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Voorwoord 

 
 

‘Kunst vult de publieke ruimte in een stad. Kunst creëert openheid, tolerantie, empathie 

en creativiteit. De verbeeldingskracht van de kunst is nodig om ons democratisch 

burgerschap uit te oefenen. Daarom hoort kunst bij de stad en kan de stad zonder 

kunst niet functioneren,’ sprak de New Yorkse wetenschapper Benjamin Barber op 12 

november jongstleden in het Koninklijk Paleis op de Dam bij de opening van de World 

Cities Culture Summit.  

Barber sprak kort over de economische waarde van de cultuur – ‘kunst kost veel 

minder dan zij opbrengt’- om meteen daarna door te stoten naar de essentie van zijn 

betoog. Het zijn de steden met hun transnationale bevolking die een antwoord kunnen 

geven op de grote vraagstukken van onze tijd. Natiestaten zijn begrensd tot een 

grondgebied, daar overheerst het hokjesdenken, maar in steden is de sky the limit. 

‘Kunst kan overleven in een dictatuur,’ aldus Barber, ‘maar een democratie kan niet 

bestaan zonder de verbeeldingskracht van de kunst.’  

 

De kunstraad kan zich goed vinden in deze observatie van Barber die naadloos 

aansluit bij de constatering van de Raad voor Cultuur, dat steden steeds belangrijker 

worden voor het culturele leven. Steden zijn divers en multicultureel en daardoor 

vormen zij een vruchtbare biotoop voor de kunsten. Zoals uit deze Verkenning blijkt is 

er in Amsterdam veel enthousiasme voor de cultuur. Er wonen veel beoefenaars in de 

stad, er is publiek, er is particulier initiatief en daarbovenop stimuleert de gemeente de 

kunsten veel ruimhartiger dan de meeste andere Nederlandse steden. De nieuwe 

coalitie van D66, VVD en SP heeft afgesproken de bezuinigingen op de kunst van het 

vorige college ongedaan te maken. Er zijn weinig gemeenten die dat voorbeeld gevolgd 

hebben. 

 

Landelijk gezien is de subsidie voor de cultuursector flink teruggelopen. Een paar uur 

nadat Benjamin Barber in het bijzijn van de Amsterdamse culturele sector en ten 

overstaan van de koning en de burgemeester van Amsterdam zijn lofrede op de cultuur 

en stad had uitgesproken, werd in diezelfde zaal de Erasmusprijs 2014 uitgereikt. De 

Vlaamse Frie Leysen nam daarbij geen blad voor de mond: ‘Hoe kunt u koning zijn van 

een land waarin kunst en cultuur zijn wegbezuinigd. Waarin alles draait om 

entertainment en amusement, waarin kunst een linkse hobby wordt genoemd, waarin 

bijna alle schouwburgen op safe spelen met hun ‘voor elk wat wils-programmering’ en 

door verregaande commercialisering alleen nog de cijfers belangrijk zijn?’ vroeg zij 

retorisch aan koning Willem-Alexander. Haar felle betoog vond veel weerklank in een 

zaal vol Amsterdammers.  

Voorwoord
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In deze cultuurverkenning schetst de kunstraad een realistisch beeld van het culturele 

landschap en het culturele klimaat in de stad. We maken het niet mooier dan het is, 

maar zullen de successen die er ondanks de teruggelopen subsidies uit Den Haag zijn 

geboekt, zeker niet verhullen. Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland. Het 

aanpassingsvermogen aan nieuwe omstandigheden is zeer groot. Hier en daar, 

moeten we helaas constateren, is de rek eruit en wordt een onredelijke hoge 

inspanning verwacht voor de vergoeding die beschikbaar is. De sector zal zelf ook 

grenzen moeten stellen. Wanneer er minder middelen beschikbaar zijn, kan het aanbod 

misschien een of twee jaar dezelfde omvang behouden, maar dat kan niet op de lange 

termijn. 

Deze Verkenning toont bovenal de grote rijkdom van het culturele aanbod in de stad, 

dat met of zonder subsidie, maar altijd met ongewoon veel passie tot stand komt. De 

geestdrift en de discipline van makers, die bij alles wat zij doen streven naar perfectie 

en excellentie, kan een voorbeeld zijn voor andere sectoren in de stad. Een stad met 

zoveel hoogwaardige kunst, is een krachtige stad.  

 

 

Gerard de Kleijn,    Guikje Roethof, 

Voorzitter    Algemeen secretaris  
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Samenvatting  
 

Amsterdam is een vrijzinnige stad met een rijke historie. Ondanks de bezuinigingen op 

cultuur, heeft Amsterdam nog steeds een rijk geschakeerd aanbod gesubsidieerde en 

ongesubsidieerde culturele voorzieningen. De schakering van culturele initiatieven, 

groot en klein, in het centrum en buiten het centrum, is enorm. Juist deze veelheid en 

verscheidenheid maakt de Amsterdamse cultuur zo kleurrijk en eigenwijs. Mede dankzij 

de culturele diversiteit van Amsterdam groeit het wereldwijde netwerk van de 

instellingen in het kunstenplan. Waren de banden in het verleden vooral met de 

hoofdsteden van Europa en met New York, inmiddels zijn er levendige contacten met 

Johannesburg, Istanboel, Rio de Janeiro en Beijing. 

 

In deze Verkenning besteedt de kunstraad aandacht aan de trends in het veld en het 

culturele klimaat in de stad, daarna volgen de sectoranalyses. Met het oog op het 

volgende kunstenplan signaleert de kunstraad een aantal aandachtspunten, om te 

besluiten met een paar overwegingen. Voor zover er in de beschrijvingen van het 

culturele veld aanbevelingen worden gedaan, zijn deze te herkennen aan de 

dikgedrukte arcering.  

 

 

 
Trends  
 

Van binnen naar buiten 

Kunst breekt uit haar korset en verkent nieuwe wegen. Makers hebben niet alleen de 

podia en concertzalen in gedachten als zij hun werk vormgeven. Festivals bieden een 

eigentijdser podium. Ze zijn flexibel en vaak in de open lucht zodat er een groot en 

gemêleerd publiek op afkomt. Ook wordt de programmering meer fluïde. Crossovers 

tussen disciplines en genres overheersen in het aanbod. De raakvlakken met de 

samenleving worden onderzocht en opgezocht. Voor zover de kunsten ooit opgesloten 

zaten in hun ivoren toren, zijn ze daar voorgoed uit bevrijd. Cultuur is door de 

smartphone en internet voor iedereen, altijd en overal beschikbaar.  

 

Beleid gericht op jong 

De vergrijzing in de concertzalen die vandaag de dag zichtbaar wordt, is deels het 

gevolg van jarenlange verwaarlozing van de cultuureducatie. Om iedereen in staat te 

Samenvatting

Trends
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stellen de kracht en schoonheid van de cultuur te ervaren is een beleidswijziging in 

gang gezet waarin de focus meer op kunst voor jeugd en kinderen ligt.  

 

Van aanbod naar vraaggericht 

De culturele ervaring is een vorm van communicatie. In de blik van de toeschouwer 

komt het kunstwerk tot leven. Bewondering of afkeer, woede of bekoring, welke emotie 

een kunstwerk, voorstelling of concert oproept maakt niet uit. Van belang is de 

wisselwerking met het publiek. Door het toenemende cultureel ondernemerschap van 

de gesubsidieerde instellingen is het publieksbereik duidelijk aan het stijgen. Via 

(digitale) gemeenschappen en netwerken ontstaat een bundeling van vraag en kan er 

beter worden bemiddeld, bijvoorbeeld last minute, tussen vraag en aanbod. De 

kunstraad ziet dat veel kunstenplaninstellingen slimme databases inrichten en hoopt 

dat zij hun marketing zullen verbreden om nieuwe publieksgroepen aan te spreken die 

de weg naar de traditionele Amsterdamse instellingen nog niet hebben gevonden.  

 

 

 
Inhoud  
 

Financiën 

Vanwege de bezuinigingen staan enkele functies onder grote druk: de klassieke 

muziekensembles, de arthousefilm, de kleine theatergroepen, het experiment en het 

onderzoek hebben het zwaar. 

Het culturele aanbod dat vermaak en herkenning biedt, redt zich wel. Het culturele 

aanbod dat schuurt en veel van het publiek vraagt, heeft het moeilijk. 

Om het tekort aan subsidies van de overheid te compenseren, moet er meer betalend 

publiek worden getrokken. De Amsterdamse instellingen lijken daar deels in te slagen. 

Maar de kwakkelende economie maakt het een extra zware opgave. Afhankelijk van de 

functie van instellingen moeten zij hier meer of minder zwaar op afgerekend worden. 

 

Publiek 

De Amsterdamse musea en de festivals laten goede bezoekerscijfers zien. 

Stadsschouwburg Amsterdam blijft, vergeleken met de schouwburgen in Nederland, 

opvallend veel publiek trekken. Ook de cultuurhuizen (voorheen buurtaccommodaties 

genoemd) doen het goed. Ze spreken een divers publiek aan en brengen de gewenste 

internationalisering dichterbij. In de culturele sector zien we de opkomst van 

gemeenschappen rond bepaalde genres of projecten. Zo is daar Cineville voor de 

arthouse filmtheaters en de Indiepas voor het indie-muziekgenre. Dit community-

publiek verenigt zich tijdelijk en zorgt voor dynamiek en mobilisatie. Young Stedelijk en 

de Traandeelhouders zijn goede voorbeelden van publieksbinding. 

Inhoud
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Ondernemerschap 

De eigen inkomstennorm van 25 procent wordt in 2013 over de gehele linie gehaald. 

Voor de uitvoerenden zit er overigens wel een grens aan de rek in inkomsten. 

Ensembles en theatergroepen worden geconfronteerd met hogere huren (zalen worden 

ook ondernemender) en het is dringen geblazen op de sponsormarkt. De AKr 

adviseert de inkomstennorm voor het Kunstenplan 2017-2020 niet te verhogen. 

En daarnaast om exacter te benoemen wanneer er van deze norm mag worden 

afgeweken vanwege het accent op educatie, talentontwikkeling of experimentele 

verkenning. 

Om het ondernemerschap meer kansen te geven, is het bovendien stimulerend 

royaler te zijn ten aanzien van de vorming van een eigen vermogen. Dit vermogen 

zou dan gericht moeten zijn op rendabele investeringen of het uitvoeren van een 

onrendabel, maar inhoudelijk sterk programma. Het faillissement van New Art Space 

Amsterdam (NASA) in 2013, Felix Meritis en MC Theater in 2014 toont aan dat 

cultureel ondernemerschap met bedrijfsrisico's gepaard gaat. Hier ligt primair een 

verantwoordelijkheid voor de Raden van Toezicht.  

 

Samenwerking  

De samenwerking tussen culturele instellingen neemt toe maar niet in de gewenste 

mate. Alleen de erfgoed musea hebben daadwerkelijk hun backoffice activiteiten 

gebundeld. Podia blijven terughoudend met het delen van bedrijfsgegevens. Er zijn wel 

veel samenwerkingen op projectbasis en de sector investeert in het opbouwen van 

maatschappelijke verbindingen. De ketenverantwoordelijkheid is neergelegd bij de 

topinstellingen. Zij mogen worden aangesproken op de kansen die zij bieden aan 

jonge, talentvolle makers. Er zijn ook inspirerende voorbeelden, zoals het 

samenwerkingsverband 3Package Deal, waarin acht talenten begeleiding krijgen vanuit 

een netwerk van grote en kleine organisaties.  

 

Cultuureducatie 

De AKr sluit zich aan bij de uitspraak van de Akademie van Kunsten: ‘In de kunst draait 

het om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën. Cruciaal in 

een maatschappij waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en waar 

complexe vraagstukken vragen om creatieve denkers en doeners. Het huidige 

onderwijs richt zich te weinig op het ontwikkelen van dit soort vaardigheden. Integrale 

aandacht voor kunst vraagt dan ook om een andere inrichting van ons basis- en 

voortgezet onderwijs’.1 De kunstraad is een voorstander van het basispakket 

Cultuureducatie maar heeft zorgen over de uitvoering. Muziek heeft een voorsprong 

opgebouwd ten opzichte van andere disciplines. Er is een overstelpend aanbod, 

waaruit de scholen geen keus kunnen maken. De politiek wil naar een meer  

                                                
1 https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/kunst-in-de-klas 
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vraaggerichte aanpak. Dit raakt ook aan de positie van Mocca. De verplichting voor alle 

gesubsidieerde instellingen aan talentontwikkeling te doen draagt bij aan het 

overaanbod. De kunstraad stelt voor om deze generieke verplichting af te schaffen. 

 

 

 
Subsidiestelsel  
 

Subsidiestelsel 

De politieke betekenis van de vaststelling van het kunstenplan is, dat de gemeenteraad 

eenmaal in de vier jaar het debat voert over de legitimatie van cultuursubsidie. Die 

politieke legitimatie is noodzakelijk. Om de Amsterdammers zo veel mogelijk te 

betrekken bij het aanbod in de stad geeft de AKr in overweging één procent van de 

totale subsidie af te romen en ter besteding te geven aan een publiekskeuze per 

stadsdeel. Een dergelijke werkwijze betrekt het publiek direct bij het kunstenplan en 

geeft invulling aan Heel de stad!. 

De verdeling van de subsidiegelden over de sectoren blijft door de jaren heen 

opvallend stabiel.2 Veranderingen in het landelijke beleid hebben bijgedragen aan een 

verschuiving van middelen van podia naar aanbod. De digitalisering kan aanleiding 

geven tot verschuivingen van de traditionele disciplines naar de nieuwe media. Een 

toename van crossovers kan gevolgen hebben voor de monodisciplinaire indeling van 

de kunstenplansystematiek.  

Met het oog op de sterk gestegen vaste lasten van instellingen in het kunstenplan ligt 

een krimp van de ‘stenen’ infrastructuur voor de hand, ook omdat er steeds meer 

aanbod in de buitenlucht vertoond wordt.  

De AKr adviseert de driedeling: functionele ruimte op naam/functionele ruimte niet op 

naam/vrije ruimte te handhaven en de functionele ruimte op naam te beperken tot de 

iconische instellingen met een vastgoed component. De functionele ruimte niet op 

naam kan met enkele functies worden uitgebreid. 

 

 

 
 Werkwijze 
 

Ter voorbereiding van deze cultuurverkenning heeft het bestuur van de kunstraad op 

20 juni 2013 een onderzoeksopzet vastgesteld. De commissies van de kunstraad 

hebben tussen 1 september 2013 en 4 juli 2014 in een aantal vergaderingen een 

                                                
2 Dit blijkt uit een vergelijking van de afgelopen drie kunstenplannen. 

Subsidiestelsel

Werkwijze



11 Samenvatting

 
 

11 
 

analyse van de eigen sector gemaakt. Hierbij waren veertig adviseurs betrokken.  

Dit materiaal is in ruwe vorm naar het bestuur van de AKr gegaan die 

houtskoolschetsen heeft opgesteld. Deze concept-sectoranalyses zijn besproken met 

verschillende geledingen van Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI), alvorens ze 

werden voltooid en vastgesteld door het bestuur van de Amsterdamse Kunstraad.  

 

ACI-AKr bijeenkomsten 

De bijeenkomsten met het veld vonden plaats op diverse locaties en zijn gefaciliteerd 

en genotuleerd door ACI.  

De kunstraad was zeer verheugd over de grote opkomst. Veel culturele instellingen 

hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om met de kunstraad in gesprek te gaan 

over de concept teksten (zie bijlage 3). De kunstraad heeft dankbaar gebruik gemaakt 

van de opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten en heeft geprobeerd om recht te doen 

aan de inzichten van het veld, maar de kunstraad geeft vanuit zijn eigen 

verantwoordelijkheid een onafhankelijke beschrijving van het culturele landschap, wars 

van politieke en/of specifieke belangen. Het feit dat de directeuren van instellingen 

aanwezig waren bij de bijeenkomsten wil niet zeggen dat zij zich committeren aan de 

tekst van de Verkenning 2014. 

 

Uitwerking 

Tegen de gewoonte in heeft de kunstraad besloten in deze Verkenning veel concrete 

voorbeelden te noemen. Dit bevordert de herkenbaarheid van de beschreven 

ontwikkelingen en maakt weerwoord mogelijk. De kunstraad wil daar twee belangrijke 

kanttekeningen bij maken:  

1.- dat er een of meerdere instellingen genoemd worden, betekent niet dat andere 

instellingen niet actief zijn op dit aspect.  

2.- voorbeelden belichten slechts een aspect van de werking van kunstinstellingen en 

mogen niet verward worden met een beoordeling van deze instellingen in het kader van 

het kunstenplan.  
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1 Trends 
 

1.1 Festivalisering 

 

Amsterdam is een echte festivalstad. Van het totaal aantal festivals in Nederland vindt 

het merendeel plaats in de hoofdstad. De groei van het aantal festivals neemt na een 

lichte daling in 2012, weer toe.3 Ook de bezoekersaantallen nemen toe. 

Multidisciplinaire zomerfestivals zijn hierin sterk in de meerderheid en ook gratis 

festivals doen het goed.  

Voor een beter begrip van de festivalsector is het goed een onderscheid te maken 

tussen commerciële festivals en gesubsidieerde festivals. Er zijn gesubsidieerde 

festivals, waaronder een topfestival als het Holland Festival, er zijn festivals die op een 

community zijn gericht, zoals Kwaku Summer Festival, en er zijn evenementen die zich 

festival noemen maar in feite een braderie zijn. Van de festivals waarvoor een 

toegangskaart gekocht moet worden, heeft het publiek het meeste geld over voor het 

Amsterdam Dance Event.4 Van de vrij toegankelijke festivals heeft de Uitmarkt de 

hoogste bezoekersaantallen.  

De belangrijkste festivallocaties in de stad voor buitenfestivals zijn het Westerpark, de 

NDSM-werf, het Java-eiland, het Amsterdamse Bos en Spaarnwoude. Het Leidseplein 

en het Museumplein zijn in trek vanwege de beschikbare indoor locaties. 

Openluchtfestivals spreken over het algemeen een jonger publiek aan en publiek dat in 

de regel niet zo makkelijk te bewegen is een concertzaal te bezoeken. De meeste 

festivals oriënteren zich op een (jong) volwassen publiek, een belangrijke uitzondering 

hierop is Cinekid dat gericht is op de jeugd. 

 

Een nieuw publiek 

Festivals bieden kunstenaars de mogelijkheid buiten de gebaande paden te treden en 

buiten de instellingen om op zoek te gaan naar een nieuw publiek. Door de buzz rond 

het festivalmerk maken de festivals artistiek hoogstaande producten toegankelijk voor 

een groot publiek. Een festival heeft een drempelverlagend effect. Enkele die een 

duidelijke niche bedienen, zijn er door goede marketing in geslaagd toonaangevend te 

worden.  

De festivals die voor en door jongeren en jonge makers georganiseerd worden, 

brengen niet alleen een prettige reuring in de stad, zij spelen ook een belangrijke rol in 

talentontwikkeling. In de danssector vervullen de festivals een verbindende rol tussen 

de instellingen. Een crossover als Cinedans brengt filmpubliek in contact met moderne 
                                                
3 Respons (2014). Festivalonderzoek. Factsheet 2013. 
��Ibid.�
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choreografieën. Sommige festivals geven diepgang aan een genre dat anders niet of 

nauwelijks aan bod zou komen. Een aantal artistiek hoogwaardige festivals vergroot 

het publieksbereik door een concours te verbinden aan het programma en met de 

winnaars een vervolgtournee af te spreken.  

 

Artistieke kwaliteit en experiment 

De kwaliteitsfestivals doen het goed en dragen bij aan de gewenste creatieve en 

internationaal georiënteerde uitstraling van Amsterdam. Hun belang en toegevoegde 

waarde worden ook in het buitenland erkend. Sommige festivals ontvangen Europese 

subsidies omdat ze worden gezien als uitvoerder van een culturele functie met een 

Europese dimensie. Veel Amsterdamse festivals worden bezocht door ‘professionals 

uit de business’ die in de marge van het festival handeldrijven in artistieke producties. 

Amsterdam kan hierdoor een belangrijke schakel zijn in de relaties tussen het culturele 

veld en de industrie in sectoren als muziek en film.  

Veel festivals spelen zich af in het ‘informele’ of commerciële circuit. Het aanbod in het 

commerciële circuit wordt meer hybride, dat wil zeggen dat festivals een podium bieden 

aan zowel muziek als theater maar ook aan culinaire activiteiten. Deze evenementen 

zijn een geduchte concurrent voor de festivals met een artistieke programmering, maar 

kunnen ook een nieuw publiek in contact brengen met artistiek aanbod. De hausse aan 

festivals, die mede ontstaat doordat tal van activiteiten zich festival noemt, mag er niet 

toe leiden dat de festivals met een artistieke opdracht in het gedrang komen.  

 

Stadspromotie 

Culturele festivals worden overal ter wereld ingezet voor stadspromotie en Amsterdam 

vormt hierop geen uitzondering. I amsterdam heeft voor 2014 acht 

festivals/evenementen geselecteerd die volgens het marketingbureau van de stad het 

DNA van Amsterdam het beste vertegenwoordigen. 5 

 

 
 

Deze acht festivals zijn als ‘icoonfestival’ bestempeld, en kregen extra aandacht binnen 

de internationale festivalcampagne van het marketingbureau. Alle acht zijn creatief, 

origineel, hebben een internationale uitstraling en zijn typisch Amsterdams, aldus  

                                                
5 Pluk de Nacht, Kwaku Summer Festival, Gay Pride, Over het IJ, Holland Festival, 

Robeco SummerNights, Grachtenfestival en Mysteryland. 

Met 2,1 miljoen subsidie werd door 
de festivals een omzet van 13 miljoen 
gerealiseerd 
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I amsterdam.6 Het idee is dat festivals creatieve bezoekers aantrekken en daarmee ook 

creatieve bedrijvigheid in de stad stimuleren.  

De zestien (gesubsidieerde) zomerfestivals in Amsterdam trokken dit jaar samen  

2 miljoen bezoekers. Met 2,1 miljoen subsidie werd een omzet van 13 miljoen 

gerealiseerd.7 

 

Ondernemerschap 

Festivalisering kan gezien worden als een gevolg van een verschuiving in de 

cultuursector naar meer cultureel ondernemerschap. Voor kleine en jonge initiatieven, 

die beginnen als ‘project’, bieden festivals de mogelijkheid om meerdere dagen te 

spelen waardoor kosten van de makers beter gedekt kunnen worden. Festivals kunnen 

meer risico’s nemen en qua zaalgrootte meer maatwerk bieden dan een 

accommodatie.  

De eis van het Fonds Podiumkunsten een afgesproken aantal speelbeurten per 

seizoen te maken,8 werkt eveneens de verschuiving van binnen naar buiten in de hand. 

Gezelschappen in de podiumkunsten hebben naast hun optredens in het theater 

festivals nodig om hun speelbeurten te halen.  

De gesubsidieerde festivals realiseren beduidend meer eigen inkomsten dan tien jaar 

geleden. Horeca is een vast bestanddeel bij de zomerfestivals en soms de kurk waar 

het geheel op drijft. Daarbij moet men zich wel realiseren dat het ondernemerschap 

zich ook kan uitstrekken tot de artiesten, de technici en het horecapersoneel.  

Alle festivals hebben direct of indirect te maken gekregen met de landelijke 

bezuinigingen op de kunsten. De vrees bestaat dat met het verdwijnen van de 

stadsdeelraden in 2014 ook lokale subsidie en ontwikkelgelden verloren gaan.  

 

Samenwerking festivals  

Meer samenwerking tussen gesubsidieerde festivals op het gebied van backoffice, 

techniek en marketing kan leiden tot een groter rendement. Een festival als Over het IJ 

werkt samen met Oerol om een podium te kunnen bieden aan beeldbepalend 

margetheater en beginnende makers. Juist die samenwerking maakt meer middelen 

vrij voor dit jonge talent. Festivals met een hoogwaardig artistiek aanbod blijven 

kwetsbaar, omdat ze op een hoog kostenniveau zitten en commerciële partijen hen niet 

altijd interessant vinden voor sponsoring.  

 

 

 

                                                
6 http://www.iamsterdam.com/nl/amsterdam-marketing/over-amsterdam-

marketing/nieuws/nieuwsartikelen/amsterdam-marketing-lanceert-festivalcampagne 
7 Raming van Amsterdams Festival Overleg (AFO), tijdens AKr-ACI overleg.�
8 Zie het reglement van Fonds Podiumkunsten: 

http://www.fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/meerjarige_activiteitensubsidies 
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Overlast?  

Het initiatief tot het opzetten van een festival hangt vaak samen met de buurt, zo zijn 

Appelsap en het Amsterdam Roots Festival ontstaan in het Oosterpark. Deze festivals 

zijn ingebed in de omgeving, maar de bevolkingssamenstelling rond het park is in de 

loop der tijd veranderd en de festivals zijn gegroeid, waardoor er steeds meer protest 

wordt aangetekend tegen de (geluids- en milieu)overlast die de groei met zich 

meebrengt. Het is de politieke vraag of Amsterdam evenementen de vrije teugel geeft 

of meer als marktmeester gaat optreden en eisen stelt op gebied van kwaliteit en 

spreiding. 

 

 

Edinburgh 

Het Fringe Festival in Edinburgh is met meer dan 2 miljoen bezoekers het grootste 

theaterfestival in Europa. Voorstellingen in het kader van het Edinburgh Fringe Festival zijn 

verspreid over bijna 300 locaties in de stad.9 Het ‘moeilijke’ aanbod zit in de 

dagprogrammering, ’s avonds zijn de toegankelijkere voorstellingen zoals die van de stand-

up comedians.  

De gemeente Edinburgh verstrekt een bescheiden subsidie aan het Edinburgh Fringe 

Festival, maar is zeer actief op facilitair gebied. Qua schaalgrootte is de organisatie 

vergelijkbaar met het sportfestijn de Commonwealth Games, vertelt Lindsay Robertson, 

hoofd kunstzaken van Edinburgh, en zo wordt het festival ook bejegend. 

Onderwijsaccommodaties worden beschikbaar gesteld, elektriciteit wordt geleverd, 

vergunningen worden snel verstrekt. Het festival is erg blij met de vruchtbare samenwerking 

en actieve ondersteuning.   

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 www.edfringe.com/about-us 

Edinburgh
Het Fringe Festival in Edinburgh is met meer dan 2 miljoen bezoekers het 

grootste theaterfestival in Europa. Voorstellingen in het kader van het Edinburgh 

Fringe Festival zijn verspreid over bijna 300 locaties in de stad.9 Het ‘moeilijke’ 

aanbod zit in de dagprogrammering, ’s avonds zijn de toegankelijkere voorstel-

lingen zoals die van de stand-up comedians. 

De gemeente Edinburgh verstrekt een bescheiden subsidie aan het Edinburgh 

Fringe Festival, maar is zeer actief op facilitair gebied. Qua schaalgrootte is de 

organisatie vergelijkbaar met het sportfestijn de Commonwealth Games, vertelt 

Lindsay Robertson, hoofd kunstzaken van Edinburgh, en zo wordt het festival 

ook bejegend. Onderwijsaccommodaties worden beschikbaar gesteld, elektriciteit 

wordt geleverd, vergunningen worden snel verstrekt. Het festival is erg blij met 

de vruchtbare samenwerking en actieve ondersteuning.  
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1.2 Meer ondernemerschap 

 

De roep om meer cultureel ondernemerschap is door de meeste instellingen 

voortvarend opgepakt. De subsidie maakt gemiddeld 23 procent uit van de totale 

baten.10 Een verrassend goede score, die afrekent met het beeld van een 

subsidieafhankelijke sector. Dit is niet uitsluitend het gevolg van de bezuinigingen op 

de culturele instellingen van 1 januari 2013. Het is een trend die al langer gaande is. 

Het percentage eigen inkomsten op de totale lasten is in het afgelopen decennium flink 

gestegen. De AKr vergeleek de cijfers van vijftien Amsterdamse toonaangevende 

musea en theaters in 2001 met 2013. Deze groep (voornamelijk instellingen in de 

functionele ruimte) verwierf in 2001 gemiddeld 35 procent eigen inkomsten, tien jaar 

later was dat 45 procent.  

 

Marketing 

Het ondernemerschap gericht op het vergroten van het publieksbereik komt onder 

meer tot uiting in verrassende samenwerkingen tussen makers en instellingen. Musea 

en grote merken werkten samen aan de tentoonstellingen Marcel Wanders: Pinned Up 

in het Stedelijk Museum Amsterdam en 50 jaar Barbie in Tassenmuseum Hendrikje. 

Merken kregen door deze samenwerking museale context en musea konden meeliften 

op de marketingwaarde van de merken.  

 

 
 

Maar als de verkoopbaarheid en toegankelijkheid belangrijker worden dan de kwaliteit 

van de programmering, zullen de directies van de instellingen en hun Raden van 

Toezicht tegenwicht moeten geven.  

Innovatie is een belangrijke component van het cultureel ondernemerschap. 

Instellingen stoppen in de volle breedte veel energie in het actualiseren van hun 

programmering en in het aangaan van nieuwe verbanden. De meeste instellingen 

                                                

10 Gemeente Amsterdam (2014). Kunst en Cultuur in Cijfers. Kwantitatieve gegevens 

Kunstenplaninstellingen 2013. Amsterdam. 
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versturen nieuwsbrieven en zijn actief op de sociale media. Maar instellingen worstelen 

ermee dat voor deze laatste investering nog geen verdienmodel bestaat. Gezamenlijke 

marketing gericht op goed gedefinieerde doelgroepen zet meer zoden aan de dijk. 

 

Generatiekloof 

De Kwink Groep11 die in opdracht van het Fonds Podiumkunsten de productie- en 

compositiesubsidies evalueerde, stelt dat er in reactie op de bezuinigingen een 

‘generatiekloof’ zichtbaar is: ‘Gevestigde makers zien subsidies eerder als een 

verworven recht en hebben geen ervaring met het genereren van andere inkomsten. 

Beginnende makers zijn meer opgeleid met het idee dat subsidies schaars zijn. Voor 

beginnende makers vormen het verwerven van alternatieve inkomstenbronnen en het 

integreren van het zakelijke en artistieke perspectief, vaak randvoorwaarden voor het 

voortzetten van hun carrière’.12 Deze ‘generatiekloof’ is ook in Amsterdam zichtbaar, 

maar verschilt per discipline en vervolgens ook weer per genre. 

 

Sponsorinkomsten 

De private sector heeft het verlies aan overheidssubsidies niet kunnen compenseren. 

Binnen de disciplines hebben grotere instellingen een sterkere positie op de 

sponsormarkt dan de middelgrote en kleine gezelschappen. De inkomsten uit 

sponsoring in de danssector zijn niet slecht, maar ze zijn geheel toe te schrijven aan de 

prestatie van Nationale Opera en Ballet. De overige dansgroepen doen het net als de 

theatergezelschappen slecht op de sponsormarkt. Bij de beeldende kunst vallen zowel 

de inkomsten uit kaartverkoop als de inkomsten uit sponsoring tegen. De discipline 

muziek, die met klassiek, modern, pop, jazz en wereldmuziek op verschillende markten 

actief is, laat een wisselend beeld zien. De musea trekken veel publiek en ze 

investeren langjarig in het verkrijgen van sponsorinkomsten. Ook de filmsector zit 

duidelijk in de lift: de bezoekersaantallen stijgen en daarmee de publieksinkomsten, 

maar de inkomsten uit sponsoring blijven achter.  

 

Schaarste en concurrentie 

Een groot aantal instellingen in Amsterdam worstelt dagelijks met een gebrek aan 

middelen. Podia steken veel tijd en energie in horeca en zaalverhuur. Voor 

muziekensembles en theatergroepen is ondernemerschap een voorwaarde geworden 

voor de continuïteit van de organisatie. Op veel plekken wordt met weinig middelen 

bovenmatig goed gepresteerd. Het maatschappelijk en artistiek rendement van de 

kunstenplansubsidies ligt hoger dan ooit.  

                                                
11 Gooskens et al., (2014). Evaluatie productie- en compositiesubsidies Fonds 

Podiumkunsten. Den Haag: Kwink Groep. 

(www.fondspodiumkunsten.nl/content/nieuws/i_506/EindrapportEvaluatieProductieenCo

mpositi.pdf) 
12 Gooskens et al., (2014), p. 6-7.�
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In de praktijk leidt het streven naar het verhogen van de eigen inkomsten er ook toe dat 

instellingen hogere bedragen aan elkaar in rekening brengen. Podia zijn steeds minder 

bereid uitkoopsommen te betalen en stellen de partage-afdracht bij in hun voordeel. Dit 

maakt het voor muziekensembles en theatergroepen moeilijk hun speelbeurten te 

halen en hun publiek te bereiken. Een deel van de tijd worden gesubsidieerde podia 

ingezet voor commerciële verhuur. Aangezien podia streven naar een zo hoog 

mogelijke bezettingsgraad zijn ze minder geneigd het ‘moeilijke’ aanbod te 

programmeren.  

Het ‘gewilde’ aanbod gaat soms aan de gesubsidieerde podia voorbij omdat dominante 

spelers op de markt voor bemiddeling van sterren en solisten een machtspositie 

kunnen opbouwen waarmee ze de prijzen dicteren en exclusiviteit kunnen afdwingen. 

Een interessant offensief tegen de te commercieel gedreven programmering is 

Anonymous in Paradiso Noord. Anonymous weigert de namen te noemen van de acts 

die optreden; ‘Grote namen worden keer op keer geprogrammeerd en houden de 

doorstroming van nieuwe talenten tegen. Artiesten vragen en krijgen de hoofdprijs en 

toegangskaarten worden onbetaalbaar’.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 www.paradiso.nl/web/Agenda-Item/Anonymous-Locatie-Paradiso-Noord-

Tolhuistuin.htm 
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1.3 Minder geld voor makers 

 

De meeste makers in de culturele sector hebben zich altijd tevreden gesteld met een 

bescheiden inkomstenniveau. De financiële crisis, forse bezuinigingen op cultuur en 

media, en nieuwe verdienmodellen ten gevolge van de digitalisering, hebben sinds 

2008 de inkomenspositie van makers verslechterd. Deze ontwikkeling is speciaal 

zorgelijk voor Amsterdam omdat het percentage banen in de creatieve industrie, 

bestaande uit de kunsten, media en entertainment en de creatief zakelijke 

dienstverlening groter is dan in Nederland als geheel. Meer dan 57.000 mensen zijn 

volgens de laatste ramingen van Bureau Onderzoek en Statistiek werkzaam in deze 

sector waarvan 23.000 in de kunsten.14 

De Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK) uitte recent haar zorgen over 

het afbrokkelend werkgeverschap in de theatersector waar een circuit ontstaan is van 

zzp-ers met slechte arbeidsvoorwaarden die bovendien de kans lopen verdrongen te 

worden door onbetaalde stagiairs.15 De Raad voor Cultuur signaleerde eerder ‘veel 

stille armoede onder kunstenaars’. Meer dan de helft van de acteurs verdient minder 

dan 12.000 euro per jaar.16 

In alle disciplines knelt het. Nu de (particuliere) fondsen minder geld beschikbaar 

hebben, durven makers bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) geen 

volwaardige begroting meer in te dienen. In het kunstenplan blijven vaste lasten, zoals 

gebouw gebonden kosten, meestal overeind, maar in de activiteitenlasten wordt 

geknepen, met als resultaat dat freelancers en toeleveranciers van bijvoorbeeld tekst, 

fotografie, muziek of grafisch materiaal, geen redelijke vergoeding meer ontvangen.  

De overheidsbezuinigingen hebben geleid tot een versnelde vorm van flexibilisering 

van de arbeidsmarkt die sterk doet denken aan ‘Amerikaanse toestanden’. Steeds 

minder makers en uitvoerenden slagen er in hun hoofdinkomen te verdienen met 

autonome, artistieke producties. De nieuwe verdienmodellen voor culturele producten 

die ook digitaal kunnen worden verspreid, vallen bijna altijd ongunstig uit voor de 

makers.  

                                                
14 Gemeente Amsterdam. Bureau Onderzoek en Statistiek. Amsterdam in cijfers 2014.   
15 Zie onder andere de brieven ‘Theaterproducenten richting 2017-2020’ en 

‘Dansproducenten richting 2017-2020’: http://www.napk.nl/podiumkunstproducenten-

leveren-input-voor-agenda-cultuurbeleid-2017-2020/ 
16 Raad voor Cultuur (2014). De Cultuurverkenning. Ontwikkelingen en trends in het 

culturele leven in Nederland. Den Haag. p.25�
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Per discipline 

Amsterdamse muziekensembles moeten steeds vaker onbetaald repeteren, hetzelfde 

geldt in iets mindere mate voor theater- en dansgezelschappen. Er worden bijna geen 

uitkoopsommen meer betaald. Van de artiesten wordt vaak verwacht dat ze zelf de 

promotie verzorgen en de financiële risico’s van een concert op zich nemen. 

 

 
 

Ook in de beeldende kunst is er discussie, aangezwengeld door Beeldende Kunst 

Nederland (BKNL), over honoraria en het ontbreken van hang- en stagelden in musea 

en presentatie-instellingen.  

Schrijvers, componisten en andere scheppende kunstenaars zien de mogelijkheden om 

bij de landelijke fondsen beurzen aan te vragen in snel tempo minder worden. 

Opdrachtgevers zijn slechts in enkele gevallen bereid te financieren. De tijd is voorbij 

dat auteurs op grond van een globaal idee voor een boek een voorschot van hun 

uitgever kregen. Tegenwoordig zijn uitgevers vaak niet meer bereid een manuscript in 

productie te nemen, als ze geen heldere business case zien. Door de focus op jong en 

nieuw hebben schrijvers, die niet tot het besteller segment horen, moeite om in hun 

onderhoud te voorzien. Optredens moeten uitkomst bieden, maar die zijn door 

bezuinigingen op de podia en festivals vaak onbetaald.  

Veel filmmakers hebben moeite het hoofd boven water te houden. Voor scenaristen en 

regisseurs, waarvan velen woonachtig en werkzaam in Amsterdam, geldt een 

inkomensvermindering als gevolg van de crisis en de bezuinigingen. De voorziene 

opheffing van het Mediafonds in 2016 is de volgende aderlating voor het producerende 

deel van de filmketen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de artiesten wordt vaak verwacht 
FCV�\G�FG�ƂPCPEKÇNG�TKUKEQoU�QR�\KEJ�PGOGP
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1.4 Een toename van crossovers 

 

Veel artistieke creaties zijn tegenwoordig te typeren als mengvormen van verschillende 

disciplines, zogenaamde crossovers. De alomtegenwoordigheid van crossovers in de 

culturele sector in Amsterdam is het gevolg van een aantal ontwikkelingen: de opkomst 

van e-cultuur (de steeds veranderende relatie tussen de nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën en de productie en consumptie van cultuur en de kunsten), 

de veranderende houding van kunstenaars ten opzichte van de maatschappij en de 

economische noodzaak tot veranderen als gevolg van de landelijke bezuinigingen in de 

kunst- en cultuursector. 

 

Culturele crossovers 

In Amsterdam ontstaan crossovers die niet alleen genres, maar ook culturen 

overbruggen. Podium Mozaïek in Amsterdam-West programmeert wereldmuziek, 

theater, kleinkunst en dans uit binnen- en buitenland. De producties kunnen worden 

beschreven als crossovers tussen verschillende culturen. Een voorbeeld is de 

theatervoorstelling De handen van Fatma. Het vertelt een verhaal van de eerste 

generatie Marokkaanse vrouwen die hun man vergezelden naar zijn nieuwe thuisland. 

Door zich naast het traditionele toneelpubliek te richten op de (in dit geval) 

Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam, bedient Podium Mozaïek een groot publiek 

met crossculturele producties en programma’s. 

 

Transmediale vertellingen 

Net als in de rest van Nederland zien we in Amsterdam dat transmediale kunstuitingen 

in opkomst zijn, waarbij kunstenaars gebruik maken van verschillende mediaplatforms 

om een samenhangend verhaal te vertellen. Kunstenaars combineren hun voorstelling 

met een website, waarop naderhand fragmenten terug zijn te zien en richten social 

media communities in waar ze met hun publiek kunnen interacteren.  

Een voorbeeld van dit transmediaal vertellen is Waterwolf van Duo Leeghwater, een 

concertserie op locatie in de drie gemalen van de Haarlemmermeer. Het programma 

gaat over de geschiedenis van de drooglegging en de voortdurende strijd tegen het 

water. Het publiek hoort muziek van de 17e eeuw tot nu, op een informele en 

toegankelijke manier gepresenteerd, aangevuld met vertellingen en anekdotes uit de 

geschiedenis van de Haarlemmermeer. Duo Leeghwater presenteert haar projecten via 

een website met onder andere een video trailer van de voorstelling, een Facebook 

pagina en een digitale nieuwsbrief. 
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Maatschappelijke impact 

Een andere ontwikkeling is de veranderde verhouding van kunstenaars tot de 

maatschappij. Veel artistieke projecten hebben naast hun artistieke waarde ook 

maatschappelijke impact als doelstelling. Er wordt niet altijd een fysiek object 

gecreëerd of een voorstelling gepresenteerd, maar bijvoorbeeld een maaltijd gekookt 

door de kunstenaar in een museum, waarna bezoekers samen kunnen eten en met 

elkaar in gesprek gaan. Deze benadering maakt dat de grenzen tussen de 

kunstensector en de rest van de economie soms vloeiend in elkaar overlopen. 

Kunstenaars zien de maatschappij dan ook als hun canvas. Een voorbeeld hiervan is 

de Tostifabriek van Mediamatic, waar in zeven maanden de drie ingrediënten van een 

tosti werden geproduceerd. Graan werd gezaaid en koeien en varkens werden bij de 

Van Gendthallen gehouden, om hiermee de Amsterdammers bewust te maken van het 

productieproces van de tosti, het op het oog simpele lunchgerecht. Gedurende de lente 

en zomer werden buurtbewoners en schoolklassen uitgenodigd om te komen helpen op 

de boerderij.  

Bij de Sustainist Design workshop van The Beach werkten studenten van de Reinwardt 

Academie en de Academie van Bouwkunst samen met ontwerpers en buurtbewoners 

aan plannen om de leefbaarheid van de Wildeman buurt in Amsterdam Nieuw-West te 

vergroten.  

 

 
 

Het samenbrengen van verschillende groepen in dergelijke broedplaatsen of labs biedt 

kunstenaars de mogelijkheid om daadwerkelijk maatschappelijk effect te 

bewerkstellingen met hun projecten en interventies. Projecten als deze maken duidelijk 

dat het mengen van disciplines eigenlijk gemeengoed is geworden in de kunst- en 

cultuursector.  

 

Vernieuwing bij presentatie-instellingen 

Crossovers en vernieuwende kunstuitingen kunnen alleen bloeien in een culturele 

infrastructuur waarin het samen werken, leren en ontwikkelen door kunstenaars, 

wetenschappers en ondernemers mogelijk is. Hiervoor zijn toonaangevende 

presentatie-instellingen (of zelfbenoemde ontwikkelinstellingen) als Waag Society en 

Mediamatic van cruciaal belang. In deze en andere ontwikkelinstellingen wordt, door 

nieuwsgierigheid gedreven, onderzoek gedaan. De nieuwe vormen, ideeën en kennis 

die dat oplevert, vormen de basis van waaruit vernieuwende culturele uitingen en 

producties voortvloeien.  

Daarnaast hebben deze instellingen een rol te vervullen op het gebied van 

talentontwikkeling. Individuele kunstenaars moeten meer dan voorheen zelf hun eigen 

Het mengen van artistieke disciplines 
is gemeengoed geworden in de kunst- 
en cultuursector
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weg vinden, ontwikkelinstellingen dienen als platform waar ze kunnen experimenteren, 

netwerken en leren. Vanuit plekken als broedplaats Garage Notweg worden allerlei 

verschillende projecten opgestart, waarin het lokaal samenbrengen van makers, 

buurtbewoners, kunstenaars en ondernemers centraal staat met als doel het realiseren 

van duurzame verandering in de buurt.  
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1.5 Digitalisering zet door 

 

Over e-culture en medialisering van de samenleving zijn in de afgelopen decennia 

talrijke adviezen en rapporten verschenen. De kansen liggen bij de artistieke productie, 

de publiekswerving (distributie) en aan de consumentenkant (de vraag). Het internet is 

in staat deze functies samen te voegen. Alles kan in real time en op elk gewenst 

moment op elke plaats voor iedereen toegankelijk zijn.  

Maar de digitale kansen leiden niet tot extra inkomsten zolang de verdienmodellen voor 

internetcontent niet ontwikkeld zijn. Dat is ook de reden dat instellingen juist op deze 

afdeling fte’s schrappen. 

 

Streaming 

Met Fabchannel waren de instellingen rond het Leidseplein er vroeg bij. Samen met het 

NOB en xs4all werd live streaming mogelijk gemaakt vanuit Paradiso naar Los Angeles 

en Barcelona. Ondanks een participatie van de gemeente in dit vernieuwende initiatief 

(naast andere investeerders) hield Fabchannel in 2009 op, omdat het niet kon voldoen 

aan de gestelde rendementseisen. Hier is leergeld betaald. Niet alle technische 

mogelijkheden sluiten aan op een vraag bij het publiek. Bovendien kan streaming over 

internet problemen van auteursrechtelijke aard met zich mee brengen.  

Toch komt live streaming van aanbod steeds meer voor en biedt het een uitstekende 

mogelijkheid om met dezelfde investering meer mensen te bereiken. Topinstellingen 

als het Koninklijk Concertgebouworkest en Nationale Opera en Ballet streamen 

concerten en voorstellingen naar buitenlandse theaters om hun internationale publiek 

te bedienen. Een debatcentrum als De Balie stelt een groot deel van het aanbod live ter 

beschikking op het internet. Ook individuele makers kunnen hun werk zelf via internet 

verspreiden, bijvoorbeeld via YouTube en Vimeo. Aangezien het internet een oneindige 

capaciteit heeft, is de vindbaarheid van kleine, individuele initiatieven een probleem. 

Marketingcampagnes via de oude of nieuwe media zijn vereist om een digitaal publiek 

op te bouwen.  

 

Virtual reality 

Beleving is een steeds belangrijker bestanddeel van de culturele ervaring. Hierbij 

kunnen de digitale middelen een extra verdieping teweegbrengen. Zo was 

stadsgezelschap International Choreographic Arts Centre (ICK) met Oculus Rift op de 

Uitmarkt. Deze Oculus Rift virtual reality headset werd gecombineerd met een 

G8EFI8D@J:?<����e�M@;<F-opname van The Sopranos. De ‘toeschouwer’ kon 360 

graden om zich heen kijken tijdens het afspelen van de video en kreeg door de 
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combinatie dansvoorstelling, virtual reality headset <E����eM@;<F�;<�@CCLJ@<�zelf ook op 

?<K�GF;@LD�K<�JK88E�K<IN@AC�FM<I8C�FD�?<D�?<<E�;<�MFFIJK<CC@E>�9<Q@>�N8J� 

�<�<I=>F<;@EJK<CC@E><E�D8B<E�JK<<;J�M8B<I�><9IL@B�M8E�DLCK@D<;@8��*IFA<:K@<J�<E�=@CDJ
�

KFL:?J:I<<EJ met afbeeldingen, tekst-
�8L;@F-, of videofragmenten en interactieve 

g8D<J�;I8><E�9@A�88E�;<�DF;<IE<�DLJ<LD<IM8I@E>��,<<;J�@E������FEKN@BB<C;< Waag 

Society samen met het �DJK<I;8D�'LJ<LD�;<�DLJ<LD-8GG�MFFI�M@IKL<C<�KFLIJ�;FFI�

;<�JK8;��#EKLJJ<E�?<99<E�M<<C�DLJ<8�<<E�<@><E�8GG�MFFI�?<K�9@E;<E�M8E�?<K�GL9C@<B�

voor en na het bezF<B�<E�MFFI�?<K�9@<;<E�M8E�<OKI8�@E=FID8K@<�F=�9<C<M@E>��)FB�;FFI�

KF<G8JJ@E>�M8E�8E;<I<�K<:?E@<B<E�QF8CJ�+,-codes en Augmented Reality BI@A>K�;<�

9<QF<B<I�<<E�@EK<I8:K@<M<�<IM8I@E>���FFI�<<E�JKI<<GA<J:F;<�E88JK�<<E�BLEJKN<IB�K<�
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Actieve omgang met het erfgoed 
draagt bij aan historisch besef, 
smaakontwikkeling en burgerschap
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Sociale media 

Gemeenschappen en netwerken ontstaan op verschillende plekken. Netwerken zijn 

actief op een of meerdere van de volgende gebieden: presentatie, 

marketing/fundraising en vraagbundeling. Nieuwe publieksgroepen worden via 

Facebook en andere social media verleid om buiten kantooruren op nieuwe locaties 

kennis te maken met culturele initiatieven. Een voorbeeld van een dergelijk project is 

het KANTOR Festival. De lege werkvloer van De Sloot Office verandert een aantal 

weekenden per jaar in een cultureel podium voor divers creatief talent. In het pand zijn 

voor de gelegenheid o.a. een bioscoop, theater, restaurant, galerie en verschillende 

danspodia gebouwd. Gerenommeerde instellingen zoals EYE Film Instituut Nederland, 

Nationale Opera en Ballet en de Kleine Komedie doen hier aan mee. Door op een 

nieuwe plek gezamenlijk te programmeren, proberen deze instellingen nieuwe 

publieksgroepen (in dit geval met name jongeren) te bereiken. 

 

Marketing en fondsenwerving 

Naast projectmatige samenwerking creëren Amsterdamse culturele instellingen een 

groot aantal netwerken voor fundraising en publieksbinding. Op dit gebied zijn 

verschillende typen netwerken te onderscheiden: donateur netwerken, netwerken 

rondom individuele kunstenaars, samenwerkingsverbanden om nieuwe 

publieksgroepen te bereiken, gezamenlijke marketinginitiatieven en crowdfunding-

platforms. Het organiseren van gevers in een club van vrienden en/of ambassadeurs 

van een instelling komt steeds vaker voor. Het lidmaatschap levert de donateurs 

bijvoorbeeld gratis voorstellingen of uitnodigingen voor openingen op. Het 

Concertgebouw en het Stedelijk Museum kunnen met respectievelijk Entrée en Young 

bogen op een eigen netwerk van enthousiaste jong volwassenen.  

Kunstenaars/makers zijn veelal de spil in online netwerken. Denk bijvoorbeeld aan 

schrijvers, acteurs en filmmakers die via de sociale media hun publiek benaderen en 

vergroten. Muzikanten gebruiken Twitter om hun volgers te informeren over nieuwe 

voorstellingen, om gratis toegangsbewijzen weg te geven en om last-minute informatie 

te delen. 

 

Bundeling aanbod 

Nieuwe media dragen bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van culturele 

instellingen, zeker wanneer organisaties zich gezamenlijk profileren. Live Oost is een 

kunst- en cultuurplatform van en voor inwoners van Oost, opgezet door het stadsdeel. 

Op Live Oost kunnen bewoners, kunstenaars en kunstinstellingen gezamenlijke 

ervaringen en initiatieven delen door bijvoorbeeld tips te plaatsen.  
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Vraagbundeling 

Het internet is bij uitstek geschikt om vraag en aanbod te matchen. Sommige 

instellingen maken op intelligente wijze gebruik van de techniek. Zo stuurt de 

Stadsschouwburg elke maandag precies om 12 uur per e-mail een Sirene Sale uit, met 

50 procent korting op toegangskaarten voor voorstellingen, waarvoor nog veel kaarten 

verkrijgbaar zijn. (‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!’ en ‘Zolang de voorraad 

strekt!’). Meerdere zalen experimenteren met flexibele prijzen, vergelijkbaar met de 

luchtvaartindustrie. Vraagbundeling geschiedt ook door gespecialiseerde platforms die 

gebruikers samen brengen om gezamenlijke culturele diensten af te nemen. De 

beheerders van het platform selecteren die diensten uit het aanbod, die voor de 

deelnemers relevant zijn. Ze kiezen uit het aanbod en bieden de selectie op een 

laagdrempelige manier aan. Voorbeelden van een vraagplatform zijn Subbacultcha! en 

We Are Public.  

Bureau Berenschot onderzoekt de haalbaarheid van een landelijke podiumpas, een 

pas waarmee bezoekers voor een vast bedrag per maand onbeperkt naar het theater 

kunnen.18 Gezien het succes van de Museumkaart, sinds 2009 is het totale aantal 

museumbezoeken van Museumkaarthouders bijna verdubbeld,19 zou een podiumpas 

de theatersector een impuls kunnen geven. 

 

Crowdfunding 

Individuele producties en projecten worden steeds meer via crowdfunding platformen 

als voordekunst gefinancierd. Partners van voordekunst zijn onder andere het AFK, het 

Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, maar ook commerciële 

partijen als ABN AMRO20 en Deloitte Nederland. Projecten worden soms deels door 

deze partners gefinancierd, individuele investeerders dragen bij via online donaties. 

Door crowdfunding platformen wordt het publiek niet alleen mede-investeerder in 

projecten, maar ook ambassadeur voor die producties.  

 

                                                
18 ‘Zeven theaters uit Den Haag, Amsterdam en Utrecht laten onderzoeken of er behoefte 

bestaat aan een landelijke podiumpas. Met zo’n pas zouden bezoekers alle voorstellingen 

van de aangesloten theaters voor een vast bedrag per maand kunnen bezoeken.’ ‘Theaters 

doen onderzoek naar landelijke podiumpas’, NRC Handelsblad. 28 november 2014.  

19 Museumvereniging via Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2014). 

Cultuur in beeld: 2014. p. 125.�
���Met ingang van 1 mei 2014 is ABN AMRO partner van voordekunst.nl. Onderdeel van 

de samenwerking is nagaan waar voordekunst en ABN AMRO krachten kunnen 

bundelen. Ook wordt bekeken welke rol Het Culturele Hart binnen de bank kan spelen. 

Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk organiseren van evenementen, maar ook het 

betrekken van relaties, klanten en medewerkers, bijvoorbeeld via ABN AMRO 

Foundation, website www.voordekunst.nl.�
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1.6 Internationalisering 

 

Amsterdam kent een aantal instellingen van wereldklasse, zoals het Koninklijk 

Concertgebouworkest (KCO) en Toneelgroep Amsterdam (TA), die veel gevraagd zijn 

in het buitenland en bovendien ook een internationaal publiek naar Amsterdam trekken.  

De culturele organisaties zijn van groot belang voor de stadspromotie. 

Stelde kunstschouw Görgün Taner21 in 2011 nog dat internationale producties in de 

podiumkunsten in Amsterdam een zeldzaamheid waren, drie jaar later kunnen we 

vaststellen dat de internationale oriëntatie over de gehele linie groot is en dat de 

podiumkunsten hierop geen uitzondering meer zijn. De taalbarrière is geslecht. 

Nederlandstalig theater en literatuur bereiken tegenwoordig een groot buitenlands 

publiek waar dat voor de disciplines muziek, dans en film al langer het geval was. 

Muziek blijft ons voornaamste culturele exportartikel.22 Het aantal buitenlandse 

producties door Amsterdamse kunstenplaninstellingen is tussen 2012 en 2013 

gestegen van 785 naar 882. En daarmee werden 323.750 bezoekers bereikt in 2013. 

Een stijging van 55 procent ten opzichte van 2012, die met name aan de disciplines 

muziek en theater te danken is.  

 

Internationale samenwerking 

De kunstenplanorganisaties weten de weg naar de Europese subsidies beter te vinden, 

en gaan vaker internationale samenwerkingen aan. In veel gevallen zorgt dit voor een 

verrijking, zowel op artistiek als zakelijk vlak. Maar organisaties moeten ervoor waken 

om door hun internationale ambities onzichtbaar te worden voor hun oorspronkelijke 

doelgroep. 

Dans  

In 2014 werd bekend dat choreografenduo Emio Greco en Pieter C. Scholten van 

International Choreographic Arts Centre (ICK) de artistieke leiding zou gaan 

combineren met een aanstelling in Marseille. Een interessante combinatie die beide 

organisaties artistiek kan verrijken, mits allebei de plekken bespeeld worden. ICK kan 

een internationale impuls geven aan talentontwikkeling en samenwerking tussen 

dansers van het ICK en Marseille vormgeven.  

                                                
21 Taner, G. (2011). Amsterdam, Kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Gemeente 

Amsterdam.  
���Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2014). Cultuur in beeld: 2014. p. 

116.��
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Nationale Opera en Ballet kiest voor samenwerking met grote gezelschappen die niet 

in dezelfde regio opereren in verband met concurrentie. Cinderella is ontstaan vanuit 

een samenwerking met het San Francisco Ballet en voor The Tempest werkt Het 

Nationale Ballet (HNB) samen met de Iraans-Amerikaanse videokunstenaar Shirin 

Neshat.  

Muziek  

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan startte het KCO in 2013 een wereldtournee 

door zes continenten waar zij in een jaar tijd circa dertig steden aandeden. Volgens de 

directie voorziet deze internationale reis in de wereldwijde vraag om te spelen in de 

belangrijkste concertzalen en fungeert het orkest in het buitenland tegelijkertijd als 

visitekaartje van Amsterdam. Van de circa 185.000 buitenlandse bezoekers aan 

muziekvoorstellingen, die de muziekorganisaties in 2013 in totaal trokken, kwam een 

groot deel voor rekening van het KCO.23 Ensembles als Calefax, Asko|Schönberg en 

andere geven ook steeds meer concerten in het buitenland.  

In de populaire muziek springt de Nederlandse dance scene er uit met succesvolle,  

Nederlandse dj’s. Het fundament van de elektronische muziek dat zo populair is op 

Amsterdam Dance Event (ADE) ligt in Amsterdam Noord, bij ID&T, een bedrijf 

(inmiddels in Amerikaanse handen) dat is uitgegroeid tot een internationaal dance-

imperium en in een twintigtal landen actief is met massale commerciële concepten, 

zoals Sensation en Mysteryland.  

Theater 

TA profileert zich als het internationale theatergezelschap van Nederland, dat reist naar 

Azië, Australië, en Noord- en Zuid-Amerika. Daarnaast is er een samenwerking met 

vooraanstaande theaters in Parijs, Seoel, Londen en New York. Door de 

wereldtournees en gastregies van Ivo van Hove bij verschillende internationale toneel- 

en operahuizen is de naam van TA intussen gevestigd. Ook kleine 

theatergezelschappen worden internationaler. Theatergroep Dood Paard had voor het 

seizoen 2013-2014 zestig buitenlandse opvoeringen op het programma staan. 

Mimetheatergroep Bambie speelde en gaf workshops in o.a. Egypte, Kroatië, Iran, 

Bolivia, China, Duitsland en Zuid-Afrika. Een vorm van internationalisering die hier niet 

onvermeld kan blijven is de aanpak van het Amsterdamse bedrijf Imagine Nation. 

Aangemoedigd door het succes van Soldaat van Oranje bouwt deze theaterproducent 

theaterzalen om er langdurig dezelfde voorstelling te kunnen programmeren. Imagine 

Nation bouwde het Theater Amsterdam in de Houthaven voor het stuk Anne en 

kondigde aan in Londen een theateraccommodatie te gaan bouwen voor een 

theaterversie van de boekenreeks The Hunger Games.  

Film 

Ten gevolge van de financieringsmogelijkheden worden nagenoeg alle Nederlandse 

speelfilms en zeer veel documentaires gemaakt als internationale coproductie. 

Onderdelen van het productieproces (post production of titel sequences) worden 

                                                
23 Gegevens afkomstig uit de Verantwoordingen over de kunstenplansubsidies in 2013. 
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uitbesteed aan onderaannemers in andere landen. Televisieproducties worden bijna 

altijd gemaakt met het oog op een internationale markt. In Amsterdam richten festivals 

als IDFA en KLIK! Amsterdam zich op een internationaal publiek. Het filmfestival 

Imagine is lid van een Europees festivalnetwerk en dit jaar werd bekend dat de NY Film 

Academy Café een dependance opent in de Beurs van Berlage, waar kunst exposities, 

workshops en presentaties van gastsprekers uit de filmwereld worden georganiseerd. 

Musea 

Het Stedelijk heeft over de grenzen reizende tentoonstellingen georganiseerd. Ook 

gaat veel lokale museale kennis de grens over. Het Van Gogh Museum gaat in 

samenwerking met de Reinwardt Academie komend jaar Chinese musea helpen met 

het trainen van managers, collectiebeheerders en tentoonstellingsmakers.  

 

Kunstvakopleidingen trekken internationale makers aan 

Er studeerden circa 5700 studenten aan gespecialiseerde kunstinstellingen in de 

disciplines kunst en design in 2013, velen van hen komen uit het buitenland om hier het 

kunstvakonderwijs te volgen.24 Op de Gerrit Rietveld Academie schommelde het 

percentage buitenlandse studenten jarenlang tussen de 40 en 45 procent, in 2013 was 

dit gestegen naar 58 procent.25 Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is 

bijna een kwart van de studenten uit het buitenland afkomstig. 26 

 

 
 

Ook de postacademische opleidingen de Rijksakademie en De Ateliers trekken 

internationale kunstenaars aan, wat van belang is voor een bloeiend kunstklimaat.  

 

Artist residencies 

Er zijn diverse mogelijkheden voor buitenlandse schrijvers of kunstenaars om een 

bepaalde periode in Amsterdam te verblijven. Vaak worden deze artist residencies 

gekoppeld aan openbare optredens of het geven van hoorcolleges. In het werk dat 

deze kunstenaars maken terwijl ze in Amsterdam verblijven, speelt de stad vaak een 

prominente rol. Het uitnodigen van schrijvers is een sympathieke manier om via een 

omweg stadspromotie te bedrijven. John Green, die enige tijd doorbracht in Amsterdam 

en het stadsdecor veelvuldig beschreef in de young adult bestseller The Fault in Our 

                                                
24 World Cities Culture Forum (2013). World Cities Culture Report 2013. p. 165. 
25 Gerrit Rietveld Academie, Jaarverslag 2013. Deel 1, Bestuursverslag, p. 43. 
26 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Kunstenaars van morgen. Jaarverslag 

2013, p. 38. 

Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten is bijna een kwart van de studenten 
uit het buitenland afkomstig
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Stars heeft een ware rage in gang gezet. Het boek is inmiddels verfilmd en er zijn 

rondleidingen door Amsterdam voor fans die de route van hun hoofdrolspelers willen 

volgen.  

 

  



Cappella Amsterdam | foto Marco Borggreve
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2 Sectoranalyses 
 

2.1 Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur 

 

Amsterdam heeft een groot aanbod aan hedendaagse kunst. Opvallend is het grote 

aantal kleinere presentatie-instellingen, al dan niet gerund door kunstenaars, dat 

Amsterdam huist. Een punt van zorg is de zichtbaarheid van de sector. Om een 

bloeiende sector te behouden is het voor Amsterdam van groot belang om een 

aantrekkelijke vestigingsstad te blijven. 

 

Talentontwikkeling 

De mislukte fusie van de twee postacademische instellingen zal gevolgen hebben voor 

het aanbod van opleidingsplekken, en de internationale uitwisseling van kunstenaars 

en daarmee de dynamiek van de sector beeldende kunsten.                                                                       

Naast de twee postacademische instellingen zijn er in Amsterdam verschillende Artist-

in-Residence (AiR) programma’s, waarvan een aantal gefinancierd wordt vanuit het 

kunstenplan. Dit zijn over het algemeen kleine organisaties die met weinig fte, en met 

de inzet van vrijwilligers, worden gerund. Het in Amsterdam gevestigde TransArtists 

(als onderdeel van DutchCulture) speelt een sleutelrol binnen het internationale 

netwerk van AiR’s. Het ontbreekt de Amsterdamse artist residencies aan zichtbaarheid, 

het zou goed zijn wanneer zij zich gezamenlijk profileren en het inzichtelijk wordt 

gemaakt welke kunstenaars op welke plek aan het werk zijn. 

Buiten het kunstenplan om stimuleert de gemeente via het AFK met project- en 

productiesubsidies en ontwikkelingsbudgetten de kunstproductie.  

 

Presentatie-instellingen 

Presentatie-instellingen voor hedendaagse kunst zijn van groot belang voor de sector 

beeldende kunst, omdat zij de kunst naar het publiek brengen. De spil van de keten 

wordt gevormd door de kleine presentatie-instellingen met productietaak. Deze 

(zelfbenoemde) ontwikkelinstellingen bieden kunstenaars via AiR programma’s of 

werkplaatsen een zogenaamde derde fase aan en presenteren het resultaat. Zij 

vormen een onmisbare schakel tussen de opleidingen en de grotere presentatie-

instellingen. Er is bij deze instellingen veel ruimte voor experiment, vaak wordt de grens 

met de wetenschap opgezocht en gewerkt aan innovatie. Op tentoonstellingen worden 

maatschappelijke thema’s aangekaart, denk aan voedsel en overproductie, 

hackerscultuur of hersenwetenschap.  

Het faillissement van NASA en het verdwijnen van het Nederlands Instituut voor 

Mediakunst heeft een gat achtergelaten in het beeldende kunstlandschap. Makers en 

curatoren missen een presentatie-instelling geschikt voor het exposeren van media en 
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geluidskunst. Ook bestaande organisaties gericht op deze kunstvormen worstelen met 

het vinden van geschikte huisvesting. 

 

 
 

Een nieuwe trend is de hybride presentatieruimte, die zich op het grensvlak van een 

commerciële galerie en een onafhankelijke expositieruimte bevindt. Het is nu nog de 

vraag hoe deze organisaties zich in de toekomst op artistiek-inhoudelijk vlak gaan 

ontwikkelen.  

 

Ketenverantwoordelijkheid en kunsthal-functie 

De opening van het Stedelijk Museum in september 2012 heeft de sector positief 

beïnvloed. De kunstraad ziet bij een dergelijke grote organisatie een 

ketenverantwoordelijkheid en vindt het belangrijk dat er toenadering wordt gezocht met 

de kleinere, meer specialistische kunstorganisaties. Op het gebied van de 

randprogrammering (public program) wordt nu al samengewerkt met de kleinere 

kunstorganisaties. De plannen van de nieuwe directeur zijn veelbelovend, maar binnen 

de keten beeldende kunst valt nu een gat tussen dit topmuseum en de kleinere 

presentatie-instellingen. De kunstraad ziet plek voor een kunsthalachtige functie, 

die kan worden ingevuld vanuit een bestaande organisatie, waar werk getoond 

wordt van (internationale) kunstenaars tussen de 35 en 50 jaar. Het ontbreken 

hiervan heeft ook gevolgen voor de doorstroom binnen de keten. 

 

Verschraling voor organisaties en makers                                                                                    

Net als de andere sectoren heeft de sector beeldende kunst te kampen met de 

bezuinigingen. Een aantal organisaties verloor de landelijke subsidie, andere werden 

(ook) op gemeentelijk niveau gekort. Ook Amsterdamse bedrijven trekken zich terug als 

opdrachtgever, verzamelaar en sponsor, dit is voor het hele landschap eroderend. 

Waar mogelijk zetten organisaties de programmering voort, maar geconstateerd wordt 

dat er aan deze flexibiliteit grenzen zijn. Gevreesd wordt dat er vooral wordt gesneden 

in personele kosten (er wordt veel gewerkt met vrijwilligers en stagiairs) en de 

kunstenaarsvergoedingen. Voor deze instellingen is het bovendien niet gemakkelijk om 

via andere wegen inkomsten te genereren. Soms lukt het toch: de Appel arts centre 

organiseerde in samenwerking met de Rotterdamse presentatieruimte Witte de With 

een succesvolle benefietavond. 

Het gaat daarnaast, passend bij de landelijke trend, niet goed met de Amsterdamse 

galeriesector, een belangrijke schakel voor een bruisende kunstsector. 

 

Ontsluiting en zichtbaarheid                                                                                       

Het ontbreekt de sector beeldende kunst aan zichtbaarheid, door een gezamenlijk 

Een nieuwe trend is de 
hybride presentatieruimte
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overzicht van de verschillende tentoonstellingen, activiteiten en werkplaatsen, een 

samenwerking die verder reikt dan de marketing. Dit geldt zeker voor de organisaties 

die zich buiten het centrum bevinden. Door middel van ontsluiting via bijvoorbeeld een 

website zou het aanbod op de verschillende plekken direct inzichtelijk en toegankelijk 

moeten worden. Kunst in de openbare ruimte zal beslist bijdragen aan de zichtbaarheid 

van de sector, een voortrekker op dit vlak wordt gemist.                                                                    

Recent duiken er veelbelovende initiatieven op waarbij de sector blijk geeft van 

daadkracht en ondernemerschap. In september 2014 werden gelijktijdig verschillende 

beurzen georganiseerd (onder meer Unfair, Unseen en Amsterdam Drawing), zodat de 

kleine en onbekende initiatieven konden meeliften op de branding van een 

publiekstrekker. Ook het pop-up initiatief Felix & Foam was een voorbeeld van alert 

ondernemerschap. Een geslaagd samenwerkingsverband is het Amsterdam Art 

Weekend, een verband tussen gesubsidieerde organisaties (onder andere Stedelijk 

Museum en Rijksakademie) en commerciële organisaties als de Amsterdamse 

galeries, dat zich profileert tijdens de open atelierdagen van de Rijksakademie (eind 

november/begin december) en daarmee de hedendaagse kunstsector in Amsterdam 

een boost geeft tijdens deze periode. Een dergelijke manier van gezamenlijke 

zichtbaarheid heeft de sector ook de rest van het jaar nodig. 

 

Amsterdam als vestigingsstad 

Voor de sector beeldende kunst is het van groot belang dat Amsterdam een 

aantrekkelijke vestigingsstad blijft voor kunstenaars. Het internationale klimaat op de 

postacademische opleidingen en de artist residencies is cruciaal voor een dynamische 

sector. Maar het is ook belangrijk om kunstenaars na hun opleiding vast te houden, 

onder andere door betaalbare atelier- en werkruimte te bieden. Veel jonge makers 

vertrekken naar Berlijn of Brussel, omdat Amsterdam te duur is.  

Amsterdam hanteert een actief broedplaatsenbeleid, uitgevoerd door Bureau 

Broedplaatsen.27 Op dit moment zijn er 60 broedplaatsen in Amsterdam, waar in totaal 

3.500 tot 4.000 ‘creatieven’ (kunstenaars + ondernemers creatieve industrie) werken. 

Het is wenselijk dat het broedplaatsenbeleid voor meer doorstroom gaat zorgen en dat 

de selectiecriteria van de Commissie Atelier en (Woon)Werkpanden Amsterdam 

(CAWA)28 worden aangescherpt.  

Een zogenaamd kunstenaarsvisum, naar het voorbeeld van Berlijn, zou uitkomst 

kunnen bieden om ook kunstenaars buiten de E.U. langer in de stad te houden. 

                                                
27 Bureau Broedplaatsen ontving voor 2014 1,5 miljoen euro, voor 2013 1 miljoen, 2012 

1,5 miljoen en voor 2011 1 miljoen euro. Gemeente Amsterdam Bureau Broedplaatsen, 

Werkplan 2014 Jaarverslag 2013 en Werkplan 2013 Jaarverslag 2012. 
28 De Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA) is ingesteld door 

B&W van Amsterdam. Zij verzorgt de toewijzing van een groot aantal ateliers en 

atelierwoningen in Amsterdam aan geregistreerde kunstenaars en de toewijzing van 

(woon)werkpanden en broedplaatsruimtes aan groepen. 
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Verbouwing en herbestemming  

Architectuur speelt een cruciale rol in Amsterdam, zowel de monumentale als de 

moderne/experimentele. De recente verbouwingen van de musea worden alom 

geprezen, evenals de nieuwbouw op IJburg. Ook het zelfbouwproject De Ceuvel in 

Amsterdam-Noord past in het rijtje: dit initiatief won in 2014 de Arie Keppler Prijs voor 

Ruimtelijke Ordening en de Frame publieksprijs van de Dutch Design Awards. De 

uitbreiding van de begraafplaats De Nieuwe Ooster werd in 2014 onderscheiden met 

de Gouden Piramide voor voorbeeldig opdrachtgeverschap. Herbestemming en 

herontwikkeling van (kantoor)panden hebben geleid tot nieuwe visies op de discipline; 

het gaat niet zozeer om nieuw, maar verbetering van het bestaande. Een weldadige 

architectuur is de conditio sine qua non voor culturele gebouwen. 
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2.2 Cultuureducatie 

 

De invoering van het basispakket heeft veel te weeg gebracht, maar de eerste 

successen zijn veelbelovend. Muziekeducatie heeft een voorsprong gekregen op 

andere disciplines. Ondanks het wegvallen van 1,1 miljoen euro voor cultuureducatie 

bij het AFK, is het aanbod van cultuureducatie overweldigend. Scholen hebben moeite 

de juiste aanbieder te vinden. In dit licht adviseert de kunstraad de generieke 

verplichting om aan talentontwikkeling te doen voor alle 140 instellingen in het 

kunstenplan te laten varen.  

 

Talentontwikkeling 

Binnen talentontwikkeling worden vier fasen onderscheiden: kennismaken, 

ontwikkelen, bekwamen en excelleren. De eerste twee fasen spelen zich door de 

introductie van het basispakket grotendeels af in de klaslokalen, maar worden door 

andere aanbieders ook buitenschools aangeboden. Het bekwamen kan zowel binnen 

als buiten de school gebeuren, maar valt voor het merendeel onder de buitenschoolse 

cultuureducatie. Het opleiden en laten doorstromen van excellent talent is een opdracht 

aan het kunstvakonderwijs en de productiehuizen. 

Het basispakket kent een indeling per discipline, maar cultuureducatie kan heel goed 

cross- of transmediaal worden aangeboden. In deze tijd wordt een boek een opera, of 

een toneelstuk een game. Het onderscheid tussen de disciplines is aan het vervagen. 

Het gebruik van verschillende media binnen een project kan heel bevruchtend werken, 

evenals de verbinding tussen cultuureducatie en vakken als taal en rekenen.  

Het Rijksmuseum en de Hermitage hebben een uitstekend aanbod gericht op de 

allerjongsten (de Hermitage heeft zelfs een doorlopende leerlijn) en Jeugdtheater de 

Krakeling ontvangt elk jaar 12.000 leerlingen uit het primair onderwijs en 9.000 uit het 

voortgezet onderwijs.  

 

Overzicht aanbod ontbreekt 

Er is een indrukwekkend aanbod in Amsterdam van educatieve programma’s gericht op 

de schoolgaande jeugd. Op de website van het kenniscentrum Mocca is dit aanbod te 

vinden. Voor scholen is dit echter geen gepast hulpmiddel, omdat zij door de bomen 

het bos niet meer zien. Het is lastig voor de kunstenplaninstellingen die volgens hun 

prestatieovereenkomst binnenschools aanbod moeten verzorgen, dat Mocca de vraag 

vanuit de scholen niet aan hen doorgeeft. Er is behoefte aan overzicht en inzicht in het 

aanbod van professionele aanbieders. De Kaart van Talentontwikkeling die door 

ongeveer 20 instellingen onder regie van de Amsterdamse Theaterschool deze 
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maanden wordt opgetekend, beoogt hierin verbetering te brengen. Op deze landkaart 

wordt het aanbod ingetekend onder vermelding van genre, schooltype en 

leeftijdscategorie, waarop het zich richt. Dit kan een culturele infrastructuur voor de 

cultuureducatie opleveren, van kennismaken tot en met excelleren, die scholen een 

handvat biedt om in te stappen of aan te haken. Het is de bedoeling hier ook een 

trendsettende Agenda Talentontwikkeling aan te koppelen en de rollen te verdelen, in 

plaats van elkaar met hetzelfde aanbod te beconcurreren. 

Het wegvallen van de matchingsregeling voor binnenschoolse cultuureducatie bij het 

AFK waar tot en met 2012 een budget van 1,1 miljoen op jaarbasis voor 

cultuureducatie aanwezig was, is hard aangekomen in de sector. Dit betekent voor 

instellingen die vaak met groot succes projecten voor het voortgezet onderwijs 

organiseerden, dat zij deze projecten nu niet meer gefinancierd krijgen. Nu tevens aan 

alle instellingen in het kunstenplan de opdracht is gegeven aan talentontwikkeling te 

doen, bij voorkeur op de scholen zelf, is er een overaanbod ontstaan. Er is sprake van 

een verdringingsmarkt. Het gebrek aan afzetmarkt op de scholen lijkt het gevolg te zijn 

van de introductie van het basispakket, terwijl de twee andere factoren, wegvallen AFK-

regeling en verplichting tot talentontwikkeling door alle kunstenplaninstellingen, ook een 

rol spelen. In dit licht adviseert de kunstraad de generieke verplichting tot 

talentontwikkeling door alle instellingen in het kunstenplan te laten varen. 

 

Basispakket 

In 2013 is middels een convenant tussen de gemeente, de stadsdelen en de 

schoolbesturen in de stad een Basispakket Kunst- en Cultuureducatie ingevoerd dat 

cultuur toegankelijk moet maken voor alle basisschoolleerlingen van Amsterdam.29 De 

kunstraad heeft de omslag van buitenschoolse naar binnenschoolse cultuureducatie 

gesteund vanuit de gedachte dat het goed is als je met de beperkte middelen meer 

kinderen kunt bereiken. Amsterdam loopt hierin voorop op andere steden. Na een pilot 

is in 2013 het basispakket muziekeducatie ingevoerd. Dit initiatief is overgenomen door 

andere steden en wordt nu landelijk nagevolgd met financiële ondersteuning van Joop 

van den Ende.  

 

 
 

De sterke kant van het basispakket is ten eerste het ideaal alle kinderen in contact te 

brengen met cultuur. Ten tweede leveren de lange leerlijnen een bijdrage aan 

                                                
29 Lees meer over het convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie op de website 

van Mocca: http://www.mocca-amsterdam.nl/nieuws/convenant-basispakket-kunst-en-

cultuureducatie/ 

Het Basispakket Muziekeducatie
wordt nu landelijk nagevolgd
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cognitieve ontwikkelingen, waardoor cultuureducatie meer is dan 

creativiteitsontwikkeling. 

Volgens de gegevens van het expertisenetwerk cultuureducatie Mocca nemen 208 van 

de 251 scholen in november 2014 deel aan het basispakket en werken 153 scholen 

aan een tweede leerlijn. Het basispakket gaat uit van 3 uur cultuureducatie per week, te 

weten 1 uur muziekeducatie en 2 uur voor de andere disciplines. De 3 uur is bedoeld  

als ondergrens, maar dreigt nu de nieuwe norm te worden. In de praktijk komen veel 

scholen zelfs niet toe aan de invulling van dit derde uur.  

 

Voorsprong muziek 

De discipline muziek heeft een voorsprong gekregen op andere disciplines door een 

muziekeducatiefunctie op te nemen in het Kunstenplan 2013-2016, die wordt 

uitgevoerd door Muziekschool Amsterdam (MSA), Aslan Muziekcentrum en het 

Leerorkest. Dit samenwerkingsverband wordt in de eerste helft van 2015 door de 

kunstraad geëvalueerd.  

Door 13 uur gratis muziekeducatie aan te bieden, is de bestaande marktwerking 

verstoord. De markt is door de drie aanbieders, die zijn verenigd in de Stichting Muziek 

op School in Amsterdam (MOSA), geografisch verdeeld. Dit betekent voor Aslan en 

Leerorkest geen wezenlijke verandering ten opzichte van het vorige kunstenplan. Zij 

kunnen niet tegemoet komen aan de groeiende vraag van scholen naar een 

Leerorkest-aanpak. De MSA, die een transitie doormaakt van buitenschoolse naar 

binnenschoolse educatie, moet daarin voorzien.  

Het basispakket muziekeducatie is gefinancierd uit verschillende geldstromen: het 

kunstenplan, de voormalige stadsdelen, het Fonds voor Cultuurparticipatie en (deels) 

door de vouchergelden (de vouchergelden van de gemeente Amsterdam bedragen 20 

euro per leerling en de bijdrage van OCW in het kader van de Rijksregeling Versterking 

cultuureducatie in het primair onderwijs bedraagt 10,90 euro per leerling per jaar). Door 

de complexe samenhang is de financiering van het basispakket weinig transparant. De 

scholen zijn in beginsel vrij om de vouchergelden in te zetten zoals zij willen, in de 

praktijk kiezen de scholen voor muziek en nemen ze additionele (met vouchergeld) 

betaalde lespakketten af bij de aanbieders van MOSA.  

 

Vraagsturing 

De paradox van de wijze waarop het basispakket is vormgegeven, luidt kort gezegd: 

muziekeducatie krijgt een sterke impuls, maar het aanbod in de Amsterdamse 

muziekeducatie verschraalt door de gedwongen winkelnering bij Aslan, Leerorkest en 

MSA. De aanpak van het basispakket is top-down, maar scholen willen zelf de regie 

houden en keuzemogelijkheden hebben die aansluiten bij hun ontwikkelingsfase. Het 

basispakket dat nu geïntroduceerd is, biedt weinig ruimte voor vernieuwing en 

gedifferentieerd aanbod en geeft blijk van een traditionele kijk op de kunsten. De opzet 

van het basispakket is monodisciplinair. Nu het beleid zich toespitst op een paar 
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groepen in het primair onderwijs, is er minder ruimte voor groep 1 en 2 in het primair 

onderwijs, voor het voortgezet onderwijs geldt dit met name voor het vmbo.  

Ideaal gesproken zou het basispakket juist aan moeten sluiten bij 

onderwijsvernieuwingen die zijn gericht op het ontwikkelen van 21st Century Skills. Het 

kunstonderwijs staat dan niet op zich, maar levert een bijdrage aan de traditionele 

leerprocessen taal en rekenen. Om dit te bereiken pleit de kunstraad voor meer 

vraagsturing in de uitvoering van het basispakket. 

Voor de disciplines beeldend en erfgoed is intussen ook een doorlopende leerlijn 

ontwikkeld, maar hier is geen extra geld voor beschikbaar. In de uitwerking blijkt het 

accent meer op beeldend dan op erfgoed te liggen. De overige disciplines, zoals dans, 

theater, letteren, film en nieuwe media zijn door de invoering van het basispakket zowel 

praktisch als financieel op achterstand gezet. Een leerlijn theater is in de maak, maar er 

is bijvoorbeeld nog geen leerlijn dans. Het is ook goed denkbaar dat er een leerlijn 

komt voor theater en dans samen.  

 

Buitenschools 

Het uitkleden van de (landelijke) cultuurkaart heeft ook in Amsterdam tot vraaguitval 

geleid. De aandacht voor het basispakket dreigt in Amsterdam ten koste te gaan van 

de middelen die beschikbaar zijn voor het voortgezet onderwijs en voor de 

buitenschoolse kunsteducatie. In Amsterdam maakt een grote ongesubsidieerde 

cultuur(educatieve) sector deel uit van de culturele infrastructuur. Zo is er een groot 

aantal individuele musici dat (naast hun professionele praktijk) een lespraktijk aan huis 

verzorgt en zijn er vele dansscholen. Een gemeentelijk beleid is voor dit deel niet 

ontwikkeld, maar dit zou wel wenselijk zijn. De kunstraad denkt hierbij aan de Music 

Education Hub gericht op lokale coalities, beleid dat twee jaar geleden is ontwikkeld 

door de British Arts Council.30  

De actieve kunsteducatie in de podiumkunsten wordt onder andere verzorgd door de 

amsterdamse JeugdteJAterschool (AJTS), Jeugdtheaterschool Zuidoost, 

Jeugdtheaterschool TIJ en DAT!school. Tussen deze vier instellingen zou veel hechter 

samengewerkt kunnen worden, zonder dat er een kolos ontstaat waarin de identiteit 

van de afzonderlijke scholen verloren gaat. Sinds kort bestaat de PIT (voorheen De 

Rozen), een cultureel platform voor en door jongeren boven de vijftien jaar dat 

minifestivals organiseert en tips geeft over de beste culturele uitjes.  

 

Cultuurhuizen 

De cultuurhuizen, de Meervaart, Bijlmer Parktheater en Podium Mozaïek, spelen van 

oudsher een belangrijke rol als het gaat om de fase ‘ontwikkelen’. Meervaart Studio 

biedt met 4West kinderen van 4 tot 16 jaar de kans wekelijks les te krijgen in theater, 

muziektheater, dans, beeldende kunst en zang. Kinderen die verder willen kunnen door 
                                                
30 http://www.artscouncil.org.uk/funding/apply-funding/funding-programmes/music-

education-hubs/ 
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in Studiogroepen en daarna naar Studio West waar jongeren van 15 tot 24 jaar in een 

groep of zelfstandig werken aan een creatief portfolio. De Meervaart heeft ook een 

programma voor het voortgezet onderwijs. Het Bijlmer Parktheater biedt in 

samenwerking met partners als de Jeugdtheaterschool Zuidoost en Krater Theater 

talentontwikkelingstrajecten aan voor mensen van 2 tot 30 jaar. De jaarlijks 

georganiseerde Kinderboekenweek is een voorbeeld van een succesvol programma: 

naar aanleiding van het jaarlijks wisselende thema maakt een theatermaker een 

multidisciplinaire voorstelling vanuit een op maat geschreven script. De kinderen 

verdiepen zich in het thema en bij de presentatie zijn ouders massaal aanwezig. 

Podium Mozaïek programmeert als een grootstedelijk podium en richt zich in zijn 

cultuureducatieve activiteiten tot basisscholen in West en Nieuw-West. Rond de 

Tolhuistuin in Noord is een coalitie van cultuureducatie-instellingen ontstaan, waar 

onder andere Noordjes Kinderkunst en de Noorderparkkamer deel van uitmaken. In 

Oost is nog geen cultuurhuis. Wellicht zou Studio K kunnen uitgroeien tot cultuurhuis, 

met een instelling als Nowhere, dat nu nog in de vrije ruimte zit, als vaste bespeler.  

 

Bekwamen  

Om de beleidswijziging van buitenschools naar binnenschools mogelijk te maken is de 

schakel ‘bekwamen’ in 2013 sterk gereduceerd in het kunstenplan. Instellingen die zich 

met ‘bekwamen’ bezighouden, worden doorverwezen naar het AFK. Onder bekwamen 

verstaan we het verder ontwikkelen van talent ter voorbereiding op een professionele 

loopbaan. Hieronder vallen de (privé)-muzieklessen van MSA, maar ook het aanbod 

gericht op jongeren zoals streetdance, urban, hiphop, spoken word, et cetera. 

Vanwege het belang van de toch al kleine interculturele infrastructuur in 

Amsterdam, verdient het ‘bekwamen’ een volwaardige plek in het kunstenplan. 

De nieuwe culturele ontwikkelingen komen voor een groot deel uit de stadsdelen (zie 

ook het advies Heel de Stad! van de kunstraad uit december 2013). Buiten het centrum 

worden semiprofessionele voorstellingen verzorgd door jongeren van verschillende 

etnische achtergronden. De verantwoordelijkheid voor het ‘bekwamen’ zou in het 

Kunstenplan 2017-2020 met name kunnen worden neergelegd bij de gesubsidieerde 

cultuurhuizen en productiehuizen. Dit is bij uitstek een onderwerp voor de 

bestuurscommissies in de stadsdelen.  

 

Excelleren 

Hoewel de vier schakels in de talentontwikkeling ruimschoots aanwezig zijn, is de 

kunsteducatieve keten zwak door het ontbreken van een verbinding tussen het 

binnenschoolse en het buitenschoolse aanbod. Door de concentratie op het 

basispakket komt de schakel ‘excelleren’ in het beleid onvoldoende aan bod. 

Er is te weinig geld voor cultuurcoaches (ook wel combinatiefunctionarissen genoemd) 

beschikbaar. Het totaal van 2 fte is toebedeeld aan muziek, zodat er geen 

cultuurcoaches zijn in andere disciplines. In 2013 is ITS DNA, dat acteurs in spe uit 
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uiteenlopende culturen schoolde, wegbezuinigd. De vooropleidingen naar het 

kunstvakonderwijs op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) verschillen 

per discipline. Het conservatorium en de dansopleidingen scouten talent in een vroege 

fase en hebben zelf soms samen met de beroepspraktijk (Nationale Opera en Ballet) 

vooropleidingen ingericht. De afdeling toneel en kleinkunst van de Theaterschool heeft 

geen vooropleiding meer. Daarom hebben de partners in de Theateralliantie 

(Likeminds, de Stadsschouwburg, Frascati Theater, het Nederlands Theater 

Festival/Amsterdam Fringe Festival en Toneelgroep Amsterdam) zeer recent een 

vooropleiding opgezet voor acteurs, mimespelers en performers tussen 16 en 23 jaar. 

Voor deze opleiding van 35 zaterdagen wordt gezocht naar talent uit heel Amsterdam. 

Voor dans heeft de Theaterschool een samenwerking in gang gezet met 

Jeugdtheaterschool Zuidoost in de 5 o’clock class met het doel om jonge zeer 

getalenteerde dansers in een korte tijd op het auditieniveau te brengen van een hbo-

kunstvakopleiding. Beide initiatieven zijn financieel ondersteund door het AFK. De 

kunstraad pleit voor een duurzame financiering, omdat particuliere 

vooropleidingen en auditietrainingen alleen toegankelijk zijn voor de hogere 

inkomensgroepen.  

De doorstroming van Mediacollege Amsterdam, een mbo-opleiding, naar het hbo is met 

38,2 procent doorstroom naar kunst en cultuur gerelateerde opleidingen niet slecht.31 

Opvallend is wel dat de meeste doorstromers naar de Hogeschool van de Kunsten in 

Utrecht (HKU), de Hogeschool der Kunsten in Den Haag en de Hogeschool Rotterdam 

gingen en niet naar de AHK. Meer aandacht voor bekwamen kan de doorstroming van 

het mbo naar het hbo bevorderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Gegevens verkregen via Mediacollege Amsterdam. 
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2 Sectoranalyses 
 

2.3 Dans 

 

De Amsterdamse dans zit vol potentie, maar het ontbreekt de sector aan zichtbaarheid 

in de stad. Dit zou veranderd kunnen worden door een herkenbaar podium en door 

middel van samenwerking tussen de dansorganisaties onder andere op het gebied van 

marketing.  

 

Artistieke potentie en kwaliteit                                                                       

Amsterdam heeft een gedegen internationale reputatie op het gebied van de dans. 

Deze reputatie die Amsterdam in het verleden heeft opgebouwd, straalt nog steeds af 

op de sector. Sterke spelers uit verschillende genres - het aanbod is gedifferentieerd en 

bestaat uit klassiek ballet, moderne dans, urban dance en jeugddans - 

vertegenwoordigen de Amsterdamse danssector. Uitgaande van voldoende kwalitatief 

aanbod, is er nu én in de toekomst een groot potentieel publiek voor hoogwaardige 

dans in al zijn diversiteit, zeker in Amsterdam. Het is daarom van groot belang dat 

Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsstad blijft voor dansers en choreografen. 

 

Verschraling en verharding voor podia, gezelschappen, makers en dansers                                                                    

Een van de gevolgen van de bezuinigingen is dat kunstinstellingen tegenwoordig in 

toenemende mate eigen inkomsten moeten genereren en hun huid (ruimtes, spullen, 

diensten) dus duur verkopen. Dit heeft als gevolg dat het moeilijker is voor 

onafhankelijke makers (dansers, choreografen en producenten) en groepen om 

goede/financierbare werkruimte (zowel montageruimte als studioruimte) te vinden. Het 

is een gemis dat het stadsdansgezelschap, dat een centrale en zichtbare rol in de stad 

moet spelen, halverwege het kunstenplan nog steeds geen eigen werk- en 

presentatieruimte heeft.                                                                 

Veel gezelschappen zijn door de bezuinigingen ‘afgeslankt’, waardoor ze slagkracht 

missen. Dit is duidelijk zichtbaar in het aantal eigen producties in de danssector dat 

tussen 2012 en 2013 halveert. Een tekort aan zakelijk-organisatorische capaciteit leidt 

tot minder inkomsten en minder armslag voor artistieke ontplooiing. Voor de 

ontwikkeling van artistieke vernieuwing en experiment zijn budget, ruimte en tijd 

noodzakelijk. Publieksbereik kan niet gerealiseerd worden zonder permanente 

aandacht voor en verdieping van de artistieke kwaliteiten.                                                              

Onafhankelijke makers, die autonoom opereren, hebben een bijzonder kwetsbare 

positie. Om ontwikkeling en experiment te stimuleren is het belangrijk dat zij hun 

autonomie kunnen behouden. Experiment hoort thuis in Amsterdam. 
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De infrastructuur en doorstroom binnen de keten                                                                              

Het ontbreekt Amsterdam aan een geëigende en herkenbare presentatieplek, die op 

een bestaand podium gerealiseerd zou kunnen worden. Ook is er dringend behoefte 

aan een werkplaatsfunctie en een functionerend middenpodium voor de dans. Het zou 

de sector goed doen als er in Amsterdam een (bestaand) podium zou zijn dat zich 

toelegt op het programmeren van dans. De prestatie-eisen voor de podia zorgen ervoor 

dat dans moet concurreren met populaire genres als theater en cabaret. Het mislukken 

van het Danshuis kan de sector zichzelf aanrekenen. Ondanks dit fiasco moet de 

sector proberen een aantrekkelijk dansklimaat te houden.                                                                       

Amsterdam is een dure stad geworden voor schoolverlaters en nieuwkomers, terwijl de 

faciliteiten om te werken in dezelfde periode zijn teruggelopen. Internationaal zijn 

Brussel en Berlijn de twee centra waar het meest naar wordt gekeken en in gewerkt, 

ook door Amsterdamse gezelschappen/freelancers.  

 

 
 

De wijze waarop Workspace Brussels studioruimte aan dansers koppelt, geldt als een 

voorbeeld voor Amsterdam. Aantrekken en doorstroom van talent kan alleen 

plaatsvinden wanneer er een netwerk ontstaat waarin verschillende organisaties 

samenwerken.  

 

Samenwerking en de zichtbaarheid voor het publiek                                                            

Tijdens Julidans staan dansgroepen naast elkaar op het podium, en profileert de sector 

dans zich als geheel. De gezamenlijke marketing die de sector tijdens Julidans 

tentoonspreidt zou hij eigenlijk het gehele jaar moeten voeren; want buiten het 

festivalseizoen om heeft de sector moeite om als geheel voldoende zichtbaar te zijn in 

de stad. Dit gebrek aan zichtbaarheid wordt mede veroorzaakt door gebrek aan 

samenwerking, gebrek aan budget en gebrek aan doorstroom. Het zijn dan vooral de 

grote instellingen die individueel hun publiek kunnen vinden. Dansgroepen en podia 

zouden gestimuleerd moeten worden om samen te werken, om daarmee gezamenlijk 

een publiek aan zich te binden.                                                                                       

De bezoekerscijfers voor de sector liggen in 2013 hoger dan begroot en ook hoger dan 

in 2012, maar de publieksinkomsten ontstijgen de begroting nauwelijks; klaarblijkelijk 

lukt het de sector nog niet om de bezoekersaantallen om te zetten in hogere 

publieksinkomsten. Het aantal coproducties blijft redelijk op peil in vergelijking tot 2012.                                                                           

Er ontstaan op dit moment nieuwe bottom-up samenwerkingsverbanden die de sector 

versterken, zoals Spaces/BAU en het landelijk georganiseerde Moving Futures. De 

kunstraad adviseert de sector dringend om zelf met voorstellen te komen voor de 

broodnodige samenwerking en artisti ek onderzoek. Zonder eigen initiatief kan een 

sector niet bloeien. 

Workspace Brussels kan een 
voorbeeld zijn voor Amsterdam
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2 Sectoranalyses 
 

2.4 Film 

 

De Amsterdamse filmtheaters doen het goed, het aantal filmtheaters en festivals is 

toegenomen. De bezoekersaantallen van de filmtheaters zijn de afgelopen jaren sterk 

gegroeid. Maar voor een divers en kwalitatief aanbod blijft het belangrijk dat theaters 

risico kunnen nemen in hun programmering. De digitalisering heeft verstrekkende 

gevolgen in deze sector. 

 

Filmtheaters 

Afgelopen herfst opende De Hallen in Amsterdam West met negen zalen. Dit 

filmtheater is onderdeel van filmtheater-samenwerkingsverband Cineville. Hiermee 

komt het totaal aantal filmtheaters in Amsterdam op vijftien, met een totaal van veertig 

zalen (ten opzichte van Rotterdam 3/14, Utrecht 3/9 en Den Haag 2/8). Cineville heeft 

nu in Amsterdam ongeveer 10.000 leden, waarvan meer dan de helft onder de 35 jaar 

is. Mede hierdoor is de positie van de filmtheaters op financieel vlak verbeterd en het 

publiek verjongd. Het bezoekersaantal van de Cinevillefilmtheaters is de afgelopen vijf 

jaar bovendien (sterk) gegroeid. Cinevillepashouders gaan naar experimentele of 

‘moeilijke’ films waardoor de ‘kleine film’ meer bezoekers krijgt. De opening van EYE 

Film Instituut Nederland heeft geen negatief effect gehad op de bezoekersaantallen 

van andere filmtheaters. EYE zelf doet het qua publieksbereik zeer goed, al lijkt de 

aansluiting met de bewoners van Noord achter te blijven.  

Met een groot aantal zalen in Amsterdam is het voor een divers filmaanbod van belang 

dat filmtheaters artistiek risico kunnen blijven nemen en de kwaliteit van de 

programmering gewaarborgd blijft. Aandacht voor beleving/context/randactiviteiten bij 

filmtheaters ten behoeve van verdieping en verbinding (wat festivals en alternatieve 

vertoningsplekken vanuit hun vorm al vanzelfsprekend aanbieden) is belangrijk. Er 

liggen kansen op het vlak van het creëren van een netwerk en van participatie en 

publieksbinding. Bij de filmtheaters wordt entourage bijvoorbeeld belangrijker: service, 

comfort, goed eten en drinken, randprogrammering en alternatieve content.  

 

Artistieke film   

Het Nederlands product moet vertoond kunnen worden, het Ketelhuis is hier voor 

opgericht en vervult nog steeds een belangrijke rol. Kwetsbaar is de positie van de 

Nederlandse arthousefilm. Er is extra aandacht (financiering) nodig om de productie, 

distributie en vertoning van de ‘parels’ te garanderen en te beschermen. Voor veel van 

deze films is het nu zo goed als onmogelijk (lang genoeg te draaien om) een publiek te 
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bereiken, want films moeten in korte tijd hun geld opbrengen. De verkoopstrategie van 

internationaal opererende spelers drukt ook bijzondere buitenlandse producties in de 

marge. Het is belangrijk dat de wereldcinema, zoals nu bij Rialto wordt vertoond, voor 

een Amsterdams publiek beschikbaar blijft. 

 

Amsterdam en de makers 

In Amsterdam zijn twee van de belangrijkste filmopleidingen van Nederland gevestigd: 

de Nederlandse Filmacademie (NFA) en de Rietveld Academie. Er zijn steeds meer 

jonge makers die hun opleiding aan beide instituten hebben gevolgd, bijvoorbeeld via 

de Master Film, en daarmee het grensgebied tussen respectievelijk de 

publieks/arthousefilm en de kunstfilm verkennen. Deze (groeiende) groep makers heeft 

nauwelijks podium, terwijl juist hier een bouwsteen ligt om de positie van de 

Nederlandse arthousefilm te verstevigen.  

Zowel jonge als gevestigde makers zijn voor de financiering van projecten in hoge mate 

aangewezen op door de fondsen (Filmfonds, Mediafonds) en omroepen 

georganiseerde ‘wedstrijden’ en televisieformats zoals Kort!, One Night Stand, 

Oversteek, Kids en Docs, Telefilm. Buiten deze formats, die vele voorwaarden en 

richtlijnen bevatten (zoals eerste film, jonge makers, bepaalde werkwijze, thema, etc), 

zijn de mogelijkheden tot financiering zeer beperkt. Makers moeten zich in bochten 

wringen om aan de vele voorwaarden te voldoen, de concurrentie is heftig. Het 

‘Deltaplan talentontwikkeling’ dat door de publieke omroepen en de fondsen is opgezet, 

belooft veel, maar biedt weinig, omdat het selecteert op uitzendkwaliteit en dus op een 

zeer klein percentage van het aanbod.  

Veel makers werkzaam in de filmsector verkeren beroepsmatig in zwaar weer. Ze 

kampen met terugloop van inkomsten of gebrek aan continuïteit in hun beroepspraktijk 

als gevolg van de crisis/bezuinigingen. Voor scenaristen en regisseurs, waarvan velen 

woonachtig en werkzaam in Amsterdam, geldt daarnaast een inkomensvermindering 

door een lopend conflict met de kabelmaatschappijen over betaling van rechten. 

 

Festivals  

Er komen steeds meer filmfestivalinitiatieven bij. De kunstraad koestert de huidige 

festivals – mits ze goed presteren – en zou er voor willen waken om een heel 

(versnipperd) gesubsidieerd festivallandschap te creëren. De festivals Cinekid en IDFA 

konden door teruggelopen financiering minder programmeren, maar hun 

bezoekersaantallen hebben daar niet onder geleden. Ook KLIK! Amsterdam en 

Imagine Film Festival waren een succes en groeien door. Zowel IDFA als Cinekid zijn 

van groot belang voor industry professionals. Tijdens Cinekid komen veel producenten 

en distributeurs van kinder- en jeugdfilms naar Nederland om te scouten en films aan te 

kopen. Door IDFA te huisvesten heeft Amsterdam een belangrijke positie op de markt 

voor filmdocumentaires ingenomen.  
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De kleine festivals hebben het moeilijk. Een aantal vindt plaats in de gesubsidieerde 

filmtheaters, die nu in sommige gevallen tegen wil en dank optreden als coproducent. 

Subsidie aan deze non-profit filmpodia en de kleine festivals zijn communicerende 

vaten.  

 

Hogere prioriteit voor film- en media-educatie 

De filmeducatie krijgt gestalte via het Amsterdams Filmmenu, een samenwerking van 

de gesubsidieerde filmtheaters en -festivals, die gezamenlijk hun filmeducatief aanbod 

presenteren aan de scholen in Amsterdam. Het Amsterdams Filmmenu merkt echter 

dat er door het gevoerde muziekeducatiebeleid van de gemeente te weinig vraag is bij 

de scholen naar filmeducatie. Directe contacten tussen instellingen en scholen, 

bijvoorbeeld tussen het Ketelhuis en het Vierde Gymnasium, zijn succesvol. Naast 

filmeducatie is er behoefte aan educatie in de vorm van mediawijsheid, het lesgeven 

over alle vormen van bewegend beeld en hoe om te gaan met de media. Cinekid heeft 

zich hier enige tijd op geconcentreerd maar is er recent mee gestopt.  

 

Ondernemerschap 

De sponsoring – zelfs incidentele sponsoring – door het bedrijfsleven is dramatisch 

gekelderd. Met name de kleinere en/of beginnende instellingen hebben hier last van, 

maar ook voor de grote gevestigde instellingen is sponsoring lastig geworden. Dit 

brengt de continuïteit van organisaties ernstig in gevaar. Sponsors/partners hebben 

minder geld en willen hier meer ‘tegenprestaties’ voor terug. Niet in de vorm van een 

logo, maar in de vorm van een beleving/activiteit/samenwerking. Alternatieve 

financieringsvormen zoals mecenaat worden vooral voor de grote instellingen steeds 

belangrijker en interessanter. Er kan nog veel winst behaald worden bij samenwerking 

op het gebied van kennis, overhead, marketing en infrastructuur. Voortdurend moet er 

aandacht blijven voor ‘goed ondernemerschap’, een gezonde verhouding tussen 

cultureel en commercieel: geld verdienen met dingen die goed lopen en met dat geld 

investeren in de programmering.  

 

Digitalisering 

Er zullen als gevolg van de digitalisering en steeds goedkopere projectoren meer 

alternatieve vertoningsplekken en -initiatieven ontstaan (pop-up bioscopen, alternatieve 

filmfestivals, buurthuizen/cafés maar ook vertoningen in musea). Deze digitale 

ontwikkelingen vormen een bedreiging voor unieke festivals: veel films zijn al via 

internet te downloaden. Ondanks de te verwachten toename van het home cinema 

aanbod blijft de bioscoop geliefd door de ‘gezamenlijke beleving’. Publieksbinding in de 

vorm van extra content, entourage en service zijn een versterking daarvan. Door de 

digitalisering kunnen filmtheaters flexibeler programmeren, alternatieve content en 

meer randprogrammering bieden. Maar in de praktijk blijkt dat digitalisering vaak niet  
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tot een divers aanbod leidt. Nu het maken van een filmkopie goedkoop is geworden, 

draaien de grotere arthousefilms in veel filmtheaters, wat een verdringingseffect teweeg 

brengt. De kleinere producties en de films van debutanten delven het onderspit.  
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2 Sectoranalyses 
 

2.5 Letteren 

 

Er gebeurt veel in Amsterdam op het gebied van literatuur, met name in de vorm van 

evenementen. De samenwerking groeit, zowel binnen de literaire wereld als cross-

overs met andere disciplines. De samenwerking tussen de lettereninstellingen lijkt ook 

intensiever en is verbeterd, zeker in de wijken. Maar de financiële basis voor schrijvers 

en de boekenverkoop is zorgelijk, wat de vraag oproept of Amsterdam ook de 

kwalitatief goede literatuur zou moeten ondersteunen.  

 

De industrie: schrijvers, uitgevers en boekhandels                                                      

De productiekant van de literaire sector (schrijvers/uitgevers/boekhandels) zit als 

gevolg van de crisis in een moeilijke periode – de boekverkoop gaat omlaag. Dat treft 

de auteurs in hun royalty-inkomsten. Boekhandels kopen minder boeken. Uitgevers 

gaan gerichter en beperkter uitgeven. De contracten met vooral oudere schrijvers 

worden beëindigd en beginnende auteurs komen moeilijker aan werk. Er wordt meer 

rekening gehouden met en ingespeeld op de (commerciële) markt, terwijl de ruimte 

voor literaire fictie kleiner wordt. Het Letterenfonds heeft minder geld tot haar 

beschikking: er worden minder beurzen verstrekt of de bedragen per beurs zijn lager. 

De budgetten voor faciliteiten zijn gekrompen, evenals voor experiment en innovatie.  

Met name de academische traditie in literatuur heeft het zwaar: de minder toegankelijke 

literatuur redt het nauwelijks en verdwijnt naar de achtergrond. Met de klassieke 

‘leespoëzie’ gaat het niet goed, de markt is dramatisch slecht – de groep dichters die 

kan leven van het vak wordt nog kleiner. Tegelijkertijd loopt het boekenvak bij de 

ontwikkeling van de digitale markt achter.  

 

Podia en evenementen                                                                                

Literaire evenementen doen het goed (ook buiten het kunstenplan, denk bijvoorbeeld 

aan evenementen van tijdschrift Das Magazin en De Nieuwe Liefde). Er zit een 

stijgende lijn in optredens/spoken word; ‘beleving’ van literatuur wordt steeds 

belangrijker. Deze stijgende lijn past bij de trend dat het verdienmodel van schrijvers 

verandert: optreden wordt een noodzakelijke manier van het genereren van inkomsten. 

Door de geringe vergoedingen zijn optredens overigens geen passende oplossing voor 

het inkomensdeficiënt.                                   

Net als bij andere disciplines is de ‘festivalisering’ bij letteren goed te zien; nu boeken 

zelf minder opbrengen, is het podium waar de schrijver zichzelf, en daarmee zijn werk 

zichtbaar kan maken, van groter belang geworden. De organisaties in het kunstenplan 
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hebben dit ook opgepikt. Het publiek voor evenementen en de podia groeit op het 

gebied van jong volwassenen; vooral onder studenten zijn de literaire evenementen 

populair. De opkomst van spoken word, en dan vooral in combinatie met dans/hiphop 

zorgt op diverse podia voor een jong en cultureel divers publiek. Aan de andere kant 

delft het lezen als vrijetijdsbesteding in competitie met andere opties het onderspit.  

Kinderen komen in het onderwijs te weinig in aanraking met literatuur. Binnen de 

school lijkt er sprake te zijn van een afnemende aandacht voor literatuur en poëzie. 

Ook zit er een ‘gat’ in de doorstroming van talent (bijvoorbeeld richting Perdu) – de 

talentontwikkeling die er nu is, vooral in de stadsdelen, sluit niet goed aan bij de rest 

van de literatuurorganisaties en podia van de stad.  

 

 
 

Ruimte voor debat 

Hoewel het strikt genomen niet binnen de letterensector valt, betrekt de kunstraad de 

organisatie van het publieke debat hier wel bij. De vraag naar openbare gesprekken en 

debat over actualiteiten groeit. Toch blijkt het kostendekkend organiseren van het 

publieke debat niet mogelijk, zeker nu dat debat op steeds meer plekken in de stad 

gevoerd wordt. Nu een van de debatcentra in de stad failliet is gegaan, is het de vraag 

hoe Amsterdam vorm kan blijven geven aan debat en gesprek in de stad.  

 

Bibliotheken                                                                                                                     

Het aantal boeken in bibliotheken, evenals het aantal uitleningen, neemt geleidelijk af. 

De beschikbaarheid van e-books via bibliotheken is in ontwikkeling, het is voor de hele 

sector nog zoeken naar een businessmodel dat voor alle belanghebbenden, auteurs, 

uitgevers, bibliotheken en lezers, aantrekkelijk is.  

De oude uitleenbibliotheek bestaat eigenlijk niet meer. Bibliotheken zijn in beweging en 

worden omgebouwd tot een ruimte voor studie en ontmoeting; leesclubs (veelal 

aangesloten bij een bibliotheek) zijn enorm populair. De bibliotheek ontwikkelt zich in 

de richting van laagdrempelig cultuurhuis. Het op 1 december gepresenteerde 

beleidsplan van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bevestigt deze trend. 

Naast het uitlenen wil de OBA zich in de toekomst richten op versterking van de online-

functie. Ten tweede krijgt de centrale OBA de rol van creatieve broedplaats met 

programmering, ontmoeting en debat. Het derde actiepunt is gericht op de vestigingen 

in de wijken. Deze zullen meer de kleur van de wijk aannemen en zich sterker richten 

op netwerkvorming met organisaties in de buurt.  

 

Presentatie en erfgoed                                                                                                

Het ontbreekt Amsterdam aan een goede presentatieplek voor de literaire geschiedenis 

en het erfgoed van onze schrijvers, al heeft de centrale OBA de potentie om dit te 

De vraag naar openbare 
gesprekken en debat groeit
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worden. Wellicht kan een samenwerking van Amsterdam met het Letterkundig Museum 

in Den Haag worden opgezet om te komen tot een mooie collectie letterkunde. Het 

Harry Mulisch Huis zou de aanzet daartoe geven, maar bestaat vooralsnog alleen in de 

vorm van een jaarlijks festival. De zichtbaarheid/leesbaarheid van het literaire verleden 

van Amsterdam schiet tekort (zoals de bordjes waar schrijvers gewoond hebben), hier 

zou de stad meer mee moeten doen: Amsterdam is een openluchtmuseum voor de 

letteren, dat moet alleen nog zichtbaar gemaakt worden.  

Onderdeel van de publieke presentatie van de letteren zijn de prijzen. De Amsterdamse 

literaire prijzen voor proza, poëzie en essays, die tot 2003 bestonden, zouden (in een 

andere vorm) in ere hersteld moeten worden.  

 

Writers in residence                                                                                                     

Op internationaal gebied (internationale uitwisseling) zou er meer aandacht mogen 

komen voor writers in residence – de komst van buitenlandse auteurs naar Amsterdam 

blijkt de stad veel op te leveren. De rol van de letteren binnen de gesubsidieerde sector 

is zeer bescheiden. Gezien de kansen die er liggen en de problemen die te constateren 

vallen, is er reden deze historisch gegroeide situatie te heroverwegen. 
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2.6 Musea 

 

De museumsector in Amsterdam bloeit, verschillende belangwekkende verbouwingen 

zijn achter de rug. Er zijn uitgebreide, gemoderniseerde en nieuwe panden, waaronder 

een aantal met internationale allure, en ook depots zijn gerealiseerd. De behaalde 

resultaten op het gebied van bezoekersaantallen en sponsorinkomsten zijn 

indrukwekkend. Musea moeten hun verdiepende rol niet uit het oog verliezen en het 

blijft van belang dat zij naast het internationale publiek ook actief de lokale bevolking 

blijven aanspreken.  

 

Infrastructuur en aanbod goed                                                                    

Amsterdamse musea hebben topstukken in hun collecties, en hebben hierdoor veel 

internationale naamsbekendheid. Daarnaast blinkt Amsterdam uit in niche-musea, 

deels voortgekomen uit particulier initiatief. De culturele infrastructuur in Amsterdam is 

goed. Het Museumplein heeft internationale aantrekkingskracht, ook zijn er in bijna alle 

andere buurten musea. Niet alleen toeristen worden naar de stad getrokken door het 

museale aanbod, ook bedrijven willen zich vestigen in Amsterdam vanwege het 

bloeiende artistieke klimaat. De museumsector, waarvan circa twintig procent subsidie 

van de gemeente ontvangt, zorgt voor een boost van de economie.32 Ook onder de 

Nederlandse bezoekers doen de Amsterdamse musea het goed. Het grote aantal 

vrijwilligers dat zich voor deze musea inzet, toont aan dat er contact is met de lokale 

samenleving.33  

 

Musea werken slim samen                                                                       

Samenwerking tussen de Amsterdamse musea begint van de grond te komen en wordt 

vooral gemotiveerd vanuit pragmatisme. Op het gebied van backoffice werken de 

Amsterdamse musea goed samen, onder andere door het Samenwerkingsverband 

Amsterdamse Musea. Kennis over kassasystemen, horeca uitbating, behoud, 

beveiliging, verbouwingservaringen wordt uitgewisseld. Ook investeren de musea in de 

gezamenlijke marketing – dit uit zich in nieuwe initiatieven zoals de positionering van 

de musea in de Plantagebuurt en in het voortzetten van al lang bestaande activiteiten 

                                                
32 Zie het onderzoek van Booz & Company ‘Rijksmuseum Bijzonder Binnenlands 

Product’ (2013) https://www.rijksmuseum.nl/nl/downloads/3a7dcf1e-bbe8-48fd-8682-

3c7b474ced50/Rijksmuseum-Bijzonder-Binnenlands-Product.pdf 
33 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2014). Cultuur in Beeld 2014. p. 

124-125. �

2 Sectoranalyses

2.6 Musea



57 Sectoranalyses

 
 

57 
 

als de Museumnacht en de Uitmarkt. Verschillende musea gaan bovendien een 

samenwerking aan met winkels of restaurants, om zo hun bezoekers een hele dag uit 

te kunnen bieden.  

 

Innovatie verdienmodellen 

De ontwikkeling op het gebied van verdienmodellen zet door. Het prijsbeleid wordt nog 

niet zo dynamisch ingezet als mogelijk en het gebruik van e-ticketing staat in de 

kinderschoenen, maar aanzetten daartoe zijn aanwezig. Er is sprake van sponsoring in 

geld en goederen. Musea hanteren een actieve publieksbenadering, waarbij een select 

deel van het publiek wordt verleid tot mecenaat. Bij het aantrekken van zulke gevers 

zijn musea elkaars directe concurrent.  

 

Giften geen structurele oplossing                                                                   

Particuliere en private betrokkenheid heeft de huidige bezuinigingsronde voor een groot 

deel opgevangen maar zal een volgende keer (2017 en later) niet weer de kosten 

kunnen dekken. De verwachting is niet dat er meer sponsoren als de BankGiro Loterij 

en de Turing Foundation bij zullen komen. Crowdfunding is in te zetten voor 

projectfinanciering: de methode is enkele malen succesvol geweest, maar is en wordt 

geen stabiele geldbron.                                                                                                    

 

 
 

De overheid legt de nadruk op cultureel ondernemerschap en verwacht van de musea 

dat dit op een hoog tempo wordt ingevoerd. Dit vergt echter een grote cultuuromslag 

binnen de instellingen, een omslag die tijd nodig heeft. Daarnaast hebben musea een, 

door de subsidiegever bepaald, beperkt eigen vermogen waardoor zij niet dezelfde 

(nodige) risico’s kunnen nemen als andere niet-culturele ondernemers. Dat beperkt hun 

commerciële slagkracht en concurrentiepositie met culturele ondernemers buiten de 

museale instellingenstructuur. 

 

Belang onderzoek 

Om op het wereldniveau, wat onze topcollecties en infrastructuur mogelijk maken, te 

blijven functioneren is het noodzakelijk om ook te blijven investeren in de ‘achterkant’ 

van het museale werk, zoals acquisitie, collectieonderzoek, onderhoud en restauratie. 

Musea richten zich op de ‘voorkant’ met de presentatie van blockbusters vanwege het 

toenemende belang van recette-inkomsten. Dit brengt als risico met zich mee dat de 

aandacht voor publiekstrekkende tentoonstellingen ten koste kan gaan van taken als 

bijvoorbeeld collectieonderzoek en behoud. We constateren echter ook dat een aantal 

musea juist de banden met de wetenschap aanhaalt. Verdieping blijft van belang om de 

connectie te kunnen maken met de collectie en de authenticiteit te waarborgen van het 

Crowdfunding is geen stabiele geldbron
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verhaal dat de tentoonstellingsmakers willen vertellen. Hoopgevend is de kwaliteit van 

de educatieve programma’s en projecten van een aantal musea.  

Sommige musea werken samen, zodat wetenschappelijke krachten extern kunnen 

worden ingehuurd, maar dit gebeurt nog niet structureel. Dit past bij de landelijke trend 

waarbij er meer met flexwerkers en freelancers wordt gewerkt, waardoor de 

kennisopbouw verspreid raakt en in gevaar komt en ook de talentontwikkeling van 

jonge kunstprofessionals onder druk komt te staan. De meeste instellingen anticiperen 

ook op het gebied van P&O actief en creatief op de nieuwe tijden: nieuwe functies 

(specifiek gericht op bijvoorbeeld social media, sponsoring en mecenaat) en een 

aanpassing van de organisatiestructuur waardoor sneller en adequater op 

ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Een punt van zorg is de mate waarin voorheen 

betaalde functies nu door vrijwilligers wordt ingevuld.  

 

Lokale bezoeker               

De musea hebben momenteel een relatief beperkte en zeer algemene kennis van hun 

(potentiële) doelgroepen op de Nederlandse thuismarkt. Er wordt verwacht dat 

Amsterdam in 2020 multicultureler is dan in 2014. De verandering van demografische 

samenstelling van Amsterdam kan leiden tot een verlies aan aansluiting met en 

draagvlak voor de vaak op de Westerse historie en traditie gebaseerde presentaties en 

collecties binnen de Amsterdamse musea. Daarbij is er momenteel bij de grote 

museale instellingen een focus op de vol betalende toerist met het risico dat de 

thuismarkt ondergesneeuwd raakt. Dit brengt ook het risico mee dat Amsterdam als 

stad een hoog Disney gehalte krijgt. Het huidige aanbod van de Amsterdamse musea 

biedt vooralsnog tegenwicht.  

Het is van belang dat er voldoende ruimte voor authenticiteit blijft zodat deze 

belangrijke doelgroep niet leidt tot vervlakking van het aanbod (focus op highlights, 

likeability, predictability, easy and fast to consume aanbod). Veel musea zijn 

gerelateerd aan de geschiedenis en de context van Amsterdam. Daar moeten nieuwe 

verhalen aan toegevoegd worden, willen deze instellingen relevant blijven, 

verschillende musea zijn op dit vlak al actief. Echter digitale componenten van 

immaterieel erfgoed behoeven meer coördinatie in collectievorming en presentatie, 

waar ook gevraagd wordt om leiderschap, visie en strategie over hoe om te gaan met 

het immaterieel erfgoed. Ook in de museumsector is vergrijzing; de babyboomers zijn 

de meest aantrekkelijke doelgroep, zij hebben immers tijd en geld. Tegelijkertijd 

moeten musea blijven focussen, ook in hun positionering, marketing en 

productontwikkeling, op nieuwe generaties bezoekers.  

 

Grote belangstelling voor erfgoed 

De toekenning van het predicaat van Werelderfgoed aan de grachtengordel van 

Amsterdam in 2010 bevestigde dat Amsterdam een stad is met een rijke bouwcultuur 

die tot in het heden doorloopt. Excursies langs oud en nieuw en de druk bezochte 
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Open Monumentendag wakkeren de belangstelling aan. De hernieuwde aandacht voor 

de tuinsteden en de Amsterdamse School (mede dankzij Museum Het Schip) draagt 

daar aan bij.  
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2.7 Muziek 

 

In de muzieksector is de verscheidenheid aan genres en concerten ondanks de 

bezuinigingen behouden gebleven. De muzieksector doet ook in moeilijke tijden geen 

concessies aan de smaak van het publiek of aan sponsors. Een goed voorbeeld vormt 

de hoogwaardige AAA-serie. Er zijn veel banen verdwenen, maar wat betreft het 

genereren van inkomsten doet de sector het goed. Verbeterpunt blijft de aandacht voor 

een muziekprogrammering voor de diverse culturen in Amsterdam.  

 

Programmering en publiek 

De programmering van de belangrijkste podia – Het Concertgebouw, Muziekgebouw 

aan ‘t IJ, Muziektheater (thans Nationale Opera en Ballet), Paradiso, Melkweg en 

Bimhuis – wordt doorgezet en lijkt vrij weinig averij te hebben opgelopen. Het 

Muziekgebouw is zelfs breder en ‘commerciëler’ gaan programmeren met ensembles, 

solisten, scenische opera’s en orkesten die in het verleden ook te zien waren in Het 

Concertgebouw. Er is hierdoor meer concurrentie tussen deze twee instellingen 

ontstaan. De zalen zijn redelijk tot goed gevuld, hoewel opvalt dat er soms meer gaten 

vallen. Zijn de prijzen te hoog of weet een jong publiek de weg niet te vinden naar de 

gevestigde podia?  

Vergrijzing is een algemeen verschijnsel, met name merkbaar in de klassieke sector.  

Het publiek voor traditionele cultuuruitingen slinkt, waarbij opvalt dat de dalende 

belangstelling voor ‘hoge kunst’ bij mensen onder de veertig jaar nu nog 

gecompenseerd wordt door een toenemende belangstelling bij mensen boven de 

veertig.34 Door een verschil in socialisatie vindt het publiek van de toekomst eerder 

aansluiting bij de popmuziek dan bij de canoniseerde kunstvormen, zoals ook de Raad 

voor Cultuur constateert in de Cultuurverkenning 2014. In de financieringsmix per 

kunstdiscipline in Kunst en Cultuur in Cijfers 2014 doet de muzieksector het goed. Met 

relatief weinig geld van de stad weet de sector veel publieksinkomsten te verwerven. 

Het algemene beeld is dat de muzieksector er ondanks veel klappen nog altijd stevig 

voorstaat en dat een breed, innovatief aanbod wordt geleverd. Maar er zijn ook wolken 

aan de hemel. De nieuwe systematiek van het Fonds Podiumkunsten (FPK) wordt door 

veel instellingen, groepen en ensembles als een moeizame opgave ervaren: men wordt 

afgerekend op het aantal speelbeurten, die vaak moeilijk te halen zijn. Theaters spelen 

op safe, schrappen ‘moeilijke concerten’, zodat het voor ensembles weer moeilijker 

                                                
34 Eijck, K. van, Haan, J. de, Knulst, W. (2002). ‘Snobisme hoeft niet meer’. Mens en 

Maatschappij. Jaargang 77, nr 2. 153-177.  
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wordt aan het quotum van speelbeurten te komen. Hoewel het FPK heeft aangegeven 

de eis enigszins te versoepelen, heeft het consequenties. Op deze manier komt ook 

talentontwikkeling in de knel – instellingen hebben er geen geld of ruimte voor. 

Er is de afgelopen tijd met name gekort op marketing en publiciteit; de overhead is 

teruggebracht tot het hoogst noodzakelijke. Bij veel instellingen zijn er fte’s geschrapt.35 

Ook dat heeft gevolgen: theaters buiten Amsterdam weten muziekaanbieders slechter 

te vinden. De kantoren zijn onderbemand. Dat breekt de sector uiteindelijk op. Er wordt 

weinig onderzoek gedaan naar publiekswensen, cultureel ondernemerschap staat of 

valt ook bij de capaciteit die hiervoor kan worden vrijgemaakt. Samenwerking gebeurt 

nog niet genoeg. 

 

KCO 

In het beeld van de Amsterdamse muziekwereld neemt het Koninklijk 

Concertgebouworkest (KCO) een aparte plaats in. Het werd daarom bij de laatste 

bezuinigingsronde gespaard. Het KCO is het grootste internationale muziekensemble 

van het land met 120 musici. Het geeft in Amsterdam 125 concerten per jaar en reisde 

in het jubileumjaar 2013 over alle continenten. Succesvol is de jongerenvereniging van 

7.000 leden, waarmee het orkest ook een nieuwe generatie aan zich bindt. Directeur 

van het KCO, Jan Raes, waarschuwt voor het Angelsaksisch model waar ‘vermarkting’ 

de dienst uitmaakt en musici geen band meer hebben met het orkest. Dat tast de 

kwaliteit en het profiel aan. 

 

Pop/jazz/dance 

Met de opening van TivoliVredenburg is de zaal Ronda een geduchte concurrent 

geworden van de Amsterdamse zalen. Concurrerend zijn ook de festivals, waar de 

programmeurs een exclusiviteit bedingen van de optredende groepen. Nieuwe festivals 

komen op, zoals Milkshake en Red Light Jazz, andere festivals gaan door zoals 5 Days 

Off, Appelsap, Amsterdam Roots. Er is sprake van een festivalisering. De package 

deals, die festivals bieden, spreekt jongeren aan en zijn veelal in staat specifieke 

subculturen te bedienen. 

Het festival Appelsap maakte met zijn vijfde editie een verfrissende ontwikkeling door: 

het is het enige echte podium voor uiteenlopende (hiphop)artiesten die hier hun 

doorbraak kunnen beleven. Bovendien bereikt Appelsap een gewenste mix van 

gekleurd/blank/jeugdig/volwassen publiek. 

Jonge bands kunnen zich manifesteren op GRAP maar aangezien dat slechts een keer 

per jaar is, zijn ze aangewezen op kleine podia, zoals het Vondelpark Openluchttheater 

(VOLT) en de kleine zaal van Paradiso. Tussen de grote podia en deze kleine podia 

gaapt een gat. Dat belemmert de doorstroom van jonge talenten. In de jazz is er  

                                                
���Uit Kunst en Cultuur in Cijfers 2014 blijkt dat het aantal fte’s in de sector muziek van 

2012 op 2013 met 34 procent is afgenomen.�
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concurrentie bijgekomen van de North Sea Jazz Club en ook andere instellingen 

programmeren meer jazzconcerten.  

 

Multicultureel 

Het multiculturele aanbod in Amsterdam is te beperkt. Het betreft incidentele concerten 

van artiesten uit Noord-Afrika en Turkije, waar de doelgroep niet altijd op afkomt. Als er 

een grote Turkse artiest optreedt, staat hij in de Heineken Music Hall. Het vermoeden 

bestaat dat het Turkse en Marokkaanse aanbod vooral in feestzalen en in het besloten 

circuit te vinden is. Nieuwkomer Pera geeft enkele concerten in Paradiso, maar is te 

beperkt in omvang om voor een impuls in de dj-cultuur te kunnen zorgen. In de 

buurtaccommodaties wordt afwisselend en divers geprogrammeerd. Een positief 

voorbeeld is Souk, in Het Concertgebouw, voor een middenklasse publiek van 

Marokkaanse Amsterdammers.  

Anders dan bij theater of dans, blijft muziek meestal beperkt tot de eigen 

gemeenschap. Crossovers zijn er niet, of niet waarneembaar. Gebrekkige 

zichtbaarheid is een veel voorkomend verschijnsel, dat wordt versterkt doordat de 

podia geen onbekende artiesten programmeren. De publieke omroep programmeert 

zelden artiesten uit de Turkse of Marokkaanse scene, wat dat betreft hebben 

Surinaams/Antilliaanse initiatieven een voorsprong. Maar ook zij hebben het moeilijk: 

Samponé Music Productions (Fra Fra Sound) klaagt over ‘segregatie’ en stelt dat de 

muzikanten voor lage salarissen in partycentra moeten optreden. Samponé heeft 

tevens een internationale en een educatieve missie en heeft er last van dat het budget 

voor de Stichting Kunstschooldag is geslonken.  

Er wordt door de verschillende gesprekspartners op gewezen dat Amsterdam de brug 

mist die Parijs en Londen wel hebben geslagen. Parijs als schakel tussen West-Europa 

en Noord-Afrika en Londen dat een band heeft met bijvoorbeeld met Jamaica en 

Trinidad. De kunstraad concludeert dat de bestaande podia meer alert zouden 

moeten zijn op het aanbod uit de multiculturele kring en dat marketing in die 

richting veel sterker zou kunnen. 

Klassieke muziek appelleert aan een internationaal en multicultureel publiek. Het 

Nederlands Blazers Ensemble trekt in Podium Mozaïek een volle zaal, met een goede 

afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Het KCO stuurt elke maand nog steeds 

een afvaardiging naar het Bijlmer Parktheater. 

 

 
 

Ensembles en orkesten 

De ensembles hebben veel last van de lage uitkoopsommen en daardoor zijn de gages 

voor de muzikanten vaak laag (bekende solisten daarentegen kunnen in het huidige 

klimaat juist meer vragen). Desondanks speelt men door, tegen de klippen op, om te 

De ensembles hebben last 
van de lage uitkoopsommen
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overleven. Seizoenen worden korter, maar programmering is onveranderd gebleven. 

Hoewel de grote instellingen minder avontuurlijk kunnen programmeren, doet de 

muzieksector geen concessies aan de smaak van het publiek of aan sponsors. Een 

goed voorbeeld vormt de hoogwaardige AAA-serie. Sterke spelers, die ook meer dan 

gemiddeld publiek trekken, zijn Nieuw Ensemble, Calefax Rietkwintet en Amsterdam 

Sinfonietta. En er komen gelukkig ook nieuwe ensembles/kwartetten bij. 

 

Jeugd 

Hoewel sommige instellingen door gebrek aan mankracht en geld niet toekomen aan 

educatie, valt het totale educatieaanbod niet tegen. De nadruk ligt steeds meer op het 

spelen op en voor scholen. Muziekgebouw aan ‘t IJ en Bimhuis ontvangen 

schoolklassen, Het Concertgebouw organiseert concerten voor families, 

KleuterSinfonietta richt zich op de allerjongsten. Muziekinstellingen die zich richten op 

een jong publiek, zoals de Tafel van Vijf, Oorkaan en MaxTak, spelen voornamelijk in 

scholen maar ook in theaters – grotendeels bezocht door een (welgesteld) blank 

publiek. Er moet onderzocht worden hoe de nieuwe Nederlanders bereikt kunnen 

worden. Sinds de invoering van het basispakket muziekeducatie worden zij wel bereikt 

op de scholen.  

 

Vernieuwing en verandering 

In de sector is winst en verlies. De Tolhuistuin opende in juni 2014 – en tegelijk ging 

MuzyQ als studio- en repetitieruimte dicht (om na een doorstart te herrijzen als 

broodnodige repetitieruimte). De toekomst van voorheen het MC Theater is ongewis. 

De dance en de dj-cultuur bloeien enorm, het Amsterdam Dance Event (ADE) haalde 

een record aantal bezoekers in 2014. Gelukkig komen er soms dwarsverbanden tot 

stand tussen de gevestigde instellingen en subculturen, zowel bij ADE als via 

Subbacultcha!. Bandjes treden op onverwachte plekken op, het blikveld lijkt zich te 

verbreden. Dat is een goed teken. OT301 bijvoorbeeld, oud krakersbolwerk aan de 

Overtoom en inmiddels een culturele broedplaats. Hier kunnen de eerste stappen gezet 

worden op weg naar succes in de Amsterdamse of mondiale poppyramide.  

De voorzichtige conclusie van de kunstraad is, dat een nieuwe muziekcultuur op eigen 

kracht het veld betreedt en niet direct subsidie aanvraagt, omdat men vrijheid wil 

behouden. Crowdfunding begint hier en daar aan te slaan. Het zou mooi zijn als de 

stad Amsterdam er iets beter in slaagt dan in de voorgaande jaren om de 

afgestudeerden aan het Conservatorium vast te houden. Kunstenaars en musici 

kunnen de hoge huurprijzen in de stad moeilijk betalen en verlaten de stad zodra zij in 

het buitenland aan de slag kunnen.  
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2.8 Podia 

 

Slechts een beperkt aantal van de Amsterdamse podia maakt deel uit van het 

kunstenplan. De gesubsidieerde podia in het kunstenplan, zestien in totaal, zijn stuk 

voor stuk belangrijke cultuurgebouwen in de stad. Graag neemt de kunstraad afscheid 

van de benaming ‘buurtaccommodaties’. Deze ‘cultuurhuizen’ of ‘programmahuizen’ 

ontvangen tot 2017 subsidie uit het stadsdeel. Overheveling naar de centrale stad moet 

budgettair neutraal gebeuren. Voor alle podia geldt dat het delen en analyseren van 

verkoopdata en klantgegevens de publieksbinding en het publieksbereik kunnen 

vergroten. 

 

Aantal podia 

Een beperkt aantal podia maakt deel uit van de Culturele Infrastructuur van de stad 

Amsterdam. Naast de ‘instellingen op naam’ gaat het om vier grootstedelijke podia en 

vier buurtaccommodaties. Voor de kunstraad is dit aantal geen vaststaand gegeven.  

In de historische taakverdeling tussen het rijk en de gemeentes, droegen steden de 

verantwoordelijkheid voor de gebouwen, terwijl het rijk het culturele aanbod financierde. 

Die verhouding is door de bezuinigingen van het kabinet-Rutte I verstoord.  

De gesubsidieerde podia in het kunstenplan, zestien in totaal, zijn stuk voor stuk 

belangrijke cultuurgebouwen in de stad. Ze hebben een historie en een reputatie, 

waarmee ze in de loop der jaren een publiek hebben opgebouwd. Niet alle bekende 

theaters maken deel uit van het kunstenplan. Zo is met Koninklijk Theater Carré 

afgesproken dat de gemeente financiële ondersteuning zou bieden bij de verbouwing 

als het theater geen subsidieaanvraag meer zou indienen.  

Hoeveel podia er precies zijn in Amsterdam is niet te zeggen. Sommige bestaan tijdelijk 

(pop-up podia) of worden ook voor andere doeleinden ingezet.  

Uit Nieuwbouw, verbouw en uitbreiding cultureel vastgoed in Amsterdam 36 dat is 

opgesteld ten behoeve van het Kunstenplan 2013-2016 blijkt dat er sinds 2005 dertien 

podia bijgekomen zijn waar de gemeente aan mee betaald heeft: Muziekgebouw aan ‘t 

IJ, Podium Mozaïek, Pakhuis de Zwijger, het podium in de OBA, M-Lab, 

Conservatorium Amsterdam, Rabo-zaal van de Stadsschouwburg en de Melkweg, 

Bijlmer Parktheater, MusyQ, MC Theater, uitbreiding DeLaMar Theater, Majellakerk, 

Tolhuistuin. Ook de particuliere sector heeft bijgedragen aan een toename van het 

                                                
36 http://www.amsterdam.nl/publish/pages/471812/bouwplanning_a3_24juli2013.pdf 

2 Sectoranalyses

2.8 Podia



65 Sectoranalyses

 
 

65 
 

aantal stoelen.37 Zonder volledig te zijn noemen we Ziggo Dome, Heineken Music Hall, 

De Nieuwe Liefde en Theater Amsterdam.  

 

 
 

Cultuurhuizen 

De kunstraad neemt graag afscheid van de benaming ‘buurtaccommodaties’. De podia 

die onder deze noemer functioneren bevinden zich niet in een buurt maar in een 

stadsdeel en ze hebben geen wijkfunctie. Hun aanbod is grootstedelijk en vaak 

internationaal georiënteerd. De kunstraad spreekt daarom liever over ‘cultuurhuizen’ of 

‘programmahuizen’. Deze cultuurhuizen hebben elk een eigen geschiedenis. De 

programmering komt deels overeen met het aanbod op de grootstedelijke podia, maar 

ze zijn actiever op het vlak van talentontwikkeling, cultuureducatie en eigen producties.  

Betrokkenheid van de bestuurscommissies met de cultuurhuizen in hun 

stadsdeel ligt voor de hand, maar de financiering kan vanaf 2017 beter op één 

bestuurlijk niveau plaatsvinden (zie ook hoofdstuk 4 Overwegingen bij een nieuw 

kunstenplan). 

 

Publieksvoorkeuren 

De algehele trend in het aanbod is een verplaatsing van binnen naar buiten. Dit komt 

mede door de toename van het aantal festivals op unieke locaties en deze ontwikkeling 

heeft gevolgen voor de Amsterdamse podia. De concurrentie op de publieksmarkt 

verhevigt zich en er komen nog steeds ongesubsidieerde podia bij. Met andere 

woorden, het publiek kiest vaker voor festivals en de gesubsidieerde podia verliezen 

terrein aan particuliere concurrenten.38 Niettemin blijkt uit de cijfers over 2013 dat de 

gesubsidieerde podia meer bezoekers hebben getrokken dan zij in hun begroting 

hadden voorzien. De publieksinkomsten zijn over de hele linie (met Felix Meritis en MC 

Theater als uitzondering) gestegen. Dit is deels te verklaren doordat er met minder 

subsidie meer producties zijn vertoond. De podia profiteren ook van de groei van het 

totale aanbod. Voorstellingen die in het kader van een festival plaatsvinden, worden 

soms op de podia vertoond. Podia met een sterke identiteit durven het risico aan om 

buiten hun genre te programmeren, dit was onder meer zichtbaar bij het ADE waar een 

muziekpodium als Het Concertgebouw en een theaterpodium als het 

Compagnietheater aan meededen.  
                                                
37 Landelijk is het aantal zitplaatsen gestegen van 105.535 in 1997 naar 129.982 in 

2013, zie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2014). Cultuur in Beeld 

2014. p. 117.  
38 NRIT Media (2014). Trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd. Zie hoofdstuk 17 

‘Culturele sector.’ p. 288-311. 

De kunstraad neemt graag afscheid 
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Cultureel ondernemerschap 

De stad Amsterdam heeft de podia in het huidige kunstenplan flinke bezuinigingen 

opgelegd om ruimte te maken voor het aanbod dat door de landelijke bezuinigingen 

zwaar werd getroffen. Voor de meeste podia ligt de lat wat betreft ondernemerschap 

zeer hoog. Sponsorinkomsten vallen tegen en zijn beduidend lager dan begroot, ook de 

inkomsten uit zaalverhuur kunnen de bezuinigingen niet compenseren. De horeca is 

voor veel podia een belangrijke inkomstenbron geworden. Hier is weinig op tegen, al 

vraagt de stad veel van zijn cultuurmanagers door er van uit te gaan, dat ze ook goede 

horecaondernemers zijn of goede opdrachtgevers van een horecaonderneming.  

Er is tussen de podia een groot verschil in de mate waarin ze op eigen kracht kunnen 

draaien. De afspraak is dat alle instellingen in het kunstenplan in 2016 tenminste  

25 procent eigen inkomsten verwerven. Voor bijna alle podia geldt dat zij daar in 2011 

al ver boven zaten. De Kleine Komedie en De Balie genereren ongeveer 75 procent 

eigen inkomsten en het Het Concertgebouw en Paradiso zelfs 95 procent.  

Alle podia hebben momenteel te maken met verzoeken om prijsverlagingen en 

kortingen door bespelers die het ook niet breed hebben. Nieuwe vormen van 

samenwerking en strategische allianties zijn wenselijk om het publiek zo goed mogelijk 

te bedienen. Een betere afstemming tussen podiumproducent en podia en tussen 

podia onderling begint vorm te krijgen. Het delen en analyseren van verkoopdata en 

klantgegevens zou de publieksbinding en het publieksbereik kunnen vergroten. 

Terecht vragen de podia om meer transparantie. Nu is het voor de buitenwereld 

onvoldoende duidelijk welk percentage van de subsidie naar huur en onderhoud gaat 

en hoeveel eigen inkomsten de verschillende instellingen hebben.  
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2 Sectoranalyses 
 

2.9 Theater 

 

De Amsterdamse theatersector vertoont twee gezichten. De publiekscijfers zijn hoger 

dan in 2012, met Toneelgroep Amsterdam als uitblinker. Het cultureel 

ondernemerschap wordt door jongere generaties theatermakers heel goed opgepakt en 

het aantal theaterfestivals en voorstellingen op locatie neemt toe. Maar vooral achter 

de schermen worden de effecten van de bezuinigingen steeds meer zichtbaar.  

 

Met The Fountainhead als grote hit is Toneelgroep Amsterdam (TA) de blikvanger van 

het Amsterdamse theaterlandschap, niet alleen in de stad, maar ook nationaal en 

internationaal (zie hoofdstuk 1.7 Internationalisering). Door de recent formeel gemaakte 

samenwerking met De Warme Winkel breidt het gezelschap zijn alliantie verder uit. 

 

Artistiek 

De successen van TA kunnen niet verhullen dat het repertoiretoneel het landelijk 

gezien moeilijk heeft. Veel schouwburgen in het land moeten bezuinigen, zijn vaker 

dicht en programmeren het liefst cabaret en andere theatervormen waar publiek op 

afkomt. Bij veel regioschouwburgen vormt de theaterprogrammering nog maar tien 

procent van het aanbod. Hoewel dit probleem niet in Amsterdam speelt, ondervinden in 

Amsterdam gevestigde gezelschappen daar wel hinder van. Tegelijkertijd is er een 

toename van het aantal festivals en ludieke voorstellingen. Er vinden theatrale acts en 

buurtsoaps plaats in de stadsdelen. Er zijn voorstellingen met bejaarden in 

verzorgingstehuizen. Tegenover deze kleinschaligheid staat de formule van de 

blockbusters met grote marketingbudgetten, zoals Anne en Warhorse. 

Het valt op dat steeds meer gevestigde theatermakers op happenings en festivals 

spelen, waar andere normen gelden dan in de zaal. Deze manier van spelen dringt ook 

door in het reguliere circuit. Het sluit aan bij de behoefte van het publiek aan een 

gevarieerder programma. Bij voorstellingen is steeds vaker een dj of panelgesprek na 

afloop. De formule van I wish you were here, waarbij TA voorstellingen voorbespreekt 

met deskundigen uit de samenleving vindt wegens succes nu al in de Rabo-zaal plaats. 

Het is een positieve ontwikkeling dat de sector meer naar buiten komt, het publiek 

opzoekt en in wisselwerking met het publiek produceert. Zo lang dat niet ten koste gaat 

van een hoogwaardig en artistiek aanbod, moet dat kunnen rekenen op ondersteuning 

van de overheid. 

Buitentheater is een trend geworden. De festivals zijn tot bloei gekomen, trekken veel 

bezoekers en zijn inmiddels vrijwel gelijkwaardig aan het reguliere theateraanbod. Er 

zijn wel te veel theaterfestivals in de zomer in Amsterdam. Het zou beter zijn deze 
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meer te spreiden over de tijd. De festivals bieden kansen aan jonge makers en hebben 

deels de rol van de productiehuizen overgenomen, al is de begeleiding beperkt en biedt 

een festival geen doorlopend traject. Ook muziekfestivals maken meer en meer gebruik 

van theater om verdieping aan hun evenement te geven. Dit hybride aanbod brengt wel 

met zich mee dat festivals steeds meer op elkaar gaan lijken. 

 

Bezuinigingen en publieksbereik 

De impact van de landelijke bezuinigingen is in de Amsterdamse theaters goed te 

merken, zowel door de verkleining van de Basisinfrastructuur als door de korting op het 

FPK waar veel Amsterdamse gezelschappen de dupe van werden. Er worden minder 

eigen producties gemaakt, door geldgebrek zijn er veel solo- of duovoorstellingen en 

readings. Op die manier kan de tekst worden uitgevoerd zonder een begrotelijke 

repetitieperiode. Ook stonden er in 2013 meer reprises op het programma dan 

aanvankelijk was voorzien. Het is een knappe prestatie dat het publieksbereik er niet 

onder heeft geleden. De publieksaantallen en de publieksinkomsten waren beter dan in 

2012. Gezamenlijk wisten de theaterinstellingen in het kunstenplan in 2013 een stijging 

van 33 procent van het aantal verkochte kaartjes in Amsterdam te verwezenlijken, 

waaruit blijkt dat de belangstelling bij het publiek voor theater onverminderd groot is. 

Waar de landelijke overheid en fondsen minder kunnen/willen betekenen voor theater, 

is het nuttig de mogelijkheid van coalities tussen speelsteden te onderzoeken. 

Gezelschappen zouden vanuit meerdere steden gefinancierd kunnen worden. Nu geldt 

dat de rechtspersoon die subsidie aanvraagt voor het Amsterdamse Kunstenplan in 

Amsterdam moet zijn gevestigd.  

 

Talentontwikkeling 

De jongere generatie theatermakers speelt in wijken, gaat partnerships aan met 

bedrijven en vastgoedpartijen. Er gebeurt heel veel, zodat het moeilijk is om overzicht 

te krijgen van het aanbod. De keerzijde is dat jonge makers veel energie stoppen in 

fondsenwerving. Afgestudeerden aan de theaterschool hebben daardoor minder tijd 

voor hun artistieke ontwikkeling.  

De gesubsidieerde sector biedt door de landelijke bezuinigingen minder 

toekomstperspectief. Voor welke beroepspraktijk worden de studenten aan de 

theaterschool opgeleid? Het aantal vaste banen voor acteurs is in tien jaar gehalveerd, 

terwijl er jaarlijks veel meer mensen afstuderen dan dertig jaar geleden.39 Overal zijn de 

middelen schaars. Een interessante generatie jongere makers is uitgeweken naar 

andere steden (Utrecht, Rotterdam en Arnhem).  

Op het punt van diversiteit vallen er gaten (zie hoofdstuk 3.2 Diversiteit). Likeminds en 

DEGASTEN kunnen dit gat niet volledig opvullen.  

                                                
39 Onderzoek van de Volkskrant. Dixhoorn, M. van, ‘Steeds meer acteurs worden 

freelancer’. de Volkskrant. 17-10-2014. Zie ook: http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/kunst-en-

podium/2755/acteur-steeds-vaker-freelancer 
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Talentontwikkeling en doorstroming is niet alleen landelijk gezien een belangrijk thema. 

Voor Amsterdam geldt ook dat het kunstenplan niet te statisch moet worden en ruimte 

moet bieden aan nieuwe generaties makers die zelfstandig moeten kunnen werken, 

dus niet alleen onder de vleugels van een productiehuis of grote instellingen.  

 

Jeugdtheater 

Als gevolg van de drastische korting op jeugdtheater, waarbij de Toneelmakerij de 

landelijke subsidie van 1,6 miljoen euro zag slinken naar 0,5 miljoen, worden er minder 

familievoorstellingen gemaakt en is Amsterdam op het gebied van jeugdtheater zijn 

voortrekkersrol verloren aan het Rotterdamse Maas. Met het podium, Jeugdtheater de 

Krakeling, en het publiek dat dit al jaren trekt, staat Amsterdam nog wel aan de top. De 

Toneelmakerij richt zich onder meer door het geven van schrijfopdrachten op de talige 

kant van het theater. Maar één jeugdtheatergezelschap voor de hoofdstad is te weinig. 

Meer samenwerking tussen jeugddans en jeugdtheater zou voor vernieuwing kunnen 

zorgen. 

 

 
 

Podia 

De hoop dat de markt een deel van de overheidsrol als financier van kunst en cultuur 

over zou kunnen nemen, blijkt niet bewaarheid te worden: de sponsorinkomsten vallen 

tegen, mecenassen zijn niet opgestaan. Een kleiner budget is de dagelijkse realiteit van 

veel theatermakers. 

De podia kampen met toegenomen huur- en onderhoudslasten in de afgelopen tien 

jaar en constateren dat de subsidie die zij van de gemeente ontvangen in veel gevallen 

lager is dan voorheen, terwijl zich in de afgelopen jaren een stijging van de 

beheerlasten heeft voorgedaan. Voor het theateraanbod zullen de cultuurhuizen een 

grotere rol gaan spelen in het geheel van podia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer samenwerking tussen jeugddans en 
jeugdtheater kan voor vernieuwing zorgen
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3 Aandachtspunten 
 

3.1 Samenwerken 

 

In de Hoofdlijnennota voor het Kunstenplan 2013-2016 is aangedrongen op 

samenwerking tussen de gesubsidieerde instellingen. De gedachte was dat 

samenwerking er toe zou leiden dat het publiek beter bediend wordt, de kwaliteit 

verhoogd wordt en de kosten verminderen door deze te delen. Er werd in de nota 

expliciet aangegeven waar de samenwerking zich op kon richten. 

 

1. Op gezamenlijke marketing en gecombineerde kaartverkoop, bijvoorbeeld 

gericht op de internationale bezoekers 

2. Op het gezamenlijk ontwikkelen van een inhoudelijke visie op producten en 

publiek 

3. Op het delen van de backoffice en faciliteiten 

4. Op afstemming in programmering 

5. Op samenwerking tussen elkaar aanvullende functies die leidt tot een helder 

publieksprofiel op sterke cultuurlocaties 

6. Op fusering waarbij directie, bestuur en staffuncties worden gecombineerd 

 

Om gevolg te geven aan deze oproep hebben sommige instellingen in 2011 een 

intentieverklaring met de aanvraag meegestuurd. Het ging hierbij veelal, met 

uitzondering van de grachtenmusea, om een lichte vorm van samenwerking naast de 

hoofdactiviteit. Voorstellen tot het afstemmen van programmering ontbraken. 

Samenwerking op sterke cultuurlocaties was op een paar plekken voorzien, 

bijvoorbeeld in de stadsdelen rond de cultuurhuizen. Initiatieven tot het samenvoegen 

van instellingen ontbraken met uitzondering van het Maria Austria Instituut, dat een 

Uitstapsubsidie aanvroeg om op te gaan in het Stadsarchief, en Bijlmer Parktheater en 

Krater Theater, die hun activiteiten integreerden.  

Twee jaar later moet de kunstraad constateren dat de aangekondigde samenwerkingen 

lang niet allemaal van de grond gekomen zijn. Wel ziet de kunstraad dat er veel 

andere, nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan van de cultuursector met 

andere maatschappelijke actoren.  

Een aantal instellingen is in contact getreden met buurten, woningbouwverenigingen en 

scholen voor projecten. Voorbeelden van dit maatschappelijk engagement zijn in alle 

sectoren te vinden. Het is positief dat men zoveel de samenwerking met derden 

opzoekt. In het beleid zou vooral samenwerking in territoriale clusters kunnen worden 

aangemoedigd, bij voorkeur rond het Museumplein.  

3 Aandachtspunten
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Per discipline 

Tussen de muziekensembles zijn vormen van samenwerking gegroeid die uit nood zijn 

geboren. Deze instellingen doen aan collectieve belangenbehartiging maar werken te 

weinig samen als het gaat om marketing, internationalisering en promotie. De 

muziekpodia hebben elkaar meer opgezocht. Het komt steeds vaker voor dat musici of 

artiesten vervolgoptredens doen in andere Amsterdamse zalen, wat de 

publieksopbouw ten goede komt. De podia, verenigd in het Overleg Amsterdamse 

Theaters (OAT), hebben in 2014 voor de derde maal een landschapsconferentie 

georganiseerd, onder meer om te komen tot een betere afstemming tussen zalen en 

aanbod.  

In de theatersector komt samenwerking, ondanks de bemiddelende rol die podia en 

festivals spelen, moeizaam van de grond. Toneelgroep Amsterdam (TA) heeft de 

Warme Winkel onder zijn hoede genomen en werkt samen met Frascati in TA2. Met de 

overige deelnemers in de aangekondigde Theateralliantie heeft TA het initiatief 

genomen tot de Theatervooropleiding, een nieuwe vooropleiding voor acteurs, 

mimespelers en performers die een kunstvakopleiding ambiëren.  

De danssector staat er niet florissant voor. Het mislukken van het Danshuis liet 

opnieuw zien hoe moeizaam samenwerking tussen de verschillende spelers in de 

Amsterdamse danssector tot stand komt, terwijl deze onontbeerlijk is voor een 

aantrekkelijk dansklimaat en een goed functionerende dansketen in de stad. In de 

nasleep van dit debacle hebben freelance dansmakers zich georganiseerd om op een 

andere wijze repetitie- en montageruimte te organiseren. Het ontbreekt aan een 

strategische samenwerking met een of meer podia, die zich tot een potentieel publiek 

richten met een herkenbare dansprogrammering.  

Het succes van de Cinevillepas bewijst dat in de filmsector veel winst behaald wordt bij 

samenwerking op het gebied van marketing. De samenwerking op het gebied van 

kennis, overhead en infrastructuur zou geïntensiveerd kunnen worden. Met het samen 

aanbieden van filmeducatie is een begin gemaakt. In het voorjaar van 2014 hebben 10 

Amsterdamse filminstellingen hun krachten gebundeld in het Amsterdams Filmmenu.40 

Deze instellingen hebben een gezamenlijke onderwijsadviseur aangesteld. Zij verkoopt 

niet alleen programma’s van de deelnemende organisaties, maar is in eerste instantie 

bezig het bewustzijn over de mogelijkheden van film in het onderwijs te vergroten. Een 

bundeling van expertise is hard nodig, want de concurrentie om de aandacht van het 

publiek met grote spelers als Pathé vormt een enorme uitdaging.  

In de letteren is steeds meer samenwerking zichtbaar, zowel binnen de literaire wereld 

als crossovers met andere disciplines. De samenwerking van de letteren instellingen 

lijkt intensiever en is verbeterd, zeker in de wijken. De OBA is bereid een podium te 

bieden.  

                                                
40 Deelnemers in het Amsterdams Filmmenu zijn Bekijk ‘t, Cinekid, De frisse blik, EYE 

Film Instituut Nederland, Fantastisch Kinderfilm Festival, Het Ketelhuis, IDFA, Imagine 

filmfestival, Movies that Matter en Rialto. 
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Op het gebied van backoffice werken de Amsterdamse erfgoedmusea goed samen, 

onder andere in het Samenwerkingsverband Amsterdamse Musea. Kennis over 

kassasystemen, horeca uitbating, behoud, beveiliging, verbouwingservaringen wordt 

uitgewisseld. Samenwerking tussen de overige Amsterdamse musea begint van de 

grond te komen. Op het vlak van de marketing worden stappen gezet: dit uit zich in het 

voortzetten van al lang bestaande activiteiten als de Museumnacht en de Uitmarkt 

alsmede in nieuwere initiatieven als de musea in de Plantagebuurt die zich verenigen 

en de beginnende samenwerking van de musea op het Museumplein.  

Door de heropening van het Stedelijk Museum heeft de sector beeldende kunst in 

Amsterdam een boost gekregen. In de randprogrammering wordt door het Stedelijk 

Museum veel samengewerkt met de kleinere kunstorganisaties (onder andere 

Amsterdam Grafisch Atelier, de Appel Arts Center, If I Can’t Dance en Sonic Acts). Een 

ander positief voorbeeld is het eerder genoemde Amsterdam Art Weekend. 

Er zou in Amsterdam ook de rest van het jaar meer onderlinge samenwerking moeten 

zijn tussen de musea en de presentatie-instellingen en kunstorganisaties en makers, 

waardoor een gemeenschap ontstaat, waarbij de organisaties deelgenoten zijn en baat 

hebben bij elkaar. Grote instellingen en kleine instellingen zouden als buddy’s samen 

kunnen optrekken, waarbij een wederzijds profijt van elkaars kennis, mogelijkheden en 

ervaring kan ontstaan.  

 

 
 

Er zit soms spanning tussen de nadruk op ondernemerschap en de nadruk op 

samenwerking. Publiek binden en sponsors zoeken doet iedereen voor zich. Dat is 

gezonde concurrentie. Maar het is zeker een optie dat grote organisaties hun 

achterban attenderen op de kleine organisaties. Ideaal gezien werken de grote met de 

kleinere spelers samen, ook op het gebied van sponsorwerving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote instellingen en kleine instellingen 
\QWFGP�CNU�DWFF[oU�MWPPGP�QRVTGMMGP��
YCCTDKL�GGP�YGFGT\KLFU�RTQƂLV�MCP�QPVUVCCP�
van elkaars kennis en ervaring 
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Wenen 

Het MuseumsQuartier Wien (MQ) herbergt negen culturele instellingen. Daarnaast is het 

kwartier een broedplaats waar een creatief cluster gevestigd is met ongeveer vijftig 

creatieve bedrijfjes, kunstinitiatieven en artist residencies op het gebied van vormgeving, 

film, video en nieuwe media.41 Bovenal is het MQ een living room in de open lucht, waar 

bezoekers (zeventig procent uit de stad zelf) graag verblijven. Van de vier miljoen 

bezoekers per jaar koopt 1,2 miljoen een kaartje voor de musea. Het MQ opende in 2001 en 

de doelstelling was om meer mensen het museum in te krijgen. Twee musea waren ook 

nieuw, wat de situatie anders maakt dan die aan het Museumplein. Men streefde naar 

gezamenlijke marketing op basis van een gedeelde filosofie en een afgestemde 

programmering. De doorbraak van het concept kwam na het installeren van uitneembaar 

straatmeubilair in de binnenruimte. Dit meubilair was speciaal voor MQ ontworpen en 

jongeren bleken er graag gebruik van te maken.    

MQ is een gezamenlijk merk dat alle instellingen meenemen in hun marketing. Dat is niet 

zonder slag of stoot gegaan. De grote musea vonden dat het nieuwe merk afbreuk deed 

aan hun eigen branding. De les die hier te leren valt is dat een gezamenlijk merk nooit 

overkoepelend moet zijn. MQ ondersteunt: het biedt het dienblad waarop de instellingen 

zich kunnen presenteren. Een tweede les is dat dit alleen kans van slagen heeft als de 

gemeente een additioneel budget voor de gezamenlijke branding ter beschikking stelt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Opgetekend uit een gesprek met Michael Duscher, prokurist MQ, Museumplatz 1, 

Wenen. 

Wenen
Het MuseumsQuartier Wien (MQ) herbergt negen culturele instellingen. 

Daarnaast is het kwartier een broedplaats waar een creatief cluster gevestigd 

is met ongeveer vijftig creatieve bedrijfjes, kunstinitiatieven en artist residencies 

RS�KHW�JHELHG�YDQ�YRUPJHYLQJ��¿OP��YLGHR�HQ�QLHXZH�PHGLD�41 Bovenal is het 

MQ een living room in de open lucht, waar bezoekers (zeventig procent uit 

de stad zelf) graag verblijven. Van de vier miljoen bezoekers per jaar koopt 

1,2 miljoen een kaartje voor de musea. Het MQ opende in 2001 en de doelstelling 

was om meer mensen het museum in te krijgen. Twee musea waren ook nieuw, 

wat de situatie anders maakt dan die aan het Museumplein. Men streefde naar 

JH]DPHQOLMNH�PDUNHWLQJ�RS�EDVLV�YDQ�HHQ�JHGHHOGH�¿ORVR¿H�HQ�HHQ�DIJHVWHPGH�

programmering. De doorbraak van het concept kwam na het installeren van 

uitneembaar straatmeubilair in de binnenruimte. Dit meubilair was speciaal voor 

MQ ontworpen en jongeren bleken er graag gebruik van te maken.   

MQ is een gezamenlijk merk dat alle instellingen meenemen in hun marketing. 

Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. De grote musea vonden dat het nieuwe 

merk afbreuk deed aan hun eigen branding. De les die hier te leren valt is dat 

een gezamenlijk merk nooit overkoepelend moet zijn. MQ ondersteunt: het biedt 

het dienblad waarop de instellingen zich kunnen presenteren. Een tweede les 

is dat dit alleen kans van slagen heeft als de gemeente een additioneel budget 

voor de gezamenlijke branding ter beschikking stelt. 
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3.2 Diversiteit 

 

Anno 2014 telt Amsterdam meer dan 810.000 inwoners verdeeld over 178 

nationaliteiten. Ruim de helft van de stadsbewoners heeft een niet-Nederlandse 

achtergrond, 280.000 inwoners hebben een niet-westerse afkomst.42 Het Sociaal en 

Cultureel Planbureau verwacht elk jaar een toename van enkele (tien)duizenden 

nieuwkomers in de hoofdstad.43 Ondertussen blijkt uit de cultuurmonitor van 2010 dat 

niet-westerse Amsterdammers het minst vaak deelnemen aan het culturele leven in 

Amsterdam.44 De Raad voor Cultuur spreekt van ‘een nieuw publiek dat niet aanhaakt’ 

bij de canonieke instellingen.45 Hier is duidelijk werk aan de winkel. 

 

Al ruim dertig jaar geleden werd onderkend dat veel niet-westerse Amsterdammers 

nauwelijks profiteerden van het culturele aanbod. Dat leidde tot een diversiteitsbeleid 

met als doel migranten bij dat aanbod te betrekken. Vanaf 1981 waren er ook landelijke 

initiatieven, vaak uitgebroed in Amsterdam. Het gebrek aan deelname werd vertaald als 

achterstand, vandaar dat het merendeel van de beleidsinspanningen er op gericht was 

die veronderstelde achterstand weg te nemen, onder meer met cultuureducatie. De 

geïnitieerde projecten waren vaak van een tijdelijke aard, omdat men uitging van een 

inhaalslag. Een aantal projecten was er op gericht om makers te laten instromen bij 

bestaande opleidingen, andere maatregelen moesten een nieuw publiek in contact 

brengen met bestaande kunst. Zowel bij de beleidsmakers als in de kunstwereld waren 

de verwachtingen niet hooggespannen. Nog in 2005 schreef de Raad voor Cultuur: ‘De 

belangstelling en mogelijkheden van allochtone Nederlanders lopen parallel met hun 

sociale en economische omstandigheden’. 

 

Verrijking van het aanbod 

Waar het beleid zich voor een deel richtte op publieksparticipatie in algemene 

                                                
42 Gemeente Amsterdam (2014). Bureau Onderzoek en Statistiek. Amsterdam in cijfers 

2014. http://www.os.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/ 
43 Centraal Bureau voor de Statistiek (2013). ‘Grote gemeenten goed voor driekwart van 

bevolkingsgroei 2025’. http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-062-pb.htm 
44 Gemeente Amsterdam (2011). Bureau Onderzoek en Statistiek. Kunst- en 

cultuurmonitor 2010.  
45 Raad voor Cultuur (2014). De Cultuurverkenning. Ontwikkelingen en trends in het 

culturele leven in Nederland. Den Haag. p.35.  
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instellingen, ontstonden er ook projecten gericht op het opleiden van allochtone 

kunstenaars. Sommige van hen wilden doorstromen in de bestaande kunstkaders, 

anderen zagen een rol voor zichzelf weggelegd in het verrijken van de Nederlandse 

kunstwereld met andere thema’s en genres. Zij redeneren niet vanuit achterstand maar 

vanuit vernieuwing, de mogelijkheid van crossovers en het aanspreken van een nieuw 

publiek. Zij zagen dat de verdere internationalisering van de kunstwereld gebaat is bij 

het benutten van de bronnen en contacten die biculturele Amsterdammers hebben met 

regio’s, steden en landen over de hele wereld. Pas recent wordt het belang hiervan ook 

door anderen ingezien. 

Om te begrijpen hoe het veld er nu uitziet is een kort overzicht van deze specifieke 

instellingen op zijn plaats. Vanaf 1981 is met Rufus Collins/STIPT/Stagedoorfestival 

rond het Tropentheater, het ontstaan van DNA (1986), Cosmic Illusion (1988), Made in 

the Shade (1996), Rast (2000), Urban Myth (2001), productiehuis MC, (Jong)Rast, 

Zinaplatform en andere, sprake van een constante stroom van theaterproducties en 

talentontwikkeling.46 Op het gebied van dans en jongerencultuur geldt min of meer 

hetzelfde met Artisjok/020, Don’t Hit Mama, DEGASTEN, Danstheater AYA, Solid 

Ground Movement en ISH. In de muziek was Fra Fra Sound een voorbeeld. In dit 

netwerk van diversiteit speelden ook andere organisaties een rol, zoals Atana, Netwerk 

CS, Aida, Imagine IC, Eutopia, El Hizjra,Tropentheater, Bijlmer Parktheater, Podium 

Mozaïek, De Meervaart, Studio West, Nowhere en NiNsee.  

Het grote omslagpunt voor deze cultureel diverse organisaties kwam in 2012 toen het 

kabinet-Rutte I niet alleen bezuinigde op cultuur, maar ook om politieke redenen 

diversiteit als beleidsthema schrapte. Dit had grote gevolgen voor bovengenoemd 

netwerk. Vrijwel alle landelijke subsidies stopten (zie bijlage 4). In totaal werd 

minimaal47 drie miljoen euro onttrokken aan Amsterdamse instellingen op dit gebied, 

tenminste tweederde van alle subsidies op dit terrein viel weg. Een aantal instellingen 

sloot de deuren al, het failliet van MC Theater kan deels gerelateerd worden aan het 

wegvallen van de landelijke middelen en ook bij de nog bestaande instellingen is de 

situatie niet rooskleurig. 

 

Ondanks deze grote aderlating gebeurt er op dit gebied nog steeds veel, zij het 

kleinschalig, zij het vooral gefinancierd door Amsterdam. Er is in Amsterdam een  

groeiend publiek dat interesse heeft en bereid is te betalen voor een pluriform aanbod. 

Hoewel verhoudingsgewijs veel allochtonen arm en laag opgeleid zijn – voor hen zijn 

het Jeugdcultuurfonds en de Amsterdamse stadspas van nut – herbergt Amsterdam 

                                                
46 Zie bijvoorbeeld: Keulemans, C., Adriaanse, A., Besse, J., et al. (2006) Nieuw: 20 jaar 

multicultureel theater: Theatergroep De Nieuw Amsterdam (DNA). 
47 In bijlage 4 is een tabel opgenomen die dit verschil zichtbaar maakt. De AKr is zich er 

van bewust dat er discussie kan zijn over welke instellingen wel of niet als divers 

aangemerkt kunnen worden. 
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een substantieel en steeds toenemend aantal biculturele hoogopgeleide jongeren, 

gevluchte intellectuelen, gemengde gezinnen, met achtergronden in vele nationaliteiten 

en culturen. 

 

 
 

Dat ook bestaande algemene instellingen de urgentie van diverse organisaties, aanbod 

en publiek zien, blijkt uit gesprekken die het bureau van de kunstraad voerde met 

twaalf directeuren. Deze rondgang leverde vier benaderingen op die zouden kunnen 

bijdragen aan het bevorderen de culturele diversiteit in de kunstenplansector. 

 

Bevorderen van interne diversiteit  

De Amsterdamse instellingen zitten in verschillende fases. Een groot deel van de 

gesprekspartners beaamt het belang van culturele diversiteit binnen de organisatie. Het 

aannemen van medewerkers met een multiculturele achtergrond is een goede en 

noodzakelijke eerste stap om tot een breder aanbod en ander publiek te komen. 

Hoewel sommige kleine instellingen het moeilijk vinden aan de wens van een 

gevarieerde personeelsformatie te voldoen, zien de gesprekspartners hier een eerste 

sleutel voor verbetering.  

Het Stedelijk Museum heeft met betrekking tot interne diversiteit een aantal jaar 

geleden het project 'Blikopeners' geïnitieerd. Met het project worden tussen de vijftien 

en twintig jonge (betaalde) stagiaires aangenomen, afkomstig van middelbare scholen 

uit Amsterdam en omstreken. De Blikopeners geven hun kritische mening over het 

museum en geven rondleidingen aan leeftijdsgenoten. Dit brengt nieuwe inzichten van 

de toekomstige generatie over het museum met zich mee. Bij Paradiso heeft het 

aantrekken van een aantal programmeurs met niet-westerse roots een gunstig effect 

op het binnenhalen van nieuwe doelgroepen en groeit de knowhow om die 

doelgroepen te bereiken. Meerdere instellingen onderkennen de noodzaak om op 

zichtbare posities, bijvoorbeeld aan de kassa, of achter de bar in het café, personeel in 

te huren dat duidelijk behoort tot de beoogde doelgroep. 

 

Cultureel diverse programmering  

Keer op keer blijkt dat er met een cultureel diverse programmering of tentoonstellingen 

een nieuw publiek kan worden bereikt. Voorbeelden zijn Ali en Laila, een Amsterdamse 

familiegeschiedenis in het Amsterdam Museum; het Nederlands-Arabische muziek- en 

dansfestival Souk in Het Concertgebouw en het legendarische optreden van de 

Libanese legende Fairouz tijdens Holland Festival 2011. Het probleem is dat dit type 

aanbod er maar mondjesmaat is, omdat het vaak gaat om incidentele programmering 

Er is in Amsterdam een groeiend publiek 
dat interesse heeft en bereid is te betalen 
voor een pluriform aanbod
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ofwel (eenmalige) crossoverprojecten met grote instellingen ofwel om producten van 

kleinschalige theater-, dans- en muziekgroepen.  

 

Marketing  

Het organiseren van een evenement of expositie op een andere locatie of in 

samenwerking met een andere instelling bevordert een brede participatie. Het 

Amsterdam Museum deed dit in 2012 met de tentoonstelling Turkse Pioniers in 

Amsterdam die plaatsvond in Podium Mozaïek. Op kleinere schaal gebeurt dit met de 

buurtsoap De Wasserette, door de Tolhuistuin in samenwerking met het 

Volksoperahuis, in Café de Bult in Noord.  

Een vernieuwende (rand)programmering binnenshuis, gezamenlijke programmering op 

buitenlocaties of het uitwisselen van publiek kunnen leiden tot een afgewogener 

publiekssamenstelling. Bij festivals lukt het verhoudingsgewijs beter verrassende 

combinaties aan te bieden voor een breder publiek. Het Grachtenfestival was actief in 

meerdere stadsdelen, de ‘buurtfestivals’ in West en Nieuw-West, die naast cultureel 

aanbod een culinaire component hebben, bieden een goede gelegenheid om een brug 

te slaan naar nieuwe cultuurliefhebbers. Theater de Meervaart slaagt er in de bewoners 

van het omringende stadsdeel te interesseren voor het culturele aanbod. Maar het 

aanbod hoeft niet op buurtniveau te worden aangeboden. Voor de opening van het 

urban dance festival Summer Dance Forever komen Amsterdammers met een cultureel 

diverse achtergrond naar de Stadschouwburg. 

 

Delen en verplaatsen 

Ook het verplaatsen van instellingen vanuit het centrum naar een van de stadsdelen 

levert een vruchtbare voedingsbodem voor culturele ontmoetingen op. Het Nederlands 

Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest is in 2012 verhuisd naar de 

Majellakerk in Oost en heeft daar haar deuren geopend. Ook het delen van een ‘thuis’ 

kan een positieve wederzijdse ontwikkeling in gang zetten, zoals het Nederlands 

Blazers Ensemble dat repeteert bij Podium Mozaïek en daar ook concerten geeft, zoals 

het uitverkochte Bach in Perzië.  

 

Op basis van deze gesprekken en een overzicht van enkele decennia aan ervaringen 

zijn er enkele algemene lijnen te trekken. Een benadering vanuit achterstand werkt niet 

in de kunst. Enthousiasme voor kunst(bezoek) ontstaat vanuit herkenning, empathie. 

Daarom is het onverstandig alle kunstinstellingen op dezelfde manier aan te spreken 

op hun diversiteitsbeleid. Maatwerk is vereist, afhankelijk van de positie en de functie 

die instellingen en gezelschappen innemen. Aan de sector als geheel kan wel de eis 

worden gesteld dat een pluriform publiek bediend wordt en dat nieuwe genres en 

benaderingen een faire kans krijgen. 

Ook is te zien dat het specifiek opleiden van nieuwe kunstenaars (vanaf de straat) 

vruchten afwerpt. Films als Rabat of Wolf waren anders bijvoorbeeld niet gemaakt. 
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Gouden Kalfwinnaar Marwan Kenzari zei in een interview: ‘Via via belandde ik bij De 

Nieuw Amsterdam, een theatervooropleiding voor jongeren voor wie de stap naar de 

toneelschool misschien nog te groot was. Daar heb ik alles geleerd: toneelschrijvers, 

Nederlandse acteurs, repertoire. Je leert ook welke toneelscholen er zijn’.48 

Om de dreigende marginalisering van divers aanbod te voorkomen en zelfs een 

noodzakelijke stap vooruit te zetten zal Amsterdam moeten investeren in 

(toekomstig) pluriform aanbod dat een breed palet van de bevolking bedient. 

Voor de langere termijn betreft dat een goed stelsel van vooropleidingen om instroom 

te garanderen. Voor de korte termijn kan gebruik gemaakt worden van het potentieel 

dat al aanwezig is: in de stad lopen makers en cultureel ondernemers rond met een 

schat aan ervaring van wat werkt en wat niet. Amsterdam moet het resterende diverse 

aanbod koesteren, en daarnaast instellingen (groot en klein) oproepen met deze 

experts plannen te maken voor aanbod in het komende kunstenplan. De projectmatige 

ervaring op het gebied van samenwerking die in de afgelopen jaren is opgedaan kan zo 

worden omgezet naar structurele vormen van samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Wensink H. ‘Ik zou wel willen eindigen als een boom’. NRC Handelsblad, 20 

september 2014.  
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3 Aandachtspunten 
 

3.3 Jonge makers 

 

Amsterdam heeft altijd een sterke aantrekkingskracht uitgeoefend op creatief talent uit 

de hele wereld. Dit blijkt onder meer uit het hoge percentage buitenlandse studenten op 

de kunstvakopleidingen en uit het aantal expats, dat veelal werkzaam is bij de 

internationaal opererende bedrijven en ngo’s in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). 

Het vasthouden van jong talent is een onderwerp van competitie geworden tussen 

stedelijke agglomeraties die een duurzame economische groei nastreven en in 

cultureel opzicht willen excelleren. Beschikbaarheid van betaalbare woon- en 

werkruimte speelt hierin een doorslaggevende rol. Ook andere factoren kunnen daarbij 

een rol spelen, zoals de concentratie van talent in een bepaald genre of het aantreffen 

van gelijkgestemden (al dan niet verenigd in een bepaalde stroming); groepering rond 

een gebouw of een (tijdschrift)titel; het werken in een bepaalde stijl/op basis een 

bepaalde techniek.  

In de kunst zijn altijd plaatsen waar ‘het gebeurt’ en waar het talent zonder enige 

externe aansporing naartoe trekt. Wat maakt een stad tot een artistieke biotoop? Over 

die vraag werd in september 2013 in Amsterdam een conferentie gehouden, waarin de 

aantrekkingskracht van Berlijn, Brussel en Amsterdam op jonge kunstenaars het 

hoofdthema was. Amsterdam bleek het minst in trek van de drie, omdat de stad voor 

jonge mensen onbetaalbaar is geworden.  

 

AFK 

Buiten het kunstenplan om stimuleert de gemeente via het Amsterdams Fonds voor de 

Kunst (AFK) met acht miljoen per jaar de kunstproductie van makers in alle disciplines. 

Jonge makers kunnen bij het AFK terecht voor een projectsubsidie. Om in aanmerking 

te komen voor een ontwikkelbudget van 15.000 euro dienen kunstenaars vier jaar 

professioneel actief te zijn (de meeste kunstenaars zijn midden dertig als ze deze 

subsidie ontvangen). Het ontwikkelbudget was vroeger alleen voor beeldend 

kunstenaars en kan tegenwoordig door makers uit alle disciplines worden 

aangevraagd. Dit is met name goed, omdat het Fonds Podiumkunsten in Den Haag is 

gestopt met het verstrekken van ontwikkelingssubsidies. Het AFK ontvangt en 

honoreert nu ook aanvragen op het vlak van de urban dance. Sinds 2013 biedt het AFK 

ook productiesubsidies aan tot 25.000 euro, voor alle scheppende kunstenaars voor 
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een project: een compositie, een boek, een choreografie, een beeld of tentoonstelling.49 

Een opvallend en veelbelovend samenwerkingsverband dat het AFK samen met 

Bureau Broedplaatsen heeft opgezet, is 3Package Deal. Uit de eerste ervaringen die 

met de 3Package Deal zijn opgedaan blijkt het voor de jonge makers zeer interessant 

om toegang te krijgen tot het persoonlijk netwerk van de directeuren van de 

instellingen.  

 

Atelierruimte en Bureau Broedplaatsen 

Bureau Broedplaatsen is het centrale orgaan dat zorgt voor de uitvoering van het 

broedplaatsenbeleid, onder andere door het adviseren en begeleiden van (nieuwe) 

broedplaatsen. De organisatie beheert bestaande ateliers en daarnaast is er 

atelierruimte die door de markt wordt aangeboden. Per jaar komen er zo’n tachtig à 

honderd plekken bij. Bureau Broedplaatsen valt op dit moment onder de wethouder 

Kunst en Cultuur, maar de beleidsuitvoering gebeurt in afstemming met de 

portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en Wonen. Hier ligt een kans meer 

coherentie te bereiken tussen deze verschillende beleidsterreinen. Met alle 

leegstaande kantoorruimte in de stad, zouden er veel meer mogelijkheden kunnen zijn 

om jong talent voor de stad te behouden.  

Ondanks het grote aantal bestaande broedplaatsen komen er niet veel plekken vrij. Dit 

heeft te maken met de huurconstructies van oude broedplaatsen, die dikwijls eigendom 

zijn van woningcorporaties en het toewijzingsbeleid van de Commissie Atelier en 

Werkpanden Amsterdam (CAWA). Tijdens een gesprek van het bureau van de 

kunstraad met Bureau Broedplaatsen en CAWA, geeft CAWA aan weinig ‘grip’ te 

hebben op het aanbod. CAWA pleit voor een meer gestructureerde manier van 

adviseren, en zou bovendien het liefst de ateliers in het centrum via andere criteria 

verdelen, bijvoorbeeld een aanbeveling van een kunstinstelling verplicht stellen. De 

kunstraad heeft reeds in Heel de stad! gepleit voor een herziening van het atelierbeleid.  

Op dit moment komen er per jaar zorgwekkend weinig plekken vrij. Er is dus haast 

geen doorstroom en verloop. Dit komt doordat de stadsdelen de huurcontracten nog 

niet hebben aangepast: de huidige huurders huren nog onder verouderde 

voorwaarden, waarin geen huurtermijn is opgenomen. Een ander probleem is dat er 

geen totaaloverzicht is van alle atelierruimtes.  

Bureau Broedplaatsen probeert het aanbod van atelierruimte nu te vermengen met 

accommodaties voor de creatieve industrie. A Lab in Amsterdam Noord is daar een 

voorbeeld van. In deze broedplaats zitten voornamelijk ondernemers en designers uit 

de game industry en IT. Het is de vraag of gemeenschapsgelden op die manier moeten 

worden ingezet. Moeten deze bedrijfjes gesubsidieerd worden? Kunnen zij niet op de 

markt opereren?  

                                                
49 Het AFK signaleerde in de beleidsnota Voor de kunst. Voor de stad (2012) de 

financiële problemen voor de makers en heeft daarom meer geld voor individuele 

subsidies vrijgemaakt. 
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Het aanbod van de stad zou meer in lijn kunnen komen met artistieke prioriteiten. Wil 

Amsterdam zich als muziekstad profileren, en vooral jonge musici huisvesten, dan zal 

dat betekenen dat de studioruimte die wordt aangeboden ook geluiddicht wordt 

gemaakt.  

 

 
 

Productiehuizen 

In tegenstelling tot het rijk heeft Amsterdam niet bezuinigd op de productiehuizen. Er is 

een productiehuis theater (Frascati) en twee productiehuizen dans (Dansmakers en 

Het Veem Theater), maar geen van alle beschikt over een groot productiebudget. De 

voormalige Engelenbak is door Frascati in gebruik genomen en heet Frascati 4. In deze 

zaal zijn voorstellingen te zien van jonge theatermakers naast producties van de 

Theaterschool. Niettemin is er onder de jonge makers behoefte aan nog meer plekken 

waar zij hun werk kunnen maken en tonen. Niet in de laatste plaats omdat de midden-

theaters elders in het land, die jonge makers een kans gaven, bijna allemaal zijn 

verdwenen. Met enige jaloezie wordt naar andere Europese landen gekeken waar 

‘huizen’ zijn die kunnen coproduceren. In Amsterdam zouden de masteropleidingen 

van de AHK, DasArts en de Master of Choreography een actievere rol kunnen spelen. 

Ook in het begeleiden van ‘gevorderd’ talent dat er alsnog voor kiest een 

masteropleiding te volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Amsterdam zich als muziekstad wil 
RTQƂNGTGP��OQGV�FG�UVWFKQTWKOVG�FKG�YQTFV�
aangeboden ook geluiddicht worden gemaakt  
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3 Aandachtspunten 
 

3.4 Cultureel ondernemerschap 

 

In de Hoofdlijnennota 2013-2016 is het belang van cultureel ondernemerschap 

onderstreept en als volgt ingevuld: ‘Wij streven er naar dat alle instellingen die in het 

Kunstenplan worden gesubsidieerd in de periode 2013-2016 in principe tenminste 25% 

eigen inkomsten verwerven. [�] Wanneer een instelling veel, of veelal, werkt met 

vrijwilligers betrekt de kunstraad dit bij de advisering, hetgeen kan leiden tot afwijking 

van de norm van 25%.’50 De kunstraad kan zich goed vinden in de omschrijving van de 

Raad voor Cultuur: ‘Cultureel ondernemerschap is meer dan het halen van de eigen 

inkomstennorm [�] Uiteindelijk is het cultureel product de basis voor het 

ondernemersplan van elke instelling.’ Het gaat dus om het balanceren tussen culturele 

en economische waarden.51  

Een goede cultureel ondernemer in Amsterdam: 

- boort nieuwe bronnen aan buiten overheidsfinanciering 

- boort nieuw publiek aan 

- voegt meerwaarde toe aan de eigen collectie, eigen repertoire 

- heeft een ordelijke bedrijfsvoering 

- neemt risico 

 

Eigen inkomsten 

Het gemeentebestuur heeft in de Hoofdlijnennota 2013-2016 bepaald dat de 

verhouding subsidie en eigen inkomsten van alle gesubsidieerde instellingen samen 

gemiddeld 50 procent moet zijn. Sommige zitten daar ver boven, maar er zijn ook 

instellingen die de voorwaardelijke norm van 25 procent eigen inkomsten niet halen.  

 

 
 

De eigen inkomsten norm meet alleen het zakelijk succes van een instelling en zegt 

weinig over wat er bereikt is in cultureel en maatschappelijk opzicht. Het is een 

generieke norm, terwijl de 140 instellingen in het kunstenplan zeer verschillend zijn.  
                                                
50 Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling. Hoofdlijnen Kunst en 

Cultuur 2013-2016, p. 10. 
51 Raad voor Cultuur (2012). Slagen in cultuur. Culturele basisinfrastructuur 2013-2016. 

p. 16. 
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De kunstraad stelt dat er beredeneerde uitzonderingen op de norm mogelijk moeten 

zijn. Zolang de economie zeer matige groeicijfers vertoont acht de kunstraad het niet 

wenselijk de norm voor het Kunstenplan 2017-2020 te verhogen. 

 

Rol overheid  

De overheid die cultureel ondernemerschap van gesubsidieerde instellingen verwacht, 

kan dit zelf stimuleren met minder regelgeving en het toestaan van vermogensopbouw.  

 

 
 

Risico nemen 

Cultureel ondernemerschap kent kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Visie, 

positionering en oorspronkelijkheid kunnen tot bedrijfsmatige risico’s leiden die een 

culturele instelling niet uit de weg moet gaan. Bij een al te vlakke programmering 

vervalt de grondslag voor cultuursubsidie. Om te kunnen excelleren zullen instellingen 

soms financiële risico’s moeten nemen. Als deze zijn ingebed in een structuur van goed 

ondernemerschap waarbij de bedrijfsvoering op orde is en de Raad van Toezicht oog 

houdt op de liquiditeit en solvabiliteitspositie van de instelling, dan hoeft de mislukking 

van een productie of tentoonstelling niet direct tot problemen te leiden. Risico nemen 

en falen hoort bij innovatief en ondernemend gedrag. Wanneer culturele instellingen in 

staat worden gesteld een eigen vermogen op te bouwen, zal dit hun cultureel 

ondernemerschap naar een hoger plan tillen.  

 

TACO 

De kunstraad heeft in 2011 de Taskforce Amsterdam Cultureel Ondernemerschap 

(TACO) opgezet om ideeën te genereren voor een soepeler beleid op het vlak van 

vergunningen speciaal gericht op de culturele sector en buitenreclame. De gemeente 

heeft hier intussen een begin mee gemaakt. Het is belangrijk voor de cultuursector dat 

Horeca C vergunningen worden verstrekt. De TACO richt zich anno 2014 op het in 

kaart brengen van de vastgoed gerelateerde lasten binnen het kunstenplan (zie 3.6 

Cultureel vastgoed).  

  

 

 

 

 

 

 

De overheid kan ondernemerschap 
stimuleren met minder regelgeving 
en het toestaan van vermogensopbouw
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3 Aandachtspunten 

 

3.5 Creatieve industrie 

 

De kunst- en cultuursector genereert en levert creativiteit door middel van het aangaan 

van crossovers met andere industrieën. Er zijn verschillende soorten positieve effecten 

die deze verwevenheid teweegbrengt. Die effecten zijn onder andere de directe 

economische effecten, de versterking van het toeristische profiel van Amsterdam en de 

aantrekkingskracht op internationale arbeidskrachten en de instroom van werknemers 

uit de creatieve industrie in andere bedrijfstakken.  

 

Definitie creatieve industrie 

In de meest gebruikelijke Nederlandse definitie worden tot de creatieve industrie 

gerekend: de kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.52 

Tot de kunsten rekenen we Podiumkunsten, Muziek, Literatuur, Beeldende Kunst, 

Musea en Erfgoed. In Media en Entertainment zijn de bedrijfstakken Uitgeverij, 

Gaming, Film, Televisie en Radio, Mobile, Fotografie opgenomen. De creatieve 

zakelijke dienstverlening bestaat uit architectuur, reclame en pr, industrieel ontwerp, 

design, mode, evenementen. 

De creatieve industrie in Amsterdam kenmerkt zich door de aanwezigheid van een 

groot aantal organisaties, die op interdisciplinaire wijze met elkaar samenwerken met 

als doel om innovatie (technisch, organisatorisch, procesmatig en/of in dienstverlening) 

te realiseren. Combinaties van de creatieve industrie met bijvoorbeeld de zorgsector 

(serious gaming) of de bouwsector (3D Print Canalhouse) zijn slechts een paar 

voorbeelden.  

Afnemende omvang 

In 2012 realiseerde de creatieve industrie in de Metropool Regio Amsterdam (MRA)  

4,3 miljard euro aan toegevoegde waarde: 4,8 procent van de gehele MRA.53 Bijna    

35 procent van de totale toegevoegde waarde in de Nederlandse creatieve industrie 

wordt gerealiseerd in de MRA, bijna twee keer zoveel als het aandeel van de totale 

economie van de MRA in de Nederlandse economie (17 procent). Dit betekent een 

concentratie van de creatieve industrie in deze regio. Binnen de creatieve industrie zijn 

met name design, digitale media, mode en reclame geconcentreerd in Amsterdam.  

 

                                                
52 Koops, O., Roso, M. en Rutten, P. (2010). Creatieve industrie in de SBI 2008. 

bedrijfsindeling, TNO. 
53 Gegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit: Gemeente Amsterdam (2014). 

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2014.�
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Onderstaande tabel laat zien dat de omvang van de creatieve industrie, gemeten in 

toegevoegde waarde, in de MRA de afgelopen jaren is afgenomen.  

 
Cluster Creatieve Industrie binnen Metropool Regio Amsterdam 

Toegevoegde waarde in 2012  4,3 miljard 

 

Aandeel in MRA   4,8% 

 

Ontwikkeling van de sector 2011 -3,9% 

 2012 

 

-2,5% 

  2013 

 

-5,1%* 

  2014 

 

-3,1%* 

  

Bron: Gemeente Amsterdam (2014). Economische Verkenningen Metropoolregio 

Amsterdam 2014, p. 67. 

*prognoses 2013 en 2014 

     

In heel Nederland nam de toegevoegde waarde van de creatieve zakelijke 

dienstverlening het meeste af tussen 2008 en 2011.  

De creatieve industrie krimpt door een aantal ontwikkelingen. Vanuit het bedrijfsleven is 

er minder vraag naar creatieve diensten, zoals de productie van bedrijfsfilms of reclame 

voor financiële producten. Voorheen betaalde creatieve diensten worden nu gratis of 

goedkoper beschikbaar gemaakt via internet. Tevens zijn er de bezuinigingen op 

cultuur die het aanbod van kunsten beperken en worden de media geraakt door de 

landelijke bezuinigingen.54 In de MRA is de krimp het grootste in de sector media en 

entertainment. De afnemende vraag vanuit het bedrijfsleven resulteerde in een lagere 

omzet in deze sectoren. 

 

 
 

De dalende trend in de creatieve zakelijke dienstverlening is verder te wijten aan de 

ontwikkelingen in de reclame. De reclamebranche heeft de afgelopen jaren te kampen 

gehad met een sterke negatieve groei. Ten opzichte van 2008 is de omzet in 2012 in 

deze deelsector gekrompen met 25 procent.55 

                                                
54 Gemeente Amsterdam (2014). Economische Verkenningen Metropoolregio 

Amsterdam 2014. 
55 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek: Monitor creatieve industrie 

2012. p.15 

Toegevoegde waarde in 2012  4,3 miljard

Aandeel in MRA  4,8%

Ontwikkeling van de sector 2011 -3,9%

  2012 -2,5%

  2013 -5,1%*

  2014 -3,1%*

Tussen 2008 en 2012 is de reclame-
branche met 25 procent gekrompen
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In de creatieve industrie is een beweging zichtbaar van focus op winst naar focus op 

impact. Het gaat deze nieuwe makers en kunstenaars bijvoorbeeld om het bereiken 

van zoveel mogelijk mensen, het sorteren van een zo groot mogelijk maatschappelijk 

effect. Dit in tegenstelling tot de louter financiële doelstellingen die de norm zijn in de 

rest van de economie. Deze beweging gaat gepaard met het verdwijnen van 

hiërarchische relaties, zowel die binnen de organisaties als tussen 

organisaties/kunstenaars en hun opdrachtgevers.  

Madeleine van Lennep, directeur van Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers 

(BNO) schrijft hierover in Crossover Works 3: ´Opmerkelijk is dat opdrachtgever en 

opdrachtnemer geen klassieke hiërarchische relatie hebben, maar gelijkwaardig 

opereren. Ze zien niet op tegen het onbekende of onvoorspelbare, hebben oog voor 

het belang van onderzoek en experiment. Er is hier óf sprake van opdrachtgevers die 

ontwerpers de ruimte en het vertrouwen durfden te geven, óf van ontwerpers die het 

initiatief namen nog voordat de opdrachtgever zich aandiende.’ 56 

 

Kunst als onderzoek 

De beweging kunst als onderzoek sluit naadloos aan op bovenstaande ontwikkelingen. 

Bij Waag Society worden in lab-settings ideeën uitgedacht, prototypes gemaakt en 

getest en wordt kennis geproduceerd. Dit door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek 

levert nieuwe vormen, ideeën en kennis op, die de basis vormen van waaruit 

vernieuwende culturele uitingen en producties voortvloeien. De fairphone, een eerlijke 

en duurzaam geproduceerde smartphone, die door Waag Society in samenwerking met 

partners uit het bedrijfsleven is ontwikkeld, bleek te voorzien in een behoefte. Een van 

de andere domeinen waarop ontwikkelinstellingen zich begeven is het snijvlak van 

kunst en life-sciences.  

 

Aansluiting onderwijs 

In dit bestek heeft de kunstraad geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de aansluiting 

van het kunstvakonderwijs op de praktijk in de creatieve industrie. Op een recente 

bijeenkomst van het Platform Creatieve Industrie over creativiteit in het onderwijs bleek 

dat de marktoriëntatie per school verschilt. Interessant was hier de aanpak van het 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap in de Creatieve Industrie die een Denim 

Academie in een oude tramremise in de Baarsjes gaat opzetten. Voor deze geplande 

jeans school is reeds internationale belangstelling.  

 

 

 

 

                                                
56 Lennep. M. van. (2014). ‘Voorwoord: Ongewone combinaties.’ Crossover Works 3.    

p. 4-5.�http://www.clicknl.nl/wp-content/uploads/2014/10/DCI_CrossoverWorks3_NL.pdf 



90 Aandachtspunten

 
 

90 
 

 
3 Aandachtspunten 
 

3.6 Cultureel vastgoed 

 
Goed geoutilleerde en aantrekkelijke cultuurgebouwen zijn essentieel voor de 

Amsterdamse culturele infrastructuur. De stad heeft de afgelopen jaren veel 

geïnvesteerd in ver- en nieuwbouw van accommodaties en het cultureel vastgoed van 

de gemeente is daarom in uitstekende staat. Maar vastgoedinvesteringen brengen 

langjarige substantiële financiële verplichtingen met zich mee. Tegelijkertijd staan de 

voor cultuur beschikbare budgetten onder druk. Er is een discrepantie tussen de 

dynamiek van de culturele sector en de veranderende vraag van het publiek enerzijds 

en het statische karakter van het vastgoed anderzijds. Een ander aandachtspunt is dat 

de gemeente haar vastgoedbeleid herijkt57 en dit mogelijk zal leiden tot 

huurverhogingen. 

 

Vaste lasten 

Wanneer inkomsten van instellingen teruglopen – bijvoorbeeld vanwege lagere 

landelijke subsidies, sponsoring en fondsgelden – kan er veelal slechts bezuinigd 

worden op organisatie- en programmakosten. De kosten voor huisvesting liggen 

immers langjarig vast en worden vooral bepaald door huur of kapitaallasten (rente en 

afschrijving) en onderhoudsreserveringen op basis van een meerjarenonderhoudsplan 

(MOP), zakelijke lasten (zoals belastingen en verzekeringen), gebruikersonderhoud en 

overige beheerlasten, zoals schoonmaak en beveiliging. Wanneer de 

huisvestingslasten stijgen, kan dit ten koste gaan van budgetten voor organisatie en 

programmering.  

Huisvestingslasten kunnen bovendien fors toenemen door een herberekening van de 

huur, zoals bij debatcentrum De Balie is gebeurd. Indexaties van huren zouden alleen 

mogelijk moeten zijn op het moment dat ook subsidies geïndexeerd worden. De 

aangekondigde indexatie voor 2015 van de huren voor cultureel vastgoed, ter 

hoogte van 1 miljoen euro, zou gepaard moeten gaan met een indexatie van 

cultuursubsidies. 

Ook na nieuwbouw kunnen huisvestingslasten hoger uitvallen dan begroot. Het 

afgelopen decennium is veel geïnvesteerd in nieuw cultureel vastgoed. In de periode 

2005-2016 telt Amsterdam 35 gerealiseerde en geplande cultureel vastgoedprojecten 

(nieuwbouw, verbouw en uitbreiding). Terwijl de kapitaallasten veelal gedekt zijn uit 

extra middelen (zoals het vereveningsfonds), kan er sprake zijn van ongedekte hogere 

                                                
57 Voor de Amsterdamse Kunstraad zijn bovenstaande ontwikkelingen de reden geweest 

om de TACO-werkgroep cultureel vastgoed in het leven te roepen.  
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kosten voor gebruikersonderhoud en beheerlasten. Zo hebben het Stedelijk Museum 

en Muziekgebouw aan ‘t IJ hogere beheerlasten dan voorheen, onder meer 

veroorzaakt door een toename van het aantal vierkante meters. 

Vanuit het perspectief dat cultuursubsidie primair bedoeld is voor culturele 

programmering, zou onderzocht moeten worden of er bespaard kan worden op de 

huisvestingslasten. Het is echter niet eenvoudig om bij behoud van dezelfde vierkante 

meters de huisvestingslasten omlaag te brengen.  

 

Eigendom en verkoop aan derden 

Voor enkele organisaties kan aankoop van het pand of het overnemen van 

gemeentelijke vastgoedtaken (groot onderhoud) mogelijk interessant zijn. Bijvoorbeeld 

als de instellingen door sponsoring en fondswerving externe middelen voor ‘de stenen’ 

binnen kunnen halen. Het overlaten van eigenaarstaken aan de instellingen gebeurt 

reeds bij veel instellingen. Dergelijke arrangementen zijn alleen geschikt voor grote 

instellingen die hier professioneel mee om kunnen gaan.  

De verwachtingen van overdracht van eigendom aan instellingen moeten niet te hoog 

gespannen zijn: financiering zal doorgaans duurder uitpakken dan wanneer de 

gemeente de financiering regelt, waardoor kapitaallasten per saldo hoger kunnen 

uitkomen dan de huidige huur. Ook is een grote mate van voorzichtigheid geboden: bij 

overdracht van het vastgoed kan de gemeente de greep verliezen op de financiële en 

maatschappelijke waarde die het pand vertegenwoordigt.  

De mogelijkheden voor verkoop van het cultureel vastgoed aan derden is reeds 

verkend door de gemeente. De uitkomst is dat verkoop met behoud van de huidige 

culturele functies, geen structurele verlaging van de huisvestingslasten zal geven. Hier 

lijken zich geen mogelijkheden voor te doen om structureel te besparen. 

 

Minder cultureel vastgoed 

Door de totale portefeuille in te krimpen zijn eventuele besparingen op 

huisvestingslasten wel mogelijk. De praktijk van een één-op-één-relatie tussen gebouw 

en culturele instelling, zou doorbroken moeten worden, ten gunste van een betere 

benutting van het cultureel vastgoed. Het voordeel van een compactere infrastructuur is 

dat de huisvestingslasten structureel verlaagd worden, waardoor meer financiële ruimte 

ontstaat voor programmering. Onderzocht moet worden of een intensievere 

programmering en clustering van functies in bestaande panden mogelijk is.  

Aandachtspunten bij het afstoten van cultureel vastgoed zijn: Gaat het niet om 

beeldbepalende panden en/of strategische locaties waar de gemeente positie wil 

behouden? Levert verkoop daadwerkelijk voldoende op in financiële zin of ligt de 

marktwaarde van overtollige panden onder de boekwaarde? Aan welk gemeentelijk 

onderdeel vallen de vrijvallende budgetten toe?  

Wanneer cultuurpanden verkocht worden onder voorwaarde van een voor de stad 

aantrekkelijke invulling, zoals dat in het verkoopproces van het gebouw Felix Meritis het 
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geval is, pleit de kunstraad voor een optimale borging van de artistiek inhoudelijke 

toetsing (selectiecriteria, samenstelling beoordelingscommissie) en een gedeelde 

politieke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders vastgoed en cultuur. 

Voor de toekomst beveelt de kunstraad een meer centrale regie van de gemeente 

aan ten aanzien van nieuwbouw- en uitbreidingsplannen. Plannen zouden – naast 

op objectniveau – op het niveau van de toegevoegde waarde aan de totale culturele 

infrastructuur beoordeeld moeten worden. Ook moet er van tevoren nagedacht worden 

over het toekomstig exploitatiebudget.  

 

 
 

Veranderende vraag  

Terwijl in het afgelopen decennium veel cultuurgebouwen zijn gerealiseerd, is de 

culturele sector zich juist meer op andere plekken gaan richten dan de traditionele 

theaters, concertgebouwen en musea. Festivals trekken publiek met bijzondere 

belevenissen en daardoor wordt cultuur steeds meer beleefd buiten de 

cultuurgebouwen. De gemeente bezit kostbare panden die lastig te exploiteren zijn en 

langjarig hoge kosten met zich meebrengen, terwijl een deel van de culturele sector 

andere plekken in de stad zoekt en vindt.  

Ook om deze reden zou de culturele vastgoedportefeuille opnieuw tegen het licht 

gehouden kunnen worden. De centrale vraag is of er een compactere infrastructuur kan 

ontstaan die beter aansluit bij de dynamiek in de culturele sector. 

 

Herijking: budgetneutraal  

Het eigendom en de administratie van gemeentelijk vastgoed wordt per 1 januari 2015 

onder centraal beheer gebracht van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Vastgoed 

(RVE Vastgoed). Het culturele vastgoed van de gemeente was tot dan toe voor het 

overgrote deel in beheer van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Kunst en 

Cultuur.  

De RVE Vastgoed is voornemens de kosten per vastgoedobject integraal door te 

belasten. Vanuit het oogpunt van transparantie en vanwege de Wet Markt en Overheid 

is de kostprijsdekkende huur 58 – gebaseerd op de werkelijke kapitaallasten, zakelijke 

lasten en de reservering voor eigenaarsonderhoud – een actueel thema geworden. 

                                                
58 Integrale kostprijs: verplichting ingevolge de Wet Markt en Overheid: de gemeente moet 

de integrale kostprijs in rekening brengen voor commerciële activiteiten (zoals het verhuren 

van panden), tenzij de gemeenteraad die activiteit heeft aangewezen als een economische 

activiteit in het algemeen belang. 

Bij nieuwbouw moet van tevoren nagedacht 
worden over het toekomstig exploitatie-
budget
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De cultureel vastgoed portefeuille is momenteel in zijn totaliteit iets meer dan 

kostendekkend. Op objectniveau zijn er echter grote verschillen in mate van 

kostendekkendheid. Veel huurprijzen van cultuurgebouwen zijn historisch ontstaan, 

bijvoorbeeld als onderdeel van een totaalarrangement, waardoor de instellingen 

voorheen een lagere huur betaalden dan de kostprijs. Er zijn drie gangbare 

huurregimes voor het gemeentelijk cultureel vastgoed in Amsterdam: beleidshuur, 

‘fiscale huur’ (fiscus heeft een minimale huurprijs bepaald in verband met BTW-aftrek 

vastgoedinvesteringen) en de 1 euro variant, waarbij de huurder de eigenaarslasten 

betaalt. Het Muziektheater is zo’n voorbeeld van de 1 euro variant.  

Invoering van een eventuele nieuwe huurprijssystematiek zou budgetneutraal 

moeten zijn voor iedere instelling individueel én voor het totale cultuurbudget. 

Het bepalen van de huurprijs is tot op heden maatwerk geweest per instelling en 

ontvlechting daarvan is complex. Een alternatief voor het aanpassen van de 

huurprijsmethodieken, is dat de gemeenteraad de gesubsidieerde culturele instellingen 

betitelt als ‘dienst van algemeen economisch belang’59 (‘daeb’), waardoor maatwerk 

mogelijk blijft. Hoewel veel cultureel vastgoed weliswaar op 'dure' plekken in de stad 

staat, wordt bij de zogenaamde marktconformiteit geen rekening gehouden met het feit 

dat de eigenaar gebonden is aan de bestemming van het pand (met name bij 

monumenten).�

 

Transparantie 

Er is een gebrek aan transparantie ten aanzien van het deel van het subsidiebudget dat 

instellingen benutten voor de huisvestingslasten. De instellingen krijgen immers een 

lumpsum subsidie die zowel bedoeld is voor huisvestingslasten, organisatie en 

programma.60 Een deel van de instellingen betaalt de gemeente een huur die hoger is 

dan de kostprijs, voor een ander deel legt de gemeente op de kosten toe. De oplossing 

zit niet zozeer in de aanpassing van huurprijssystematiek, maar in het administratief 

inzichtelijk maken van de werkelijke kosten. De kunstraad is een groot voorstander 

van meer transparantie met betrekking tot de werkelijke huisvestingskosten. De 

nieuwe centrale vastgoedadministratie kan – na implementatie – actuele gegevens 

hieromtrent produceren.  

Een geoormerkte subsidie voor huisvestingslasten zou gemeente (ambtelijk én politiek) 

en sector meer inzicht kunnen geven. Overwogen kan worden dit deel van de subsidie 

uit de kunstenplansystematiek te halen. De beoordeling ten behoeve van het 

kunstenplan heeft immers een artistiek-inhoudelijk karakter. Dit mag er echter niet toe 

                                                
���Aanwijzing van een activiteit als ‘daeb’ betekent dat een vergoeding (compensatie) 

voor die activiteit geen staatssteun is.�
60 Inmiddels is – naar aanleiding van de kadernota van Gemeente Amsterdam Cultuur onder 

Dak (2008) en de Voortgangsnotitie Cultuur onder Dak (2010) een geoormerkte subsidie 

ingevoerd door de meerjaren onderhoudsplannen van de culturele instellingen. 
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leiden dat – wanneer een instelling kan bezuinigen op de huisvestingslasten – de 

organisatie daar niet de financiële voordelen van plukt.  

 

Nota bene 

Twee problematische cases die de kunstraad voor de ingang van het Kunstenplan 

2017-2020 opgelost zou willen zien: 

1. Het Amsterdam Museum is gevestigd in een museaal gesproken ongeschikt 

gebouw. De potentie van de collectie komt daarin niet tot zijn recht. 

Alternatieve huisvesting dient onderzocht te worden, indien deze maximaal 

budgettair neutraal gerealiseerd kan worden. De voorkeur gaat uit naar het 

onderbrengen van het Amsterdam Museum in een bestaand museaal pand.  

2. De huisvestingskosten van de Nationale Opera en Ballet worden momenteel 

buiten het kunstenplan om door Amsterdam betaald. Dit is niet transparant en 

voor het Rijk, als subsidiegever van de Nationale Opera en 

medesubsidiegever van het Nationale Ballet, onwaarschijnlijk gunstig. Deze 

knoop dient ontward te worden, om te voorkomen dat de betreffende 

huisvestingslasten op het Kunstenplan 2017-2020 worden afgewenteld, 

zonder dat daar extra dekking tegenover staat. 
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4 Overwegingen bij een nieuw kunstenplan 
 

4.1 Algemeen 
 

Het is verheugend om te zien dat de Amsterdamse cultuursector een economisch 

gezonde sector is. Met een subsidie van 83 miljoen euro is in 2013 een opbrengst uit 

kaartverkoop van 111 miljoen euro gerealiseerd. Naast deze financiële baten wordt een 

artistieke opbrengst gecreëerd en een maatschappelijke impact met uitzonderlijk veel 

positieve effecten op het leefklimaat in de stad. Voor een dergelijke return on 

investment, om een moderne uitdrukking te gebruiken, is een afgewogen benadering 

vanuit de overheid nodig, die alle instellingen op hun eigen merites beoordeelt en 

tegelijkertijd aanstormend talent kansen geeft zich te bewijzen. Artistiek gezien is de 

crossover een belangwekkende trend. Kunstenaars en culturele organisaties beperken 

zich niet meer tot een discipline. Er vinden crossovers plaats tussen kunstdisciplines, 

tussen de gesubsidieerde en ongesubsidieerde sector, tussen de zogenaamde hoge 

en lage kunst. In het traject dat nu wordt ingezet als aanloop naar het Kunstenplan 

2017-2020 is het zaak de dynamiek van de sector niet te hinderen en de kansen voor 

een gezonde groei te benutten. Daarbij passen enkele overwegingen die in dit 

hoofdstuk zijn samengebracht.  
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4 Overwegingen bij een nieuw kunstenplan 
 

4.2 Legitimatie 

 

Cultuursubsidie is niet vanzelfsprekend: de financiering van cultuur kan ook op andere 

manieren georganiseerd worden, door de markt bijvoorbeeld of door een veel sterkere 

mecenaats- en giftencultuur. De afgelopen jaren is er veelal over cultuursubsidiëring 

gesproken vanuit het return on investment principe: wat krijgen we ervoor terug? In 

sommige gevallen is dat duidelijk zicht- en meetbaar, in andere gevallen is er sprake 

van een artistieke of maatschappelijke meerwaarde die niet direct kwantificeerbaar is. 

Dit verschilt per segment (top of middensegment) en per discipline. 

 

Breedtekunst 

Analoog aan het sportbeleid kan men in de kunst onderscheid maken tussen topkunst 

en breedtekunst. Tot de laatste categorie behoren instellingen met een educatieve 

doelstelling en activiteiten met een grote toegankelijkheid. Instellingen die de 

cultuurparticipatie bevorderen worden niet als ‘elitair’ ervaren. Ook veel festivals 

behoren tot deze breedtekunst wanneer zij een groot, gemengd publiek trekken en de 

drempels naar nieuwer en jonger publiek proberen te slechten. 

Cultuureducatie en erfgoed, zeker het erfgoed dat zich in de openbare ruimte bevindt, 

kunnen rekenen op een groot draagvlak. De gebouwen, musea en kunst die tot ons 

erfgoed behoren zijn van bewezen kwaliteit en als onderdeel van onze identiteit niet 

meer weg te denken uit de stad. Buiten de historische waarde zorgt het cultureel 

erfgoed voor een traditie, een canon waar ook een jongere generatie in opgenomen 

kan worden. Deze canon strekt zich ook uit tot het levend erfgoed in de 

podiumkunsten: van de Mahlertraditie in Het Concertgebouw, de Notenkraker in 

Nationale Opera en Ballet tot de opvoering van Shakespeare en Tsjechov in de 

Stadsschouwburg. (Levend) erfgoed wordt door veel mensen belangrijk gevonden 

vanwege het rentmeesterschap, het behoeden en behouden van de gedeelde 

geschiedenis en traditie. 

En al is het voor deze kunst- en erfgoedinstellingen mogelijk sponsoren of steun van 

particulieren te vinden, toch blijft een bijdrage van de overheid noodzakelijk. Dit geldt 

ook voor cultuureducatie. Kunst voor kinderen zal altijd afhankelijk zijn van de overheid 

om de eenvoudige reden dat het publiek niet kapitaalkrachtig genoeg is. Amsterdam 

verzet zich tegen de gedachte dat kunst een zaak is voor de elite en is daardoor 

doordrongen van de noodzaak alle kinderen in de stad op jonge leeftijd in aanraking te 

brengen met kunst en cultuur.  
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Topkunst 

Amsterdam heeft een aantal instellingen van wereldklasse. Hun bijdrage aan de stad 

vertaalt zich in prestige, imago en inkomsten uit toerisme. De openingen van het 

Rijksmuseum en het Stedelijk zorgden voor een impuls in de stad, het Koninklijk 

Concertgebouworkest zorgde door buitenlandse tournees voor internationaal aanzien 

en Toneelgroep Amsterdam zet de stad in gedurfd artistiek opzicht op de kaart. Deze 

topinstellingen creëren banen doordat ze bijdragen aan een goed vestigingsklimaat 

voor het internationale bedrijfsleven. Echter, om mee te draaien in de internationale top 

zijn grote budgetten noodzakelijk. Gelukkig zetten bedrijven en personen door 

sponsoring en mecenaat een extra stap om de toekomst van de topinstellingen veilig te 

stellen. Dit type instelling kan – naast de onontbeerlijke steun van overheden – alleen 

floreren met hulp van sponsoring en mecenaat. 

 

Experiment 

De moeilijkste positie is die van de kunst die zich in niches bevindt, die niet breed 

gewaardeerd wordt, niet direct grote economische waarde toevoegt, (vaak) geen grote 

publieksaantallen trekt en (nog) geen historische waarde heeft. Anders dan bij de grote 

instellingen is het voor de instellingen in de niches veel moeilijker sponsorinkomsten 

binnen te halen. Deze kunstenaars en hun organisaties werken vaak primair voor een 

relatief vaste harde kern van bezoekers en medemakers. Cultuursubsidie is hier 

gerechtvaardigd als er werkelijk experiment en vernieuwing plaatsvinden. De marge 

zorgt voor experiment, innovatie en artistiek-inhoudelijke schenenschopperij, en dat 

legitimeert cultuursubsidie in de vrije ruimte. Het experiment mag ook wel eens 

mislukken, dat is inherent aan deze positie in het veld. Wel is de kunstraad zich bewust 

van het feit dat vernieuwers niet altijd vernieuwend blijven. Wanneer de vernieuwers 

van gisteren mainstream zijn geworden of als innovatie tot aanmodderen verwordt, 

vervalt de legitimatie van hun subsidie. Hierin zijn artistiek-inhoudelijke afwegingen 

leidend. 

De kunstraad vraagt ook van de instellingen op hoog artistiek-inhoudelijk niveau zich in 

te spannen om hun publiek uit te breiden. Evenementen zoals de Open 

Broedplaatsendag en de Museumnacht helpen hierbij, maar de drempel is vaak hoog. 

Rondleidingen of digitaal beschikbare informatie die de brug slaat tussen deze kunst en 

het publiek zijn nodig om het geïnteresseerde publiek meer te betrekken bij de artistiek-

inhoudelijke debatten van de toekomst.  

 

Nieuwe genres 

De kwaliteiten van kunst kunnen in principe in elk genre tot uiting komen. Binnen elk 

genre worden verschillende behoeften bevredigd: de behoefte aan schoonheid, 

ontroering, vermaak et cetera. Binnen elk genre heeft kunst ook een sociale functie. 

Feit is dat sommige kunstdisciplines verbonden zijn met de Nederlandse historisch-

culturele ontwikkeling en andere niet of minder. Dit verklaart waarom deze historisch 
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gewortelde en hoogontwikkelde genres hoger gewaardeerd worden dan genres die 

recenter opkomen, c.q. uit andere culturen afkomstig zijn. Deze historisch gevormde 

waardering drukt zich ook uit in de mate waarin verschillende sectoren gesubsidieerd 

worden. Een levendige kunstsector kenmerkt zich echter door dynamiek, wat betekent 

dat de historische verdeling niet eeuwig is. Er zijn vier goede redenen voor 

ondersteuning van kunst door de overheid: 

 

- breedtekunst (inclusief erfgoed en cultuureducatie) 

- topkunst 

- experiment (bijvoorbeeld crossovers), vernieuwing, innovatie 

- cultuurparticipatie 

 

Populaire kunst die zich in de markt kan bedruipen heeft over het algemeen geen 

ondersteuning nodig. Hoewel overheidssubsidie vaak als een keurmerk wordt gezien, 

is het alleen maar een goede zaak dat dit cultuuraanbod grotendeels op eigen benen 

kan staan. Bij populaire genres is de participatiegraad hoog en de bereidheid zichzelf te 

bekwamen wordt dikwijls gestimuleerd via competitieve programma’s op televisie. De 

uitzondering geldt voor kunstenaars in welk genre dan ook – inclusief populaire genres 

als cabaret, dance of pop – met (grote) artistieke kwaliteit. Als zij het financieel moeilijk 

hebben, verdienen ook zij ondersteuning. Daarnaast kan er reden zijn verdieping, 

crossovers of kwaliteitsbevordering in een populair genre te stimuleren. Zo kan ook in 

populaire genres kwetsbaar aanbod ontstaan. Beschutte vormen van talentontwikkeling 

kunnen een brug vormen tussen hoogontwikkeld, historisch gegroeid aanbod en 

opkomende genres. 
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4 Overwegingen bij een nieuw kunstenplan 
 

4.3 Doorstroming 

 

Continuïteit en vernieuwing zijn beide van belang voor een sterke cultuursector. In 

2012 ontving de gemeente 195 aanvragen voor het kunstenplan. De kunstraad 

adviseerde in 141 gevallen subsidie te verstrekken, dit betrof 48 instellingen die nieuw 

waren in het kunstenplan. Toevalligerwijs zaten er in het Kunstenplan 2009-2012 ook 

141 instellingen. In 2013 is dus een behoorlijke doorstroming gerealiseerd.  

Deze grote verandering is grotendeels onopgemerkt gebleven omdat veel nieuwkomers 

in het kunstenplan al jaren een prominente rol speelden in het Amsterdamse culturele 

leven. Zij werden tot januari 2013 gefinancierd met rijkssubsidie en werden door de 

landelijke bezuinigingen ernstig in hun voortbestaan bedreigd.  

Binnen de advisering over cultuursubsidies in Amsterdam vormt de integrale afweging 

van de kunstraad een belangrijk instrument. Het kunstenplan moet geen statisch, 

rotsvast geheel zijn. De structuur moet het mogelijk maken met geld te schuiven tussen 

disciplines en tussen genres, tussen oud en tussen nieuw.  

 

 
 

Het imago van cultuursubsidies lijkt aan verandering onderhevig. Een aantal nieuwe 

instellingen is trots niet te functioneren in een subsidiesysteem en geen relatie te 

hebben met de overheid omdat daar voorwaarden en verplichtingen aan vast zitten die 

de (artistieke) vrijheid belemmeren. Dit gevoel van ‘inkapseling’ leeft sterker bij de 

regelingen voor de meerjarige financiering dan bij projectfinanciering.  

In Amsterdam is de overgang van de projectfinanciering door het AFK en het bekleden 

van een plek in de vrije ruimte van het kunstenplan te groot. Om de dynamiek te 

bevorderen bepleit de AKr het aanwijzen van een aantal ‘instapplekken’, voor 

jonge instellingen die liever een ondernemingsplan opstellen voor twee jaar dan 

voor vier jaar. Zij kunnen voor de tweede helft van het kunstenplan een nieuw 

tweejarig plan opstellen, of de ruimte die ze binnen het systeem innemen laten 

vrijvallen. Deze ‘instapplekken’ kunnen de doorstroming bevorderen, doordat zij de 

kloof tussen projectfinanciering door het AFK en structurele meerjarige financiering in 

het kunstenplan overbruggen. Daarnaast zijn er ‘uitstapplekken’ waar instellingen voor 

een laatste maal subsidie ontvangen via het kunstenplan. Eenmalig krijgen zij na een 

positieve beoordeling drie jaar aan subsidiebedrag in een keer uitbetaald.  

4 Overwegingen bij een nieuw kunstenplan

4.3 Doorstroming

Het kunstenplan moet geen
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4 Overwegingen bij een nieuw kunstenplan 
 

4.4 Stad en stadsdelen 

 

Een deel van de cultuursubsidies in Amsterdam loopt niet via de centrale stad maar via 

de stadsdelen. De stadsdelen voeren lokaal cultuurbeleid en hebben, doordat ze dicht 

op de burger zitten, de expertise om in te spelen op kansen die zich voordoen. 

Initiatieven van onderop komen veelal tot stand doordat ambtenaren van het stadsdeel 

al dan niet met hulp van Bureau Broedplaatsen contacten leggen tussen cultuurmakers 

en woningbouwverenigingen of eigenaars van monumentale panden. Deze dynamiek 

in opkomende buurten of op voormalig bedrijfsterreinen is van doorslaggevend belang 

voor het culturele klimaat in de stad. Hier liggen de kansen voor innovatie, hier 

ontstaan de culturele coalities van de toekomst.  

Taakverdeling 

In de Verordening op de Bestuurscommissies staat een taakverdeling tussen de 

centrale stad en de bestuurscommissies. Het cultuurbeleid is centraal georganiseerd 

met uitzondering van kunst in de openbare ruimte, buurtgebonden cultuurinitiatieven en 

cultuureducatie.61 Op deze drie onderdelen zijn de bestuurscommissies bevoegd. In 

zijn advies Heel de stad! heeft de kunstraad er in december 2013 reeds op gewezen 

hoe belangrijk de aanjaagfunctie van cultuur is voor gebiedsontwikkeling, sociale 

cohesie, het verbeteren van de leefbaarheid en gentrification van wijken. In het recente 

verleden hebben de stadsdeelbudgetten voor festivals en evenementen gezorgd voor 

een spreiding van bruisende activiteiten over de stad.  

De kunstraad ziet voordelen in de huidige situatie waarbij aanvragers bij meerdere 

loketten terecht kunnen om hun plannen te realiseren. De intrinsieke cultuurspreiding, 

die het gevolg was van zelfstandig opererende stadsdelen, heeft Amsterdam veel 

artistieke ontwikkeling gebracht. Mede door toedoen van de mondialisering en de 

digitalisering zijn vanuit de stadsdelen netwerken ontstaan die lokaal geworteld zijn en 

internationale vertakkingen hebben. Vanuit een glokale visie op het cultuurbeleid 

adviseert de kunstraad een ruime uitleg te geven aan de term ‘buurtgebonden 

cultuurinitiatieven’ en het budget dat voor dit beleid in het verleden beschikbaar 
was niet te centraliseren.  

Financiële uitwerking 

De besteding van cultuurgelden op stadsdeelniveau is vaak niet transparant. Er is veel 

maatwerk geweest, waarbij ook met geld voor welzijn en onderwijs culturele initiatieven 

                                                
61 Gemeente Amsterdam (2014). Takenlijst Bestuurscommissie: p. 28. 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurlijk-stelsel/ 
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zijn gesteund. In de begroting voor 2015 zijn de beleidsterreinen economie en cultuur 

samengevoegd, zodat het in de begroting niet duidelijk wordt hoeveel de stadsdelen 

aan cultuur kunnen uitgeven.  

Op basis van de geconsolideerde begroting over 201362, toen men begon met het in 

kaart brengen van de financiële gevolgen van het opheffen van de stadsdeelraden, was 

er voor Cultuur en Monumenten 32 miljoen beschikbaar, terwijl er 3 miljoen euro aan 

baten tegenover stonden. Per saldo was er voor het opheffen van de stadsdeelraden 

dus 29 miljoen euro op stadsdeelniveau voor Cultuur en Monumenten beschikbaar. In 

de begroting voor 2015 heeft de stad 25 miljoen vrijgemaakt op stadsdeelniveau voor 

Economie en Cultuur en 8 miljoen aan baten ingecalculeerd. De kunstraad constateert 

dat er nu al een aanzienlijk verschil is tussen het cultuurbudget dat voor de centralisatie 

op stadsdeelniveau aanwezig was en het huidige budget. Dit verschil wordt niet 

onderbouwd door een gewijzigde beleidsvisie.  

 

Rationalisatie 

Nu de opheffing van de stadsdeelraden heeft plaatsgevonden is het wenselijk de 

verstrekking van subsidie aan de grote en middelgrote kunstenplaninstellingen 

uitsluitend via de centrale stad te laten lopen. Dit betekent een stijging van het budget 

voor het kunstenplan met 1,9 miljoen euro ten behoeve van de vier podia die in het 

huidige kunstenplan als buurtaccommodatie zijn opgenomen. Zij zullen geen 

structureel geld meer uit de stadsdelen ontvangen. Hun wijk gerelateerde activiteiten 

kunnen op basis van de Verordening op de Bestuurscommissies wel vanuit 

stadsdeelgeld gefinancierd worden. Ook Rialto, dat nu twee ton per jaar van stadsdeel 

Zuid ontvangt, behoort in de ogen van de kunstraad volledig in het kunstenplan te 

vallen. Twee instellingen die nu deel uitmaken van het kunstenplan kunnen in de 

volgende periode het best geheel onder het stadsdeel vallen: CBK Zuidoost en de 

Noorderparkkamer. Dit betekent dat respectievelijk 85.000 euro uit het kunstenplan 

overgeheveld zal moeten worden naar Stadsdeel Zuidoost voor CBK Zuidoost en 

75.000 euro naar Stadsdeel Noord ten behoeve van de Noorderparkkamer.  

 

 

 

 

 

                                                
62 Gemeente Amsterdam. Begroting 2013. P. 26. 

http://www.amsterdam.nl/publish/pages/497108/begroting_2013.pdf 
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4 Overwegingen bij een nieuw kunstenplan 
 

4.5 Kunstenplan 2017-2020 

 

Over het algemeen konden de culturele instellingen, verenigd in het ACI, en de AKr 

goed uit de voeten met de driedeling (functionele ruimte op naam, functionele ruimte 

niet op naam en vrije ruimte) in het Kunstenplan 2013-2016. De kerngedachte achter 

de instelling van een ‘functionele ruimte’ is dat de overheid ‘culturele functies’ 

subsidieert, geen instellingen. De politiek kon door de introductie van dit kader beter 

sturen aan de voorkant van het proces om correcties achteraf te voorkomen. 

Aandachtspunt bij de evaluatie was dat de ‘stippellijn’ tussen de functionele ruimte en 

de vrije ruimte, die door de gemeenteraad was geïntroduceerd, goed heeft gewerkt. In 

de Hoofdlijnennota kreeg de AKr de bevoegdheid in bijzondere gevallen instellingen die 

dreigden af te vallen in de functionele ruimte niet op naam te verplaatsen naar de vrije 

ruimte. De AKr heeft steeds bepleit dat de financiële omvang van de vrije ruimte 

substantieel moet zijn. De AKr stelt voor de driedeling voor het Kunstenplan 2017-2020 

te handhaven, met enkele aanpassingen. 

Functionele ruimte op naam 

De criteria om toegelaten te worden tot de functionele ruimte op naam, waren voor het 

Kunstenplan 2013-2016 niet hard. In de Hoofdlijnennota wordt alleen de volgende 

omschrijving genoemd: ‘Welke instellingen onlosmakelijk verbonden zijn met 

Amsterdam, omdat zij een lange traditie hebben in de stad, een verantwoordelijkheid 

hebben voor gebouwen of collecties of unieke huisbespelers zijn van onze podia.’ 63 

De AKr geeft in overweging voor het Kunstenplan 2017-2020 de volgende criteria te 

hanteren: 

ONVERVANGBAAR: De instelling is uniek in Amsterdam. Het is ondenkbaar dat de 

betreffende functie door een ander kan worden geclaimd. 

ONMISBAAR: De instelling is onmisbaar in de sector en in het gehele culturele veld. 

Het is een dragende instelling met een grote spin-off. 

SYMBOLISCHE FUNCTIE: De instelling heeft een groot aanzien, in Amsterdam, 

nationaal en internationaal. 

GROTE VASTGOEDCOMPONENT: De instelling heeft een grote vastgoedcomponent 

en is daardoor letterlijk deel van de Amsterdamse infrastructuur. 

                                                
63 Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling. Hoofdlijnen Kunst en 

Cultuur 2013-2016, p.15. 
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Toegelaten worden tot de functionele ruimte op naam is een voordeel. De instelling is 

verzekerd van continuïteit en heeft minder concurrentie te duchten. Maar ook hier geldt: 

adel verplicht. Van de instelling die ‘op naam’ wordt binnen gelaten, wordt een 

grote en aantoonbare inspanning verwacht om de ketenverantwoordelijkheid 

waar te maken en het gebouw optimaal te ontwikkelen. De AKr stelt voor 

instellingen die buiten deze selectieve functionele ruimte op naam vallen te verhuizen 

naar de functionele ruimte niet op naam en daar ook nog een aantal functies die nu in 

de vrije ruimte vervuld worden aan toe te voegen. 

Functionele ruimte niet op naam 

Op basis van de sectoranalyses geeft de AKr in overweging het aantal functies niet op 

naam in het Kunstenplan 2017-2020 uit te breiden met vijf functies die momenteel 

deels in de vrije ruimte vervuld worden. Daarbij denkt de AKr niet aan ‘steen’, maar aan 

programmaruimte. 

- Een beeldende kunst festival 

- Een kinderfestival  

- Een literair festival  

- Een extra debatcentrum 

- Een cultuureducatieplek in Oost voor meerdere genres. 

De overige functies in de functionele ruimte niet op naam zouden gehandhaafd kunnen 

blijven en instellingen die niet voldoen aan alle nieuwe criteria van de functionele ruimte 

op naam, worden toegevoegd.  

Vrije ruimte 

De vrije ruimte functioneert ook als free zone. Het college heeft besloten voor het 

Kunstenplan 2017-2020 jaarlijks 7,6 miljoen euro extra uit te trekken. De AKr geeft in 

overweging een gedeelte van dit bedrag te bestemmen voor de vrije ruimte en een 

ander gedeelte voor de vijf functies die toegevoegd worden aan de functionele ruimte 

niet op naam. 
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4.6 Burgerparticipatie 

 

De Amsterdamse Kunstraad acht het belangrijk dat de Amsterdamse bevolking 

betrokken wordt en zich betrokken voelt, bij de advisering en toekenning van 

cultuursubsidies.64 Om de bevolking meer te betrekken doet de Amsterdamse 

Kunstraad twee voorstellen: een experiment met een kunstenpanel en een één 
procentregeling. 

Kunstenpanel 

Om geïnteresseerd publiek meer bij de advisering te betrekken is de kunstraad 

voornemens een kunstenpanel in te richten in samenwerking met Bureau Onderzoek 

en Statistiek. Een vaste groep van 1000 inwoners van Amsterdam, die een 

representatieve afspiegeling vormt van de bevolking van Amsterdam, krijgt twee maal 

per jaar een serie open en gesloten vragen voorgelegd op het gebied van kunst en 

cultuur. Deze vragen worden voorbereid door de leden van de kunstraad en hangen 

daardoor samen met lopende of aankomende advisering of anderszins actuele 

thema’s. 

Er vindt na iedere ronde terugkoppeling plaats tussen het panel en de kunstraad. Een 

analyse van de antwoorden wordt op de website gepubliceerd met reactie van de 

kunstraad. Panelleden worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken door een 

nieuwsbrief.  

één procentregeling 

Om het publiek een grotere invloed te geven op het kunstenplan, stelt de AKr voor de 

periode 2017-2020 bij wijze van experiment een één procentregeling voor: één procent 

van het beschikbare budget wordt toegewezen na een publieksstemming. Voor de 

uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020 is 360 miljoen euro beschikbaar. Hiervan 

wordt één procent afgeroomd voor het publieksexperiment, zijnde 3,6 miljoen euro. 

Voor elk stadsdeel zal een deel van de één procent beschikbaar worden gemaakt: de 

zeven stadsdelen krijgen elk 500.000 euro.  

Kunstenplaninstellingen kunnen alleen of in samenwerkingsverband plannen indienen 

die vervolgens voorgelegd worden aan de bewoners van de betreffende stadsdelen. 

Iedere instelling mag slechts aan één plan deelnemen en ieder plan moet ondersteund 

worden door tenminste één instelling die in het betreffende stadsdeel is gevestigd.  

                                                
64 Zie over de dynamiek tussen peer review en burgerparticipatie: Rotterdamse Raad 

voor Kunst en Cultuur (2010). Participatie van burgers in het cultuurplanproces.  
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Zo bevordert deze regeling samenwerking tussen instellingen in het centrum en de 

stadsdelen buiten het centrum. Het KCO zou bijvoorbeeld met het Bijlmer Parktheater 

kunnen samenwerken om een plan voor Zuidoost in te dienen.  

De artistieke kwaliteit van de instelling is al beoordeeld door de AKr, dus behoeft niet 

nog eens aangetoond te worden. De bestuurscommissie maakt eventueel een 

voorselectie wanneer het aanbod onoverzichtelijk groot is en organiseert onder de 

bevolking van het stadsdeel een digitale stemming. 

Ieder project speelt zich af in de openbare ruimte en is vrij toegankelijk voor bewoners 

van Amsterdam. Stemmen kan digitaal zowel thuis als in een vestiging van de OBA. 

De AKr beschouwt als voordelen van dit experiment: 

- het publiek krijgt rechtstreeks zeggenschap over de besteding van subsidiegelden 

terwijl de artistieke kwaliteit van de instellingen gewaarborgd is. 

- instellingen worden uitgedaagd zich op het niveau van het stadsdeel te profileren 

- cultureel ondernemerschap wordt aangemoedigd. 

- instellingen uit de binnenstad kunnen zich in de buitengewesten laten zien en 

instellingen buiten de ring kunnen zich manifesteren binnen de grachtengordel. 

De AKr zal het experiment evalueren met als criteria verwachte voordelen en 

onverwachte neveneffecten.  
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Aamer, S. Hogeschool van Amsterdam

    (oud leerling)

Akerboom, J.  Muziekschool Amsterdam Noord

Alders, C. Leo Smit Stichting

Amersfoort, M. van Basisschool Samenspel en

    Knotwilg

Aslan, L. Aslan Muziekcentrum

Asscher, M. Athenaeum Boekhandel

Avert, F. van der IAmsterdam

Baeke, J.  Vereniging van Schrijvers en 

    Vertalers

Bazen, D. Koninklijk Concertgebouworkest

Becker, A. Cappella Amsterdam

Berentsen, B. Muziekgebouw aan ‘t IJ

Berkel, B. van ICKamsterdam

Beutler, N. NBprojects

Bezem, M. Het Veem Theater

Bloemen, W. Danstheater AYA

Blok, S. Dansmakers Amsterdam

Boer, M. de zelfstandig kunstenaar

Bot, A. Danstheater AYA

Boven, M. van Muziekgebouw aan ‘t IJ

%RåLü��$�� FKRUHRJUDDI

Brandon, P. Mocca

Brandsen, T. Nationale Opera & Ballet

Breure, A. Het Veem Theater

Bulters, A. Tolhuistuin

Comvalius, E. Bijlmer Parktheater

Dartel, N. van Splendor

Dekker, M. Cinedans

Deuss, B. Don’t Hit Mama

Dolen, A. van Stadsschouwburg Amsterdam /

    Julidans

Donker, J. publicist

Dorrestein, J. Cello Biënnale Amsterdam

Duscher, M. MuseumQuartier Wien 

    (beleidsmedewerker)

Feingold, G. Henny Jurriëns Stichting

Gilst, K. van Stedelijk Museum Amsterdam

Goossens, F. Amsterdam Roots Festival

Grandjean, J. Oude Kerk

Greco, E. ICKamsterdam

Heer, D. de SLAA / Read My World

Henar, V. Samponé Music Productions

Heske, C. Kunstmagneetschool De Kraal

    (docent beeldende kunst)

Hoekerswever, K. Gert Groot College (leerling)

Hooyberg, A. Basisschool Oscar Carré

Horn, G. ten M4gastatelier

Horst, L. van der Verzetsmuseum

Horst, S. van der Amsterdams Lyceum (leerling)

Horst, T. van der Nationale Opera & Ballet

Italie, G. van Melkweg

Jongejan, R. De Appel arts centre

Karskens, X. De Hallen

Keulemans, C. Tolhuistuin

Keulen, A. van Het Concertgebouw

Kiers, J. Bijbels Museum

Klarenbeek, J. Frascati

Kleeven, L. Foam

Koers, M. Bimhuis

Kors, N. Podium Mozaïek

Krijnen, M. Foam

Láng, O. Wiener Staatsoper (dramaturg)

Leeuw, S. de Amsterdams Fonds voor de Kunst

Leeuwen, L. van Bekijk ‘t

Leijten, O. Hoofd Kunst en Cultuur, 

    gemeente Amsterdam

Leine, A. LeineRoebana

Liefting, L.  Theater Bellevue

Liem, N. Don’t Hit Mama

Meliani, T. Tolhuistuin

Menso, C. Amsterdams Fonds voor de Kunst

Merkx, M. Maas Rotterdam

Mladenovic, B. Het Veem Theater

Mostert, M. Cello Biënnale Amsterdam

Naeye, S. Cinekid

Neefjes, A. De Schoolschrijver

Nieuwenhuyzen, M. van Stedelijk Museum Amsterdam

Orchi, S. Avans College (oud leerling)

Otten, C. Bijlmer Boekt

Ottenhof, E. Cobra Museum

Gesprekspartners
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Gesprekspartners

Overwater, F.  Kunstmagneetschool De Kraal

    (docent dans)

Pels Rijcken, L. Paradiso

Petovic, D. KPN Kunstcollectie, adviseur

    Stadsdeel Zuid

Possel, J. Mediamatic

Raes, J. Koninklijk Concertgebouworkest

Reinink, S.A. Het Concertgebouw

Rietveld, M.  Kunstbende

Rick, K. Culture Information Service, 

 Cultural Department of the City

    of Vienna

Rijkers, J. Vereniging van Schrijvers en 

    Vertalers

Robertson, L. Hoofd Kunst en Cultuur, city of

    Edinburgh

Roebana, H. LeineRoebana

Ronde, A. de Het Ketelhuis

Rooij, M. de Nowhere

Roosmalen, A. van Stroom

Rudolphi, M. Theaterzaken Rudolphi

Rummens, M. Workspace Brussels

Salem, A. Cinéma Arabe

Schaik, M. van ISH

Schilder, A. SEP

Scholten, P. ICKamsterdam

Schoonderwoerd, S. Rijksmuseum Volkenkunde / 

    Tropenmuseum

Schroots, M. docent beeldend en icc diverse

    basisscholen

Schützenhofer, J. MuseumQuartier Wien 

    (medewerkster)

Schwab, S. Hervormd Lyceum Zuid 

    (leerling)

Segond von Banchet, M. Danstheater AYA

Smilde, W. Toneelgroep Amsterdam

Smit, W. Muziekschool Amsterdam

Smolenaers, R. Mocca

Souza, M. de Leerorkest

Spiegelaere, L. de Brussels Kunstenoverleg

Spies, P. Amsterdam Museum

Stenvers, B. Musea van Amsterdam

Stern, A. Vossius Gymnasium (leerling)

Stoetzer, S. Diamantfabriek

Stroobants, A. Cultuurcoördinator Dienst 

    Cultuur, Brussel

Terpstra, M. de Meervaart

Timmer, M. Frascati

Urban, R. IVKO (leerling)

Velden, L. van der Sonic Acts

Velthoven, W. Mediamatic

Velzen, H. van Openbare Bibliotheek 

    Amsterdam

Visser, M. Bijlmer Parktheater

Visser, T. Nederlands Kamerkoor

Vliet, H. van Hoofd Gemeentelijk Vastgoed,

    gemeente Amsterdam

Vogels, H. Dutch Culture

Walravens, R. Rialto

Wellens, N. Vlaams Theater Instituut

Westerveld, J. Amsterdam Sinfonietta / NAPK

Yurdakul, Z. Podium Mozaïek

Zantinge, G.  Het Concertgebouw

Ziegler, F. de Noorderparkkamer

Zijlstra, S. School der Poëzie

Zoet, J. de Theaterschool

Zondervan, A. Centrum Beeldende Kunst 

    Zuidoost
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Lijst van deelnemers aan ACI bijeenkomsten

Amsterdam Museum / Amsterdam 

   Heritage Museums

Amsterdam Sinfonietta

$PVWHUGDPV�*UD¿VFK�$WHOLHU

Amsterdams Kleinkunst Festival

Amsterdamse JeugdteJAterschool

Appel arts centre, de

Asko|Schönberg

Aslan Muziekcentrum

Bekijk ‘t

Bijbels Museum

Bijlmer Parktheater

Bimhuis

Calefax

Cappella Amsterdam

Cello Biënnale Amsterdam

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost

Cinedans

Cinekid

Dansmakers Amsterdam

Danstheater AYA

DAT!school

De Balie

Diamant Museum Amsterdam

Don’t Hit Mama

EYE Film Instituut Nederland

Female Economy

Foam

Frascati

Grachtenfestival Amsterdam

GRAP

Harry Mulisch Huis

Henny Jurriëns Stichting

Het Concertgebouw

Het Ketelhuis

Het Scheepvaartmuseum

Het Veem Theater

Holland Festival

ICKamsterdam

If I Can’t Dance

Imagine Film Festival

Imagine IC

Internationaal Danstheater

ISH

ITs Festival Amsterdam

JAM kunstschooldag

Jeugdtheater de Krakeling

Jeugdtheaterschool TIJ

Julidans

KLIK! Amsterdam

Koninklijk Concertgebouworkest

Koninklijk Paleis Amsterdam

LeineRoebana

Leo Smit Stichting

Likeminds

LIMA

M4gastatelier

Maatschappij Discordia

Marmoucha

MaxTak

Mediamatic

Melkweg

mugmetdegoudentand

Muiderslot

Multatuli Huis

Museum Het Rembrandthuis

Museum Het Schip

Museum Geelvinck Hinlopen Huis

Museum Ons’ Lieve Heer Op Solder

Museum Van Loon

Muziekgebouw aan ‘t IJ

Muziekschool Amsterdam

Nationale Opera & Ballet

Nederlands Blazers Ensemble

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover

NEMO

NBprojects

Nieuw West

Noordjes Kinderkunst

Nowhere

Openbare Bibliotheek Amsterdam

Oorkaan

Oostblok

Orkater

Ostadetheater

Over het IJ Festival

Paradiso Melkweg Productiehuis

Paradiso

Perdu

Persmuseum

Pianola Museum

Pit, de

Podium Mozaïek

Read My World

Rialto

Rijksakademie van beeldende kunsten

School der Poëzie

SLAA

Stadsschouwburg Amsterdam

Stedelijk Museum Amsterdam

STEIM

Stichting Amsterdam Gay Pride

Stichting Brokken

Stichting De Nieuwe Kerk / Hermitage

   Amsterdam

SEP

Stichting Muzenis

Stichting Samenwerkende Amsterdamse 

   Musea

Submarine Channel

Tafel van Vijf

Tassenmuseum Hendrikje

The Beach

Theater RAST

Tolhuistuin

Toneelgroep Amsterdam

Toneelmakerij, de

Tropenmuseum

Ulrike Quade Company

Urban Myth

Van Gogh Museum

Waag Society

ZID

Zina

ZO! cultuur Zuidoost
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Bezuinigingen op instellingen met een multicultureel karakter

   Landelijk 2012  Landelijk 2013  Amsterdam 2012  Amsterdam 2013

Amsterdam Roots Festival  € -     € -     € 109.200   € 119.870 

Atana   € 243.694   € -    Niet aangevraagd Niet aangevraagd

Caspar Rapak  € 166.373   € -     € -     € 36.960 

Danstheater AYA  € 430.483   € 461.000   € -     € 153.830 

De Nieuw Amsterdam   € 647.711   € -     € 150.150   € 134.860 

&QPoV�*KV�/COC�  € 220.000   € 300.000   € 92.380   € 93.900 

El Hizjra   € 118.038   € -     € -     € 49.950 

Eutopia   € 124.527     € -     € -    Niet aangevraagd

Female Economy  € 376.542   € 285.000    Niet aangevraagd Niet aangevraagd

Imagine IC  € 291.145   € -     € 286.360   € 249.730 

ISH    € 644.222  € 522.000   € 218.400   € 175.810 

Jongerentheater 020  € -     € -     € 168.720  Opgeheven   

Likeminds    € 188.414  € -     € 141.180   € 229.750 

Marmoucha  € 211.267   € -     € 92.340   € 25.070 

MC Theater  € 1.221.724  € -     € 746.470   € 629.320 

Nowhere   € -     € -     € 109.200   € 99.890 

Theater RAST  € 405.142   € -     € 181.620   € 159.830 

Samponé Music Productions  € -     € -    Niet aangevraagd  € 29.960

Solid Ground Movement  € -     € 200.000  Niet aangevraagd Niet aangevraagd

Tropentheater  € -     € -     € 161.276   € -   

Ulrike Quade Company  € -     € 434.700   € -     € 59.940 

Urban Myth  € -     € -     € 108.290   € 74.920 
 

Totaal   € 5.289.282   € 2.202.700   € 2.565.586   € 2.323.590 
         

Verschil    - € 3.086.582    - € 241.996

Meerjarige subsidies Basisinfrastructuur, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticip atie (landelijk) en het Kunstenplan 

(Amsterdam). Projectsubsidies, zowel landelijk als stedelijk zijn niet meegenomen in de berekening. Gegevens zijn gebaseerd op: 

Vooruitblik op de Hoofdlijnen 2013-2016.  

(http://www.amsterdam.nl/publish/pages/391595/vooruitblik_op_hoofdlijnen_2013_2016.pdf)

Toekenningen Fonds Podiumkunsten. 

(http://www.fondspodiumkunsten.nl/nl/toekenningen/meerjarige_activiteitensubsidie_producerende_instellingen_2013_2016/)

Fonds voor Cultuurparticipatie (2012) Advies van de commissie talentontwikkeling & manifestaties. 

(www.cultuurparticipatie.nl/data/Talent%20pakt%20het%20podium.pdf)

Overzicht subsidies Fonds Podiumkunsten door Kunsten ’92. 

(http://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2012/08/K92-subsidies-FP-2013-2016.pdf)
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Bestuur

Gerard de Kleijn (voorzitter)

Thérèse van Schie (vicevoorzitter)

Jurgen Bey

Yara Cavalcanti Araujo (tot 1 oktober 2014)

Georgette Eendragt (tot 1 oktober 2014)

Jaap Huisman

Paulette Smit (per 26 november 2014)

Jolanda Spoel (per 26 november 2014)

Bart Top

&RPPLVVLH�%HHOGHQGH�.XQVW��)RWRJUD¿H��

Nieuwe Media en Architectuur

Jurgen Bey (voorzitter)

Chris Bestebreurtje

Ella Derksen (per 1 juli 2014)

Els Drummen (per 1 juli 2014)

Annaleen Louwes (tot 1 juli 2014)

Robbert Roos (tot 1 juli 2014)

Sebas van der Sangen (tot 1 juli 2014)

Nathalie Zonnenberg (per 1 juli 2014)

Commissie Dans

Yara Cavalcanti Araujo (voorzitter tot 1 oktober 

2014)

Jolanda Spoel (voorzitter per 26 november 

2014)

Peter van der Hoop (per 1 juli 2014)

Mirjam van der Linden

Bert Mennings

Fransien van der Putt (tot 1 juli 2014)

Commissie Film

Yara Cavalvanti Araujo (voorzitter tot 1 oktober 

2014)

Thérèse van Schie (voorzitter per 1 oktober 

2014)

Colette Bothof

Monique Doppert (per 1 juli 2014)

Kaisa Kriek (per 1 juli 2014)

Roderik Lentz

Ger Poppelaars (tot 1 juli 2014)

Annemiek van der Zanden (tot 1 juli 2014)

Commissie Cultuureducatie

Georgette Eendragt (voorzitter tot 1 oktober 

2014)

Paulette Smit (voorzitter per 26 november 

2014)

Arthur de Bussy (tot 1 juli 2014)

Deirdre Carasso (tot 1 juli 2014)

Renske de Groot (per 1 juli 2014)

Patty Jacobs (tot 15 november 2014)

Rene van der Kolk (per 1 juli 2014)

Henk Visscher

Commissie Letteren

Bart Top (voorzitter)

Mohammed Benzakour (tot 1 juli 2014)

Thomas Franssen (tot 1 juli 2014)

Chris Kooi (per 1 juli 2014)

Karlijn Leenders (per 1 juli 2014)

Marleen Rensen 

Commissie Musea

Thérèse van Schie (voorzitter)

Roy Cremers (per 1 juli 2014)

Dos Elshout

Margot Gerené

Agnes Grondman

Commissie Muziek

Jaap Huisman (voorzitter)

Martijn Buser (tot 1 juli 2014)

Thea Derks (per 15 november 2013) 

Wim Dijkstra (per 23 oktober 2014)

Jean-Pierre Gabriël (per 23 oktober 2014)

Maarten Gulickx (per 1 juli 2014)

Lonneke Regter (per 1 juli 2014)

Arjan van Sorge (tot 1 juli 2014)

Colofon
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Colofon

Commissie Theater

Bart Top (voorzitter)

Alinde Hoeksma (per 1 juli 2014)

Monica van Steen (tot 1 juli 2014)

Jaïr Stranders

Karin Veraart

Nicole van Vessum

TACO-werkgroep cultureel vastgoed

Jolien van Woudenberg (voorzitter)

Eltje de Klerk (secretaris)

Jasper Arends

Matti Austen

Sjoerd van den Berg

Hans Gerson

Caroline van Maarseveen

Bureau Amsterdamse Kunstraad

Guikje Roethof (algemeen secretaris)

Tessa Verheul (beleidsmedewerker)

Barbara van de Water (beleidsmedewerker)

Thomas Franssen (projectmedewerker) 

Helen van Gorkum (projectmedewerker)

Gijs Reudink (projectmedewerker)

Justin Schonewille (stagiair)

Met dank aan 

Sylvia Dornseiffer, Sven Arne Tepl, Jan Zoet, 

Peggy Brandon, Richard Smolenaers, 

Clayde Menso, Saskia de Leeuw. 
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Bureau Amsterdamse Kunstraad (opmaak tekst)

Jet Schroot

Druk 

Jubels


