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Algemeen 

 

Inleiding 
 

In november 2015 publiceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie, vooruitlopend op zijn 

beleidsplan voor de periode 2017-2020, de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies 

Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020. Deze regeling is gericht op de ondersteuning van: 

 talentontwikkelingsinstellingen die een aanbod hebben in de vorm van activiteiten van 

productiegroepen of wedstrijden inclusief begeleiding voor jongeren tussen de 8 en 24 

jaar,   

 amateurkunstfestivals, die bijdragen aan de ontwikkeling van de amateurkunst en de 

amateurkunstdiscipline waarop ze zijn gericht door het organiseren van activiteiten 

gericht op de presentatie, uitwisseling en kennisdeling,   

 erfgoedmanifestaties, die bijdragen aan het onder de aandacht brengen van het 

belang van een erfgoeddomein bij het brede publiek door het organiseren van 

activiteiten gericht op presentatie, publieksparticipatie en kennisontwikkeling. 

 

Instellingen konden tot 1 maart jongstleden een aanvraag indienen. In totaal werden er 45 

aanvragen voorgelegd aan de betrokken adviescommissies, 23 aan de adviescommissie 

talentontwikkeling, 13 aan de adviescommissie amateurkunstfestivals en 9 aan de 

adviescommissie erfgoedmanifestaties.  

Met deze aanvragen werd bijna 24 miljoen euro subsidie aangevraagd. In totaal is er 14,6 

miljoen euro subsidie beschikbaar. Dit betekent dat de commissies scherpe keuzes hebben 

moeten maken. Hieronder lichten de commissies toe hoe zij tot hun keuzes zijn gekomen. 

Vervolgens gaan zij in op enkele zaken, die hen als rode draden door de aanvragen heen zijn 

opgevallen.  

 

Werkwijze commissies 
 

De commissies hebben in het kader van de regeling alle plannen bestudeerd en beoordeeld 

aan de hand van voorop gestelde criteria:  

• (Artistieke en inhoudelijke) kwaliteit1  

• Ondernemerschap (en samenwerking)2   

• Geografische spreiding/bereik en belang3  

• Pluriformiteit  

• Aandacht voor monitoring en evaluatie  

                                                           
1 Voor de onderdelen talentontwikkeling en amateurkunstfestivals luidde het criterium ‘artistieke en inhoudelijke kwaliteit’, voor het 
onderdeel erfgoed manifestaties luidde het criterium ‘kwaliteit’ 
2 Voor het onderdeel talentontwikkeling luidde het criterium ‘ondernemerschap en samenwerking’, voor de onderdelen 

amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties luidde het criterium ‘ondernemerschap’ 
3 Voor het onderdeel talentontwikkeling luidde het criterium ‘geografische spreiding’, voor de onderdelen amateurkunstfestivals 

en erfgoedmanifestaties luidde het criterium ‘bereik en belang’ 
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Per criterium is door de betreffende commissie een weging gedaan. De commissie heeft zich 

bij het doen van deze weging in de eerste plaats gebaseerd op de informatie uit de aanvraag 

en daarnaast gekeken naar de prestaties van de instelling in het recente verleden (vooral in 

de periode 2013-2016). Daarnaast is er gebruik gemaakt van de algemene kennis van 

commissieleden over het veld en de instellingen.  

Deze weging is vertaald in een score in lijn met de aanwijzingen uit de regeling. Op basis van 

de totaalscores zijn de instellingen in een rangorde geplaatst en is bepaald welke instellingen 

het advies ‘honoreren’ hebben gekregen en welke instellingen het advies ‘honoreren voor 

zover het budget dat toelaat’ of ‘niet honoreren’.  

 

 

Algemene bevindingen 
 

Talent, kennis en bevlogenheid zijn in ruime mate aanwezig in de Nederlandse cultuursector. 

Bevlogenheid gaat niet alleen over de liefde voor een discipline of domein, maar ook over het 

overdragen daarvan op een volgende generatie, van professionals op amateurs of van 

deskundigen op een breed publiek. Én, over doorgaan als het tegenzit. Jezelf opnieuw 

uitvinden als de omstandigheden wijzigen. De commissie is onder de indruk van de wijze 

waarop instellingen op hoog niveau zijn blijven functioneren in de afgelopen periode waarin er 

zowel aan de kant van overheidssubsidies als aan de kant van private bijdragen sprake was 

van minder in plaats van meer.  

Hieronder volgen enkele algemene conclusies die de commissies hebben getrokken op basis 

van het adviestraject. Dit betreft zowel bevindingen per onderdeel van de regeling, als 

ontwikkelingen die gelden voor alle drie de onderdelen van de regeling.  

 

Talentontwikkeling 

 

De talentontwikkelingsinstellingen die een beroep doen op de meerjarige subsidie van het 

Fonds functioneren volgens de commissie op hoog niveau. Met intensieve en uitdagende 

programma’s helpen ze talenten om het beste uit zichzelf te halen en zich voor te bereiden op 

een professionele loopbaan in de kunsten, óf om bewust te kiezen voor een ander pad.   

 

De commissie signaleert dat de aanvragen in de categorie talentontwikkeling een redelijk 

breed spectrum van de sector vertegenwoordigen, maar dat de podiumkunsten hierin de 

overhand hebben. Er is maar een beperkt aantal instellingen dat aandacht heeft voor andere, 

vaak meer individuele disciplines, als beeldende kunst, film, mode en literatuur.  

 

Het valt de commissie op dat de sector talentontwikkeling nog behoorlijk gesegmenteerd is als 

het om diversiteit in deelnemers en publiek gaat. Alles bijeengenomen wordt een brede groep 

talenten bediend met het aanbod van de nu gehonoreerde instellingen, maar de individuele 

instellingen zijn niet allemaal even divers in hun publieks- en deelnemerbereik. Waar 

instellingen die actief zijn in de urban arts er de afgelopen jaren in zijn geslaagd jongeren met 

heel verschillende achtergronden te bereiken, slagen instellingen die actief zijn in de klassieke 

podiumkunsten, met name de klassieke muziek, er minder in om een gemengd publiek en 
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deelnemersveld te bereiken. In het algemeen concludeert de commissie dat er meer 

crossovers tussen jongerengroepen met verschillende culturele achtergronden mogen komen. 

De commissie had graag gezien dat er op dit punt diepgaander wordt samengewerkt en dat er 

meer geïnvesteerd wordt in sectoroverstijgende of multidisciplinaire 

samenwerkingsverbanden.  

 

Het is de commissie ook opgevallen dat de aanvragende instellingen weinig reflecteren op 

ontwikkelingen in de cultuursector als geheel. Enerzijds wordt er volop bezuinigd op de 

infrastructuur voor de buitenschoolse cultuureducatie wat van invloed is op de instroom, 

anderzijds is ook de beroepspraktijk aan veranderingen onderhevig. Voorstellingen en 

concerten worden verzorgd op andere plekken en beperken zich niet tot één specifieke 

discipline. Van kunstenaars wordt veel meer een hands on en DIY-mentaliteit gevraagd.  

 

De commissie vindt het jammer dat niet alle initiatieven die als subsidiabel werden beoordeeld 

ook budget kon worden gegund. Zij adviseert het Fonds om er bij de minister op aan te 

dringen bij het onderwerp talentontwikkeling ook oog te hebben voor de fase voorafgaand aan 

het beroepsonderwijs en aanvullende budgetten voor talentontwikkeling ook hiervoor ter 

beschikking te stellen danwel op een andere manier te investeren in de ontwikkeling van jonge 

talenten en de infrastructuur daarvoor.   

 

Indexering van het budget voor talentontwikkeling lijkt noodzakelijk. Een nadere analyse van 

de gevolgen van het beperkte budget is daarom een aanbeveling van de commissie aan het 

ministerie. 

 

Amateurkunstfestivals 

 

De festivals die een beroep doen op meerjarige ondersteuning bij het Fonds voor 

Cultuurparticipatie gelden veelal als smaakmaker binnen hun discipline. De commissie is 

onder de indruk van de gedrevenheid en het vakmanschap van de organiserende instellingen. 

Tegelijkertijd constateert ze dat deze bevlogenheid en het vakmanschap in relatief kleine kring 

bekend zijn. Waar de festivals over het algemeen over een uitstekend netwerk beschikken om 

op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen hun eigen discipline en om deelnemers te 

werven voor hun activiteiten ziet de commissie dat zij veel minder in staat zijn om een breder 

publiek te bereiken.  

 

Ook valt het de commissie op dat er nog relatief weinig aandacht is voor cross overs zowel op 

inhoudelijk vlak als in het deelnemer- en publieksbereik.  Gelet op de verschuivingen in de 

sector en de maatschappij als geheel wil de commissie wel het belang hiervan benadrukken.  

 

Erfgoedmanifestaties 

 

De commissie is onder de indruk van het enorme bereik dat het merendeel van de 

erfgoedmanifestaties heeft. Met een zeer kleine bezetting en een groot aantal vrijwilligers 

weten zij honderdduizenden Nederlanders op de been te krijgen om hen enthousiast te maken 

voor monumenten, (Romeinse) geschiedenis, archeologie, kastelen, ambachten etcetera. 

Sommige instellingen kennen al een langere traditie op dit gebied, maar opvallend is dat een 
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behoorlijk aantal erfgoedmanifestaties nog niet zo’n lange geschiedenis kennen, zoals de 

Nederlandse Archeologiedagen, de Romeinenweek en het Ambachten in Beeldfestival. 

Daarnaast is er nog een aantal zaken die de commissie erfgoedmanifestaties zijn opgevallen 

en die zij wil meegeven aan het Fonds voor Cultuurparticipatie om in de komende 

beleidsperiode op te acteren:  

 

- de rollen die de centrale organisaties kiezen ten opzichte van vrijwilligersorganisaties die 

de manifestatie mee helpen realiseren verschillen sterk van elkaar. Niet alle rol- en 

taakverdelingen lijken bij te dragen aan het functioneren van de manifestatie als geheel;  

- de inzet van vrijwilligers is aan verandering onderhevig, het langdurig binden van 

vrijwilligers aan een organisatie wordt steeds moeilijker. Gelet op de grote afhankelijkheid 

die veel erfgoedmanifestaties kennen van vrijwilligers had zij meer reflectie op deze 

ontwikkeling verwacht; 

- gevraagd naar de monitoring en evaluatie van hun activiteiten blijkt dat maar weinig 

erfgoedmanifestaties de waardering van hun activiteiten door het publiek monitoren en 

evalueren. Een gemiste kans, vindt de commissie, omdat manifestaties daarmee niet 

alleen hun relevantie kunnen peilen, maar ook kunnen aantonen aan bijvoorbeeld 

financiers of beleidsmakers; 

- erfgoedmanifestaties stellen uiteraard het erfgoed centraal. De commissie ziet echter ook 

een taak om actuele thema’s van een historische context te voorzien en zo bij te dragen 

aan actief burgerschap. De urgentie van erfgoed ligt dan niet alleen in haar geschiedenis 

besloten, maar door de verbinding met de hedendaagse thematiek wordt de urgentie 

actueel.  

 

Ondernemerschap (4) 

 

Volgens de betrokken commissies is er in deze drie sectoren op zijn minst figuurlijke winst te 

halen met goed doordachte strategische samenwerking, een bredere financieringsmix, 

eigentijdse (digitale)marketing en communicatie, succesvol relatiebeheer, en ‘last but no least’ 

een grondige kritische zelfreflectie op alle aspecten van de organisatie. Opvallend is dat de 

instellingen die in hun aanvraag expliciet blijk geven van grondige zelfreflectie en daaruit 

voortvloeiende positiebepaling op artistiek en zakelijk terrein de meest overtuigende en sterke 

plannen hebben ingediend. 

De commissies constateren ook dat de betere economische situatie nog niet zichtbaar is 

geworden in een verbreding van de financieringsmix buiten de subsidie-inkomsten. Van meer 

en andersoortige inkomsten blijkt gemiddeld genomen nog weinig sprake. Sponsoring vormt 

daarin geen uitzondering, al wordt er vaak in natura het nodige bijgedragen aan bijvoorbeeld 

talentontwikkeling en festivals. Bij de erfgoedmanifestaties betoont De BankgiroLoterij zich 

een prominente grote financier.  

Vanuit de commissies is gepleit voor coaching op het gebied van ondernemerschap om 

bijvoorbeeld een aantal organisaties voor talentontwikkeling stappen vooruit te laten maken. 

 

                                                           
4 Bij de beoordeling van de aanvragen op het criterium Ondernemerschap (en samenwerking) konden de 
commissies gebruik maken van analyses die zijn uitgevoerd door Ape onderzoek & advies in samenwerking met 
Paul Postma Marketing Consultancy  
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Monitoring en evaluatie (5) 

 

Bij een grondige zelfreflectie hoort ook een gestructureerde monitoring en evaluatie. Voor de 

lopende vierjarige subsidieperiode (2013-2016) was monitoring en evaluatie voor het eerst als 

beoordelingscriterium opgenomen. Bij de advisering van toen werd een grote variëteit in 

aandacht voor dit onderwerp geconstateerd, maar nog weinig structuur. In de huidige 

beoordelingsronde is een gunstiger beeld naar voren gekomen met nauwelijks nog gebrek 

aan aandacht voor dit onderwerp. De wijze waarop er aandacht aan monitoring en evaluatie 

wordt besteed is nog relatief weinig gestructureerd. De commissies hebben de indruk dat veel 

aanvragers het belang van het onderwerp onderschatten, wat terug te zien is in de gekozen 

methodes en ook in de wijze waarop de verkregen informatie vervolgens wordt ingezet om te 

leren en verbeteren. Wat daarbij ook opvalt is dat een kritische blik van buitenstanders naar 

het functioneren van de organisatie als geheel nog te weinig voorkomt. Ook wordt er weinig 

aandacht besteed (vooral bij de erfgoedmanifestaties) aan de waardering van de activiteiten. 

Als hier aandacht voor is dan is dat vaak op een tamelijk oppervlakkige manier, bijvoorbeeld 

via het volgen van de reacties op social media.       

   

Tot slot 
 

De commissies hebben er veel vertrouwen in dat de instellingen die positief beoordeeld zijn, 

bijdragen aan de ontwikkeling van de sector cultuurparticipatie, door een volgende generatie 

talenten op te leiden, bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van disciplines en door 

het belang van erfgoed voor het voetlicht te brengen bij een breed publiek. De positief 

beoordeelde instellingen beschikken volgens de commissie over de kracht en het netwerk om 

niet alleen zichzelf in beweging te krijgen, maar ook hun omgeving. Nu de wereld niet alleen in 

cultuurinhoudelijk opzicht in beweging is, maar ook op veel andere vlakken zijn dit de 

instellingen die volgens de commissies in staat zijn om nieuwe routes en werkwijzen te 

ontdekken en zo de sector te kunnen versterken.   

 

 

 

  

                                                           
5 Bij de beoordeling van de aanvragen op het criterium Monitoring en Evaluatie konden de commissies gebruik 
maken van analyses die zijn uitgevoerd door Claudia de Graauw onderzoek en advies 
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De beoordeling en waardering van de aanvragen  

 

Talentontwikkeling 
 

ln het kader van de regeling is gezocht naar instellingen die activiteiten verzorgen op het 

gebied van talentontwikkeling in de vorm van wedstrijden of de activiteiten van 

productiegroepen voor jongeren tussen de 8 en 24 jaar die over voldoende potentieel 

beschikken om voor deelname aan het kunstvakonderwijs in aanmerking te komen. De 

aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van vijf criteria waarbij er per criterium een 

puntenaantal kon worden gescoord. De criteria en de bijbehorende scores zijn:   

 

a. artistieke en inhoudelijke kwaliteit: excellent (4), zeer goed (3), goed (2), ruim voldoende 

(1), voldoende (0), zwak (-1), onvoldoende (-2);  

b. ondernemerschap en samenwerking: excellent (4), zeer goed (3), goed (2), ruim 

voldoende (1), voldoende (0), zwak (-1), onvoldoende (-2);  

c. geografische spreiding: goed (4), voldoende (2), onvoldoende (0); 

d. pluriformiteit: goed (4), voldoende (2), nihil (0);  

e. monitoring en evaluatie: goed (2), voldoende (1), nihil (0); 

 

Bij toepassing van de criteria vormde de toelichting op de criteria zoals die bij de regeling is 

gevoegd het uitgangspunt voor de beoordeling.  

 

Amateurkunstfestivals 
 

ln het kader van de regeling is gezocht naar instellingen die amateurkunstfestivals organiseren 

die bijdragen aan de ontwikkeling van de amateurkunst en de amateurkunstdiscipline waarop 

ze zijn gericht. De aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van vijf criteria waarbij er per 

criterium een puntenaantal kon worden gescoord. De criteria en de bijbehorende scores zijn:  

 

a. artistieke en inhoudelijke kwaliteit: excellent (4), zeer goed (3), goed (2), ruim voldoende 

(1), voldoende (0), zwak (-1), onvoldoende (-2);  

b. ondernemerschap: excellent (4), zeer goed (3), goed (2), ruim voldoende (1), voldoende 

(0), zwak (-1), onvoldoende (-2);  

c. bereik en belang: goed (2), voldoende (1), onvoldoende (0);  

d. pluriformiteit: goed (4), voldoende (2), nihil (0);  

monitoring en evaluatie: goed (2), voldoende (1), nihil (0);     

 

Bij toepassing van de criteria vormde de toelichting op de criteria zoals die bij de regeling is 

gevoegd het uitgangspunt voor de beoordeling.  
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Erfgoedmanifestaties 
 

ln het kader van de regeling is gezocht naar instellingen die erfgoedmanifestaties organiseren 

die bijdragen aan het onder de aandacht brengen van het belang van een erfgoeddomein bij 

een breed publiek. De aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van vijf criteria waarbij er per 

criterium een puntenaantal kon worden gescoord. De criteria en de bijbehorende scores zijn:   

 

a. kwaliteit: excellent (4), zeer goed (3), goed (2), ruim voldoende (1), voldoende (0),  

zwak (-1), onvoldoende (-2);  

b. ondernemerschap: excellent (4), zeer goed (3), goed (2), ruim voldoende (1), voldoende 

(0), zwak (-1), onvoldoende (-2);  

c. bereik en belang: goed (2), voldoende (1), onvoldoende (0);  

d. pluriformiteit: goed (4), voldoende (2), nihil (0);  

e. monitoring en evaluatie: goed (2), voldoende (1), nihil (0);   

 

Bij toepassing van de criteria vormde de toelichting op de criteria zoals die bij de regeling is 

gevoegd het uitgangspunt voor de beoordeling.  
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Overzicht adviezen 

 

Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies  
Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 

Talentontwikkeling Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

De Coöperatie € 399.656 € 0 € 0 

De Gasten € 444.000 € 0 € 400.000 

De Grote Prijs van Nederland € 640.000 € 320.000 € 0 

Don't Hit Mama € 800.000 € 600.000 € 600.000 

DOX € 1.300.000 € 1.280.000 € 1.217.500 

Epitome Entertainment € 700.000 € 400.000 € 0 

Garage TDI € 260.000 € 0 € 0 

Jeugdorkest Nederland  JON € 740.000 € 699.000 € 600.000 

Kunstbende € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 

Nederlands Jeugd Strijkorkest € 292.000 € 0 € 0 

Nederlandse Vioolconcoursen € 200.000 € 0 € 0 

NJO € 1.920.000 € 1.681.000 € 1.500.000 

NOWHERE € 680.000 € 0 € 500.000 

PopSport € 1.000.000 € 560.000 € 560.000 

Popwaarts € 340.000 € 0 € 340.000 

Prinses Christina Concours € 870.000 € 670.000 € 770.000 

Ricciotti Ensemble € 760.000 € 680.000 € 680.000 

Solid Ground € 400.000 € 400.000 € 400.000 

Spin Off € 320.000 € 250.000 € 250.000 

The Young Ones € 840.000 € 0 € 0 

Theater Zuidplein € 220.000 € 0 € 0 

Urban House Groningen € 240.000 € 0 € 0 

Vocaal Talent Nederland € 520.000 € 400.000 € 400.000 

Totalen € 15.885.656 € 9.940.000 € 10.217.500 

    

Amateurkunstfestivals Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Dunya Festival € 700.000  € 0  € 0  

Epitome Entertainment € 700.000  € 400.000  € 500.000  

Euro+ Songfestival € 512.000  € 250.000  € 0  

Gebouw 52 € 280.000  € 0  € 0  

Holland Dance Festival € 540.000  € 250.000  € 540.000  

Kamermuziek Limburg € 200.000  € 0  € 0  

New European Cultural Collaborations € 340.000  € 0  € 340.000  

Rotterdams Wijktheater € 500.000  € 400.000  € 400.000  

The Notorious IBE € 220.000  € 0  € 220.000  

Theaterschip € 380.000  € 360.000  € 0  

Urban House Groningen € 240.000  € 0  € 0  

WMC Kerkrade € 800.000  € 800.000  € 800.000  

Young Art Festival € 400.000  € 0  € 0  

Totalen € 5.812.000  € 2.460.000  € 2.800.000  
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Erfgoedmanifestaties Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

De Hollandsche Molen € 200.000  n.v.t. € 200.000  

Het Historisch Bedrijfsvaartuig € 140.000  n.v.t. € 0  

Nationale Archeologiedagen € 280.000  n.v.t. € 240.000  

Nederland Monumentenland € 140.000  n.v.t. € 0  

Nederlands Openluchtmuseum € 400.000  n.v.t. € 400.000  

Nederlandse Kastelenstichting € 102.500  n.v.t. € 102.500  

Open Monumentendag € 300.000  n.v.t. € 300.000  

Romeinenfestival € 200.000  n.v.t. € 160.000  

Windy Miller € 180.000  n.v.t. € 180.000  

Totalen € 1.942.500    € 1.582.500  

 

Totalen Gevraagd Geadviseerd  Aantal  instellingen 
Talentontwikkeling € 15.885.656 € 10.217.500 14 

Amateurkunstfestivals € 5.812.000  € 2.800.000  6 

Erfgoedmanifestaties € 1.942.500  € 1.582.500  7 

Totaal € 23.640.156 € 14.600.000 27 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

 

Adviezen Talentontwikkeling  
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De Coöperatie  
 

Stichting De Coöperatie (hierna De Coöperatie) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

De Coöperatie € 399.656 € 0 € 0 

 

De Coöperatie wil jong talent (alternatieve) opleidingsroutes aanbieden.  

Kernactiviteit is MASTER, een ontwikkelingstraject in Utrecht en omstreken voor talentvolle 

makers die zich bezighouden met muziek en beeld. Zij krijgen maattrajecten aangeboden en 

een persoonlijk stappenplan voor de vorming van een eigen beroepspraktijk of doorgeleiding 

naar het onderwijs. Researcher is een kort traject van maximaal 21 uur, gericht op een 

technische of artistieke vraag, bijvoorbeeld de voorbereiding van een eerste optreden of 

auditie of het leren omgaan met apparatuur. Het Performertraject is intensiever (gemiddeld 80 

uur) en betreft bijvoorbeeld het ontwikkelen van een (eerste) liveshow, het produceren van 

composities of het ontwikkelen van een artistieke visie. Alle trajecten verschillen inhoudelijk en 

volgen uit de nauwe samenwerking tussen talent en coach. Ze zijn vastgelegd in een 

persoonlijk stappenplan. Per jaar starten er twaalf Researcher- en vier Performertrajecten. 

 

Doelgroep zijn talentvolle jonge makers (18-25 jaar), die de eerste stappen op een podium 

zetten dan wel die via een mbo-opleiding een carrière in de muziek nastreven en willen 

doorstromen naar het conservatorium. Er vindt actieve werving en selectie plaats. Een 

klankbordgroep van onafhankelijke professionals uit het artistieke werkveld en de markt doet 

de selectie en brengt advies uit aan de leiding van De Coöperatie over aanname en het 

benodigde traject. Coaches selecteert de stichting op basis van praktijkervaring en didactische 

kwaliteiten.  

 

Naast beide trajecten organiseert De Coöperatie drie nevenactiviteiten. No Man’s Land is een 

jaarlijkse expertmeeting rondom actuele thema’s in de talentontwikkeling of cultureel 

ondernemerschap. Ze bestaat uit een showcase (onder andere van MASTER-deelnemers), 

lezingen, discussies en presentaties. Het doel is kennis delen, discussie, ontmoeting en 

netwerken. No Man's Land wil 120 bezoekers trekken in 2020.  

Daarnaast is er drie keer per jaar Club No Man’s Land voor jonge makers en studenten tussen 

de 16 en 30 jaar van verschillende opleidingen, om elkaar te treffen en ook gevestigde makers 

en bands te spreken. De Coöperatie stemt het programma af met de kunstvakopleidingen.  

 

Ten slotte is er Utregse Unie, een jaarlijks multidisciplinair festival met jonge makers en 

artiesten in muziek, lifestyle, dans en (nieuwe) media. Het aantal bezoekers in 2020 moet 

2500 worden.  

De Coöperatie schrijft in haar aanvraag dat ze ondersteuning voor alle vijf activiteiten vraagt, 

maar meldt tegelijkertijd dat de gevraagde bijdrage bedoeld is voor de twee Mastertrajecten.  
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De commissie vindt No Man’s Land, Club No Man’s Land en Utregse Unie als zelfstandige 

activiteiten niet kwalificeren voor de regeling omdat deze zijn gericht op wedstrijden en de 

activiteiten van productiegroepen. Daarom focust ze zich bij haar beoordeling op de 

Mastertrajecten. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De toestroom van kandidaten heeft De Coöperatie redelijk helder geregeld, met naast 

spontane aanmeldingen via de website een wervingscampagne via bijvoorbeeld Kunstbende 

en Popsport. De Coöperatie hanteert voldoende duidelijke selectiecriteria en heeft met een 

gekwalificeerde klankbordgroep de beoordeling van de kandidaten goed geregeld.  

 

De Coöperatie heeft het MASTER-programma redelijk toegelicht. De commissie heeft enkele 

twijfels bij dit programma. Zo vindt zij het accent op podiumervaring en 21 uur coaching bij een 

van de trajecten wat smal voor een gedegen talentontwikkelingstraject. Ook is niet steeds 

duidelijk wat er in het programma nu precies gebeurt, bijvoorbeeld als het om beeldcultuur en 

muziek gaat. De rol die De Coöperatie bij haar begeleiding vervult -tussen mbo en hbo- vindt 

de commissie niettemin interessant, evenals het feit dat talenten via de andere door haar 

georganiseerde activiteiten podiumervaring kunnen opdoen (Utregse Unie) en ervaringen 

kunnen uitwisselen (Club No Man’s Land).  

 

Een vervolg op MASTER kan een hbo-opleiding zijn, maar ook een sterkere eigen 

beroepspraktijk. Verder presenteren de deelnemers zich op de jaarlijkse kennisconferentie No 

Man’s Land en op festival Utregse Unie en kunnen ze ook aan de No Man’s Club meedoen. 

De commissie herkent in deze programma’s voldoende vervolgtrajecten waar De Coöperatie 

expliciet aandacht voor heeft. 

 

De commissie vindt dat De Coöperatie overtuigend aantoont dat haar talrijke coaches 

kwalitatief goed zijn. Dat geldt ook voor de leiding van MASTER en de klankbordgroep van 

onafhankelijke kenners.  

 

Samengevat komt het oordeel van de commissie over de artistieke en inhoudelijke kwaliteit uit 

op ruim voldoende. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De Coöperatie begroot een redelijk diverse financieringsmix, al blijft zij ook bij de stijging van 

de eigen inkomsten sterk afhankelijk van subsidies. Ze kiest voor groei en wil daarvoor de 

baten verdubbelen. De inkomstenstrategie mikt op (hogere) subsidies en meer eigen 

inkomsten. Gezien het verleden lijkt dat een redelijke basis, maar de commissie mist een 

overtuigende onderbouwing van de wijze waarop De Coöperatie de geambieerde 

batenverdubbeling denkt te realiseren.  

 

De commissie krijgt uit de aanvraag het beeld van een redelijk doordachte marketing- en 

communicatieaanpak. De opzet van databases voor doelgroepspecifieke en cross-

overcommunicatie is daar een voorbeeld van. Ze mist kwantitatieve doelstellingen voor de 
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marketing en media-inzet.  

 

De Coöperatie heeft een behoorlijk netwerk van partners opgebouwd. Zo is de samenwerking 

met de kunstvakopleidingen nuttig voor een betere aansluiting tussen de door De Coöperatie 

geboden voortrajecten en opleidingen. Verder versterkt het netwerk met boekers, producers, 

artiesten, producenten en podia de mogelijkheden voor een op maat gesneden 

talentbegeleiding. Ook hier mist de commissie in de aanvraag een beschrijving van 

gekwantificeerde doelen.  

 

De financiële uitgangspositie van De Coöperatie is redelijk, al heeft die de afgelopen jaren wel 

een dalende lijn laten zien. De inzet voor verbeteringen overtuigt de commissie nog niet 

geheel. Niettemin blijft De Coöperatie een kleine projectorganisatie met relatief lage 

basislasten, waardoor er zoveel mogelijk budget beschikbaar is voor de activiteiten zelf.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als ruim 

voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Uit de gegevens van De Coöperatie blijkt dat de deelnemers de afgelopen jaren vooral uit 

Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland kwamen. Maar aangezien er daarnaast uit andere 

provincies voldoende deelnemers waren beoordeelt de commissie de geografische spreiding 

als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Het MASTER-programma van De Coöperatie, vanaf 2017 voor 16 deelnemers per jaar, is 

binnen de talentontwikkeling voor popmuziek en hedendaagse beeldcultuur in Nederland 

weinig onderscheidend. Ook op andere plaatsen worden vergelijkbare elementen 

aangeboden, vaak nog in structurelere vormen dan De Coöperatie biedt. Daarmee is er geen 

sprake van een bijzondere bijdrage aan de infrastructuur voor talentontwikkeling in de 

amateurkunst. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als nihil. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De Coöperatie besteedt aandacht aan monitoring en evaluatie, maar niet op alle relevante 

gebieden. Ze monitort de talenten en legt de bevindingen vast in een logboek. Na afloop wordt 

een deelnemer nog gevolgd. Onduidelijk is hoe en op welke punten De Coöperatie de 

activiteiten precies monitort. De evaluatie van de interne organisatie en de 

samenwerkingspartners krijgt nauwelijks aandacht. Samengevat beoordeelt de commissie de 

monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit ruim voldoende, evenals het 

ondernemerschap en de samenwerking. De geografische spreiding vindt zij voldoende en de 

pluriformiteit nihil. De aandacht voor monitoring en evaluatie beoordeelt ze als voldoende. 
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Stichting De Coöperatie behaalt hiermee in totaal 5 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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De Gasten 
 

Stichting de Gasten (hierna DEGASTEN) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

De Gasten € 444.000 € 0 € 400.000 

 

DEGASTEN - voorheen (2003-2013) Jong RAST - heeft als doel zoveel mogelijk jongeren 

(12-25 jaar) de kans te geven om hun theatertalenten te ontwikkelen. Talentvolle jongeren 

maken deel uit van haar productiegroep, performancegroep of trainingsgroepen en worden 

begeleid om door te kunnen stromen naar vervolgtrajecten, het kunstvakonderwijs of het 

(semi)professionele werkveld. Elk jaar organiseert DEGASTEN een auditiedag waaraan 

gemiddeld 120 jongeren deelnemen. Een jongere brengt doorgaans maximaal twee jaar bij 

haar door en kan doorstromen van een trainingsgroep naar de productie- of 

performancegroep. 

 

DEGASTEN organiseert activiteiten in alle fasen van talentontwikkeling: kennismaken, 

ontwikkelen, bekwamen en excelleren. Het kennismaken vindt vooral binnen het voortgezet 

onderwijs en mbo plaats. Ontwikkelen gebeurt zowel binnenschools als in de buitenschoolse 

trainingsgroepen. In de productiegroep en performancegroep staat het bekwamen centraal. 

Excelleren ten slotte vindt plaats door afgestudeerde theatermakers, dansers, choreografen, 

dansdocenten, muzikanten, decorbouwers en technici ervaring te laten opdoen in de praktijk. 

Deze aanvraag is gericht op de activiteiten in de productie-, performance- en 

trainingsgroepen.  

 

Met een stappenplan begeleidt DEGASTEN jongeren in het ontwikkelen van hun talent en 

maakt ze hen bekend met alle facetten van theater. Ze begeleidt jaarlijks 70 jongeren binnen 

haar groepen (vanaf 2019 80): circa 45 deelnemers in de drie trainingsgroepen (vanaf 2019 

circa 55), gemiddeld 16 in de productiegroep en gemiddeld 9 in de performancegroep. Zij 

geeft wekelijks training aan twee groepen - bij Nowhere in Amsterdam-Oost en bij de 

Meervaart Studio in Amsterdam-West - en start in 2016 een derde groep in Amsterdam-

Noord. Jongeren met een sterke acteerambitie en talent worden geselecteerd voor de 

productiegroep en werken een seizoen lang twee keer per week toe naar een voorstelling die 

op tournee gaat. Jongeren die zich willen ontwikkelen tot een ondernemende en veelzijdige 

maker, producent of schrijver komen terecht in de performancegroep, waarin ze samen 

minstens twee korte voorstellingen of presentaties maken en spelen voor bedrijven. Jongeren 

met ambities die beter passen bij andere talentontwikkelaars worden doorverwezen. 

DEGASTEN werkt met grootstedelijke verhalen, vanuit de input, achtergrond en ervaringen 

van de jongeren en aansluitend bij hun drijfveren en behoeftes.  

 

Naast het vierkoppige kernteam zijn er circa 25 docenten die samenwerken met peer 

educators. De betrokkenen hebben verschillende culturele, sociale en religieuze 
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achtergronden die medebepalend zijn voor de visie, werkmethode, verhalen en beeldtaal in de 

projecten en voorstellingen. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De werving is geografisch gezien nog beperkt, maar de commissie prijst DEGASTEN voor het 

succes waarmee zij een cultureel diverse groep jongeren weet te bereiken en te interesseren. 

De organisatie beschrijft helder hoe en op basis waarvan zij tijdens de jaarlijkse auditiedag 

jongeren selecteert en toeleidt naar de juiste groep. De daaropvolgende trainingsavonden 

bieden bovendien ruimte voor het definitief matchen van jongeren met een groep. De 

voorbeelden van de groepen geven een duidelijk beeld van de samenstelling ervan. De 

commissie beoordeelt de werving en selectie als goed.  

 

De opbouw van het programma vindt de commissie gedegen en intensief en de werkwijze met 

de jongeren bijzonder. De drie soorten groepen bieden jong theatertalent genoeg smaken om 

op basis van hun ontwikkelambities en -mogelijkheden door te stromen en zich op diverse 

vlakken te bekwamen. Er is een helder en logisch onderscheid tussen de activiteiten, doelen 

en ontwikkelstappen voor de jongere per groep. Over de combinatie van theater en schrijven 

is de commissie enthousiast. De commissie waardeert het aangeboden programma als goed. 

 

De commissie heeft vertrouwen in de staat van dienst van artistiek leider Elike Roovers en de 

kwaliteiten en ervaring van haar team van begeleiders en docenten. Voor verdere artistieke 

ontwikkeling werkt zij samen met interessante organisaties en makers als Keren Levi, 

Toneelmakerij en George en Eran. Het werken met peer educators vindt de commissie een 

meerwaarde voor het begeleidingstraject, al had hun rol daarin duidelijker naar voren mogen 

komen. Gelet op het geheel waardeert de commissie de kwaliteit van de docenten en 

begeleiders als goed. 

  

De aandacht van DEGASTEN voor vervolgtrajecten vindt de commissie goed. Zij waardeert 

het dat DEGASTEN goed kijkt naar wat de jongere nodig heeft en op basis daarvan stuurt op 

de doorstroom van jong talent, zowel intern als extern. Ze werkt samen met het 

kunstvakonderwijs, wat ondersteund wordt met intentieverklaringen van verschillende 

opleidingen. Daarnaast werkt ze in de Tafel van Talentontwikkeling, een gezelschap van 

Amsterdamse culturele organisaties voor talentontwikkeling in theater en dans, in concrete 

projecten samen aan de keten voor jonge talenten.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

DEGASTEN kent een redelijke financieringsmix met bijdragen van deelnemers, publiek, 

private partijen en overheden. Het aandeel overheidssubsidies hierin is volgens de commissie 

wel groot. De mix blijft behoorlijk overeind als de organisatie haar groeiambities 

overeenkomstig de begroting weet te realiseren. De commissie waardeert die ambitie, maar is 

er niet volledig van overtuigd dat DEGASTEN de verhoging van inkomsten uit private 

middelen zal realiseren, gezien de resultaten op dit vlak tot nu toe en de toelichting in de 
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aanvraag. Al met al beoordeelt de commissie de wijze van inkomstenwerving en de visie en 

strategie daarbij als voldoende. 

 

DEGASTEN weet een cultureel diverse doelgroep te bereiken en jongeren die niet 

vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen. Zij zet hiervoor een divers aanbod 

van media in, waarbij sociale media de kern van haar online-profilering vormen. Ze 

kwantificeert haar marketinginspanningen echter niet. De samenwerking met het pr-bureau 

wekt voldoende vertrouwen en de aanstelling van een educatie- en marketingmedewerker 

moet de marketing en communicatie de komende jaren verder gaan versterken. Gelet op het 

geheel beoordeelt de commissie de marketing en communicatie als ruim voldoende.  

 

DEGASTEN beschrijft in haar aanvraag uitgebreid de samenwerking met een flink aantal 

partijen, waaronder collega-instellingen en kunstvakopleidingen. De commissie is ervan 

overtuigd dat deze samenwerkingen de kwaliteit en doelmatigheid van de talentontwikkeling 

alsmede de slagkracht van de organisatie vergroten. DEGASTEN werkt proactief en 

constructief samen om de doorstroom van de jongere in de talentontwikkelketen te stimuleren 

en te bevorderen, waarbij de jongere centraal staat. De commissie beoordeelt de wijze en 

mate van samenwerking als goed. 

 

De financiële uitgangspositie van DEGASTEN is volgens de commissie ongunstig. Gezien 

deze situatie en de ambities voor de komende periode had zij meer strategische aandacht in 

het plan verwacht om risico’s te beperken en eigen inkomsten te vergroten. Het kleine 

kernteam met daarnaast freelancers, peer educators en vrijwilligers maakt de organisatie wel 

wendbaar. Gelet hierop en gelet op haar ontwikkeling als zelfstandige organisatie in de 

afgelopen periode is de commissie er wel van overtuigd dat DEGASTEN over zakelijke kennis 

beschikt en beoordeelt ze de bedrijfsvoering als voldoende.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als ruim 

voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Het merendeel van de deelnemers was in de afgelopen periode afkomstig uit Noord-Holland, 

overwegend uit Amsterdam. Daarnaast komt 10-15% van de deelnemers uit tenminste vier 

andere provincies. Op basis daarvan concludeert de commissie dat DEGASTEN een 

bovenregionaal bereik heeft en beoordeelt ze de geografische spreiding als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Binnen het jongerentheater heeft DEGASTEN haar eigen plek in de keten van 

talentontwikkeling ingenomen en bereikt zij een zeer diverse groep jongeren met (cultureel) 

uiteenlopende achtergronden. Ze heeft een herkenbare artistieke signatuur. Ook vindt de 

commissie het onderscheidend dat DEGASTEN jongeren naast acteren, theater maken en 

doceren ook ondersteunt in hun schrijfontwikkeling. Daarnaast onderscheidt ze zich met haar 

aandacht voor thema’s die leven onder jongeren met een islamitische achtergrond. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit als goed. 
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Monitoring en evaluatie                                                                                                  

DEGASTEN besteedt voldoende aandacht aan monitoring en evaluatie, maar kent hiervoor 

volgens de commissie geen gedegen systematiek. Ze volgt talenten niet systematisch. Wel 

reflecteren de jongeren op zichzelf, het werkproces en het team als onderdeel van hun 

leertraject. De organisatie evalueert activiteiten met vakgenoten en opdrachtgevers, iets wat 

verder verbreed kan worden naar haar publiek en de deelnemende jongeren. Het kernteam 

evalueert de eigen artistieke, zakelijke en organisatorische praktijk, maar de commissie vindt 

de gehanteerde werkwijze nog niet voldragen.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie beoordeelt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. Het 

ondernemerschap en de samenwerking vindt ze ruim voldoende. De geografische spreiding 

van de deelnemers vindt ze voldoende en de pluriformiteit goed. De aandacht voor monitoring 

en evaluatie vindt de commissie voldoende. DEGASTEN behaalt hiermee in totaal 10 van de 

maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren, maar met een lager bedrag dan 

gevraagd. Gelet op haar oordeel over ondernemerschap, in het bijzonder het aandeel 

overheidssubsidies binnen de financieringsmix, en de budgettaire afweging voor dit 

onderdeel van de regeling adviseert ze een bijdrage van € 400.000,00 toe te kennen. 
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De Grote Prijs van Nederland 
 

Stichting De Grote Prijs van Nederland (hierna De Grote Prijs) vraagt subsidie aan voor het 

onderdeel Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

De Grote Prijs van Nederland € 640.000 € 320.000 € 0 

 

De Grote Prijs wil Nederlandse amateur- en semiprofessionele popmuzikanten met eigen 

composities ondersteunen in hun behoefte aan promotie, optredens en talentontwikkeling. Met 

een competitie en een intensief ontwikkeltraject wil ze bijdragen aan het versterken van de 

vaardigheden van muzikanten in de categorieën Bands, Singer-songwriter en Hiphop.  

 

De competitie omvat optredens in een kwartfinale, halve finale en finale en drie coaching 

bootcamps. Een aantal weken voor de kwartfinales kiest de jury uit alle aanmeldingen 25 

deelnemers voor een intensieve kennismaking in de eerste coaching bootcamp. Deze is 

gericht op het verkennen van de artistieke, promotionele en zakelijke ambities van de 

deelnemers en dient als voorselectie-procedure voor de kwartfinales. Het coachingstraject 

sluit aan bij de individuele situatie van elke muzikant met als vaste aspecten de liveshow, de 

eigen promotie en profilering en het zakelijk inzicht. Tijdens de eerste bootcamp onderzoekt 

De Grote Prijs op welk punt in de ontwikkeling de artiesten staan en waar ze naartoe willen 

groeien. Ze daagt deelnemers uit doelen te stellen en daar met de kennis en het netwerk van 

De Grote Prijs en de coaches naartoe te werken. Een kortetermijndoel voor iedere deelnemer 

is de finale van De Grote Prijs en het natraject waarin de winnaar één-op-één verder wordt 

begeleid en concrete tools krijgt (zoals tour, plugger, fotoshoot, vinyl en studiotijd) om hem te 

helpen bij het bereiken van de langetermijndoelen. Tijdens de bootcamps werken de 

deelnemers in de oefenruimte met de coaches aan hun liveshow en songs en met 

perspromotie-coaches aan hun promotieplan. Naarmate de competitie vordert, wordt de groep 

deelnemers kleiner en de coaching intensiever.  

 

De primaire doelgroep van De Grote Prijs is de ambitieuze popmuzikant, uiteenlopend van 

hobbyist tot potentiële professional. Een groot deel van de aanmelders volgt een op 

popmuziek gerichte opleiding aan een conservatorium of andere instelling voor 

kunstvakonderwijs, zoals de Herman Brood Academie. Gemiddeld de helft is tussen de 16 en 

24 jaar, een derde is 25-33 jaar. Er zijn jaarlijks tussen de 350 en 500 aanmeldingen. De rol 

van de juryleden is om professioneel te oordelen over het liveoptreden van de deelnemer en 

deze mogelijk te selecteren voor deelname aan de volgende bootcamp en competitieronde. 

Per categorie is er een juryteam van circa 30 muziekprofessionals die als scout functioneren. 

De coaches focussen zich primair op de artiesten en hun ontwikkeling.  

 

De Grote Prijs vraagt tweemaal meer subsidie bij het Fonds aan dan ze nu ontvangt voor 

onder meer versterking van de geslonken personeelsformatie en een betere financieringsmix.  
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De Grote Prijs ontvangt momenteel € 80.000,00 per jaar subsidie van het Fonds voor haar 

activiteiten in het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2013-2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De Grote Prijs heeft in een lange traditie veel grote talenten voortgebracht, maar de 

commissie constateert dat De Grote Prijs niet meer de unieke speler is in het veld van 

talentontwikkeling. De commissie mist in de aanvraag reflectie hierop.  

 

De werving van kandidaten voor de drie categorieën heeft De Grote Prijs behoorlijk 

georganiseerd met de inzet van dertig muziekprofessionals per categorie. Ook ziet ze dat De 

Grote Prijs voor de komende periode inzet op minder deelnemers dan de reeds dalende 

aantallen van de afgelopen periode. Zij vindt dit weinig ambitieus.   

 

In verschillende stadia van het programma vindt er een selectie plaats met voldoende heldere 

criteria tot er een landelijke winnaar per categorie is. Interessant vindt de commissie de 

grotere rol van het publiek in de selectie. Daarmee neemt de publieksparticipatie toe. De 

consensusverwachtingen van De Grote Prijs binnen de drie grote selectieteams lijken de 

commissie iets te hooggespannen. Het programma van De Grote Prijs voorziet nog steeds in 

een talentontwikkelingstraject van behoorlijk niveau. Een goede balans tussen accenten op 

ontwikkeling en op prestaties tijdens competities is nodig. Het begeleidingsprogramma bestaat 

uit maximaal drie coaching bootcamps waarin de deelnemers met coaches aan de liveshows 

en songs werken. Naarmate de competitie vordert, wordt de te coachen groep deelnemers 

kleiner en de coaching intensiever.  

 

Over de kwaliteit van de coaches en juryleden is de commissie tevreden. Zij vindt het daarbij 

een goede zaak dat er een bredere blik van professionals per categorie komt. Dat vergroot de 

kans op diverser talentaanbod. Het grote netwerk van De Grote Prijs, van kunstvakonderwijs 

tot organisaties als Kunstbende en van programmeurs tot muzikanten, lijkt daarvoor garant te 

staan.  

 

Na de competitie krijgen de twee jaarlijkse winnaars een jaar lang professionele begeleiding 

via workshops op artistiek, zakelijk en promotiegebied. Het past bij de lijn meer op begeleiding 

in te zetten door ook geen geldprijzen meer uit te keren maar carrièreondersteunende 

diensten aan te bieden. Dat maakt de natrajecten voor de winnaars volgens de commissie 

redelijk goed uitgewerkt.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke inhoudelijke kwaliteit als ruim voldoende. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De financieringsmix van De Grote Prijs kent een zwaar accent op subsidies, zeker gezien de 

geambieerde verdubbeling van de Fondsbijdrage daarin. Ook heeft ze de eigen inkomsten 

beduidend hoger begroot dan de realisatie van de afgelopen jaren. De achterliggende 

strategie om deze inkomsten daadwerkelijk te realiseren vindt de commissie nog weinig 
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concreet en uitgewerkt. Onderdelen hiervan zitten ook nog in de onderzoeksfase. De 

commissie is er daarom niet van overtuigd dat De Grote Prijs er ook in zal slagen om deze 

inkomsten daadwerkelijk te realiseren en zo te blijven voldoen aan de eisen van het Fonds 

voor de maximaal door haar te verlenen bijdragen. Ook het feit dat andere extra inkomsten 

nog in de onderzoeksfase zitten, geeft de commissie de indruk dat de inkomstenstrategie 

vooral basaal is, met behoorlijke risico’s bij de groeiwensen. 

 

De commissie constateert bij De Grote Prijs een behoorlijke marketing en communicatie. Zo 

beschikt De Grote Prijs dankzij jarenlange investeringen over een effectief medianetwerk met 

zowel een landelijk als lokaal bereik online en offline. Aan de merkbekendheid werkt ze 

doelbewust. Het publiek is echter duidelijk een secundaire doelgroep. De gewenste verbreding 

en ontwikkeling van het publieksbereik beschrijft ze in zeer algemene termen en 

doelstellingen, huidig en gewenst bereik kwantificeert ze niet. Ook de ambities voor meer 

draagvlak bij financiers, overheid en fondsen zijn weinig concreet. 

 

De commissie krijgt een helder en redelijk stevig beeld van de samenwerkingspartners van De 

Grote Prijs. Belangrijke voorbeelden zijn de podia en festivals waar de competities 

plaatsvinden en de samenwerking met Kunstbende binnen de keten van talentontwikkeling.  

De financiële uitgangspositie van De Grote Prijs was in 2015 gunstig, zeker vergeleken met 

die in 2013 en 2014. De commissie constateert dat dit niet zozeer het gevolg is van betere 

financiële resultaten, maar van een verschuiving van de hoofdactiviteit van 2015 naar 2016, 

waardoor 2015 minder uitgaves en een positief exploitatieresultaat kende. De Grote Prijs wist 

de afgelopen jaren met een klein team zeer slagvaardig te werken, maar ze vermeldt daarbij 

wel dat de volgens haar te krappe bezetting niet verantwoord te continueren is. Ook zou de 

grotere bezetting voor meer inkomsten moeten zorgen, maar hoe dat gaat gebeuren, maakt 

De Grote Prijs onvoldoende duidelijk. Alles bijeengenomen maakt dit het beeld van de 

bedrijfsvoering nog net positief. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als ruim 

voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Volgens de deelnemersoverzichten 2013 - 2015 komen de deelnemers van De Grote Prijs uit 

alle twaalf provincies. Die deelname staat ook redelijk in verhouding tot bevolkingsaantallen 

per provincie. Samengevat beoordeelt de commissie de geografische spreiding als goed.. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Voor de commissie heeft De Grote Prijs niet meer die grote relevantie voor de doelgroep tot 

24 jaar die ze in het verleden heeft gehad. Er zijn andere concurrerende en sterkere 

talentontwikkelingstrajecten bijgekomen met veel aantrekkingskracht op de jonge generatie 

popmusici. Het relatief grote aandeel oudere deelnemers aan De Grote Prijs bevestigt dit. Het 

gebrek aan reflectie hierop versterkt het oordeel dat er van een bijzondere bijdrage geen 

sprake meer is. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als nihil. 
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Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De Grote Prijs besteedt aandacht aan monitoring en evaluatie, maar kent hiervoor geen 

gedegen systematiek. Ze zegt de ontwikkeling van de talenten te volgen. Het beschreven 

onderzoek is echter gericht op de opbrengsten en bevindingen zoals beleefd door de 

deelnemers. Wel monitort De Grote Prijs of de doelen worden gerealiseerd en kijkt ze naar de 

waardering van de activiteiten. De evaluatie van de eigen organisatie is volgens de commissie 

te beperkt. Ze vindt het functioneren van individuele medewerkers en hun individuele 

feedback op het functioneren van de organisatie iets anders dan het monitoren en evalueren 

van de organisatie als geheel. Samengevat beoordeelt de commissie de aandacht voor 

monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit ruim voldoende, evenals het 

ondernemerschap en samenwerking. De geografische spreiding vindt zij goed en de 

pluriformiteit nihil. De monitoring en evaluatie beoordeelt ze als voldoende. Stichting De Grote 

Prijs behaalt hiermee in totaal 7 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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Don't Hit Mama 
 

Stichting Don’t Hit Mama (hierna DHM) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Don't Hit Mama € 800.000 € 600.000 € 600.000 

 

DHM werkt met jonge talenten op de grens van urban culture en kunst. Ze brengt dans van de 

straat in het theater, zoals undergroundhiphop, housedance en Afro-Amerikaanse 

danstradities, en andere sociale dansvormen. Haar werkwijze is gebaseerd op het informele 

en niet-hiërarchische leerprincipe ‘Each One Teach One’, waarbij maken, dansen en doceren 

zoveel mogelijk worden verenigd. 

 

DHM traint en coacht jonge talenten, autodidact of formeel getraind, op verschillende niveaus 

als danstrainer, uitvoerend danser of potentiële maker. Er zijn de volgende 

talentontwikkelingstrajecten:  

 De Samenscholing: een intern leerwerktraject van anderhalf jaar voor jonge 

danstalenten (15-24 jaar). Het traject omvat een combinatie van training, 

masterclasses, deelname aan Clubevents en reflectie. 

 Nieuwe generatie dance practitioners; jaarlijks ontwikkeltraject voor twee talentvolle 

makers met een overduidelijke potentie om het professionele werkveld te betreden, 

met aandacht voor zakelijke, cultuurpolitieke en interdisciplinaire aspecten. 

 Lokale dansers: traject voor beginnende talenten (15-24 jaar) om in vijf Clubevents 

voorstellingen mee te dansen. 

 Workshops & trainingen. 

 Studio Don’t Hit Mama: een nieuw concept gebaseerd op het Clubevent, waarin vijf 

talenten uit het interne leertraject en twee makers een dagdeel werken met 40 tot 60 

personen. 

De verschillende trajecten komen samen in voorstellingen, de Clubevents, die gelden als 

Mobiel Laboratorium. De makers die een ontwikkeltraject volgen, trainen de samenscholers en 

creëren eigen werk. De professionele dansers, samenscholers en lokale dansers voeden 

elkaar. Daarnaast is er aandacht voor publieksparticipatie en de ontwikkeling van nieuwe 

dansvocabulaires. 

DHM werft de deelnemers vooral via het eigen netwerk dat onder meer bestaat uit 

dansscholen, kunstvakopleidingen, collega-ontwikkelaars, sociale-mediaplatforms en mond-

tot-mondreclame. De doelgroep is divers in leeftijd, herkomst en dansniveau. 

 

DHM wil het personeelsbestand uitbreiden met een contentmanager voor een nieuw op te 

zetten digitaal platform. Dit platform moet DHM meer gezicht geven als talentontwikkelaar en 

tegelijkertijd fungeren als sociale site voor de (inter)nationale community rond Don’t Hit Mama. 

De organisatie ontwikkelt het concept hiervoor in 2017.  
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DHM ontvangt € 150.000,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het kader van de 

Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

DHM richt zich op urban dansers van verschillende niveaus die zich in het theater verder 

willen ontwikkelen. De commissie vindt de wervingsstrategie en selectie van deelnemers 

goed. DHM werft via individuele dansers, bestaande (urban) dansinstellingen, crews, 

vooropleidingen en mbo- en hbo-dansopleidingen. De audities vinden plaats in de vorm van 

workshops, waaruit DHM vervolgens de talenten selecteert. Jonge makers kiest ze op basis 

van gesprekken en scouting, al dan niet in overleg met collega-instellingen.  

 

De commissie vindt DHM helder over haar rol binnen de urban danssector en het belang van 

de interactie tussen dansers van verschillende niveaus, wat past binnen de hiphopwaarde 

‘Each One Teach One’. De opzet van de verschillende activiteiten om jonge urban 

danstalenten via een alternatieve route te ondersteunen bij hun ontwikkeling is doordacht, 

maar de inhoudelijke toelichting op het programma en de begeleiding is beknopt. De 

commissie had graag meer concrete informatie gehad over de wijze waarop DHM haar 

talenten begeleidt en haar activiteiten afstemt op hun ontwikkelbehoeften. Al met al beoordeelt 

de commissie het aangeboden programma wel als goed. 

 

Ook over de wijze waarop DHM aandacht besteedt aan vervolgtrajecten en daar in haar 

activiteiten op aansluit en voorbereidt, had de commissie graag meer concrete informatie 

gehad. Zij heeft evenwel voldoende vertrouwen in de ervaring die deelnemers opdoen bij 

DHM-producties en in het brede netwerk van DHM onder professionele (internationale) urban 

makers en andere urban talentontwikkelaars.  

 

De commissie is positief over het niveau van de betrokken docenten en begeleiders en vindt 

dat deze goed aansluit bij het niveau van de deelnemers. De commissie is daarnaast 

overtuigd van de expertise van de artistieke leiding.  

 

Samengevat waardeert de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

DHM meldt in de aanvraag dat het te arbeidsintensief is om financiering te vinden via 

sponsoring, bedrijven en particulieren, waardoor deze voor 2017-2020 niet zijn begroot. De 

commissie betreurt dit. Daarbij constateert ze dat de strategie om meer eigen inkomsten te 

werven nog weinig is uitgewerkt en dat een strategie bij tegenvallende inkomsten ontbreekt. 

De commissie beoordeelt de werving van inkomsten als zwak. 

 

DHM beschrijft beknopt en helder met welke partijen ze samenwerkt. De commissie is positief 

over de wijze waarop DHM de slagkracht van haar organisatie met deze partnerschappen 

vergroot. Op nationaal niveau betreft het vooral choreografen, scholen, kunstvakopleidingen, 

maatschappelijke organisaties en partners voor publiciteit. Internationaal zijn het vooral 

choreografen en festivals die de zichtbaarheid van de talenten en activiteiten kunnen 
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vergroten. De komende jaren wil DHM de samenwerking met deze partners verder 

verstevigen. De commissie is ervan overtuigd dat DHM hierin kan slagen en beoordeelt de 

samenwerking als goed. 

 

DHM richt zich op deelnemers en publiek met een multiculturele achtergrond en bereikt hen 

via diverse on- en offline mediakanalen. Ze spreekt zich niet expliciet uit over het profiel van 

haar publiek, maar meldt wel dat ze haar publieksbereik wil laten groeien. Hoe zij haar 

communicatie-activiteiten gaat inrichten om dit hogere publieksbereik te bereiken, werkt ze 

beperkt uit. De commissie is er daarom niet volledig van overtuigd dat DHM een groter bereik 

zal realiseren, maar waardeert de wijze waarop ze haar marketing en communicatie vormgeeft 

nog wel als meer dan voldoende.  

 

De commissie is gematigd positief over de bedrijfsvoering van DHM. De financiële 

uitgangspositie van de organisatie is gunstig, maar haar activiteiten zijn sterk verbonden aan 

de visie van de artistieke directie. Dit kan de continuïteit van de organisatie kwetsbaar maken. 

DHM schrijft in haar beleidsplan evenwel dat de focus sinds 2015 op overdracht is komen te 

liggen. De nieuwe generatie talent is niet zozeer deelnemer, maar wordt aandeelhouder van 

de dans-, maak- en leerpraktijk die inmiddels is ontstaan. Wat dit aandeelhouderschap 

concreet behelst, moet nog blijken.  

 

DHM meldt dat zij haar personeelsbestand wil uitbreiden om een nieuw digitaal platform te 

realiseren. De commissie is echter niet overtuigd van de meerwaarde hiervan. Zij ziet geen 

noodzaak om financieel en personeel te investeren in een eigen platform, terwijl er ook andere 

onlinemogelijkheden zijn voor meer zichtbaarheid en voor uitwisseling. Gelet op het geheel 

beoordeelt de commissie de bedrijfsvoering als ruim voldoende. 

 

Samengevat waardeert de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als ruim 

voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

DHM heeft de afgelopen jaren met haar projecten deelnemers uit gemiddeld zeven provincies 

bereikt. De commissie concludeert daarom dat DHM een bovenregionaal bereik heeft en 

beoordeelt de geografische spreiding als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

DHM staat bekend om haar specifieke artistieke signatuur. Met haar activiteiten trekt ze zowel 

dansers die zich via informele kanalen hebben ontwikkeld als jongeren die een 

(kunstvak)opleiding volgen. De commissie waardeert DHM voor haar eigenheid en haar 

pioniersrol, maar merkt op dat in het land steeds vaker urban initiatieven ontstaan die hiphop 

en theater samenbrengen. DHM reflecteert hier nog weinig op. Gelet op het geheel waardeert 

de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit als goed. 
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Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie heeft waardering voor de aandacht die DHM besteedt aan monitoring en 

evaluatie. DHM richt zich daarbij op de ontwikkeling van talenten, uitvoering van en 

waardering voor activiteiten en het functioneren van de eigen organisatie. Maar de commissie 

ziet ook nog ruimte voor verbetering. Zo gebeurt het volgen van talenten voornamelijk in 

gesprekken en legt DHM nauwelijks gegevens centraal vast noch analyseert ze deze. De 

evaluatie van de eigen organisatie wordt volgens de commissie sterker als DHM daar externe 

partijen bij betrekt zoals partners, stakeholders en deelnemers.  

 

De commissie concludeert dat DHM aandacht besteedt aan monitoring en evaluatie, maar 

hiervoor nog geen doordachte systematiek kent. De commissie waardeert dit criterium daarom 

als voldoende 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed en het ondernemerschap en de 

samenwerking ruim voldoende. De geografische spreiding van de deelnemers beoordeelt ze 

als voldoende en de bijdrage aan de pluriformiteit als goed. De aandacht voor monitoring en 

evaluatie vindt ze tot slot voldoende. Don’t Hit Mama behaalt hiermee in totaal 10 van de 

maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag gedeeltelijk te honoreren en wel voor € 

600.000,00. Dit bedrag komt overeen met de hoogte van de meerjarige subsidie die 

Don’t Hit Mama momenteel ontvangt. De commissie is niet overtuigd van de noodzaak 

van de ontwikkeling van een digitaal platform en vindt daarom verhoging van het 

subsidiebedrag niet nodig. 
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DOX 
 

Stichting DOX (hierna DOX) vraagt subsidie aan voor het onderdeel Talentontwikkeling van de 

Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor 

haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

DOX € 1.300.000 € 1.280.000 € 1.217.500 

 

DOX beschrijft zichzelf als één van de weinige professionele culturele spelers in Nederland 

die op permanente basis en vanuit een overtuigde visie jonge mensen met elkaar verbindt en 

hen een professionele context biedt waarbinnen zij theater kunnen maken voor een jong 

publiek.  

 

DOX kent een getrapt programma, bestaande uit de onderdelen outreach (scouten van talent), 

playground en productie. DOX-playground richt zich onder de noemer ‘leren door te doen’ op 

talentontwikkeling van jongeren. Daarbij functioneren de DOXateliers als broedplaats. 

Jongeren en jonge makers leren hier van elkaar. Jaarlijks zijn er drie blokken met drie ateliers 

van ieder drie maanden met een eindpresentatie in eigen huis. Sommige ateliers monden uit 

in bescheiden festivalproducties, andere fungeren als vooronderzoek voor grotere producties. 

DOX biedt samen met Nowhere ook masterclasses, vrije trainingen en een wekelijks poetry-

slamatelier aan. In het parallelprogramma DOX on the road (residenties), kunnen jonge 

talenten hun ontwikkeling verrijken. Ateliers en residentieprogramma’s vormen samen het 

laboratorium: jonge talenten leren nieuwe vaardigheden en zijn onderdeel van 

maakprocessen. Daarbij werken jonge kunstenaars met verschillende achtergronden samen, 

en onderzoeken en toetsen ze nieuwe vormen. 

 

Het doel is getalenteerde jongeren te begeleiden en te stimuleren, zodat zij daarna kunnen 

doorstromen naar de kunstvakopleidingen, de praktijk of DOX zelf. Alles is erop gericht de 

talenten te ontwikkelen tot sterke en zelfbewuste burgers, die met passie hun ambities kunnen 

verwezenlijken. Met een eigen talentvolgsysteem houdt DOX gegevens bij over de in-, door- 

en uitstroom en loopbaanontwikkeling van de deelnemers. 

 

De doelgroep zijn jongeren tussen 16 en 24 jaar die graag podiumkunstenaar willen worden. 

Bij de parttime talentontwikkelingsprogramma’s is jaarlijks plaats voor minimaal vijftig 

jongeren. Daarnaast krijgen jaarlijks gemiddeld tien talenten een fulltime vervolgtraject. Elke 

deelnemer krijgt advies en begeleiding op maat. Onderdeel daarvan zijn mentor- en 

coachinggesprekken die gericht zijn op de uitwisseling van vakkennis, evaluatie van de 

voortgang van de deelnemer en de persoonlijke ontwikkeling, en het opstellen van een 

langlopend actieplan. Aan het einde van het seizoen geven de mentoren elke deelnemer een 

advies over de mogelijke beroepskeuze en een eventueel vervolgtraject. In vervolg op de 

talentontwikkelingsfase organiseert DOX een groot aantal reizende producties voor oud-

deelnemers.  
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DOX ontvangt momenteel € 320.000,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het kader 

van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Talentontwikkeling en Manifestaties 

2013-2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

In haar in het algemeen heldere en goed onderbouwde aanvraag laat DOX zien over een 

goede aanpak voor werving en selectie te beschikken. Via diverse kanalen melden 

deelnemers zich: van partnerscholen tot mbo-opleidingen en van jeugdtheaterscholen tot 

plekken in het urban circuit. DOX gebruikt haar educatieve binnen- en buitenschoolse 

activiteiten ook voor scouting voor het talentontwikkelingsprogramma. Audities vinden in 

principe eenmaal per jaar plaats, soms zijn er tussentijdse selecties. Elk jaar melden zich circa 

350 jongeren aan. 

 

De commissie vindt dat DOX een goede werkwijze hanteert en een gedegen programma kent 

met een effectieve mix van begeleidingsvormen, interdisciplinair werken en mooie resultaten 

in de vorm van producties. DOX heeft in haar aanpak bewezen voor kwaliteit te kunnen 

zorgen. De aanvraag geeft het vertrouwen dat dit de komende jaren ook zo zal blijven. Met 

gesprekken en een talentvolgsysteem houdt de organisatie de begeleiding bovendien goed op 

maat.  

 

De commissie vindt de aandacht en de mogelijkheden voor vervolgtrajecten goed. Naast 

doorstroming naar het kunstvakonderwijs of het bouwen aan een eigen praktijk zorgt DOX zelf 

ook voor goede vervolgtrajecten: via deelname aan de producties van DOX of aan 

professionele projecten. De oud-deelnemer kan zich aansluiten bij DOX om eigen 

voorstellingen te maken of als educator zijn ervaring over te dragen. DOX houdt ook bij wat 

oud-deelnemers zijn gaan doen. Die gegevens laten de doorstroomeffecten van het 

programma goed zien.  

 

Begeleiders zijn allereerst de vaste staf van DOX, ondersteund door een wisselende groep 

van peers, jonge en ervaren, professionele en selfmade kunstenaars: het makersensemble. 

De commissie vindt de kwaliteit van de docenten en begeleiders goed. Ook is er een 

interessante uitwisseling met het kunstvakonderwijs. Wel geeft de commissie als 

aandachtspunt mee de peers regelmatig te wisselen.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

DOX kiest voor een groei in activiteiten en vraagt daarvoor vooral subsidie aan bij andere 

partijen dan het Fonds. De commissie vindt de inkomstenstrategie van DOX nog wel 

voldoende, maar minder sprankelend dan de artistieke plannen. Zo is de financieringsmix 

meer op subsidies dan op andere inkomsten gericht. De eigen inkomsten laten de komende 

jaren bovendien sterke wisselingen zien, die DOX volgens de commissie onvoldoende 

onderbouwt. Gezien het feit dat DOX in haar intensieve programma’s met fulltimedeelnemers 

werkt heeft de commissie begrip voor de vergoeding die de semiprofessionele jonge makers 
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krijgen. 

 

De commissie vindt dat DOX een goede aanpak heeft voor marketing en communicatie.. 

Kwantificering van de geambieerde groei in marketing is in de aanvraag beperkt te lezen, 

maar er spreekt wel een gedrevenheid uit om resultaten te halen op sociale mediakanalen, in 

het nog actiever betrekken van de jongeren bij de communicatie, het verhogen van het aantal 

incidentele bezoekers en het continueren van de hoge zaalbezetting bij producties op tournee. 

DOX maakt ook overtuigend duidelijk een redelijk stevig draagvlak bij financiers te hebben. 

Gelet hierop beoordeelt de commissie de inzet voor marketing en communicatie als goed.  

 

DOX beschrijft duidelijk over diverse categorieën samenwerkingspartners te beschikken om 

haar slagkracht te vergroten, met per categorie informatie over de aard van de samenwerking 

en voorbeelden daarvan. Deze zeer goede aanpak wekt vertrouwen voor de komende 

periode.  

 

De financiële uitgangspositie is, de belangrijkste kengetallen in aanmerking nemend, ruim 

voldoende. Voor de eigen organisatie zegt DOX een inhaalslag bij achterstanden op 

personeelsgebied te willen maken. De commissie waardeert deze plannen. De commissie 

vindt dat DOX zich meer op andere financieringsbronnen dan overheidssubsidies kan richten. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

De analyse van DOX over de herkomst van de deelnemers in de afgelopen periode laat zien 

dat deze merendeels afkomstig zijn uit Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en 

Noord-Brabant. In mindere mate komen er deelnemers uit Groningen, Overijssel, Flevoland, 

Zeeland en Limburg. Gelet op het geheel beoordeelt de commissie de geografische spreiding 

als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

DOX voorziet in een blijvende behoefte aan talentontwikkeling in eigentijds jongerentheater en 

heeft daarin een overtuigende eigen aanpak ontwikkeld die ook de komende periode van 

groot belang blijft. DOX is daarin volgens de commissie binnen Nederland zeer 

onderscheidend en levert een onmisbare bijdrage aan de infrastructuur van talentontwikkeling 

in de amateurkunst. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

DOX heeft voor het volgen van talenten een gedegen volgsysteem opgezet. Ze evalueert de 

uitvoering van de activiteiten systematisch, maar het is de commissie niet duidelijk of hierbij 

ook oog is voor de waardering van de activiteiten door deelnemers en publiek. DOX zet de 

resultaten van de evaluaties in om te leren en te verbeteren. Uit de aanvraag blijkt 

onvoldoende of ze ook de eigen organisatie evalueert. Samengevat beoordeelt de commissie 

de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 



32 
 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de artistieke en inhoudelijke kwaliteit én het 

ondernemerschap en samenwerking goed vindt. De geografische spreiding vindt zij voldoende 

en de pluriformiteit goed. De aandacht voor monitoring en evaluatie is voldoende. Stichting 

DOX behaalt hiermee in totaal 11 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld, het 

behaalde aantal punten de aanvraag te honoreren. Gelet op haar kritische opmerkingen 

over de financieringsmix van DOX adviseert zij een iets lagere bijdrage van € 

1.217.500,00. 
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Epitome Entertainment 
 

Stichting Epitome Entertainment (hierna EE2) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Epitome Entertainment € 700.000 € 400.000 € 0 

 

EE2 heeft als doel jongeren (13-25 jaar) te helpen hun talenten in urban muziek en dans te 

ontwikkelen. Daarnaast wil zij de (inter)nationale uitwisseling tussen amateurs en 

professionals stimuleren. Hiertoe organiseert EE2 talenttrajecten en het muziekfestival New 

Skool Rules. Deze aanvraag richt zich op het eerste. 

EE2 beschrijft dat ze in de loop van de tijd een lijn heeft opgezet die de fases van de 

Amsterdamse tafel van talentontwikkeling volgt, van kennismakingsprojecten tot en met de 

begeleiding van talenten naar de beroepspraktijk of kunstvakopleiding. EE2 voert hiertoe de 

volgende activiteiten uit: 

 Industry Night: een serie netwerkbijeenkomsten met panels en jamsessies voor 

muzikale talenten 

 On The Road To…: masterclasses voor talentvolle jongeren over songwriting, (vocal) 

production, podiumpresentatie en pitchen van muziek. Ook organiseert EE2 

writingcamps en ontwikkelt ze showcases om Nederlandse talenten op diverse 

plekken te presenteren. 

 The Exchange: een internationaal uitwisselingsproject waarin zes multitalenten 

werken aan nieuw muziekmateriaal, onder begeleiding van een internationaal 

gerenommeerde producer of songwriter. 

 MoveMasterz the Movement: een wedstrijd voor groepen en solodansers in alle 

dansstijlen, met varianten voor het voortgezet onderwijs, ScholenMoveMasterz, en 

MiniMovemasterz voor kleine kinderen. 

 Rhymes & Beats: een competitie voor beatcreators en vocalisten die gezamenlijk aan 

nieuw materiaal werken; EE2 organiseert onder meer jamsessies, masterclasses en 

een bootcamp worden georganiseerd. 

 ShowOffs & Talent Award: een muziekplatform voor talenten om meer 

optreedervaring op te doen, met showcases, jamsessies en bootcamps. De 

publiekswinnaar per Show Off plaatst zich voor de Talent Award. De winnaar van 

deze landelijke finale wint een begeleidingstraject van een jaar. 

 HighLights: de winnende en meest opvallende acts uit bovengenoemde activiteiten 

worden gepresenteerd op het jaarlijkse muziekfestival New Skool Rules in Rotterdam. 

 

EE2 richt zich met haar activiteiten op jongeren met een urban culture levensstijl in 

muziekbeleving, dans, taalgebruik en kledingstijl. Dit zijn grotendeels multiculturele 

stadsjongeren. Om deze groep te bereiken hanteert ze een werkwijze die naar eigen zeggen 

laagdrempelig is via mond-tot-mondreclame, straatpromotie, scholen, muziekopleidingen en 

het eigen sociale-medianetwerk en dat van de medewerkers en stagiaires. 
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EE2 ontvangt momenteel € 100.000,00 per jaar subsidie voor haar 

talentontwikkelingsactiviteiten in het kader van de Deelregeling meerjarige 

activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

EE2 hanteert naar eigen zeggen een laagdrempelige wervings- en selectiestrategie en is voor 

iedereen toegankelijk. Bij de muziekprojecten bereikt ze deelnemers via mond-tot-

mondreclame, sociale media, jamsessies en opleidingen. Het muzieknetwerk is vooral sterk in 

de Randstad. De deelnemers voor de dansactiviteiten werft ze vooral via hiphopdansscholen 

verspreid over het land, scholen in het voortgezet onderwijs, het eigen netwerk en sociale 

media. De commissie is van mening dat de wervings- en selectiestrategie sterker zou zijn als 

EE2 ook concreet had gemaakt hoe zij lokale netwerken buiten de Randstad benut voor het 

vinden van nieuw talent, maar waardeert de werkwijze nog wel als ruim voldoende. 

 

De commissie heeft waardering voor de aandacht voor samenhang tussen de activiteiten en 

ze vindt dat EE2 goed in staat is om ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium op te pakken en 

aan te jagen. De commissie plaatst echter ook een kanttekening: veel activiteiten zijn 

kortstondig, waardoor er maar beperkt ruimte is voor verdieping in creatieve processen. Ook 

vindt ze de inhoudelijke toelichting op het programma en de begeleiding summier met slechts 

hoofdlijnen. De commissie is hierdoor niet overtuigd van de diepgang van de trajecten, maar 

waardeert het programma gelet op het geheel als voldoende.  

 

EE2 heeft een groot netwerk in de urban dans- en muziekscene en werkt samen met 

relevante professionals die de kwaliteit van de trajecten mede kunnen ondersteunen. De 

commissie is overtuigd van hun expertise, evenals van die van de internationale professionals 

die EE2 inzet bij de activiteiten. De commissie is er ook van overtuigd dat deze professionals 

inspiratie bieden aan de talenten, maar vraagt zich wel af of deze vorm van begeleiding 

voldoende aansluit op het niveau van de talenten. Alles overziend beoordeelt ze de kwaliteit 

van de begeleiding toch als ruim voldoende.  

 

Vanuit de ketengedachte kunnen de talentvolle dansers van Movemasterz op termijn 

doorstromen naar landelijke urban competities voor meer gevorderde dansers. EE2 bespreekt 

in de aanvraag summier hoe haar dansactiviteiten zich verhouden tot deze vervolgtrajecten en 

hoe zij haar deelnemers daar op voorbereidt. De muziektalenten krijgen interne 

doorgroeimogelijkheden en er zijn ook vervolgtrajecten buiten EE2. De aandacht hiervoor 

vindt de commissie te summier. Al met al vindt de commissie wel dat er voldoende aandacht 

is voor vervolgtrajecten, maar zij had graag meer informatie gehad over de wijze waarop EE2 

haar talenten hierop voorbereidt.  

 

Op basis van bovenstaande overwegingen waardeert de commissie de artistieke en 

inhoudelijke kwaliteit als voldoende. 
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Ondernemerschap en samenwerking 

 

De commissie heeft waardering voor de ambitie van EE2 om financieel te groeien, maar ze 

vindt dat deze ambitie weinig is gekoppeld aan de inhoudelijke ambitie en het activiteitenplan. 

De strategie voor het werven van inkomsten is summier uitgewerkt, maar geeft gelet op de 

resultaten voldoende vertrouwen. EE2 heeft een diverse financieringsmix met inkomsten van 

deelnemers, publiek, private partijen en overheden. Gelet op het grote aandeel 

overheidssubsidies en de lage bijdrage die EE2 aan deelnemers vraagt, beoordeelt de 

commissie de verwerving van eigen inkomsten toch niet hoger dan voldoende.  

 

EE2 wil haar draagvlak en bereik bij financiers vergroten door onder meer aanwezig te zijn bij 

bijeenkomsten, hen uit te nodigen bij de activiteiten en hen plaats te laten nemen in panels. 

EE2 bereikt deelnemers en publiek met een multiculturele achtergrond in een grootstedelijke 

setting en gebruikt daarvoor verschillende on- en offline media. De commissie is positief over 

het bereik dat EE2 zo tot nu toe heeft weten te realiseren, maar ze vindt de toelichting op de 

marketing- en communicatiestrategie die EE2 inzet om de beoogde groei te realiseren, te 

mager. Daarom beoordeelt ze deze strategie als ruim voldoende.  

 

De commissie is positief over de variëteit aan samenwerkingspartners die EE2 aan zich heeft 

weten te binden, waaronder opleidingen, media en podia. Zij is er ondanks de beknopte 

toelichting op de inhoud en intensiteit van de samenwerkingsverbanden, voldoende van 

overtuigd dat de wijze en mate van samenwerking de slagkracht van de organisatie vergroot.  

 

De financiële positie van EE2 is gunstig, maar de commissie merkt op dat de projecten sterk 

verbonden zijn aan de visie van de artistiek leider. Dat maakt de continuïteit van de 

organisatie kwetsbaar. Uit de aanvraag blijkt niet dat EE2 de komende jaren toe zal werken 

naar een model om die kwetsbare positie te verminderen. Desondanks kwalificeert de 

commissie de bedrijfsvoering nog wel als ruim voldoende, ook gelet op de gunstige 

uitgangspositie. 

 

Alles overwegend beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als 

ruim voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

De commissie constateert dat EE2 de afgelopen jaren uit gemiddeld tien provincies 

deelnemers heeft getrokken en beoordeelt de geografische spreiding als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De commissie heeft waardering voor het brede spectrum van EE2 voor urban muziek en dans. 

Vooral met de muziekactiviteiten onderscheidt ze zich van andere urban initiatieven in het land 

door een sterke focus op R&B-georiënteerde stijlen. Daarvoor zijn in het land niet veel 

ontwikkeltrajecten. De commissie is kritisch over het onderscheidende karakter van de 

dansactiviteiten van EE2. In het land zijn redelijk frequent hiphopdanscompetities voor 

startende dansers en verschillende stijlen en met masterclasses. Gelet op het geheel vindt de 

commissie dat EE2 met haar activiteiten een herkenbare bijdrage levert aan de pluriformiteit 



36 
 

van de infrastructuur voor talentontwikkeling in de amateurkunst en waardeert zij deze als 

voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie vindt het positief dat EE2 op verschillende manieren feedback vraagt om de 

deelnemers te monitoren, onder meer via inschrijfformulieren, telefonische enquêtes en 

gesprekken. EE2 evalueert ook haar activiteiten, haar eigen functioneren en het doelbereik. 

Ze rapporteert resultaten aan financiers en zet deze intern in voor verbetering. De commissie 

heeft waardering voor de inspanningen van EE2 voor monitoring en evaluatie, maar ziet nog 

mogelijkheden voor verbetering door dit gestructureerder en uitgebreider aan te pakken en 

meer aandacht te besteden aan het functioneren van de eigen organisatie. Daarom 

beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit ruim voldoende, evenals het 

ondernemerschap en de samenwerking. De geografische spreiding beoordeelt ze als goed en 

de pluriformiteit als voldoende. De aandacht voor monitoring en evaluatie vindt de commissie 

voldoende. Stichting Epitome Entertainment behaalt hiermee in totaal 8 van de maximaal te 

behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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Garage TDI 
 

Stichting Garage TDI (hierna Garage TDI) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Garage TDI € 260.000 € 0 € 0 

 

Garage TDI is 1 januari 2015 ontstaan na een fusie van de drie Drentse 

podiumkunstgezelschappen DJT de Reus, Theatergroep NiznO en danstheater ZiRR. Ze 

heeft een eigen jeugdtheaterschool, Honk N, waar jongeren vanaf 14 jaar na een auditie 

kunnen deelnemen aan de opleiding Garage TDI Talent. Naast de kernactiviteit 

talentontwikkeling en educatie op scholen maakt Garage TDI met professionele acteurs en 

dansers voorstellingen voor kinderen en jongeren. Garage TDI, gehuisvest in Assen, bedient 

naar eigen zeggen de provincies Drenthe, Overijssel, Friesland en Groningen. 

 

Kerntaak binnen Garage TDI Talent is het opsporen en opleiden van jong theatertalent en hen 

succesvol begeleiden naar een hbo-theateropleiding. Er is het Garage TDI Talent ensemble, 

bestaande uit 25 tot 30 jongeren (14-21 jaar) afkomstig uit Drenthe, Groningen, Friesland en 

Overijssel, die op vrijdagavonden, zondagen en in schoolvakanties projectmatig werken. 

Daarnaast is er het Garage TDI Talent Theater-tussenjaar voor jongeren die een vo- of mbo-

diploma hebben, maar nog niet begonnen zijn aan een hbo-opleiding. Jaarlijks werken vier tot 

acht jongeren hier drie dagen per week van tien tot vijf. Het tussenjaar is toegankelijk voor 

jongeren uit heel Nederland.  

 

Garage TDI wil bij jongeren een brede interesse kweken in het theatervak en de wereld waarin 

zij leven. Naast het trainen van het theaterambacht besteedt ze aandacht aan eigenschappen 

als creërend vermogen, eigenheid, creativiteit, zelfreflectie, communicatieve vaardigheden, 

een onderzoekende houding, durf, samenwerken, ondernemerschap en flexibiliteit. Deze 

vormen een rode draad in het curriculum, waarbinnen de deelnemer een leerlijn op maat krijgt. 

 

Elke deelnemer volgt jaarlijks minimaal driehonderd uur theateractiviteiten. De lesstof wordt 

aangeboden in blokken, op een projectmatige manier met ruimte voor ad hoc projecten op 

maat (experimenten). Voor iedereen verplichte onderdelen zijn een trainingsweek, minimaal 

twee lesblokken, een masterclassactiviteit, minimaal twee experimenten en een productie. De 

deelnemer houdt een portfolio bij en heeft mentorgesprekken. Vanuit de eigen leer- en 

speerpunten en de feedback van het kernteam ontstaan persoonlijke accenten in het 

programma. Daarnaast zijn een blik op de beroepspraktijk, waarbij de deelnemers mee 

kunnen lopen met professionals, en aandacht voor het ontwikkelen van ondernemerschap 

onderdeel van het curriculum. 

 

Garage TDI constateert in de veranderende wereld een behoefte aan nieuwe verhalen, 

vormen en makers. Daarom wil zij blijven investeren in vernieuwing van haar programma, 
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onder meer met haar medialaboratorium waar cross-overs gemaakt worden met film, nieuwe 

media, de digitale wereld, robotica en sensortechnologie. Daarnaast wil ze vanaf 2016 een 

internationaal jeugdtheaterfestival, getiteld Art of Wonder, opzetten. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie krijgt voldoende inzicht in de werving van deelnemers, waarbij de relatie met 

het onderwijs, kunstencentra en culturele instellingen in Noord-Nederland en de andere 

educatieve activiteiten en jeugdtheaterschool van Garage TDI als basis dienen. Hoe en op 

basis van welke criteria Garage TDI jongeren selecteert, vindt de commissie minder goed 

beschreven. Gezien het belang dat Garage TDI hecht aan een ontwikkeltraject op maat voor 

elke deelnemer en doorstroom van jongeren naar vervolgtrajecten, gaat de commissie ervan 

uit dat er in de praktijk genoeg aandacht is voor de selectie van de jongeren. Zij beoordeelt de 

werving en selectie daarom als ruim voldoende.  

 

De commissie waardeert het aangeboden programma als goed. Het curriculum biedt een 

divers palet aan werkvormen en aspecten van het theatervak, waardoor de jongeren zich 

breed kunnen ontwikkelen. Op basis van de individuele aanpak met mentorbegeleiding en 

tussentijdse evaluatiemomenten gaat de commissie ervan uit dat het begeleidingstraject van 

Garage TDI voldoende afgestemd wordt op de wensen en mogelijkheden van een deelnemer. 

Ze ziet in de beschreven activiteiten en werkwijze van Garage TDI geen duidelijke en 

onderscheidende artistieke signatuur terug. Haar investering in vernieuwing van haar 

programma door de combinatie van theater met robotica en digitale media vindt de commissie 

interessant.  

 

De kwaliteit van de begeleiders en docenten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het 

artistiek team van Garage TDI bestaat uit een mix van theatermakers, theaterdocenten, 

choreografen en stem- en zangtrainers, waarmee zij naar verwachting over voldoende 

expertise beschikt om haar talenttrajecten uit te voeren. Wel krijgt de commissie beperkt 

inzicht in de competenties en kenmerken op basis waarvan Garage TDI haar kernteamleden 

selecteert. 

 

Garage TDI biedt een curriculum met doorgaande leerlijn, waarmee zij nadrukkelijk stuurt op 

de doorstroommogelijkheid naar een vervolgopleiding. Ook organiseert ze auditietrainingen 

om haar spelers op de selecties van kunstvakopleidingen voor te bereiden. Concrete 

afspraken met theaterafdelingen van kunstvakopleidingen hadden duidelijker naar voren 

mogen komen. Desondanks beoordeelt de commissie de aandacht voor vervolgtrajecten als 

goed. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als ruim 

voldoende. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

Als organisatie en binnen het opleidingstraject legt Garage TDI een sterke nadruk op cultureel 

ondernemerschap en ze draagt dit helder en overtuigend uit. Ze heeft een diverse 
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financieringsmix en streeft naar een jaarlijkse groei van eigen inkomsten. De bijdragen van de 

provincie Drenthe en gemeente Assen bieden tot en met 2020 een stabiele basis. Wel vindt 

de commissie de fondsenwerving tamelijk laag ingeschat en had zij graag meer zicht 

gekregen op de mogelijkheden om bijdragen van de andere noordelijke provincies te vragen. 

Mede gelet op de ondernemende houding van Garage TDI beoordeelt de commissie de 

inkomstenverwerving en de gehanteerde visie en strategie daarbij als goed.  

 

Garage TDI beschrijft helder hoe zij haar marketing en communicatie organiseert. Hierbij 

maakt ze slim gebruik van de deelnemers zelf, waardoor er nieuwe en eigentijdse pr-uitingen 

en media ingezet worden en de jongeren zich tegelijkertijd hierin kunnen ontwikkelen. Garage 

TDI stemt haar benadering af op de verschillende stakeholders. Wel had de commissie in het 

plan meer willen lezen over de ontwikkeling in aantallen deelnemers en publiek in relatie tot 

haar media-inzet en haar ambities op dat vlak. De commissie beoordeelt de marketing en 

communicatie van Garage TDI als goed.  

 

De organisatie werkt met verschillende relevante partijen samen om haar slagkracht als 

organisatie te vergroten en beschrijft de wijze waarop zij dat doet en de toegevoegde waarde 

ervan. De toekomstige samenwerking in Station Noord 2.0 biedt perspectief voor de 

inhoudelijke versterking van haar aanbod. Ook heeft zij aandacht voor internationale 

uitwisseling met Duitse partners. In de concrete relaties met landelijke kunstvakopleidingen 

voor de doorstroming van jong theatertalent krijgt de commissie slechts beperkt inzicht. Over 

het geheel genomen waardeert de commissie de wijze waarop en de mate waarin Garage TDI 

samenwerking zoekt als goed. 

 

De financiële uitgangspositie van de stichting is gunstig en eventuele tegenvallende 

inkomsten kan ze voldoende opvangen. De fusie heeft bijgedragen aan de efficiëntie, 

slagkracht, financiële groei, positie van Garage TDI en de professionalisering van de 

organisatie. Een stevige inkomstenbron is de verkoop van educatie en ook schroomt Garage 

TDI niet om een succesvolle bestaande voorstelling meermaals te hernemen waardoor de 

inkomsten toenemen. De commissie is positief over de aanwezige zakelijke kennis in de 

organisatie en beoordeelt de bedrijfsvoering als zeer goed.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Uit de deelnemerslijsten 2013-2015 blijkt dat de deelnemers afkomstig zijn uit ten minste vier 

provincies, waarbij de nadruk ligt op de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel. De 

commissie concludeert dat er sprake is van een bovenregionaal bereik en waardeert de 

geografische spreiding als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Volgens de commissie weet Garage TDI zich te onderscheiden door haar aandacht voor 

cultureel ondernemerschap, als kenmerk van haar zelfstandige organisatie en als onderdeel 

van haar ontwikkeltraject voor de jongeren. Haar artistiek-inhoudelijke signatuur als 

talentontwikkelaar vindt de commissie echter onvoldoende herkenbaar en uniek om te kunnen 
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spreken van een onmisbare bijdrage aan de infrastructuur voor de talentontwikkeling. 

Nederland kent namelijk meer organisaties voor de ontwikkeling van jong theatertalent. Alles 

overziend beoordeelt de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Er is sprake van een gedegen systematiek om de voortgang van de jongeren te monitoren en 

waar nodig actie te ondernemen, waarbij zowel de begeleider als de deelnemer zelf de 

ontwikkeling volgt en de acties bepaalt. Ook de uitvoering van activiteiten monitort Garage TDI 

systematisch en ze stuurt op basis daarvan bij waar nodig. Ook bekijkt ze regelmatig het 

functioneren van de eigen organisatie. Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring 

en evaluatie als goed. 

 

Conclusie  

 

De commissie beoordeelt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als ruim voldoende en het 

ondernemerschap en de samenwerking als goed. De geografische spreiding van de 

deelnemers en de bijdrage aan de pluriformiteit vindt ze voldoende. De aandacht voor 

monitoring en evaluatie vindt de commissie goed. Garage TDI behaalt hiermee in totaal 9 van 

de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag alleen te honoreren bij voldoende budget. 
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Jeugdorkest Nederland  JON 
 

Stichting Jeugdorkest Nederland (hierna JON) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Jeugdorkest Nederland  JON € 740.000 € 699.000 € 600.000 

 

JON is een landelijk jeugdsymfonieorkest bestaande uit circa 85 talentvolle musici in de 

leeftijd van 14 tot en met 19 jaar. Hoofddoel van JON is selectie en basisvorming van 

Nederlands muzikaal talent. In het leerproces staan de repetities centraal, met de concerten 

vooral als legitimatie en resultante van dat leerproces. JON organiseert drie orkestprojecten 

per seizoen, met repetities tijdens de landelijke schoolvakanties en in weekeinden. Zo kan het 

orkest goed functioneren naast lokale en provinciale jeugdorkesten die tijdens de reguliere 

schoolweken werken, en kunnen deelnemers de opgedane kennis en ervaring bij JON 

meenemen naar hun lokale- of provinciale orkest.  

 

Volgens eigen zeggen is JON een unieke kweekvijver voor orkestspel. De werving en selectie 

van nieuwe orkestleden vindt plaats door audities op verschillende locaties in Nederland. De 

proefspelcommissie, bestaande uit de dirigent, de concertmeester en een gerenommeerd 

musicus, beoordelen of een kandidaat geschikt is. Iedere auditant ontvangt een rapport en 

een algemeen advies. 

 

Het curriculum van de orkestprojecten is intens. De orkestleden verblijven tijdens de 

orkestprojecten op een externe locatie en worden ondergedompeld in repetities. Ze werken 

aan verdieping van repertoirekennis en leren functioneren in een grote groep. Naast 

orkestscholing zijn er workshops of voorlichting over thema's als houdings- en bewegingsleer, 

podiumpresentatie en beroepskeuzecoaching. Hiermee wil JON de potentiële professionele 

orkestmusicus een brede basis meegeven. Behalve goede leerschool zegt JON ook een 

inspirerend voorbeeld te willen zijn voor de regionale en provinciale jeugdorkesten. Ze zoekt 

hiervoor samenwerking met muziekscholen, privédocenten, jeugdorkesten en scholen. Door 

lokale workshops met voorlichting over het JON en het spelen in een symfonieorkest streeft 

het orkest naar draagvlak in het hele land. 

 

Dirigent en artistiek leider Jurjen Hempel bezit volgens JON technische kennis, pedagogisch-

didactische kwaliteiten en een solide internationale reputatie. JON kiest bewust voor een 

eigen chef-dirigent, omdat juist jongeren behoefte hebben aan structurele begeleiding, 

discipline, stimulans en vertrouwen. Tijdens het voorbereidende repetitieweekend van het 

winterproject werken de orkestleden met groepsrepetitoren, professionele musici uit landelijke 

beroepsorkesten of conservatoriumdocenten. Na deelname aan JON stromen orkestleden 

door naar onder meer studentenorkesten, het Nationaal Jeugd Orkest (NJO) en het Ricciotti-

ensemble. Samen met NJO werkt JON aan een doorlopende en duidelijke leerlijn van een 
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regionaal orkest naar JON, vervolgens naar NJO en eventueel daarna naar een professioneel 

orkest. 

 

JON ontvangt momenteel € 174.750,00 per jaar subsidie van het Fonds voor haar activiteiten 

in het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2013-2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De werving van orkestleden heeft het JON volgens de commissie goed geregeld met zowel 

workshops, mond-tot-mondreclame en een on- en offline wervingscampagne voor 

muziekscholen, culturele centra, jeugdsymfonieorkesten, privédocenten en middelbare 

scholen. De selectie is goed georganiseerd via audities op verschillende locaties in Nederland 

door een gekwalificeerde proefspelcommissie. De commissie vindt het een meerwaarde dat 

alle auditanten via een rapport weten waar hun ontwikkeluitdagingen liggen.  

 

Het programma en de begeleiding zijn gedegen, maar ademen volgens de commissie ook 

enigszins de sfeer van ‘business as usual’. Het is de commissie opgevallen dat JON niet 

reflecteert op de veranderende rol en positie van klassieke muziek in onze samenleving met 

als belangrijk gevolg de verminderde aanwas van (klassiek) muzikaal talent in Nederland. De 

commissie verwacht niet dat JON dat kan oplossen, maar zich ertoe verhouden lijkt 

noodzakelijk. De intensieve concertrepetities op een afgezonderde locatie zullen aan het 

leertraject bijdragen, evenals de gekwalificeerde groepsrepetitoren en de huidige jonge, maar 

bepaald niet onervaren dirigent. Interessant vindt de commissie ook de 

doorgroeimogelijkheden van orkestleden. De bekende bijkomende activiteiten, zoals 

voorlichting over lichaamshouding, versterken de talentontwikkeling in deze leeftijdsgroep. 

Hoewel de commissie zich terdege realiseert dat de jonge doelgroep vakmatig en sociaal al 

veel te leren heeft, wil zij JON toch meegeven aandacht te besteden aan niet-traditionele 

mogelijkheden van de klassieke muziek.  

 

De commissie vindt dat JON meer dan voldoende aandacht besteedt aan vervolgtrajecten. Ze 

past in een lang lopende leerlijn voor orkestmusicus, waarbij JON gezien de leeftijd van haar 

doelgroep eraan bijdraagt dat jongeren een gefundeerde keuze kunnen maken voor het vak. 

Dit betekent zowel doorstroming naar het kunstvakonderwijs als naar NJO. De commissie 

moedigt de samenwerking tussen JON en NJO op dit vlak dan ook zeer aan.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

JON heeft een relatief stabiele financieringsmix met inkomsten uit diverse bronnen. Maar om 

de geambieerde groei te financieren kiest ze toch wat traditioneel voor meer subsidies. De 

commissie vindt dat geen sterk punt in het ondernemerschap, mede gezien het behaalde 

succes met crowdfunding. JON blijft op deze wijze sterk afhankelijk van overheidssubsidies, 

vooral van het Fonds. Al met al vindt de commissie de strategie van JON om inkomsten te 

werven nog voldoende, maar zij had graag gezien dat JON zich meer richt op andere bronnen 
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dan (overheids)subsidies. 

 

De commissie is gematigd positief over de aanpak voor marketing en communicatie. Via off- 

en online media werkt JON aan publiciteit, waarbij ze ook de orkestleden zelf inzet, evenals 

klassieke-muziekbloggers. Ook deel- & win acties maken daar onderdeel van uit. Per project 

kijkt JON creatief naar potentiële samenwerkingspartners om nieuw publiek te bereiken. Maar 

de commissie mist cijfermatige doelstellingen voor publieksbereik en voor resultaten in 

mediabereik.  

 

JON heeft belangrijke samenwerkingspartners in het Prinses Christina Concours en NJO, 

waarmee ze de talentontwikkelingsactiviteiten versterkt, en haar slagkracht vergroot, met NJO 

zeker ook in de bedrijfsvoering. Ook is er samenwerking met regionale muziekscholen en 

jeugdorkesten en contact met het Nederlands Jeugd Strijkorkest om een 

samenwerkingstraject te verkennen. Deze laatste samenwerkingsverbanden licht JON maar 

beperkt toe in de aanvraag en cijfermatige doelstellingen met de samenwerkingen noemt ze 

niet. 

 

JON is financieel gezond. De belangrijkste indicatoren daarvoor zijn redelijk positief. De 

commissie vindt de overheadkosten van JON relatief hoog, ook in vergelijking met andere 

jeugdorkesten. De samenwerking met NJO en de gezamenlijke huisvesting bieden volgens de 

commissie goede mogelijkheden tot kostenbesparing. Zij juicht deze samenwerking daarom 

niet alleen om inhoudelijke redenen toe. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als ruim 

voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Het landelijke netwerk van JON met audities op verschillende locaties maakt het orkest goed 

toegankelijk voor jonge orkestmusici. Dat blijkt ook uit de over het hele land gespreide 

deelname aan het orkest. Gelet hier op beoordeelt de commissie de geografische spreiding 

als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Bezien vanuit een doorlopende leerlijn van zeer jong muziektalent tot allround musicus neemt 

JON met haar focus op 14- tot en met 19-jarige musici een onderscheidende positie in voor de 

talentbegeleiding in de klassieke muziek. De hoge kwaliteit van haar prestaties en de 

doorstroming naar NJO en kunstvakonderwijs laten de effecten van JON zien. Naast de 

talrijke regionale en lokale jeugdorkesten levert JON, ook gelet op haar bereik, op landelijk 

niveau een herkenbare bijdrage aan een pluriforme infrastructuur voor talentontwikkeling in de 

amateurkunst. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie constateert dat JON systematisch aandacht heeft voor monitoring en evaluatie. 

Het systeem hiervoor wordt steeds meer gestructureerd en gedegen en richt zich op zowel de 
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uitvoering en waardering van de activiteiten als het functioneren van de eigen organisatie. Zo 

evalueert ze de uitvoering van activiteiten onder de deelnemers met objectieve gegevens. De 

waardering voor activiteiten door het publiek en de deelnemers evalueert ze met enquêtes. De 

commissie waardeert het ook dat JON de uitkomsten van de evaluaties inzet om te leren en 

verbeteren. Samengevat beoordeelt de commissie de aandacht voor monitoring en evaluatie 

als goed. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed en het ondernemerschap en 

samenwerking ruim voldoende. De geografische spreiding vindt zij goed en de pluriformiteit 

voldoende. De aandacht voor monitoring en evaluatie beoordeelt ze als goed. Stichting 

Jeugdorkest Nederland behaalt hiermee in totaal 11 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten deze aanvraag te honoreren, maar niet voor het gevraagde 

bedrag. Voor de gevraagde verhoging ziet ze geen inhoudelijke noodzaak. Gelet op 

haar oordeel over ondernemerschap, in het bijzonder de relatief hoge overheadkosten 

en de kansen op een efficiëntere bedrijfsvoering door meer samenwerking met NJO 

vindt ze een lager bedrag passender en adviseert ze een bijdrage van € 600.000,00 toe 

te kennen. 
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Kunstbende 
 

Stichting Kunstbende (hierna Kunstbende) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Talent en Festivals 

van het Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-

2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Kunstbende € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 

 

Kunstbende wil zoveel mogelijk jongeren (13-18 jaar) in Nederland stimuleren om hun 

artistieke talent te ontdekken en ontwikkelen. Haar talentontwikkelingstraject is gericht op 

eigenheid, originaliteit, positieve feedback en uitdaging.  

 

Kunstbende richt zich daarbij op twee pijlers. Haar regionale traject is gericht op brede actieve 

cultuurparticipatie van Nederlandse jongeren om zo een brede kweekvijver te creëren in de 

keten van talentontwikkeling. Daarnaast zoekt ze in het landelijke traject verdieping met de 

verdere ontwikkeling en rijping van talent door jongeren goede coaching en een veilige 

omgeving te bieden. 

 

Kunstbende organiseert hiertoe in nauwe samenwerking met regionale en landelijke partners 

workshops en wedstrijden in heel Nederland waarbij jongeren zich ontwikkelen en 

podiumervaring opdoen in de categorieën dans, DJ, expo, fashion, film, muziek, taal en 

theater. Daarbij biedt ze coaching op maat en realiseert ze podiumplekken op verschillende 

festivals en zoekt ze aansluiting met de industrie en het kunstvakonderwijs.  

 

De komende periode wil Kunstbende het landelijke traject voor een grotere groep talenten 

toegankelijk maken. Vanaf 2017 voert ze daarvoor de volgende veranderingen door:  

 er komt een extra laag in de wedstrijd: masterclasses en halve finales; 

 drie acts per regio stromen door naar de masterclasses en halve finales, waarna er 

één act per regio doorstroomt naar de finale; 

 de finale krijgt het karakter van een festival. 

 

Dit Kunstbende Festival staat in het teken van het exposeren van creatief talent, waarbij het 

professionele veld, zoals opleidingen, bookers, castingbureaus en culturele organisaties, 

wordt uitgenodigd om te komen scouten. De winnaar van elke categorie wordt een optreden 

op een Mainstage geboden op een groot Nederlands festival plus een coach en 

stimuleringsprijzen om zich hierop voor te bereiden. Bij dit vervolgtraject staat de 

ontwikkelwens en motivatie van een jongere voorop. 

 

Kunstbende ontvangt momenteel € 500.000,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het 

kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies talentontwikkeling en manifestaties 

2013-2016. 
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Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Kunstbende start aan het begin van het schooljaar met het werven van deelnemers. Zij weet 

jongeren in alle lagen van de bevolking en binnen alle kunstdisciplines aan te spreken en te 

enthousiasmeren. Daarnaast kent Kunstbende een gedegen selectie van talentvolle jongeren 

door een goed gekwalificeerde jury. De commissie waardeert het dat elke deelnemer een 

juryrapport krijgt na afloop. Dit vormt een integraal onderdeel van de talentontwikkeling. De 

commissie waardeert de werving en selectie daarom als zeer goed. 

 

Ze waardeert ook het programma van Kunstbende als zeer goed. Zij is positief over de 

breedte van het programma en de aansprekendheid hiervan voor jongeren. Kunstbende kent 

geen vaste wedstrijdcategorieën, maar past deze aan de actualiteit en belangstelling van 

jongeren aan. De commissie wijst op het verschil in intensiteit van het programma en de 

begeleiding per programmaonderdeel. Tijdens de workshops en selectierondes is de 

begeleiding beduidend minder intensief dan tijdens de masterclasses en het vervolgtraject. 

Kunstbende laat bij de begeleiding van winnaars duidelijk zien dat een talent centraal staat en 

biedt naar het oordeel van de commissie een zeer persoonlijk en goed op het individu 

aangepast programma. De commissie waardeert het dat Kunstbende wil voorzien in een veilig 

en persoonlijk traject voor alle deelnemers. Voor jongeren is een wedstrijd zoals deze een 

spannend traject.  

 

De commissie waardeert de begeleiding als goed. Kunstbende weet voor iedere editie 

aansprekende en kundige juryleden en coaches aan zich te verbinden. De vijfkoppige jury’s 

zijn zorgvuldig samengesteld en geselecteerd op basis van vakkennis en diversiteit. Ze 

dragen volgens de commissie bij aan de aansprekendheid van Kunstbende bij jongeren met 

verschillende achtergronden. Kunstbende werkt daarnaast met zorgvuldig geselecteerde 

coaches, succesvolle en vakkundige professionals die bovendien kunnen inspireren, de taal 

van jongeren spreken en vaardigheden kunnen overdragen.  

 

Ook de aandacht voor vervolgtrajecten vindt de commissie goed. (Halve) finalisten worden 

gecoacht door aansprekende professionals die inzicht kunnen geven ‘in het vak’ en winnaars 

krijgen een uitgebreid traject waarbij ze kunnen proeven van het professionele bestaan door 

onder begeleiding een kleine productie voor te bereiden voor een mainstage. Ook beschikt 

Kunstbende over goede contacten met het kunstvakonderwijs, waaronder een intensieve 

samenwerking met ArtEz.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als zeer goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

Kunstbende is voor haar financiering vooral afhankelijk van overheidssubsidies. De mate van 

goodwill van partners is hoog, maar de commissie merkt op dat de eigen inkomsten en de 

publieksinkomsten laag zijn. Kunstbende wil haar financieringsmix verbreden en neemt deel 

aan het traject Wijzer Werven. Ze ziet voor de toekomst kansen om het bedrijfsleven nog 

meer te betrekken bij de talenten en wil de inkomsten uit sponsoring, particuliere fondsen en 

donateurs stapsgewijs vergroten. De commissie waardeert deze ambitie en vindt de plannen 
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hiervoor voldoende onderbouwd, maar vindt ook dat het aandeel overheidssubsidies in de 

financieringsmix hoog blijft. De inkomstenverwerving waardeert zij als ruim voldoende.  

 

Kunstbende zet vooral in op communicatie met jongeren zelf, maar benadert ook ouders en 

scholen. Kunstbende weet volgens de commissie als geen ander waar haar doelgroep zich 

bevindt en richt haar communicatie en marketing op de kanalen waar deze het meest mee in 

aanraking komt. De commissie is positief over de verbindingen die Kunstbende binnen haar 

marketing- en communicatiestrategie legt en waardeert de marketing en communicatie als 

goed. 

 

Kunstbende werkt zowel landelijk als regionaal samen met partijen binnen alle categorieën, 

waarbij ze een combinatie maakt van inhoudelijke en commerciële partners. Ze ziet het als 

haar opdracht om met al deze samenwerkingspartners de verbindende schakel in 

talentontwikkeling te zijn. Het hoge aantal samenwerkingspartners dat Kunstbende aan zich 

heeft weten te binden en de wijze waarop ze hiermee zowel haar activiteiten versterkt als de 

slagkracht van de organisatie vergroot, vindt de commissie zeer goed.  

 

De financiële uitgangspositie van Kunstbende is redelijk. Met haar kleine, flexibele landelijke 

organisatie en 12 partnerorganisaties weet ze ieder jaar een omvangrijk en aanprekend 

evenement te realiseren. De commissie waardeert deze vernuftige opzet alsmede de drive 

van Kunstbende om zich te blijven vernieuwen. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Kunstbende is in alle provincies in Nederland actief en werkt samen met regionale partners 

voor de uitvoering van de voorrondes. Ook deelnemers zijn afkomstig uit alle provincies. De 

geografische spreiding van Kunstbende beoordeelt de commissie daarmee als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Kunstbende bereikt een zeer grote groep jongeren met een grote diversiteit aan etnische 

achtergrond, opleidingsniveau en (artistieke) ervaring. Er is geen andere organisatie in 

Nederland met een talentontwikkelingsprogramma voor zo’n brede doelgroep van jongeren en 

zo’n divers palet aan disciplines. Kunstbende blijft zichzelf vernieuwen en aansluiten bij wat 

onder jongeren leeft en actualiseert waar nodig haar aanbod van disciplines. Dat maakt haar 

plaats in het bestel volgens de commissie uniek. Samengevat waardeert de commissie de 

pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Kunstbende besteedt aandacht aan monitoring en evaluatie, maar niet aan alle gevraagde 

onderwerpen op een gedegen systematische manier. Na de wedstrijd volgt Kunstbende alle 

individuele winnaars door gesprekken met inhoudelijke partners en coaches. De waardering 

voor de activiteiten wordt systematisch gemeten onder de deelnemers. Ook de realisatie van 

de activiteiten wordt gedegen gemonitord en na afloop geëvalueerd. Aan het monitoren en 
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evalueren van de organisatie zelf besteedt ze nauwelijks aandacht in de aanvraag. 

Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de artistiek-inhoudelijke kwaliteit zeer goed vindt en 

ondernemerschap en samenwerking goed. De geografische spreiding vindt zij goed evenals 

de pluriformiteit. De aandacht voor monitoring en evaluatie is voldoende. Stichting Kunstbende 

behaalt hiermee 14 punten van de maximaal te behalen 18 punten. 

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten van deze aanvraag te honoreren voor het gevraagde bedrag van 

€ 2.000.000,00. 
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Nederlands Jeugd Strijkorkest 
 

Stichting Nederlands Jeugd Strijkorkest (hierna NJSO) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Nederlands Jeugd Strijkorkest € 292.000 € 0 € 0 

 

NJSO is volgens eigen zeggen het enige nationale opleidingsorkest voor jonge getalenteerde 

strijkers tussen de 12 en 21 jaar. Het bestaat uit 20 tot 30 leden en is een voortraject tot de 

opleiding en beroepspraktijk van de musicus. Daarbij wil NJSO de leden opleiden tot allround 

en breed georiënteerde musici, passend bij de huidige beroepspraktijk. Klassieke muziek ziet 

ze als een waardevol onderdeel van de wereld om ons heen en dat wil ze naar een breed 

publiek uitdragen. NJSO levert al bijna dertig jaar jonge musici met een gedegen en 

inspirerende scholing af aan de conservatoria en beroepsorkesten. Bovendien brengen de 

leden van NJSO hun bevlogenheid over op een jong en nieuw concertpubliek.  

 

De leden hebben elke zaterdag een repetitie van drie uur waarin zij opgeleid worden in 

samen- en orkestspel. Deze repetities staan onder leiding van dirigent en artistiek leider Carel 

den Hertog. Voor de continuïteit van de klankopbouw, het werken aan zuiverheid en 

verdieping van de interpretatie gelooft NJSO dat een wekelijkse ontmoeting de beste 

voorwaarden schept voor uitmuntendheid. Juist door het hele jaar intensief met elkaar te 

repeteren kan het orkest op een hoger niveau komen. 

 

NJSO kiest voor een brede, thematische programmering met bekende solisten. Ze organiseert 

jaarlijks drie projecten die worden afgesloten met een reeks concerten. Het repertoire gaat van 

vroegbarok tot hedendaags, van de 'evergreens' uit het strijkersrepertoire tot werk van bijna 

vergeten componisten en van de jazzy grooves van Zuid-Amerika tot de nieuwe spiritualiteit 

van Arvo Pärt. De concerten zijn voor een trouw publiek van volgers, familieleden, vrienden en 

klasgenoten. Daarnaast speelt NJSO steeds meer op de belangrijke festivals. Nieuw publiek 

bereikt ze door te spelen op locaties waar klassieke muziek niet gebruikelijk is, zoals in 

revalidatiecentra, (kinder)ziekenhuizen en theaters. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie constateert een gedegen wervingsaanpak van NJSO via onder meer oud-

deelnemers, docenten van de jong talentafdelingen van conservatoria en bezoeken aan 

muziekscholen in het land. De selectie van deelnemers loopt via audities, waarbij kandidaten 

met een kort ingestudeerd programma laten horen of zij over het vereiste basisniveau 

beschikken. De auditcommissie bestaat uit de dirigent en de aanvoerders uit het orkest, wat 

de commissie een garantie vindt voor een goede selectie. Bij de commissie wekt ook de 

begeleiding van de deelnemers door dirigent en externe specialisten uit gerenommeerde 

orkesten vertrouwen.  
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NJSO voert jaarlijks drie projecten uit met op zich een breed repertoirespectrum. Het valt de 

commissie echter op dat het orkest daarbij helaas minder avontuurlijk opereert dan haar 

samenwerkingspartner Amsterdam Sinfonietta. Niettemin zijn er ook interessante 

samenwerkingsprojecten met andere disciplines, zoals ballet. De spelkwaliteit van het orkest 

is goed. Qua begeleiding speelt de dirigent de hoofdrol, andere begeleiding noemt NJSO 

nauwelijks. Wel houdt hij docenten van de instrumentgroepen op de hoogte van de 

vorderingen van hun pupillen.  

 

De vervolgtrajecten van NJSO liggen zowel in het kunstvakonderwijs als in een orkest als het 

NJO, dat op een oudere leeftijdsgroep is gericht. Uit de aanvraag blijkt onvoldoende hoe 

NJSO haar leden voorbereidt op een vervolgtraject.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

NJSO wil haar organisatie professionaliseren en meer subsidies en eigen inkomsten 

genereren. Daarbij zou de gevraagde subsidie van het Fonds op maar liefst 47% van de baten 

uitkomen. De commissie constateert dat NJSO de strategie voor eigen inkomsten weinig 

concreet onderbouwt, met uitzondering van de bijdrage in natura van het Amsterdams 

conservatorium (repetitieruimtes) en de uitkoopsommen voor concerten. Zwak punt in het 

ondernemerschap van NJSO vindt de commissie de niet verklaarde plotselinge afname van 

de publieksinkomsten.  

 

De marketingaanpak van NJSO kenmerkt zich vooral door de inzet van traditionele offline 

middelen, al zet ze ook een Facebookpagina in. De commissie mist kwantificering van 

marketingdoelstellingen, evenals een bredere inzet van sociale media, bijvoorbeeld om geluid- 

en beeldmateriaal te delen. Er is weliswaar een trouw publiek, maar acties voor sterkere 

publieksbinding noemt NJSO niet. Positief vindt de commissie wel dat NJSO op 

ongebruikelijke locaties wil spelen om nieuw publiek te bereiken en dat ze aan draagvlak bij 

stakeholders werkt door samenwerkingsprojecten buiten de klassieke muziek.  

 

NJSO beschrijft duidelijk haar samenwerkingen. Vooral het Conservatorium van Amsterdam 

en het Amsterdam Sinfonietta zijn belangrijke strategische partners. Het orkest weet ook 

solisten van faam aan te trekken en heeft op dat vlak verdere ambities. De commissie 

constateert prille samenwerking met het Jeugd Orkest Nederland en het NJO rond repetitie- 

en concertdata, maar verwacht dat hier verdere stappen kunnen worden gezet, bijvoorbeeld 

voor marketing.  

 

De bedrijfsvoering kenmerkt zich volgens de commissie door een gunstige financiële 

uitgangspositie. De groeiambities lijken zich te vertalen in een sterkere staf, al concretiseert 

NJSO dat in haar aanvraag onvoldoende.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als ruim 

voldoende. 
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Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

De deelnemerslijsten voor de periode 2013-2015 laten zien dat NJSO een groei in bereik heeft 

weten te realiseren: van vijf provincies in 2013 naar zeven provincies in 2015. Opvallend 

afwezig zijn deelnemers uit de drie noordelijke provincies – waar het Haydn Jeugdstrijkorkest 

actief is - en uit Zeeland. De commissie concludeert dat NJSO een bovenregionaal bereik 

heeft en beoordeelt daarom de geografische spreiding als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

NJSO functioneert in een constellatie van enkele landelijke algemene jeugdorkesten, 

specifieke jeugdstrijkorkesten met een regionaal en landelijk bereik, zoals Fancy Fiddlers en 

het Haydn Jeugdstrijkorkest, en lokale en regionale jeugdorkesten. Hierbinnen ziet de 

commissie geen bijzondere bijdrage van NJSO aan de pluriformiteit van de infrastructuur voor 

talentontwikkeling in de amateurkunst. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit 

als nihil. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie constateert dat NJSO niet of nauwelijks aandacht besteedt aan monitoring en 

evaluatie. De dirigent volgt in zijn rol als begeleider de ontwikkeling van de talenten, maar van 

systematisch monitoren is zo volgens de commissie geen sprake. Het functioneren van de 

eigen organisatie en de voortgang van de activiteiten komt aan de orde tijdens de 

vergaderingen van het bestuur. Aan eigen bezoekersonderzoek is de organisatie nog niet 

toegekomen. Dat maakt de aandacht voor dit onderwerp erg mager. Samengevat beoordeelt 

de commissie de aandacht voor monitoring en evaluatie als nihil. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed en het ondernemerschap en de 

samenwerking ruim voldoende. De geografische spreiding vindt zij voldoende. De pluriformiteit 

beoordeelt ze als nihil en hetzelfde geldt voor de monitoring en evaluatie. Stichting 

Nederlands Jeugd Strijkorkest behaalt hiermee in totaal 5 van de maximaal te behalen 18 

punten.  

  

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, de aanvraag niet te honoreren. 
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Nederlandse Vioolconcoursen 
 

Stichting Nederlandse Vioolconcoursen (hierna Vioolconcoursen) vraagt subsidie aan voor het 

onderdeel Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Nederlandse Vioolconcoursen € 200.000 € 0 € 0 

 

Vioolconcoursen wil viooltalent ontdekken, stimuleren en laten excelleren. Daartoe organiseert 

ze Het Nederlandse Vioolconcours (HNV), een tweejaarlijkse wedstrijd voor viooltalent van 6 

tot 26 jaar. Deze bestaat uit een concours voor drie leeftijdscategorieën, de Showcase 

viooltalent en educatieve en festivalactiviteiten. Daarnaast zijn er diverse activiteiten die het 

plezier in vioolspelen en samenspelen bevorderen en die de organisatie vanaf 2017 bundelt in 

de Nederlandse Viooldagen. Elk even jaar is er een concours en in de oneven jaren een 

festivalweekend met samenspelactiviteiten, presentaties en workshops. In 2018 en 2020 vindt 

de hoofdactiviteit plaats. Het concoursprogramma ontstaat op advies van de artistieke 

commissie, bestaande uit professionele violisten, viooldocenten en enkele andere musici. In 

samenspraak met de directeur en het bestuur maakt Vioolconcoursen het programma bekend 

en stelt ze per leeftijdscategorie een jury samen. Bij de hoogste categorie nemen prominente 

violisten en musici zitting in de jury, zoals solisten of concertmeesters van symfonieorkesten 

en bijvoorbeeld ook een zanger, pianist, regisseur of dirigent. In de andere categorieën is er 

een combinatie van inspirerende violisten en violisten met pedagogische kwaliteiten die 

affiniteit met jongeren hebben. Elke nieuwe editie kent nieuwe juryleden om het 

beoordelingsproces zo onafhankelijk mogelijk te houden. Elke kandidaat krijgt feedback. Het 

juryreglement voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de European Union Music 

Competitions for the Youth (EMCY).  

 

Per editie doen er ongeveer tachtig à negentig violisten mee. Het Nederlandse Vioolconcours 

ondersteunt de prijswinnaars en deelnemers voor, na en tijdens het concours met het 

programma Talentsupport. Ze krijgen masterclasses, workshops, coaching en begeleiding. 

Ook krijgen alle prijswinnaars een aantal concerten in Nederland en soms daarbuiten, om 

meer podiumervaring op te doen.  

 

In 2017 en 2019 vinden de Nederlandse Viooldagen plaats, een festivalweekend met 

optredens van prijswinnaars van het Vioolconcours én andere concoursen. Ook zijn er 

workshops voor violisten tot 26 jaar die aanvullend zijn op de reguliere lespraktijk, zoals 

kennismaking met improvisatie en de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, een cadens 

leren schrijven, een cross-overprogramma maken en jezelf presenteren op het podium. Ook 

zijn er activiteiten om het samenspel te bevorderen, zoals het spelen in een strijkorkest en in 

een korte tijd samen een werk instuderen. Er zijn presentaties van de workshops en het 

samenspel, gekoppeld aan concerten van grote vioolsterren. 
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Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Allereerst is de commissie verheugd dat er na zoveel jaren eindelijk één organisatie voor 

Vioolconcoursen is. Dat heeft meerwaarde. De vioolconcoursen zijn volgens de commissie 

belangrijk voor de ontwikkeling van de vioolmuziek in Nederland. De Nederlandse Viooldagen 

zijn er een interessante aanvulling op. Vioolconcoursen heeft haar werving en selectie goed 

georganiseerd met een in vele jaren opgebouwd groot netwerk van musici, 

onderwijsinstellingen, orkesten en festivals. Die mobiliseert ze in samenhang met een offline 

en online campagne om voldoende goede kandidaten te werven. Voor het bereiken van 

deelnemers van de jongste leeftijdscategorie en de Showcase werkt ze met specifieke 

organisaties samen. De selectie van deelnemers en van prijswinnaars is in goede handen van 

gekwalificeerde jury’s.  

 

Qua programmering en begeleiding kent Vioolconcoursen een beproefde aanpak door 

wedstrijden, waarbij de eigen docenten van de deelnemers het merendeel van de 

talentbegeleiding verzorgen. Niettemin heeft Vioolconcoursen in haar programma 

Talentsupport ook interessante eigen middelen, zoals gesprekken vooraf, 

feedbackgesprekken na optredens en vervolgstappen in workshops en masterclasses. 

Waardevol zijn ook de compositieopdrachten en de individuele ruimte in muziekstijlen, de 

eigen programma-invulling en het uitproberen van nieuwe formats. 

 

Het is de commissie opgevallen dat Vioolconcoursen nergens blijk geeft van de minder 

vanzelfsprekende positie van klassieke muziek in onze samenleving en de daaruit 

voortvloeiende kleiner wordende aanwas van (klassiek) muziektalent. De commissie verwacht 

niet dat Vioolconcoursen dit oplost, maar zich er tenminste toe verhouden lijkt noodzakelijk. 

De Viooldagen zouden daarin als ‘etalage’ ook een bescheiden rol kunnen vervullen. De 

commissie mist daarnaast verbindingen met andere culturele sectoren. 

 

Met het samengaan van de drie oorspronkelijke vioolconcoursen is een doorlopende 

ontwikkelingslijn voor viooltalent sterker geworden. Na afloop van deze lijn kunnen 

deelnemers gebruikmaken van het grote internationale netwerk van Vioolconcoursen voor een 

beursaanvraag of deelname aan een internationaal toernooi. Ook loopt het programma 

Talentsupport op een waardevolle manier nog door na de finale.  

 

Mede op basis van de aanvraag constateert de commissie dat Vioolconcoursen 

gerenommeerde musici weet te verbinden als jurylid. Voor de categorie toptalent realiseert de 

organisatie nog extra maatwerk in deskundigheid. De goede kwaliteit van de jury’s staat mede 

garant voor de hoge kwaliteit die de vioolconcoursen gemiddeld laten horen en ongetwijfeld 

zullen blijven vertonen.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De inkomstenstrategie van Vioolconcoursen is gericht op meer subsidies en 

merkwaardigerwijs lagere eigen inkomsten dan in het verleden. Vooral omdat de organisatie 
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hiervoor geen verklaring geeft, vindt de commissie dit een zwak punt van het 

ondernemerschap. Te meer omdat Vioolconcoursen heeft laten zien goede ervaring te hebben 

met private fondsen, samenwerkingspartners, donateurs, vrienden en crowdfunding. De 

bijdragen uit de steunstichting zullen ook in de komende periode de grootste batenpost zijn, 

wat een comfortabele situatie is.  

 

Met betrekking tot marketing en communicatie beschrijft Vioolconcoursen helder de 

kwantitatieve doelen voor de komende periode. Haar wervings- en mediabeleid kenmerkt zich 

door een goede mix van mensen uit het ‘eigen circuit’, gratis publiciteit, Tivoli Vredenburg en 

media, zowel online, zoals.Facebook en YouTube, als offline, zoals NTR. Het effect van de 

media-inzet weet Vioolconcoursen overtuigend weer te geven. Het bevreemdt de commissie 

des te meer dat de publieks- en sponsorinkomsten, bij een dergelijke inzet op marketing, terug 

gaan lopen. 

 

Vioolconcoursen heeft als kleine organisatie uiteenlopende samenwerkingspartners die 

overtuigend beschreven voordelen opleveren. Zij is zich er ook van bewust dat samenwerking 

grenzen kent: zo zoekt de organisatie geen inhoudelijke samenwerking met conservatoria 

voor programma’s en jurysamenstelling om haar eigen onafhankelijkheid te waarborgen. 

Niettemin liggen er, getuige de inhoud van de aanvraag, kansen voor samenwerking die 

Vioolconcoursen nog kan benutten, zoals de samenwerking met andere concoursen, 

bijvoorbeeld in backoffice en marketing.  

 

De financiële uitgangspositie is redelijk gunstig met onder meer een behoorlijk eigen 

vermogen. De commissie vindt de hierboven genoemde verwachte daling van eigen 

inkomsten echter zorgelijk. Dat lijkt nogal in contrast met de redelijk marktgerichte aanpak die 

uit de aanvraag naar voren komt en wekt bij de commissie geen vertrouwen in een stabiele 

bedrijfsvoering.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

De commissie constateert dat de deelnemers afkomstig zijn uit vrijwel het hele land. 

Aandachtspunt is de provincie Limburg waar in de afgelopen edities vrijwel geen deelnemers 

vandaan kwamen. Niettemin heeft Vioolconcoursen een landelijk bereik en de commissie 

beoordeelt de geografische spreiding dan ook als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                           

De commissie waardeert de fusie van de vioolconcoursen tot deze nieuwe organisatie. Voor 

de ontwikkeling van viooltalent vormt de reeks laagdrempelige concoursen een belangrijk 

middel. Samen met de Viooldagen zorgt de organisatie voor een jaarlijks evenement van jong 

talent en de vioolmuziek. Daarmee levert Vioolconcoursen volgens de commissie een 

herkenbare bijdrage aan de pluriformiteit van de infrastructuur voor talentontwikkeling. 

Samengevat beoordeelt de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit als voldoende. 
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Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Vioolconcoursen kent een redelijke systematiek voor monitoring en evaluatie. Ze evalueert de 

verschillende edities kwalitatief en kwantitatief. Vioolconcoursen beschrijft dat zij ook de 

ontwikkeling van de prijswinnaars volgt, maar de commissie vindt deze wijze van het volgen 

van de talenten niet overtuigend. Ook had ze graag meer aandacht voor het functioneren van 

de eigen organisatie gezien bij de monitoring en evaluatie van de activiteiten. Samengevat 

beoordeelt de commissie de aandacht voor monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed en het ondernemerschap en 

samenwerking voldoende. De geografische spreiding beoordeelt zij als goed en de 

pluriformiteit voldoende. Ook de aandacht voor monitoring en evaluatie vindt ze voldoende. 

Stichting Nederlandse Vioolconcoursen behaalt hiermee in totaal 9 van de maximaal te 

behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten deze aanvraag te honoreren bij voldoende budget. 
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NJO 
 

Stichting NJO (hierna NJO) vraagt subsidie aan voor het onderdeel Talentontwikkeling van de 

Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor 

haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

NJO € 1.920.000 € 1.681.000 € 1.500.000 

 

NJO is een Nederlandse orkest- en ensemble-academie die de meest getalenteerde 

conservatoriumstudenten uit binnen- en buitenland wil ondersteunen bij het opbouwen van 

een professionele carrière als musicus. Daarnaast wil ze een breed publiek in aanraking laten 

komen met een breed spectrum aan klassieke muziek, uitgevoerd door aanstormend jong 

talent. Juist die combinatie van deze twee doelen onderscheidt NJO naar eigen zeggen van 

een opleiding of een concours. Onderscheidend noemt ze ook dat ze alle programma´s zelf 

samenstelt en voorbereidt. De optredens maken onlosmakelijk deel uit van het totale project. 

Het publiek kan deelgenoot zijn van het maakproces, wat extra kleur en inhoud geeft aan de 

ervaring van zowel makers als publiek.  

 

NJO-musici krijgen de kans om ervaring op te doen in orkest- en ensemblespel en eigen 

producties te maken onder begeleiding van vooraanstaande coaches, docenten en dirigenten. 

Die kans is volgens NJO belangrijk voor een succesvolle carrière. Ze wijst erop dat vrijwel alle 

Nederlandse musici in professionele orkesten en ensembles bij NJO ‘het vak geleerd’ hebben. 

NJO gelooft in de combinatie van een intensieve voorbereidingsperiode, direct gevolgd door 

enkele optredens. Door een grote groep musici van hoog niveau bij elkaar te brengen op één 

plek en hen te koppelen aan gerenommeerde coaches en dirigenten worden aldus NJO in 

korte tijd grote resultaten geboekt.  

 

Musici krijgen de kans door te groeien van bijvoorbeeld orkestmusicus via aanvoerder van een 

sectie tot een optreden met een eigen ensemble of zelfs tot Young Artist in Residence. 

Daarnaast leren ze hoge artistieke kwaliteit te combineren met veel flexibiliteit, bijvoorbeeld 

om in telkens wisselende omstandigheden steeds kwaliteit te leveren. De doorlopende leerlijn 

krijgt extra vorm door intensieve samenwerking met het JeugdOrkest Nederland en 

professionele orkesten.  

 

Jaarlijks zijn er twee grote projecten: de NJO Wintertournee langs grote Nederlandse 

concertzalen en de NJO Muziekzomer Gelderland met orkesten, ensembles en een 

buitenlandse tournee. Deelnemers worden door middel van audities geselecteerd. Verder is er 

een jaarlijkse selectie van de Young Artist in Residence, zijn er samenwerkingen met andere 

disciplines en zijn er door het jaar heen diverse andere activiteiten voor NJO-musici. 

Doelgroep zijn de meest getalenteerde conservatoriumstudenten (18-26 jaar) van 

Nederlandse, en, in de zomer, ook een aantal Europese conservatoria.  

 

NJO ontvangt momenteel € 420.250,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het kader 
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van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-

2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie vindt de reguliere festivalprogrammering van de NJO Muziekzomer Gelderland 

voor deze aanvraag niet relevant. Zij vindt dat alleen de activiteiten voor directe 

talentontwikkeling van de NJO-orkestleden subsidiabel zijn in het kader van de onderhavige 

regeling en richt haar advies op deze activiteiten en niet op de verdere festivalactiviteiten. 

 

NJO heeft een gedegen structuur voor de werving en selectie van kandidaten. De nauwe 

samenwerking met conservatoria met een orkestprofiel, zelfs vastgelegd in een convenant, is 

daar een voorbeeld van; begeleid door een offline- en onlinecampagne en de inzet van 

docenten en eerdere deelnemers. De selectie is goed georganiseerd via twee auditierondes 

voor een gekwalificeerde jury. Voor de Muziekzomer werft NJO ook in het buitenland.  

 

De mogelijkheid voor deelnemers om gedurende enkele weken samenspelervaring op te doen 

binnen NJO en daarbij ook uitstapjes te maken naar andere disciplines zoals opera, 

beschouwt de commissie als een stevig en gevarieerd programma voor talentontwikkeling. Ze 

vindt de begeleidingsmethodes gedegen en gericht op hoge kwaliteit, die NJO daarmee ook 

kenmerkt als topjeugdorkest. Ook de flexibiliteit die van de orkestleden wordt gevraagd 

vanwege het reizen langs verschillende podia is een waardevol onderdeel van het leertraject. 

De commissie heeft er vertrouwen in dat NJO haar goede programma en begeleiding zal 

handhaven. 

 

De commissie constateert dat NJO over hooggekwalificeerde musici beschikt, niet alleen als 

orkestlid, maar ook in de rollen van juryleden, begeleiders, coaches, trainers en 

auditiecommissieleden. NJO hanteert daarbij voor de laatst genoemde rollen ook duidelijke 

selectiecriteria als kwaliteit, ervaring, specifieke vakkennis en didactische vaardigheden.  

Vervolgtrajecten op de relatief lange leertijd bij NJO (tot 26 jaar) zijn er ruim voldoende, 

constateert de commissie. Met haar praktijkgerichte opzet, waarbij musici de kans krijgen 

ervaring op te doen in orkestspel op hoog niveau, biedt de NJO-periode voldoende 

ingrediënten om de vervolgtrajecten gekwalificeerd in te gaan. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

NJO heeft volgens de commissie een redelijke financieringsmix met behoorlijk succes in 

fondsenwerving. Deze ruim voldoende strategie wil zij de komende jaren grotendeels 

voortzetten. Niettemin wil NJO een groter beroep op subsidie doen om een verwacht tekort op 

de begroting te compenseren. Een inhoudelijke onderbouwing hiervoor mist de commissie in 

de aanvraag en bovendien vindt zij dat NJO nog wat ondernemender mag worden. Zo is het 

de commissie opgevallen dat NJO geen deelnemersbijdragen vraagt, rechtstreeks van 

deelnemers of van samenwerkende conservatoria. Dee commissie beveelt aan dit te 
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onderzoeken. 

 

NJO heeft een gedegen aanpak voor marketing en communicatie, naar zowel deelnemers als 

publiek en stakeholders. Zo zet zij een uitgebreide Customer Relationship Management-

database in voor het volgen en werven van haar deelnemers. Uit de aanvraag blijkt volgens 

de commissie echter onvoldoende of ze dit systeem ook inzet om de publieksdoelgroepen te 

bewerken en te volgen, en hoe NJO aan publieksbinding doet. Ook mist de commissie een 

relatie tussen de inspanningen voor marketing en communicatie en behaalde of te behalen 

publieksaantallen. Niettemin vindt de commissie de marketing en communicatie goed 

geregeld. 

 

De commissie vindt NJO sterk in haar netwerk van samenwerkingspartners. Dat betreft zowel 

Jeugd Orkest Nederland (JON) in de ontwikkelingslijn van jonge musici, professionele 

orkesten (voor bijvoorbeeld juryleden), conservatoria, Grachtenfestival Amsterdam (voor 

nieuw publiek en inkomsten) en Orpheus Apeldoorn voor huisvesting en repetitieruimtes. De 

commissie is er ruim voldoende van overtuigd dat deze samenwerkingsverbanden bijdragen 

aan de slagkracht van NJO. 

 

De financiële uitgangspositie van NJO is niet gunstig, gelet op diverse indicatoren. De 

komende jaren lijkt dat ook niet beter te worden. De commissie vindt het in dat kader zorgelijk 

dat NJO haar subsidieafhankelijkheid groter wil maken. Ook al heeft ze voldoende zakelijke 

kennis om duidelijk inzicht te hebben in de eigen situatie, de gekozen maatregelen zijn 

tamelijk conservatief. Het is de commissie opgevallen dat de overheadkosten relatief hoog 

zijn. Zij vindt dat de samenwerking met het JON en de gezamenlijke huisvesting kansen biedt 

op meer efficiëntie in de bedrijfsvoering. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als ruim 

voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

De deelname aan NJO is, zo constateert de commissie, in de afgelopen jaren steeds 

internationaler geworden. De Nederlandse deelnemers zijn afkomstig uit vrijwel alle 

provincies. Daarmee beoordeelt de commissie de geografische spreiding als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

NJO neemt met haar meerjarige talentontwikkeling voor allround orkestmusicus een 

herkenbare positie in, zowel in de Nederlandse muzieksector als in de sector van de 

talentontwikkeling. De focus op een internationaal vergelijkbaar kwaliteitsniveau door 

optredens in binnen- en buitenland versterkt deze positie. Hoewel er ook andere orkesten 

actief zijn op dit gebied, voorziet NJO nog steeds in een behoefte in de sector klassieke 

muziek. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als voldoende. 

 

 



59 
 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

NJO kent een gedegen monitoring- en evaluatiesystematiek waarbij ze zowel de ontwikkeling 

van de talenten, de uitvoering van en waardering voor de activiteiten, als het functioneren van 

de organisatie regelmatig volgt. Hierbij maakt ze gebruik van feedback en informatie uit 

verschillende bronnen: deelnemers, publiek, stakeholders, bestuur en interne medewerkers. 

De uitkomsten van de monitoring en evaluatie zet NJO in voor verbetering en keuzes in 

beleid. Samengevat beoordeelt de commissie de aandacht voor monitoring en evaluatie als 

goed. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed en het ondernemerschap en 

samenwerking ruim voldoende. De geografische spreiding vindt zij goed en de pluriformiteit 

voldoende. De aandacht voor monitoring en evaluatie is goed. Stichting NJO behaalt hiermee 

in totaal 11 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten deze aanvraag te honoreren, maar met een lager bedrag dan 

gevraagd. Voor de gevraagde extra subsidie ziet de commissie geen inhoudelijke 

noodzaak. Aanvullende argumenten zijn de in begroting vervlochten kosten voor de 

festivalprogrammering van de Muziekzomer die de commissie niet subsidiabel acht in 

het licht van de onderhavige regeling. Gelet op haar oordeel over ondernemerschap, in 

het bijzonder de relatief hoge overheadkosten en de kansen op een efficiëntere 

bedrijfsvoering door meer samenwerking met JeugdOrkest Nederland vindt ze een 

lager bedrag passender en adviseert ze een bijdrage van € 1.500.000,00 toe te kennen. 

Daarbij adviseert de commissie het bestuur van het Fonds aan het NJO te vragen om 

een aangepaste begroting en een aangepast voorstel voor de prestatieafspraak gericht 

op de activiteiten voor directe talentontwikkeling van de NJO-orkestleden. 
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NOWHERE 
 

Stichting Nowhere (hierna te noemen Nowhere) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de activiteiten van de Poetry Circle in de periode 2017-

2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

NOWHERE € 680.000 € 0 € 500.000 

 

Nowhere is een artistieke vrijplaats voor jonge mensen die hun talent voor kunst en cultuur 

willen ontwikkelen. Uit de voorliefde van Nowhere voor nieuwe creatieve uitingen van jonge 

mensen is Poetry Circle Nowhere (hierna Poetry Circle) voortgekomen, een landelijk netwerk 

voor jonge, schrijvende performers en performende schrijvers van 15 tot 25 jaar. De 

activiteiten binnen Poetry Circle zijn gericht op de ontwikkeling van talent en identiteit, van het 

genre spoken word en van een markt voor spoken word performances en cursussen. 

Nowhere wil dit bereiken door jonge mensen te inspireren om zich als schrijvende performer 

binnen een Poetry Circle te ontwikkelen, hen podia te bieden en een landelijk netwerk te 

vormen om kennis te delen, uitwisseling te bevorderen en zichtbaarheid te vergroten. 

Uiteindelijk wil Nowhere dat toptalent de mogelijkheid krijgt zich als zelfstandig maker te 

manifesteren en aansluiting te vinden bij het reguliere theater-, muziek-, literair en 

festivalcircuit en eventueel ook het kunstvakonderwijs. 

 

De talenten werken binnen Poetry Circle met zelfgeschreven teksten, waarbij persoonlijke 

ervaringen het uitgangspunt vormen. Behalve artistieke vrijplaats wil Poetry Circle ook een 

plek zijn waar talenten bezig zijn met wie ze zijn en wat ze willen zeggen. Ze krijgen 

verschillende lessen aangeboden en de kans om te performen; zo leren ze niet alleen van 

professionals, maar ook van elkaar.  

 

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

 Het Poetry Circle programma: trainingen, producties en presentaties binnen Poetry 

Circles in verschillende steden. 

 De topgroep van Poetry Circle: excellente talenten vanuit de verschillende Poetry 

Circles die zich willen manifesteren als zelfstandige spoken word artiesten maken 

jaarlijks een voorstelling. Zij geven ook les aan de deelnemers binnen de Poetry 

Circles. Ieder jaar krijgen twee excellente talenten de mogelijkheid van individuele 

coaching rondom een specifieke leervraag.  

 Het landelijk netwerk: uitwisseling, kennisdeling en communicatie tussen en voor alle 

Poetry Circles. In het interstedelijk trainingsprogramma krijgen deelnemers de 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en zich samen te verdiepen in specifieke 

thema's of zich te laten inspireren door internationale masters.  
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Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De werving verloopt via een open call en een landelijke campagne. Daarnaast spelen 

partnerorganisaties volgens Nowhere een grote rol. Hoe de wervingscampagne in elkaar zit 

en op welke manier Nowhere haar doelgroep wil bereiken, legt ze summier uit, maar gelet op 

de gestage aanwas van Poetry Circles en deelnemers in het hele land heeft de commissie wel 

vertrouwen in de opzet van de werving. Tijdens selectierondes doen deelnemers auditie, 

waarbij er naast een soloperformance ook een gesprek met de individuele deelnemers is. De 

commissie waardeert deze intensieve selectiemethode en heeft vertrouwen in de coaches die 

de selectie verzorgen. De commissie had de aanvraag wel sterker gevonden als Nowhere 

haar selectiecriteria had vermeld. Het geheel waardeert de commissie als ruim voldoende.  

 

De Poetry Circles kennen een drietrapsraket van trainen, produceren en presenteren. De 

commissie beoordeelt de werkwijze met de principes Teach the Trainer en het toptalent als 

peer educator als goed. Deze maken het programma gelaagd en sluiten goed aan bij de 

doelgroep. Het model om in verschillende steden te werken vindt de commissie ook goed; 

Nowhere doet de eerste zet en vervolgens rollen lokale partijen het verder uit.  

 

Poetry Circle werkt met coaches, regisseurs, dramaturgen en gastdocenten. De coaches zijn 

leden uit de topgroep die worden opgeleid via het Teach the Trainer-traject. De commissie 

waardeert dat Nowhere inzet op een lerend team dat samen kwaliteitsvoorwaarden opstelt en 

deelt. De commissie ziet dat talenten onder goede begeleiding een stap zetten van een 

persoonlijke zoektocht naar presentaties en performances voor publiek. De commissie heeft 

vertrouwen in het artistiek-inhoudelijke team dat dit vormgeeft en waardeert de begeleiding als 

goed. 

 

Nowhere wil de komende periode extra aandacht geven aan een betere aansluiting tussen het 

informele spoken-wordcircuit en het professionele veld. De commissie waardeert deze 

ambitie, maar vindt de uitwerking hiervan nog summier. Gelet op de resultaten die Nowhere 

tot nu toe heeft bereikt, waardeert de commissie de aandacht voor vervolgtrajecten als ruim 

voldoende.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De commissie vindt de geambieerde inkomstenmix met bijdragen van deelnemers, publiek, 

private fondsen en overheden voldoende divers, maar de aan het Fonds gevraagde bijdrage 

hoog. Zij waardeert de ambitie van Poetry Circles om haar eigen inkomsten de komende tijd te 

verhogen en voor minder dan 50% afhankelijk te zijn van overheden, maar zij vindt de 

achterliggende strategie nog mager. Positief vindt zij wel dat Nowhere goed zicht heeft op de 

verschillende risico’s die spelen rond haar financiering. Gelet op de magere strategie 

beoordeelt de commissie de werving van inkomsten niet hoger dan ruim voldoende. 

 

De commissie is enthousiast over de inzet van Nowhere voor marketing en communicatie. De 

marketingaanpak kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met lokale organisaties en 
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de inzet van vooral online media. Poetry Circles zijn nog relatief onbekend buiten de al 

geformeerde groep deelnemers. De commissie waardeert daarom het idee van Nowhere om 

de topgroep in te zetten en via optredens op bekende podia in het land meer bekendheid te 

genereren. De samenwerking met de lokale partners vindt de commissie positief. Ze 

waardeert de inzet voor marketing en communicatie als goed. 

 

Nowhere werkt binnen Poetry Circles samen met zeven lokale partners die bekend zijn binnen 

het lokale culturele circuit en daar de doelgroep goed kennen. Daarnaast werkt Nowhere 

internationaal samen met Spoken Word Educators London. De commissie is positief over de 

sterke samenwerkingsvorm die Nowhere gevonden heeft met intensieve en minder intensieve 

samenwerkingsverbanden. Ze ziet de samenwerkingsmogelijkheden op taal en beeld als een 

spannende keuze en waardeert de connecties die Nowhere zoekt om haar programma te 

versterken. 

 

De financiële uitgangspositie van Nowhere is gunstig. De commissie heeft vertrouwen in de 

interne organisatie waar, gelet op de opzet en uitrol van de Poetry Circles, voldoende zakelijke 

kennis aanwezig is. De commissie had wel een duidelijker verband tussen plannen en 

financiering willen zien, zeker waar het gaat om de hoogte van het aangevraagde 

subsidiebedrag. Gelet op het geheel beoordeelt de commissie de bedrijfsvoering als goed.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

De afgelopen jaren is het aantal provincies waar deelnemers van Poetry Circles vandaan 

komen gestegen. Deelnemers kwamen uit gemiddeld zes Nederlandse provincies. Er wordt in 

diverse steden gewerkt. De commissie waardeert dat Nowhere ook met meiden uit AZC’s 

werkt en beoordeelt de geografische spreiding als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Spoken word is een jong genre en Nowhere heeft hierin een voortrekkersrol op zich genomen 

waar het gaat om talentontwikkeling. Jongeren leren hun schrijf- en performancetalent 

ontwikkelen door te werken met coaches en een eigen peergroup. Zij leren schrijven vanuit 

persoonlijke ervaringen en krijgen een combinatie aangeboden van trainingen, optredens en 

presentaties. Dit maakt Poetry Circles tot een relevante en onderscheidende uitbreiding 

binnen de infrastructuur. De commissie beoordeelt de pluriformiteit dan ook als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Nowhere besteedt de nodige aandacht aan monitoring en evaluatie. Ze monitort de uitvoering 

van de activiteiten en evalueert de waardering ervan. Ook het functioneren van de eigen 

organisatie evalueert ze, zowel intern als extern. Daarnaast monitort Nowhere de ontwikkeling 

van de deelnemers in gesprekken. De systematiek hiervoor kan volgens de commissie nog 

verbeterd worden. Zij waardeert het dat Nowhere zich oriënteert op een alternatief hiervoor in 

samenspraak met Goldsmith University en Spoken Word Educators London. Samengevat 
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beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende.  

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed, evenals het ondernemerschap 

en de samenwerking. De geografische spreiding vindt ze voldoende. Ze beoordeelt de 

pluriformiteit als goed. De monitoring en evaluatie vindt ze voldoende. Stichting Nowhere 

behaalt hiermee 11 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren. Gelet op haar oordeel 

ondernemerschap adviseert zij om deze aanvraag niet te honoreren voor het volledig 

gevraagde bedrag, maar voor € 500.000,00. 
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PopSport 
 

Stichting Popsport (hierna Popsport) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

PopSport € 1.000.000 € 560.000 € 560.000 

 

Popsport wil jonge, getalenteerde en gemotiveerde (pop)muzikanten, acts en bands zichtbaar 

maken, ondersteunen en hun een duidelijk ontwikkelingstraject aanbieden. Popsport geeft aan 

vanuit een keten van doorlopende leerlijnen te werken en zoekt de kracht van samenwerking 

met partners binnen de popmuziek. Popsport scout lokaal en regionaal jong muziektalenten, 

coacht en steunt deelnemers actief en intensief op regionaal niveau om hen vervolgens op 

landelijk niveau te begeleiden, activeren en introduceren. Ze stimuleert - via het Popsport 

Network - de aansluiting op en doorstroom naar de (professionele) praktijk, 

samenwerkingsprojecten en mbo- of hbo-vervolgopleidingen.  

 

Het regionale Popsport Coaching Programma werkt samen met partners aan het begin van de 

talentontwikkelingsketen en met vo-scholen om deelnemers (12-20 jaar) te werven. Na 

intakegesprekken stelt Popsport met geselecteerde deelnemers leerdoelen vast en verricht 

een nulmeting. Het Popsport programma is een intensieve mix van individuele workshops 

(waaronder het maken van een studio-opname) en plenaire bijeenkomsten waar ontmoeting, 

live optreden en workshops centraal staan (Kick Off en de Workshopdag). Zo werken 

deelnemers in de eerste helft van een kalenderjaar toe naar publiek toegankelijke Regio 

Showcases.  

Uit elke Popsportregio stroomt vervolgens één deelnemer door naar het verdiepende Popsport 

Coaching NL Programma, dat direct na de zomer start. Dit is een mix van personal coaching, 

externe workshop, plenaire bijeenkomsten met workshops (Kick Off en de Inspiratiedag) en 

werkt toe naar het grote landelijke en voor publiek en business toegankelijke Popsport 

Showcase Festival. 

 

Parallel aan beide programma’s loopt het hele jaar het Popsport Network Programma. 

Minimaal een keer per maand biedt dit onder meer workshops, masterclasses, proeflessen, 

optreedplekken en studiotijd voor deelnemers en oud-deelnemers. Met haar aanbod en 

activiteiten, samen met of geheel door derden aangeboden, probeert Popsport Network voor 

deelnemers de brug naar relevante vervolgtrajecten te slaan.  

 

De doelgroep van Popsport Coaching zijn jongeren die, alleen, binnen een act of met een 

band, toe zijn aan een volgende stap. Popsport staat open voor jong talent in alle 

(pop)genres. De doelgroep van het aansluitende Popsport Network zijn (oud)Popsport-

deelnemers tussen de 16 en 24 jaar met de motivatie en kwaliteiten voor een volgende stap. 

Popsport vraagt meer subsidie aan het Fonds om het Network- en coachingprogramma te 

kunnen uitbreiden en de personele bezetting.  
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PopSport ontvangt momenteel € 140.000,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het 

kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 

2013-2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Popsport heeft volgens de commissie een voldoende overtuigende aanpak voor werving en 

selectie. Haar onlineaanpak is laagdrempelig voor beginnende popmusici. Daarnaast is er een 

gecombineerde online- en offline wervingscampagne met inzet van haar netwerk van 

persoonlijke relaties op vele plekken. Popsport werft ook tijdens de workshops op scholen 

voor voortgezet onderwijs. Er zijn twee selectiemomenten, waaronder een intakegesprek, 

maar het is de commissie onduidelijk welke criteria Popsport daarbij precies hanteert. Voor het 

landelijk programma geldt als criterium de sterkste leerontwikkeling.  

In haar tamelijk logistieke verhaal maakt Popsport duidelijk dat de afgesproken leerdoelen in 

het intakegesprek het daarna uit te voeren programma van individuele en groepsbegeleiding 

bepalen. In een Regio Showcase tonen deelnemers hun vorderingen op alle terreinen tijdens 

een liveoptreden. De trajectcoaches kiezen een deelnemer die aan het landelijk programma 

mee mag doen. Het landelijk programma kent eenzelfde opbouw als het regionaal 

programma, nu met een personal coach als begeleider. De commissie vindt onduidelijk wat er 

van alle evaluaties is geleerd voor de opbouw en invulling van de programma’s. 

 

De commissie ziet dat Popsport over veel begeleiders met uiteenlopende expertise beschikt 

die voor het tweeledige programma nodig zijn, zowel lokaal, regionaal als landelijk en passend 

bij de verschillende fasen van het Popsport Coaching programma. De criteria voor werving 

van begeleiders zijn ook duidelijk geformuleerd. Popsport wil het coachingprogramma verder 

laten groeien en vraagt daarvoor ook meer subsidie van het Fonds.  

Popsport beschrijft helder haar positie in de keten en besteedt in haar programma voldoende 

aandacht aan vervolgtrajecten. Daarbij gaat het zowel om formele trajecten binnen het 

kunstvakonderwijs als om informele trajecten zoals de Popronde. Ook kent PopSport het 

eigen PopSportNetwork voor oud-deelnemers om aansluiting met de top van de 

muziekpiramide te realiseren. De commissie vindt de meerwaarde van het Network voor de 

aansluiting op de vervolgtrajecten echter beperkt. 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als ruim 

voldoende. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De strategie van Popsport voor het werven van inkomsten vindt de commissie in principe ruim 

voldoende, maar gezien de groeiambities niet geheel overtuigend. Voor de geambieerde forse 

groei streeft Popsport hogere subsidie-inkomsten na, evenals meer eigen inkomsten. 

Ambitieuze doelen, maar niet over de hele linie overtuigend onderbouwd vindt de commissie. 

Zo worden de deelnemersbijdragen verdubbeld, maar meldt Popsport ook dat de doelgroep 

weinig te besteden heeft, waardoor de deelnemersbijdrage klein moet blijven.  
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Marketing en communicatie heeft Popsport goed georganiseerd met systematisch drie 

publiekskringen: publiek direct rond de deelnemers, publiek via lokale en regionale netwerken 

en algemeen publiek. De commissie mist nog wel doelstellingen en kwantificering van 

publieksbereik. Popsport zet overtuigend een breed palet aan on- en offline media in waarbij 

populaire (digitale) communicatiemiddelen en -kanalen onder jongeren leidend zijn. 

Persoonlijk contact en het live podium blijven voor PopSport de belangrijkste middelen.  

 

Popsport kent vele en diverse samenwerkingspartners. Zo werkt ze voor talentontwikkeling 

nauw samen met twaalf mbo- en hbo-kunstvakopleidingen, met als belangrijkste partner de 

Popafdeling van het Conservatorium van Amsterdam. Ook werkt ze samen met partijen als de 

(individuele) popkoepels en lokale netwerken van interdisciplinaire talentontwikkelaars. Verder 

werkt Popsport samen met Pinguïn, het grootste online radiostation van Nederland.  

 

Popsport kent een relatief gunstige financiële uitgangspositie. Zo zijn er voldoende buffers bij 

tegenvallende resultaten. De groeiambities voor de komende jaren vindt de commissie qua 

inkomsten nog niet geheel overtuigend onderbouwd. De summiere informatie over de centrale 

organisatie biedt het beeld van een kleine staf, maar geeft weinig inzicht in de bedrijfsvoering.  

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Popsport kent deelnemers uit alle provincies. Als Popsport haar groeiambities realiseert – en 

ook alle provincies bijdragen - zullen de deelnemersaantallen per provincie naar verwachting 

verder groeien. Gelet hierop beoordeelt de commissie de geografische spreiding als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Popsport speelt een duidelijk herkenbare rol als landelijk opererende 

talentontwikkelingsorganisatie in de popmuziek voor jongeren van 12 tot 24 jaar. Ook de 

provinciale en regionale samenwerkingspartners spelen daarin volgens de commissie een 

belangrijke rol. Onderscheidend is Popsport in de combinatie van een lokaal-regionaal traject 

met voor de snelle doorgroeiers een landelijk traject. Binnen het aanbod van 

talentontwikkeling in de popmuziek vindt de commissie het aanbod van PopSport voldoende 

herkenbaar. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Popsport kent met AMACK een gedegen monitorings- en evaluatiesystematiek, waarbij ze 

zowel de ontwikkeling van de talenten, de uitvoering van en waardering voor de activiteiten als 

het functioneren van de eigen organisatie regelmatig volgt. Dit systeem maakt de overdracht 

van informatie tussen diverse partijen mogelijk en is ook te gebruiken voor de waardering voor 

de activiteiten en het functioneren van de organisatie. Samengevat beoordeelt de commissie 

de monitoring en evaluatie als goed. 
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Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit ruim voldoende en het 

ondernemerschap en de samenwerking goed evenals de geografische spreiding. De 

pluriformiteit vindt zij voldoende. Ze beoordeelt de monitoring en evaluatie als goed. Stichting 

Popsport behaalt hiermee in totaal 11 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld, het 

behaalde aantal punten en de financiële afweging voor het onderdeel talentontwikkeling 

als geheel, deze aanvraag te honoreren ter hoogte van de huidige subsidie, te weten € 

560.000,00. 
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Popwaarts 
 

Stichting Popwaarts (hierna Popwaarts) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor het organiseren van Popronde in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Popwaarts € 340.000 € 0 € 340.000 

 

Popronde is een landelijk platform voor ontwikkeling en presentatie van talentvolle 

Nederlandse popmuzikanten. Van zo’n 1.300 aanmeldingen stomen 50 acts zich op Popronde 

klaar voor een professionele muziekcarrière, meldt Popwaarts in haar aanvraag.  

Muzikanten ontwikkelen zich door deelname aan Popronde creatief, professioneel en 

organisatorisch. Dit gebeurt via intensieve speelervaring, coaching en begeleiding, de opbouw 

van een netwerk van professionals uit de muziekindustrie en landelijke media, en intensieve 

samenwerking met andere muzikanten. Popronde noemt haar aanpak van non-formeel leren 

(begeleid leren door doen) onderscheidend.  

Een professionele selectiecommissie, bestaande uit sleutelfiguren uit de muziekindustrie, kiest 

uit de aanmeldingen 135 acts met deelnemers tussen de 18 en 25 jaar. Criteria zijn: eruit 

springen in het betreffende genre, potentie om door te breken, een potentiële aanvulling op de 

Nederlandse popmuziek, oorspronkelijkheid, zeggingskracht, presentatie, een 

vertegenwoordiging van alle genres en een evenredig aantal acts uit heel Nederland. 

 

De 135 acts toeren tijdens Popronde langs 700 uiteenlopende podia in 40 steden in 

Nederland met in totaal 120.000 bezoekers. De deelnemende jongeren krijgen coaching en 

begeleiding. De 50 acts met de meeste potentie ofwel de bands en artiesten die zich het 

sterkst ontwikkelen, presenteren zich tijdens Popronde Special aan professionals uit de 

popmuzieksector en landelijke media. Deze selectie is in handen van de artistiek leider, 

technisch coördinator, coördinator marketing en lokale coördinatoren. Aanwezige 

professionals en media geven deelnemers na Popronde een podiumplek en media-aandacht 

of bieden hen een platencontract aan, aldus de aanvraag. 

 

Volgens Popwaarts maken veel succesvolle deelnemers na Popronde een tour langs 

landelijke podia en festivals of brengen ze een album uit bij een landelijke platenmaatschappij. 

Voor een aantal deelnemers resulteerde Popronde in optredens op Pinkpop en Lowlands. 

Popronde voert gesprekken met Lowlands over een jaarlijkse presentatie van Popronde-acts. 

Ook een aantal Nederlandse poppodia heeft interesse in een programma met een selectie van 

de beste Popronde-acts van afgelopen editie. Tot slot zijn er plannen voor een 

uitwisselingstraject met Vlaams poptalent. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Popwaarts heeft de werving voor Popronde volgens de commissie goed georganiseerd met 

een fijnmazig scoutingnetwerk van bijvoorbeeld muziekonderwijs, lokale coördinatoren en 
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oud-deelnemers. Een off- en onlinecampagne met mediapartners, eigen website en sociale 

media ondersteunt de werving. Ook de regionale en landelijke selectie vindt de commissie 

goed georganiseerd en met heldere criteria.  

 

De commissie vindt de kwaliteit van de selectiecommissieleden en begeleiders goed. 

Popwaarts weet muziekprofessionals en lokale coördinatoren uit een breed spectrum van 

organisaties en bedrijven te werven. Ze vindt het ook goed dat sommige coaches en 

medewerkers van Popsport, een talentbegeleidingstraject voor een jongere leeftijdscategorie, 

ook selectiecommissielid zijn van Popronde.  

 

Popronde kent een goed werkbaar programma. Het motto ‘Al doende leert men’ maakt de 

systematiek weliswaar wat impliciet, maar voorziet duidelijk wel in de leerbehoeften van deze 

doelgroep en staat dicht bij de praktijk. Publieksopbouw is een van de sterke aspecten van het 

programma, mede dankzij de gemiddeld twaalf keer dat jongeren met hun act optreden buiten 

hun eigen regio. Werken aan een goede podiumpresentatie, sterk eigen repertoire, goede 

geluidstechniek, productie, financiën en promotie staan hierbij voorop. De begeleiding daarvan 

is goed georganiseerd in een samenspel tussen de artistiek leider, de technisch coördinator 

en zijn medewerkers, de coördinator marketing en communicatie en lokale coördinatoren. De 

begeleidingsmethode bestaat uit persoonlijke gesprekken van de coördinatoren met de 

deelnemers.  

 

Met haar praktische aanpak is Popronde sterk gericht op een zelfstandig vervolg voor de 

deelnemers ofwel op ‘zelfontbranding’. Alle ingrediënten zijn aangeleverd en geleerd tijdens 

Popronde: daarna moet het vanzelf gaan. Daarnaast organiseert Popronde een tour langs 

diverse podia en Noorderslag voor de winnaars. Ze werkt aan meer speelplekken zoals bij 

Lowlands. De commissie beoordeelt deze aanpak als ruim voldoende. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

Om Popronde te laten groeien kiest Popwaarts als inkomstenstrategie voor een stevig 

gewortelde brede financieringsmix. Deze bestaat uit realistische subsidieaanvragen en veel 

eigen inkomsten. Zo zullen meer activiteiten leiden tot meer bijdragen van deelnemende podia 

en meer publieksinkomsten. Dit sterke ondernemerschap geeft in combinatie met de goed 

onderbouwde ambities voor inkomstengroei het vertrouwen dat Popwaarts haar ambities ook 

zal waarmaken. Resumerend vindt de commissie dit een goede inkomstenstrategie. 

 

Marketing en communicatie is in de ogen van de commissie goed geregeld. Zo gebruikt 

Popronde met succes, gezien de aanmelding van 1300 acts, een beproefd fijnmazig 

scoutingnetwerk. Voor de werving van publiek zet ze offline, online en sociale media in en 

spelen bovendien de acts zelf en de lokale coördinatoren een belangrijke rol. Handboeken 

communicatie en sociale media moeten zorgen voor de consistentie in de communicatie. Elke 

stad heeft een eigen Facebookpagina en Twitteraccount. Een sterk punt in het verkrijgen van 

draagvlak bij financiers en beleidsmakers is het feit dat de deelnemende locaties de grootste 
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sponsors van het festival zijn.  

 

Popwaarts beschrijft in de aanvraag uitgebreid haar samenwerkingsverbanden voor 

talentontwikkeling met als kern de 700 locaties in 40 steden en de lokale coördinatoren die 

meestal afkomstig zijn uit het muziekonderwijs. De locaties financieren niet alleen mee, maar 

bedrijven ook eigen promotie. Landelijke mediapartners geven de promotie extra kracht. 

Popronde beschikt hiermee volgens de commissie over een zeer goed netwerk waarmee de 

organisatie haar slagkracht overtuigend vergroot.  

 

De financiële uitgangspositie is gezien de meeste kengetallen redelijk gunstig, al is het eigen 

vermogen in verhouding tot de jaarlijkse baten niet hoog. De kleine vaste bezetting van de 

landelijke organisatie wordt bij de geambieerde groei bescheiden uitgebreid. Popwaarts 

verwacht geen hogere huisvestings- en overheadkosten door de nagestreefde groei. In het 

algemeen ademen aanvraag en beleidsplan zakelijke kennis. De commissie heeft met dit alles 

de indruk dat de bedrijfsvoering goed is. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Uit de geleverde gegevens over de afgelopen periode blijkt dat Popronde in alle provincies 

plaatsvindt en zal blijven plaatsvinden. Bovendien blijkt er een gestaag stijgende lijn in het 

aantal steden en podia waar Popronde plaatsvindt, het aantal leden van selectiecommissies 

en aantal optredens in de afgelopen drie jaar. Gelet op de ambities van de organisatie is er 

ook vertrouwen dat de geografische spreiding nog aan intensiteit zal winnen. 

Samengevat beoordeelt de commissie de geografische spreiding als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Popwaarts onderscheidt zich van andere talentontwikkeling in de popmuziek door haar 

aanpak van non-formeel leren en begeleid leren door doen, evenals door haar lokale en 

landelijke organisatie waarbij de deelnemers de kans krijgen om veel en ook voor een nieuw 

publiek op te treden. Binnen het aanbod van talentontwikkeling in de popmuziek vindt de 

commissie het aanbod van Popwaarts voldoende herkenbaar en beoordeelt zij de 

pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Popwaarts besteedt aandacht aan monitoring en evaluatie, maar kent hiervoor geen gedegen 

systematiek waarbij alle gevraagde onderwerpen aan bod komen. De ontwikkeling van 

deelnemers legt ze vast in een logboek. De realisatie van de activiteiten monitort ze met 

kwantitatieve gegevens, aangevuld met een interne en externe evaluatie op verbeterpunten. 

Er is weinig aandacht voor de waardering van Popronde en haar activiteiten en voor het 

functioneren van de organisatie. Samengevat beoordeelt de commissie de aandacht voor 

monitoring en evaluatie als voldoende. 
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Conclusie  

 

De commissie beoordeelt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed, evenals het 

ondernemerschap en de samenwerking. De geografische spreiding vindt zij goed en de 

pluriformiteit voldoende. De aandacht voor monitoring en evaluatie is voldoende.  

Stichting Popwaarts behaalt hiermee in totaal 11 punten van de maximaal te behalen 18 

punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten deze aanvraag te honoreren ter hoogte van het gevraagde 

bedrag van € 340.000,00. 
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Prinses Christina Concours 
 

Stichting Prinses Christina Concours (hierna PCC) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Prinses Christina Concours € 870.000 € 670.000 € 770.000 

 

PCC wil alle kinderen in Nederland kennis laten maken met muziek en hen stimuleren hun 

muzikale talenten te ontwikkelen. Haar talentontwikkelingsprogramma omvat regionale en 

lokale evenementen die voor kinderen en jongeren goed toegankelijk zijn. PCC houdt in haar 

werkwijze rekening met de aard van de doelgroep. Voor kinderen van 12 tot 19 jaar (20 jaar bij 

jazz en 21 jaar bij zang en compositie) wil zij het maken van bijzondere muziek en jazz 

stimuleren evenals het componeren ervan. De Muziekwedstrijd richt zich op kinderen van 4 tot 

en met 12 jaar. 

 

De concoursen (klassiek, jazz en compositie) vinden plaats volgens een kindvriendelijke 

formule en omvatten stimulerende nevenactiviteiten, zoals cursussen voor podiumpresentatie, 

het verminderen van podiumangst en etiquette, en een scala aan optredens in binnen- en 

buitenland.  

 

De rijdende concertzaal, de Classic Express, functioneert als podium en ontmoetingsplaats 

voor duizenden basisschoolkinderen en ruim honderd jonge muzikanten vanaf 12 jaar die daar 

met jong publiek leren omgaan. PCC leidt de presentatoren, meestal 

conservatoriumstudenten, op met speciaal hiervoor ontwikkelde cursussen.  

 

In 2015 vond de eerste editie plaats van De Muziekwedstrijd (voorheen Prinses Christina 

Junior Concours) met circa 800 deelnemers. Sociale media spelen een belangrijke rol bij de 

werving hiervoor. Daartoe geselecteerde prijswinnaars van het grote Concours geven via 

chats antwoord op alle mogelijke vragen van de deelnemers. De organisatie verwacht dat De 

Muziekwedstrijd de komende jaren sterk zal groeien, zowel in omvang als inhoud.  

 

Deelnemersaantallen bij recente edities van de activiteiten zijn: klassieke concoursen circa 

450 (12-19 jaar, zangers 21 jaar), jazzconcours circa 300 (12-20 jaar), compositieconcours 

circa 20 (12-21 jaar) en De Muziekwedstrijd circa 800 (4-12 jaar). Deelnemers krijgen 

desgevraagd studieadviezen, hulp bij het vinden van muziekinstrumenten en ondersteuning bij 

het verkrijgen van financiële hulp voor muzieklessen. Verder krijgen de meest getalenteerden 

podiumervaring. 

 

PCC vraagt extra subsidie aan voor de projecten Classic Express (€ 100.000,00) en De 

Muziekwedstrijd (€ 100.000,00). 

 

PCC ontvangt momenteel € 167.500,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het kader 
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van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-

2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Hoewel het aantal deelnemers aan de grote concoursen de afgelopen jaren is afgenomen, is 

de opzet van de werving volgens de commissie goed. Dat is vooral te danken aan het in vele 

jaren opgebouwde landelijke netwerk van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, 

muziekscholen, muziekdocenten, jeugdorkesten, conservatoria, professionele orkesten en 

regionale en landelijke podia. De laagdrempeligheid van de concoursen en wedstrijden is 

daarbij een pluspunt. Ook zet PCC, zoals bij meer onderdelen, nieuwe digitale mogelijkheden 

in.  

 

De commissie is enthousiast over de kindvriendelijke opzet van de concoursen die ertoe 

bijdragen dat zoveel mogelijk kinderen muziek blijven maken. Ieder kind doet podiumervaring 

op en krijgt ook een jurygesprek met tips en aanmoedigingen, wat de commissie een zinvol 

onderdeel vindt van de begeleiding. De concoursen, met onder meer een mooie landelijke 

finale, vormen tegelijk de scoutingplek voor talenten die met verdere begeleiding naar een 

carrière toewerken, inclusief doorstroming naar andere vormen van talentontwikkeling. De 

commissie heeft er vertrouwen in dat het programma, inclusief begeleiding en jurering, ook de 

komende jaren zeer goed zal zijn. De commissie waardeert het dat PCC met De 

Muziekwedstrijd een activiteit heeft ontwikkeld om ook de allerjongsten te stimuleren muziek 

te maken, maar zij ziet De Muziekwedstrijd vooral als een mooie voorloper en wervingskanaal 

voor de grote concoursen en minder als talentontwikkeling. Voor de Classic Express ziet zij 

wel een rol in de talentontwikkeling. De optredens die jonge talenten daar verzorgen vormen 

volgens de commissie een waardevolle aanvulling op hun podiumervaring en leert hen met 

verschillende publieksgroepen te communiceren. De commissie waardeert de follow-up na de 

concoursen: de op individueel niveau en behoefte toegesneden coaching en het organiseren 

van samenspel en podiumoptredens. Dat laatste gebeurt via de eigen Classic Express, maar 

ook op scholen, in verzorgingshuizen en op reguliere podia. Op deze optredens krijgen de 

jonge musici ook feedback. De commissie heeft er op basis van het plan vertrouwen in dat 

PCC deze vervolgtrajecten ook de komende jaren goed zal uitvoeren. PCC zorgt voor 

gekwalificeerde juryleden en begeleiders met educatieve ervaring, bij voorkeur 

vooraanstaande musici en docenten van conservatoria die feeling met kinderen hebben. Dat 

biedt volgens de commissie voldoende garantie op een succesvolle begeleiding. Daarbij 

beschikt de organisatie over een uitgebreid netwerk om talenten door te verwijzen voor een 

volgende stap in hun ontwikkeling.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

PCC kent een brede financieringsmix en laat een doordachte visie op en strategie voor het 

verwerven van inkomsten zien. De commissie respecteert de weloverwogen beslissing van 

PCC om publieks- en deelnemersinkomsten geen rol van betekenis te laten spelen in het te 

voeren financiële beleid, opdat de activiteiten laagdrempelig kunnen blijven. Ook lijken de 
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meeste concertruimtes niet op een groot publiek ingesteld.  

 

De commissie ontwaart in het plan een veelzijdige professionele aanpak van marketing voor 

doelgroepen van deelnemers en een algemeen publiek, met heldere specificaties voor de 

verwachte aantallen per activiteit en indicaties voor publieksbereik. De commissie mist in het 

plan wel een relatie tussen de marketinginspanningen en het hiermee gerealiseerde 

publieksbereik.  

 

PCC zet helder uiteen met welke partijen en met welk doel ze samenwerkt voor 

talentontwikkeling en om de slagkracht van de organisatie te vergroten. Ze kan hierbij bouwen 

op een in vele jaren opgebouwd netwerk.  

 

De financiële uitgangspositie van PCC is niet heel goed. De commissie heeft wel vertrouwen 

in de aanwezige zakelijke kennis die onder meer blijkt uit scenario’s die PCC heeft klaarliggen 

in het geval van tegenvallende resultaten.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

De herkomst van de deelnemers aan de concoursen is over het algemeen goed gespreid over 

Nederland. Dat is ook het geval bij de Muziekwedstrijd. Het is de commissie wel opgevallen 

dat er bij de concoursen voor compositie en jazz geen deelnemers uit Drenthe, Flevoland en 

Zeeland komen. Bij compositie ontbreken niet alleen deelnemers uit deze provincies maar ook 

uit Brabant en Limburg. Een punt van aandacht voor de komende jaren. De commissie 

beoordeelt de geografische spreiding als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De commissie erkent de zeer onderscheidende aanpak van PCC in Nederland, waarbij ze zich 

ook steeds weer weet te vernieuwen. Vooral in de klassieke muziek heeft PCC van oudsher 

een sterke positie. Maar ook in de jazz heeft de organisatie inmiddels een behoorlijke positie 

opgebouwd. PCC levert hiermee volgens de commissie een onmisbare bijdrage aan de 

infrastructuur voor talentontwikkeling. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit 

als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

PCC besteedt aandacht aan monitoring en evaluatie, maar kent hiervoor volgens de 

commissie geen gedegen systematiek. Talenten krijgen feedback en hun ontwikkeling wordt 

gevolgd. Daarnaast evalueert PCC de activiteiten inhoudelijk en procesmatig, maar de 

waardering ervan komt in de aanvraag niet expliciet aan de orde. De commissie mist verder 

aandacht voor het functioneren van de eigen organisatie binnen de evaluatieactiviteiten. 

Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 
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Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed, evenals het ondernemerschap 

en de samenwerking. De geografische spreiding vindt zij goed, evenals de pluriformiteit. De 

aandacht voor monitoring en evaluatie beoordeelt ze als voldoende. Stichting Prinses 

Christina Concours behaalt hiermee in totaal 13 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren met een bijdrage van € 770.000,00. 

De verhoging ten opzichte van het huidige subsidiebedrag is bedoeld voor de Classic 

Express. 
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Ricciotti Ensemble 
 

Stichting Ricciotti Ensemble (hierna Ricciotti) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Ricciotti Ensemble € 760.000 € 680.000 € 680.000 

 

Vanuit haar missie muziek te maken overal en voor iedereen geeft het Ricciotti uitvoeringen 

op plaatsen die niet als concertpodia worden gezien en is ze thuis in diverse stijlen muziek. Ze 

speelt voor een divers publiek en zoekt dit actief op op plekken waar mensen wonen, werken 

of recreëren. Ricciotti wil talentontwikkeling en de muzikale orkestpraktijk combineren met een 

sociaal-maatschappelijke functie. Het talentontwikkelingstraject is bedoeld voor amateurs en 

conservatoriumstudenten met een minimumleeftijd van 18 jaar en is gericht op de muzikaal-

technische ontwikkeling en bredere artistiek-sociale ontwikkeling van de orkestleden. Het 

traject bestaat uit repetities onder begeleiding van professionele dirigenten en repetitoren, het 

opdoen van ervaring binnen zeer diverse muziekstijlen en van solistische ervaring. Ook zijn er 

aanvullende workshops voor podiumpresentatie en publiekscontact, stages in samenwerking 

met vakopleidingen en compositie- en arrangeeropdrachten. Naast ondersteuning van 

(artistieke) staf, workshopleiders en repetitoren is er onderlinge coaching door leden en oud-

leden.  

 

In 2015 organiseerde het Ricciotti, in samenwerking met zestig jeugdorkesten en 

muziekscholen, voor het eerst het JuR Festijn. Op deze zogeheten Ricciottidag speelden 

jeugdorkesten en jonge amateurmusici samen. De ambitie van Ricciotti is om het JuR Festijn 

tweejaarlijks te organiseren om zo effectief inhoud te geven aan samenwerking met het 

voorland. Ook wil Ricciotti de relatie met de beroepspraktijk intensiveren door samenwerking 

met tournees. Tot slot wil Ricciotti in de komende jaren meer compositieopdrachten uitzetten, 

om zo haar repertoire te vergroten. 

Voor de periode 2017-2020 vraagt ze een hogere bijdrage van het Fonds voor de verankering 

van het JuR Festijn, de arrangeerwedstrijd en het uitbreiden van de staf met 0,3 fte.  

 

Ricciotti ontvangt momenteel € 170.000,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het kader 

van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-

2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Ricciotti werft haar orkestleden bij conservatoria, studentenorkesten, culturele instellingen en 

onderwijsinstellingen. De commissie waardeert deze brede werving. Zij had wel graag meer 

informatie gehad over de gehanteerde selectiecriteria, maar de aanwezige kwaliteit in het 

orkest geeft haar voldoende vertrouwen in het selectieproces van Ricciotti. Gelet op het 
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geheel beoordeelt de commissie de werving en selectie als goed. 

 

Hoewel de omschrijving ervan weinig concreet is, is de commissie enthousiast over het 

programma dat Ricciotti haar deelnemers biedt, met training van zowel muzikale als sociale 

vaardigheden en veel aandacht voor presentatie en het spelen voor ander publiek dan het 

doorsnee concertpubliek. De commissie vindt de ervaring die de orkestleden zo opdoen een 

waardevolle aanvulling op het kunstvakonderwijs, ook met het oog op de toekomst van de 

klassieke muziek. De commissie waardeert het ook dat Ricciotti aandacht besteedt aan 

componeren en arrangeren. Het JuR Festijn ziet de commissie als een mooie uitbreiding van 

de activiteiten van Ricciotti, maar zij ziet te weinig meerwaarde voor de talentontwikkeling. 

Vanwege de weinig concrete omschrijving van het programma komt het oordeel ondanks het 

enthousiasme van de commissie niet hoger dan goed.  

 

Ricciotti werkt binnen haar talentontwikkeling samen met experts uit het orkestvakgebied en 

ook oud-leden spelen een grote rol in de begeleiding. Het inzetten van oud-orkestleden als 

coaches voor de huidige deelnemers vindt de commissie een pluspunt. Zij waardeert de 

kwaliteit en expertise van de begeleiders als goed.  

 

De commissie vindt de aandacht die Ricciotti besteedt aan vervolgtrajecten al met al goed. De 

ervaringen die de orkestleden opdoen, vormen een nuttige voorbereiding op het professionele 

leven van een muzikant anno nu en de uitwisseling met oud-leden laat huidige leden zien 

waar ze later terecht kunnen komen. Maar de commissie had het op prijs gesteld als Ricciotti 

hier uitvoeriger en vooral ook concreter aandacht aan had besteed in de aanvraag.  

De argumenten voor het verhogen van het subsidiebedrag vindt de commissie niet voldoende 

uitgewerkt. Mede hierom kiest ze ervoor om de nieuw te ontwikkelen activiteiten niet financieel 

te ondersteunen.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

Ricciotti verwerft haar inkomsten in een realistische financieringsmix. Voor de komende 

beleidsperiode zet ze in op een verbreding van deze mix. De commissie waardeert deze 

ambitie en de achterliggende visie en strategie, maar merkt op dat de organisatie substantieel 

lagere publieksinkomsten begroot. Zij vindt dit jammer en mist ook een toelichting hierop. De 

commissie waardeert de wijze waarop Ricciotti inkomsten verwerft en de gehanteerde 

strategie daarbij uiteindelijk als goed.  

 

De gebruikte marketingmix sluit aan bij de brede en diverse doelgroep. In de toekomst wil 

Ricciotti inzetten op een stafmedewerker sociale media. De commissie vraagt zich af of 

daarvoor een aparte medewerker aangetrokken moet worden of dat de (jonge) leden van 

Ricciotti hier allicht zelf een rol in kunnen spelen. Naast de bestaande doelgroep en het 

gangbare culturele publiek weet Ricciotti door haar bijzondere projecten in sociale instellingen 

een zeer grote en diverse groep ander publiek te bereiken. Vanuit de missie ‘muziekkwaliteit 

overal en voor iedereen’ geeft zij haar marketingbeleid vorm en trekt zij de leerervaring van de 

afgelopen jaren door in de komende planperiode. De commissie beoordeelt de inspanningen 
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van Ricciotti voor marketing en communicatie als goed.  

 

Ricciotti werkt met veel partners samen, ook binnen het sociaal-maatschappelijk spectrum, 

zoals gezondheidszorgcentra, besloten instellingen, wijken en buurten. Ze wil zich ook meer 

op samenwerking met het kunstvakonderwijs richten. In 2016 wil Ricciotti een samenwerking 

aangaan met een kwartiermaker. De commissie is hierover positief, omdat Ricciotti hiermee 

ook haar werk buiten haar standplaats verrijkt. De samenwerking met (amateur)verenigingen 

wil ze in de komende jaren een structureler karakter geven. De commissie ziet met deze 

keuze, dat Ricciotti steeds meer zoekt naar lokale samenwerking en waardeert dit. De 

commissie vindt de wijze waarop en de mate waarin Ricciotti samenwerking zoekt zeer goed. 

 

De financiële uitgangspositie van Ricciotti is gunstig. De bedrijfsvoering oogt solide. De 

stichting heeft een goed beeld van haar financiële positie en maakt in het activiteitenplan in 

het algemeen duidelijk hoe zij de organisatie verder wil ontwikkelen. Ricciotti wil de interne 

organisatie in de toekomst beter aan laten sluiten op talentontwikkeling. Ze wil de staf 

uitbreiden opdat iedere medewerker zich volledig kan inzetten op zijn kerntaak. De commissie 

waardeert de bedrijfsvoering van Ricciotti als goed.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie ondernemerschap en samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Leden van Ricciotti zijn afkomstig uit ten minste zeven Nederlandse provincies en uit diverse 

landen buiten Nederland. Het valt de commissie op dat het zwaartepunt in Noord- en Zuid-

Holland ligt. De commissie beoordeelt de geografische spreiding gelet op het geheel als 

voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Ricciotti heeft een bijzondere plek binnen de infrastructuur van talentontwikkeling van de 

orkesten. Zij richt zich, naast het ontwikkelen van muzikaal-technische kwaliteiten ook op het 

ontwikkelen van vaardigheden om contact te maken met zeer divers publiek in zeer 

wisselende sociaal-maatschappelijke omgevingen. Ricciotti wil bovendien met haar 

talentontwikkelingsfunctie een voorbeeld zijn voor professionele orkesten en opleidingen. Ze 

neemt deze rol zeer serieus en zoekt naar uiteenlopende samenwerkingen om deze uit te 

breiden. De commissie vindt dat het Ricciotti hiermee een unieke bijdrage levert aan de 

infrastructuur en beoordeelt de pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Ricciotti besteedt aandacht aan monitoring en evaluatie, maar kent hiervoor geen gedegen 

systematiek. Ze wil een monitorsysteem opzetten om oud-leden te kunnen volgen in hun 

carrière met als doel een permanent volgsysteem op te bouwen. Dit systeem lijkt zich enkel te 

richten op voormalige deelnemers en niet op huidige deelnemers. Het volgen van de 

deelnemers geschiedt nu nog minimaal. Ricciotti vraagt actief om feedback van 

samenwerkingspartners en publiek. In evaluaties is aandacht voor de realisatie van de 

activiteiten en hoe die verbeterd kan worden. Er lijkt nog geen structurele aandacht te zijn voor 
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het functioneren van de eigen organisatie. Gelet op het geheel beoordeelt de commissie de 

monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed, evenals het ondernemerschap 

en de samenwerking. De geografische spreiding vindt de commissie voldoende en de 

pluriformiteit goed. De aandacht voor monitoring en evaluatie is voldoende. Stichting Ricciotti 

Ensemble behaalt hiermee 11 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren, maar niet de gevraagde verhoging 

van subsidie toe te kennen. Ze vindt het JuR Festijn een mooie uitbreiding van de 

activiteiten van Ricciotti, maar ziet te weinig meerwaarde voor de talentontwikkeling. 

Ook vindt ze binnen de financiële afweging voor de sector als geheel de uitbreiding van 

de staf van het Ricciotti van een te geringe noodzaak om verhoging van de subsidie 

van het Fonds te rechtvaardigen. Ze adviseert het Fonds dan ook om Ricciotti de 

komende periode met eenzelfde subsidiebedrag als voorheen - € 680.000,00 - te 

ondersteunen. 
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Solid Ground 
 

Stichting Solid Ground (hierna Solid Ground) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Solid Ground € 400.000 € 400.000 € 400.000 

 

Ruim tien jaar geleden hebben Bryan Druiventak, nu directeur en artistiek leider, en Alida 

Dors, nu co-artistiek leider Solid Ground opgericht vanuit hun passie voor hiphopdans en de 

overtuiging van de theatrale mogelijkheden ervan. De organisatie omarmt het hiphopcredo 

‘Each One Teach One’. Solid Ground wil jongeren inspireren, stimuleren en opleiden tot goed 

getrainde urban dansers met theatrale capaciteiten en een breed hiphopdansidioom, die 

kunnen meedraaien in het professionele (hiphop)dansveld. Naast de principes van 

hiphopdans en verschillende danstechnieken leren de dansers de cultuur- en 

ontstaansgeschiedenis van hiphop. Internationale masters trainen de dansers en stimuleren 

hen zich theatraal te uiten.  

 

Solid Ground geeft haar lesprogramma weer als een piramide bestaande uit drie lagen: 

Community, Talent en Masters. Iedere activiteit op ieder niveau mondt uit in een presentatie.  

 

Het Mastertraject is het meest intensieve talentontwikkelingstraject. Hierin vormen 

(inter)nationale masters de meest getalenteerde hiphopdansers (17-23 jaar) tot een coherente 

productiegroep die kan functioneren in het professionele veld. Solid Ground organiseert twee 

Mastertrajecten, één in 2017-2018 en één in 2019-2020, elk bestaande uit vijf blokken. Jonge 

makers fungeren als Personal Assistants (P/A’s) van deze masters en leren van hen hun 

hiphopfilosofie. In de acht tot tien weken voorafgaand aan de komst van de master trainen de 

P/A’s de dansers in deze filosofie. Ook krijgen jonge makers of maakcollectieven ruimte voor 

onderzoek in de Artist in Residence. Solid Ground is een coalitie aangegaan met Backbone, 

het hiphopdansgezelschap van Alida Dors, om daarmee vanaf 2017 de top van het 

Mastertraject te verhogen. Waar Solid Ground zich focust op het trainen van topdansers, richt 

Backbone zich in een aanvullend traject op het begeleiden van jonge makers. 

 

De Talentlaag omvat landelijke lestrajecten waarin on- en offline trainingsmethoden 

gecombineerd worden. Daarnaast is er een lokale Amsterdamse Talentlaag, bestaande uit 

een theatrale demogroep met twee technische demogroepen, namelijk de Stand-up crew en 

de Breakdance crew.  

 

Van onderaf bouwt Solid Ground aan een eigen community met Stand-Up- en Breakdance-

kidslessen, bootcamps voor jongeren, lessen in het primair en voortgezet onderwijs, 

buurttrajecten, een programmeerlijn voor urban arts met de Tolhuistuin en Community in 

Residence. 
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Solid Ground gelooft dat de steilste groeicurve te bereiken is door talenten bloot te stellen aan 

diverse artistieke visies. Daarom werkt zij samen met diverse partijen, vaak onafhankelijke 

professionals uit het (inter)nationale hiphop- en theaterdansveld of van kunstacademies. Zij 

voert met urban ketenpartners overleg in de Urban Support Group en maakt daarnaast deel 

uit van een hiphophuizennetwerk. Backbone is haar meest organische en logische 

doorstroompartner. Daarnaast stromen dansers door naar kunstvakopleidingen, 

dansgezelschappen als Danstheater AYA en Don't Hit Mama en de praktijk van hiphopdocent.  

 

Solid Ground ontvangt momenteel jaarlijks € 100.000,00 subsidie van het Fonds.  

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Solid Ground biedt zowel beginnende dansers als ervaren en ambitieuze dansers en makers 

mogelijkheden om zich artistiek te ontwikkelen. Bewust van haar maatschappelijke functie zet 

zij zich actief in voor het verlagen van drempels voor jongeren die niet vanzelfsprekend in het 

theater en met hiphopdans in aanraking komen. In haar aanpak van werven en selecteren van 

jong talent sluit Solid Ground zoveel mogelijk aan bij de behoeften, capaciteiten en 

groeimogelijkheden van de deelnemer. Door gestructureerd te werken met een netwerk van 

lokale en landelijke lespartners vergroot zij bovendien haar landelijke bereik. De commissie 

waardeert de werving en selectie daarom als goed. 

  

In het licht van deze regeling beschouwt de commissie enkel de Master- en Talenttrajecten als 

talentontwikkelingsactiviteiten. Wel spreekt zij haar waardering uit voor de connectie die Solid 

Ground weet te behouden met haar Communitylaag en de ontwikkellijn die zij van daaruit 

weet door te trekken naar boven. Ze vindt het aangeboden programma goed beschreven. Het 

bedient zowel gedreven uitvoerende dansers als dansers met maakambities. De verbinding 

die Solid Ground in haar projecten aangaat met haar sociale en maatschappelijke context, 

bijvoorbeeld door wijkbewoners te betrekken, acht de commissie ook van belang. Gelet op het 

geheel beoordeelt zij het aangeboden programma als goed. 

 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van het artistieke kernteam, Bryan Druiventak en Alida 

Dors, alsmede de door hen ontwikkelde aanpak als goed. Solid Ground brengt de jongeren in 

aanraking met een breed palet aan artistieke visies en werkwijzes, door het betrekken van 

ervaren en gewaardeerde hiphopchoreografen en -dramaturgen uit binnen- en buitenland, 

waaronder Lloyd Marengo, Abou Lagraa, Anne Nguyen en Katja Hieminga. De commissie 

denkt dat dit een diverse, gedegen en passende begeleiding voor de talenten oplevert. 

 

De aandacht van Solid Ground voor het doorstromen van talentvolle jonge dansers en makers 

naar vervolgtrajecten is volgens de commissie goed. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de nauwe 

samenwerkingsverbanden met professionele dansgezelschappen als AYA en Backbone en 

kunstvakopleidingen. De commissie vindt dat Solid Ground als broedplaats van jong talent 

een belangrijke basis legt voor de hiphopdanssector en voor verschillende netwerken en 

circuits voorziet in een nieuwe aanwas van talenten. Bovendien geeft Solid Ground blijk van 

groeiende zelfreflectie op haar eigen rol in de keten en een actieve houding in samenwerking 

en netwerkvorming binnen de urban arts sector, onder meer binnen de Urban Support Group.  
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Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De commissie beoordeelt de inkomstenwerving van Solid Ground als ruim voldoende. Er is 

een brede mix aan eigen inkomsten, waaronder deelnemersbijdragen en inkomsten uit 

commerciële opdrachten en studioverhuur. Ze hanteert een helder gemotiveerde prijsstrategie 

voor deelnemende talenten. Een kanttekening plaats de commissie wel bij de flinke 

subsidieafhankelijkheid van de organisatie. Naast de gevraagde bijdrage bij het Fonds vraagt 

zij meerjarige financiële ondersteuning aan bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). 

 

De marketing en communicatie van Solid Ground beoordeelt de commissie als goed. Solid 

Ground heeft helder beschreven hoe zij haar marketing organiseert, op welke doelgroepen ze 

zich richt en waarom online en social media daarin een prominente rol spelen. De inzet van 

online tutorials is in dat kader interessant. De samenwerking met 

jongerencommunicatiebureau COEN, die voor Solid Ground onderzoek deed naar de 

effectiviteit van de ingezette middelen, waardeert de commissie. Solid Ground weet haar 

marketingplannen ook voldoende cijfermatig te onderbouwen. 

 

In de aanvraag geeft Solid Ground blijk van een gedegen analyse van het veld en haar eigen 

positie daarin. Met welke partijen zij samenwerkt om haar kwaliteit en doelmatigheid te 

versterken vindt de commissie helder naar voren gebracht. Zo werkt Solid Ground voor de 

werving en ontwikkeling van haar dansers samen met logische en relevante partners 

verspreid over het land, waaronder HipHopHuis Rotterdam en Urban House Groningen. Door 

haar samenwerkingsrelaties letterlijk in kaart te brengen maakt Solid Ground ook haar in-, 

door- en uitstroommogelijkheden inzichtelijk. De coalitie met Backbone oogt voor de 

commissie logisch en efficiënt. De commissie beoordeelt de mate waarin en de wijze waarop 

Solid Ground samenwerkt als goed.  

 

Haar financiële uitgangspositie is niet heel goed, maar Solid Ground beschrijft haar 

bedrijfsvoering helder en geeft blijk van aandacht voor en aanwezigheid van zakelijke kennis. 

Ze noemt haar financiële risico’s en beschrijft hoe ze haar uitgaven kan aanpassen bij 

tegenvallende inkomsten, wat logischerwijs gevolgen zal hebben voor de output van de 

organisatie. Door haar bedrijfsprocessen te documenteren zijn functies en taken 

overdraagbaar gemaakt. Mede gelet op de ontwikkeling die Solid Ground als organisatie de 

afgelopen periode heeft laten zien, heeft de commissie vertrouwen in haar bedrijfsvoering en 

beoordeelt ze deze als goed. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Uit de deelnemerslijsten 2013-2015 blijkt dat de deelnemers van de 

talentontwikkelingsactiviteiten ieder jaar voornamelijk afkomstig waren uit Noord-Holland en 

daarnaast uit ten minste drie andere provincies. Over de jaren is het bereik van deelnemers uit 



83 
 

andere provincies toegenomen. De commissie concludeert daarom dat Solid Ground een 

bovenregionaal bereik heeft en beoordeelt de geografische spreiding als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Hoewel er de afgelopen jaren in verschillende steden in Nederland hiphop- of urban 

voorzieningen zijn opgericht, vindt de commissie dat Solid Ground een onmisbare bijdrage 

levert aan de infrastructuur voor de ontwikkeling van jong hiphopdanstalent. Solid Ground 

geeft blijk van een sterk bewustzijn van haar eigen positie in het veld en blijft haar eigen profiel 

aanscherpen. Het realiseren van de doorlopende leerlijn, waarbij Solid Ground erin slaagt 

dicht bij haar community te blijven en tegelijkertijd te investeren in de theatrale intelligentie en 

brede hiphop ontwikkeling van jong toptalent, maakt haar activiteiten en functie volgens de 

commissie onderscheidend en uniek. Samengevat beoordeelt de commissie de bijdrage aan 

de pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Solid Ground volgt de ontwikkeling van de deelnemers regelmatig, zowel binnen als buiten 

Solid Ground. Daarvoor heeft ze een gedegen systematiek waarbij ze talenten test, leerdoelen 

vaststelt en deze samen bespreekt. Ook de evaluatie van het functioneren van de eigen 

organisatie via een interne systematiek plus een externe coach waardeert de commissie. De 

evaluatie van de uitvoering van activiteiten vindt zij daarentegen mager. Samengevat 

beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende.  

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed, evenals het ondernemerschap 

en de samenwerking. De geografische spreiding van de deelnemers beoordeelt ze als 

voldoende en de bijdrage aan de pluriformiteit als goed. De aandacht voor monitoring en 

evaluatie vindt ze voldoende. Solid Ground behaalt hiermee in totaal 11 van de maximaal te 

behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren. 
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Spin Off 
 

Stichting Spin Off (hierna Spin Off) vraagt subsidie aan voor het onderdeel Talentontwikkeling 

van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 

voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Spin Off € 320.000 € 250.000 € 250.000 

 

Spin Off wil de urban dans verdiepen en verder ontwikkelen. Haar doel is een brug te slaan 

tussen jonge urban dansers die zich willen ontplooien tot maker of choreograaf en het 

theatercircuit. 

 

Sinds 1998 organiseert ze een nationale breakdancewedstrijd waaraan iedereen kan 

deelnemen. De competitie bestaat uit acht voorrondes die ze verspreid over Nederland 

organiseert. Spin Off ziet de wedstrijd als een plek waar dansers kennis kunnen maken met 

elkaars werk en met nieuwe trends uit het buitenland. Bovendien kan hier nieuw talent 

gescout worden, door Spin Off zelf, maar ook door choreografen, danswerkplaatsen, 

producenten, gezelschappen en theaterprogrammeurs.  

 

De danscompetitie is de afgelopen jaren uitgebreid en Spin Off vult deze de komende periode 

aan met een showcasewedstrijd, een Mobile Dance Academy en de Hip Hop Games. Deze 

laatste zijn gebaseerd op een Frans battleconcept waarvan tijdens de Spin Off-finale de 

Nederlandse voorronde zal plaatsvinden. 

 

Spin Off richt zich ook op de doorontwikkeling van de artistieke potentie van de urban dans en 

de begeleiding van talentvolle dansers en makers die het meest opvallen tijdens de 

competitie. Jaarlijks zal ze hiervoor netwerkbijeenkomsten organiseren en vier 

coachingstrajecten voor de meer ervaren urban dansers uitvoeren. Deelnemers kunnen ook 

meedoen aan het programma van het European Hip Hop Laboratory waarvan Spin Off mede-

initiatiefnemer is. Hierdoor kunnen ze ervaring opdoen bij professionele dansgezelschappen 

uit Europa, kennis uitwisselen met andere Europese groepen en zich presenteren op 

Europese festivals. 

 

Spin Off werft de deelnemers vooral via het eigen netwerk, bestaande uit onder meer 

hiphopdansscholen, voormalige deelnemers, collega-ontwikkelaars, sociale-mediaplatforms 

en mond-tot-mondreclame. De doelgroep van Spin Off is divers in leeftijd, herkomst en 

dansniveau. 

 

Spin Off ontvangt momenteel € 62.500,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het kader 

van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-

2016.  
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Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie vindt de wijze waarop Spin Off de werving en selectie van de deelnemers heeft 

georganiseerd goed. Spin Off organiseert haar trajecten voor urban dansers van alle niveaus 

en benadert haar deelnemers en publiek via verschillende kanalen die vooral 

hiphopgerelateerd zijn. De goede werving in combinatie met een open inschrijving leidt tot een 

grote reikwijdte en deelname van dansers van alle niveaus. Het niveau van de finalisten en 

winnaars geeft de commissie vertrouwen in de wijze van selectie voor en gedurende de 

competitie.  

 

Naast de jaarlijkse competitie ontwikkelt Spin Off ook coachingsactiviteiten voor de urban 

dansers. De commissie is positief over het programma van de competitie en de nieuwe 

elementen die Spin Off er in de komende periode aan toevoegt. De commissie spreekt haar 

waardering uit voor de aanvullende begeleidingstrajecten, waarmee Spin Off inspeelt op de 

individuele ontwikkelbehoeften van urban dansers. Als kanttekening merkt de commissie op 

dat de inhoudelijke toelichting op het programma en begeleiding beknopt is. De inhoudelijke 

opzet is slechts op hoofdlijnen gepresenteerd, maar geeft de commissie wel ruim voldoende 

vertrouwen dat het programma een gedegen opzet kent.  

 

De commissie heeft ook meer dan voldoende vertrouwen in de aandacht van Spin Off voor 

vervolgtrajecten. Veel van de urban dansers ontwikkelen zich buiten de netwerken van een 

vakopleiding om tot professional. De commissie waardeert het dat Spin Off met haar aanbod 

wil inspelen op de behoefte van dansers die zich verder willen ontwikkelen tot maker en 

bewust op zoek gaat naar passende netwerken en werkvormen om voor deze groep van 

meerwaarde te zijn. De commissie vindt het positief dat Spin Off hiervoor in direct contact 

staat met professionele (internationale) urban makers waar deelnemers mee kunnen 

samenwerken. Ook zijn er concrete contacten met professionele productiehuizen die met 

urban dansers willen werken. 

 

Spin Off heeft een groot netwerk in de urban-dansscene opgebouwd en werkt samen met 

relevante professionals die de kwaliteit van de trajecten mede kunnen ondersteunen. De 

commissie is voldoende overtuigd van de kwaliteit van de begeleiders en docenten en van 

voldoende afstemming daarvan op het niveau van de deelnemers en de gewenste output. 

 

Op basis van deze overwegingen waardeert de commissie de artistieke en inhoudelijke 

kwaliteit als ruim voldoende. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De commissie heeft waardering voor de ambitie van Spin Off om financieel te groeien, maar 

vindt deze nog te weinig gekoppeld aan een inhoudelijke ambitie en het activiteitenplan. De 

strategie voor het verwerven van inkomsten is slechts summier uitgewerkt en de commissie 

mist een realistische aanpak voor het behalen van de financiële doelen en een strategie bij 

tegenvallende inkomsten. Zij vindt het teleurstellend dat de organisatie de voorziene groei 

vooral bij overheden en fondsen neerlegt. De sponsorinkomsten en inkomsten vanuit publiek 

en deelnemers groeien niet in gelijke mate.  
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Spin Off voert haar activiteiten uit met 1,5fte aan vast personeel plus freelancers. De komende 

beleidsperiode wil ze haar personeelsbestand uitbreiden met 0,9fte voor een nieuwe functie 

van zakelijk leider om het ondernemerschap te versterken. De commissie vindt dit een 

verstandige ontwikkeling, mede gelet op de ongunstige financiële uitgangspositie van Spin 

Off. De bedrijfsvoering kwalificeert de commissie als voldoende, maar meer strategische 

aandacht om risico’s te beperken of eigen inkomsten te vergroten is wenselijk. Maar ze vindt 

het, gelet op de beperkte budgetten en het streven om het ondernemerschap te versterken, 

niet reëel om Spin Off hiervoor een hogere subsidie toe te kennen.  

 

De commissie vindt de communicatie en marketing ruim voldoende. Spin Off bereikt 

deelnemers en publiek met een multiculturele achtergrond en gebruikt daarvoor geschikte on- 

en offline media. De komende jaren wil ze het publieksbereik vergroten. Uit het meegezonden 

communicatieplan blijkt een actieve promotie van de danswedstrijd via diverse kanalen. De 

commissie merkt wel op dat Spin Off meer aandacht kan besteden aan het creëren en 

behouden van draagvlak bij financiers en beleidsmakers. 

 

Spin Off heeft veel nationale en internationale samenwerkingspartners. Nationaal betreft het 

vooral choreografen, poppodia en theaters die ze onder meer inzet voor gemeenschappelijke 

publiciteit en extra mankracht. Spin Off wil de samenwerking met deze partijen intensiveren in 

de vorm van co-productschappen voor de coachingtrajecten en de mobile academy. 

Internationaal maakt Spin Off al sinds 2009 deel uit van The European Laboratory of Hip Hop 

Dance om de kennisdeling over urban dans verder te bevorderen. Ze is een van de zes 

Europese initiatiefnemers. De commissie vindt dat Spin Off overtuigend inzichtelijk maakt hoe 

zij haar slagkracht vergroot via de diverse samenwerkingen. De commissie beoordeelt deze 

aanpak als goed.  

 

Alles overwegend waardeert de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als 

ruim voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

De commissie constateert dat Spin Off de afgelopen jaren uit gemiddeld elf provincies 

deelnemers heeft getrokken en beoordeelt de geografische spreiding als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De commissie vindt het positief dat Spin Off haar landelijke competitie, met verspreid over het 

land voorrondes, workshops en masterclasses, ook als platform inzet om 

begeleidingstrajecten voor dansers en makers te ontwikkelen. Ook ondersteunt zij jonge 

professionals in hun loopbaan en betrekt daar zowel het informele als formele netwerk bij. De 

commissie heeft waardering voor de ambitie van Spin Off om ook de internationale 

ontwikkelingen te volgen via onder meer haar deelname aan The European Laboratory of Hip 

Hop Dance. De commissie vindt dat Spin Off met haar activiteiten een unieke bijdrage levert 

aan de infrastructuur voor talentontwikkeling in de amateurkunst en waardeert de pluriformiteit 

als goed. 
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Monitoring en evaluatie    

                                                                                               

De commissie vindt het positief dat de deelnemers feedback krijgen op hun prestaties, maar 

merkt ook op dat Spin Off in de aanvraag slechts summier beschrijft hoe ze de deelnemers 

gedurende een periode volgt en monitort. Het functioneren van de eigen organisatie evalueert 

Spin Off intern tijdens bestuursvergaderingen. Ook de evaluatie van de activiteiten lijkt nog 

vooral om een interne mondelinge overdracht te gaan. De commissie vindt deze wijze van 

evalueren minimaal. Spin Off zou volgens haar een breder perspectief kunnen hanteren door 

systematisch ook samenwerkingspartners en deelnemers te bevragen over de organisatie en 

activiteiten.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende.  

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit ruim voldoende, evenals het 

ondernemerschap en de samenwerking. De geografische spreiding en de bijdrage aan de 

pluriformiteit beoordeelt ze als goed. De monitoring en evaluatie vindt de commissie 

voldoende. Spin Off behaalt hiermee in totaal 11 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds gelet op het behaalde aantal punten 

en in het bijzonder de beoordeling van deze aanvraag op de verwerving van inkomsten 

en de bedrijfsvoering, alsmede de financiële overweging voor de subsidieregeling als 

geheel deze aanvraag gedeeltelijk te honoreren en wel voor hetzelfde totaalbedrag dat 

Spin Off op dit moment ontvangt, namelijk € 250.000,00. 
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The Young Ones 
 

Stichting The Young Ones (hierna The Young Ones) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

The Young Ones € 840.000 € 0 € 0 

 

Sinds haar oprichting in 2010 is The Young Ones gevestigd in de voormalig St. Michaelskerk 

in Zwolle. Zij maakt theatervoorstellingen en voert vanuit grote verhalen met actuele thema’s 

theater- en culturele projecten uit met kinderen en jongeren van 10 tot en met 26 jaar. Theater 

ziet ze daarbij als een communicatiemiddel over de wereld, het leven, de actualiteit en het 

aandeel van de mens daarin. Het werken met jonge mensen is een artistiek-inhoudelijke 

keuze; zij geven een meerwaarde aan de verhalen. The Young Ones richt zich primair op 

jongeren die affiniteit met (podium)kunst, ambitie om op onderzoek uit te gaan en een drive 

hebben. Zij wil zich steeds meer als een multidisciplinaire 'maakplek' ontwikkelen. 

 

Artistiek leider Jeroen Kriek is bedenker van de methodiek waarmee het gezelschap jongeren 

traint en met veel jongeren voorstellingen regisseert. De focus ligt daarbij op het fysiek trainen 

van jongeren, projecten met een korte aanlooptijd en veel speelbeurten. De jongeren werken 

onder leiding van makers met ruime ervaring in mime- of fysiek theater. De leerweg die The 

Young Ones ziet voor de jongeren bepaalt de cast van de producties.  

 

De jaarlijkse projecten zijn als volgt opgebouwd: 

 Biotoop, met gemiddeld 195 deelnemers, bestaande uit 15 productiegerichte 

masterclasses (14-20 jaar), twee Young Ones festivals (10-20 jaar), een verdiepend 

Young Ones mastertraject (18+) en een Snelkookpan-voorstelling (16-26 jaar);  

 Young Ones XL productie, met gemiddeld 45 deelnemers (10-26 jaar, professionals 

niet meegerekend); 

 Young Ones kleine productie festivals, met gemiddeld 4 deelnemers (16+); en 

 Young Ones kleine productie toptalenten, met gemiddeld 6 deelnemers (18+). 

 

The Young Ones geeft aan in de komende periode samen te werken met Poppodium Hedon, 

Theater Gnaffel, Moving Academy of Performing Arts, de Noorderlingen, de Zwolse theaters 

Schouwburg Odeon en Theater De Spiegel, het Stadsfestival Zwolle, 4 Oost, Theaterschip, 

Havenwerk en de Parade. Haar dagelijkse leiding bestaat uit een klein kernteam, dat tot op 

heden voor een groot deel vrijwillig werkt, en huurt professionals op projectbasis in. Ze zet nu 

een eerste stap in het doorberekenen van de overhead.  

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De beschrijving van de werving en selectie biedt weinig concrete informatie over de 

gehanteerde doelen, instrumenten en criteria, maar geven de commissie, mede gelet op het 
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groeiend aantal auditanten, wel vertrouwen dat de werkwijze van The Young Ones voldoende 

effectief is. Zij beoordeelt de werving en selectie daarom als voldoende. 

 

De commissie constateert dat er bij The Young Ones veel aandacht is voor haar producties en 

fysieke speelstijl en minder aandacht voor de ontwikkeling van de deelnemende jonge 

talenten. De commissie kent The Young Ones als een organisatie die in staat is om bijzondere 

producties te realiseren en is ervan overtuigd dat de deelnemers daarin interessante 

ervaringen opdoen, maar zag graag meer focus en expliciete aandacht voor de ontwikkeling 

van de jongeren. Daarom beoordeelt ze de kwaliteit van het aangeboden programma als niet 

meer dan ruim voldoende.  

 

De commissie heeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de betrokken professionals, 

onder aanvoering van de ervaren regisseur en artistiek leider Jeroen Kriek. Bij het betrekken 

van makers buiten het artistieke kernteam kiest The Young Ones experts in mime- en fysiek 

theater. Dat past goed bij het trainen van jongeren in de speelstijl van The Young Ones, maar 

in hoeverre deze begeleiders aansluiten bij de individuele, en wellicht bredere, 

ontwikkelbehoeftes van de jongeren komt minder aan de orde. Desalniettemin beoordeelt de 

commissie de kwaliteit van de begeleiders als ruim voldoende. 

 

De aanvraag bevat summiere informatie over vervolgtrajecten en de wijze waarop The Young 

Ones haar deelnemers hier op voorbereidt. Ook vindt de commissie dat de organisatie 

nauwelijks actief stuurt op de doorstroming van jonge talenten. Het Young Ones mastertraject 

is bedoeld voor acteurs die de stap naar het kunstvakonderwijs willen maken, maar dit wordt 

in het plan weinig concreet uitgewerkt. Ondanks de rol die The Young Ones op zich wil nemen 

als Kunstvak Intermediair, wat wel mogelijkheden biedt om de band met het 

kunstvakonderwijs voor haar jongeren te versterken, beoordeelt de commissie de aandacht 

voor vervolgtrajecten dan ook niet hoger dan een voldoende.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als ruim 

voldoende. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De commissie constateert dat The Young Ones een redelijk diverse mix van inkomsten heeft 

uit zowel publiek, deelnemers, private partijen en overheden. Hierbinnen ligt de nadruk wel op 

overheidssubsidies. The Young Ones gaat voor de komende planperiode uit van bijna een 

verdubbeling van haar totale baten. Door het ontbreken van een gedegen onderbouwing van 

deze inkomsten en gedegen strategie voor de werving ervan, is de commissie niet overtuigd 

van de haalbaarheid van deze plannen. Gelet op het geheel beoordeelt zij de wijze waarop 

The Young Ones inkomsten anders dan overheidssubsidies verwerft en de visie en strategie 

die zij hierbij hanteert als voldoende. 

 

De commissie is positief over de professionaliseringsslag die The Young Ones wil maken voor 

de marketing en communicatie. De website en het online magazine zijn aansprekend en 

geven blijk van haar investering in online media, al kwantificeert ze deze niet. Wel had ze haar 

publieksbenadering in het plan nader mogen toelichten, ook gezien de verwachte groeiende 
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inkomsten uit recettes. De commissie beoordeelt de marketing en communicatie als ruim 

voldoende.  

 

The Young Ones geeft voldoende inzicht in haar samenwerkingsverbanden met diverse 

culturele partners en collega-gezelschappen, die grotendeels in dezelfde regio opereren. Zij 

maakt de effecten van de samenwerking met theaters en festivals aannemelijk, waarbij de 

commissie de kanttekening plaatst dat de samenwerking meer bijdraagt aan de slagkracht van 

de organisatie als producerend theatergezelschap dan talentontwikkelaar. Gelet op het geheel 

beoordeelt de commissie de wijze waarop en de mate waarin The Young Ones samenwerking 

zoekt als ruim voldoende.  

 

Uit de aanvraag blijkt dat The Young Ones voornemens is haar bedrijfsvoering te versterken. 

Waar de nadruk in haar organisatieopzet nu vooral ligt op het artistieke personeel, vindt de 

commissie meer aandacht voor de zakelijke kant van de organisatie belangrijk. Tegelijkertijd 

constateert ze dat de huidige financiële uitgangspositie van de stichting ongunstig is en dat 

The Young Ones in de aanvraag hierop te weinig reflecteert en te weinig anticipeert op de 

mogelijke risico’s. Op grond hiervan waardeert zij de bedrijfsvoering ondanks de voornemens 

niet hoger dan voldoende.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als 

voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

In de periode 2013-2015 kwam circa 80% van de deelnemers uit Overijssel, vooral uit Zwolle. 

De overige deelnemers waren afkomstig uit zeven tot tien andere provincies. Gelet op de 

kleine aantallen uit de overige provincies en de weinig inzichtelijke deelnemerslijsten kan de 

commissie niet spreken van een landelijk bereik, maar ze geeft The Young Ones wel het 

voordeel van de twijfel voor wat betreft bovenregionaal bereik.  

 

Gelet op het bovenstaande beoordeelt de commissie de geografische spreiding als 

voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Nederland kent diverse jongerentheatergroepen die op hoog niveau actief zijn. Van de 

toegevoegde waarde van The Young Ones voor de infrastructuur voor talentontwikkeling in de 

amateurkunst is de commissie onvoldoende overtuigd. Dit komt vooral door de nadruk op het 

functioneren van The Young Ones als productiekern, waarbij de professionals, hun artistieke 

visie en de voorstellingen centraal staan en er te geringe aandacht is voor de 

ontwikkelingstrajecten van de jonge spelers.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit van de infrastructuur 

voor talentontwikkeling in de amateurkunst als nihil. 
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Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De omschrijving die The Young Ones geven van hun monitoring- en evaluatiesystematiek 

bevat slechts de doelstellingen die zij hanteert om bepaalde kernwaardes te bereiken. Ook 

meldt The Young Ones dat zij iedere twee jaar een impact meting zal gaan verrichten 

waarvoor ze niet de eerder gebruikte Social Return on Investment-methode wil gebruiken 

maar meetmethodes zoals focusgroepen. The Young Ones besteedt in de aanvraag geen 

aandacht aan het systematisch volgen van de talenten, het monitoren en evalueren van de 

uitgevoerde activiteiten en de waardering daarvoor, en het monitoren en evalueren van het 

functioneren van de organisatie. De commissie beschouwt de aandacht voor monitoring en 

evaluatie gelet hierop als nihil. 

 

Conclusie  

 

De commissie beoordeelt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als ruim voldoende en het 

ondernemerschap en de samenwerking als voldoende. De geografische spreiding van de 

deelnemers vindt ze voldoende. De bijdrage aan de pluriformiteit en de aandacht voor 

monitoring en evaluatie beschouwt de commissie als nihil. The Young Ones behaalt hiermee 

in totaal 3 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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Theater Zuidplein 
 

Stichting Theater Zuidplein (hierna Theater Zuidplein) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Theater Zuidplein € 220.000 € 0 € 0 

 

Theater Zuidplein constateert dat het huidige theateraanbod op de Nederlandse podia 

nauwelijks aansluit bij nieuw publiek. Om dit publiek beter te bedienen heeft ze 

huisgezelschap Stage-Z opgericht. Daarnaast wil ze zich vanaf 2017 met Lab-Z op 

talentontwikkeling richten om een breder draagvlak voor kunst en cultuur te creëren.  

 

Theater Zuidplein presenteert Lab-Z als een leer- en werkplaats met 

talentontwikkelingstrajecten. In samenwerking met partners uit het kunstvakonderwijs en in 

talentontwikkeling wil ze amateur-, semiprofessioneel en (aanstormend) professioneel 

theatertalent hiermee leer- en werkervaring in zes opeenvolgende trajecten bieden, gericht op 

de toe- en doorstroming van talent. Lab-Z bestaat in zijn geheel uit zes trajecten, beginnend 

met grassroots kandidaten en eindigend met nieuwe professionele makers.  

 

Deze aanvraag is gericht op de eerste drie trajecten: productiegroepen voor jong 

amateurtalent (15-24 jaar), die in co-creatie multidisciplinaire theaterproducties en -

presentaties voor nieuw publiek maken onder begeleiding van theaterprofessionals. Onder ‘in 

co-creatie’ verstaat Theater Zuidplein een proces van interactie, dialoog en verregaande, 

gelijkwaardige samenwerking met één (of meer) doelgroep(en). Via stageplekken biedt Lab-Z 

studenten van kunstvakopleidingen de mogelijkheid ervaring op te doen met deze methodiek. 

 

Traject 1 heet Upstaters en is een doorstart van een bestaand traject in samenwerking met 

SKVR en de Dochteronderneming. Na een kennismakingsdag werken SKVR en de 

Dochteronderneming gedurende elf weken met beginnende amateurtalenten aan een korte, 

professioneel geproduceerde theaterpresentatie. Dit traject vindt drie keer per jaar met twintig 

deelnemers plaats. Ze werken aan de ontwikkeling van het verhaal of thema, acteren, regie, 

tekst, decor, kostuums en script.  

 

Traject 2, Southsiders, is een nieuw traject in samenwerking met DEGASTEN voor meer 

gevorderde theatertalenten. Twintig deelnemers krijgen 33 weken lang twee lessen per week. 

In co-creatie met de deelnemers en een andere doelgroep in Rotterdam voor wie 

theaterbezoek ongebruikelijk is, werkt DEGASTEN aan een theaterpresentatie over een 

gemeenschappelijk en actueel maatschappelijk thema. Nadruk ligt in dit traject op thema, spel 

en tekst, resulterend in minimaal drie voorstellingen in Rotterdam.  

 

Traject 3 is het bestaande traject Young Stage, in samenwerking met SKVR en DEGASTEN. 

Na een auditie krijgen acht semi-professionals tussen de 17 en 24 jaar een tussenjaar om uit 
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te zoeken of het theatervak voor hen toekomst heeft. Gedurende een seizoen maken zij onder 

begeleiding van professionals een voorstelling voor (v)mbo-scholieren, treden op bij (v)mbo-

scholen in diverse steden en geven 39 educatieve workshops. De inzet van regisseur Elike 

Roovers van DEGASTEN moet aan dit traject een kwaliteitsverdieping geven. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie heeft veel waardering voor de inspanningen van Theater Zuidplein om nieuw 

publiek te bereiken. Op basis daarvan verwacht ze dat Theater Zuidplein voldoende in staat is 

om de in het plan beschreven doelgroepen te werven voor haar Lab-Z-trajecten. De 

commissie kan zich vinden in de aanpak om via outreach en sociale media doelgroepen die 

kunst en cultuur niet vanzelfsprekend vinden te betrekken, maar is onvoldoende overtuigd van 

de effectiviteit van deze methodes voor de werving en selectie van jonge theatertalenten in 

een verder gevorderd stadium van hun ontwikkeling. Het voornemen om op termijn satellieten 

te creëren in diverse grote provinciesteden ziet de commissie als een kans om het bereik, nu 

nog grotendeels gericht op jongeren uit Rotterdam, te vergroten. Ze mist hiervoor evenwel een 

uitgewerkte strategie. Gelet op de genoemde kritische punten beoordeelt de commissie de 

werving en selectie als niet meer dan voldoende. 

  

De commissie is positief over het werken in co-creatie, waardoor Theater Zuidplein goed kan 

inspelen op de wensen en behoeftes van de deelnemers. Voor de uitvoering van de drie 

trajecten werkt Theater Zuidplein samen met ervaren en relevante partners. Het artistieke 

team draagt zorg voor de onderlinge samenhang van en doorstroom tussen deze trajecten. 

De trajecten zelf vindt de commissie niet erg uitgewerkt en, aangezien twee trajecten een 

doorstart en doorontwikkeling van bestaande activiteiten betreffen, had zij meer verwacht van 

de reflectie op voorgaande activiteiten. Al met al waardeert zij het aangeboden programma als 

ruim voldoende. 

 

De kwaliteit van de docenten en begeleiders acht de commissie goed. De keuze voor 

samenwerking met regisseurs en coaches past bij het werken in co-creatie. De commissie 

heeft vertrouwen in de werkwijze van Elike Roovers en Katja Hieminga, samen het artistieke 

team van Lab-Z. De inzet van andere makers en netwerken voor de ontwikkeling van de 

jongeren vindt de commissie wel beperkt. 

 

Door landelijk samen te werken met diverse partners verwacht Theater Zuidplein dat de 

deelnemers van de drie trajecten geïnteresseerd kunnen raken in een kunstvakopleiding of 

door kunnen groeien naar andere talentontwikkelingstrajecten. Deelnemers die na traject 1 of 

2 nog verder willen, verwijst zij door. Desondanks lijkt Theater Zuidplein weinig actief te sturen 

op de begeleiding en toeleiding van jong talent naar vervolgtrajecten. Gelet op het geheel 

beoordeelt de commissie de aandacht voor vervolgtrajecten als voldoende. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als ruim 

voldoende. 
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Ondernemerschap en samenwerking 

 

De commissie constateert dat Theater Zuidplein een brede financieringsmix heeft. Er is een 

flink percentage aan eigen inkomsten, bestaande uit deelnemersbijdragen, publieksinkomsten 

en bijdragen uit private middelen. Theater Zuidplein vraagt een structurele subsidie aan bij de 

gemeente Rotterdam, die de grootste batenpost vormt. De visie en strategie van Theater 

Zuidplein voor haar inkomstenwerving en de wijze waarop zij die uitvoert, geeft blijk van 

zakelijk inzicht en beoordeelt de commissie als goed. 

 

De commissie heeft vertrouwen in de wijze waarop Theater Zuidplein haar marketing en 

communicatie vormgeeft, al onderbouwt zij haar marketing- en mediabeleid niet met cijfers. 

De marketingafdeling van het theater, die ze nu ook inzet voor Lab-Z, heeft ruime ervaring in 

het benaderen van nieuw publiek. Hoe Theater Zuidplein dit vertaalt naar een strategie om 

jongeren te betrekken bij trajecten gericht op de talentontwikkeling blijft onderbelicht, maar 

gelet op haar ervaring met de Zuidplein-methodiek beoordeelt de commissie de marketing en 

communicatie als goed. 

 

Theater Zuidplein werkt met diverse partijen samen om haar activiteiten en slagkracht te 

versterken. In de periode 2017- 2020 verwacht zij dat Lab-Z het centrum van een landelijke 

samenwerking van diverse partners uit de kunst- en cultuursector wordt, gericht op diverse 

manieren om nieuw publiek te bereiken. Eén van de belangrijkste inhoudelijke 

samenwerkingspartners is DEGASTEN. De samenwerking beoordeelt de commissie als goed. 

 

De commissie constateert dat de financiële uitgangspositie van Lab-Z redelijk is, maar dat de 

financiële buffer beperkt is. De commissie mist een strategie bij tegenvallende inkomsten. De 

bedrijfsvoering oogt verder solide en de ambitie om toe te werken naar meer financiële 

zelfstandigheid waardeert de commissie. Alles overziend beoordeelt de commissie de 

bedrijfsvoering als ruim voldoende. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Uit de deelnemerslijsten 2013-2015 blijkt dat de deelnemers van de 

talentontwikkelingsactiviteiten grotendeels afkomstig zijn uit de provincie Zuid-Holland en de 

overige deelnemers uit minimaal drie andere provincies. Hoewel het om kleine aantallen per 

provincie gaat, geeft de commissie Theater Zuidplein het voordeel van de twijfel voor wat 

betreft het bovenregionaal bereik. Samengevat beoordeelt de commissie de geografische 

spreiding als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De commissie waardeert de wijze waarop Theater Zuidplein zich de afgelopen tijd als podium 

heeft weten te profileren met haar onderscheidende benadering van nieuw publiek. De 

toegevoegde waarde van de drie Lab-Z-trajecten voor de infrastructuur voor de ontwikkeling 

van jonge theatertalenten ziet zij echter onvoldoende. Nederland kent diverse 

jongerentheatergroepen die op hoog niveau actief zijn, jongeren weten te bereiken die niet 
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vanzelfsprekend met theater in aanraking komen en ontwikkelplekken bieden voor nieuwe 

makers. De commissie is er bovendien niet van overtuigd dat Lab-Z een onmisbare schakel 

vormt voor de begeleiding en doorstroming van jong theatertalent naar vervolgtrajecten. 

Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als nihil. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Theater Zuidplein volgt de ontwikkeling van de talenten, de uitvoering van en waardering voor 

de activiteiten en het functioneren van de eigen organisatie. Deze activiteiten zijn vrij 

algemeen beschreven en de samenhang tussen de verschillende onderdelen wordt niet 

duidelijk. De commissie waardeert de samenwerking met de Erasmus Universiteit en had 

graag meer gelezen over de mogelijke bijdrage van dit onderzoek aan de ontwikkeling en 

doorstroming van de deelnemers. Gezien het belang van samenwerking met 

partnerorganisaties in dit programma had ook de tussentijdse evaluatie tussen de partners 

meer aandacht mogen krijgen. Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en 

evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie beoordeelt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als ruim voldoende. Het 

ondernemerschap en de samenwerking vindt ze goed. De geografische spreiding van de 

deelnemers vindt de commissie voldoende. De pluriformiteit beschouwt ze als nihil. De 

monitoring en evaluatie vindt ze voldoende. Stichting Theater Zuidplein behaalt hiermee in 

totaal 6 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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Urban House Groningen 
 

Stichting Urban House Groningen (hierna UHG) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Urban House Groningen € 240.000 € 0 € 0 

 

UHG organiseert projecten voor jongeren die actief zijn binnen de urban arts disciplines 

muziek, dans, sport, graffiti/street-art en spoken word. Ze biedt hen een platform om aan 

producties te werken en deze voor publiek te kunnen presenteren. Jongeren kunnen zich via 

diverse talenttrajecten, festival New Attraction en educatieprojecten op scholen verder 

ontwikkelen. De werving van deelnemers verloopt vooral via het netwerk van deelnemers en 

docenten en daarnaast via het eigen sociale-medianetwerk en straatpromotie. 

 

UHG geeft aan dat jongeren binnen de Urban Academy een doorlopende leerlijn kunnen 

volgen. De activiteiten van de Urban Academy zijn onder te verdelen in verschillende fases en 

onderdelen:  

 Introductiefase: de deelnemers maken via laagdrempelig aanbod kennis met de 

werkwijze van de Urban Academy en wat deze voor hen kan betekenen.  

 Intake- en motivatiefase: zowel individuen als crews/acts krijgen de gelegenheid zich 

te presenteren in een workshop en op het podium.  

 Verdiepingsfase: deelnemers bekwamen zich in technische vaardigheden, 

ontwikkelen hun creativiteit en doen inspiratie op via trainingen, werklabs, cursussen 

en masterclasses, met aanvullend aanbod voor media, management en organisatie.  

 Verzelfstandigingsfase: gevorderde deelnemers, crews en acts kunnen van UHG 

ruimte en apparatuur gebruiken om aan hun eigen performances en producties te 

werken. 

 Productiefase: talenten kunnen producties maken dan wel hierin meedoen als artiest. 

Experts van lokale cultuurorganisaties en van de landelijke partners zijn hierbij 

begeleider. Voor toptalenten zijn er ook individuele talenttrajecten. 

 Presentatiefase: UHG organiseert een aantal keer per jaar een Podium New 

Attraction waarbij deelnemers van de Urban Academy hun producties kunnen 

presenteren aan publiek. Voor streetart/graffiti organiseert ze een Jam New Attraction. 

Tijdens de jaarlijkse New Attraction Block Jam presenteren de productiegroepen en 

young professionals van de Urban Academy zich aan een breder publiek. In 

samenwerking met diverse partners organiseert ze ook presentatiemomenten op 

andere plekken. 

 Kadertraining en deskundigheidsbevordering docenten: UHG stimuleert jongeren 

taken op het terrein van organisatie, vormgeving, media of docentschap op zich te 

nemen en schoolt hen hierin ook.  

Buiten het kennismakingsaanbod kent de Urban Academy zo’n 300 deelnemers, waarvan er 

75 ook in de productiefase participeren. 
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Naast de Urban Academy wil UHG extra projecten ontwikkelen en aanbieden, zoals een 

choreografietraining en een wedstrijdproject ‘create your own stage’. Speerpunten voor de 

komende beleidsperiode zijn het verder versterken van de kwaliteit van het huidige UHG-

aanbod en van de ontwikkeling van deelnemers. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

UHG organiseert laagdrempelige trajecten voor jongeren met een interesse voor één of meer 

urban arts disciplines. UHG beschrijft dat intensief scouten en persoonlijk contact met de 

doelgroep randvoorwaarde is om jongeren te bereiken en te motiveren om mee te doen. De 

commissie vindt de toelichting op de selectieprocedure beknopt. Op basis van tot nu toe 

behaalde resultaten heeft ze er vertrouwen in dat UHG in staat is om voldoende deelnemers 

te werven voor haar activiteiten. De genoemde aantallen overtuigen haar echter niet dat het 

gaat om talenten als bedoeld in deze regeling. Alles overwegend beoordeelt de commissie de 

werving en selectie toch als ruim voldoende.  

 

Met de Urban Academy presenteert UHG een structuur voor de activiteiten en fases die een 

jongere hier kan doorlopen. De commissie is hier in de basis positief over, maar plaatst wel 

een kanttekening bij de opzet van het programma. UHG bespreekt de verschillende stappen, 

maar de inhoudelijke toelichting op het programma en begeleiding is summier en slechts op 

hoofdlijnen gepresenteerd. De commissie is mede hierdoor niet geheel overtuigd van de 

diepgang van de trajecten en het niveau van de ontwikkeling die de deelnemers gaan 

doormaken. Ze beoordeelt de kwaliteit van het programma als ruim voldoende.  

 

UHG werft vooral jongeren die zich buiten de netwerken van een vakopleiding om tot 

professional ontwikkelen. Ze gaat beperkt in op de wijze waarop ze in haar 

talentontwikkelingsactiviteiten aandacht besteedt aan doorstroommogelijkheden en de 

voorbereiding van de talenten daarop. Gelet op het netwerk waarover UHG beschikt, 

beoordeelt de commissie de aanvraag op dit punt nog wel als ruim voldoende. 

 

De leden van het programmateam zijn elk verantwoordelijk voor een discipline en worden 

geworven via coöptatie, wat betekent dat het projectteam zelf nieuwe leden aanwijst. De 

commissie vindt dit een interessante werkwijze en is meer dan voldoende overtuigd van de 

kwaliteit van de begeleiders en docenten die zo worden aangesteld. 

 

Samengevat waardeert de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als ruim 

voldoende. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De commissie constateert dat UHG een redelijk gedifferentieerde mix van inkomstenbronnen 

kent met bijdrages van deelnemers, publiek, private partijen en overheden en deze de 

komende tijd bij een groeiende begroting ook wil vasthouden. Daarbij ziet de commissie dat 

het toch al grote aandeel overheidssubsidies in de komende periode alleen maar toeneemt als 

de begroting volgens plan wordt gerealiseerd. De commissie heeft waardering voor de ambitie 
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van UHG om financieel te groeien, maar vindt dat deze te weinig gekoppeld is aan de 

inhoudelijke ambities van de organisatie. Ook vindt de commissie de strategie voor het 

daadwerkelijk verwerven van de inkomsten nog weinig uitgewerkt. Gelet op de brede mix 

beoordeelt zij de inkomstenwerving wel als ruim voldoende.  

 

UHG bereikt deelnemers en publiek met een multiculturele achtergrond en gebruikt daarvoor 

online en offline media. De komende jaren wil ze de zichtbaarheid van de talenten en 

activiteiten vergroten en moet het publieksbereik groeien. De communicatiestrategie die UHG 

gaat inzetten om deze beoogde uitbreiding te kunnen realiseren, is in de aanvraag echter 

weinig uitgewerkt, waardoor de commissie er niet geheel van overtuigd is dat de aanpak 

succesvol zal zijn. Al met al beoordeelt de commissie de marketing en communicatie wel als 

ruim voldoende.  

 

De commissie is van mening dat UHG goed heeft beschreven met welke partijen en met welk 

doel ze samenwerkt. Dit netwerk is volgens de commissie het sterkst in de eigen regio. 

Landelijk en internationaal zijn er vooral verbanden met andere urban culture organisaties. 

UHG zoekt ook actief naar partnerschappen met gevestigde kunstinstellingen en wil dergelijke 

verbanden de komende jaren verder verstevigen. De commissie merkt hierover wel op dat 

UHG de stappen om hiertoe te komen voor de verschillende disciplines nog weinig heeft 

geconcretiseerd.  

 

UHG vermeldt dat zij overweegt om een deel van de freelance- en projectmatige 

werkzaamheden om te zetten in loondienstrelaties. De commissie waardeert dit als goed 

werkgeverschap, maar merkt op dat dit in de begroting of de bijbehorende toelichting nog niet 

inzichtelijk is gemaakt. Alles overwegend waardeert de commissie de bedrijfsvoering, ondanks 

een niet geheel gunstige financiële uitgangspositie, als ruim voldoende.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als ruim 

voldoende. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

Uit de cijfers van UHG blijkt dat de deelnemers de afgelopen jaren gemiddeld uit negen 

provincies kwamen. Zo’n 75% van deze deelnemers was afkomstig uit de provincies 

Groningen en Drenthe met een duidelijke focus op de stad Groningen. Gelet op de kleine 

aantallen deelnemers uit de andere provincies en de in relatie tot het activiteitenplan en met 

betrekking tot de leeftijden weinig inzichtelijke deelnemerslijsten, wil de commissie niet 

spreken van een landelijk bereik. Ze geeft UHG wel het voordeel van de twijfel voor wat betreft 

het bovenregionale bereik. Samengevat beoordeelt de commissie de geografische spreiding 

als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De commissie heeft waardering voor de doorgroeimogelijkheden die UHG wil bieden aan 

urban talent, maar merkt ook op dat de afgelopen jaren in verschillende Nederlandse steden 

multidisciplinaire hiphop- of urbanhuizen zijn opgericht met een soortgelijk aanbod. Ook het 

uitvoeren en produceren van urban producties vindt in steeds meer steden plaats. De 
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commissie is van mening dat het aanbod van UHG zich te weinig onderscheidt van de 

activiteiten van de andere hiphop- en urbanhuizen in het land. Samengevat vindt de 

commissie dat de activiteiten van UHG vanuit landelijk perspectief geen bijzondere bijdrage 

leveren aan de pluriformiteit van de infrastructuur voor talentontwikkeling in de amateurkunst 

en beoordeelt zij dit criterium als nihil. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

UHG besteedt wel aandacht aan monitoring en evaluatie, maar kent hiervoor volgens de 

commissie geen gedegen systematiek. Coaches volgen de talenten informeel en geven hen 

op basis van wat zij in de werkprocessen en bij performances zien feedback. Ook de 

waardering voor het programma toetst UHG informeel. De commissie waardeert dit, maar 

vindt ook dat UHG de informatie weinig systematisch verzamelt, vastlegt en verwerkt. 

Evaluatie van het functioneren van de eigen organisatie staat genoemd in de aanvraag, maar 

UHG maakt niet duidelijk in welke mate en op welke wijze dit gebeurt. Gelet op het 

bovenstaande beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit ruim voldoende, evenals het 

ondernemerschap en de samenwerking. De geografische spreiding van de deelnemers 

beoordeelt ze als voldoende. De pluriformiteit van de activiteit acht ze nihil. De aandacht voor 

monitoring en evaluatie vindt de commissie voldoende. Urban House Groningen behaalt 

hiermee in totaal 5 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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Vocaal Talent Nederland 
 

Stichting Vocaal Talent Nederland (hierna VTN) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Talentontwikkeling van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Vocaal Talent Nederland € 520.000 € 400.000 € 400.000 

 

VTN scout jong vocaal talent en wil dit talent in lesplaatsen verspreid over het land onder 

leiding van professionals tot bloei brengen. Jonge talenten krijgen de kans in diverse 

koorsamenstellingen in de professionele muziekwereld en op hoog niveau actief te zijn en 

podiumervaring op te doen. VTN heeft een eigen infrastructuur (talentzuil), die loopt van jong 

talent vanaf 6 jaar tot ensemblezangers van 24 jaar. Onder VTN vallen het Nationaal 

Kinderkoor, het Nationaal Jongenskoor, de Solistenklas jongens (inclusief begeleiding van 

muterende jongens), het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor, het Nationaal Gemengd Jeugdkoor; 

daarnaast zijn er voor jonge kinderen speciale zangklassen. 

 

De jonge zangers krijgen wekelijks les in kleine groepjes ingedeeld naar koor en naar niveau 

in een van de regionale lesplaatsen. Eens in de maand komen de zangers bijeen voor een 

studiedag op een centrale locatie om verder te werken aan sol-fa, repertoire en ensemblezang 

en de concerten voor te bereiden onder leiding van een dirigent. VTN werkt samen met een 

bewegingscoach voor de fysieke bewustwording van de zangers en een vocal coach die 

individueel met hen werkt. De koren worden vaak uitgenodigd voor samenwerking met 

professionele orkesten van hoge (inter-)nationale kwaliteit, zoals het Koninklijk 

Concertgebouworkest en het Radio Filharmonisch Orkest. Daarnaast organiseert VTN zelf 

concerten en samenwerkingen.  

 

In de afgelopen beleidsperiode heeft VTN zich gericht op haar organisatorische ontwikkeling. 

Daarnaast is een aantal nieuwe initiatieven in gang gezet en een aantal samenwerkingen 

verder uitgewerkt. VTN heeft zich voor de komende jaren de volgende doelen gesteld: 

 Meer jonge zangtalenten de kans geven bij VTN hun talent te ontplooien met de 

ontwikkeling van diverse Jong Talentklassen voor kinderen van 5, 6 en 7 jaar. 

 Versterken van de positie en verdere ontwikkeling van het Nationaal Gemengd 

Jeugdkoor. 

 Versterken van de positie van VTN en van het vak ‘Kinder- en Jeugdkoorzang’ in 

Nederland. 

 Uitbreiden van het team met een medewerker communicatie en sponsoring. 

 Bijtrekken van de docentenhonoraria tot de algemeen geldende norm. 

 

VTN ontvangt momenteel € 100.000,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het kader 

van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-

2016. 
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Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

VTN selecteert deelnemers via audities waarbij verschillende elementen aan bod komen: 

zang, muzikale testen, een mini-les vocaal en muzikaal en dit alles aangepast aan de leeftijd. 

De commissie is hierover positief; het laat zien hoe serieus VTN de jonge talenten neemt. Wel 

vindt de commissie dat de werving actiever kan, ook buiten de al bekende doelgroep van 

VTN. Een externe deskundige en een lid van het VTN-team nemen de audities af en elke 

deelnemer krijgt individuele feedback. Naast een brede leeftijdsgroep zegt VTN zich in te 

zetten voor diversiteit onder haar deelnemers. De commissie ziet deze diversiteit nog 

onvoldoende terug en wil VTN daarom stimuleren zich meer in te zetten om ook andere 

doelgroepen, die niet direct bekend zijn met het (vocaal) klassieke circuit, binnen haar 

talentzuil te krijgen. Niettemin beoordeelt de commissie de werving en selectie als goed. 

 

VTN kent een gedegen aanpak voor de begeleiding waarbij er niet alleen aandacht is voor de 

muzikale en artistieke ontwikkeling van de talenten, maar ook voor hun persoonlijke 

ontwikkeling. Ook de hierbij gehanteerde didactiek is doordacht. De commissie had graag een 

uitgebreidere en concretere beschrijving van het programma gezien, maar waardeert het 

niettemin als goed. In de aanvraag zegt VTN kennisinstituut te willen zijn, maar de manier 

waarop zij dit wil doen, krijgt weinig aandacht en is in dit verband ook minder relevant.  

 

VTN heeft een goed artistiek team van vaste medewerkers en (gast)docenten. Ook werkt ze 

samen met internationale experts. Ze kiest vanuit een gedegen programma bewust voor 

experts met didactische kwaliteiten. Om haar docenten jaarlijks artistiek te voeden biedt VTN 

hen meermalen per jaar trainingsdagen aan. Hiermee waarborgt ze de ontwikkeling en 

instandhouding van de kwaliteit van haar docenten. Dit plus de ervaring die VTN met zich 

meebrengt, wekt voldoende vertrouwen bij de commissie en zij beoordeelt de begeleiding als 

goed. 

 

VTN kent binnen haar eigen organisatie de nodige vervolgtrajecten voor de jongere 

deelnemers en maakt voldoende duidelijk hoe zij de doorloop binnen haar eigen organisatie 

begeleidt. De aanvraag bevat weinig informatie over vervolgtrajecten buiten VTN. Uit de 

samenwerking met het Koninklijk Conservatorium en de ruime focus op persoonlijke 

ontwikkeling als basis voor een professionele carrière blijkt dat deze aandacht er wel is. De 

commissie waardeert de aandacht voor vervolgtrajecten daarom als ruim voldoende. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

VTN heeft een gevarieerde financieringsmix met, in vergelijking met andere instellingen, 

aanzienlijke inkomsten uit deelnemersbijdragen. Ten opzichte van de voorgaande jaren 

nemen haar begrote totale baten toe. De commissie is gematigd positief over het 

ondernemerschap van VTN. Zij waardeert het dat VTN zich komende periode wil richten op 

groei van de baten om realistischer lonen uit te betalen, maar de commissie vindt de plannen 

hiervoor nog te weinig onderbouwd en nog erg gericht op overheidssubsidies. De commissie 
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vindt het belangrijk dat VTN zich verhoudt tot de ontwikkelingen binnen de sector en zich 

bewust is van de noodzaak om meer inkomsten buiten overheidssubsidies te werven. Over 

het geheel genomen waardeert de commissie de inkomstenwerving van VTN als goed. 

 

In de benadering van pers en media is VTN de afgelopen jaren actiever geworden. Ze wil dit 

in de komende periode uitbouwen. Ze begroot wel aantallen deelnemers en activiteiten, maar 

de commissie mist een kwantificering van de met de aangepaste marketing te behalen 

resultaten, zoals (gewenst) doelgroepbereik en media-inzet. Daarom beoordeelt de commissie 

de marketing als ruim voldoende. 

 

VTN werkt met veel partijen samen en ze beschrijft goed hoe zij deze samenwerking 

organiseert. Ze werkt direct samen met orkesten, ensembles, artiesten, concertzalen en met 

Koorbiënnale Haarlem en het Kodaly-Instituut Nederland. VTN maakt voor de commissie 

aannemelijk dat de samenwerking haar slagkracht vergroot. De commissie waardeert de 

samenwerking als goed. 

 

De financiële uitgangspositie van VTN is gunstig. In de afgelopen drie jaar is de eigen 

vermogenspositie van de stichting verstevigd. De commissie ziet in de aanvraag verbinding 

tussen de plannen en de cijfers, waaruit voldoende zakelijk inzicht blijkt. VTN werkt met een 

kleine flexibele staf en spant zich in om de overheadkosten laag te houden. Ze kent hiermee 

een goede bedrijfsvoering volgens de commissie.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap en de samenwerking als goed. 

 

Geografische spreiding in Nederland      

                                                            

VTN heeft lesplaatsen in negen steden verdeeld over zeven provincies. Deelnemers zijn 

afkomstig uit alle provincies in Nederland. De commissie beoordeelt de geografische spreiding 

daarom als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De manier waarop VTN haar talentzuil heeft ingericht, getuigt van een eigen en goed 

gefundeerde opzet voor talentontwikkeling. Ze richt zich ook sterk op goede didactisch-

pedagogische begeleiding. VTN kent een hoge kwaliteit en wordt veel en vaak gevraagd door 

professionele orkesten en koren om met hen mee te werken en neemt daarmee een 

bijzondere positie in binnen de infrastructuur. Samengevat beoordeelt de commissie de 

bijdrage van VTN aan de pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

VTN besteedt aandacht aan monitoring en evaluatie, maar doet dit nog weinig systematisch. 

Door het testen en hertesten van talenten monitort ze hun ontwikkeling. De wijze waarop ze 

docenten monitort en evalueert, wordt kort aangestipt. De evaluatie van uitvoering van en 

waardering voor activiteiten en het functioneren van de eigen organisatie is volgens de 

commissie minimaal. VTN kan zich volgens de commissie meer open opstellen voor de 
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mening en ervaringen van deelnemers, publiek en stakeholders. Samengevat beoordeelt de 

commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed, evenals het ondernemerschap 

en de samenwerking, de geografische spreiding en de pluriformiteit. De aandacht voor 

monitoring en evaluatie beoordeelt ze als voldoende. Stichting Vocaal Talent Nederland 

behaalt hiermee 13 van de maximaal te behalen 18 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren met een bijdrage van € 400.000,00. 

De commissie adviseert, gelet op de financiële afweging voor het onderdeel 

talentontwikkeling als geheel, om het bestaande subsidiebedrag te handhaven in plaats 

van te verhogen. Ook omdat zij VTN wil aanmoedigen om zich te richten op meer 

financieringsbronnen dan de reeds geworven overheidssubsidies. 
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Adviezen Amateurkunstfestivals 
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Dunya Festival 
 

Stichting Dunya Festival (hierna Dunya) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Dunya Festival € 700.000  € 0  € 0  

 

Dunya organiseert de Nationale Battle of Drums, een brassmuziekproject dat hoort bij het 

evenement Zomercarnaval, tegenwoordig Rotterdam Unlimited. Ooit begonnen als 

‘opwarmertje’ van Zomercarnaval is het sinds 2005 een zelfstandig evenement geworden voor 

brassmuziek. Na een route van looporkesten door de stad is er een wedstrijd op een podium 

voor de titel Beste Brassband Nationale Battle of Drums. 

 

Met de migratiegolven halverwege vorige eeuw werd het Asembeho-ritme, basis van de 

brassmuziek, meegebracht naar Nederland; het is vooral in de Arubaans/Antilliaanse cultuur 

populair. Daarom is de brassmuziek stevig verankerd in het van oorsprong Antilliaanse 

evenement Zomercarnaval. Volgens Dunya groeit de brassmuziek in Nederland nog altijd in 

vorm en populariteit. De podiumperformance vanaf 2005, wezenlijk anders dan alleen 

optredens van looporkesten, zette een ontwikkeling in gang die volgens Dunya de 

brassbandcultuur een noodzakelijke verbreding en verdieping biedt. Dunya constateert dat 

sedertdien de populariteit is toegenomen en er in verschillende steden initiatieven voor eigen 

brassbands en battles kwamen. Toch is de Nationale Battle of Drums volgens Dunya de 

belangrijkste gebleven.  

 

Met de Nationale Battle of Drums wil Dunya jonge muzikanten stimuleren zich op alle fronten 

en in alle muziekdisciplines optimaal en innovatief te presenteren voor publiek. Bovendien wil 

ze brassmuziek steviger positioneren door haar onder de aandacht te brengen bij een breed 

publiek en de media. Ze hoopt de brassmuziek in Nederland hiermee een artistieke 

kwaliteitsimpuls te geven. Ten slotte wil Dunya een jong niet-westers publiek op een 

laagdrempelige manier interesseren voor een culturele activiteit, door hen zowel actief 

(deelnemers) als passief (publiek) te betrekken bij het evenement. Vooral Antilliaanse, 

Arubaanse en Surinaamse jongeren raken volgens Dunya zo via hun eigen culturele wortels 

geïnteresseerd in muziek. 

 

Nederlandse brassbands bestaan over het algemeen uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar 

aangevuld met professionals. Inclusief begeleiding voor de jongere deelnemers bestaan de 

meeste brassbands uit dertig tot veertig personen. Meespelen in een brassband kent naast 

een muzikaal vooral ook een sociaal-cultureel aspect. Door initiatieven als de Nationale Battle 

of Drums krijgt brassmuziek een professionele setting. Het winnen van de Nationale Battle of 

Drums geeft volgens Dunya zowel de brassbandmuziek als de deelnemende jongeren een 

positieve impuls. De winnende brassband krijgt de kans zich professioneel te profileren voor  
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een groot publiek. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De Nationale Battle of Drums heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een interessante, 

jaarlijkse wedstrijd in de Asembehobrassmuziek die vooral, maar niet uitsluitend, binnen de 

Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen zowel een muzikaal belang als een sociaal-

cultureel belang kent. Dunya biedt evenwel weinig informatie over de wijze waarop tijdens 

deze manifestatie naast presentatie ook uitwisseling en kennisontwikkeling plaatsvindt, twee 

belangrijke aspecten in deze subsidieregeling. De rol van de battle binnen de brassmuziek als 

belangrijk presentatieplatform met landelijke media-aandacht is niettemin voldoende 

omschreven. De rol van de battle binnen de amateurkunstsector in het algemeen blijkt minder 

goed uit de aanvraag. Gelet hierop beoordeelt de commissie dit aspect als voldoende. 

 

Het programma bestaat vooral uit de eendaagse podiumpresentatie van alle deelnemende 

bands. Oudgedienden uit het genre staan de bands bij om niet alleen het showelement te 

versterken maar vooral ook de artistieke en instrumentale presentaties en arrangementen. 

Mede om een breed publiek te trekken is er een professionele slotact van een topband. Dunya 

maakt wel melding van gewenste lesprogramma’s, maar niet van verdere randprogrammering 

om bijvoorbeeld uitwisseling in de brassmuziek te stimuleren. In het geheel vindt de 

commissie het programma van voldoende kwaliteit.  

De commissie vindt dat de Nationale Battle of Drums in voldoende mate een landelijke 

staalkaart van kwalitatief interessante brassbands laat zien. Internationale acts zijn beperkt 

aanwezig.  

 

De formule van de battle heeft vanaf 2005 haar huidige vorm gekregen en is vernieuwd door 

recente internationale samenwerking met vergelijkbare festivals in Londen sinds 2006 en in 

Liverpool en in Toulouse sinds 2014. Deze uitwisseling met buitenlandse bands vindt de 

commissie een verrijking van de formule, maar in de aanvraag leest zij verder weinig over een 

bewuste aanpak van Dunya om vernieuwing te stimuleren. Gelet op het geheel beoordeelt zij 

de mate waarin het festival erin slaagt om vernieuwend te zijn wel als voldoende.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als voldoende. 

 

Ondernemerschap  

 

De commissie is kritisch over de wijze waarop Dunya inkomsten werft en de achterliggende 

visie daarbij. Het merendeel van de baten betreft de gevraagde subsidie van het Fonds en de 

begrote eigen inkomsten schat Dunya weliswaar op 40%, maar dat heeft ze niet stevig 

onderbouwd, met uitzondering van een bijdrage van Rotterdam Unlimited. Een achterliggende 

visie ziet de commissie nauwelijks terug in de aanvraag. 

 

Het plan bevat een summiere uitwerking van de communicatie met de doelgroep en de in te 

zetten media, waaronder vooral FunX Radio. De commissie mist een kwantitatieve 

onderbouwing. Wel meldt Dunya dat de Nationale Battle of Drums op landelijke media-

aandacht kan rekenen, gezien de positieve ervaringen in het verleden. Met dit alles heeft de 



107 
 

commissie de indruk van een basale aanpak van de marketing.  

 

Dunya heeft een redelijk netwerk van goede samenwerkingspartners opgebouwd. Allereerst 

met brassbands in Nederland en op mediagebied met FunX Radio. Internationaal werkt ze 

samen met vergelijkbare festivals in Engeland, Frankrijk en zijn er ambities voor Zuid-Afrika. 

Het valt de commissie op dat Dunya niets schrijft over samenwerking binnen Rotterdam. 

De financiële uitgangspositie van de stichting is ongunstig. De commissie mist een duidelijke 

en overtuigende financiële strategie en een gedegen zakelijke aanpak in de aanvraag. 

Anderzijds lijkt de bedrijfsvoering dusdanig flexibel dat bij minder inkomsten Dunya de tering 

naar de nering zal zetten.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als zwak. 

 

Bereik en belang 

                                                            

Het grootste deel van publiek en de deelnemers is afkomstig uit Rotterdam en 

omstreken(60%), 25% komt uit de rest van Nederland en 15% uit het buitenland. De 

buitenlanders komen voor het gehele Zomerfestival. Deelnemers komen voornamelijk uit 

Rotterdam en omstreken, daarnaast uit Suriname en de Nederlandse Antillen. 

Waarderingscijfers van deelnemers en publiek worden niet genoemd in de aanvraag. De 

herkomst van deelnemers en publiek overziende trekt het festival voornamelijk deelnemers en 

bezoekers uit de regio Rotterdam, met een redelijke component van daarbuiten. Samengevat 

beoordeelt de commissie het bereik en belang als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De Nationale Battle of Drums vormt als aanstekelijk eendaags evenement tussen andere 

drumbattles in Nederland een belangrijk evenement in de Nederlandse 

Asembehobrassmuziek. Ze is onderscheidend in het grote aantal aanmeldingen en 

deelnemers, een groot publiek en landelijke media-aandacht. Met internationale uitwisseling 

van winnaars in brassmuziek op andere carnavalachtige festivals wil Dunya bovendien een 

bredere artistieke basis bereiken, al werkt ze in de aanvraag niet duidelijk uit op welke manier. 

De battle levert als wedstrijd en showcase volgens de commissie een voldoende herkenbare 

bijdrage aan de pluriformiteit van de sector cultuurparticipatie. Samengevat beoordeelt ze de 

pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Monitoring en evaluatie beschrijft Dunya in de toekomende tijd. Ze schetst in algemene 

termen een aanpak voor de toekomst zonder concrete koppelingen met de herkenbare 

aspecten van het festival. De commissie concludeert dan ook dat Dunya nu enige aandacht 

heeft voor dit onderwerp, maar er geen ervaring mee heeft of een aanpak kent voor de 

verschillende terreinen waarop monitoring en evaluatie kan plaatsvinden.  

Samengevat beoordeelt de commissie de aandacht voor monitoring en evaluatie als 

onvoldoende. 
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Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit voldoende, maar het 

ondernemerschap zwak. Het bereik en belang vindt zij voldoende, evenals de pluriformiteit. 

De monitoring en evaluatie beoordeelt ze als onvoldoende. Stichting Dunya Festival behaalt 

hiermee in totaal 2 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 

 

 

  



109 
 

Epitome Entertainment 
 

Stichting Epitome Entertainment (hierna EE2) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor New Skool Rules in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Epitome Entertainment € 700.000  € 400.000  € 500.000  

 

EE2 wil jongeren (13-25 jaar) helpen hun talenten te ontwikkelen in urban muziek en dans. 

Daarnaast wil ze de (inter)nationale uitwisseling tussen amateurs en professionals stimuleren. 

Hiertoe organiseert EE2 talenttrajecten en het muziekfestival New Skool Rules (NSR). 

 

NSR is een jaarlijks internationaal driedaags evenement, bestaande uit een conferentie en 

festival met zang, rap, produceren, beat creating en songwriting in de urban muziek.  

 

De conferentie omvat panels over ontwikkelingen in specifieke vakgebieden; 

Workshops en masterclasses (gericht op zowel inhoud als cultureel ondernemerschap); 

demo-listening sessions waar jonge artiesten hun demo kunnen laten horen aan een panel 

van (internationale) producers, uitgevers en artiesten die direct feedback geven; en een 

spoedcursus New Skool waar onder meer beleidsmakers, medewerkers van fondsen en 

programmeurs van culturele instellingen geïnformeerd worden over deze lifestyle, de 

kunstvormen en de doelgroep. Het festival omvat showcases met (pop-up) optredens op 

binnen- en buitenlocaties. Verder is er Exchange: een uitwisselingsprogramma met audities in 

diverse landen, een writingcamp en optredens bij NSR. Bij de laatste editie in 2015 waren er 

1004 conferentiedeelnemers en 3717 festivalbezoekers. 

 

Om de doelgroepen te bereiken hanteert EE2 een naar eigen zeggen laagdrempelige 

werkwijze van mond-tot-mondreclame, straatpromotie, promotie via scholen en 

muziekopleidingen en via het eigen sociale-medianetwerk en dat van de medewerkers, 

stagiaires en vrijwilligers. 

 

EE2 ontvangt momenteel € 100.000,00 per jaar subsidie voor haar 

talentontwikkelingsactiviteiten in het kader van de Deelregeling meerjarige 

activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013-2016.  

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

EE2 wil met NSR een laagdrempelig platform bieden dat kunstbeoefenaars samenbrengt die 

wereldwijd actief zijn binnen de urban muziek. De commissie vindt dat NSR voor amateurs en 

professionals die met amateurs werken een waardevol podium is om met internationale 

vakgenoten in contact te komen en kennis te vergaren over het domein en de actuele 

ontwikkelingen daarin. De commissie vindt dat EE2 de rol van de conferentie en het festival 

overtuigend voor het voetlicht heeft gebracht.  
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NSR heeft een programma voor amateurs bestaande uit presentaties, bootcamps, jams en co-

creatie-activiteiten. Ook biedt ze panels, debatten en symposia aan. De commissie heeft 

waardering voor de opzet van het programma en vindt dat er aantoonbaar aandacht is voor 

kennis- en expertisedeling. De commissie waardeert het ook dat EE2 zich via een adviesraad 

bestaande uit (internationale) specialisten inhoudelijk laat voeden voor de samenstelling van 

het programma.  

 

EE2 maakt in de aanvraag voldoende duidelijk hoe zij relevante ontwikkelingen binnen haar 

domein opspoort. De internationale samenwerking en uitwisseling dragen er volgens de 

commissie in voldoende mate aan bij dat EE2 de state of the art in urban muziek kan laten 

zien. 

 

EE2 gaat voor elke editie van NSR actief op zoek naar werkvormen die passen bij de 

doelgroep. Dit houdt in dat ze bij elke editie programmaonderdelen aanpast of toevoegt. Ook 

verkent ze hoe ze op andere manieren deelnemers kan bereiken om de afstand tot het festival 

te verkleinen, zoals het online streamen van onderdelen.  

 

Samengevat waardeert de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap en samenwerking 

 

De commissie heeft waardering voor de ambitie van EE2 om financieel te groeien, maar ze 

vindt het aangevraagde subsidiebedrag hoog in relatie tot de inhoudelijke ambities. Daarbij 

merkt ze op dat EE2 voor de verhoging van haar inkomsten sterk inzet op overheidssubsidies, 

terwijl de inkomsten vanuit deelnemers, publiek en andere private bronnen, ondanks de inzet 

op een groter bereik, nauwelijks stijgen. De afhankelijkheid van overheidssubsidies neemt 

hiertoe verder toe. De commissie had hierop graag een uitgebreidere toelichting gelezen, 

evenals op de strategie die EE2 wil hanteren bij het verwerven van de begrote inkomsten.  

 

EE2 bereikt deelnemers en publiek met een multiculturele achtergrond en gebruikt daarvoor 

verschillende on- en offline mediakanalen. De commissie vindt dat EE2 haar 

communicatieactiviteiten gericht inzet en daarbij voldoende onderscheid maakt tussen 

verschillende doelgroepen, zoals professionals, talenten, concertbezoekers en de media. De 

commissie vindt het daarnaast sympathiek dat EE2 in de komende beleidsperiode nieuwe 

mogelijkheden verkent om haar bereik te vergroten via online toepassingen. 

 

De commissie is positief over de variëteit aan relevante samenwerkingspartners die EE2 aan 

zich heeft weten te binden. Hoewel de commissie de toelichting op rollen en taken van de 

partners summier vindt, heeft zij er voldoende vertrouwen in dat EE2 met de partners de 

slagkracht van het festival kan vergroten.  

De financiële positie van EE2 is gunstig. Ze voert haar activiteiten uit met 2 fte aan vast 

personeel en een groep stagiaires. De commissie merkt op dat de projecten sterk verbonden 

zijn aan de visie van de artistiek leider, wat de continuïteit op de langere termijn kwetsbaar 

maakt. Uit de aanvraag blijkt niet dat EE2 de komende jaren toe zal werken naar een minder 

kwetsbaar model. 
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Alles overwegend waardeert de commissie het ondernemerschap als goed. 

 

Bereik en belang   

                                                            

NSR trekt deelnemers en bezoekers uit binnen- en buitenland. Het evenement trekt 

internationale panelleden, maar de commissie is van mening dat het zwaartepunt ligt bij 

publiek en deelnemers uit Nederland. De commissie vindt het aandeel buitenlands publiek 

beperkt. Samengevat waardeert zij het bereik en belang als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De afgelopen jaren zijn er verschillende urban muziekconferenties en festivals georganiseerd, 

met diverse acts van lokale talenten tot internationale artiesten. Qua vorm zijn er 

overeenkomsten met deze festivals, maar de commissie vindt dat NSR zich onderscheidt 

vanwege de duidelijke invalshoek op de R&B-stijlen en zang. Ze concludeert dat de 

activiteiten van EE2 onderscheidend zijn, een herkenbare bijdrage leveren aan de 

pluriformiteit van de sector cultuurparticipatie, maar in hun vorm niet uniek zijn. Zij waardeert 

de pluriformiteit daarom als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie vindt het positief dat EE2 het festival breed evalueert en feedback vraagt bij 

diverse betrokken partijen, maar mist daarin nog een focus op het publiek. EE2 rapporteert 

resultaten aan financiers en zet deze intern in voor verbetering. De commissie heeft 

waardering voor de activiteiten die EE2 hiervoor inzet, maar is ook van mening dat de 

evaluatie van de eigen organisatie beter kan door het gestructureerder en uitgebreider aan te 

pakken. De commissie beoordeelt de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed, evenals het 

ondernemerschap. Het bereik en het belang van het festival en de pluriformiteit beoordeelt ze 

als voldoende. Ook de monitoring en evaluatie vindt ze voldoende. Stichting Epitome 

Entertainment behaalt hiermee in totaal 8 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld, het 

behaalde aantal punten, en met name het oordeel over ondernemerschap en de hoogte 

van de gevraagde subsidie, deze aanvraag gedeeltelijk te honoreren en wel voor 

€ 500.000,00 
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Euro+ Songfestival 
 

Stichting Euro+ Songfestival (hierna Music Generations) vraagt subsidie aan voor het 

onderdeel Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds 

voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Euro+ Songfestival € 512.000  € 250.000  € 0  

 

Music Generations biedt een diversiteit aan programma’s waarin verbinding – bijvoorbeeld 

tussen doelgroepen, leeftijd of culturele herkomst – centraal staat. Na een eerdere focus op 

ouderen en intergenerationeel werken richt Music Generations zich blijkens de aanvraag, in 

de periode 2017-2020 op een uitwisseling in talentontwikkeling van jong en ouder samen met 

nieuwkomers en vluchtelingen. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd op het 

REGENERATE-festival. Het ene jaar is het festival te bezoeken op de vier samenwerkende 

locaties (Amsterdam, Rotterdam, Drenthe en Brabant) en dicht bij de mensen die het betreft: 

in AZC's, een kazerne, noodopvang, kleine podia, in dorpen en op pleinen. Het andere jaar 

presenteren de interessantste producties zich op grote podia in schouwburgen en 

concertzalen.  

 

Doelgroepen van Music Generations zijn getalenteerde Nederlandse jongeren (14-25 jaar) en 

ouderen vanaf 55 jaar, getalenteerde nieuwkomers en vluchtelingen (14-25 jaar en vanaf 50 

jaar), professionele musici, zangers, rappers, hiphoppers, beoefenaren van spoken word, 

poetry, storytelling en Arabische voordrachtskunst en verwante organisaties. 

 

Het vroegere festival Talent voor Gastvrijheid is nu opgenomen in de activiteiten van Music 

Generations in binnen- en buitenland. In talentsessies die volgens Music Generations variëren 

van een goed gesprek over kunst, cultuur en herkomst tot lessen door professionals uit 

diverse disciplines. Music Generations zegt deze sessies te organiseren op plekken waar de 

maatschappelijke weerstand tegen diversiteit en nieuwkomers het grootst is, dan wel waar de 

ontmoeting tussen Nederlanders en nieuwkomers of vluchtelingen onder spanning staat. Na 

een serie try-outs met interculturele cross-overs vindt de selectie voor REGENERATE plaats.  

 

Music Generations meldt dat er zelden of nooit selectie plaatsvindt voor de ontmoeting met - 

potentiële – talenten. Zelfreflectie in de talentsessies moet leiden tot zelfselectie, zodat de 

beste en meest gemotiveerde deelnemers overblijven. 

Music Generations vraagt voor de komende periode een verdubbeling van haar subsidie aan. 

Blijkens de schaarse informatie in de aanvraag is deze bedoeld voor meer ondersteuning op 

het gebied van management en PR bij de groeiende programma’s. 

 

Music Generations ontvangt momenteel € 62.500,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in 

het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 

2013-2016. 
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Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Euro+, nu Music Generations, heeft recent naar eigen zeggen aanbod verbreed van 

intergenerationele talentontwikkeling naar ook interculturele ontmoeting. De commissie vindt 

de aanvraag op dit punt artistiek-inhoudelijk weinig uitgewerkt en wel erg basaal. Een stevige 

onderbouwing voor een langdurig commitment met de nieuwe doelgroepen, waar ook al 

andere organisaties zich op richten en die specifieke kenmerken met zich meebrengen, 

ontbreekt. Ook leidt de verbreding tot een onduidelijke focus van het festival. De rol van 

REGENERATE binnen de amateurkunst is volgens de commissie daarom bescheiden. 

 

De kwaliteit van het programma vindt de commissie redelijk. De kern is dat grote groepen 

jonge en oudere talenten zich geleidelijk ontwikkelen naar een rol in de optredens tijdens het 

festival. Een positief aspect daarvan is de expliciete uitwisseling tussen amateurs en 

professionals, zowel vanaf de eerste workshops als tijdens de uiteindelijke festivaloptredens. 

Zwak punt vindt de commissie het gebrek aan inzicht in de gekozen methoden en in de 

effecten van de gekozen aanpak. Van een gerichte bijdrage aan de ontwikkeling van de 

amateurkunst of een discipline daarbinnen is onvoldoende sprake.  

 

Intergenerationele talentontwikkeling is meer doelgroepgericht dan disciplinegericht te 

noemen. REGENERATE laat als festival wel een voldoende staalkaart zien van wat er onder 

de doelgroepen aan talenten komt bovendrijven, maar is te diffuus qua artisticiteit om van een 

werkelijke state-of-the-art met internationaal perspectieven voor bepaalde 

kunstbeoefening(en) te spreken. 

 

Het vernieuwende van REGENERATE ligt volgens Music Generations vooral in de verbreding 

naar vluchtelingen en nieuwkomers en de keuze voor plaatsen waar de maatschappelijke 

weerstand hiertegen het grootst is. Dat vindt de commissie op zich wel vernieuwend, zij het 

minder binnen de amateurkunstsector, waar meer organisaties zo’n aanpak hebben. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als voldoende. 

 

Ondernemerschap  

 

De inkomstenstrategie van Music Generations heeft met haar inzet op vooral meer subsidie 

van het Fonds een tamelijk basaal en wat behoudend karakter. Waarom die extra subsidie 

nodig is, onderbouwt Music Generations ook niet helder. Qua ondernemerschap kan Music 

Generations nog wel groeien. Ze schetst weliswaar nieuwe financieringsperspectieven(zoals 

sectoren buiten de cultuur en Europese fondsen), maar die bevinden zich duidelijk nog in de 

onderzoeksfase. Al met al vindt de commissie dit geen stevige inkomstenstrategie, maar ze 

beoordeelt deze nog wel als voldoende.  

 

Voor marketing en communicatie laat Music Generations in haar aanvraag een rudimentaire 

aanpak zien. Ze formuleert doelgroepen en specificeert aantallen naar activiteit, maar zonder 

vergelijking met het verleden. Verder noemt ze wel een mediacampagne, maar geen nader 

gespecificeerd mediaplan. Onder andere de deelnemers zelf staan centraal in de publiciteit. 

Voor (nieuw) publieksbereik leunt Music Generations vooral op de deelnemers en de 
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‘actualiteit van het maatschappelijke onderwerp’. Ook geeft ze geen overzicht van welke 

activiteiten voor welke doelgroepen en met welke media-inspanningen welk resultaat 

opleveren.  

 

De commissie signaleert een voldoende netwerk van samenwerkingspartners. De vier locaties 

zijn daarin essentieel, evenals de samenwerking met podia tijdens het tweede jaar van het 

festival. Ook organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en een ouderenbond worden 

genoemd. De rolverdeling tussen de eigen organisatie en de diverse partijen werkt Music 

Generations evenwel summier uit en ze kwantificeert niet of nauwelijks. Daardoor worden de 

meerwaarde en bijdrage aan slagkracht niet goed duidelijk. 

 

De financiële uitgangspositie van de stichting is goed. Het behoorlijke eigen vermogen biedt 

een goede buffer. De commissie is, gelet op het gebrek aan verbinding tussen de inhoudelijke 

plannen en de begroting plus de toelichting daarop en de financiële strategie, niet overtuigd 

van zakelijke slagkracht binnen de stichting. Al met al beoordeelt ze de bedrijfsvoering wel als 

voldoende. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als voldoende. 

 

Bereik en belang 

                                                            

Volgens de aanvraag komen de deelnemers, inclusief vluchtelingen, uit Amsterdam en 

Rotterdam (40%), Drenthe (20%), Brabant (10%), Duitsland (10%), Istanbul en Antillen (elk 

5%). Het publiek komt uit Rotterdam (30%), Amsterdam (20%), Brabant (20%) en het 

buitenland (10%).  

Gezien de herkomst van vooral de deelnemers uit meer provincies en het buitenland is er een 

behoorlijk bereik van het festival, maar de commissie vindt de internationale deelname te 

gering om van een internationaal festival te spreken. Samengevat beoordeelt de commissie 

het bereik en belang als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Tussen de andere bestaande initiatieven om Nederlanders en vluchtelingen/nieuwkomers te 

verbinden wil Music Generations haar formule van REGENERATE als onderscheidend 

element inbrengen. Met een tweejarige aanpak ontwikkelen deelnemers zich in rollen binnen 

festivaloptredens die in twee stadia te zien zijn voor mededeelnemers en publiek. De 

commissie herkent hierin wel een onderscheidende bijdrage, maar constateert tevens dat 

deze niet uniek is. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Music Generations geeft er blijk van aan monitoring en evaluatie te doen. Zo noemt ze in de 

aanvraag budget voor externe onderzoeken over festivalgerelateerde onderwerpen. 

Onderzoek naar het bereiken van gestelde doelen vindt evenwel niet plaats. De evaluatie van 

de eigen organisatie ziet vooral op de effectiviteit van medewerkers, maar besteedt vrijwel 

geen aandacht aan het geheel. Van een systematische aandacht voor monitoring en evaluatie 
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is volgens de commissie geen sprake. Samengevat beoordeelt de commissie de aandacht 

voor monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit voldoende, evenals het 

ondernemerschap, het bereik en belang en de pluriformiteit. Ook de monitoring en evaluatie 

beoordeelt ze als voldoende. Stichting Euro+ Songfestival behaalt hiermee in totaal 4 van de 

maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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Gebouw 52 
 

Stichting Gebouw 52 (hierna: G52) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de organisatie van het jaarlijkse festival Emoves. 

 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Gebouw 52 € 280.000  € 0  € 0  

 

Emoves is een multidisciplinair urban culture & sports festival dat G52 jaarlijks in Eindhoven 

en omgeving organiseert. Ze doet dit samen met haar partners Dynamo HipHopLab040, 

Area51 Skatepark, Boogie Down Festival, 040 BMX Park, Sample Culture. G52 beschrijft het 

festival als een etalage waar jonge artiesten naartoe kunnen werken om zich te kunnen 

presenteren aan een groot publiek. 

 

Het festival richt zich vooral op scholieren en de jonge cultuurliefhebber (8-24 jaar) van alle 

culturele achtergronden. Er zijn drie publiekstrekkers:  

 Muziek: Boogiedown, een internationaal muziekpodium dat zijn oorsprong heeft in 

Breda en in 2015 is toegevoegd aan het festival. Het biedt naast gevestigde namen 

plek voor opkomend lokaal en internationaal talent.  

 Art: Step in the Arena, een internationaal street art evenement in de Berenkuil, een 

van Europa's grootste street art locaties in de open lucht. Hieraan nemen ruim 

tweehonderd artiesten vanuit de hele wereld deel. Ook hier is plek voor zowel 

toonaangevende namen als opkomend talent.  

 Dance: De winnaars van de World BBoy Classic, een twee tegen twee danscompetitie 

met voorrondes in meer dan 16 landen, gaan tijdens EMoves de creatieve strijd aan in 

diverse battles. Naast deze finale zijn er tal van workshops, masterclasses en Q&A's 

met bekende dansers en organisatoren.  

Daarnaast kent het festival kleinere events die volgens G52 de potentie hebben om door te 

groeien tot publiekstrekkers. De vaak jonge organisaties die deze events organiseren, krijgen 

ondersteuning van G52 bij het ontwikkelen van hun programma, budget en een plek op het 

festival. De komende jaren zal ze extra investeren in de urban sports BMX, skate, freerunning 

en tricking.  

 

De werving van publiek en deelnemers verloopt via lokale media en vooral via sociale media 

waar de betrokken partners een groot bereik hebben. Het festival trok in de afgelopen edities 

gemiddeld 22.000 bezoekers verdeeld over drie dagen. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie ziet voor G52 en Emoves vooral een rol in Eindhoven en de omliggende regio. 

De organisatie weet, net als andere instellingen die actief zijn in de urban arts, internationale 

toppers aan zich te binden, maar in haar publieksbereik en verdere opzet richt ze zich vooral 
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op Eindhoven en omgeving. Daarmee speelt Emoves volgens de commissie een beperkte rol 

in de ontwikkeling in de urban arts en de ontwikkeling van de amateurkunst in het algemeen, 

met uitzondering van het onderdeel Step in the Arena.  

 

G52 beschrijft uitgebreid de urban culture en haar doelgroepen, maar besteedt nauwelijks 

aandacht aan het festivalprogramma. Dit beschrijft ze vooral op hoofdlijnen, met verwijzing 

naar de organische totstandkoming daarvan. De commissie vindt dat G52 met Emoves een 

laagdrempelig en waardevol podium biedt aan amateurs, die zich niet alleen kunnen 

presenteren, maar ook mee kunnen doen met allerlei activiteiten. Het programma richt zich 

daarmee volgens de commissie vooral op de ontwikkeling van de deelnemers en minder op 

de ontwikkeling van de urban arts en de amateurkunst in algemene zin, zoals bedoeld in de 

regeling.  

 

Bij zowel World BBoy Classic als Step in the Arena zal de Nederlandse en internationale top 

aanwezig zijn en wordt de state of the art getoond. De overige activiteiten zijn volgens de 

commissie vooral laagdrempelige projecten voor scholieren en publieksevenementen met 

professionele acts.  

 

Emoves heeft drie grote publiekstrekkers en biedt daarnaast een reeks van kleinere (nieuwe) 

initiatieven aan voor specifieke urban subgenres in de hoop dat deze op termijn ook uitgroeien 

tot publiekstrekker. Daarnaast brengt G52 op het festival urban sport en cultuur samen door 

ook activiteiten rondom BMX, skating, tricking en freerunning te programmeren. De commissie 

vindt dit een goed voorbeeld van hoe de initiatiefnemers telkens op zoek zijn naar nieuwe 

vormen binnen de DIY-scene van de urban culture. Ze is positief over deze werkwijze en 

aandacht voor vernieuwing.  

 

Samengevat waardeert de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap  

 

G52 zet in op een vervijfvoudiging van inkomsten en richt zich daarbij vooral op 

overheidssubsidies. De commissie vindt dat G52 deze financiële ambities weinig onderbouwt. 

Zij mist in de aanvraag een inhoudelijke motivatie voor een financiële groei van deze omvang 

en vindt dat G52 deze onvoldoende verbindt aan het activiteitenplan en eerder behaalde 

resultaten. Ook is het haar onvoldoende duidelijk waarvoor de stichting subsidie aanvraagt bij 

het Fonds, bovenop de gevraagde en volgens de aanvrager toegezegde structurele subsidie 

van de gemeente Eindhoven. Ook de achterliggende strategie voor de verwerving van de 

eigen inkomsten vindt zij weinig uitgewerkt.  

 

G52 bereikt deelnemers en publiek met een multiculturele achtergrond en gebruikt daarvoor 

on- en offline media. De commissie vindt het mediaplan summier uitgewerkt. Wel waardeert 

ze de succesvolle lobby om urban culture een duidelijke plek te geven in het cultuurbeleid van 

de gemeente Eindhoven.  

 

G52 beschikt over een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners. Van de belangrijkste 

partners licht ze de rol- en taakverdeling toe. Punt van zorg voor de commissie is dat, zoals 
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G52 meldt, partnerorganisaties de projectleiding en financiële backoffice doen. 

 

De commissie constateert dat de organisatorische opzet, waarbij G52 een externe partij 

inhuurt om de activiteiten uit te voeren, kwetsbaar is en onvoldoende vertrouwen geeft in de 

interne bedrijfsvoering van de stichting. Met de onderhavige regeling investeert het Fonds 

meerjarig in organisaties zonder winstoogmerk en daarbij past het incidentele en commerciële 

karakter van externe inhuur in deze mate niet. De commissie vindt de aandacht van G52 voor 

een noodzakelijk geachte professionaliseringsslag in de organisatie sympathiek, maar vindt de 

inhoudelijke toelichting hierop te summier. Het verbaast de commissie dat G52 de beoogde 

professionaliseringsslag invult met externe inhuur in plaats van tijdelijke dan wel vaste 

contracten om de interne organisatie verder te vorm te kunnen geven.  

 

De commissie vindt de financiële uitgangspositie van G52, vooral gelet op de hoogte van het 

eigen vermogen, kwetsbaar. Het geringe weerstandsvermogen heeft als risico dat G52 bij 

tegenvallende inkomsten haar activiteiten niet kan voortzetten. Ook de wijze waarop de 

geldstromen lopen, mede in relatie tot de individuele inkomsten van de partnerorganisaties, 

heeft G52 onvoldoende inzichtelijk gemaakt. 

 

Alles overwegend waardeert de commissie het ondernemerschap als zwak. 

 

Bereik en belang 

                                                            

G52 trekt met Emoves vooral publiek uit de eigen regio en Nederland. Dat geldt ook voor het 

merendeel van de deelnemers. De buitenlandse deelnemers komen vooral voor Step in the 

Arena en World BBoy Classic. De commissie constateert dat slechts een beperkt aantal 

onderdelen een internationaal karakter hebben en beoordeelt het bereik en belang van het 

festival daarom als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Hoewel verschillende steden multidisciplinaire hiphopfestivals kennen met zowel lokale 

talenten als internationale artiesten en Emoves qua vorm op deze festivals lijkt, vindt de 

commissie dat G52 zich wel redelijk onderscheidt door de schaalgrootte en de diversiteit aan 

activiteiten. G52 lijkt zich volgens de commissie te weinig bewust van deze meerwaarde en 

verwijst desgevraagd alleen naar het bijzondere karakter van de urban arts in het algemeen. 

De commissie vindt dat de activiteiten van G52 onderscheidend zijn en een herkenbare 

bijdrage leveren aan de pluriformiteit van de sector cultuurparticipatie, maar in hun vorm niet 

uniek zijn. De commissie waardeert de pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

G52 besteedt nauwelijks aandacht aan monitoring en evaluatie. De commissie mist een 

systematiek voor de wijze waarop G52 gegevens verzamelt, analyseert en verwerkt. G52 

spreekt geen ambitie uit om dit in de toekomst wel op te pakken, mede daarom waardeert de 

commissie de monitoring en evaluatie als nihil. 
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Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed en het ondernemerschap 

zwak. Het bereik en het belang van het festival beoordeelt ze als voldoende, evenals de 

pluriformiteit. De monitoring en evaluatie vindt de commissie nihil. Gebouw 52 behaalt 

hiermee in totaal 4 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld, het 

behaalde aantal punten en vooral ook de kwetsbare organisatorische opzet, deze 

aanvraag niet te honoreren. 
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Holland Dance Festival 
 

Stichting Holland Dance Festival (hierna Holland Dance) vraagt subsidie aan voor het 

onderdeel Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds 

voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor het amateurdansprogramma Samenleving in 

Beweging. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Holland Dance Festival € 540.000  € 250.000  € 540.000  

 

Holland Dance is organisator van de internationaal gerenommeerde dansbiënnale Holland 

Dance Festival. Daaromheen verzorgt zij workshops en cursussen voor professionals, 

amateurs en het onderwijs om dans voor iedereen toegankelijk maken. In de afgelopen 

planperiode deed zij dit onder meer met het amateurdansprogramma de DansTuinen. 

 

In 2017-2020 zet Holland Dance in op een nieuw amateurdansprogramma: Samenleving in 

Beweging. Doel is om een verdere professionalisering van amateurs, een vergroting van hun 

zichtbaarheid en een verbinding met de professionele danswereld te bewerkstelligen. Hierbij 

zet Holland Dance met aparte programmalijnen in op drie specifieke doelgroepen: Dans & 

Liefhebbers, Dans & Ouderen en Dans & Beperking. Elke lijn kent drie of vier pijlers: 

introductie, verdieping, deskundigheidsbevordering en soms ook onderzoek en ontwikkeling. 

Holland Dance vertaalt deze naar activiteiten als workshops, cursussen, masterclasses, eigen 

producties, voorstellingen en symposia. Hiervoor werkt zij samen met professionele 

choreografen, dansers en het eigen docententeam van Holland Dance. Hiermee wil ze 

bereiken dat amateurdansers duurzaam in beweging komen, zichzelf ontplooien en hun talent 

ontwikkelen alsook geïnspireerd raken door professionele dansers - en vice versa. Voor haar 

dansdocenten en makers beoogt Holland Dance kennisverbreding en verdieping en de 

ontwikkeling van een adequate methodiek voor de nieuwe doelgroepen. 

 

Ter voorbereiding heeft Holland Dance in de afgelopen periode pilots gedraaid met ouderen 

en mensen met een beperking. Hiertoe is ze diverse partnerschappen aangegaan die ze in 

2017-2020 voortzet. Voor de lijn Dans & Beperking werkt zij bijvoorbeeld samen met het 

LKCA, Danspunt België en het Britse inclusiedansgezelschap Stopgap Dance Company. Bij 

de lijn Dans & Ouderen met het Pra Muziektheater en Stichting Zorggroep Florence. Hieruit 

vloeit bijvoorbeeld Blijvend in Beweging voort, een structureel dansproject voor ouderen in de 

Haagse verzorgingstehuizen. Ook ontwikkelen de drie partners een danstoolbox voor 

activiteitenbegeleiders in verzorgingstehuizen. 

 

Holland Dance ontvangt jaarlijks € 62.500,00 subsidie voor haar activiteiten in het kader van 

de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Talentontwikkeling en Manifestaties 2013-

2016.  
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Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie vindt dat Holland Dance een belangrijke aanjager is van de Nederlandse 

(amateur)dans. Met haar activiteiten richt zij zich op gevorderde en minder gevorderde 

amateurs. De plannen voor de nieuwe beleidsperiode laten zien dat Holland Dance goed 

aansluit bij actuele ontwikkelingen in de kunstensector en beschikt over een adequaat en 

relevant netwerk om zo een rol van betekenis te kunnen vervullen binnen vooral de 

amateurdans, maar ook binnen de amateurkunst in het algemeen.  

 

Met het door haar ontwikkelde programma Samenleving in Beweging bedient Holland Dance 

diverse amateurs tot aan de wereld van de professionele dans. Ter voorbereiding hierop heeft 

ze de afgelopen periode pilots gedraaid met ouderen en mensen met een beperking. De 

commissie is positief over deze gedegen voorbereiding. Zij had de aanvraag nog sterker 

gevonden als er meer informatie was opgenomen over de ervaringen, geleerde lessen en 

waardering vanuit de deelnemers. De gepresenteerde programma’s kennen echter een mooie 

opzet met een diversiteit aan activiteiten en voldoende ruimte voor uitwisseling en overdracht 

om een impuls te geven aan vooral de amateurdans, maar ook aan de amateurkunst.  

 

Holland Dance beschikt over een groot netwerk van dansers en makers. Hierdoor weet zij 

amateurs state-of-the-art activiteiten te bieden en is zij in staat om de internationale top te 

presenteren. Daarnaast biedt ze diverse masterclasses aan van internationale experts. De 

commissie benadrukt het belang van deze masterclasses voor de ontwikkeling van de 

programmalijnen Dans & Ouderen en Dans & Beperking.  

 

De commissie vindt dat Holland Dance niet alleen inhoudelijk, maar ook in haar werkwijze 

voldoende aandacht heeft voor vernieuwing. Holland Dance is daarbij doorgaans niet de 

initiator, maar fungeert wel als platform om ontwikkelingen in gang te zetten. Zij brengt niet 

alleen nieuwe thema’s voor het voetlicht, maar draagt ook bij aan methodiekontwikkeling.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap  

 

Holland Dance is van plan haar inkomsten in 2017-2020 sterk te laten groeien. Zij zet hierbij in 

op een diversere financieringsmix, waardoor ze minder afhankelijk wordt van 

overheidssubsidies en meer bijdragen van private partijen verwerft. De commissie waardeert 

deze ambitie, maar vindt de achterliggende strategie nog weinig uitgewerkt. Daarnaast 

constateert ze dat de beraamde inkomstenposten per jaar sterk fluctueren – los van de 

biënnales. Een toelichting hierop ontbreekt. Gelet op de ervaring van Holland Dance heeft de 

commissie wel voldoende vertrouwen in de wijze waarop en de mate waarin Holland Dance in 

staat is inkomsten te werven buiten overheidssubsidies. 

 

Holland Dance benut zowel haar eigen communicatiekanalen als die van haar partners. Hoe 

zij concreet invulling geeft aan de marketing en communicatie van haar activiteiten blijkt maar 

weinig uit de aanvraag. Ze beschrijft wel dat elke programmalijn een andere strategie behoeft 

en uit de aanvraag blijkt dat deze voor Dans & Liefhebbers beschikbaar is, maar voor de lijnen 
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Dans & Ouderen en Dans & Beperking moet ze deze nog ontwikkelen. De commissie 

waardeert het dat Holland Dance hiervoor samenwerkt met een aantal zorginstellingen, maar 

had graag meer inzicht gekregen in de plannen van Holland Dance.  

 

Holland Dance beschikt over een uitgebreid en relevant netwerk van inhoudelijke en 

organisatorische partners uit zowel uit de danssector als andere sectoren. De toelichting op de 

rol die de verschillende samenwerkingspartners vervullen en de intensiteit van de 

samenwerking vindt de commissie summier. Daarom komt het oordeel over de samenwerking 

ondanks het uitgebreide netwerk toch niet verder dan voldoende.  

 

De financiële uitgangspositie van Holland Dance is, ondanks het teruggelopen eigen 

vermogen, goed. De commissie vindt dat Holland Dance een compacte en flexibele 

organisatie is met jarenlange kennis en ervaring en dat zij over voldoende zakelijk inzicht 

beschikt. De bedrijfsvoering van Holland Dance beoordeelt de commissie dan ook als goed.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als ruim voldoende.  

 

Bereik en belang 

                                                            

Het amateurdansprogramma van Holland Dance trekt deelnemers uit heel Nederland. Een 

minderheid hiervan is afkomstig uit de regio Den Haag, maar het publiek is juist overwegend 

afkomstig uit de regio Den Haag. Het internationaal bereik van het amateurdansprogramma is 

beperkt.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het bereik en belang als voldoende 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Holland Dance vervult een toonaangevende rol binnen de Nederlandse (amateur)dans. Ze 

weet diverse groepen deelnemers te trekken en is gelet op haar omvang en goede aansluiting 

bij de actualiteit voldoende in staat om vooral de amateurdans, maar ook de amateurkunst in 

het algemeen te voeden. Hiermee voorziet Holland Dance volgens de commissie in een 

programma dat een herkenbare en waardevolle bijdrage levert aan de infrastructuur van de 

cultuurparticipatie. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Holland Dance besteedt aandacht aan monitoring en evaluatie, maar niet aan alle gevraagde 

aspecten. Ze beschrijft vooral welke onderzoeksvragen worden beantwoord, maar nauwelijks 

hoe ze dit doet en waar ze hiervoor informatie verzamelt. Daarbij besteedt ze vooral aandacht 

aan de realisering van doelen en activiteiten en weinig aan de waardering van de activiteiten 

door de deelnemers of het publiek. Uit de aanvraag blijkt ook onvoldoende of en hoe ze het 

functioneren van de eigen organisatie evalueert. Samengevat beoordeelt de commissie de 

monitoring en evaluatie als voldoende. 
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Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed en het ondernemerschap ruim 

voldoende. Het bereik en belang beoordeelt zij als voldoende evenals de pluriformiteit en de 

monitoring. Hiermee behaalt Holland Dance in totaal 7 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren voor het gevraagde bedrag van € 

540.000,00.  
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Kamermuziek Limburg 
 

Stichting Kamermuziek Limburg (hierna Kamermuziek Limburg) vraagt subsidie aan voor het 

onderdeel Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds 

voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Kamermuziek Limburg € 200.000  € 0  € 0  

 

Kamermuziek Limburg wil de beoefening van kamermuziek bevorderen in de meest brede zin. 

Hiertoe organiseert ze jaarlijks in de zomer het Orlando Festival & Concours. Deze vormen 

een samenhangend geheel van uiteenlopende muzikale activiteiten gedurende een 

aaneengesloten periode van tien dagen. Volgens Kamermuziek Limburg is het Orlando 

Festival het oudste en grootste kamermuziekfestival van Nederland dat al sinds 1982 een 

belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling en promotie van de kamermuziekbeoefening in 

Nederland. Het festival brengt uiteenlopende groepen van beoefenaars van kamermuziek en 

een breder publiek samen.  

 

Daarnaast werkt Kamermuziek Limburg van meet af aan ook aan talentontwikkeling en 

educatie in brede zin en voor alle niveaus van kamermuziekbeoefening. Ze organiseert 

ensemblelessen voor amateurensembles, jong talent en conservatoriumstudenten (Orlando 

Academy). Daarnaast zijn er masterclasses voor een select aantal jonge beroepsensembles 

en -zangers. Kamermuziek Limburg typeert het Orlando Festival als het enige festival in 

Nederland waar talentontwikkeling op alle niveaus plaatsvindt.  

 

De doelgroepen van het festival zijn divers: amateurkamermuziekbeoefenaars van alle 

niveaus en in leeftijd oplopend van 12 jaar tot senioren (circa 80 deelnemers per jaar), 

conservatoriumstudenten ( circa 30 deelnemers per jaar) en jonge professionele 

kamermuziekensembles en -zangers (tot 35 circa 25 deelnemers per jaar). Met de 

manifestaties (concerten, lezingen, workshops, masterclasses, openbare lessen) richt het 

festival zich op het publiek uit de Euregio en muziekliefhebbers uit het hele land (per jaar 

ongeveer 5000 bezoekers).  

 

Het Orlando Festival & Concours speelt volgens Kamermuziek Limburg een bijzondere rol in 

het Nederlandse muziekleven door een structurele bijdrage aan de talentontwikkeling en aan 

het ensemblespel als bijzondere vorm van muziekbeoefening. De vaste festivallocatie, Hotel & 

Conferentieoord Rolduc te Kerkrade, beschouwt Kamermuziek Limburg als ideale plek 

vanwege de ligging, kwaliteit en de faciliteiten van dit monument. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Kamermuziek Limburg heeft een respectabele traditie met het Orlando Festival & Concours 

binnen de wereld van de amateurkamermuziek: een rol in inspiratie (concerten) en educatie 

(zoals workshops en masterclasses) van amateurs en professionals. Uit de op zich goed 
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beschreven aanvraag wordt de commissie evenwel onvoldoende duidelijk welke impact zij 

tegenwoordig met het Orlando Festival heeft op de ontwikkeling van de 

(amateur)kamermuziek in Nederland, bijvoorbeeld qua repertoire, niveau en aanwas van 

nieuwe beoefenaars. De commissie constateert dat vooral de ontwikkeling van de deelnemers 

en hun ensembles centraal staat. Dat is op zich een goede zaak, maar vanuit deze 

subsidieregeling bezien wat smal, omdat onvoldoende duidelijk is wat het festival teweeg 

brengt in de ontwikkeling van de (amateur)kamermuziek in Nederland. De waardering van de 

rol van het festival blijft daarmee op voldoende steken. 

 

De programmering van de circa 22 avond- en middagconcerten in Limburg en de Euregio 

bevat gevarieerde en goed uitgevoerde kamermuziek met zowel Nederlandse als 

buitenlandse musici. Het repertoire vormt weliswaar een aanvulling op het concertaanbod in 

Limburg, maar getuigt van weinig vernieuwing met verbindingen buiten de directe kring van de 

kamermuziek. De deelnemers hebben een keus uit educatieve programmering met 

workshops, masterclasses en openbare lessen, waarvoor ze moeten betalen. De commissie 

vindt dit een voldoende aanbod voor de actieve kamermuziekbeoefenaar die zich wil 

verbeteren in (ensemble)spelkwaliteit en repertoirekennis.  

 

Kamermuziek Limburg weet met het Orlando Festival & Concours mede door haar 

internationale contacten een voldoende representatieve staalkaart van de kamermuziek naar 

Limburg te halen voor zowel de concertreeks als de educatieve activiteiten.  

 

Kamermuziek Limburg zal de komende jaren, getuige de aanvraag, summier aandacht 

besteden aan vernieuwing door nieuw en recent werk van Nederlandse componisten én van 

‘vergeten generaties’ oudere Nederlandse componisten te programmeren. Ook zal er jaarlijks 

een bekende Nederlandse componist als ‘huiscomponist’ functioneren bij de verschillende 

onderdelen van het programma, en musiceren op historische instrumenten zal belangrijker 

worden. Door dit alles is er volgens de commissie sprake van bescheiden vernieuwing.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als voldoende. 

 

Ondernemerschap  

 

Kamermuziek Limburg heeft een redelijk gevarieerde financieringsmix en wil daarbinnen de 

eigen inkomsten verder vergroten met diverse activiteiten. In de aanvraag maakt 

Kamermuziek Limburg niet goed duidelijk wat ze nu meer of anders wil doen met de subsidie 

die ze aan het Fonds vraagt. Ook elders vraagt ze meer subsidies aan. Ze licht de lager 

begrote sponsorinkomsten niet toe. Wel specificeert ze duidelijk de nieuwe eigen inkomsten, 

door deelnemersbijdragen én hogere publieksinkomsten.  

 

De commissie vindt dat Kamermuziek Limburg een redelijke aanpak heeft van marketing en 

communicatie. Het beoogde bereik van nieuw publiek wordt echter wel erg algemeen 

omschreven. In de mediastrategie wordt helder onderscheid gemaakt tussen publiekswerving 

en deelnemerswerving, maar mist nadere kwantificering. Wel lijkt Kamermuziek Limburg het 

mediabereik te vergroten door de communicatiemiddelen van partnerorganisaties en 

samenwerking met landelijke media. 
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Dankzij jarenlange ervaring beschikt Kamermuziek Limburg over een voldoende groot 

partnernetwerk met professionele podia, conservatoria en lokale en internationale organisaties 

voor kamermuziek. De nieuwe instrumentale dagcursussen zal de Philharmonie Zuid-

Nederland verzorgen. Uit de aanvraag wordt onvoldoende duidelijk hoe de taakverdelingen in 

de samenwerkingen is en welke resultaten deze moeten opleveren teneinde de slagkracht van 

de organisatie te laten toenemen. Dat geldt ook voor de ambities om met samenwerking het 

publieksbereik te vergroten. 

 

De commissie constateert dat de financiële uitgangspositie van Kamermuziek Limburg redelijk 

stabiel is. Een aandachtspunt is wel het relatief laag eigen vermogen, waardoor er nauwelijks 

een buffer is. Kamermuziek Limburg is zich bewust van de risico’s van de inkomstenstrategie 

en heeft een plan-B bij tegenvallende inkomsten: in dat geval zullen festival en concours een 

afgeslankte opzet krijgen. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als voldoende. 

 

Bereik en belang 

                                                            

Volgens de aanvraag komt 20% van de deelnemers uit Limburg (Euregio), 50% uit de rest van 

Nederland en 30% van buiten Nederland, vooral uit de direct omringende landen. Bij de 

bezoekers liggen die percentages respectievelijk op 65%, 30% en 5%. Samengevat 

beoordeelt de commissie het bereik en belang als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Met het Orlando Festival & Concours opereert Kamermuziek Limburg in een veld van diverse 

festivals voor kamermuziek in Nederland waarbij ook amateurs zich kunnen ontwikkelen. Het 

educatieve onderdeel van het programma, bestaande uit verschillende lesvormen. Daarin 

onderscheiden festival en concours zich niet van andere kamermuziekfestivals. Zonder af te 

dingen op de waarde op zich concludeert de commissie dat het Orlando Festival & Concours 

geen onderscheidende toevoeging is aan de sector cultuurparticipatie. Samengevat 

beoordeelt de commissie de pluriformiteit als nihil. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Kamermuziek Limburg besteedt aandacht aan monitoring en evaluatie, maar niet aan alle 

relevante aspecten daarvan. Het festival en de bijbehorende activiteiten evalueert ze, inclusief 

de waardering van deelnemers en publiek. De waardering van de samenwerkingspartners is 

geen onderdeel van de evaluaties. Uit de aanvraag blijkt niet dat het functioneren van de 

eigen organisatie wordt geëvalueerd. De commissie beschouwt het voldoen aan de Cultural 

Governance Code althans niet als zodanig. Samengevat beoordeelt de commissie de 

monitoring en evaluatie als voldoende. 
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Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit voldoende, evenals het 

ondernemerschap en het bereik en belang van het festival. De pluriformiteit beoordeelt ze als 

nihil. De monitoring en evaluatie vindt ze voldoende. Stichting Kamermuziek Limburg behaalt 

hiermee in totaal 2 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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New European Cultural Collaborations 
 

Stichting New European Cultural Collaborations (hierna NECC) vraagt subsidie aan voor het 

onderdeel Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds 

voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de organisatie van het Shimmy Shakefestival van 

Fusion Bellydance. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

New European Cultural Collaborations € 340.000  € 0  € 340.000  

 

NECC omschrijft buikdans als een eeuwenoude traditionele volksdans die de laatste jaren is 

opgepikt door amateurdansers die het hebben gemoderniseerd tot wat nu Fusion Bellydance 

heet. NECC organiseert jaarlijks een driedaags Fusion Bellydance Festival. Het 

festivalprogramma bestaat uit voorstellingen van amateurs en professionals, workshops voor 

alle dansniveaus en leeftijden, lezingen, open podia, netwerkbijeenkomsten en dance events. 

Het festival presenteert nieuwe stijlen en ontwikkelingen en toont artistieke experimenten 

zoals resultaten uit verschillende coaching- en talentontwikkelingsprogramma’s. Naar eigen 

zeggen trekt het festival een groot divers publiek.  

 

De doelstellingen van het festival zijn: 

 Netwerkfunctie: dansers uit heel Nederland leren elkaar kennen en kunnen ervaringen 

en kennis delen. 

 Nieuw danstalent aanmoedigen om zich verder te ontwikkelen.  

 Extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden. 

 Bellydance onder de aandacht van een breder publiek brengen.  

 Inspiratie bieden door internationale professionelen uit te nodigen, waardoor de 

belangstelling en aandacht uit het buitenland groeien.  

 

Doelgroepen zijn actieve beoefenaars van de Bellydance en andere moderne dansstijlen, 

daarnaast publiek dat al of niet zelf danst, waaronder jongeren met wortels in het Midden-

Oosten. 

 

Het festival heeft een bottom-upbenadering met veel eigen inbreng van dansgroepen en 

individuele dansers en waar ‘headliners’ en projecten besproken worden met de adviesgroep, 

de Netwerk Clusters en het veld. Amateurdansers uit heel Nederland treden gezamenlijk op 

tijdens de Flash Mob, Pop-Up optredens, Matinee Mash-Up Open Podium en de Urban Tribes 

Show (scholenpresentatieavond). Ze dansen samen tijdens de After Parties. Dansers van 

verschillend niveau werken drie dagen samen. Zondag ligt het accent op minder- en semi-

gevorderden. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

Binnen de Nederlandse amateurkunst en vooral in de Fusion Bellydance speelt Shimmy 

Shake een behoorlijke rol als inspirator in het tonen van de beste vormen van deze dansvorm 



129 
 

uit de wereld. Ook is het festival een platform voor het praktisch leren van nieuw opgedane 

kennis en ervaring. Het festival meldt zelf ook de groei van nieuwe richtingen in de Fusion 

Bellydance te faciliteren. De commissie constateert dat bij deze nieuwe eigentijdse dansvorm 

een waarderingssysteem ontbreekt waarmee de organisatie ook naar de buitenwereld de 

ontwikkeling van het genre beter zou kunnen duiden. De commissie ziet hier ook een rol voor 

NECC weggelegd. 

 

De commissie vindt de kwaliteit van het programma goed, zowel in variëteit als in de elkaar 

versterkende samenhang van de onderdelen. Op de ene dag staan vooral de professionals 

centraal, op de andere dag de amateurs. Er zijn ook workshops voor beginners. De 

kwaliteitsbewaking is goed geregeld met onder meer een adviesgroep die ook ogen en oren in 

het buitenland heeft. Deze adviesgroep helpt ook bij de werving van deelnemers.  

 

Voor Shimmy Shake werkt NECC duidelijk met toptalent onder internationale dansers en 

groepen. Die zijn onder meer te zien tijdens de Galashow, en ze werken mee aan de 

masterclasses. De internationale positie van het festival weerspiegelt zich ook in het initiatief 

om een International Network op te zetten voor deze dansvorm. De commissie concludeert 

dat het festival voldoende de state-of-the-art inclusief internationaal perspectief laat zien. 

 

Het festival kent een intrinsieke vernieuwing door de werving van steeds weer nieuwe 

deelnemers die een vooraanstaande rol spelen in deze dansvorm. Verder ontwikkelt NECC 

nieuwe cursusvormen en kiest ze nu ook voor jaarlijks wisselende dansstijlen die centraal 

staan in het programma. Van vernieuwing is volgens de commissie voldoende sprake. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als ruim 

voldoende. 

 

Ondernemerschap  

 

NECC heeft een redelijke financieringsmix met bijdragen van deelnemers, publiek, private 

partijen waaronder sponsoren en fondsen, en overheden. NECC zet in op substantiële groei 

van de baten in de komende beleidsperiode. Hier moeten vooral de subsidies van het Fonds 

en een hogere subsidie uit Rotterdam voor zorgen, maar ook de eigen inkomsten stijgen. 

Niettemin zullen de sponsorinkomsten halveren, waarvoor NECC geen verklaring geeft. De 

weinig degelijk onderbouwde financiële toekomstvisie maakt een zwakke indruk op de 

commissie. 

 

De commissie ontdekt in de aanvraag een vrij basale crossmediale aanpak van marketing en 

communicatie. NECC formuleert weliswaar specifieke doelgroepen, maar kwantificeert deze 

niet. Bovendien lijkt de beschreven grote doelgroependifferentiatie moeilijk hanteerbaar. 

Hoewel NECC het bereik van actieve dansers via het eigen netwerk wel aannemelijk maakt, 

beschrijft ze niet of nauwelijks aantoonbare resultaten van haar marketing en pr-campagne. 

Wel zijn er aansprekende live-acties om de werving kracht bij te zetten. 

 

NECC noemt diverse samenwerkingspartners en beschrijft op hoofdlijnen waaruit de 

samenwerking bestaat. Zo helpt de SKVR bij de pr en zijn er allianties met diverse Fusion 
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Bellydance-scholen. De aanpak van de samenwerking is in het algemeen goed georganiseerd 

vindt de commissie. 

 

NECC heeft een niet bijzonder gunstige financiële positie. Er is een staf van vier medewerkers 

voor de verschillende terreinen inclusief directeur, een programmaredactie en een 

vrijwilligerspool. Ook het bestuur ondersteunt inhoudelijk en participeert actief bij het vinden 

van financiering. In combinatie met de jarenlange activiteiten is er volgens de commissie een 

behoorlijke ervaring binnen de organisatie aanwezig. De commissie ziet hierin een voldoende 

gewaarborgde bedrijfsvoering en onderkent het belang van een meerjarige subsidie voor meer 

continuïteit op dit punt.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als voldoende. 

 

Bereik en belang 

                                                            

Publieksonderzoek uit 2014, zoals samengevat in de aanvraag, laat zien dat 75% zelf danser 

is (van leerling tot professional) en dat 54% afkomstig is uit Zuid-Holland, 16% Noord-Holland 

en de rest uit andere delen van het land en België. Driekwart heeft een Turkse, Marokkaanse, 

Surinaamse en Nederlandse herkomst, 25% heeft een gevarieerde achtergrond, van India en 

Kenia tot Cyprus, Rusland en Israël. Hetzelfde onderzoek wijst ook uit dat de waardering voor 

de shows gemiddeld een 4,3 was op een schaal van 1 tot 5 en voor de workshops 4,5. De 

cijfers maken evenwel geen onderscheid tussen passief publiek en actieve deelnemers.  

Samengevat beoordeelt de commissie het bereik en belang als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Het door NECC georganiseerde Shimmy Shakefestival is het belangrijkste festival voor de 

Fusion Bellydance in Nederland en heeft daarin met jarenlange ervaring een bijzondere 

positie weten op te bouwen. Het nationale en internationale karakter van de deelnemers, de 

bijdrage aan de ontwikkeling van de dansvorm en de laagdrempeligheid voor deelnemers zijn 

sterke positieve aspecten. Daarmee levert Shimmy Shake een unieke bijdrage aan de 

cultuurparticipatie. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

NECC heeft aandacht voor monitoring en evaluatie en volgt regelmatig de uitvoering van en 

waardering voor de activiteiten. Er is input uit verschillende hoeken (deelnemers, publiek, 

locaties, vrijwilligers, sponsors, eigen team) en NECC zet deze in voor verbetering en 

aanpassing van het festival. In de aanvraag maakt ze echter geen duidelijk onderscheid 

tussen festival en het functioneren van de eigen organisatie. Samengevat beoordeelt de 

commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit ruim voldoende. Het 

ondernemerschap is voldoende, evenals het bereik en belang van het festival. De pluriformiteit 

beoordeelt de commissie als goed en de monitoring en evaluatie als voldoende. Stichting New 
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European Cultural Collaborations behaalt hiermee in totaal 7 van de maximaal te behalen 16 

punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren voor het gevraagde bedrag van € 

340.000,00 en daaraan de verplichting te verbinden dat New European Cultural 

Collaborations een impuls geeft aan haar ondernemerschap, meer in het bijzonder de 

sponsorwerving, alsmede haar financiële uitgangspositie zoals die blijkt uit de 

kengetallen voor solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen sterker maakt. 
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Rotterdams Wijktheater 
 

Stichting Rotterdams Wijktheater (hierna ICAF) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten voor het International Community Arts 

Festival (ICAF) in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Rotterdams Wijktheater € 500.000  € 400.000  € 400.000  

 

ICAF is een driejaarlijks meerdaags evenement waarbij community kunstenaars uit alle 

windstreken met elkaars ideeën, werkwijzen en producten kennismaken en elkaar inspireren. 

Community-kunstenaars plaatsen zichzelf en hun kunst midden in de samenleving. Zij delen 

het maakproces van hun werk met mensen die zelden of nooit actief bij kunst betrokken 

worden. In het zoeken naar een gezamenlijke taal en esthetiek vindt volgens ICAF een 

waardevolle dialoog plaats die verder gaat dan terloopse gesprekken. Naast 

kennisuitwisseling biedt ICAF een gevarieerd programma met spraakmakende, kwalitatieve 

presentaties voor een algemeen publiek, waarbij ze nadrukkelijk ook toeschouwers werft die 

niet of nauwelijks kunstactiviteiten bezoeken.  

 

De vier doelen van ICAF zijn: 

 Vermengen van reguliere kunstbezoekers en toeschouwers die normaliter niet of 

nauwelijks bij kunstactiviteiten betrokken zijn, aangevuld met bezoekers uit het 

buitenland.  

 De esthetische, ethische en sociale kracht en de grote diversiteit van participatieve 

kunst voor het voetlicht brengen. Zo is het publieksprogramma volgens ICAF 

inmiddels referentiekader voor wat kunst in verschillende contexten kan betekenen. 

 Professionele en amateurdeelnemers overdag en in de aanloop naar het festival 

verdiepende programma’s aanbieden, met mogelijkheden om te experimenteren, 

methodieken aan te leren en te delen, gestructureerd en informeel te reflecteren op 

community arts, inspiratie op te doen en samenwerking met partners uit binnen- en 

buitenland te ontwikkelen.  

 Voeden van de groeiende Nederlandse sector voor community arts met de beste 

ideeën en praktijken uit het buitenland - en vice versa. 

 

Het festivalprogramma bestaat overdag uit een verdiepend programma voor deelnemers 

(professionals en amateurs). Vanaf het einde van de middag is het publiek, reguliere 

kunstbezoekers en wijkbewoners, welkom. Gesprekken vinden plaats tijdens onder meer 

seminars, workshops en na afloop van voorstellingen. Tussen de festivals door ontwikkelt 

ICAF coproducties die voortvloeien uit eerdere ICAF-ontmoetingen, vinden experimenten 

plaats met partners en doet ze onderzoek voor een volgende festival. Een belangrijk 

onderdeel van de periode tussen de festivals is de jaarlijkse ICAF Summer School. Hier 

ontwikkelt de organisatie op basis van duurzame samenwerking met buitenlandse community-

kunstenaars materiaal voor het volgende festival.  
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ICAF wil de komende periode haar organisatie verder borgen binnen het nationale en 

internationale culturele landschap. Dat gebeurt door verjonging, verbreding en geleidelijke 

terugtrekking van de huidige artistiek directeur. Buiten Nederland zal ze nauw samenwerken 

met gastcuratoren. ICAF vraagt extra middelen aan voor een assistent-programmeur, 

uitbreiding van de uren van de productieleider en voor onkosten van vijf tot tien gastcuratoren. 

 

ICAF ontvangt momenteel jaarlijks € 100.000,00 subsidie van het Fonds.  

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

ICAF speelt volgens de commissie een belangrijke rol in de amateurkunst en specifiek in het 

domein van de community arts. Voor dit domein biedt ICAF zowel een goede 

kennisuitwisseling als een podium om de internationale stand van zaken via een meerdaags 

programma te tonen aan ook een algemeen publiek. De activiteiten in de tussenliggende jaren 

geven daar een goede follow-up aan met coproducties of bereiden (ICAF Summer School) het 

nieuwe festival zinvol voor. De nieuwe aanpak met internationale gastcuratoren vindt de 

commissie een verrijking. 

 

De commissie vindt de kwaliteit van het programma, zowel qua diversiteit als inhoud goed. 

Het gaat om een elkaar versterkende reeks van activiteiten met (meerdaagse) workshops, 

optredens, seminars en georganiseerde en informele ontmoetingen. Het festival biedt een rijke 

staalkaart aan belangwekkende participanten. De vrije recente thematische aanpak van het 

festival vindt de commissie een versterking van de formule.  

ICAF weet als uitwisselings- en presentatieplatform voor de community arts wereldwijd door 

haar inzet van een jarenlang opgebouwd netwerk een goed actueel overzicht te bieden van de 

belangrijkste ontwikkelingen – in praktijken, methodieken en visies – van dit gedifferentieerde 

domein. Daarbij komen de belangrijkste kunstenaars en artiesten in dit domein naar 

Rotterdam. 

 

In de structuur van ICAF is vernieuwing al organisch ingebouwd met de inzet om juist de 

nieuwste ontwikkelingen naar Rotterdam te halen en met tussentijdse activiteiten die de 

resultaten van een vorig festival omzetten in coproducties dan wel nieuwe onderdelen op het 

komende festival voorbereiden. De invulling van de Summer School vindt de commissie niet 

sterk uitgewerkt, maar de essentie past wel binnen ICAF.  

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als zeer goed. 

 

Ondernemerschap  

 

ICAF biedt in haar aanvraag een voldoende overtuigende inkomstenstrategie. De commissie 

constateert een behoorlijke financiële basis en een redelijk brede financieringsmix, zij het met 

een behoorlijk aandeel van de Fondssubsidie. Verder zijn er behoorlijke sponsorbijdragen in 

natura en bijdragen van deelnemers. ICAF studeert nog op verdere mogelijkheden voor 

inkomstenvergroting, in de aanvraag leest de commissie geen plan-B voor tegenvallende 

inkomsten. 
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De marketing en communicatie heeft ICAF behoorlijk geregeld. Ze maakt voornamelijk gebruik 

van online media om deelnemers en publiek te bereiken. De commissie constateert evenwel 

dat ze met de inzet van sociale media nog wel een slag kan maken. De aantallen volgers op 

Twitter en Facebook zijn nog relatief laag. Toeschouwers voor het festival werft ICAF ook via 

de achterban van het Rotterdams Wijktheater. De plannen voor meer marketingsamenwerking 

met Rotterdam Festivals en voor nieuw publieksonderzoek vindt de commissie interessant, 

maar ze zijn nog niet operationeel. 

 

ICAF kent een stevig netwerk van samenwerkingspartners die haar slagkracht vergroten. Zo 

stellen Theater Zuidplein en Islemunda een aantal faciliteiten beschikbaar voor festival en de 

ICAF Summer Schools. Verder zijn er talrijke buitenlandse samenwerkingspartners die haar 

internationale positie versterken, ook voor de Summer School. Studenten van Codarts 

Hogeschool voor Muziek, Dans en Circus participeren in de festivalactiviteiten. 

 

De commissie vindt de bedrijfsvoering voldoende overtuigend beschreven. De toelichting op 

de begroting is uitvoerig en geeft goed inzicht in de bedrijfsvoering. De financiële 

uitgangspositie is goed. De zakelijke kennis komt in de aanvraag vooral tot uiting in de 

succesvolle inzet van samenwerkingspartners die ICAF uitdaagt om als actieve partner dan 

wel co-financier op te treden. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als ruim voldoende. 

 

Bereik en belang 

                                                            

Volgens de aanvraag komt 20% van de deelnemers uit de regio Rotterdam, 40% uit de rest 

van Nederland en 40% uit het buitenland (vanuit alle continenten). Van de bezoekers aan de 

avondvoorstellingen kwamen in 2014 tussen de 35% en 66% uit Rotterdam en de rest uit 

Nederland en het buitenland. Samengevat beoordeelt de commissie het bereik en belang als 

goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

In het domein van de community arts neemt ICAF met haar stevige programmering en goede 

bereik binnen en buiten de discipline een zeer onderscheidende positie in. Er is geen ander 

festival binnen de community arts in Nederland met zo’n sterke internationale positie. De 

commissie concludeert daarom dat het ICAF een onmisbare bijdrage levert aan de 

infrastructuur voor amateurkunstfestivals. Samengevat beoordeelt de commissie de 

pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie constateert dat ICAF een gedegen monitorings- en evaluatiesystematiek kent. 

Daarbij volgt ze zowel de uitvoering van en waardering voor de activiteiten als het 

functioneren van de eigen organisatie op regelmatige basis. ICAF kent een geschiedenis van 

monitoren en evalueren en is de manier waarop voortdurend aan het bijschaven door 

experimenten. De evaluatie van de eigen organisatie is evenwel nog voor verbetering vatbaar 
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door een bredere input van bijvoorbeeld samenwerkingspartners. Samengevat beoordeelt de 

commissie de monitoring en evaluatie als goed. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit zeer goed en het ondernemerschap 

ruim voldoende. Het bereik en belang vindt zij goed, evenals de pluriformiteit en de monitoring 

en evaluatie. Stichting Rotterdams Wijktheater behaalt hiermee in totaal 12 van de maximaal 

te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren voor de hoogte van de huidige 

subsidie, te weten € 400.000,00. Binnen de financiële prioriteiten voor de hele sector 

geeft de commissie, mede gelet op haar oordeel over de werving van inkomsten, in het 

bijzonder het hoge aandeel van de Fondssubsidie in de baten, geen voorrang aan het 

toekennen van de gevraagde hogere subsidie.  
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The Notorious IBE 
 

Stichting The Notorious IBE (hierna The Notorious IBE) vraagt subsidie aan voor het 

onderdeel Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds 

voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de jaarlijkse organisatie van het festival The Notorious 

IBE. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

The Notorious IBE € 220.000  € 0  € 220.000  

 

Met haar meerdaagse hiphop- en urban festival, in 1998 voor het eerst georganiseerd, wil The 

Notorious IBE de beleving van hiphopcultuur en urban dansstijlen overbrengen aan zowel 

insiders als buitenstaanders. Met het festival streeft ze programma’s met een internationale 

relevantie na die aansluiten bij de belevingswereld van de bezoekers. Steekwoorden daarbij 

zijn laagdrempelig, actueel, vernieuwend, progressief en gericht op participatie, ruimte voor 

alle niveaus en leeftijden en samengaan van traditie en innovatie. Iedere editie komt tot stand 

door een samenwerking met lokale en landelijke partners die hun eigen programma’s cureren, 

hun eigen artiesten uitnodigen, hun eigen projecten presenteren en hun eigen achterban - 

jongeren en jongvolwassenen tussen de 10 en 35 jaar - meebrengen.  

 

Gedurende een lang weekend biedt het festival 50 tot 60 programma’s op verscheidene 

locaties in het centrum van Heerlen, met muziekoptredens, dancebattles, workshops, 

talkshows, film, fotografie en beeldende kunst met een oorsprong in of verwantschap aan de 

hiphop- en urban cultuur. Binnen de festivalpijlers muziek, dans en cultuur zijn thema’s 

vastgelegd voor de programma’s. Voor dans zijn dat internationale kwalificaties, dansbattles 

en jamsessies, voor muziek live dj’s & acts en beatmaking en producing en voor cultuur 

kennisdeling via workshops, talkshows, film en expo. Twee festivalprogrammeurs, waaronder 

artistiek directeur Tyrone van der Meer, bezoeken het gehele jaar evenementen in binnen- en 

buitenland om de programmering van het festival voor te bereiden. Daarnaast werkt The 

Notorious IBE met een kleine artistieke commissie, waarin een aantal internationale dansers, 

juryleden, dj's en organisatoren vertegenwoordigd zijn.  

 

The Notorious IBE trekt met het festival jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers uit dertig verschillende 

landen. Naar eigen zeggen neemt de betrokkenheid van de lokale middenstand toe en zijn de 

hotels in stad en directe omgeving volgeboekt. Zij organiseert zelf ook een lowbudget 

overnachtingsplek, genaamd de IBE Sleepover Sporthal. 

 

The Notorious IBE ziet sociale media als het mediakanaal bij uitstek om haar betrekkelijk 

jonge publiek te bereiken en informeren. Op dit moment heeft IBE op Facebook 66.000 likes, 

11.000 volgers op Twitter en 40.000 likes op Instagram. Het ProDance TV YouTube kanaal, 

een mediapartner van IBE, telt 330.000 abonnees. 

 

 



137 
 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie is enthousiast over de bewezen rol van The Notorious IBE binnen de urban 

scene. Gezien haar grote nationale en internationale bereik van deelnemers acht zij het 

festival een belangrijke plek voor de doelgroep om elkaar te ontmoeten, inspireren en van 

elkaar leren. Via haar activiteiten voedt de organisatie de ontwikkeling en vernieuwing van de 

urban scene in belangrijke mate. De rol die The Notorious IBE speelt binnen de amateurkunst 

in het algemeen en haar discipline in het bijzonder waardeert de commissie als goed. 

 

The Notorious IBE verzorgt een goed en breed programma waarin verschillende disciplines en 

thema’s aan bod komen, met optredens, workshops en masterclasses en onderdelen gericht 

op kennisdeling en -uitwisseling. De commissie heeft vertrouwen in het artistieke team, dat 

goede voeling heeft met het veld en haar activiteiten hierop inhoudelijk weet af te stemmen. 

Het festival stimuleert bovendien het verbreden van de eigen blik en het aangaan van nieuwe 

verbindingen, zoals de kruisbestuiving tussen de urban dans en beatmaking. De aandacht in 

het plan voor vernieuwing van de eigen scene, onder meer via het Free Spirits programma en 

de inbreng en betrokkenheid van ‘buitenbeentjes’, waardeert de commissie.  

 

Nationaal en internationaal weet het festival deelnemers te trekken met een kwalitatief en 

aansprekend programma dat een overzicht biedt van de state-of-the-art van hiphop. Naast 

eigen activiteiten is er vraag van buitenlandse organisatoren om hun evenement op het 

festival te organiseren, om daarmee de internationale community te bereiken. Naast jonge 

lokale talenten weet The Notorious IBE ook de internationale top naar het festival te halen. 

 

De commissie vindt dat het festival zich continu is blijven ontwikkelen. Op basis van de inhoud 

van het programma en de samenwerkingen vertrouwt de commissie erop dat The Notorious 

IBE ook in de toekomst innovatie, van zowel zichzelf als de scene, hoog op haar agenda 

houdt en erin zal slagen om vernieuwend te zijn. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als zeer goed. 

 

Ondernemerschap  

 

De begroting toont een behoorlijk brede inkomstenmix, waarbij de bijdragen van deelnemers 

en de publieksinkomsten de grootste batenpost zijn. Daarnaast begroot The Notorious IBE 

een bijdrage van het Fonds en van de provincie Limburg, gemeentelijke bijdragen, inkomsten 

uit publieke middelen en sponsorbijdragen van lokale ondernemers. Hoewel de financiële 

ambities en strategie summier omschreven worden, waardeert de commissie de stappen die 

The Notorious IBE wil zetten om financieel sterker te worden.  

 

The Notorious IBE heeft een goed oog voor haar doelgroep en weet deze effectief te 

bereiken. Zij beschikt over een groot sociale-medianetwerk en zet dit in om haar relatief jonge 

festivalpubliek te bereiken en informeren. Deze kanalen zijn bovendien goed inzetbaar bij het 

vormen en levend houden van een betrokken community voor het festival. Nieuwe 

ontwikkelingen, zoals live stream, houdt zij nauwlettend in de gaten en elke editie nodigt zij 

gespecialiseerde fotografen en videomakers uit om bij te dragen. Ook neemt zij initiatieven om 
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de urban cultuur in Heerlen verder op de kaart te zetten. De commissie is ook positief over de 

aandacht voor nieuwe thema’s die de potentie hebben om andere doelgroepen aan te 

spreken.  

 

The Notorious IBE werkt inhoudelijk en organisatorisch samen met relevante (inter)nationale 

partners en maakt aannemelijk dat zij hiermee haar slagkracht vergroot. Landelijk partners zijn 

onder andere HipHopLab 040 en het HipHopHuis Rotterdam en internationaal zijn dit experts 

en organisaties waaronder Breakin Convention en Freestyle Session. Zij trekken gezamenlijk 

op in de verdere ontwikkeling van de urban scene. Daarnaast zet The Notorious IBE steeds 

meer in op lokale en regionale samenwerking, waardoor zij ook in Heerlen haar positie 

versterkt.  

 

De financiële uitgangspositie van de stichting is niet gunstig. Het negatieve eigen vermogen 

vraagt om een duidelijke strategie bij tegenvallende inkomsten, maar die trof de commissie 

nog weinig aan. Wel meldt The Notorious IBE voornemens te zijn een projectleider aan te 

stellen die vooral de budgetten en workflow zal bewaken. De commissie ziet hierin een goede 

stap voorwaarts in het professionaliseren van organisatie en het bewaken van de continuïteit. 

Het versterken en monitoren van de interne bedrijfsvoering en eigen financiële positie vindt de 

commissie een belangrijk aandachtspunt. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als ruim voldoende. 

 

Bereik en belang 

                                                            

The Notorious IBE trekt jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers uit dertig verschillende landen. Twee 

derde van de festivalbezoekers koopt een entreekaart voor het gehele weekend en ongeveer 

90% hiervan is ook actief deelnemer. De groeiende bezoekersaantallen en de betrokkenheid 

van deelnemers wereldwijd onderstrepen de internationale waardering van en betrokkenheid 

bij de manifestatie. Samengevat beoordeelt de commissie het bereik en belang van het 

festival als goed. 

 

Pluriformiteit    

                                                                                                                           

Sinds 1998 zet The Notorious IBE zich in om een bijdrage te leveren aan de diversiteit van het 

Nederlandse culturele landschap en de commissie waardeert haar voorloperpositie. 

Nederland kent diverse events voor breakdance, zoals NK Breakdance en World BBoy 

Classic, die ook een nationaal en internationaal bereik hebben. Door haar schaalgrootte, 

reikwijdte en verscheidenheid in activiteiten en stijlen onderscheidt The Notorious IBE zich 

volgens de commissie. Daarom beoordeelt de commissie de pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De aanvrager besteedt weinig aandacht aan monitoring en evaluatie. Ze monitort de realisatie 

van het festival niet, ze evalueert deze wel, voornamelijk met feedback van de eigen 

organisatie. De waardering van het publiek meet ze via sociale media, waarbij de organisatie 

haar eigen kanttekeningen plaatst. Aan de evaluatie van de eigen organisatie besteedt ze 
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nauwelijks aandacht. Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als 

nihil. 

 

Conclusie  

 

De artistieke en inhoudelijke kwaliteit vindt de commissie zeer goed. Het ondernemerschap 

beoordeelt zij als ruim voldoende. Het bereik en belang van het festival vindt de commissie 

goed en de pluriformiteit voldoende. De monitoring en evaluatie beoordeelt zij als nihil. The 

Notorious IBE behaalt hiermee in totaal 8 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren voor het aangevraagde bedrag van 

€ 220.000,00 en hieraan de verplichting te verbinden dat The Notorious IBE haar 

organisatie professionaliseert door overeenkomstig haar activiteitenplan een 

projectleider voor de zakelijke aspecten van het festival aan te stellen en een strategie 

te ontwikkelen voor een betere financiële positie van de stichting. 
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Theaterschip 
 

Stichting Theaterschip (hierna Theaterschip) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de jaarlijkse organisatie van haar festival Havenwerk. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Theaterschip € 380.000  € 360.000  € 0  

 

Havenwerk is een jaarlijks driedaags festival dat professioneel theater met jongeren 

programmeert, sinds 2009 georganiseerd door Theaterschip in Deventer. Bij het festival staat 

de jonge explorerende mens (12-23 jaar) met theaterambitie centraal. Volgens Theaterschip 

bestaat het programma voor 70% uit theaterproducties, voor 15% uit dans- en 

muziekproducties en voor 15% uit workshops, georganiseerde ontmoetingen, kennisdeling en 

uitwisseling. In het festival komen (talentvolle) jongeren, makers, professionals en publiek 

samen.  

 

Het festival bestaat uit drie onderdelen: 

 Kunstbaken, waarin leren en presenteren centraal staan. Dit onderdeel vormt de 

verbinding met de binnenschoolse cultuureducatie. Cultuurprofielscholen met 

specialisatie theater en dans komen naar het festival om workshops te volgen, eigen 

werk te presenteren en ander werk te zien. 

 REGATTA, waarin produceren centraal staat. Hierbinnen worden nieuwe makers, 

jongeren met ambitie of professionals die werken met jonge mensen uitgedaagd om 

jaarlijks bij een vooraf gekozen thema een korte theaterproeve te presenteren tijdens 

het festival. Daarbij kiest zowel het publiek als een vakjury een winnaar voor de 

Havenwerk Talent Award.  

 Een (inter)nationale programmering met jaarlijks minimaal acht theater- en twee 

dansproducties, geselecteerd door het festivalteam. 

 

Theaterschip presenteert zich ook als producent met de focus op cultuureducatie en 

talentontwikkeling. Hiervoor richt zij zich onder meer op internationale uitwisseling en 

coproducties. Daarnaast exploiteert ze een theaterschool en faciliteert ze een urban dance 

school. 

 

In het kader van het festival wordt op landelijk en Europees niveau samengewerkt. Belangrijke 

partner is de koepelorganisatie Platform Theater, mede-initiator van REGATTA. Theaterschip 

zegt het initiatief genomen te hebben tot een Europese samenwerking van jongerenfestivals, 

waardoor er een netwerk met festivals in Slovenië, Londen, Berlijn, Birmingham, Gent, 

Kopenhagen en Brussel is ontstaan. Zij wil op het vlak van internationale kennisdeling en 

uitwisseling tot de Nederlandse top 3 gaan behoren van fysieke festivalplatforms voor 

professionals die werken met (en voor) jongeren.  

 

Theaterschip ontvangt momenteel € 90.000,00 per jaar subsidie voor haar activiteiten in het 
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kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 

2013-2016. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie hecht waarde aan een landelijke plek voor jong theatertalent en zijn 

begeleiders, waar zij kunnen presenteren, ontmoeten en uitwisselen. Ze ziet ook dat 

Theaterschip daarin met Havenwerk een rol speelt. De commissie is echter niet overtuigd van 

de aanpak, gelet op de beperkte aandacht voor de invulling van de verschillende hierop 

gerichte programmaonderdelen in de aanvraag en de resultaten tot nu toe. De commissie had 

de aanvraag sterker gevonden als Havenwerk meer geprofileerd was als festival voor 

jeugdtheaterscholen dan als jongerentheaterfestival, mede gelet op het aanbod van alleen al 

andere Nederlandse jongerentheaterfestivals als Jonge Harten en Breakin’Walls. 

 

Het programma van het festival bestaat voor het grootste deel uit theaterproducties, en een 

kleiner deel muziek en dans, met daarnaast workshops, ontmoetingen, kennisdeling en 

uitwisseling. Daarmee bevat Havenwerk volgens de commissie in de basis alle elementen om 

een amateurtheaterfestival van betekenis te kunnen zijn. Aan de invulling van de verschillende 

programmaonderdelen schenkt Theaterschip echter maar weinig aandacht in de aanvraag. 

Daardoor wordt onvoldoende duidelijk wat het festival teweeg brengt in de amateurkunstsector 

in het algemeen en binnen haar discipline. Daarnaast ziet de commissie in het plan weinig 

aandacht voor cross-overs. Desondanks beoordeelt de commissie het programma wel als 

voldoende. 

 

Theaterschip geeft in haar plan aan ruim aandacht te hebben voor de uitbreiding van haar 

internationale netwerk en heeft hier het afgelopen jaar met Havenwerk al stevig op ingezet. 

Mede hierdoor verwacht de commissie dat de internationale uitstraling van het festival 

voldoende zal zijn. De bewering dat Havenwerk het grootste jongerentheaterfestival van West-

Europa is herkent de commissie niet. De programmering van Havenwerk is hiervoor te sterk 

gericht op voorstellingen van jeugdtheaterscholen en te weinig onderscheidend op het gebied 

van jongerentheater. Daarom beoordeelt ze de mate waarin er sprake is van een overzicht 

van de state-of-the-art op het festival niet meer dan voldoende. 

 

De commissie vindt dat Theaterschip weinig aandacht besteedt aan vernieuwing. Van 

vernieuwende vormen van presentatie of uitwisseling is binnen het festival weinig sprake. Ook 

is er weinig aandacht voor cross-overs en nieuwe vormen van podiumkunsten. Door haar 

ambitie om internationaal een platformfunctie in te nemen verwacht de commissie dat het 

festival wel voldoende voeling kan houden met recente ontwikkelingen in theater met 

jongeren.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als voldoende. 

 

Ondernemerschap  

 

Theaterschip heeft een brede financieringsmix, maar beschrijft in de aanvraag nauwelijks haar 

strategie om inkomsten te verwerven. De eigen inkomsten vertonen een beperkte groei, maar 
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het aandeel daarvan in de totale begroting blijft relatief laag. Daardoor blijft het festival ook in 

de komende planperiode grotendeels afhankelijk van subsidies, met de bijdrage van het 

Fonds als grootste batenpost.  

 

In haar aanvraag beschrijft Theaterschip de drie primaire doelgroepen van het festival en de 

media die ze per doelgroep inzet. De commissie is positief over de samenwerking met een 

bureau dat gespecialiseerd is in online en sociale-mediacampagnes gericht op jongeren. 

Gezien de ambities om meer (nieuwe) deelnemers en bezoekers te bereiken, mist de 

commissie wel een nader toegelichte strategie op dit vlak. De commissie acht het gelet op de 

ervaring van Theaterschip en de samenwerking wel aannemelijk dat zij via haar online 

campagnes en pr het gewenste bereik zal realiseren. 

 

Over het algemeen geeft Theaterschip in haar plan goed weer met welke partners zij 

samenwerkt en met welk doel. Hoe zij haar producerende taak inricht in samenwerking met 

internationale partijen en in coproducties, komt in de aanvraag beperkt aan bod. De 

samenwerking met Platform Theater ziet de commissie als waardevol. 

 

Theaterschip organiseert Havenwerk met een kleine vaste bezetting, tijdelijke krachten, inhuur 

en zo’n negentig vrijwilligers, wat de organisatie nog voldoende wendbaar maakt. De 

commissie constateert dat de financiële uitgangspositie van Theaterschip zwak is en dat een 

strategie bij tegenvallende inkomsten ontbreekt. Zij mist in de aanvraag bovendien meer 

reflectie op de eigen financiële situatie en het functioneren van de organisatie. Mede daarom 

is de commissie er niet van overtuigd dat Theaterschip haar financiële positie in de komende 

periode zal verbeteren. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als voldoende. 

 

Bereik en belang 

                                                            

Van de deelnemers komt 70% uit Nederland. Hoewel Theaterschip blijk geeft van 

internationale ambities, vindt de commissie het bereik en de onderbouwing hiervan te beperkt 

om te spreken van een internationaal festival. Samengevat beoordeelt de commissie het 

bereik en belang van het festival als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De commissie waardeert de rol die Theaterschip op zich neemt om een landelijk festival voor 

theater door jongeren te organiseren en te bouwen aan een internationaal netwerk. Gelet op 

andere Nederlandse jongerentheaterfestivals, is de commissie minder overtuigd van de 

toegevoegde waarde van Havenwerk als jongerentheaterfestival, zeker niet als grootste van 

West-Europa. In het aanbieden van diverse podiumkunstdisciplines en een plek voor jongeren 

en professionals om elkaar te ontmoeten, vindt de commissie Havenwerk in Nederland 

voldoende herkenbaar. Samengevat beoordeelt de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit 

als voldoende. 
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Monitoring en evaluatie                                                                                                  

Theaterschip monitort en evalueert de uitvoering van en waardering voor de festivalactiviteiten 

goed. Ze verzamelt brede input via bestaande bronnen, bezoekers, deelnemers en 

samenwerkingspartners, waarbij er oog is voor verschillende onderwerpen. Uit de aanvraag 

blijkt onvoldoende hoe Theaterschip het functioneren van de eigen organisatie monitort en 

evalueert. Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie beoordeelt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als voldoende, evenals het 

ondernemerschap. Het bereik en belang van het festival en de pluriformiteit vindt ze eveneens 

voldoende. Ook de monitoring en evaluatie vindt ze voldoende. Theaterschip behaalt hiermee 

in totaal 4 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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Urban House Groningen 
 

Stichting Urban House Groningen (hierna UHG) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de jaarlijkse organisatie van het festival New Attraction 

Block Jam. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Urban House Groningen € 240.000  € 0  € 0  

 

UHG richt zich met haar projecten op jongeren die actief zijn binnen de urban-artsdisciplines 

muziek, dans, sport, graffiti/street-art en spoken word. Als broedplaats biedt UHG deelnemers 

van verschillende niveaus een platform en onderdak om aan eigen en nieuwe producties te 

werken en deze voor publiek te presenteren. UHG wil met een open structuur van het aanbod 

deelname laagdrempelig en aantrekkelijk maken. Talenten krijgen de mogelijkheid zich verder 

te ontwikkelen. Hiertoe organiseert de stichting diverse talenttrajecten, het festival New 

Attraction Block Jam en educatieprojecten op scholen.  

 

De aanvraag is voor het festival New Attraction Block Jam. De kern van het festivalprogramma 

is de presentatie van urban arts, in combinatie met de participatie van de talentgroep en 

young professional deelnemers van de door UHG georganiseerde Urban Academy aan 

speciale Block Jam producties. Alle individuele deelnemers creëren samen een programma. 

UHG biedt ook een podium aan producties en bijvoorbeeld voorrondes van landelijke battles 

van andere urban organisaties en productiehuizen. Aanvullend bevat het programma een 

aantal bekende artiesten die aansluiten bij de presentaties. 

 

De activiteiten van UHG voor het festival omvatten de (praktische) organisatie, vijf trainingen 

ofwel werklabs binnen de Urban Academy voor deelnemers aan de Block Jam, vijf 

masterclasses gegeven door externe geprogrammeerde artiesten, tien vrije trainingen met 

coaching en de voorbereiding en presentatie van 21 Urban Academy-productiegroepen. 

 

Bij de editie in 2014 waren er 172 deelnemers en 255 festivalbezoekers. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

De commissie vindt het programma van New Attraction Block Jam onvoldoende aansluiten bij 

de bedoeling van de subsidieregeling. Het programma biedt vooral ruimte voor de talenten 

van de Urban Academy om zich te presenteren. Daarmee biedt het festival volgens de 

commissie een laagdrempelig en waardevol podium aan amateurkunstenaars uit vooral 

Groningen en de omringende provincies, maar er is onvoldoende sprake van 

programmaonderdelen gericht op uitwisseling en kennisontwikkeling.  

De commissie is er, gelet op de opbouw en invulling van het programma, niet van overtuigd 

dat het festival er voldoende in slaagt de ontwikkeling van de urban arts of de amateurkunst in 

het algemeen te voeden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling daarvan.  
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Daarbij vindt de commissie dat UHG in haar aanvraag niet goed duidelijk maakt hoe zij 

relevante ontwikkelingen binnen haar vakgebied opspoort en hoe zij op het festival een 

overzicht presenteert van de state-of-the-art van de internationale top in de urban arts.  

De commissie vindt het festival in zijn opzet redelijk traditioneel en ziet weinig aandacht voor 

vernieuwing in bijvoorbeeld presentatievormen of uitwisselingsmogelijkheden.  

 

Gelet op deze overwegingen waardeert de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

als zwak. 

 

Ondernemerschap  

 

De commissie constateert dat UHG een redelijk gedifferentieerde mix van inkomstenbronnen 

heeft met bijdrages van deelnemers, publiek, private partijen en overheden en dat zij die de 

komende tijd bij een groeiende begroting ook wil vasthouden. Daarbij ziet de commissie dat 

het toch al grote aandeel overheidssubsidies in de komende periode volgens de begroting 

alleen maar toeneemt. De commissie heeft waardering voor de ambitie van UHG om 

financieel te groeien, maar vindt deze ambitie weinig gekoppeld aan haar inhoudelijke 

ambities. Ook vindt ze de strategie voor het verwerven van de inkomsten nog weinig 

uitgewerkt en mist zij een strategie bij tegenvallende inkomsten. Gelet op de brede mix 

beoordeelt zij de inkomstenwerving wel als voldoende. 

 

UHG bereikt deelnemers en publiek met een multiculturele achtergrond en gebruikt daarvoor 

online en offline media. Ze geeft nauwelijks toelichting over de communicatiekanalen die zij 

gaat inzetten om de verdubbeling in deelnemers en publieksaantallen, en de daarbij 

behorende extra inkomsten, te realiseren. Ze kwantificeert wel aantallen, maar onderbouwt 

haar marketinginzet nauwelijks met een inhoudelijke strategie.  

 

De commissie vindt dat UHG goed beschrijft met welke partijen en met welk doel ze 

samenwerkt. Dit netwerk is volgens de commissie het sterkst in de eigen regio. Landelijk en 

internationaal zijn er vooral verbanden met andere urban culture organisaties. De commissie 

had de aanvraag sterker gevonden als er meer aandacht was besteed aan 

samenwerkingsverbanden met partners die de zichtbaarheid van het festival kunnen 

vergroten, zoals mediaorganisaties. 

 

UHG vermeldt te overwegen een deel van de freelance- en projectmatige werkzaamheden om 

te zetten in loondienstrelaties. Hieruit blijkt volgens de commissie zakelijk inzicht en goed 

werkgeverschap, maar UHG maakt deze voorgenomen wijziging in de begroting of de 

toelichting daarop nog niet inzichtelijk. De commissie waardeert de bedrijfsvoering, ondanks 

een niet geheel gunstige financiële uitgangspositie, als voldoende.  

 

Alles overwegend waardeert de commissie het ondernemerschap als ruim voldoende. 

 

Bereik en belang 

                                                            

New Attraction Block Jam trekt vooral deelnemers en bezoekers uit Groningen, Drenthe en 

Friesland en in mindere mate uit andere Nederlandse provincies. Een klein deel is afkomstig 
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uit Duitsland. Gelet op dit geringe aantal kan de commissie het festival niet als internationaal 

kwalificeren. Ze beoordeelt het bereik en belang van het festival als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De afgelopen jaren zijn in verschillende steden multidisciplinaire hiphopfestivals 

georganiseerd die zowel lokale talenten als internationale artiesten presenteren. Qua vorm lijkt 

het programma van New Attraction Block Jam op deze festivals. De commissie vindt dat het 

zich, mede gelet op het doel van deze regeling, weinig onderscheidt van de andere 

hiphopfestivals en daardoor geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit van de sector 

cultuurparticipatie. Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als nihil. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie heeft er waardering voor dat UHG aandacht besteedt aan monitoring en 

evaluatie, maar is ook van mening dat een gedegen systematiek nog ontbreekt. Het is voor de 

commissie onvoldoende helder hoe UHG de input voor de monitoring verzamelt, analyseert en 

verwerkt. Ook blijkt voor haar onvoldoende uit de aanvraag in welke mate UHG het 

functioneren van de eigen organisatie evalueert. Samengevat beoordeelt de commissie de 

monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit zwak. Het ondernemerschap 

beoordeelt ze als ruim voldoende. Het bereik en het belang van het festival vindt ze 

voldoende. De pluriformiteit acht ze nihil. De monitoring en evaluatie vindt de commissie 

voldoende. Stichting Urban House Groningen behaalt hiermee in totaal 2 van de maximaal te 

behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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WMC Kerkrade 
 

Stichting WMC Kerkrade (hierna WMC) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

WMC Kerkrade € 800.000  € 800.000  € 800.000  

 

WMC organiseert periodieke festivals en projecten voor de instandhouding en verdere 

ontwikkeling van de internationale blaasmuziek. Ze fungeert bovendien als steunfunctie voor 

de internationale blaasmuziek en ondersteunt projecten door derden. Haar kernactiviteit is het 

vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours met diverse wedstrijden voor amateurblaasorkesten: 

 concertwedstrijden voor harmonie- en fanfareorkesten, brassbands en 

slagwerkensembles; 

 mars-, marsparade- en showwedstrijden voor marching bands afkomstig van alle 

(blaas)muziekculturen ter wereld; 

 dirigentenwedstrijd voor jonge dirigenten in de blaasmuziek. 

 

De eerste link naar de professionele muziekpraktijk wordt gelegd in de hoogste divisies van de 

Concertwedstrijden – de Championship Division Brass Band en de Concertafdeling voor 

Harmonie en Fanfare -, waar de kwaliteit van de uitvoeringen vaak het professionele niveau 

evenaart en in sommige gevallen zelfs overstijgt, aldus de aanvraag. In de deelnemende 

orkesten spelen vele professionele musici die hun wortels in de amateurorkesten hebben en 

nog een band met deze sector hebben. De tweede link wordt gelegd in de Internationale 

Dirigentencursus & Wedstrijd, waar het doel is een zo hoog mogelijk niveau van het 

professionele muzikale kader. 

 

De wedstrijden vinden plaats in de vier weekenden (vrijdag, zaterdag en zondag) van de 

festivalperiode, bij de 18e editie in 2017 (‘WMC Kerkrade – Breathing the World’) van 6 tot en 

met 30 juli. De dirigentenwedstrijd beslaat een periode van acht aaneengesloten dagen. In alle 

wedstrijdonderdelen speelt naast ieders individuele muzikale ontwikkeling ook de ontwikkeling 

van het repertoire een belangrijke rol. In de uitgebreide concertcyclus brengt WMC 

professionele musici en toptalent uit alle delen van de wereld samen op het concertpodium. 

De top van de beroepspraktijk demonstreert nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast brengt WMC 

nationaal en internationaal toptalent samen op het WMC-podium in een 

uitwisselingsprogramma van nationale en regionale jeugdorkesten, onderdeel van het Young 

Generation-project. Deze zogeheten WMC on Tour-concerten vinden plaats op bijzondere 

locaties in de provincie en de Euregio. In het concertprogramma is ruim aandacht voor cross-

overs, zowel met andere muziek- en dansgenres als met literatuur en beeldende kunst. 

WMC streeft ernaar het Olympia voor de blaasmuzieksector te zijn en wil een belangrijke 

invloed uitoefenen op de nationale en internationale ontwikkeling van de sector en deze waar 

nodig nieuwe impulsen geven. Haar activiteiten richten zich wereldwijd zowel op de actieve 
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beoefenaars van de blaasmuziek als op het bereiken van een zo breed mogelijk internationaal 

publiek van alle leeftijden. 

 

Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

WMC is in Nederland het belangrijkste concours in de blaasmuziek. Gezien haar 

vooraanstaande internationale positie biedt dit deelnemers uit Nederland, amateur en 

professional, een goede gelegenheid om zich te meten met de beste andere blaasmusici uit 

de wereld en daar ook kennis van te nemen. WMC zorgt voor uitwisseling tussen de 

verschillende muziekculturen en tussen amateurs en professionals en stimuleert ook de 

vernieuwing in het genre. De commissie vindt het wel opvallend dat WMC in de aanvraag 

nauwelijks iets zegt over het dalend aantal blaasmusici in Nederland, wat toch een structureel 

probleem wordt in de sector. 

De commissie constateert dat WMC ook bij het komende Concours in 2017 een gevarieerd en 

goed programma biedt van concert-, mars- en showwedstrijden naast een dirigentenwedstrijd 

voor jonge dirigenten. WMC stimuleert expliciet uitwisseling van amateurs en topamateurs 

danwel professionals door uitwisseling met regionale muziekgezelschappen, WMC Young 

Generation, Youth Camp en programmering van amateurorkesten met ervaren beroepsmusici. 

Ook maakt ze voldoende ruimte voor ontmoetingen buiten de officiële wedstrijden. Tijdens de 

edities van de Internationale Blazers Biënnale in 2018 en 2020 is er een programma met 

workshops en lessen van internationale musici en optredens onder professionele begeleiding.  

 

Mede door het grote netwerk van internationale experts in de verschillende vormen van 

blaasmuziek weet WMC een goede vertegenwoordiging van de internationale blaasmuziek te 

programmeren tijdens de verschillende onderdelen van de wedstrijden en concertseries. Ze 

weet bovendien te verrassen met orkesten uit onbekende blaasculturen. Al met al biedt WMC 

een goede ‘state of the art’ van de blaasmuziek, en dat ook in internationaal perspectief. 

 

De commissie vindt dat WMC zich in allerlei aspecten weet te vernieuwen om het meest 

vooraanstaande concours ter wereld te blijven. Haar zelfkritische houding blijkt al uit de 

aanvraag waarin ze laat zien te leren van eerdere edities en waarnemingen uit het 

internationale netwerk van experts. Zo hebben projecten als WMC Young Generation en de 

Internationale Dirigentenwedstrijd nieuwe groepen deelnemers opgeleverd. Ook belangrijk 

vindt de commissie bijvoorbeeld de experimenten met andersoortige shows en demonstraties, 

meer uitleg aan het publiek en nieuwe presentaties van deelnemers.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als zeer goed. 

 

Ondernemerschap  

 

WMC heeft een beproefde inkomstenstrategie met een brede mix aan inkomsten, waarbij de 

publieksinkomsten voor het Concours in 2017 met maar liefst circa 43% de grootste batenpost 

zullen vormen. WMC verwacht hogere sponsorinkomsten voor 2017, maar dat heeft ze in de 

aanvraag nauwelijks nader onderbouwd. Ze heeft de provincie Limburg meer subsidie 

gevraagd voor versterking van pr en marketing. Er zijn niet alleen structurele inkomsten voor 

het vierjaarlijkse Concours, maar ook voor de activiteiten in de tussenliggende jaren. Daarbij is 



149 
 

de aanvraag doordrongen van een hoge mate van realisme.  

De commissie constateert een behoorlijk goede systematische marketingaanpak. WMC voert 

de activiteiten uit het marketing- en communicatieplan deels zelf uit en deels door een 

gespecialiseerd bureau. Ze maakt daarbij gebruik van ervaringen elders in de regio. De 

commissie mist kwantificering van doelstellingen voor publiek in de aanvraag. Ze onderschrijft 

het belang om nieuwe jongere publieksgroepen te werven en ziet daarvoor ook interessante 

initiatieven, maar leest nog niet of deze aanpak ook al tot meer jong publiek heeft geleid.  

WMC heeft een groot internationaal samenwerkingsnetwerk voor onder meer werving van 

deelnemers, juryleden en het verzorgen van opleidingen. Regionale samenwerkingspartners 

zijn onder meer CHIO en de stad Aken voor marketingadvies en –expertise. Voor 

publieksbereik werkt WMC samen met organisaties in toerisme en recreatie en met culturele 

partners en grote attracties in de Euregio. In het onderwijs werkt ze samen met Zuyd 

Hogeschool voor onderzoek en de inzet van studenten in een media-atelier. Het voor 

uiteenlopende terreinen gedegen ontwikkelde samenwerkingsnetwerk maakt op de commissie 

een goede en gedegen indruk. 

De financiële uitgangspositie van WMC is goed, zo constateert de commissie aan de hand 

van de belangrijkste kengetallen. Een behoorlijk toegelichte begroting geeft goed inzicht in de 

uitgaven en de ratio ervan. WMC realiseert met een kleine bureaubezetting en een 

omvangrijke vrijwilligersorganisatie het grootste festival voor blaasorkesten ter wereld en is 

daarbij op goede wijze kostenbewust.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als zeer goed. 

 

Bereik en belang 

                                                            

Volgens WMC komt 9% van alle deelnemers uit de eigen regio, 37% uit de rest van Nederland 

en 54% uit het buitenland (33 landen). Bezoekers kwamen uit de eigen regio (49%), 

Nederland (37%) en het buitenland (14%). WMC staat internationaal hoog aangeschreven in 

de wereld van harmonie en fanfares. De gemiddelde waardering van deelnemers en 

bezoekers over de afgelopen drie edities is volgens de aanvraag een 7,9. Op basis hiervan 

concludeert de commissie dat WMC deelnemers en bezoekers uit de hele wereld trekt en daar 

ook zeer positieve waardering van krijgt. De plannen geven vertrouwen dat dat ook zo blijft. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het bereik en belang als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

WMC beroept zich terecht op haar positie als grootste festival voor de blaasmuziek in 

Nederland, in Europa en zeer waarschijnlijk zelfs in de wereld. Ook in de breedte van 

activiteiten, van wedstrijden tot concertseries en aangevuld met een gevarieerde 

randprogrammering (workshops, clinics, symposia) biedt WMC deelnemers (amateurs en 

professionals) een belangwekkende kans zich te meten aan elkaar en te laten inspireren door 

elkaar. Ook het publiek krijgt een veelomvattende blik op de internationale blaasmuziek. De 

hoge uitvoeringskwaliteit van de optredens versterkt de onmisbare bijdrage van WMC aan de 

cultuurparticipatie. 

Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als goed. 
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Monitoring en evaluatie                                                                                                  

WMC kent een monitoring- en evaluatiesystematiek waarbij ze zowel de uitvoering van en 

waardering voor de activiteiten als het functioneren van de organisatie regelmatig volgt. Door 

samen te werken met Zuyd Hogeschool heeft WMC hiervoor extra expertise en kwaliteit in 

huis gehaald. Uit de aanvraag blijkt ook dat WMC met de uitkomsten van evaluaties 

verbeteringen doorvoert. De bezoekersenquête is in 2013 niet geslaagd door een gebrek aan 

enquêteurs. De commissie gaat ervan uit dat deze belangrijke enquête in de komende editie 

wel doorgang kan vinden. Samengevat beoordeelt de commissie de aandacht voor monitoring 

en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de artistieke en inhoudelijke kwaliteit, evenals het 

ondernemerschap en samenwerking zeer goed vindt. Het belang en bereik van WMC vindt zij 

goed evenals de pluriformiteit en de aandacht voor monitoring en evaluatie is voldoende.  

Stichting WMC Kerkrade behaalt hiermee in totaal 13 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten deze aanvraag te honoreren voor het gevraagde bedrag van      

€ 800.000,00. 
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Young Art Festival 
 

Stichting Young Art Festival (hierna YAF) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Amateurkunstfestivals van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Young Art Festival € 400.000  € 0  € 0  

 

Op het Young Art Festival kunnen jonge amateurkunstenaars en talenten zich presenteren 

aan een nieuw publiek. YAF vindt dat de diversiteit van kunst samengebundeld in één festival, 

laat zien dat creativiteit zich niet beperkt tot het professionele circuit, begrijpelijk kan zijn en 

aansluiting kan vinden bij verschillende belevingswerelden. YAF wil met een festival in de 

open lucht klassieke presentatievormen doorbreken, cross-overs stimuleren en een 

totaalconcept bieden. 

 

YAF ziet Young Art als een community van jonge creatieve mensen in de IJmond met als 

hoofdevenement elke zomer een tweedaags, multidisciplinair festival in Park Westerhout te 

Beverwijk. Het programma biedt optredens in een brede waaier van kunstdisciplines (zoals 

muziek, theater, beeldende kunst, literatuur, performances, technologie en fotografie), 

workshops en begeleiding van jongeren in hun proces van idee tot productie. Jaarlijks telt het 

festival zo’n 200 medewerkers en deelnemers en zo'n 3000 bezoekers.  

 

Volgens YAF is het festival een belevenis en een plek voor inspirerende ontmoetingen met 

een nieuwe generatie kunstenaars. Talloze acts en artiesten die sinds 2004 bij YAF hebben 

opgetreden, vonden inmiddels hun weg naar het grote publiek. Jongeren uit de regio IJmond 

kunnen meedoen als artiest op een van de podia, als deelnemer aan een van de educatieve 

kunstprogramma’s of als medewerker in de organisatie. YAF richt zich hoofdzakelijk op 

jongeren tussen de 15 en 30 jaar, maar bereikt een veel breder publiek.  

 

Met een programmering van veelbelovende talenten en professionele kunstenaars en 

artiesten wil YAF deelnemers en publiek uitdagen en inspireren verder te kijken dan alleen 

hun eigen discipline. Het uitgangspunt daarbij is om op alle mogelijke manieren ontmoetingen 

te bewerkstelligen. YAF werkt altijd bottom-up up en laat de programmering grotendeels 

bepalen door de kunstenaars en artiesten die zich bij Young Art aansluiten. Een belangrijk 

deel van de programmering wordt ontwikkeld binnen het Young Art Broeinest, in de 

educatietrajecten of Open Calls voor beginnende professionals. Binnen elke kunstdiscipline 

zijn er ontmoetingen tussen kunstenaars en artiesten in verschillende fasen van hun 

professionele ontwikkeling YAF heeft veel ruimte en aandacht voor muziek. Sinds 2014 is er 

een DJ-area. Daarnaast is kunst & technologie sinds twee jaar een groeiende discipline. 
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Artistieke en inhoudelijke kwaliteit 

 

YAF heeft in een summiere aanvraag haar belangrijkste kenmerken toegelicht. Uitwisseling 

tussen amateurs en professionals komt daarbij naar voren als belangrijk kenmerk. Open 

Space brainstorm, Young Art Studio en Open Call projecten zijn daar interessante 

voorbeelden van, evenals het gegeven dat de community de programmering grotendeels 

bepaalt. Binnen de amateurkunst met vele festivals en manifestaties voor jonge talentvolle 

musici speelt YAF een bescheiden rol die vooral gericht is op jongeren uit het IJmondgebied.  

 

De commissie vindt het programma als reeks samenhangende activiteiten, van scouting en 

ontwikkeling tot podium- en ontmoetingsfunctie, van voldoende kwaliteit. Het accent ligt 

volgens haar meer op de ontwikkeling van de deelnemers dan op de ontwikkeling van 

bijvoorbeeld het muziekdomein of de amateurkunst in het algemeen, waardoor de landelijke 

aantrekkingskracht en spin-off van het festival beperkt is.  

 

Gezien de overheersende focus op de ontwikkeling van de deelnemers kan de commissie 

YAF niet als state of the art festival voor een bepaalde kunstdiscipline typeren, evenmin als 

een plek met een representatieve staalkaart van internationale ontwikkelingen. YAF laat 

kunstprojecten van vooral jong talent uit IJmond zien, op zich een goed doel, maar niet 

passend binnen deze subsidieregeling. Onduidelijk in de aanvraag is ook welke criteria YAF 

hanteert voor de selectie van programmaonderdelen. 

 

De vernieuwing van YAF zit naar eigen zeggen vooral in de bottom-upprogrammering. Dat is 

op zich interessant, maar draagt te weinig bij bezien vanuit de subsidieregeling die de 

ontwikkeling van een amateurkunstdiscipline via een festivalformule wil stimuleren. Van 

vernieuwing in die zin is dan ook volgens de commissie geen sprake. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de artistieke en inhoudelijke kwaliteit als onvoldoende. 

 

Ondernemerschap  

 

YAF zet in op een verhoging van de baten door vooral meer subsidies. De begrote subsidie 

van het Fonds zal met 44% de grootste inkomstenpost zijn. Het lijkt erop dat YAF de extra 

subsidiemiddelen gebruikt voor een vaste locatie en de vergroting van de functie van 

productiehuis, maar geheel duidelijk is de aanvraag op dit punt niet. De toekomstige eigen 

inkomsten zijn lager dan in 2015, vooral de publieksinkomsten gaan omlaag, waarvoor YAF 

geen verklaring geeft. Ook voor de hogere sponsorinkomsten en overige inkomsten ontbreekt 

een toelichting. Al met al vindt de commissie dit een wat magere inkomstenstrategie. 

YAF beschrijft voor haar communicatie gebruik te maken van diverse online en offline media 

en continu op zoek te zijn naar nieuwe manieren om jongeren direct te benaderen zonder dat 

ze dit concreet uitwerkt en kwantificeert. Ook de gewenste effecten beschrijft ze niet. Een 

helder marketing- en communicatiebeleid herkent de commissie al met al niet in de aanvraag. 

Ze vindt dit een zwak aspect van de aanvraag. 

YAF heeft een behoorlijk netwerk van samenwerkingspartners, vooral in de eigen regio. Van 

Cultureel Café Camille en het lokale centrum voor de kunsten tot Theater Beverwijk en twee 

vo-scholen die zorgen voor een continue instroom van talentvolle jongeren voor het festival. 
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Het valt de commissie op dat YAF geen samenwerking met popevents in de regio beschrijft, 

wat gezien de aard van het festival voor de hand zou liggen.  

YAF kent een redelijke financiële uitgangspositie. Maar verder zijn er diverse 

onduidelijkheden: een financieel plan voor meer inkomsten moet nog worden gemaakt. Er zijn 

alleen enkele hoofdlijnen aangegeven, zoals meer inkomsten uit private middelen en 

sponsoring. Op de commissie maakt dit alles de indruk van een zwakke bedrijfsvoering.  

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als onvoldoende. 

 

Bereik en belang 

                                                            

YAF meldt dat 75% van de deelnemers en het publiek - de organisatie maakt hier geen 

onderscheid tussen - uit de regio komt, 25% uit de rest van Nederland en dat er geen 

deelnemers en publiek uit het buitenland zijn. Dat maakt volgens de commissie het bereik van 

YAF vooral regionaal. Samengevat beoordeelt de commissie het bereik en belang als 

onvoldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

YAF is bijzonder binnen de sector cultuurparticipatie in haar beproefde aanpak van een 

community van jong talent die zowel de programmering kiest als in samenwerking met 

professionals eigen multidisciplinaire kunstprojecten ontwikkelt. En dat op een laagdrempelige 

manier. Het is evenwel niet het festival waarin beoefenaars van een kunstdiscipline uit heel 

Nederland op afkomen. Al met al levert YAF volgens de commissie wel een herkenbare 

bijdrage aan de sector cultuurparticipatie. Samengevat beoordeelt de commissie de 

pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

YAF laat in haar aanvraag zien aandacht te besteden aan monitoring en evaluatie, maar kent 

hiervoor volgens de commissie nog geen gedegen systematiek. De evaluatie van het festival 

wordt volgens de commissie goed ingestoken met interne en externe feedback. Ook de 

waardering van het festival wordt onderzocht. Dit gebeurt met een enquête onder de 

vrijwilligers en het publiek. YAF heeft nog weinig aandacht voor het evalueren van de eigen 

organisatie. Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie vindt de artistieke en inhoudelijke kwaliteit onvoldoende, evenals het 

ondernemerschap en het bereik en belang van het festival. De bijdrage aan de pluriformiteit 

beoordeelt ze als voldoende. De monitoring en evaluatie vindt ze voldoende. Stichting Young 

Art Festival behaalt hiermee in totaal - (min) 1 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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Adviezen Erfgoedmanifestaties  
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De Hollandsche Molen 
 

Vereniging De Hollandsche Molen vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Erfgoedmanifestaties van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de Nationale Molendag. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

De Hollandsche Molen € 200.000  n.v.t. € 200.000  

 

De Hollandsche Molen zet zich in voor het behoud van de Nederlandse molens. Zij biedt 

onder meer ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan molenvrijwilligers. Ook 

faciliteert zij sinds 1972 jaarlijks de Nationale Molendag in het tweede weekend van mei.  

 

Tijdens de Nationale Molendag zijn 950 van de 1.200 Nederlandse molens geopend, zodat 

het publiek kan kennismaken met de molen, zijn geschiedenis en het ambacht van de 

molenaar. Op en rond de molens zijn allerlei activiteiten zoals rondleidingen, demonstraties en 

optredens van verhalenvertellers, georganiseerd door de deelnemende molens. Samen 

ontvangen ze zo’n 100.000 bezoekers. De Hollandsche Molen voorziet de deelnemende 

molens van instructies, tips en promotiepakketten. Vijf regionale Molenvrijwilligersdagen met 

workshops, presentaties en inspiratiesessies bieden verdere verdieping voor de vrijwilligers 

van de deelnemende molens.  

 

In de periode 2017-2020 staan toename en verbreding van de activiteiten centraal. Hierbij 

richt De Hollandsche Molen zich vooral op kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot-

)ouders alsook leerkrachten. Daarvoor start ze in 2017 het project ‘Ieder kind naar de molen’. 

Doel is om ieder kind in Nederland voor zijn twaalfde levensjaar minimaal één keer een molen 

te laten bezoeken. In haar activiteiten en educatie voor deze doelgroep staan vier thema’s of 

kennispunten centraal: de werking of functie van de molen, de molenproducten, zijn 

geschiedenis en rol in de samenleving en de omgeving van de molen. Hierbij ontwikkelt De 

Hollandsche Molen educatieve materialen zoals molenkijkers en bouwplaten. Daarnaast gaat 

De Hollandsche Molen de kinderpagina Molenmaatjes op haar website uitbreiden. Zo kunnen 

kinderen zowel off- als online meer leren over molens. Tot slot ontwikkelt De Hollandsche 

Molen educatieve materialen voor scholen. Deze verstrekt zij via haar vrijwilligers en diverse 

onderwijskanalen.  

 

Voor de Nationale Molendag werkt de vereniging samen met gildes, de grote 

molenorganisaties waaronder Stichting Erfgoed Kinderdijk en het Nederlands 

Openluchtmuseum. Het partnerschap met de BankGiro Loterij voorziet in een verbeterde 

media-aandacht en aanvullende inkomsten. 

 

Kwaliteit 

 

De commissie is positief over de rol van de Nationale Molendag binnen de erfgoedsector. 

Gelet op het grote aanbod van molenevenementen heeft De Hollandsche Molen met dit 
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evenement een herkenbaar ijkpunt gecreëerd dat bekend is bij een breed publiek. Met haar 

actieve inzet op een jonge doelgroep bewijst De Hollandsche Molen bovendien dat zij een 

heldere blik op de toekomst heeft. Gelet hierop beschouwt de commissie haar als een 

prominente speler binnen het molendomein. 

 

In 2017-2020 richt De Hollandsche Molen zich op een toename van het aantal bezoekers en 

de kennis over molens bij het publiek (toegespitst op vier kennispunten). De commissie is 

positief over deze aanpak. De Hollandsche Molen weet het belang van de molens en hun 

behoud zo goed voor het voetlicht te brengen. De commissie vindt dat de kennispunten 

adequaat zijn vertaald naar activiteiten en educatieve materialen, maar ook dat De 

Hollandsche Molen in haar benadering sterk uitgaat van de historische rol van de molen. Dit is 

vitale kennis, maar het is ook interessant om verbindingen met de actualiteit te leggen. Zo kan 

De Hollandsche Molen de moderne windmolen betrekken bij de Nationale Molendag. 

 

De Hollandsche Molen ondersteunt molenvrijwilligers bij hun activiteiten tijdens de Nationale 

Molendag met de website, een speciale toolkit en materialen. De commissie is positief over de 

kwaliteit en flexibiliteit van deze tools. Zij bieden de vrijwilligers inhoudelijk en praktisch 

voldoende handvatten, maar geven hen ook de vrijheid om naar eigen inzicht en draagkracht 

te programmeren. Hierdoor kunnen ze hun programma goed op maat maken voor het publiek. 

De commissie is er echter niet van overtuigd dat experts en liefhebbers het aanbod voldoende 

aantrekkelijk vinden, gelet op de focus op programma’s voor kinderen en hun (groot)ouders.  

 

De commissie vindt dat de Nationale Molendag een manifestatie is waarbij doen en leren 

centraal staan. De deelnemende molens zorgen dat het publiek gemakkelijk aan de 

activiteiten kan meedoen. De commissie benadrukt hierbij de begeleidende waarde van de 

door De Hollandsche Molen te ontwikkelen educatieve materialen.  

 

Tot slot waardeert de commissie de verstrekking van lesmaterialen aan het basisonderwijs ter 

vergroting van de participatie. Maar uit de aanvraag blijkt volgens de commissie onvoldoende 

of hiertoe contact is geweest met de scholen. Zij benadrukt dat het belangrijk is om eerst de 

behoeften van leerkrachten te inventariseren. De actieve verspreiding van de materialen via 

De Schoolbus, onderwijsportals en de onderwijsbeurs is volgens de commissie goed 

geregeld.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de kwaliteit als zeer goed. 

 

Ondernemerschap  

 

De commissie is kritisch over de wijze waarop en de strategie waarmee De Hollandsche 

Molen inkomsten verwerft. In haar begroting voert ze een relatief klein aantal inkomstenposten 

op. De commissie is wel positief over de eigen bijdrage van de organisatie en haar voornemen 

om de achterban en bijdragen hieruit te vergroten. Maar zij vindt dat De Hollandsche Molen 

weinig inzichtelijk maakt om welke aantallen het gaat en hoe zij dit gaat realiseren. Bovendien 

komt dit voornemen niet duidelijk terug in de begroting of de prestatiegegevens. Daarnaast is 

de commissie kritisch over het grote aandeel van het Fonds in de totale begroting. Als enige 

subsidiënt voorziet zij in bijna de helft van de totale inkomsten.  
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De Hollandsche Molen heeft haar doelgroepen en communicatiemiddelen helder voor ogen. 

De bijbehorende strategie komt volgens de commissie niet zo goed uit de verf. Gelet op de 

kennis en ervaring van De Hollandsche Molen vertrouwt de commissie er wel op dat deze 

voldoende is. Dit vertrouwen wordt tevens gesterkt door de samenwerking met de BankGiro 

Loterij, die de Nationale Molendag de afgelopen jaren heeft ondersteund. Dit partnerschap 

resulteerde onder meer in een grotere mediawaarde en een jaarlijkse Molenprijs, die extra 

reuring geeft aan de manifestatie.  

 

De Hollandsche Molen werkt verder samen met het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het 

Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, de grote molenorganisaties en het Nederlands 

Openluchtmuseum. De commissie had graag in de aanvraag meer gelezen over de inhoud 

van deze samenwerkingen, zodat duidelijker voor het voetlicht komt hoe zij bijdragen aan het 

vergroten van de slagkracht van de organisatie. Ook vindt de commissie het jammer dat De 

Hollandsche Molen nauwelijks samenwerkingspartners buiten het eigen domein zoekt.  

 

De commissie is van mening dat de financiële uitgangspositie van de Hollandsche Molen 

gunstig is. Ze heeft bovendien bewezen met een beperkte bezetting en relatief weinig 

middelen goede resultaten te kunnen behalen. Zo is de deelname en bezoek aan de 

Nationale Molendag gestegen.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als voldoende. 

 

Bereik en belang manifestatie 

                                                            

De Nationale Molendag heeft deelnemende molens en bezoekers uit heel Nederland. 

Bovendien heeft zij in korte tijd een flinke groei doorgemaakt. De afgelopen zes jaar zijn er 

circa 350 deelnemende molens bijgekomen en is het aantal bezoekers verdubbeld.  

Samengevat beoordeelt de commissie het bereik en belang van de manifestatie als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De commissie is van mening dat de Nationale Molendag een belangrijk evenement is binnen 

de erfgoedsector. Met een scala aan activiteiten bedienen De Hollandsche Molen en de 

deelnemende molens een breed publiek op maat en borgen hierbij laagdrempelige 

participatie. Daarbij voorziet De Hollandsche Molen met haar begeleidende educatieve 

materialen in een impuls aan het erfgoeddomein – zowel offline als online. Daarom 

concludeert de commissie dat De Hollandsche Molen met de Nationale Molendag een 

waardevolle en unieke toevoeging levert aan de infrastructuur van de cultuurparticipatie. 

Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De Hollandsche Molen besteedt beperkt aandacht aan de monitoring en evaluatie van de 

Nationale Molendag. Zo meldt ze slechts summier welke zaken ze monitort en evalueert en 

wat ze met de resultaten doet. De gegevensverzameling is bovendien intern gericht. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit dat de waardering vanuit het publiek weinig aandacht krijgt. De 
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commissie vindt het wel positief dat relaties uit de sector worden bevraagd tijdens de 

Molencontactdag. Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als 

voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de kwaliteit zeer goed vindt en het ondernemerschap 

voldoende. Het bereik en belang alsook de pluriformiteit beoordeelt ze als goed. De 

monitoring en evaluatie vindt de commissie tot slot voldoende. Vereniging De Hollandsche 

Molen behaalt hiermee in totaal 10 van de maximaal te behalen 16 punten. 

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren voor het aangevraagde bedrag van 

€ 200.000,-. 
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Het Historisch Bedrijfsvaartuig 
 

De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (hierna Het Historisch 

Bedrijfsvaartuig) vraagt subsidie aan voor het onderdeel Erfgoedmanifestaties van de 

Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor 

haar jaarlijkse manifestatie. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Het Historisch Bedrijfsvaartuig  € 140.000  n.v.t. € 0  

 

Het Historisch Bedrijfsvaartuig zet zich in voor het behoud van oude bedrijfsvaartuigen en de 

kennis daarover. Hieronder valt ook de kennis over gerelateerde oude ambachten, zoals het 

klinken van scheepsrompen. Sinds de oprichting in 1974 organiseert de vereniging een 

jaarlijkse bijeenkomst van schepen, telkens op een andere locatie in Nederland. Het Historisch 

Bedrijfsvaartuig heeft zich sinds 2013 meer tot doel gesteld om het varend erfgoed te 

ontsluiten voor het grote publiek. De manifestatie vindt meestal plaats in het laatste weekend 

van juli en soms in het eerste weekend van augustus. Er doen zo’n 200 schepen mee, 

waarvan de meeste groter dan 20 meter zijn. De manifestatie trekt gemiddeld 50.000 tot 

100.000 bezoekers. Aftrap is de route per schip naar de locatie. Op de vrijdagavond opent de 

manifestatie feestelijk met een zogenoemde Sail-In, waarna het publiek de schepen op 

zaterdag en zondag kan bezoeken. Het publiek krijgt informatie via banners, boekjes of 

rondleidingen door de schepen. Gelijktijdig vindt op de kade een nautische markt plaats en 

zijn er oude ambachten te bekijken. Op de zondag is er een vlootschouw. Het Historisch 

Bedrijfsvaartuig meldt dat het daarnaast tot de mogelijkheden behoort om symposia of andere 

bijeenkomsten te programmeren. Doelgroep zijn de deelnemers ofwel leden van de vereniging 

en het publiek. Ook de media heet, onder de noemer ‘laten zien’, doelgroep, daar Het 

Historisch Bedrijfsvaartuig meer media-aandacht voor het varend erfgoed wil genereren.  

 

Voor de organisatie werkt Het Historisch Bedrijfsvaartuig nauw samen met lokale partners en 

ondernemers. Daarbij vertrouwt het op lokale organisatiecomités voor de daadwerkelijke 

realisatie van de manifestatie. Deze comités bestaan overwegend uit vrijwilligers en zijn onder 

andere verantwoordelijk voor het programma, de feitelijke organisatie en het realiseren van de 

aanvullende financiering. Andere belangrijke partners zijn de Federatie Varend Erfgoed 

Nederland (FVEN) en de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), met het gezamenlijke 

doel om het varend erfgoed in Nederland te promoten. 

 

Kwaliteit 

 

De commissie is van mening dat Het Historisch Bedrijfsvaartuig binnen het varend erfgoed 

een gewaardeerde speler is en dat zijn jaarlijkse reünie een rol van betekenis vervult binnen 

dit domein, maar dat de betekenis van de manifestatie voor de erfgoedsector als geheel 

gering is. De commissie waardeert de ambitie om het varend erfgoed breder te ontsluiten, 

maar is van mening dat Het Historisch Bedrijfsvaartuig er, ondanks het grote publieksbereik, 

nog onvoldoende in slaagt om het belang van dit erfgoed en het behoud daarvan onder de 
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aandacht te brengen van een breed publiek. De activiteiten zijn teveel gericht op de varende 

deelnemers en te weinig op het publiek. Zo is de nautische markt vooral bedoeld voor de 

verkoop van scheepsonderdelen en het Captain’s Dinner voor leden van Het Historisch 

Bedrijfsvaartuig. Hierdoor vindt de commissie de mogelijkheden om te participeren voor het 

brede publiek - dat geen bezitter of kenner is - mager. Bij de activiteiten die voor hen wel 

openstaan, is er volgens de commissie weinig aandacht voor actieve participatie en zijn de 

mogelijkheden voor verdieping beperkt.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de kwaliteit als onvoldoende. 

 

Ondernemerschap  

 

De commissie waardeert het dat Het Historisch Bedrijfsvaartuig de manifestatie tot nu toe op 

eigen kracht heeft weten te realiseren. Voor de periode 2017-2020 zet de vereniging echter in 

op bijdragen van diverse subsidiënten, waardoor het eigen inkomstenpercentage sterk 

terugloopt. Ook komen er, blijkens de meegestuurde begroting, geen deelnemersbijdragen 

meer, evenmin als werving van sponsors. Het Historisch Bedrijfsvaartuig licht deze wijziging in 

de financieringsmix nauwelijks toe in de aanvraag. Ook ontbreekt een gedegen visie of 

strategie voor de financiering van de manifestatie in de jaren na de eerstvolgende editie. Het 

meegestuurde beleidsplan bevat vooral informatie over de financiering van de eerstvolgende 

editie in 2016. De commissie beoordeelt de wijze waarop Het Historisch Bedrijfsvoertuig 

inkomsten verwerft dan ook als onvoldoende. 

 

Ook over de inzet voor communicatie, pr en marketing is de commissie kritisch. Ze waardeert 

het dat Het Historisch Bedrijfsvaartuig een medewerker Communicatie en Marketing wil 

aanstellen, maar ze had graag meer inzicht gekregen in het beleid en de strategie van de 

vereniging op dit terrein, zeker ook gelet op de ambitie om een landelijk publiek te trekken. De 

inzet van vooral lokale media past hier volgens de commissie niet bij. Ook hier mist ze in het 

beleidsplan een langetermijnvisie of -strategie voor communicatie en marketing. De aanvraag 

richt zich vooral op de concrete inzet van communicatie- en marketinginstrumenten voor de 

eerstvolgende editie. De commissie vindt dit mager voor een organisatie die meerjarige 

ondersteuning nastreeft. 

 

De commissie is gematigd positief over de samenwerkingen die Het Historisch 

Bedrijfsvaartuig heeft. De vereniging noemt een behoorlijk aantal relevante partners, maar 

gaat nauwelijks in op de inhoud van de diverse samenwerkingsverbanden. Daardoor is de 

commissie niet geheel overtuigd van de mate waarin deze samenwerkingen de slagkracht van 

de organisatie vergroten. Ook mist ze de samenwerking met lokale, inhoudelijke partners die 

de manifestatie mede vorm kunnen geven, zoals botterwerven of leer- en werktrajecten.  

 

De commissie constateert dat Het Historisch Bedrijfsvaartuig voor de realisatie van de 

manifestatie grotendeels afhankelijk is van jaarlijks wisselende lokale partnerorganisaties. Uit 

de aanvraag blijkt onvoldoende hoe de vereniging samen werkt met de lokale 

organisatiecomités en hoe ze de continue kwaliteit waarborgt. Hoewel de financiële 

uitgangspositie van Het Historisch Bedrijfsvaartuig gezond is, heeft de commissie daarom 

weinig vertrouwen in de bedrijfsvoering van de manifestatie.  
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Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als zwak. 

 

Bereik en belang manifestatie 

                                                            

De varende deelnemers van de manifestatie komen volgens Het Historisch Bedrijfsvaartuig uit 

heel Nederland, waarbij het aandeel uit de regio waar de manifestatie plaatsvindt altijd wat 

hoger is. Publiek is vooral afkomstig uit de regio waar de manifestatie dat jaar plaatsvindt. 

Gelet op het geheel beoordeelt de commissie het bereik en belang van de manifestatie als 

voldoende. 

 

Pluriformiteit         

                                                                                                                      

De jaarlijkse manifestatie of ‘reünie’ vertoont volgens de commissie de nodige gelijkenis met 

andere nautische evenementen. Veel van de activiteiten, zoals een vlootschouw, nautische 

markt en Captain’s Dinner, zijn standaard onderdeel van nautische evenementen en daarmee 

weinig onderscheidend. Daarbij slaagt Het Historisch Bedrijfsvaartuig er met dit evenement 

nog onvoldoende in om het belang van dit varend erfgoed onder de aandacht te brengen van 

een breed publiek. De commissie is daarom van mening dat de manifestatie en de 

bijbehorende activiteiten geen bijzondere bijdrage leveren aan de pluriformiteit van de sector 

cultuurparticipatie en beoordeelt de aanvraag op dit criterium als nihil. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie constateert dat Het Historisch Bedrijfsvaartuig aandacht besteedt aan de 

monitoring en evaluatie van de manifestatie. Jaarlijks is er een interne evaluatie met aandacht 

voor zowel de realisatie van de activiteiten als het functioneren van de organisatie. De wijze 

waarop dit gebeurt, wordt summier beschreven, maar geeft de commissie voldoende 

vertrouwen dat de organisatie waardevolle gegevens genereert die ingezet worden om te 

leren en verbeteren. De organisatie volgt ook de waardering van de manifestatie en de 

bijbehorende activiteiten. Hiervoor kijkt ze naar de animo voor deelname, de 

publieksaantallen, de aandacht in de media en de reacties van de gemeentebesturen. De 

commissie is van mening dat deze wijze van informatie verzamelen incompleet is en te weinig 

informatie biedt over de daadwerkelijke waardering. Gelet op het geheel beoordeelt de 

commissie de monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de kwaliteit van de manifestatie onvoldoende vindt, en het 

ondernemerschap zwak. Het bereik en belang waardeert ze als voldoende en de pluriformiteit 

als nihil. De monitoring en evaluatie beoordeelt ze als voldoende. Hiermee behaalt Het 

Historisch Bedrijfsvaartuig -1 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag niet te honoreren. 
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Nationale Archeologiedagen 
 

Stichting Nationale Archeologiedagen (hierna NAD) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Erfgoedmanifestaties van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de jaarlijkse organisatie van de Nationale 

Archeologiedagen in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Nationale Archeologiedagen € 280.000  n.v.t. € 240.000  

 

Tijdens de Nationale Archeologiedagen kan iedereen die geïnteresseerd is in het land waarop 

hij woont, kennismaken met alle facetten van archeologie in Nederland. Door heel het land 

organiseren lokale en regionale archeologen, amateurs en vrijwilligers een breed scala aan 

activiteiten waarmee ze bodemschatten onthullen en zo het publiek enthousiast maken voor 

archeologisch erfgoed. Na eerdere onvoldragen weekeinden vonden in 2015 de Nationale 

Archeologiedagen plaats met 23.000 bezoekers aan 90 activiteiten in drie provincies.  

Het evenement vindt plaats rondom het derde weekend van oktober. Op de donderdag 

daarvoor is er als kick-off een centrale manifestatie op een jaarlijks wisselende locatie en op 

vrijdag is er een scholendag met een kinderkick-off.  

 

Archeologisch onderzoek is een wettelijke plicht. De archeologische bedrijven, 

overheidsdiensten, vrijwilligers- en amateurgroepen organiseren daarnaast met enige 

regelmaat publieksactiviteiten en een aantal musea ontplooit initiatieven. Maar aantal en 

omvang daarvan steken volgens NAD nog schril af tegen de enorme hoeveelheid 

archeologisch onderzoek en het peil van de Nederlandse archeologische kennis. Dat vindt 

NAD jammer, omdat de archeologie publiekskwaliteiten bezit, zoals een groot vermogen om 

mensen te fascineren, de nabijheid overal om ons heen en de vele mogelijkheden om mee te 

doen (graven, speuren en vondsten verwerken). Enkele tienduizenden mensen zijn als 

amateur, professional of vrijwilliger betrokken bij archeologie. Uit onderzoek van NAD blijkt dat 

het publiek voor archeologie groter is dan nu wordt bediend.  

 

Die kans wil NAD pakken. In de eerste plaats door een cultuurverandering op gang te brengen 

in de archeologische gemeenschap zelf. Door te verbinden, aan te jagen, te enthousiasmeren 

en het organiseren van goede voorbeelden wil NAD het vermogen van de sector om 

maatschappij en publiek te bereiken en te betrekken vergroten. De archeologische 

gemeenschap organiseert tijdens de Nationale Archeologiedagen een breed palet aan 

activiteiten. Daarnaast organiseert het landelijk projectbureau samen met alle partners een 

grote mediacampagne waarmee de archeologie op nationaal niveau met één gezicht naar 

buiten treedt. Het doel is het beeld van stoffige wetenschap te veranderen in een beeld dat 

archeologie leuk, hip en van ons allemaal is.  

 

De primaire doelgroep van NAD zijn (groot)ouders met kinderen tussen 7 en 12 jaar en 

ouderen (55-70 jaar. Ook het minder hoogopgeleide deel van de primaire doelgroep wil NAD 
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betrekken, evenals voor de NAD lastiger te bereiken doelgroepen: jongeren tussen 12 en 18 

jaar en allochtone groepen. Marktonderzoek moet helpen om tot goede pilots te komen. 

 

Kwaliteit 

 

De Nationale Archeologiedagen kenden na enkele minder aansprekende aanlopen een 

succesvolle editie in 2015 die een belofte op meer in zich bergt. De heldere en goed 

onderbouwde aanvraag versterkt dat beeld. De rol van NAD binnen de erfgoedsector en het 

archeologiedomein is pril, maar biedt de commissie gelet op de succesvolle start en het 

aanwezige netwerk, voldoende vertrouwen op een succesvol en bestendig vervolg. De 

commissie waardeert de duidelijke koers van het landelijke bureau: sterk dienstverlenend aan 

de lokale comités en organisator van de begeleidende landelijke mediacampagne zodat er 

één gezicht naar buiten ontstaat, met als terecht doel om archeologie van iedereen te maken.  

 

Het voornemen van NAD om een cultuurverandering binnen de archeologische gemeenschap 

te bewerkstelligen vindt de commissie een mooi en groot doel, dat in deze beknopte aanvraag 

in zijn uitwerking echter nog niet geheel overtuigt qua effectiviteit. De realisatie zal verder 

moeten overtuigen. Het is een goede zaak dat het landelijk bureau marktonderzoek laat doen 

naar de aansluiting tussen ‘het archeologisch product’ en publiek en maatschappij. Daarmee 

legt het een basis onder een succesvolle toekomstige programmering en de activiteiten van 

de lokale comités. Ook de ambities voor innovatieve allianties en nieuwe presentatievormen 

spreken de commissie aan.  

 

De editie van 2015 heeft qua deelnemers, activiteiten en publiek laten zien dat er potentie zit 

in de formule van NAD. Het programma heeft het belang en de variëteit van archeologie goed 

neergezet. De huidige plannen, die zowel een betere aansluiting op doelgroepen behelzen als 

landelijke uitbreiding, innovatieve programmering en vele samenwerkingsverbanden geven 

vertrouwen dat NAD ook in de toekomst het belang van de archeologie goed onder de 

aandacht weet te brengen.  

 

De commissie constateert dat NAD herkenbare primaire doelgroepen heeft gekozen. Dat geeft 

een goede focus voor alle activiteiten en vergroot de kansen op een effectieve inzet van 

menskracht en middelen. Daarnaast probeert NAD met specifieke programmering en nader 

marktonderzoek en pilots ook andere doelgroepen aan te trekken. Met deze differentiatie in 

doelgroepen heeft de commissie voldoende vertrouwen dat NAD een breed publiek van leken 

en liefhebbers weet te bedienen.  

 

Qua publieksparticipatie heeft NAD nog maar prille ervaringen, maar kan zij bogen op een 

sterke landelijk gewortelde traditie van actieve vrijwilligers. Daarbij werkt ze blijkens de 

aanvraag structureel aan verdere professionalisering in programmering, zowel bij de lokale 

comités als bij het landelijk bureau. De inzet om doelgroepen een passend programma te 

bieden met waar mogelijk ook meedoe-acties vindt de commissie interessant. Zij ziet in het 

geheel een voldoende basis voor verdere ontwikkeling in publieksparticipatie. 

Samengevat beoordeelt de commissie de kwaliteit als ruim voldoende. 
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Ondernemerschap  

 

NAD koerst met haar inkomstenstrategie in eerste jaren op provinciale inkomsten, maar gaat 

ervan uit dat de provincies hun bijdrage na verloop van tijd zullen afbouwen. Daarnaast zet 

NAD in op bijdragen van het Fonds, private fondsen en uit sponsoring. De financieringsmix 

wordt daarmee de komende jaren diverser dan in 2015 en met een groeiend aandeel buiten 

overheidssubsidies. De commissie vindt dit een goede ontwikkeling en waardeert de gekozen 

strategie, maar constateert tegelijkertijd dat de NAD zich nog moeten bewijzen in succesvolle 

inkomstenwerving. Daarbij hoopt de commissie dat de wettelijke taken van de provincies in dit 

domein toch voor meer financiële continuïteit kunnen zorgen en adviseert zij om al eerder dan 

voor 2019 private fondsen te benaderen. Met de huidige inkomstenstrategie is er voldoende 

perspectief. 

 

NAD kiest bij marketing en communicatie voor traditionele middelen, aangevuld met een 

website en de inzet van sociale media, en heeft een brede publieksgroep als doelgroep. 

Vooral naamsbekendheid en een goed imago opbouwen staan voorop. Terecht neemt NAD 

haar dienstverlenende rol op dit gebied voor lokale comités serieus. Een kritisch punt is dat 

kwantificering van doelen bij marketing en communicatie nog ontbreekt, maar niettemin vindt 

de commissie dit onderdeel voldoende overtuigend uitgewerkt. 

 

De Nationale Archeologiedagen zouden niet kunnen bestaan zonder de lokale organisaties 

als samenwerkingspartner. De commissie verwacht op de basis van de groeiambities van 

NAD dat deze categorie samenwerkingspartners zal groeien. Ook de geambieerde 

samenwerking voor specifieke doelen met een groot aantal partners en partijen uit het 

archeologisch veld, waaronder bedrijven, overheden en onderwijs, én met media en partijen 

daarbuiten, is goed overdacht. Uit de aanvraag en de eerste editie blijkt dat de organisatie 

beschikt over een goed netwerk en goed zicht heeft op de effectiviteit van de verschillende 

allianties.  

 

De financiële positie van NAD als nieuwe organisatie is nog broos. Daarom adviseert de 

commissie de geambieerde extra investering in de ontwikkeling van een stevige 

financieringsmix niet te laten wachten tot 2018. De professionaliseringsambitie van het 

landelijke, kleine, bureau waardeert de commissie. Er is voldoende positieve basis voor een 

slagvaardige bedrijfsvoering. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als ruim voldoende. 

 

Bereik en belang manifestatie 

                                                            

Het bereik van de Nationale Archeologiedagen is groeiende. In 2015 lag de focus op 

programma’s in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, maar waren er ook 

activiteiten in Noord-Brabant, Gelderland, Groningen en Flevoland. Gelet op deze spreiding en 

de realistische, goed onderbouwde ambities voor groei beoordeelt de commissie het bereik en 

belang als goed. 
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Pluriformiteit                                                                                                                              

De Nationale Archeologiedagen bieden volgens de commissie een bijzondere en waardevolle 

toevoeging aan de infrastructuur voor de cultuurparticipatie. Dit doen ze met hun diversiteit 

aan activiteiten, hun heldere visie op hun rol binnen de sector en in het algemeen om de 

waarde van de archeologie bij een breed publiek voor het voetlicht te brengen, en hun blijkens 

de eerste editie in de huidige opzet slagvaardige aanpak om deze in de praktijk te brengen. 

Gelijktijdig in meerdere provincies archeologieactiviteiten voor een groot publiek organiseren 

met een landelijke promotiecampagne kent in omvang en aanpak geen gelijke. De realistische 

doorgroei van de organisatie zal die positie alleen maar verstevigen. Samengevat beoordeelt 

de commissie de pluriformiteit als goed. 

 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

 

De commissie constateert dat NAD een gedegen monitoring- en evaluatiesystematiek kent. 

Die betreft zowel publiek, deelnemende organisaties als eigen organisatie. Ook de 

samenwerking met Saxion Hogeschool draagt daaraan bij. De brede verzameling van data zal 

een betrouwbaar inzicht in het proces geven en de verbeterpunten daarin. NAD maakt ook 

goed duidelijk hoe ze de verkregen gegevens inzet om te leren en verbeteren, en in de 

communicatie met partners. Samengevat beoordeelt de commissie de aandacht voor 

monitoring en evaluatie als goed. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de kwaliteit en het ondernemerschap ruim voldoende vindt. 

Het bereik en belang, de pluriformiteit en de aandacht voor monitoring zijn volgens de 

commissie goed. Stichting Nationale Archeologiedagen behaalt hiermee in totaal 10 van de 

maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld, het 

behaalde aantal punten en de financiële afweging voor de sector als geheel, deze 

aanvraag te honoreren met een bedrag van € 240.000. 
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Nederland Monumentenland 
 

Stichting Nederland Monumentenland (hierna Nederland Monumentenland) vraagt subsidie 

aan voor het onderdeel Erfgoedmanifestaties van de Deelregeling meerjarige 

activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de organisatie van de 

Erfgoedfair in de periode 2017-2020.  

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Nederland Monumentenland € 140.000  n.v.t. € 0  

 

Nederland Monumentenland is in 2016 opgericht om de belangstelling voor en kennis over 

monumenten en erfgoed te bevorderen met activiteiten zoals evenementen, congressen en 

beurzen. Deze activiteiten moeten zowel de samenhang in de monumentensector versterken 

als de externe profilering (naar onder andere monumentenbezitters, overheden en het grote 

publiek) verbeteren. Onder de te organiseren activiteiten vallen in ieder geval de Open 

Monumentendag (jaarlijks maar ook vaker en regionaal), het Nationaal Monumentencongres 

(jaarlijks) en de Erfgoedfair (enkele keren per jaar en regionaal) en ondersteunende 

communicatie. 

 

De Erfgoedfair, waarvoor deze aanvraag is ingediend, richt zich vooral op eigenaren en 

beheerders van monumentale panden. Zij zijn degenen die er uiteindelijk voor zorgen dat 

deze panden kunnen worden gebruikt en beleefd. De secundaire doelgroep bestaat uit 

liefhebbers van dergelijke panden. Mensen die de beleving willen ervaren en meer over de 

geschiedenis en het belang van monumenten willen weten. De Erfgoedfair combineert 

beleving, inspiratie en kennisdeling. Kennis over het gebruiken, onderhouden, restaureren, 

herbestemmen, verduurzamen en inrichten van monumenten vindt Nederland  

 

Monumentenland onmisbaar voor de goede instandhouding ervan. De instanties die zich hier 

dagelijks mee bezighouden en eigenaren kunnen op de Erfgoedfair kennis en ervaring 

overdragen, bij voorkeur in een mooie en sfeervolle ambiance, aldus Nederland 

Monumentenland. Doordat eigenaren op deze dag samen komen wordt ook onderling kennis 

en ervaring uitgewisseld. Voor een Erfgoedfair kiest Nederland Monumentenland altijd een 

monumentale omgeving, het liefst een plaats die niet zomaar toegankelijk is. Met een 

programma dat het monumentale erfgoed en haar eigenaren centraal heeft staan. In het 

programma staan inspiratie, beleving en kennisdeling voorop. 

 

Nederland Monumentenland wil het aantal bezoekers aan de Erfgoedfair door versterking van 

de samenwerking via Nederland Monumentenland, een uitgebreider programma, een beter 

uitgewerkt thema en het professionaliseren van organisatie en communicatie verdubbelen. 

 

Kwaliteit 

 

De commissie constateert aan de hand van het mager ingevulde aanvraagformulier en het 

summiere beleidsplan dat de formule van een erfgoedfair gericht is op het delen van kennis 
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van monumenten tussen eigenaren en liefhebbers, en tussen experts en eigenaren onderling. 

Dit kan volgens de commissie een interessante formule zijn, maar ze stelt ook vast dat er al 

de nodige netwerkdagen voor kennisdeling in de monumentensector zijn. Verder is er een 

bloeiende markt van landgoed- en erfgoedmarkten of -fairs in Nederland op landgoederen 

waar bedrijven en organisaties hun kennis met het publiek delen en er een gevarieerd 

belevingsprogramma is. Tegen deze achtergronden is de rol van de Erfgoedfair om het belang 

van monumenten voor een groot publiek ‘neer te zetten’ zwak te noemen. Het is in essentie 

niet meer en niet minder dan een kennismarkt voor (potentiële) eigenaren, de bezoeker is van 

secundair belang. Dat is respectabel, zeker gezien de participatie van prominente 

monumentenorganisaties, maar te mager voor deze subsidieregeling.  

 

De Erfgoedfair biedt vooral praktische en financiële kennis van monumenten. Daarmee draagt 

het evenement wellicht eraan bij de drempel voor het bezit en de exploitatie van monumenten 

te verlagen, maar het brede publiek staat niet centraal, ook al is er enige beleving van de 

monumentale locatie. Bovendien is dit alles op kleine schaal. Van verrijkende koppelingen met 

organisaties als Open Monumentendag, nota bene deelnemer in Nederland Monumentenland, 

is geen sprake. Het programma vindt de commissie zwak, omdat het belang van de 

monumentensector als geheel nauwelijks onder de aandacht van een groot of breed publiek 

wordt gebracht.  

 

Deze Erfgoedfair draagt vooral kennis over eigenaarschap van monumenten over. Net als 

andere erfgoedfairs worden ook commerciële producten en diensten aangeboden. Voor de 

beleving van het monument is er een bescheiden programma, toegesneden op de betreffende 

locatie en niet bijzonder onderscheidend van andere erfgoedfairs. Het programma spreekt 

volgens de commissie in ieder geval in voldoende mate de specifieke groep van eigenaren 

aan, maar dit is een stabiel bescheiden publiek.  

Met jaarlijks concurrerende erfgoedfairs die soms tienduizenden bezoekers trekken en alleen 

al daarom de plaats lijken om kennis over monumenten met een groot publiek te delen, kiest 

Nederland Monumentenland toch voor een kleinere opzet. Deze zal zelfs bij de geambieerde 

twee gelijktijdige edities per jaar niet meer dan 3000 bezoekers per fair opleveren. Daar is 

niets mis mee, maar de publieksparticipatie, waar deze subsidieregeling ook op is gericht, is 

daardoor volgens de commissie zwak. Ook vrijwilligers komen niet in de aanvraag voor.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de kwaliteit als onvoldoende. 

 

Ondernemerschap  

 

De commissie constateert bij Nederland Monumentenland een voldoende overtuigende 

inkomstenstrategie, met als solide basis de toegezegde bijdragen van de initiatiefnemers van 

Nederland Monumentenland. Naast de subsidieaanvraag bij het Fonds worden geen andere 

subsidies aangevraagd. De oplopende eigen inkomsten moeten komen van 

deelnemersbijdragen, publieksinkomsten en overige inkomsten. De inschatting van deze 

inkomstenstijging lijkt de commissie ambitieus, al zal het houden van twee gelijktijdige edities 

daarin wat tegemoet komen.  

 

Nederland Monumentenland wil bezoekers van de Erfgoedfair - eigenaren, beheerders en 
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liefhebbers van monumentale panden - een laagdrempelige toegangsprijs vragen. Door 

versterking van de samenwerking via de stichting, het uitbreiden van het programma en het 

professionaliseren van organisatie en communicatie verwacht ze twee keer zoveel publiek te 

trekken. Deze ambities vindt de commissie echter nog niet genoeg uitgewerkt om te 

overtuigen. Zo is de rolverdeling tussen de samenwerkingspartners en Nederland 

Monumentenland bij marketing en communicatie niet helder. Ook mist de commissie 

kwantificering van marketingdoelen. Groei van bezoekersaantallen is volgens de commissie 

moeilijk bij een reizende formule, omdat publieksbinding zo niet goed mogelijk is. Al met al is 

de visie op marketing en communicatie volgens de commissie zwak. 

 

Op het gebied van samenwerking noemt Nederland Monumentenland voornamelijk de vijf 

organisaties die de stichting hebben opgericht en die hun kennis en netwerken inzetten. 

Verder is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed partner en levert daarnaast een minimale 

financiële bijdrage. Hoewel Nederland Monumentenland weinig aandacht besteedt aan de 

invulling van de samenwerkingsrelaties heeft de commissie er alles bij elkaar genomen 

voldoende vertrouwen in dat deze een bijdrage zullen leveren aan de slagkracht van de 

activiteiten en de organisatie van de Erfgoedfair.  

 

De beschrijving van de bedrijfsvoering is nauwelijks meer dan de opsomming van de partners. 

Hun kennis en ervaring geven de commissie wel vertrouwen, evenals de keus van de 

specialisten die worden ingehuurd voor aanvullende expertise in een solide bedrijfsvoering.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als zwak. 

 

Bereik en belang manifestatie 

                                                            

De commissie constateert dat het bereik van de Erfgoedfair met 3000 bezoekers relatief klein 

is, ook bij een verdubbeling van de locatie. Verder is het bereik grotendeels lokaal of 

regionaal, omdat volgens Nederland Monumentland 80 % uit een cirkel van 60 km afstand 

komt. Het reizend karakter van de fair en het aanbod van fairs maakt de publieksbinding ook 

niet groot. De commissie constateert dan ook dat het bereik en het belang doorgaans en in 

hoofdzaak niet verder gaat dan regionaal. Samengevat beoordeelt de commissie het bereik en 

belang als onvoldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Nederland Monumentenland ziet beleven, inspireren en kennis delen rondom monumenten als 

de toegevoegde waarde van de Erfgoedfair, evenals de deelname van prominente 

monumentenorganisaties en de toegankelijkheid van doorgaans gesloten monumenten. De 

commissie beschouwt de Erfgoedfair vooral als een kennismarkt voor eigenaren. Dat is een 

goede positie, maar deze levert gezien vanuit de subsidieregeling die bedoeld is om 

erfgoedmanifestaties die bijdragen aan het onder de aandacht brengen van het belang van 

erfgoed bij een breed publiek, geen bijzondere meerwaarde of bijdrage aan de infrastructuur 

van de cultuurparticipatie op. Samengevat beoordeelt de commissie de bijdrage van de 

Erfgoedfair aan de pluriformiteit van de cultuurparticipatie als nihil 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  
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De commissie constateert op basis van de omschrijving in de aanvraag dat monitoring en 

evaluatie van de fair intern plaatsvindt door afspraken en gesprekken met het projectteam en 

met de stakeholders in de aanloop van de fair. Deze gesprekken zijn gericht op de uitvoering 

van de activiteiten en het functioneren van de organisatie. Ook de waardering van de 

activiteiten wordt gevolgd. Met dit alles kent de fair volgens de commissie een gedegen 

monitorings- en evaluatiesystematiek te kennen. Samengevat beoordeelt de commissie de 

aandacht voor monitoring en evaluatie als goed. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de kwaliteit onvoldoende vindt en het ondernemerschap 

zwak. Het bereik en belang beoordeelt ze als onvoldoende. De pluriformiteit is volgens de 

commissie nihil en de monitoring en evaluatie goed. Stichting Nederland Monumentenland 

behaalt hiermee in totaal - (min) 1 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten deze aanvraag niet te honoreren. 
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Nederlands Openluchtmuseum 
 

Stichting Nederlands Openluchtmuseum (hierna NOM) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Erfgoedmanifestaties van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de jaarlijkse organisatie van de Maand van de 

Geschiedenis. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Nederlands Openluchtmuseum € 400.000  n.v.t. € 400.000  

 

NOM organiseert sinds 2012 de Maand van de Geschiedenis (hierna de Maand). Dit is een 

erfgoedbrede manifestatie die jaarlijks de maand oktober in het teken van geschiedenis zet 

onder het motto ‘ontdek gisteren, begrijp vandaag’. De Maand verbindt niet alleen 

erfgoedinstellingen met elkaar, maar betrekt ook andere sectoren. Er zijn circa 45 partners bij 

betrokken en er nemen zo’n 500 instellingen deel, zoals musea en historische verenigingen, 

en 700 bibliotheken en boekhandels. Samen organiseren zij zo’n 800 activiteiten door heel 

Nederland en een speciale programmering op tv, radio en internet.  

 

De centrale organisatie voorziet de deelnemende partijen van het jaarthema en 

deelnamecriteria. Het programma bestaat uit activiteiten bij instellingen, grotere stedelijke 

festivals, verdiepende content online en offline, themaprogrammering op televisie en radio en 

randprogrammering met onder meer het Maand van de Geschiedenis-essay en de Libris 

Geschiedenis Prijs. De deelnemende instellingen organiseren onder meer lezingen, 

workshops, rondleidingen, kinder- en familieactiviteiten. Op basis van onderzoek door 

Motivaction onderscheidt de Maand vier doelgroepen. Hieraan zijn persona’s gekoppeld met 

elk afzonderlijke communicatiestrategieën.  

 

Naast continuering van bestaande activiteiten zet NOM in de periode 2017-2020 in op de 

groei van de Maand en verdere professionalisering van de deelnemende partijen door 

netwerkvorming. Behaalde resultaten uit het professionaliseringstraject Erfgoedmanifestaties 

zijn hierbij leidend. In samenwerking met het maandblad Historisch Nieuwsblad organiseert 

NOM daarnaast landelijke en regionale inspiratietrajecten voor de deelnemers. In 2015 trok de 

Maand 325.000 fysieke bezoekers door geheel Nederland. Daarnaast werden er twee miljoen 

online bezoekers, kijkers en luisteraars bereikt.  

 

NOM werkt voor de Maand samen met diverse partners. Hoofdpartner is het Rijksmuseum 

voor de Nacht van de Geschiedenis. Daarnaast is er samenwerking met koepelpartners zoals 

de Nederlandse Museumvereniging, mediapartners zoals Historisch Nieuwsblad, overige 

landelijke partners zoals het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, toeristische partners 

zoals de Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT’s) en eenmalige themapartners. 
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Kwaliteit 

 

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland en 

behoort tot de belangrijkste manifestaties in de erfgoedsector. De Maand betrekt niet alleen 

erfgoedbreed instellingen, maar zoekt ook samenwerking met andere sectoren en combineert 

een divers activiteitenprogramma met een grote online aanwezigheid en geruime media-

aandacht om zo een groot en breed publiek te betrekken. De commissie beschouwt de Maand 

om deze redenen als een belangrijke speler in het erfgoeddomein die een voorlopersrol 

vervult in het verbinden van erfgoed en publiek. 

 

De commissie is positief over het brede programma van de Maand. Deze biedt 

laagdrempelige tot opiniërende activiteiten en behandelt hierbinnen vele historisch thema’s. 

Zowel een eerste kennismaking met het Nederlands erfgoed als een specifieke verdieping zijn 

mogelijk voor het publiek. Zo brengt NOM met de Maand het belang van het erfgoed goed 

onder de aandacht van een breed publiek. De commissie vindt dat NOM zich bij de Maand 

sterk bewust is van haar doelgroepen en hun interesses. Dit komt mede door gedegen 

onderzoek van Motivaction. Daarnaast hanteert de Maand wisselende thema’s die aansluiten 

op de actualiteit en de belevingswereld van het publiek. De commissie is positief over de wijze 

waarop de manifestatie het heden en verleden aan elkaar koppelt met een aansprekende 

thematiek. Tevens benadrukt zij dat NOM de kwaliteit van het programma weet te borgen door 

heldere deelnamecriteria en de belofte om sterkere activiteiten beter te promoten. De 

commissie vindt dit een adequate strategie voor een manifestatie van dit formaat met zulke 

diverse partijen.  

 

Doordat de Maand zowel offline als online sterk vertegenwoordigd is, behaalt zij een 

ongeëvenaard bezoekersaantal binnen het erfgoeddomein. Door de diversiteit van het 

programma en het sterke doelgroepenbeleid is de manifestatie bovendien aansprekend voor 

een breed publiek van experts, liefhebbers en leken. Daarbij bieden de activiteiten ruime 

mogelijkheid tot participatie.  

 

Met de Maand zet NOM zich ook in voor de verdere professionalisering van het 

erfgoeddomein. De commissie is positief over de gekozen aanpak. Zo helpt NOM 

deelnemende partijen met netwerkvorming en ondersteunt ze hen via inspiratietrajecten. 

Hierbij put zij uit de eigen kennis en ervaring. De commissie is positief over deze 

terugkoppeling van de geleerde lessen naar het erfgoeddomein en de aantrekkingskracht van 

deze professionaliseringmogelijkheid op (nieuwe) partijen. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de kwaliteit als excellent. 

 

Ondernemerschap  

 

De commissie is kritisch over de wijze waarop NOM voor de Maand inkomsten verwerft en de 

strategie die zij daarbij hanteert. Ze zet vooral in op bijdrages uit publieke middelen en de 

begrote eigen inkomstenpercentages zijn met 1 tot 4% zeer laag. De commissie vindt het wel 

positief dat de organisatie voornemens is om bijdragen van deelnemende partijen te vragen in 

ruil voor extra promotiemiddelen. De commissie benadrukt dat het belangrijk is dat NOM de 
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financieringsmix diversifieert en zo versterkt.  

 

De commissie is positief over de marketing en communicatie van NOM. Sinds 2012 is de 

naamsbekendheid en mediawaarde van de Maand sterk vergroot. Met het gebruik van de vier 

persona’s en hun individuele communicatiestrategieën toont NOM bovendien tot een 

innovatieve voorhoede te behoren. In combinatie hiermee brengt NOM de Maand ook onder 

de aandacht van haar doelgroepen via kunstinstellingen, populaire cultuur en media. De 

commissie vindt het positief dat NOM voor de Maand over de breedte aansluiting zoekt bij de 

belevingswereld van haar doelgroepen en hiervoor nieuwe partners opdoet.  

 

Voor de Maand werkt NOM samen met een veelheid aan partners om het (bestuurlijk) 

draagvlak te vergroten, media-aandacht te genereren, interessante content of aanbod te 

creëren en de kosten te verdelen. Zij brengt helder in kaart hoe deze samenwerkingen de 

slagkracht van de manifestatie en haar deelnemers feitelijk zullen vergroten. De commissie is 

positief over de wijze waarop NOM gebruik maakt van bestaande netwerken en zowel binnen 

als buiten de erfgoedsector opereert als een spin in het web. Ook haar stakeholders houdt de 

organisatie duidelijk in het vizier. Zij worden regelmatig gepeild en ontvangen allerhande 

updates.  

 

De landelijke coördinatie en organisatie van de Maand ligt in de handen van een klein 

projectbureau. De commissie is positief over de resultaten die dit bureau in relatief korte tijd 

heeft geboekt. Zo is de manifestatie over de afgelopen jaren niet alleen sterk gegroeid, maar 

ook geprofessionaliseerd. De commissie waardeert hierbij dat NOM voortdurend onderzoekt, 

leert en verbetert. 

 

De commissie acht het wel van essentieel belang dat NOM en de Maand organisatorisch, 

maar vooral financieel duidelijk gescheiden blijven. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als zeer goed. 

 

Bereik en belang manifestatie 

                                                            

De Maand trekt deelnemende partijen en partners uit heel Nederland. De commissie vindt het 

hierbij positief dat deze zowel van binnen als buiten de erfgoedsector afkomstig zijn. Ook het 

publieksbereik is landelijk. Gelet hierop beoordeelt de commissie het bereik en belang als 

goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De Maand is niet alleen een landelijke, maar ook erfgoedbrede manifestatie. Zij voorziet in 

activiteiten bij erfgoed- en kunstinstellingen, grotere stedelijke festivals, verdiepende content 

online en offline, themaprogrammering op televisie en radio en een randprogrammering die de 

nodige media-aandacht genereert zoals de Libris Geschiedenis Prijs. Dit maakt het 

programma ongeëvenaard qua omvang en diversiteit binnen het erfgoeddomein. Bovendien 

weet de Maand een brede samenwerking binnen de cultuursector en met andere sectoren te 

bewerkstelligen. Hierdoor levert NOM met de Maand een unieke bijdrage aan de infrastructuur 
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van de cultuurparticipatie.  

Gelet op het bovenstaande beoordeelt de commissie de pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

NOM heeft een gedegen systematiek ontwikkeld voor de monitoring en evaluatie van de 

Maand. Uit de aanvraag blijkt dat ze vaak met onderzoeksgegevens werkt en hiervan leert. Zij 

heeft ruime aandacht voor de uitvoering en waardering van de activiteiten. Daarnaast is er 

aandacht voor het doelbereik van de activiteiten. Het functioneren van de organisatie wordt 

summier omschreven in de aanvraag. Gezien haar lerend karakter heeft de commissie er 

vertrouwen dat NOM ook dit adequaat monitort en evalueert. Samengevat beoordeelt de 

commissie de monitoring en evaluatie als goed. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de kwaliteit excellent vindt en het ondernemerschap zeer 

goed. Het bereik en belang, de pluriformiteit alsook de monitoring en evaluatie beoordeelt zij 

als goed. Hiermee behaalt het Nederlands Openluchtmuseum in totaal 15 van de maximaal te 

behalen 16 punten. 

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren voor het aangevraagde 

totaalbedrag van € 400.000,-. 
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Nederlandse Kastelenstichting 
 

De Nederlandse Kastelenstichting (hierna NKS) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Erfgoedmanifestaties van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de Dag van het Kasteel. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Nederlandse Kastelenstichting € 102.500  n.v.t. € 102.500  

 

De NKS is een kenniscentrum voor eigenaren, beheerders en exploitanten van kastelen en 

buitenplaatsen. Zij organiseert sinds 2008 de Dag van het Kasteel. Met dit evenement wil de 

NKS de kennis over en beleving van kastelen en buitenplaatsen onder een breed publiek 

vergroten en zo een groter draagvlak voor dit erfgoed creëren.  

 

Tijdens de Dag van het Kasteel, jaarlijks op de Tweede Pinksterdag, zijn kastelen en 

buitenplaatsen door heel Nederland geopend voor het publiek. Onder een overkoepelend 

thema organiseren deelnemende partijen naar eigen inzicht en draagkracht activiteiten als 

workshops, rondleidingen, exposities en wandelingen. Het is de bedoeling dat het publiek in 

een ontspannen sfeer laagdrempelig kennis kan opdoen. De NKS treedt op als 

hoofdorganisator. Zij ondersteunt de deelnemende partijen bij de promotie en ontwikkeling van 

materiaal voor het publiek. Het delen van kennis en vormen van netwerken behoort eveneens 

tot de taken van de NKS. 

 

In 2016 is de NKS gestart met het pilotproject kastelen- en buitenplaatsennetwerk. Gedurende 

de periode 2017-2020 wil de NKS dit project voortzetten en jaarlijks twee regionale netwerken 

oprichten bestaande uit zes tot twaalf kastelen en buitenplaatsen, en enkele regionale 

erfgoedorganisaties. Deze samenwerkingsverbanden dienen de posities van de afzonderlijke 

organisaties te verstevigen en een voorbeeldfunctie te vervullen. De NKS wil met deze 

strategie het aantal deelnemende organisaties en hun slagkracht vergroten.  

 

Momenteel trekt de Dag van het Kasteel gemiddeld 65.000 bezoekers per jaar. De NKS is van 

plan dit aantal gestaag te laten groeien over de komende jaren met hulp van de hernieuwde 

formule en communicatiestrategieën. 

 

Kwaliteit 

 

De commissie is positief over de rol van de Dag van het Kasteel binnen de erfgoedsector. Dit 

landelijke evenement is sinds 2008 uitgegroeid tot een herkenningspunt binnen deze sector. 

Daarnaast biedt de NKS deelnemende kastelen en buitenplaatsen toegang tot het nieuwe 

professionaliseringstraject kastelen- en buitenplaatsnetwerk. De commissie is optimistisch 

over de doelen die de NKS zich hierbij heeft gesteld, de opbouw van het traject en de wijze 

waarop dit de slagkracht zal verhogen.  

 

De commissie is overtuigd van de deskundigheid van de NKS als kenniscentrum. Maar zij 



175 
 

vindt dat de NKS in haar aanvraag weinig inzichtelijk maakt hoe zij deze kennis en het belang 

alsook behoud van het erfgoeddomein met haar programma verder onder de aandacht van 

het publiek wil brengen. De commissie is wel van mening dat deze zaken reeds voldoende 

voor het voetlicht worden gebracht tijdens de Dag van het Kasteel, maar vindt ook dat de NKS 

hierin een actievere rol kan en mag nemen.  

 

De commissie is positief over de aansluiting van het programma bij de belevingswereld van 

het publiek. De NKS biedt met de Dag van het Kasteel laagdrempelige tot verdiepende 

activiteiten voor de leek en liefhebber van alle leeftijden. De commissie vindt dat de NKS 

deelnemende organisaties een grote meerwaarde biedt met de ontwikkeling van adequate 

instrumenten zoals de inspiratiedocumenten en bijeenkomsten. Met hun interactieve 

activiteiten borgen de deelnemers dat een divers publiek kan participeren. De commissie is 

ook positief over de koppeling van thema’s aan de actualiteit. Hierdoor wordt de rol van dit 

historisch erfgoed naar het heden vertaald en aangesloten bij huidige trends. De commissie 

vertrouwt er ook op dat de implementatie van de regionale kasteel- en buitenplaatsnetwerken 

de integrale kwaliteit van het programma nog verder zal borgen.  

 

De commissie is tevens positief over de publieksparticipatie. De Dag van het Kasteel trekt een 

aanzienlijk aantal bezoekers waaronder mensen die normaliter geen musea of erfgoedlocaties 

bezoeken. De verschillende publieksgroepen vinden binnen de afwisselende programma’s 

voldoende gelegenheid om actief te participeren.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de kwaliteit als zeer goed. 

 

Ondernemerschap  

 

De commissie merkt op dat de begroting voor 2017-2020 uit een relatief klein aantal 

inkomstenposten bestaat. Zij waardeert het wel dat deze voor een groot deel uit eigen 

inkomsten bestaan. Gelet op de resultaten die zij tot nu heeft behaald heeft de commissie er 

vertrouwen in dat zij deze eigen inkomsten weet te realiseren.  

 

De commissie constateert dat de NKS de marketing en communicatie van de Dag van het 

Kasteel behoorlijk heeft georganiseerd met onder meer ondersteuning van de deelnemende 

kastelen en buitenplaatsen bij de inzet van eigen communicatiekanalen. Wel is de commissie 

van mening dat de NKS nog sterk inzet op traditionele media. Zij benadrukt het belang van 

een sterke online communicatie om de brede doelgroep van de Dag van het Kasteel adequaat 

te bereiken.  

 

Door de oprichting van kastelen- en buitenplaatsnetwerken realiseert de NKS intensievere 

samenwerkingen met vele regionale partijen, zoals Brabants Particulier Grondbezit. De 

commissie is positief over deze ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen regionale netwerken 

versterkt, maar ook het landelijke netwerk van de NKS. Bovendien verwacht de commissie dat 

de slagkracht van beide hierdoor sterk zal groeien. 

 

De financiële uitgangspositie van de NKS is gunstig blijkens de daarvoor onderzochte 

kengetallen. Hierdoor is er voldoende ruimte om de activiteiten bij enige tegenslag door te 
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zetten. De inzet van een klein kernteam dat zowel op landelijk niveau als lokaal wordt 

aangevuld met vrijwilligers, waarbij er sprake is van duidelijke rollen geeft de commissie de 

indruk van een solide bedrijfsvoering. De commissie waardeert daarnaast de deelname aan 

het Wijzer Werven-traject.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als ruim voldoende. 

 

Bereik en belang manifestatie 

                                                            

De Dag van het Kasteel geniet landelijke bekendheid en trekt deelnemers en publiek uit heel 

Nederland. Samengevat beoordeelt de commissie het bereik en belang van deze manifestatie 

als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

De Dag van het Kasteel vervult een belangrijke en eigen rol binnen het erfgoeddomein. Er is 

qua omvang en opzet geen andere erfgoedmanifestatie die het belang van kastelen en 

buitenplaatsen en het behoud daarvan bij een zo breed publiek voor het voetlicht weet te 

brengen. Daarbij biedt de NKS deelnemende organisaties de mogelijkheid om verder te 

professionaliseren en een sterk gezamenlijk netwerk te vormen. Hierbij heeft de NKS oog voor 

de verschillen in mogelijkheden van grotere en kleinere deelnemende organisaties. De 

commissie vindt dat de NKS met de Dag van het Kasteel een waardevolle en unieke bijdrage 

levert aan de infrastructuur van de cultuurparticipatie. Samengevat beoordeelt de commissie 

de bijdrage aan de pluriformiteit van de infrastructuur als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie constateert dat de NKS een gedegen monitorings- en evaluatiesystematiek 

kent. Zowel intern als extern verzamelt ze gegevens over de uitvoering van de manifestatie, 

het functioneren van de organisatie en de waardering vanuit het publiek. De resultaten koppelt 

ze bovendien breed terug en zet ze in ter verbetering van de Dag van het Kasteel. 

Samengevat beoordeelt de commissie de monitoring en evaluatie als goed. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de kwaliteit zeer goed vindt en het ondernemerschap ruim 

voldoende. Ze beoordeelt het bereik en belang, de pluriformiteit alsook de monitoring en 

evaluatie als goed. Hiermee behaalt de NKS in totaal 12 van de maximaal te behalen 16 

punten. 

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren voor het aangevraagde 

totaalbedrag van € 102.500,00. 
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Open Monumentendag 
 

Stichting Open Monumentendag (hierna OMD) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Erfgoedmanifestaties van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor haar activiteiten in de periode 2017-2020. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Open Monumentendag € 300.000  n.v.t. € 300.000  

 

De missie van OMD is in heel Nederland een groot en breed publiek bewust te maken van 

monumenten om zo de belangstelling en waardering voor en de betrokkenheid bij 

monumenten te vergroten. Een toenemende belangstelling zal volgens OMD een gunstig 

effect hebben op het behoud van monumenten. 

 

De Open Monumentendag is, met de dertigste editie in 2016, uitgegroeid tot een van de 

grootste culturele evenementen van het land met een bezoekersaantal van rond de één 

miljoen. Rondom een jaarlijks wisselend thema zorgen 330 lokale comités met 18.000 

vrijwilligers gedurende een weekend voor openstelling van en activiteiten in 5.000 

monumenten. Daarnaast bezoeken 20.000 leerlingen de Open Monumenten Klassendag op 

de vrijdag voorafgaand aan het weekend. Vanaf 2016 zijn er ook Regionale 

Monumentendagen.  

 

De doelgroep van het evenement bestaat uit liefhebbers van monumenten, die ieder jaar 

(afhankelijk van het gekozen thema) deels hetzelfde is en deels wisselt van samenstelling. 

Kinderen worden bereikt via de Open Monumenten Klassendag, jongeren worden getrokken 

met speciale jongerengidsen en er zijn veel gezinnen met jonge kinderen. Het merendeel van 

de bezoekers is volgens OMD 40-plus, maar toch zijn alle leeftijdsgroepen bij het evenement 

vertegenwoordigd. Ouderen (65-plussers) zijn er niet alleen als bezoeker, maar ook als 

vrijwilliger bij betrokken.  

 

Het lokale comité maakt het programma met medewerking van veel vrijwilligers. Vaak is hier 

ook een (betaald) gemeenteambtenaar bij betrokken. Het comité kiest bij het thema passende 

monumenten en activiteiten en bepaalt of het evenement op zaterdag, zondag of op beide 

dagen plaatsvindt. Langzamerhand krijgen ook de monumenteneigenaren meer zeggenschap, 

wat vooral tot uiting komt bij de Klassendag en bij de Regionale Open Monumentendagen. De 

lokale programma’s staan op de landelijke website.  

 

De OMD blijft de landelijke Open Monumentendag en Klassendag coördineren. Ze 

ondersteunt lokale comités met onder meer (landelijke) marketing en communicatie 

(persberichten, sociale media, nieuwsbrieven). Daarnaast wil ze de komende periode werk 

maken van vriendenwerving, websitebeheer en de ontwikkeling tot expertisecentrum. Gepland 

staat verder een eenmalig publieksonderzoek dat tot persona’s leidt, zodat ze aanbod op maat 

kan bieden. In 2017 komt er verder een onderzoek naar verhalenbeleving (ook bij bestaande 
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verhalensites van derden).  

 

Verbreding en verdieping is het motto voor de periode 2017-2020. Verbreding door zich te 

richten tot alle generaties en interessegroepen, verdieping door via verhalen de beleving van 

monumenten te vergroten. 

 

Kwaliteit 

 

OMD is onmiskenbaar de grootste publieksmanifestatie in de monumentensector en behoort 

tot de top van manifestaties in de cultuursector. Dit succes is vooral op het conto van de lokale 

comités te schrijven, met een beperkte, maar zeker nuttige rol van de landelijke organisatie. 

De huidige aanvraag met de uiteen waaierende plannen weerspiegelt een organisatie die 

zoekende is naar haar rol en daarin teveel wil aanpakken wat eigenlijk geen corebusiness is. 

Zo wil zij zich meer rechtstreeks tot het publiek wenden en zelf ‘vrienden maken’, maar de 

kennis en netwerken daarvoor zijn vooral lokaal geborgd. Op de tweede rang lijkt de 

faciliterende, ondersteunende rol van OMD te komen, terwijl die volgens de commissie op de 

eerste plaats zou moeten komen. Ondanks deze kritiek heeft de commissie grote waardering 

voor de rol van OMD in de monumentensector. 

 

Open Monumentendag laat het belang van monumenten goed zien en beleven: de 

openstelling, (thematische) programmering en de inzet van zoveel vrijwilligers dragen daaraan 

bij, evenals de Open Monumentendag Klassendag voor jongeren. De geambieerde 

verdubbeling van het aantal deelnemende gemeenten en leerlingen voor de Klassendag is 

een zinnige groeistap. Gezien het zeer grote potentieel aan basisschoolleerlingen ziet de 

commissie zelfs ruimte voor meer groei. De nieuwe maandelijkse Regionale 

Monumentendagen lijken de commissie kansrijk, zeker als daar ook lokaal draagvlak voor is.  

 

De commissie vindt de ambities om expertisecentrum en uitwisselingsplatform voor de 

aangesloten lokale comités te worden interessant, maar nog niet overtuigend uitgewerkt. 

Hetzelfde geldt voor het aansprekender maken van programma’s, bijvoorbeeld via verhalen. 

Marktonderzoek en een blik bij andere sectoren zijn wijze stappen. Maar dat er pas in 2020 

doelgroepprogrammering is, vindt de commissie te traag. Een slagvaardig expertisecentrum 

zou de lokale comités al veel eerder kunnen inspireren en ondersteunen bij passende 

experimenten. De programmatische ambities zijn volgens de commissie goed, maar niet in de 

juiste rolopvatting en nog weinig uitgewerkt.  

 

De huidige mate van publieksparticipatie kent weliswaar voldoende positieve 

aanknopingspunten, maar stappen voorwaarts daarin dient OMD veel nadrukkelijker op te 

pakken als expertisecentrum en niet als eerstelijnsorganisatie. Ook het borgen van 

vrijwilligersbeleid op lokaal niveau hoort daarbij.  

Samengevat beoordeelt de commissie de kwaliteit als goed. 

 

Ondernemerschap  

 

OMD heeft in haar financieringsmix een redelijke basis met de nodige financieringsbronnen 

anders dan overheidssubsidies, waaronder de vrij nieuwe sponsor BankGiro Loterij. De 
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ambitieuze vergroting van eigen inkomsten kent wel nog de nodige onzekerheden en behoeft 

verdere uitwerking. Zo zullen de bijdragen van nieuwe deelnemende partijen alleen kansrijk 

zijn als de dienstverlening aan de lokale comités ook goed in hun behoeften voorziet.  

 

Het communicatiebeleid vindt de commissie zwak uitgewerkt. De toelichting gaat niet veel 

verder dan de beschrijving van de inzet van instrumenten op landelijk en lokaal niveau, 

waarbij OMD onder meer meldt dat ze veel gebruik maakt van free publicity. De commissie 

mist een onderbouwing hiervan met cijfers. Het stakeholdermanagement is nog in de 

ideefase. Dat geldt ook voor de marketing, waarin de landelijke organisatie achterloopt en 

naar het oordeel van de commissie te traag wil opereren om slagen te maken die passen bij 

de organisatie van zo’n prominente manifestatie.  

 

De commissie waardeert in principe de inbedding van Open Monumentendag binnen Stichting 

Nederland Monumentenland en de nauwe, hiermee gepaard gaande samenwerking met 

andere monumentenorganisaties, maar mist in de aanvraag een duidelijke inhoudelijke 

uitwerking hiervan. De belangrijkste samenwerkingspartners zijn evenwel de lokale comités. In 

de rolverdeling met hen zou de landelijke organisatie veel consequenter de rol van 

expertisecentrum moeten invullen en minder eerstelijnstaken oppakken. De landelijke 

organisatie zou haar slagkracht nog kunnen vergroten door inspiratie te halen uit 

samenwerking buiten de eigen erfgoedkolom. 

 

OMD kent een redelijke financiële uitgangspositie: de risico’s zijn behoorlijk beheersbaar. De 

zakelijk kennis binnen de organisatie is volgens de commissie echter beperkt, getuige de 

achterstand in bijvoorbeeld marketing. Met het programma ‘Professionalisering 

Erfgoedmanifestaties’ werkt de landelijke organisatie hier momenteel aan. De uitkomsten 

hiervan zouden de komende tijd zichtbaar moeten worden. Al met al vindt de commissie de 

bedrijfsvoering van OMD net voldoende. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als zwak. 

 

Bereik en belang manifestatie 

                                                            

De commissie vindt dat het evenement Open Monumentendag nog steeds de grootste is in de 

monumentensector. Met vele activiteiten en een massapubliek in heel Nederland is het 

landelijk bereik groot. Gelet hierop beoordeelt de commissie het bereik en belang als goed. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Open Monumentendag is nog steeds een onderscheidend evenement in de 

monumentensector. Er is geen gelijke qua omvang. Ook de grote participatie van vrijwilligers 

draagt in belangrijke mate bij aan die status. Ook daarin is het evenement uniek. De rol van de 

landelijke organisatie in het evenement is zowel het voeren van een begeleidende landelijke 

promotiecampagne als expertisecentrum zijn voor de lokale comités. Een sterker 

expertisecentrum kan ook leiden tot betrokkenheid van meer publiek en vrijwilligers.  

Samengevat beoordeelt de commissie de pluriformiteit als goed. 

 



180 
 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De landelijke organisatie monitort maandelijks de afspraken over uitvoering van activiteiten en 

er is een jaarlijkse meting door CVO, een 2020 waardering voor OMD en Google Analytics. 

Ook wil zij in de toekomst de zogenoemde BIS-monitor gaan gebruiken. Verder spreekt de 

aanvraag over niet nader gespecificeerde onderzoeken. Al met al is er wel aandacht voor 

monitoring en evaluatie, maar niet systematisch. Samengevat beoordeelt de commissie de 

aandacht voor monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de artistieke en inhoudelijke kwaliteit goed vindt en het 

ondernemerschap zwak. Bereik en belang en pluriformiteit vindt zij goed en de aandacht voor 

monitoring en evaluatie voldoende. Stichting Open Monumentendag behaalt hiermee in totaal 

8 van de maximaal te behalen 16 punten.  

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten te honoreren voor het aangevraagde bedrag van € 300.000,-, en 

hieraan de verplichting te verbinden dat OMD een aanvullend plan indient waarin ze 

aangeeft hoe ze de kritische opmerkingen van de commissie over de wijze waarop ze 

invulling geeft aan haar rol richting vrijwilligersorganisaties en als expertisecentrum en 

over haar marketing- en communicatiebeleid, verwerkt in haar beleid en activiteiten 

voor de komende periode. 

 

  



181 
 

Romeinenfestival 
 

Stichting Romeinenfestival (hierna RomeinenNU) vraagt subsidie aan voor het onderdeel 

Erfgoedmanifestaties van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor 

Cultuurparticipatie 2017-2020 voor de jaarlijkse organisatie van de Romeinenweek. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Romeinenfestival € 200.000  n.v.t. € 160.000  

 

RomeinenNU is een landelijk platform voor de Romeinse geschiedenis en de publieke 

bewustwording hiervan. Om een breed publiek (nader) kennis te laten maken met de 

Romeinse geschiedenis organiseert ze jaarlijks de Romeinenweek. Deze manifestatie vindt 

altijd plaats in de meivakantie. In 2014 organiseerde RomeinenNU de week voor het eerst in 

de huidige vorm. In 2012 was de eerste editie, toen nog onder de naam Limesreis. 

 

Tijdens de Romeinenweek zijn er laagdrempelige activiteiten, georganiseerd door 

deelnemende partijen, van grote musea tot kleine vrijwilligersverenigingen, die vooral 

gevestigd zijn in de zogeheten Limesprovincies (Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland). Zij 

richten zich met hun activiteiten op de volgende doelgroepen: geschiedenisliefhebbers en 

museumbezoekers, (groot)ouders met kinderen, kinderen van 6 t/m 12 jaar en 

geschiedenisprofessionals en archeologen. RomeinenNU is verantwoordelijk voor de centrale 

organisatie en promotie van de Romeinenweek. Daarnaast voorziet zij in bijeenkomsten, 

inspiratiedocumenten, een perstoolkit en gratis promotiemateriaal voor de deelnemende 

partijen. Ook verzorgt RomeinenNU overkoepelende activiteiten zoals de opening en afsluiting 

van de Romeinenweek, de Romeinenmeeting en de Limesreis. Hierbij trekt een gezelschap 

van re-enactors, historici en archeologen met een Romeinse reiswagen langs de Limes en 

sluit aan bij de activiteiten.  

 

In 2015 bezochten 25.000 mensen de Romeinenweek en namen circa zeventig organisaties 

deel. RomeinenNU is van plan het aantal bezoekers in de periode 2017-2020 te verdubbelen 

en twintig organisaties toe te voegen. Daarnaast wil zij deelnemende organisaties helpen te 

professionaliseren, samenwerkingsverbanden op te zetten en een groter draagvlak voor de 

Romeinse geschiedenis te creëren. Zo staan de komende twee jaar de verdere stimulering en 

deskundigheidsbevordering van kleinere instellingen centraal. 

 

RomeinenNu meldt dat zij ter verwezenlijking van de Romeinenweek samenwerkt met 

Stichting Romeinse Limes Nederland, landelijke en regionale koepelorganisaties zoals de 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 

diverse provinciale erfgoedinstellingen zoals Erfgoed Gelderland, alsmede 

toerismeorganisaties en ondernemers langs de Limes. 
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Kwaliteit 

 

RomeinenNU is volgens de commissie een kleine speler binnen de erfgoedsector, die nog niet 

zo lang bestaat. De Romeinenweek is een relatief nieuw evenement.  

Gelet op haar specifieke focus op de Romeinse geschiedenis en haar actieve houding om 

deze bij een groot publiek voor het voetlicht te brengen neemt zij volgens de commissie een 

voldoende herkenbare rol en positie in binnen de erfgoedsector. De commissie benadrukt wel 

dat RomeinenNU deze rol en positie van de Romeinenweek nog steviger kan en zou moeten 

verankeren. Zij wijst hierbij op de overeenkomsten tussen de verschillende evenementen voor 

archeologie en Romeinse geschiedenis die de afgelopen periode zijn ontstaan.  

 

Gelet op de nominatie van de Limes voor de Werelderfgoedlijst wordt een stijgende interesse 

voor de Romeinse geschiedenis verwacht. De commissie is positief over de rol die 

RomeinenNU met de Romeinenweek hierbinnen kan vervullen, gezien haar groeiende podium 

voor het Romeins verleden en haar contacten met erfgoedinstellingen die affiniteit met dit 

verleden hebben. De commissie is van mening dat de organisatie haar kennis en contacten 

nog beter kan inzetten om de bewustwording van de Romeinse geschiedenis en het belang 

daarvan in deze gunstige omstandigheden sterk voor het voetlicht te brengen bij een breed 

publiek.  

 

Hoewel RomeinenNU zegt deelnemende organisaties te ondersteunen met onder meer 

inspiratiedocumenten en gratis promotiemateriaal, blijft de inhoud en relevantie van genoemde 

instrumenten onderbelicht. Gelet op eerdere edities van de Romeinenweek constateert de 

commissie een voldoende interessant programma met laagdrempelige activiteiten voor een 

breed publiek en met voldoende mogelijkheden voor actieve participatie. De commissie is 

positief over deze insteek en heeft hierdoor voldoende vertrouwen in de toekomstige 

programma’s. Daarnaast krijgt de Romeinenweek vanaf 2016 een jaarthema om sterkere 

parallellen tussen het verleden en de actualiteit te kunnen trekken. De commissie vindt dit een 

inspirerende werkwijze.  

 

Voor 2017-2020 zet RomeinenNU in op de uitbouw en uitrol van de Romeinenweek en 

toenemende aandacht voor de Limes. De commissie verwacht dat de Romeinenweek de 

komende periode steeds meer publiek weet te betrekken. RomeinenNU is van plan om samen 

met Stichting Romeinse Limes Nederland een educatief online platform op te zetten over de 

Romeinse geschiedenis en de Limes. De commissie waardeert dit voornemen, maar 

constateert dat de inhoud van dit platform nog weinig inzichtelijk wordt gemaakt. Ook blijkt niet 

in hoeverre het aanbod van dit platform aansluit bij de behoeftes van scholen. De commissie 

wijst op het belang van een adequate aansluiting van educatief materiaal op het curriculum en 

de behoeftes en mogelijkheden van scholen. 

 

Samengevat beoordeelt de commissie de kwaliteit als voldoende. 
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Ondernemerschap  

 

De commissie is positief dat RomeinenNU inzet op een sterke financieringsmix voor de 

periode 2017-2020. RomeinenNU beraamt hiervoor een toename van bijdragen uit private 

middelen, subsidies, deelnemersbijdragen en publieksinkomsten. Het aandeel inkomsten uit 

private bronnen blijft volgens de commissie wel aan de lage kant. De commissie heeft er gelet 

op de kansen die er zijn, wel voldoende vertrouwen in dat RomeinenNU in staat is om 

voldoende andere inkomsten te werven naast de subsidie van het Fonds.  

 

RomeinenNU omschrijft haar communicatiedoelstellingen, -doelgroepen en -middelen helder. 

Hierbij besteedt zij de nodige aandacht aan sociale media. Zo waardeert de commissie de 

vondst van de twitterende Romein Octavius. Ook meldt RomeinenNU dat zij bloggers en 

BN’ers inzet. Hoewel summier omschreven is de commissie is positief over deze eigentijdse 

aanpak.  

 

RomeinenNU beschikt over een behoorlijk netwerk met partners uit de erfgoedsector en 

daarbuiten. Zo werkt de organisatie ook samen met toeristische organisaties en 

mediapartners. Ondanks de summiere omschrijving is de commissie er voldoende van 

overtuigd dat deze samenwerkingen een bijdrage leveren aan het vergroten van de slagkracht 

van de organisatie.  

 

De financiële uitgangspositie van RomeinenNU is gunstig volgens de commissie. De 

commissie is echter kritisch over de wijze waarop de organisatie in de komende periode wil 

omgaan met haar reserves. Gelet op de solide groei van de organisatie in de afgelopen 

periode en de plannen voor 2017-2020 heeft de commissie voldoende vertrouwen in de 

kwaliteit van de organisatie. De commissie wijst wel op het belang om de verschillende bij 

RomeinenNU georganiseerde activiteiten administratief voldoende van elkaar gescheiden te 

blijven houden.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als ruim voldoende. 

 

Bereik en belang manifestatie 

                                                            

In 2015 vonden de kernactiviteiten van de Romeinenweek plaats in de drie Limesprovincies. 

Daarnaast waren er een beperkt aantal aanvullende activiteiten in Groningen, Zeeland en 

Limburg. Uitgaande van het bijbehorend bereik in de afgelopen periode constateert de 

commissie dat de Romeinenweek een bovenregionaal karakter heeft. Gelet op het 

bovenstaande beoordeelt de commissie het bereik en belang als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Volgens de commissie vormt de Romeinenweek met haar laagdrempelige activiteiten die 

specifiek zijn gericht op het voor het voetlicht brengen van de Romeinse geschiedenis een 

herkenbare bijdrage aan de infrastructuur voor cultuurparticipatie. Daarbij constateert de 

commissie dat de focus van het festival nauw verwant is aan die van andere 

erfgoedevenementen, zoals de Nationale Archeologiedagen en het Romeinenfestival.  



184 
 

 

Gelet op het bovenstaande beoordeelt de commissie de pluriformiteit als voldoende. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

RomeinenNU besteedt de nodige aandacht aan monitoring en evaluatie, maar kent hiervoor 

volgens de commissie nog geen gedegen systematiek. Ze evalueert de manifestatie nu 

jaarlijks met de deelnemende organisaties en partners. Tevens toetst RomeinenNU de 

uitvoering van de activiteiten. Het publieksbereik en de waardering door het publiek blijven 

onderbelicht. Ook had de commissie graag meer inzicht gekregen in de wijze waarop 

RomeinenNU de verkregen gegevens inzet. Gelet op het geheel beoordeelt de commissie de 

monitoring en evaluatie als voldoende. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de kwaliteit voldoende vindt en het ondernemerschap ruim 

voldoende. Het bereik en belang, de pluriformiteit alsook de monitoring en evaluatie 

beoordeelt ze als voldoende. Hiermee behaalt RomeinenNU in totaal 5 van de maximaal te 

behalen 16 punten. 

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag gedeeltelijk te honoreren voor het totaalbedrag 

van €160.000,- voor de jaarlijkse organisatie van de Romeinenweek en daar aan de 

verplichting te verbinden dat de stichting een sluitende begroting indient in combinatie 

met een gedegen strategie om meer inkomsten uit private bronnen te werven. 
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Windy Miller 
 

Stichting Windy Miller vraagt subsidie aan voor het onderdeel Erfgoedmanifestaties van de 

Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 voor 

het Ambacht in Beeld Festival. 

 

 Gevraagd Huidige subsidie Geadviseerd 

Windy Miller € 180.000  n.v.t. € 180.000  

 

Sinds 2013 organiseert Windy Miller het Ambacht in Beeld Festival. Dit evenement begon als 

documentairefilmfestival en is uitgegroeid tot een live ambachtenfestival. Niet de verkoop van 

ambachtelijke producten, maar het maken, leren en waarderen van ambacht staat centraal 

tijdens dit festival. Met haar programma wil Windy Miller het imago en de zichtbaarheid van 

ambachten vergroten, erfgoedgemeenschappen versterken en een nieuwe generatie 

beoefenaars werven. Hierbij stelt Windy Miller enthousiasmering en kennisoverdracht van 

amateur tot en met meester centraal. 

 

Vanaf 2015 vindt het festival jaarlijks plaats in De Hallen in Amsterdam. Gedurende een 

weekend in september verzorgen (meester)ambachtslieden demonstraties, workshops en 

masterclasses. Daarnaast zijn er lezingen, performances en vertoningen van ambachtsfilms in 

De Filmhallen en worden er (scholen)workshops voor kinderen en jongeren verzorgd. Alle 

activiteiten zijn gericht op een breed publiek. Daarnaast start Windy Miller in mei met 

workshops ‘ambachtsfilms maken’ voor basisschoolkinderen en volwassenen. Ook 

organiseert zij jaarlijks voorafgaand aan het festival een symposium over maatschappelijke 

vraagstukken rondom ambacht.  

 

In 2017-2020 wil Windy Miller satellietactiviteiten door heel Nederland organiseren: een ‘best 

of’ documentaireprogramma in filmhuizen, masterclasses op locatie, lezingen in 

samenwerking met streekmusea en educatieve programma’s in diverse steden. In 2013 had 

het Ambacht in Beeld Festival krap 1000 bezoekers. In 2015 waren dit er 15.000. De 

toevoeging van satellietprogramma’s en een uitbreiding van het festival zouden in 2020 

moeten resulteren in ruim 20.000 bezoekers. Daarnaast wil Windy Miller de komende jaren 

meer inkomsten uit entreegelden behalen en bedrijfssponsors aantrekken. 

 

Voor de realisatie van het festival werkt Windy Miller intensief samen met Stichting TROM, 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en vele inhoudelijke partners zoals 

erfgoedgemeenschappen, musea, kunst- en ambachtsopleidingen. 

 

Kwaliteit 

 

Windy Miller neemt als relatieve nieuwkomer in de erfgoedsector een duidelijke positie in ten 

opzichte van andere instellingen die actief zijn rondom ambachten. Ze richt zich op een breed 

publiek met activiteiten voor actieve, receptieve en reflectieve participatie. Daarbij kiest ze 

expliciet voor de vermenging van traditionele en hedendaagse ambachten en combineert ze 
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activiteiten voor ‘meesters’ met die voor belangstellende beginners. Zij zet zich nadrukkelijk in 

voor een beter imago van de ambachten.  

 

Tijdens het Ambacht in Beeld Festival presenteert Windy Miller een mix van traditionele en 

hedendaagse ambachten en legt hierbij een verbinding met de actualiteit. Hiermee weet het 

festival het belang van de ambachten en het behoud daarvan treffend onder de aandacht te 

brengen van een breed publiek. De commissie is positief over deze aanpak en benadrukt dat 

Windy Miller ook oog heeft voor de vluchtigheid van trends. Dit geeft vertrouwen dat het 

festival een impuls aan de ambachten kan geven die voorbij de huidige Do It Yourself-trend 

reikt.  

 

Ook is de commissie positief over het aansprekende programma. Het festival bedient een 

breed publiek op maat met een scala aan activiteiten. Zowel voor leken als liefhebbers is 

ruime mogelijkheid tot participatie. Bovendien biedt Windy Miller hen unieke toegang tot vele 

(inter)nationaal gerenommeerde (meester)ambachtslieden.  

 

De commissie vindt dat Windy Miller met het Ambacht in Beeld Festival al een aanzienlijk 

publiek weet te bereiken. Maar zij benadrukt het groeipotentieel onder publiek van buiten 

Amsterdam. Windy Miller wil zelf ook deze groep bereiken en zet hiervoor in op 

satellietactiviteiten door geheel Nederland. De commissie vindt de opbrengst van deze 

satellietactiviteiten echter relatief mager, terwijl de realisatie hiervan veel energie vergt. Zij 

vindt daarom dat uitbouw van het Ambacht in Beeld Festival in Amsterdam een hogere 

prioriteit verdient dan de start van de satellietactiviteiten.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie de kwaliteit als zeer goed. 

 

Ondernemerschap  

 

Voor de periode 2017-2020 begroot Windy Miller een relatief sterke groei van de eigen 

inkomsten. De commissie acht deze plannen ambitieus. De ondernemende houding die Windy 

Miller tot nu heeft tentoongespreid en de succesvolle groei van het festival tot nu toe geven de 

commissie wel het vertrouwen dat Windy Miller haar ambitieuze plannen in voldoende mate 

kan laten slagen.  

 

Windy Miller hanteert volgens de commissie een gedegen communicatiemix van online en 

offline middelen. Ze is daarbij volgens de commissie relatief sterk gericht op Amsterdam en 

omgeving, terwijl het Ambacht in Beeld Festival juist een landelijke uitstraling nastreeft.  

 

De commissie is positief over de samenwerkingen die Windy Miller is aangegaan. Zo hebben 

de organisatorische partners bijgedragen aan de huidige festivalformule en toont het aantal 

inhoudelijke partners dat Windy Miller over een uitgebreid en inhoudelijk sterk netwerk 

beschikt. De commissie zou de samenwerkingsverbanden van Windy Miller nog hoger hebben 

gewaardeerd als ze meer aandacht zou besteden aan relaties met beleidsmakers en 

financiers. 

 

De commissie vindt dat de bedrijfsvoering van het festival solide oogt, maar dat de financiële 
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uitgangspositie niet optimaal is. Maar Windy Miller heeft de afgelopen jaren bewezen met 

beperkte middelen sterk te kunnen groeien zonder kwaliteit in te leveren. De commissie heeft 

er, gelet op het geheel, voldoende vertrouwen in dat Windy Miller deze lijn weet voort te 

zetten.  

 

Samengevat beoordeelt de commissie het ondernemerschap als ruim voldoende. 

 

Bereik en belang manifestatie 

                                                            

Windy Miller trekt met het Ambacht in Beeld Festival vooralsnog vooral bezoekers uit 

Amsterdam, maar ook van daarbuiten. Het festival kent daarbij zowel Nederlandse als 

internationale deelnemers en geniet internationale waardering. Gelet op dit geheel beoordeelt 

de commissie het bereik en belang als voldoende. 

Pluriformiteit                                                                                                                              

Met het Ambacht in Beeld Festival voorziet Windy Miller in een belangrijk platform voor de 

ambachten. Mede dankzij de samenwerking met De Hallen is er volgens de commissie sprake 

van een aansprekende formule met een potentieel groot bereik. Bovendien voorziet het 

festival in een onderscheidend programma, doordat het helemaal gericht is op het maken, 

leren en waarderen van ambachten in plaats van op verkoop, en doordat de activiteiten 

gericht zijn op zowel traditionele als hedendaagse ambachten alsook op deelnemers van alle 

niveaus. Hierdoor acht de commissie de manifestatie van unieke waarde voor de 

infrastructuur van de cultuurparticipatie. Samengevat beoordeelt de commissie de 

pluriformiteit als goed. 

Monitoring en evaluatie                                                                                                  

De commissie is kritisch over de wijze waarop Windy Miller de monitoring en evaluatie van het 

Ambacht in Beeld Festival vorm geeft. De beschreven activiteiten om de voortgang en de 

waardering van het festival te volgen zijn volgens de commissie geen volwaardige monitoring- 

en evaluatieactiviteiten. Om te kunnen leren van de ervaring en de input van derden zoals 

partners en publiek zal de organisatie hier meer en systematischer aandacht aan dienen te 

besteden. Gelet op de gebrekkige aandacht voor monitoring en evaluatie beoordeelt de 

commissie de aanvraag op dit criterium als nihil. 

 

Conclusie  

 

De commissie concludeert dat ze de kwaliteit zeer goed vindt en het ondernemerschap ruim 

voldoende. Het bereik en belang beoordeelt ze als voldoende en de pluriformiteit als goed. De 

aandacht voor monitoring en evaluatie vindt de commissie nihil. Hiermee behaalt Windy Miller 

9 van de maximaal te behalen 16 punten. 

 

De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het 

behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren voor het aangevraagde bedrag van 

€ 180.000,-. 

 


