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Extra ondersteuning vanuit rijkscultuurfondsen voor
makers en instellingen
Fonds voor Cultuurparticipatie maakt € 1,1 miljoen euro vrij voor cultuurmaken in de toekomst
Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan
Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor
Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die
zij bedienen.
Het gaat om een bedrag van ruim € 15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe
fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de
fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van
plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en
ondersteuning van zzp’ers) en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van €
300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt).
Minister Van Engelshoven: ‘Met deze maatregelen komt er extra ruimte beschikbaar voor de ondersteuning
van makers en instellingen, bovenop de bestaande maatregelen. Voor deze groep kunnen onze
rijkscultuurfondsen in deze tijd veel’
Doel ondersteuning
Deze extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op projecten, werk en opdrachten
voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep
van het aanvullend steunpakket van € 300 miljoen. Hiermee dragen de rijkscultuurfondsen bij aan het
ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en
disciplines.
Fonds voor Cultuurparticipatie maakt € 1,1 miljoen euro vrij voor cultuurmakers
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft naast de bestaande coulanceregelingen € 1,1 miljoen budget
vrijgemaakt om cultuurmaken op school en in de vrije tijd – nu en in de toekomst te blijven garanderen.
Zo bieden we ruimte voor alternatieve projecten in corona-tijd binnen de subsidieregeling Cultuurmakers
van Nu onder de naam Cultuur van nu. Binnen deze regeling is € 100.000 tijdelijk vrijgemaakt waarmee we
zorgen dat we projectaanvragen die inspelen op de huidige situatie en op een creatieve manier toch kunst
en cultuur naar de mensen brengt, binnen twee weken behandelen.
Daarnaast is een Subsidieregeling Toekomst voor cultuurmaken (werktitel) in de maak. Het doel van deze
regeling is de voortgang of het heropstarten van in 2020 geplande projecten of activiteiten op gebied van
cultuureducatie en –participatie faciliteren, die door de corona-crisis aangepast en/of verplaatst moeten
worden. Hiervoor is voorlopig een budget van € 1 miljoen vrijgemaakt.

Ook laat het Fonds een groot deel van zijn regelingen - op het gebied van talentontwikkeling,
erfgoedparticipatie en cultuureducatie - langer doorlopen, zoals bijvoorbeeld Talent in de regio. Zo hebben
cultuurmakers die straks weer opstarten, de tijd om hun projecten te ontwikkelen en ondersteuning aan te
vragen. Ook gaan er voor de zomer nog enkele geplande regelingen open waaronder de maandaag 11 mei
geopende regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro werkwijze. En de in de maak zijnde grotere
meerjarenregelingen rondom Programma Cultuurparticipatie ’21 – ’24 en Cultuureducatie met Kwaliteit ’21’24.
Meer informatie over de invulling van de maatregelen en regelingen bij de zes rijkscultuurfondsen kunt u
vinden op:
 Fonds voor Cultuurparticipatie
 Mondriaan Fonds
 Het Fonds Podiumkunsten
 Nederlands Letterenfonds
 Filmfonds
 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
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