
 

Midden- en kleinbedrijf in de podiumkunsten heeft hard perspectief nodig 

Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van het midden- en kleinbedrijf in de 

podiumkunstensector. Deze groep valt buiten het politieke discours: in het Kamerdebat op 15 

januari jl. is niet één keer over dit segment van de sector gesproken, terwijl daar alle aanleiding 

toe is.  

Het gaat om een groep instellingen die met elkaar zorgen voor een groot deel van de spreiding 

van aanbod in het land en voor hoogwaardige kwaliteit en diversiteit binnen de podiumkunsten1. 

Een aanzienlijk aantal was tot 2013 opgenomen in de basisinfrastructuur, en dat was niet voor 

niks. Het zijn belangrijke artistiek-inhoudelijke spelers die binnen de podiumkunsten qua 

kunstvorm en/of qua functie een sleutelpositie innemen (bv. Orkater, Korzo, Amsterdam 

Sinfonietta, de Toneelschuur, het Nederlands Kamerkoor, Frascati, het Nederlands 

Blazersensemble). Deze instellingen kennen een continue bedrijfsvoering en bieden substantiële 

banen. Sinds 2013 draagt het Fonds Podiumkunsten bij aan hun financiering via de 

meerjarenregeling.  

Dit heeft twee belangrijke structuurfouten tot gevolg: 

1) In alle beleidsstukken wordt gesteld dat de BIS staat voor de continuïteit binnen het 

bestel en dat het Fonds Podiumkunsten verantwoordelijk is voor doorstroming en 

vernieuwing in het veld. Deze scheiding maakt dat de middelgrote producenten bij het 

FPK voor de politiek een onzichtbare groep zijn. Beleidsmatig worden ze nergens 

benoemd met het risico dat hun waarde in de besteldiscussie onderbelicht blijft.  

 

2) Deze instellingen kunnen moeilijk uit de voeten met de huidige financieringsstructuur 

bij het fonds; het keurslijf is te strak en de financiële basis te smal om gezond te 

blijven. Ze hebben te weinig ruimte om te kunnen koersen op eigen beleid en tegelijk 

in te spelen op veranderingen in de maatschappij. Ze teren in op reserves en eigen 

vermogen, op medewerkers en op termijn ook op de kwaliteit van het aanbod. 

 

 

We vragen zowel van de Raad voor Cultuur als van de politiek om oog te hebben voor deze groep 

instellingen, die veelal een uitstekende reputatie heeft en een essentieel onderdeel van de 

sector uitmaakt. Het politieke debat moet over de toekomst van het podiumkunstenveld in zijn 

geheel gaan, en daar hoort de waarde van de producenten die onder het Fonds Podiumkunsten 

ressorteren ook bij.  

                                                             

1 Genres als bv. muziektheater, mime, poppentheater, jazzmuziek, (jeugd)dans, objecttheater, jeugd opera, oude 
muziek en kamerkoormuziek zijn ondergebracht bij het FPK. Ook financiert het fonds een aantal instellingen met een 
zeer hoge kwaliteit van specialisatie in één bepaalde kunstvorm of die een cruciale functie in het landschap vervullen.  
Met hun voorstellingen en concerten bedienen ze een grote hoeveelheid theaters en concertzalen, ook de 
middelgrote en kleinere in provinciesteden. Bovendien zorgen ze ervoor dat festivals als De Parade, Oerol, Boulevard, 
Over ’t IJ, November Music en het Festival Oude Muziek, hoogwaardig kunnen programmeren met minimale 
middelen. Een aantal instellingen wordt ook internationaal zeer gewaardeerd en toert veel in het buitenland.  


