
  
 
 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
t.a.v. Minister Drs. I.K. van Engelshoven  
Postbus 16375 
2500 BJ  Den Haag  
 
Utrecht, 22 mei 2019 
 
Betreft: reactie VSCD op advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ 
 
Geachte minister Van Engelshoven, 

Namens de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), dé belangenbehartiger 
van 149 theaters en concertpodia in Nederland, deel ik met deze brief graag onze reactie op het 
advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ van de Raad voor Cultuur, verschenen op 11 april 2019. 
Naast de reactie die we gezamenlijk uitbrachten met de NAPK, VVTP en VVNO op 26 april 2019 gaan 
we in deze brief specifiek in op een aantal uitdagingen binnen de podiumkunstensector. Deze reactie 
is een uitnodiging om samen verder in gesprek te gaan over de door ons voorgestelde 
oplossingsrichtingen, ten behoeve van een breder cultuurbestel voor een diverser publiek.   

Podia werken steeds meer en innovatiever samen, maar het kan beter  
 
De Raad schetst diverse concrete manieren waarop het publieksbereik in de podiumkunstensector 
kan worden versterkt en ziet een oplossing in een intensievere samenwerking tussen de 
producerende en presenterende instellingen. Dit is een pleidooi naar ons hart en meerdere fusies 
van podia en gezelschappen zijn hier al bewijs van, zoals Het Nationale Theater, Theater Rotterdam 
en Internationaal Theater Amsterdam. Ook de Theateralliantie is een voorbeeld van een goed 
werkende nauwe samenwerking tussen producerende en presenterende partijen. Er vindt volop 
innovatie plaats, er zijn nieuwe cross-overs, gezelschappen verstevigen de binding met hun eigen 
achterland. We zijn positief over het feit dat er beleidsmatig aandacht komt voor nieuwe genres en 
dat diversiteit en inclusie steeds sterker op de kaart staan. De VSCD omarmt deze positieve 
ontwikkelingen en onze podia leveren hier graag hun bijdrage aan. Zij zien hun maatschappelijke 
functie steeds scherper en spelen hier onder andere met stadsprogrammering op in. Maar we weten 
ook dat we er nog lang niet zijn. De podia hebben directe en indirecte steun van de rijksoverheid 
hard nodig voor het optimaal tot uiting brengen van hun maatschappelijke functie en het ontvangen 
van nieuw publiek middels innovatieve samenwerkingen met producerende partijen. 
 
Geschetste oplossingen door de Raad voor Cultuur, een goed begin 
 
We zijn het op zichzelf eens met de stellingname van de Raad dat podia die tevens de functie 
vervullen van producerende instelling of ontwikkelinstelling aanspraak kunnen maken op een positie 
in de BIS. Ook het pleidooi voor een revolverend fonds, waarmee risicovolle cultuurprojecten die 
terugverdienpotentieel hebben van de grond kunnen komen, juicht de VSCD toe.  
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Maar bovenal onderschrijven onze leden de rol die de Raad ziet voor het Fonds Podium Kunsten 
(FPK) om de succesvolle systematiek van afnamesubsidies verder uit te breiden over de podia en 
festivals. Alle geschetste oplossingen leveren uiteindelijk een bijdrage aan het bewerkstelligen van 
meer voorstellingen voor een breder publiek.  
 
 
Aandachtpunten en oplossingen vanuit de VSCD 
 

1. Stroomlijning procedures Rijk, provincie en gemeenten 

Eén van de uitdagingen voor de podia binnen de VSCD is de afstemming tussen het Rijk, de provincies 
en gemeenten, zoals door u genoemd in de Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur in november. 
Hoewel wij aandacht voor de regio zien als een kans om bottom-up te werken en daarmee aanbod 
en afname beter op elkaar te laten aansluiten, vinden wij de uitwerking van de plannen hiervoor nog 
onvoldoende helder. 

 In dit licht achten wij goede monitoring en een mogelijkheid tot tussentijdse bijsturing van de 
plannen essentieel.  

In de 15 culturele regioprofielen zijn meerdere proeftuinen opgenomen en is er per regio voor het 
komende jaar één proeftuin gehonoreerd. Dit houdt in dat er nu in totaal vier proeftuinen zijn die 
met podiumkunsten te maken hebben in Rotterdam, Stedelijke Cultuurregio Zuid (Limburg), Den 
Haag/Haaglanden en Zwolle.  

 Wij zien graag dat alle professionele podia in de vier stedelijke regio´s waarin de 
podiumkunsten centraal staan de kans krijgen om ook opgenomen te worden in deze 
proeftuinen.   

Een aantal van onze leden is bezorgd dat de matchingsmiddelen die in het verlengde van het advies 
in de aankomende beleidsperiode vrijgemaakt moeten worden door de regio, zouden kunnen leiden 
tot een bezuiniging op de bestaande en regionale culturele infrastructuur.  
 

 Bij deze vragen wij u om ervoor te zorgen dat matching tussen Rijk en regio leidt tot een 
betere lokale infrastructuur en meer financiële ruimte. 
 

2. Uitbreiding afnamesubsidies Fonds Podiumkunsten 
 

De 149 podia aangesloten bij de VSCD, die lokaal gefinancierd zijn, vormen op dit moment veruit de 
grootse groep afnemers van het rijksgesubsidieerde aanbod. De afnameregelingen SRP, SKIP en 2P 
van het Fonds Podiumkunsten vormen een goede stimulans om dit aanbod ook daadwerkelijk in het 
hele land te tonen en podia en gezelschappen te laten samenwerken. Om nog meer podia in 
aanmerking te laten komen voor deze regelingen stellen wij voor om: 
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 De 2P-regeling ook open te stellen voor niet eerder door het Fonds Podiumkunsten 
gefinancierde podia en gezelschappen.  

 Een mogelijkheid te creëren voor podia om een toekenning te ontvangen voor de gehele 
beleidsplan periode (vier jaar) in plaats van de nu geldende twee jaar.  Dit is een 
efficiencyslag voor fonds en aanvrager. 

 De SKIP gelden te honoreren op basis van een lumpsum bedrag in plaats van 
tekortsubsidiëring. Dit beloont succes in plaats van dat het wordt bestraft. 

Een groot deel van de VSCD-leden is voor het programmeren van BIS-voorstellingen en andere 
innovatieve of risicovolle producties afhankelijk van een bijdrage vanuit het Fonds Podiumkunsten. 
Anders dan bijvoorbeeld de poppodia en -festivals, die over de gehele linie veel minder met 
programmeringstekorten te kampen hebben, zijn ook de inkomsten die verdiend kunnen worden 
met horeca voor onze leden beduidend beperkter.  

Daarom is het voorstel van de VSCD het bedrag van €1.925.0001 dat de grotere podia onder onze 
leden in 2017/2018 aan afnamesubsidie ontvingen via de SRP vanuit het Fonds Podiumkunsten, te 
verruimen naar €2,5 miljoen. Omdat het bedrag dat de podia via de SRP ontvangen relatief klein is in 
verhouding tot het bedrag dat ze zelf investeren in gesubsidieerd aanbod, kan de impact van de 
subsidie daarmee worden verhoogd. Bovendien zullen minder aanvragen afgewezen hoeven te 
worden. 

3. Andere impulsen om aanbod en afname beter op elkaar aan te laten sluiten 

Buiten de afnameregelingen SKIP, SRP en 2P en de wijzigingen hierbinnen stellen we twee 
mogelijkheden voor om aanbod en afname beter op elkaar aan te laten sluiten: 
 

 Kleinschalig aanbod beter verdelen over het land via een nieuwe FPK regeling met een 
jaarlijkse impuls van €750.000 per jaar. 

 Grote-zaal-impuls van gesubsidieerd aanbod voor ambitieuze schouwburgen van €250.000 
per jaar. 

 
Kleinschalig aanbod beter verdelen over het land  
De door het Fonds Podiumkunsten gehonoreerde makers kampen vaak met een gebrek aan 
speelbeurten. Dit kleine-zaalaanbod staat vooral in de Randstad en niet op podia in de categorie 
‘30.000 tot 80.000 bezoekers’ in de kleinere steden. Een manier om kleinschalig aanbod beter te 
verdelen over het land is om een aparte regeling in het leven te roepen vanuit het Fonds 
Podiumkunsten. Deze regeling zou aan circa 50 van dit type podia de mogelijkheid kunnen bieden om 
tien extra kleine-zaalvoorstellingen uit het FPK-circuit te programmeren voor een uitkoopsom van 
circa €1.500 per voorstelling. Zo krijgen deze podia het noodzakelijke steuntje in de rug en wordt de 
mogelijkheid geboden om dit kwalitatieve interessante aanbod te programmeren via 
afnamesubsidie. Dit komt neer op een extra jaarlijkse impuls van €750.000. 
 
 

                                                      
1 Jaarverslag FPK 2017 
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Grote-zaal-impuls van gesubsidieerd aanbod 
De BIS-gezelschappen moeten landelijke dekking houden. We stellen een grote-zaal-impuls voor om 
dit te bewerkstelligen, zodat bijvoorbeeld 25 ambitieuze podia die geen standplaatstheater zijn, vijf 
keer per jaar in staat gesteld worden om de grote-zaalvoorstellingen van de BIS-gezelschappen te 
programmeren via een bijdrage van €10.000 per podium. Op die manier wordt het gesubsidieerde 
grote-zaalaanbod zo gespreid dat het voor een breed publiek bereikbaar is en blijft. Dit komt neer op 
een extra jaarlijkse impuls van €250.000.  

4. Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten, een succesvolle samenwerking in de culturele 
sector 

De podiumkunstensector heeft veel te winnen bij betere digitale gegevensuitwisseling. Daarom 
hebben we samen met collega-brancheorganisaties NAPK en VVTP het initiatief genomen tot 
oprichting van het datasysteem ‘Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten’ (DIP). We willen als 
VSCD stimuleren dat podia en bespeler actiever met elkaar gaan communiceren. Alleen op deze 
manier kan worden gezorgd voor een evenwichtig aanbod verspreid over het land. Het Digitaal 
Informatieplatform Podiumkunsten is een essentiële stap in de verdere professionalisering van de 
podiumkunstensector. Via dit platform kunnen de verschillende spelers in de sector meer inzicht 
krijgen in de publieksstromen, kan een groter en diverser publiek worden bereikt en kunnen 
administratieve processen vereenvoudigd en verbeterd worden. Behalve een betere collectieve 
marketing en efficiency in administratieve processen, draagt het DIP ook bij aan een digitale 
archieffunctie ten behoeve van het conserveren van het cultureel erfgoed.  

In het advies onderschrijft de Raad de noodzaak van digitalisering. De ontwikkeling van het DIP past 
goed bij de gedachte om voor Nederland een platform te ontwikkelen vergelijkbaar met de door de 
Raad in zijn advies genoemde Audience Agency in het Verenigd Koninkrijk.  

 Vanuit onze leden kunnen wij niet genoeg benadrukken hoezeer het Digitaal 
Informatieplatform Podiumkunsten bijdraagt aan hun behoeften en helpt bij het ontwikkelen 
van marketing op maat. Een financiële ondersteuning van €300.000 vanuit het Ministerie is 
noodzakelijk om dit initiatief op vliegkracht te krijgen.  

5. Diversiteit en inclusie 

Podia zien het als noodzaak om inclusief te werken. Zij handelen daar ook naar, maar missen nog 
praktische tools om hun doelstellingen hierin te behalen. In het advies van de Raad voor Cultuur 
wordt aangegeven dat peer-to-peerinitiatieven als Theater Inclusief breder toegankelijk zouden 
moeten zijn voor de sector.  

 Deze constatering delen wij en tekenen daarbij aan dat wanneer inclusie en diversiteit een 
criterium gaan worden voor subsidie, er praktische hulp en scholing nodig is bij de 
implementatie van hierop toegespitst beleid. Als brancheorganisatie willen we graag helpen 
om dergelijke scholing toegankelijk te maken voor alle podia in Nederland. 
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6. Cultuureducatie 

In onze gezamenlijke reactie met de brancheverenigingen NAPK, VVTP en VVNO is gerefereerd aan 
het initiatief “Met je school naar het podium”. Dit willen we hieronder verder toelichten als 
mogelijke oplossing.  

We zijn verheugd dat de Raad stelt dat zowel actief als receptief cultuuronderwijs een stevige plek 
verdienen in het onderwijscurriculum en dat het van belang is om de samenwerking tussen 
educatiemedewerkers van gezelschappen en podia te versterken. Het pleidooi dat de Raad doet om 
de positie van cultuuronderwijs in het curriculum van de Pabo te versterken ondersteunen wij van 
harte. In onze reactie op de verkenning “Cultuur voor stad, land en regio” hebben wij in het kader 
van de regeling “Cultuureducatie met kwaliteit” eerder gesteld dat groepsbezoek van scholieren aan 
professionele voorstellingen op de podia en het bijbehorende educatieprogramma een prominentere 
positie in deze regeling verdient. In het verlengde daarvan pleiten we daarnaast voor “Met je school 
naar het podium” waarbij alle scholieren minstens twee keer tijdens hun basisschoolcarrière een 
theatervoorstelling of concert bezoeken. Nu zijn er nog steeds gebieden in het land waar kinderen op 
de basisschool verstoken blijven van het bezoek aan een theater of concertzaal. 

 
 In navolging van de impuls van €4,9 miljoen die volgend jaar beschikbaar wordt gesteld om 

scholen naar musea te laten reizen, stellen we bij deze ook een dergelijke jaarlijkse impuls 
voor het bezoek aan de podiumkunsten voor in de periode 2021-2024.   

 
Stroomlijning van procedures, uitbreiding van afnamesubsidie, kleinschalig aanbod beter verdelen 
over het land en een grote-zaal-impuls voor schouwburgen met ambitie, zien wij als mogelijke 
oplossingsrichtingen voor een aantal uitdagingen in de podiumkunstensector. In totaal vragen we 
hiervoor een extra bijdrage van €1.575.000. Daarnaast is ook voor het Digitaal Informatieplatform 
een financiële ondersteuning nodig van €300.000 en pleiten we in navolging van de impuls aan de 
erfgoedsector onder de noemer “Met je school naar het podium” voor ondersteuning vanuit het Rijk 
voor podiumkunstenbezoek door scholieren. Wij denken dat onze suggesties bijdragen aan het 
toegankelijk en zichtbaar maken van het podiumkunstaanbod voor een breed en divers publiek. 
Graag gaan we in gesprek om de haalbaarheid van deze investeringen te verkennen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Gabbi Mesters  
Directeur VSCD 
 


