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Ineke van Hamersveld

Ontschotting en maatwerk
gevraagd

D

e gesubsidieerde culturele sector wordt
dwarsgezeten door zijn eigen infrastructuur,
die onvoldoende in staat is eigentijdse ontwikkelingen op te vangen. Kunstenaars werken niet
langer mono- maar multidisciplinair. Zij vragen
zich af hoe ze hun verhaal het beste kunnen vertellen, en kiezen een daarvoor passende vorm,
fysiek of digitaal. Ook de gebruikte technologie
verandert: steeds meer kunstenaars maken
gebruik van virtual en augmented reality. Zij
breken uit de culturele sector om te werken in
andere domeinen zoals de gezondheidszorg,
sport en duurzaamheid, of trekken de wijk in.
Ze overschrijden de grenzen tussen makers en
publiek. Podium- en beeldende kunsten, film en
fotografie worden steeds vaker gepresenteerd
op plekken die daarvoor niet zijn ingericht, zoals
leegstaande gebouwen of de publieke ruimte.
Oude grenzen vervagen, het publiek stelt andere
eisen en daardoor verandert ook de vraag aan de
instellingen. Deze ontwikkelingen worden echter
niet geaccommodeerd door het cultuurbestel.
Een belangrijk knelpunt betreft de subsidieprocedures. De aanvraagformulieren gaan uit
van een strikte scheiding tussen de disciplines,
en van een fictieve uniformiteit. De invulling
ervan is tijdverslindend, de procedure stroperig.
Subsidievoorwaarden anno 2016 staan haaks op
de wijze waarop kunstenaars/instellingen werken.
De economische crisis en overheidsbezuinigingen hebben de sector hard geraakt.
Omdat de beschikbare subsidiegelden ruimschoots worden overvraagd, zijn de procedures
dichtgetimmerd met criteria, en gejuridiseerd. De
economische positie van makers op de arbeidsmarkt is weinig florissant: ‘zij hebben hun
reserves opgebruikt.’ Er is amper geld voor jonge
makers; hun doorstroom stagneert, wat op de

langere termijn fnuikend is voor de hele sector.
Hun activiteiten raken losgezongen van het
culturele beleidsveld.
Redenen te over voor herinrichting van het
cultuurbestel, afgestemd op de eisen van deze
tijd. Hoe zou dat kunnen? Waar hebben kunstenaars en instellingen behoefte aan? Boekman
109 komt met vier voorstellen. In de eerste plaats
is er behoefte aan ontschotting. Niet alleen
organisatorisch tussen ministeries en binnen
gemeenten, maar ook inhoudelijk tussen disciplines bij fondsen en gemeenten (horizontaal).
Daarnaast is er behoefte aan ontschotting tussen
de verschillende overheden (verticaal). Zo zouden
onderwijs, welzijn en cultuur landelijk en gemeentelijk kunnen samenwerken om het cultuureducatiebeleid effectiever te maken. In de tweede
plaats is er behoefte aan meer maatwerk.
Flexibele regelingen en beleidsinstrumenten
kunnen kunstenaars en instellingen ruimte
geven voor een eigen profiel. Maatwerk is ook
nodig in de artistiek-inhoudelijke beoordeling,
met kennis van cross-overs, technologisch
gestuurde en online activiteiten, en kunstvormen
die niet direct aansluiten bij het traditioneelwesterse idioom. In de derde plaats zijn er bij
gelijkblijvende budgetten keuzes nodig, zodat
kunstenaars/instellingen niet langer hoeven te
werken met veel te krappe budgetten. Kunstenaars willen bovendien meer betrokken zijn bij
de verdeling van die budgetten. De sector heeft,
ten vierde, behoefte aan een stimulerende overheid die geen risicomijdend klimaat creëert.
Dit alles vraagt om een betrokken en faciliterende,
maar ook regie houdende overheid om het overzicht te bewaren en te voorkomen dat makers,
kunstvormen of instellingen opnieuw tussen wal
en schip vallen. •
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