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De muziekensembles aangesloten bij de NAPK worden allemaal meerjarig gesubsidieerd door het 

Fonds Podiumkunsten. De ensemblesector bestaat uit zeer uiteenlopende muziekproducenten, die in 

verschillende genres een hoge kwaliteit van uitvoeringspraktijk leveren. Ensembles doen onderling 

totaal verschillende dingen, variërend van jazzmuziek tot strijkorkest en van koormuziek tot 

slagwerk.  

Veel muziekensembles behoren internationaal tot de top binnen hun eigen specifieke genre. Deze 

internationale erkenning is een belangrijke indicator, omdat in Nederland benchmarken niet mogelijk 

is: er is meestal maar één meerjarig gefinancierde uitvoerder in het betreffende genre. De hoge mate 

van vakspecialisme werpt dus absoluut vruchten af. De speelmarkt van de muziekensembles is 

nadrukkelijk nationaal en in veel gevallen ook internationaal. Om die reden zou de vestigingsplaats 

voor dit deel van de muzieksector niet moeten meewegen in de beoordeling over al dan niet 

toekennen van subsidie. Het is als criterium voor de relevantie van de betreffende muzieksoort in het 

muzieklandschap volstrekt irrelevant.  

Ensembles zijn tevens de vaandeldragers van innovatie en vernieuwing in de muziek op hoog 

specialistisch niveau. Dat gaat niet alleen over vernieuwing in nieuwe muziek maar ook in de oude 

muziek.  

 

De ensemblesector pleit voor een drietrapsraket:  

1) Grote instellingen in verschillende genres, waarbij de musici in dienst staan van het grotere 
geheel. Het maakt bij deze instellingen niet uit wie de artistiek leider is – de functie moet in 
het bestel geborgd blijven. Deze instellingen zijn internationaal van belang binnen het 
eigen genre. Integraal bezien geldt dit voor ensembles gespecialiseerd in een stijlperiode: 
hedendaagse muziek, oude muziek, jazz. En ensembles/orkesten gespecialiseerd in een 
bezetting: het symfonische orkest, a capella kamerkoor, blazersensemble en strijkorkest.  
 

2) Een middensegment van muziekproducenten 

- met een kleinere omvang,  

- waarbij de identiteit wordt bepaald door de individuele musici/artistiek leider,  

- die bewezen hebben over langere termijn kwaliteit te leveren,  

- waarbij continuïteit in de bedrijfsvoering een belangrijke randvoorwaarde is om o.a. 

goede marketing en fondsenwerving te kunnen doen. 

 

3) Nieuwkomers met meerjarig perspectief, die zich hebben kunnen bewijzen via 

projectsubsidies. 

Er is een artistieke noodzaak voor dit model: er is meer in Nederland dan symfonische muziek, en 

qua taken en functies binnen het muzikale geheel zijn er ensembles die naadloos in het BIS-systeem 

passen. Denk aan internationale topprestaties, educatie, talentontwikkeling, erfgoed. 

Het is nodig dat er in het cultuurbeleid consensus komt over wat we nodig hebben om tot een 

evenwichtig en divers muziekstelsel te komen, en dat dat vervolgens behoorlijk gefinancierd wordt 

voor alle partijen in de keten. Ensembles zijn zo specialistisch dat hun positie in het muzieklandschap 

per definitie nationaal en internationaal georiënteerd is. Ze pleiten dan ook stevig voor een landelijk 

gestuurd cultuurbeleid, waarbij meer commitment vanuit de regio zeker gewenst is. Vooral als het 

gaat om gezamenlijk optrekken met zalen op het gebied van marketing en publieksbinding.  



Wat hebben muziekensembles nodig, waar ervaren zij knelpunten? 

Financiën 

Muziekensembles kenmerken zich door sterk ondernemerschap: het eigen inkomstenpercentage ligt 

gemiddeld tussen de 50% - 70%. Gelijktijdig is dit percentage ook een indicator voor de scheve 

verhouding subsidie / eigen inkomsten, die zich o.a. vertaalt in noodgedwongen lage honoraria voor 

musici. Om dit recht te trekken is voor de huidige gesubsidieerde ensembles €2,5 miljoen extra 

nodig. 

Het budget voor muziek bij het FPK is in de periode 2017-2020 met 10% gekrompen ten opzichte van 

2013-2016. Dat is een forse verkapte bezuiniging op de muzieksector; ensembles verdwijnen, het 

muzieklandschap verschraalt. 

 

Subsidiesystematiek 

Voor de ensemblesector werkt het huidige subsidiesysteem van het Fonds Podiumkunsten niet. De 

subsidiëringsystematiek van het FPK is veel te complex geworden en sluit niet aan op de 

beroepspraktijk; de focus op speelbeurten en bezoekcijfers is doorgeslagen. Het systeem van 

outputfinanciering waarbij normbedragen worden gekoppeld aan speelbeurten leidt niet tot een 

realistisch financieel kader voor de grotere muziekensembles. Daarnaast wordt vernieuwing in de 

beroepspraktijk belemmerd; bv. belangrijke digitale projecten worden niet meegenomen in de 

beoordeling; daar kun je als organisatie geen `punten op scoren’. Subsidieregelingen moeten 

aansluiten op de werkelijkheid en er is meer lange-termijn zekerheid nodig; ook voor ensembles is 

continuïteit noodzaak. 

Doordat het FPK als belangrijke taak heeft om voor doorstroming te zorgen, leidt dat tot uitstroom 

van kwalitatief hoogwaardige, vitale en relevante organisaties die een functie vervullen binnen het 

muzieklandschap. Zij vallen in het huidige systeem tussen wal en schip.  

Afstemming met andere overheden / fondsen is heel hard nodig: het ene fonds vereist 45% eigen 

inkomsten, het andere fonds 25% maar stelt daarnaast weer andere eisen die het eerste fonds niet 

stelt. De instelling bevindt zich in een onmogelijke spagaat. 

De internationale positie van muziekensembles is sterk, er is veel waardering. Dit wordt niet 

gewaardeerd / meegewogen in de huidige subsidiesystematiek.  

 

Pluriformiteit 

De diversiteit in de ensemblesector vergt maatwerk, toegepast op de omvang en beroepspraktijk van 

de uiteenlopende organisaties. Dat is niet mogelijk in het huidige bestel. 

Nieuwe muziek is belangrijk, er moet ruimte zijn voor vernieuwing in het repertoire. Dat is nu aan het 

verdwijnen uit de muziek-infrastructuur. Componisten krijgen nauwelijks nog opdrachten, een 

podiacircuit voor nieuwe muziek (VAMP-podia) is er niet meer. Ook de ensembles die nieuwe muziek 

brengen zijn uit het bestel verdwenen.  

Er is nog één kamerkoor over in het bestel; zij kunnen niet aan de vraag voldoen. 

 

 



Aanbod en afname 

De programmering en de marketing bij podia staan onder druk, zalen verleggen steeds meer het 

risico naar de producent. Met de huidige budgetten bij ensembles is dat niet haalbaar.  

Ensembles pleiten voor het creëren van een gelijk speelveld voor alle producenten. Zodat alle 

aanbieders in staat zijn met een partage-overeenkomst te kunnen werken. In de huidige systematiek 

hebben sommige via subsidie alle kosten van honoraria al gedekt en anderen moeten 

noodgedwongen onrealistisch hoge uitkoopsommen vragen. Een gelijk speelveld leidt er toe dat er 

geconcurreerd kan worden op basis kwaliteit in plaats van op kosten en het zorgt ervoor dat 

gemeenschappelijke inspanningen van producenten en zalen op het gebied van marketing worden 

gestimuleerd. 

Publieksonderzoek en publieksbenadering in de breedte moet beter. Het is een groot probleem dat 

producenten geen naw-gegevens van zalen krijgen om zelf hun publiek te kunnen binden.  

Spelen op festivals is een interessante ontwikkeling, zeker omdat er ook meer gecoproduceerd 

wordt. Maar deze speelbeurten zijn financieel zeer moeilijk dekkend te krijgen; het gaat vaak op 

recettebasis. 

 

Educatie en talentontwikkeling 

Ensembles vervullen een belangrijke rol op het gebied van educatie en ook voor deze tak van de 

muzieksector is talentontwikkeling cruciaal. De functies educatie en talentontwikkeling zijn echter in 

de regelingen van het Fonds Podiumkunsten geen opdracht (en worden niet gewaardeerd). De 

Nieuwe Makersregeling van het FPK functioneert niet voor de muzieksector; de behoeften van 

ensembles passen niet binnen de kaders van deze regeling. Ze kunnen dus nauwelijks aanvragen 

indienen. 

 

Tot slot 

De Nederlandse muziekensembles hebben zich ontwikkeld tot volwaardige werkgevers; als 

subgroep binnen het muzikale bestel zijn ze gegroeid en `volwassen geworden’. Dit uit zich in de 

hoge kwaliteit en in de uitstekende (inter)nationale reputatie van veel ensembles, maar wringt in 

het keurslijf van de subsidiesystematiek van het Fonds Podiumkunsten. Dit gegeven vraagt 

absoluut om fundamentele herziening van de functie en positie van de ensembles binnen het 

geheel, zeker als we de unieke Nederlandse ensemblecultuur een bloeiende toekomst wensen. 

 


