat opnieuw veel instel-
lingen een beroep doen op de meerjarige rege-
ling. om de instroom en doorstroom van talent 
te stimuleren houden we de regeling zo toegan-
kelijk mogelijk: lage drempels en een open deur.

onderzoek naar werking
we houden vast aan de financieringssystema-
tiek voor meerjarige subsidies. het fonds heeft 
de erasmus universiteit gevraagd om voor zover 
mogelijk de werking van deze nieuwe systema-
tiek kwalitatief en kwantitatief te onderzoeken. 
de producerende instellingen halen hun pres-
taties en doen het financieel redelijk. instel-
lingen beoordelen de systematiek bovendien 
als eerlijker. de eerste analyses van de effecten 
zijn dus positief, maar er zijn meer kwantitatieve 
en kwalitatieve gegevens nodig om een gefun-
deerd oordeel te geven over de werking van de 
regeling.

verbeteringen
waar mogelijk verbetert het fonds de regeling 
nu al. eind 2014 heeft het fonds de gebruikers-
vriendelijkheid van de regeling met alle meer-
jarig gesubsidieerde instellingen besproken en 
geïnventariseerd waar verbetering gewenst en 
mogelijk is. op basis van deze inventarisatie 
brengen we een aantal vereenvoudigingen en 
verbeteringen aan, ook in de berekeningssyste-
matiek.

Wijzigingen
vanaf 2016 kent het fonds weer voor vier jaar 
subsidie toe, in plaats van twee keer voor twee 
jaar (de zogenoemde ‘knip’). ook verandert de 
opbouw van het subsidiebedrag enigszins. alle 
gehonoreerde aanvragers ontvangen voortaan 
een bescheiden basisbedrag van €75.000. we 
gaan van drie naar twee speelcircuits, waar-
door het systeem van normbedragen eenvou-
diger wordt. aanvragers van een meerjarige 
subsidie kunnen daardoor nog steeds een vrij 
precieze inschatting maken van het bedrag dat 
zij ontvangen als hun aanvraag wordt gehono-
reerd.
het fonds meent dat er sprake hoort te zijn 
van een gezonde verhouding tussen subsidie, 
beoogde inkomsten en kosten. als in de meerja-
rige regeling een hoger bedrag wordt gevraagd, 
horen daar ook meer eigen inkomsten tegen-
over te staan.
de innovatietoeslag wordt afgeschaft. in plaats 
daarvan introduceren we de bijdrage talentont-
wikkeling.
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festivals
door de bezuinigingen is het aantal festivals 
dat meerjarig rijkssubsidie ontvangt, sterk 
afgenomen. desondanks spelen festivals in de 
optiek van het fonds een belangrijke rol bij het 
inspelen op veranderingen in de samenleving 
en het gedrag van kunstconsumenten. festi-
vals presenteren vaak de state of the art en zijn 
bijzonder succesvol in het vinden en betrekken 
van publiek. een specifieke ontwikkeling van 
de laatste jaren is de toename van niche-fes-
tivals: klein maar zeer exclusief. deze festivals 
zijn meestal een vorm van think global, act 
local en maken vaak deel uit van internationale 
netwerken. ook gaan festivals vaak strategische 
allianties aan met de (gesubsidieerde) gezel-
schappen en ensembles.
door bij de meerjarig gesubsidieerde festivals 
met normbedragen te werken is het fonds erin 
geslaagd het aantal op peil te houden. we 
vinden dat het huidige aantal festivals represen-
tatief is voor de diversiteit van de podiumkun-
sten en goed gespreid over nederland plaats-
vindt.
het fonds waakt ervoor dat het aantal festivals 
niet verder daalt. de bescheiden verhoging van 
het budget voor festivals wordt niet in de eerste 
plaats aangewend om het normbedrag per 
festival te verhogen. de hoogte van dit normbe-
drag is afhankelijk van de omvang. we hebben 
de definitie van omvang aangescherpt. niet 
alleen het aantal dagen en het aantal voorstel-
lingen is bepalend, ook de omzet speelt nu een 
rol.
bij de festivals vervangen we de innovatie-
toeslag door een bijdrage (co-)produceren. 
hiermee vergroten we de ruimte voor festivals 
om bij te dragen aan de totstandkoming van 
bijzonder en vernieuwend aanbod.

projectsubsidies
het fondsbudget voor projectsubsidies blijft op 
hetzelfde niveau. vanaf 2017 maken we in deze 
regeling geen onderscheid meer tussen disci-
plines. deze ontschotting vergroot de flexibiliteit 
en biedt ruimte voor vernieuwing. ook komen 
er meer aanvraagrondes. zo spelen we in op de 
behoefte aan ondersteuning van projecten met 
een kortere voorbereidingstijd. ook verwachten 
wij dat voldoende nieuwe makers en instellingen 
door middel van projectsubsidies de benodigde 
‘vlieguren’ kunnen maken om op termijn door te 
stromen naar de meerjarige subsidieregeling.
daarnaast zien wij een generatie makers die 
niet alleen de artistieke inspiratie dicht bij huis 
zoekt en vindt, maar daar ook een financierings-
model op baseert. met een projectsubsidie-light 
kunnen we hen vlieghoogte geven en voldoende 
financiële ruimte om zich als een goede werk-
gever op te stellen.

levende podiumkunst bestaat niet zonder de 
inbreng van levende componisten, librettisten 
en tekstschrijvers. de regelingen voor compo-
sitie en theaterteksten blijven een grote rol 
spelen bij de dynamiek, doorstroming en inno-
vatie. het fonds continueert de middelen die 
nu beschikbaar zijn en streeft ernaar om deze 
zoveel mogelijk te verbinden met de andere 
(project)subsidies.
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2.3  
Balans aanBod en afname
zoals al eerder aangegeven: kwaliteitsaanbod kan nog steeds rekenen op een trouw publiek. 
het aandeel gesubsidieerde podiumkunst in de nederlandse schouwburgen en concertza-
len is de laatste jaren vrijwel constant gebleven en niet evenredig aan de rijksbezuinigingen 
gedaald.

voor de toekomst ligt de sleutel voor een 
succesvol publieksbereik in effectief partner-
schap tussen gezelschappen en presentatie-
plekken. het fonds ziet vitale verbindingen 
tussen podia en gezelschappen als noodzake-
lijke voorwaarde voor een gezonde en duurzame 
toekomst. via regelingen als de subsidie klein-
schalige en incidentele programmering (skip), 
de subsidie reguliere programmering (srp) 
en de popregeling toont het fonds zich een 
partner van de podia.

Keuzes

programmeringsregelingen
de programmeringsregelingen zijn in 2014 
geëvalueerd. verbeteringen in de regelingen en 
in het beoordelingsproces lijken vruchten af te 
werpen. het budget en de regelingen worden 
gecontinueerd.

voor de kleinste podia is er de subsidie klein-
schalige en incidentele programmering (skip). 
deze podia hebben het vaak moeilijk door 
bezuinigingen bij gemeenten, maar besluiten 
desondanks hun activiteiten, soms door de inzet 
van enthousiaste vrijwilligers, voort te zetten. 
met een paar duizend euro subsidie slagen 
zij erin om het minimale aantal presentaties te 
organiseren. vaak worden het zelfs aanzienlijk 
meer concerten en voorstellingen voor datzelfde 
bedrag. het fonds ziet het belang van deze 
podia in de keten. daarom hebben we in 2015 
de subsidiebedragen voor de allerkleinste podia 
verhoogd.

met de subsidie reguliere programmering 
(srp) voor de schouwburgen, vlakkevloerzalen, 
grotere concertzalen en grote poppodia draagt 
het fonds bij aan een zichtbaar netwerk van 
podia die een sleutelrol vervullen bij het tonen 
van bijzonder aanbod. door de beoordeling 
anders in te richten willen we sterker bijdragen 
aan het nationale netwerk van kwaliteitspodia.

pilots voor allianties
het fonds krijgt van de minister de regie-op-
dracht om strategische allianties tussen podia 
en gezelschappen te onderzoeken en te stimu-
leren. wij komen in 2016 met een voorstel voor 
pilots om de makelaarsrol van podia (en festi-
vals) in relatie tot het gesubsidieerde aanbod en 
het publiek te onderzoeken en te ondersteunen. 
want de monitoring van aanbod en afname is 
nog meer dan voorheen van groot belang.

pop
in de popsector wordt naar verhouding nauwe-
lijks gebruikgemaakt van aanbodsubsidies. 
in plaats daarvan is er een aantal specifieke 
regelingen voor poppodia en popfestivals om 
het programmeren van nederlandse bands te 
stimuleren. voor deze sector zijn internationa-
lisering en promotie daarnaast van groot belang.

in 2015 is de deelregeling verruimd. podia 
krijgen de ruimte om buiten hun eigen gebouw 
concerten van nederlandse bands te program-
meren. zo stimuleren we samenwerkingen, 
zodat er ander aanbod wordt geprogrammeerd 
of ander publiek wordt bereikt. bij gebleken 
succes zetten we dit experiment voort.
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relatie met gemeentebeleid
de effectiviteit van de regelingen staat onder 
druk als lagere overheden bezuinigen op hun 
podia. het is belangrijk dat deze ontwikkelingen 
goed worden gemonitord om tijdig te kunnen 
bijsturen waar dat nodig is. bij onze program-
meringssubsidie gaan we er immers van uit dat 
gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor 
de financiële risico’s die samenhangen met 
het uitbaten en programmeren van (pop)podia. 
als gemeenten dit minder of niet langer doen, 
dwingt dat podia tot ten minste budgettair 
neutrale programmering.
onze programmeringssubsidies, die uit hun 
aard alleen aanvullend kunnen zijn, verliezen hun 
effectiviteit als gemeenten zich terugtrekken.
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2.4  
talentontWiKKeling
het fonds signaleert bij jonge makers vaker een do it yourself-mentaliteit. zij kiezen er  
bewust voor om geworteld in de eigen omgeving te opereren, wars van instituties. in  
hun voorstellingen komt de verbinding met de eigen omgeving sterk tot uiting. ook de  
financiering komt vaak van dicht bij huis, onder meer via modellen als crowdfunding.

voor de toekomst van de sector is het belangrijk 
dat deze jonge generatie makers kansen krijgt 
om het talent op een landelijk en internationaal 
speelveld te ontwikkelen. nu al zien we onaf-
hankelijke professionele initiatieven die deze 
makers begeleiding bieden. zij ontwikkelen hun 
talent in de volle beroepspraktijk. deze groep 
ontdekt werkenderwijs wat vitale verbinding 
en maatschappelijk draagvlak betekenen. het 
fonds kan hen ondersteunen bij deze vorm van 
op eigen benen leren staan.

Keuzes

regelingen
talentontwikkeling geldt expliciet als een afge-
bakende fase van de loopbaan. de nieuwe 
makersregeling legt de regie in handen van de 
makers van de toekomst. het budget van de 
subsidie nieuwe makers blijft gelijk. omdat 
veel van de meerjarig gesubsidieerden een rol 
spelen bij de talentontwikkeling on-the-job blijft 
de bijdrage voor talentontwikkeling voor hen 
ook na 2016 beschikbaar. het fonds zet hier-
voor de (tijdelijke) extra middelen in. het budget 
om makers te ondersteunen bij de stap naar 
de grote zaal vervalt in 2017. de rijksoverheid 
geeft deze opdracht aan de functie productie-
huis in de bis.

fast forward
voor de toptalenten onder de nieuwe artistiek 
leiders is er sinds 2014 fast forward. met 
fast forward wil het fonds vitale verbindingen 
leggen tussen talentvolle makers en buiten-
landse partijen, zoals gerenommeerde gezel-
schappen en belangrijke podia of festivals. 
deelnemers werken onder de vleugels van een 
buitenlandse topprofessional aan een project 
en presenteren het resultaat op internatio-
nale podia. er komt in 2017-2020 geen extra 
budget, maar het programma loopt wel door  
na 2016.

samenwerking
de verantwoordelijkheid voor talentontwikke-
ling strekt verder dan de organisaties die een 
beroep doen op de nieuwe makersregeling. 
het fonds ziet vele voordelen in samenwer-
king, ook op het terrein van talentontwikkeling. 
samenwerking vergroot de kans op de meest 
passende begeleiding, zowel artistiek, persoon-
lijk als zakelijk. samenwerking zorgt ook voor 
samenhang tussen productie, presentatie 
en afzet. door samen te werken ontstaan er 
circuits van podia en festivals die de verant-
woordelijkheid nemen om het werk van jonge 
makers te tonen.

in het kader van de pilot voor allianties (zie 2.3) 
zal het fonds ook de mogelijkheid onderzoeken 
om netwerken op te zetten met een kern die 
verantwoordelijk is voor het verzamelen, delen 
en borgen van kennis.
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2.5  
internationalisering
internationalisering maakt integraal deel uit van de podiumkunstpraktijk en dus van alle  
regelingen van het fonds. realistisch gezien blijft ook wie het goed doet in het buitenland, 
doorgaans (gedeeltelijk) afhankelijk van publiek geld. wel versterkt internationalisering de 
positie van de individuele podiumkunstorganisaties. ook draagt een internationaal profiel  
bij aan een grotere zichtbaarheid en betekenis van de nederlandse podiumkunsten. voor  
een duurzame beroepspraktijk in deze sector is de blik over de landsgrenzen dus nodig.

talent en top
het fonds ziet een vitale verbinding tussen 
talentontwikkeling en internationalisering. 
aandacht voor de talentvolle basis van vandaag 
is een investering in de internationale top van 
morgen. andersom zien wij de internationale top 
van vandaag als wegbereiders die de inter-
nationale presentatieplekken ontginnen waar 
toekomstig gerijpt talent de vruchten van plukt.

Keuzes

internationaliseringsregeling
de regeling internationalisering, gefinancierd 
met hgis-middelen uit de rijksbegroting, 
wordt in 2016 geëvalueerd. we inventariseren 
de effecten en kijken daarbij ook welke ontwik-
kelingen een rol spelen bij toekomstig beleid. 
de regeling ondersteunt de internationale ambi-
ties van makers en uitvoerders en draagt bij aan 
reflectie op internationaal niveau. de regeling 
beoogt de internationale uitwisseling en het 
spelen in meerdere landen te bevorderen. de 
regeling bestaat in zijn huidige vorm (naast het 
snelloket) uit drie onderdelen:
1. buitenlandse podia en festivals kunnen een  
 aanvraag doen voor een bijdrage in de   
 reis- en transportkosten van een of meerdere  
 producties van nederlandse gezelschappen.
2. nederlandse podia en festivals kunnen   
 een aanvraag doen voor een bijdrage in de  
 reis- en transportkosten van een of meerdere  
 (bijzondere) producties van buitenlandse  
 gezelschappen.
3. een nederlandse podiumkunstinstelling  
 kan aanvragen voor een internationale   
 samenwerking of coproductie. binnen dit  
 onderdeel van de regeling kan een aanvraag  
 worden ingediend in het kader van inter-
 nationale research & development. interna- 
 tionale uitwisseling en onderzoek staan dan  
 centraal.

het fonds blijft de hgis-middelen vooral 
inzetten om de excellente top te ondersteunen. 
van deze voorbeeldstellende activiteiten gaat 
een olievlekwerking uit.

daarnaast is er het snelloket. dit stelt het fonds 
in staat om bands, groepen en ensembles, zelfs 
kort voor vertrek, tegemoet te komen in reis- en 
transportkosten. deze laagdrempelige regeling 
speelt in op een toenemende mobiliteit in de 
sector. aanvragen komen continu binnen en 
worden door het subsidiebureau afgehandeld 
zonder tussenkomst en advies van een externe 
commissie. de regeling wordt vooral gebruikt 
door de (pop)muziek. optredens vinden plaats 
over de gehele wereld. het budget voor het 
snelloket wordt structureel verhoogd tot  
e 950.000.

artistieke uitwisseling
ooit was het beleid vooral gericht op de export 
van nederlands aanbod. het fonds koos in 
2013 voor een aanpak die meer op internati-
onale uitwisseling en de buitenlandse vraag 
is gebaseerd. als dankzij de globalisering in 
principe de hele wereld het speelveld vormt, 
zien we dat gelijkwaardige artistieke uitwisseling 
duurzamere kansen biedt voor de nederlandse 
podiumkunsten. die artistieke uitwisseling kan 
zich per kunstdiscipline op verschillende, onver-
wachte plekken in de wereld afspelen. door 
deskundige programmeurs van buitenlandse 
podia en festivals te ondersteunen als zij neder-
landse podiumkunstenaars uitnodigen, komen 
deze vitale verbindingen gemakkelijker op de 
juiste plekken tot stand.
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dutch performing arts 
na het verdwijnen van het theater instituut 
nederland (tin) en het muziek Centrum  
nederland (mCn) in 2013 kreeg het fonds 
podiumkunsten de opdracht een subsidie-
regeling op te stellen om de internationale 
promotie van de podiumkunsten te borgen. in 
de eerste subsidieronde werd een aanzienlijk 
deel van het beschikbare budget toegekend 
aan bureau promotie podiumkunsten (bpp). 
toen dit halverwege 2013 ophield te bestaan, 
is in overleg met een representatieve groep 
gebruikers gekozen voor een bescheiden, maar 
consequent sturende en structurele regierol van 
het fonds podiumkunsten. onze afdeling dutch 
performing arts voert sinds januari 2015 de 
promotietaken van de podiumkunsten uit, met 
als beoogd resultaat: heldere relaties, scherp 
geformuleerde doelen en een strakke regie. het 
programma van dutch performing arts omvat 
ook het internationale bezoekersprogramma.

met dutch performing arts stelt het fonds zich 
ten doel contacten tussen nederlandse makers 
en buitenlandse afnemers te intensiveren, de 
interesse bij buitenlandse programmeurs voor 
nederlandse podiumkunsten te vergroten en 
relevante netwerken te creëren. daarbij richt 
dutch performing arts de inspanningen speci-
fiek op landen waar sprake is van aantoonbare 
potentie en bedient het zich van een klein, maar 
doelmatig instrumentarium.
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2.6  
culturele diversiteit
in 2050 is circa 30% van de nederlandse bevolking van immigrantenafkomst, zowel van bin-
nen als van buiten de europese unie, zowel van westerse als niet-westerse afkomst. in een 
cultureel zo diverse samenleving hoort culturele diversiteit vanzelfsprekend onderdeel te zijn 
van de podiumkunstenpraktijk. werken volgens de Code Culturele diversiteit is een voor de 
hand liggend handvat om diversiteitsbeleid in de praktijk te brengen.

zowel aan de kant van het aanbod als aan 
de kant van de vraag is er op dit punt werk 
aan de winkel. het fonds gaat culturele diver-
siteit onder makers en de ontwikkeling van 
programma’s voor een cultureel divers publiek 
intensiever stimuleren. waar nodig haalt het 
fonds drempels weg om een aanvraag in te 
dienen. we gaan zelf de groepen beter in beeld 
brengen die we nog niet kennen.

Keuzes

talentscouts
het fonds ziet dat er onder talenten zowel 
toenemende culturele diversiteit is als 
voldoende pluriformiteit in wat zij maken. in de 
komende periode geeft het fonds regionale 
talentscouts opdracht om kansrijke initiatieven 
in het vizier te krijgen. wij doen dit bij voor-
keur samen met collega-fondsen (overheid 
en privaat). de scouts gaan ook als gidsen 
fungeren die potentiële aanvragers wijzen op de 
mogelijkheden bij de verschillende fondsen. het 
creëren van vitale verbindingen met publiek en 
makers van zowel westerse als niet-westerse 
immigrantenafkomst staat voorop. deze werk-
wijze is vergelijkbaar met die van de scouts in 
ons fast-forwardprogramma, gericht op inter-
nationalisering.

Beoordeling
artistieke kwaliteit is een dynamische kwalifi-
catie. een ander publiek heeft ook een ander 
oordeel over artistieke kwaliteit. het fonds 
ambieert dezelfde diversiteit in het beoorde-
lingsproces als in de samenleving. ook de 
groep adviseurs hoort een goede afspiegeling 
te zijn van de bevolkingssamenstelling.
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3 instrumentarium

de regelingen voor subsidiëring van activiteiten 
op het gebied van de podiumkunsten zijn onze 
belangrijkste instrumenten voor het behoud en 
de ontwikkeling van een artistiek hoogwaardig 
en divers podiumkunstenaanbod in nederland. 
voor de planperiode 2017-2020 voeren we 
geen ingrijpende wijzigingen door. wel passen 
we regelingen hier en daar aan om de admini- 
stratieve druk voor aanvragers te verlichten, de 
gebruiksvriendelijkheid te vergroten en bovenal 
goed te kunnen blijven inspelen op de artistieke 
ontwikkelingen in de podiumkunstensector. 
artistieke kwaliteit is en blijft ook bij wijzigingen 
van subsidieregelingen het uitgangspunt.

de subsidies van het fonds zijn in vier 
categorieën te onderscheiden:
•	 voor	productie	van	voorstellingen	en		 	
 concerten;
•	 voor	composities,	libretto’s	en	theater- 
 teksten;
•	 voor	programmering	van	podiumkunst- 
 uitingen op podia en festivals;
•	 voor	kennismaking	met	en	uitwisseling	van		
 podiumkunsten uit nederland in het 
 buitenland en andersom.
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3.1  
regeling meerjarige activiteitensuBsidie

doel
de regeling draagt bij aan de ontwikkeling van 
het kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod 
van professionele podiumkunsten in nederland, 
met oog voor publieksbereik.

aanvragers
producerende instellingen, festivals en 
concoursen die in de praktijk gedurende een 
aantal jaren op hoog niveau hebben gefunctio-
neerd met een herkenbare artistieke signatuur.

subsidievorm
een subsidie voor activiteiten gedurende vier 
jaar. de subsidie bestaat voor festivals en 
concoursen uit een vast bedrag en voor produ-
cerende instellingen uit een basisbedrag en 
een bedrag per voorstelling. de hoogte van het 
subsidie is afhankelijk van het type aanbod.

Belangrijkste veranderingen
de regeling is op enkele punten aangepast. zo 
is de subsidieperiode verlengd van twee naar 
vier jaar. ook nieuw is de invoering van een 
basisbedrag van € 75.000 en de invoering van 
de bijdrage voor talentontwikkeling. het fonds 
gaat uit van twee in plaats van drie circuits. 
voor festivals is de definitie van de omvang 
van het festival aangepast door ook de omzet 
daarbij te betrekken. ook is er een bijdrage voor 
(co)produceren toegevoegd. 
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3.2  
regeling projectsuBsidies

doel
de regeling projectsubsidies speelt een  
sleutelrol in het op peil houden van de plurifor-
miteit en dynamiek in het landelijke podium- 
kunstenbestel. de regeling stimuleert kwaliteit 
en in samenhang daarmee artistieke innovatie 
en de ontwikkeling van nieuwe makers. 

aanvragers
producerende instellingen en individuele 
makers in alliantie met een instelling die primair 
is gericht op het produceren of presenteren van 
podiumkunsten.

subsidievorm
een bijdrage voor de (opdracht tot) ontwikkeling 
en uitvoering of de herneming van een concert 
of voorstelling. de regeling kent twee vormen 
met elk een eigen budget: 

•	 Productiesubsidie	voor	aanvragers	die	al		
 enige tijd actief zijn. we verwachten dat  
 ook in deze planperiode de belangstelling  
 voor deze subsidie groot is. uit de evaluatie  
 blijkt dat aanvragers tevreden zijn over deze  
 regeling. de extra voorbereidingstijd voor  
 de aanvrager wordt gezien als een 
 investering in kwaliteit, wat ten goede komt  
 aan het maakproces.
•	 Subsidie	voor	producties	van	nieuwe,			
 talentvolle makers die nog aan het   
	 begin	staan	van	hun	ontwikkeling	in	de		
	 podiumkunsten.	de subsidie is bedoeld voor  
 het opzetten van een ontwikkeltraject voor  
 een nieuwe maker, dat binnen twee jaar  
 dient te resulteren in een portfolio aan   
 opvoeringen of voorstellingen bij een   
 producerende instelling voor theater,   
 dans, muziektheater en muziek of bij festival-  
 en podiumorganisaties. buiten nederland  
 werken is ook mogelijk. 
 buitenlandse partners die als coproducent  
 fungeren of een presentatieplek    
 bieden, kunnen ook een aanvraag indienen  
 voor subsidiëring vanuit de deelregeling voor  
 nieuwe makers.

Belangrijkste veranderingen
Productiesubsidie
nieuw is de uitbreiding van het aantal aanvraag-
rondes en het loslaten van de indeling naar 
disciplines bij de beoordeling van aanvragen. 
we zijn van plan om de afhandeling van subsi-
dieaanvragen in 2017 te vereenvoudigen, 
waarbij we voor wat betreft de procedure 
onderscheid zullen maken tussen producties  
op basis van de omvang en het budget.

Subsidie	Nieuwe	Makers
het fonds zet de deelregeling nieuwe makers 
met hetzelfde budget voort. alleen de subsidie-
mogelijkheid voor het spelen van de produc-
ties van nieuwe makers in grote zalen komt te 
vervallen. hiervoor is ruimte gekomen in de 
vorm van financiering van een aantal productie-
huizen in de landelijke basisinfrastructuur (bis). 
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3.3  
suBsidies voor composities, liBretto’s en theaterteKsten

doel
de subsidies bevorderen de pluriformiteit in het 
nederlandse podiumkunstenaanbod. de werk-
bijdragen stimuleren de artistieke ontwikkeling 
van muziekauteurs. de subsidies voor opdracht-
verstrekking bieden ruimte voor vernieuwing.

aanvragers
professionele componisten, muziek- en  
theaterauteurs, producerende instellingen en 
podia.

subsidievorm
•	 Voor	composities kan subsidie worden   
 verstrekt in de vorm van opdrachten of een  
 werkbijdrage.
•	 Voor theaterteksten wil het fonds in deze  
 periode samen met het fonds voor de   
 letteren tot een gezamenlijke regeling   
 komen. 

Belangrijkste veranderingen
per 1 juli 2015 is de nieuwe deelregeling 
voor compositiesubsidie in werking gesteld. 
de muziekauteur kan de werkbijdrage breed 
inzetten voor alle activiteiten die nodig zijn voor 
het uiteindelijke resultaat.
nieuw is de subsidie voor verstrekking van een 
reeks opdrachten door een instelling. het fonds 
legt de verantwoordelijkheid bij de instelling/
opdrachtgever voor wat betreft de afspraken 
met de muziekauteur(s).
vanaf 2017 voert het fonds met het landelijke 
fonds voor de letteren een gezamenlijke subsi-
dieregeling uit voor het schrijven van nieuwe 
theaterteksten. in 2016 geven we nader invul-
ling aan deze nieuwe regeling.
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3.4  
programmeringsregeling

doel
de regeling draagt bij aan de programmering 
van pluriform kwaliteitsaanbod op verschil-
lende podia in nederland en is erop gericht het 
publieksbereik daarvan te vergroten.

aanvragers
theater- en concertzalen en festivals, in vrijwel 
alle soorten en maten, inclusief poppodia en 
popfestivals.

subsidievorm
er is subsidie beschikbaar voor reguliere en 
kleinschalige of incidentele programmering van 
podia, voor programmering van bestaande en 
nieuwe festivals en voor popprogrammering, 
-podia en -festivals. reguliere programmering 
van podia en programmering van festivals wordt 
ondersteund met een vast bedrag vooraf. in de 
overige regelingen geldt een maximumbijdrage 
achteraf per geprogrammeerd(e) voorstelling of 
concert.

Belangrijkste veranderingen
Subsidie	Reguliere	Programmering	(SRP)
de criteria van deze regeling zijn per 1 januari 
2015 aangepast, zodat een evenwichtigere 
spreiding van het netwerk van verschillende 
soorten podia door het land mogelijk is.  
de toepassing van de criteria is verduidelijkt  
en de omvang van theater- en concertzalen,  
vergeleken met die van skip-podia, is  
duidelijker afgebakend.

Subsidie	Kleinschalige	en	Incidentele	
Programmering	(SKIP)
het fonds vereenvoudigt de afhandeling van 
aanvragen van podia in categorie 1 (maximaal €
e 5.000 subsidie) verder.

Popmuziek
het fonds is voornemens om de verruiming in 
de deelregeling voor de programmeringssub-
sidie voor podia voor popmuziek bij voldoende 
succes voort te zetten. podia krijgen de ruimte 
om buiten hun eigen gebouw concerten van 
nederlandse bands te programmeren. dit 
vergroot de flexibiliteit van podia en biedt 
kansen voor programmering van aanbod dat in 
eigen huis niet mogelijk is. de mogelijkheid voor 
subsidie van incidentele popconcerten wordt 
herijkt. voor een deel van de gebruikers is een 
aanvraag van de skip mogelijk passender.

Festivals
vanaf 2017 hanteert het fonds één deel-
regeling voor de programmering van zowel 
bestaande als nieuwe festivals. de bestaande 
regeling voor programmering van nieuwe festi-
vals wordt beëindigd.

vorige pagina  | |  volgende pagina  | naar inhoudsopgave



23

3.5  
internationaliseringsregeling
het fonds heeft een internationaliseringsregeling, waarin de volle breedte van het internatio-
nale spectrum (import, uitwisseling, export) samenkomt. de internationaliseringsregeling wordt 
in 2016 geëvalueerd, volgend op de algemene evaluatie van het internationaal cultuurbeleid 
door de ministeries van onderwijs, Cultuur en wetenschappen en buitenlandse zaken. 

doel
de regeling vergroot de speelmogelijkheden 
en de zichtbaarheid van nederlandse kunst en 
cultuur in het buitenland, en stimuleert kwaliteit 
en innovatie door internationale uitwisseling, 
coproductie en de presentatie van toonaan- 
gevend aanbod uit het buitenland.

aanvragers
nederlandse ensembles, gezelschappen en 
podia, buitenlandse podia en festivals. 

subsidievormen
de regeling internationalisering is gericht op:
•	 Bijzondere	buitenlandse	programmering	in		
	 Nederland:	het fonds verstrekt bijdragen  
 aan internationale reis- en transportkosten.
•	 Uitwisseling: het fonds verstrekt bijdragen  
 in de vorm van honoraria, internationale  
 reis-, transport- en verblijfkosten. 
•	 Grants	for	Dutch	presentations	abroad:		
 aanvraagmogelijkheid voor buitenlandse  
 podia en festivals die nederlands podium- 
 kunstaanbod willen presenteren. het fonds  
 verstrekt bijdragen in de vorm van internatio- 
 nale reis- en transportkosten.
•	 Snelloket: aanvraagmogelijkheid voor 
 tegemoetkoming in de internationale 
 reis- en transportkosten voor nederlandse  
 gezelschappen en ensembles die een   
 buitenlandse tournee maken. het fonds  
 continueert het snelloket, bedoeld voor  
 eenvoudige aanvragen die zonder tussen- 
 komst van een adviescommissie in relatief  
 korte tijd kunnen worden behandeld. het  
 loket blijkt vooral voor popaanbod dat   
 productioneel niet wordt gesubsidieerd,  
 in een behoefte te voorzien.

Belangrijkste veranderingen
de focus ligt meer op de bijdrage aan uitwisse-
ling en samenwerking van de artistieke ontwik-
keling van de nederlandse podiumkunsten. de 
grants zijn een relatief nieuw instrument. in de 
evaluatie wordt de effectiviteit van deze subsi-
dievorm beoordeeld. het fonds bepaalt aan de 
hand van de uitkomsten of en hoe deze aanpak 
wordt voortgezet. als de evaluatie daartoe 
aanleiding geeft, werken we overige aanpas-
singen in de regeling uit.
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3.6  
prijzen

doel
prijzen zijn een investering in het talent dat  
zorgt voor vernieuwing van het artistieke  
podiumkunstenaanbod in nederland. 

laureaten
excellente musici respectievelijk componisten.

prijzen
de nederlandse muziekprijs is de hoogste 
onderscheiding die het ministerie van onder-
wijs, Cultuur en wetenschappen uitreikt aan 
een musicus werkzaam in de klassieke muziek. 
de adviescommissie nederlandse muziekprijs 
is ondergebracht bij het fonds en bereidt de 
toekenning van deze prijs voor. de prijswinnaars 
ontvangen onder meer een persoonlijk muzikaal 
ontwikkelingstraject, dat hen de gelegenheid 
biedt om samen te werken met de beste musici 
in binnen- en buitenland.

de matthijs vermeulenprijs is de belangrijkste 
nederlandse compositieprijs, vernoemd naar de 
in 1967 overleden symfonisch componist. het 
fonds stelt deze prijs tweejaarlijks beschikbaar 
aan een nederlandse componist die naar het 
oordeel van een jury een bijzonder werk heeft 
gecomponeerd op het terrein van de heden-
daagse muziek.
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ish & junior Company van het nationale ballet | narnia: de leeuw, de heks en de kleerkast 
foto: petrovsky & ramone
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4 Beoordelingscriteria en -procedure

het fonds hanteert een basisset van beoor- 
delingscriteria. deze set ligt aan de basis van 
de meerjarige activiteitensubsidie en de  
productiesubsidie, die samen de ruggengraat 
van het fonds vormen. 
het gaat om deze criteria:
•	 artistieke	kwaliteit;
•	 bijdrage	aan	pluriformiteit;
•	 ondernemerschap;
•	 geografische	spreiding.	

bij de andere regelingen worden deze criteria 
ofwel rechtstreeks toegepast ofwel vertaald 
naar een concreter criterium, toegespitst op het 
doel van de specifieke regeling. zo wordt bij 
werkbijdragen aan muziekauteurs de ‘onderne-
mende houding’ van de aanvrager getoetst en 
bij de subsidie reguliere programmering (srp) 
‘de artistieke positie van de aanvrager’. 
daarnaast worden soms specifieke criteria 
toegevoegd die een uitdrukking zijn van de 
doelen waarop de betreffende regeling is 
gericht. zo kijken we bij de programmerings- 
regeling naar de ‘inbedding in de omgeving’  
en bij de regeling internationalisering naar de 
‘betekenis van de presentatie voor de te  
presenteren instelling’.
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4.1  
efficiënte advisering
de behandeling van aanvragen is een samenspel tussen de medewerkers en de adviseurs  
van het fonds. de fondsmedewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor aanvragers.  
zij adviseren en begeleiden aanvragers bij het kiezen van de juiste subsidie, analyseren  
ingediende aanvragen en bereiden de behandeling door de adviescommissie voor. de  
medewerkers schrijven de adviesteksten op basis van de bespreking in de adviescommissie.

adviseurs toetsen de aanvragen aan de criteria 
uit de betreffende regeling. daarbij gaat het 
natuurlijk over de artistieke kwaliteit, maar advi-
seurs hebben ook kennis van andere aspecten, 
zoals ondernemerschap. waar mogelijk schept 
het fonds kaders voor de beoordeling, die de 
adviescommissie ondersteunen bij het geven 
van een oordeel. bij criteria met een meer feite-
lijk karakter, zoals de bijdrage aan spreiding, 
ontwikkelt het fonds hulpmiddelen voor de 
advisering. het doel is een goede balans tussen 
de kwaliteit van advisering en een efficiënte 
besluitvorming. bij een aantal regelingen waarin 
het om relatief kleine bedragen gaat, vindt 
vanwege de efficiency geen advisering plaats. 
dit is bijvoorbeeld het geval bij het snelloket en 
bij een aantal regelingen voor popmuziek.

adviseurs
het fonds werkt met een grote pool advi-
seurs, die zich in wisselend commissieverband 
buigen over de subsidieaanvragen. deze pool 
bestrijkt een breed spectrum aan expertise, 
zodat voor elke subsidieregeling en elke ronde 
een passende adviescommissie kan worden 
samengesteld. regelmatig worden via adverten-
ties geïnteresseerden opgeroepen om zich aan 
te melden als adviseur. bij de selectie laat het 
fonds zich bijstaan door een externe selectie-
commissie.
adviseurs worden voor drie jaar benoemd, met 
de mogelijkheid van verlenging met drie jaar. 
bij de samenstelling van de adviescommissie 
wordt steeds gezocht naar een evenwicht 
tussen stabiliteit en vernieuwing. de omvang 
van onze adviseurspool voorkomt dat op steeds 
dezelfde adviseurs een beroep wordt gedaan. 
het regelmatig rouleren van adviseurs draagt bij 
aan kennisdeling en een open benadering van 
aanvragen. 
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4.2  
transparant en desKundig 
vanwege de centrale rol die het fonds heeft bij het verdelen van de subsidies in de podium- 
kunsten, is er veel aandacht voor de wijze waarop wij dat doen. in 2015 bepaalde de raad van  
state dat aanvragers het recht hebben om aanvragen van concurrerende aanvragers in te zien.

een open, transparante, eerlijke werkwijze is 
wat ons betreft ook een kwestie van maatwerk. 
het fonds blijft oog hebben voor de belangen 
van individuele aanvragers. bij de meerjarige 
subsidies maakt het fonds alle adviezen open-
baar vanwege het grote belang dat deze verte-
genwoordigen. bij adviezen over individuele 
aanvragen zijn we terughoudend met openbaar-
making.

het fonds ontwikkelt continu kennis voor 
een zo goed mogelijke beoordeling van de 
aanvragen. ook in de komende beleidsperiode 
staat het voortbouwen aan de deskundigheid 
van het bureau en het scheppen van heldere 
beoordelingskaders weer hoog op de agenda.
de combinatie van deskundigheid en diversi-
teit in adviescommissies is voor de komende 
periode een belangrijk aandachtspunt. eerder 
in dit beleidsplan (zie 4.1) is opgemerkt dat de 
adviseurspool een goede afspiegeling van de 
samenleving dient te zijn. daarnaast dienen 
adviseurs kennis te hebben van de ins en outs 
van de podiumkunsten. het gezag van het 
fonds is immers voor een belangrijk deel  
afhankelijk van de deskundigheid waarmee 
oordelen worden gegeven. 
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5 communicatie en dialoog

het fonds hecht grote waarde aan communi-
catie en dialoog met het culturele veld en de 
samenleving. aanspreekbaarheid, klantvriende-
lijkheid en transparantie in visie, beleid, proce-
dures en besluiten staan hoog in het vaandel. 
het fonds neemt het initiatief in het (beleids-)
debat over onderwerpen die aansluiten bij onze 
missie. uit dienstverleningsonderzoek in 2014 
blijkt dat onze omgeving het fonds ervaart  
als een professionele, publieke subsidie- 
verstrekker met betrokken medewerkers, goede 
aanvraagprocedures en heldere communicatie 
over verwachtingen. open, actieve commu-
nicatie blijft belangrijk, ook om het draagvlak 
voor subsidiëring van de (podium)kunsten te 
versterken.

de primaire doelgroepen van het fonds zijn  
de (potentiële) aanvragers in de podium- 
kunsten. de tweede belangrijke doelgroep 
wordt gevormd door de overheid, brancheorga-
nisaties, collega-fondsen, het kunstvakonderwijs 
en de (inter)nationale media. raad van toezicht, 
adviseurs en medewerkers worden via onze 
interne communicatie geïnformeerd.

het fonds is zichtbaar binnen de podium- 
kunstensector, onder andere door bijeen- 
komsten te organiseren, deel te nemen aan 
panels en discussies en gastcolleges te geven.  
het fonds komt regelmatig in de media, met 
berichtgeving over eigen initiatieven (prijzen, 
subsidietoekenningen) of met interviews,  
quotes en meningen over actuele onderwerpen 
in de sector.
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5.1  
doelen en strategie
om te komen tot een effectieve communicatie heeft het fonds de volgende doelstellingen 
geformuleerd, voorzien van een beknopte toelichting op de strategie die we daarbij hanteren.

•	 Informeren	over	subsidiemogelijkheden		
	 en	procedures: het fonds biedt heldere  
 berichtgeving over subsidies, sluitingsdata  
 en praktische informatie. online publiceren  
 we voorbeeldprojecten waar aanvragers  
 zich aan kunnen spiegelen. 

•	 Zorgen	voor	meer	nieuwe	aanvragers	 
	 (ook	van	cultureel	diverse	afkomst):	  
 fondsmedewerkers geven gastcolleges  
 op relevante opleidingen. we zoeken nieuwe  
 kanalen om meer makers van cultureel   
 diverse afkomst te bereiken.

•	 Verantwoording	afleggen	over	de	besteding		
	 van	publiek	geld:	we publiceren alle toe- 
 kenningen online en in de jaarverant- 
 woording. 

•	 De	bekendheid	en	reputatie	van	het	Fonds		
	 vergroten	en	versterken: we vertellen wat het  
 fonds doet, vooral door het fondsgesubsi- 
 dieerde aanbod onder de aandacht te   
 brengen. wij vragen instellingen actief   
 te communiceren dat zij subsidie ontvangen  
 van het fonds.

•	 De	positie	van	het	Fonds	in	het	veld		 	
	 versterken: we benoemen onze toe- 
 gevoegde waarde ten opzichte van de  
 basisinfrastructuur, andere cultuurfondsen  
 en private fondsen en laten zien met wie 
 we samenwerken. 

•	 Meer	communicatie	en	interactie	met	
	 Fondsgesubsidieerde	organisaties	en	stake-	
	 holders: we vragen informatie op bij gesub- 
 sidieerde instellingen en publiceren die via  
 onze eigen kanalen. we initiëren het debat. 

•	 Vergroten van bekendheid van overige 
	 Fondsactiviteiten	en	-initiatieven,	zoals		
	 prijzen,	bijeenkomsten,	debatten,	colleges:	 
 we betrekken onze stakeholders hierbij en  
 werken samen met media voor berichtgeving.
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5.2  
communicatiemiddelen 

online
het belangrijkste communicatiemiddel van het 
fonds is www.fondspodiumkunsten.nl. we 
sturen op online statistieken en vindbaarheid. 
social media worden strategisch ingezet. onze 
digitale nieuwsbrief komt gemiddeld tien keer 
per jaar uit. 
de aanvraagformulieren, beschikkingen en 
adviezen zijn onze belangrijkste communicatie-
middelen met de aanvragers. het beleidsplan, 
het jaarverslag en diverse brochures hebben 
als voornaamste doel informatieverstrekking en 
zichtbaar maken wat we doen en waarom we 
dat doen. we adverteren incidenteel, vooral 
voor de regelingen voor internationalisering en 
het programma dutch performing arts.

offline
bij bijeenkomsten, debatten en lezingen, 
colleges, speeddates en spreekuur wisselen we 
vooral informatie uit en komen we op een laag-
drempelige manier in direct contact met  
de doelgroep.
bij belangrijke momenten sturen we pers 
berichten of benaderen we de pers. daarnaast 
wordt het fonds regelmatig gevraagd om te 
reageren op ontwikkelingen in de podium- 
kunstensector. 

internationale communicatie
met de internationale regelingen en activiteiten 
vergroot het fonds de zichtbaarheid van de 
nederlandse podiumkunsten en dragen we bij 
aan een sterker cultureel imago van nederland. 
de communicatie over onze internationale activi-
teiten is voor een groot deel gericht op de inter-
nationale professionals en de pers. wij maken 
daarbij gebruik van engelstalige middelen, 
waaronder social media. 

interne communicatie 
interne communicatie is gericht op het 
vergroten van de deskundigheid en betrokken-
heid van de medewerkers en het versterken 
van de cohesie in de organisatie, zodat wij 
onze externe stakeholders van dienst kunnen 
zijn. voor interne communicatie gebruiken we 
intranet, informatieve bijeenkomsten, diverse 
overleggen, opfriscursussen en (bij)scholing en 
e-mail.
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colofon

uitgave van het fonds podiumkunsten

tekstredactie: frans hempen, de zoele haven
ontwerp: taluut, utrecht

deel 1 van het beleidsplan 2017– 2020 is 
alleen digitaal als pdf-bestand beschikbaar op 
www.fondspodiumkunsten.nl.
het complete beleidsplan inclusief begroting is 
vanaf 1 februari 2016 zowel in print als digitaal 
beschikbaar.

fonds podiumKunsten
postadres
postbus 85974
2508 Cr den haag

Bezoekadres
gebouw stichthage  
(Centraal station den haag)
koningin julianaplein 10
2595 aa den haag

tel +31 (0)70 707 27 00
info@fondspodiumkunsten.nl
www.fondspodiumkunsten.nl

© fonds podiumkunsten 2015
aan de inhoud van dit beleidsplan 2017-2020 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
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