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Resultaten 2021
 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Dat geeft plezier, brengt mensen samen en maakt 

de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Daarom verdient iedereen de kans zich creatief te ontwikkelen en cultuur te 

maken. Met drie programmalijnen ondersteunen en verbinden we cultuurmakers, culturele organisaties en andere partijen 

met wie we samenwerken.

We werken samen met onder meer:

Ministerie OCW | Ministerie VWS | BuZa, DutchCulture | LKCA | rijkscultuur fondsen| KIEN | RCE | OPEN | NDE | 

VNG | IPO | gemeenten en provincies | Raad van 12 | Jeugdfonds Sport en Cultuur | Méér muziek in de klas | PO-

Raad | VO-Raad | LPKC | private en publieke fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied | 

Boekmanstichting | onderzoekers

MAAK HET GRENZELOOS
Met dit programma dragen we bij aan de vernieuwing van 

cultuurmaken in al zijn facetten. Dat doen we lokaal & regionaal, 

landelijk en internationaal. 

BEREIKT
• 34 landelijke cultuurinstellingen kregen meerjarige 

subsidie toegekend via Talent en Festivals ’21-‘24.

• 45 urban arts talenten & mid-career artiesten, 

verdeeld over alle provincies en het Caribisch deel van het 

Koninkrijk, kregen geld om hun talent te ontwikkelen.

• 31 internationale projecten, verdeeld over 63 landen,  

konden aan de slag in coronatijd.

• 31 MeeMaakPodia ontwikkelen zich verder als plek waar 

hun omgeving een deel van de programmering verzorgt.

• Effectonderzoek onder cultuurmakers en 
-mogelijkmakers met kleine vernieuwende projecten leverde 

belangrijke input voor ontwikkeling van de regeling Vernieuwen 

van cultuurmaken.

VIND ELKAAR IN CULTUUR
Met dit programma stimuleren we dat mensen met verschillende 

perspectieven op cultuur elkaar ontmoeten in gezamenlijke 

eigentijdse kunst- en erfgoedbeoefening. 

BEREIKT
• 84 samenwerkingen met het sociaal domein via Samen 

Cultuurmaken, voor al gericht op: zelfredzaamheid, leefbaarheid  

en terugdringen eenzaamheid.

• 123 erfgoedprojecten konden in coronatijd aan de slag  

via 7 regelingen.

• 24 steden doen inmiddels mee aan Age Friendly Cultural Cities.

• Projectenmonitor ingericht om effect en impact Samen 

Cultuurmaken te meten.

MAAKPLAATS VOOR CULTUUR
Met dit programma stimuleren we dat er eigentijds buitenschools cultuuraanbod is in 

de buurt van scholen, met extra aandacht voor cultuuronderwijs in het vmbo. 

BEREIKT
• 47 culturele instellingen, waarvan 3 in het Caribisch 

deel van het Koninkrijk, gaan de komende 4 jaar via CmK 

samenwerken met scholen en andere partners in hun regio.

• 55% van de scholen voor primair onderwijs al 

met CmK bereikt

• 100% van de pabo’s maakt inmiddels werk van 

muziekonderwijs.

• Op bijna 25% van de basisscholen heeft 

muziekonderwijs een vaste plek.

• EvI-meetinstrument voor primair en voortgezet 
onderwijs ingericht om samen met partners effect te 

meten.

CORONASTEUN
In 3 pakketten steunden we onder meer heel veel zzp’ers, direct en indirect, en hielpen 

we zoveel mogelijk projecten door te laten gaan. 

BEREIKT
• 7 maatregelen, verdeeld over 3 coronasteunpakketten.

• Bekendheid steunmaatregelen was hoog; 

coronasteun vaker van levensbelang voor culturele 

instellingen, zzp’ers en de sector (volgens FCP-effectmeting 

september ‘21).

WE MAKEN ZICHTBAAR  
WAT WE DOEN EN BEREIKEN 

BEREIKT
• 5 genomineerden & 1 Winnaar Gouden C: Shared History of the 

World van First Noble.

• 44 nieuwe artikelen en filmportretten over cultuurmakers, projecten en 

Fondsmedewerkers op ons online magazine (32 artikelen in 2020).

• Gemiddeld 23% meer websitebezoeken en volgers op onze 

socialmediakanalen.

Totaal (in 4 jaar):  

e 16,9 miljoen

Totaal:  

e 1,5 miljoen

Totaal:  

e 404.000

Totaal:  

e 9,8 miljoen

Totaal:  

e 2,6 miljoen

Totaal (in 4 jaar):  

e 54,1 miljoen

Totaal: e 17,5 miljoen
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We kijken in dit verslag terug op 2021, een bijzonder eerste jaar van deze nieuwe 

beleids periode. Creativiteit mag verwacht worden van een organisatie in de cultuur-

sector, maar de mate waarin we die in 2021, door het aanhouden van de pandemie, 

aan de dag moesten leggen, verraste ons toch nog.

In goed overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is 2021 

te beschouwen als een overgangs jaar. Een overgangs jaar van de vorige beleids  -

periode naar de nieuwe. Naast onze door lopende en nieuwe subsidie regelingen 

realiseerden we niet minder dan 3 corona   steunpakketten in 2021, waarmee we veel 

subsidie  aanvragers en -ontvangers tijdens deze pandemie de benodigde extra steun 

konden bieden. Mijn grote dank gaat uit naar onze medewerkers, die opnieuw – net 

als in 2020 – een enorme flexibiliteit en inzet aan de dag wisten te leggen om ook 

deze extra steun  middelen naast de reguliere middelen bij de beoogde doelgroepen te 

krijgen. 

Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie werken we met enthousiasme en met de 

overtuiging dat de projecten die wij mede mogelijk maken ertoe doen. Wij vinden 

het, juist in deze roerige tijden, van het grootste belang om bestaande én nieuwe 

behoeften van cultuur makers mogelijk te maken. Een grotere diversiteit aan mensen 

wil samen aan de slag, op hún manier en over de grenzen van kunstdisciplines 

heen. We hebben daarom oude schotten tussen en binnen onze subsidie regelingen 

weggehaald en zagen dit jaar direct sterke nieuwe verbindingen ontstaan. 

Bijvoorbeeld op het gebied van cultuurparticipatie, tussen spelers uit het culturele veld 

en het sociale domein; en in het domein van cultuur educatie, tussen het vmbo en de 

culturele sector.

Ik heb grote bewondering voor de cultuur makers en -mogelijkmakers, in alle delen 

van ons Koninkrijk, die bezig blijven met het vernieuwen van cultuur maken, die elkaar 

vinden in cultuur maken, en die scholen tot maakplaats voor cultuur omvormen.

Of het nou een gerenommeerd theater is dat stads bewoners begeleidt om zélf 

een cultureel programma te verzorgen, of een choreograaf die jonge straat-

voetballers zichzelf, elkaar en anderen laat vinden – we blijven ook in de toekomst 

de ontwikkelingen binnen cultuur participatie en -educatie met volle inzet én 

enthousiasme steunen. 

 

Hedwig Verhoeven 

directeur-bestuurder

Voorwoord

GRONINGEN
Ter vergelijking: 30 in 2020FRIESLAND

Ter vergelijking: 24 in 2020

NOORD-HOLLAND
Ter vergelijking: 79 in 2020

BEHANDELD 

GEHONOREERD*

ZUID-HOLLAND
Ter vergelijking: 70 in 2020

UTRECHT
Ter vergelijking: 66 in 2020

DRENTHE 
Ter vergelijking: 15 in 2020

OVERIJSSEL
Ter vergelijking: 34 in 2020

FLEVOLAND 
Ter vergelijking: 11 in 2020

GELDERLAND 
Ter vergelijking: 60 in 2020

NOORD-BRABANT
Ter vergelijking: 52 in 2020

LIMBURG
Ter vergelijking: 28 in 2020

ZEELAND
Ter vergelijking: 8 in 2020

239

16

89

29

42
41

21

122

53

123121
167

1566

1079

CARIBISCH DEEL  
KONINKRIJK DER  
NEDERLANDEN

ARUBA, CURAÇAO, BONAIRE, SABA,
SINT MAARTEN EN SINT EUSTATIUS

Ter vergelijking: 5 in 2020

16
*Inclusief de honoreringen Talent en Festivals ’21-’24 en Cultuureducatie met Kwaliteit ’21-’24.

Het verschil met de aantallen honoreringen in 2020 (die er ter vergelijking bij zijn vermeld) komt
deels doordat de cijfers over 2021 ook de toekenningen bevatten uit de coronasteunpakketten.

Aantal aanvragen 2021

7
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We werkten in 2021 op twee sporen. Enerzijds 

werden we genoodzaakt om, vanwege de in 

de sector door corona opgelopen vertraging in 2020, 

bestaande regelingen langer door te laten lopen. 

Anderzijds startten we de drie nieuwe programmalijnen 

(zie hier onder), zoals in ons beleidsplan ’21-’24 

opgenomen. Deze programma lijnen zijn gebaseerd 

op grondige evaluaties uit de vorige beleidsperiode. 

Samen vormen zij het raam werk waarbinnen we in 

deze beleids periode werken; hierbinnen vallen al onze 

subsidie regelingen. Sommige regelingen bevonden 

zich dit jaar nog in de ontwerpfase, andere – Talent en 

Festivals ’21-‘24, Samen Cultuurmaken en de Regeling 

Cultuur educatie  regeling –  werden dit jaar geopend of 

waren al in uitvoering. We vernieuwden daarbij ook ons 

instrumentarium: we gebruikten voor het eerst in lange 

tijd een tenderconstructie voor een reguliere subsidie -

regeling en we werkten aan een Open Call.

Elke programmalijn heeft een team. Het team Maak 

het grenzeloos werkte dit jaar volop aan de brede 

stimuleringsregeling Vernieuwen van Cultuurmaken, 

de meerjarenregeling Talent en Festivals ’21-’24 en de 

regelingen Talentontwikkeling en Internationale Samen-

werking; het team Vind elkaar in cultuur werkte aan 

de regelingen Erfgoed maken en Samen Cultuur maken; 

en het team Maakplaats voor cultuur werkte aan de 

nieuwe meerjarenregeling Cultuur educatie met Kwaliteit 

en de Regeling Cultuureducatie.

Met deze nieuwe regelingen maken we meer mogelijk, 

voor meer diverse groepen subsidieaanvragers, altijd op 

basis van hún behoeftes. Daarbij richten we ons op alle 

delen van het Koninkrijk. Met deze uitgangs punten komt 

het budget daar waar het effect sorteert. Het bijzondere 

feit dat we van het ministerie van Volks gezondheid, 

Welzijn en Sport 10 miljoen euro ontvingen om bij de 

middelen van Samen Cultuur maken te voegen – voor 

samenwerking tussen het culturele en het sociale 

domein – laat zien dat onze werkwijze bijval vindt. 

Aan alle subsidieregelingen ligt de ‘theory of 

change’ ten grondslag. Daarmee formuleren 

we in de ontwerp fase van iedere regeling duidelijke 

doelstellingen en de weg daarnaartoe. De impact 

maken we vervolgens zichtbaar, net als de rol die 

het Fonds daarbij speelt. In 2021 richtten we ons, 

gedwongen door de pandemie, vooral online op het 

vergroten van onze zichtbaarheid.

Corona drukte op allerlei manieren een stempel 

op onze organisatie. Door in te zetten op 

flexibiliteit waar mogelijk liepen veelal alle processen 

door. Om onze organisatie voor te bereiden op alles 

wat het nieuwe beleids plan met zich mee brengt, 

organiseerden we in 2021 een zestal interne routekaart-

sessies. Deze sessies leidden mede tot een onderzoek 

naar de gezondheid van onze organisatie, waarna 

besloten werd tot een traject om de organisatie zowel op 

structuur als cultuur te versterken. Deze versterking is 

één van de speer punten in 2022. 

Naast alle nieuwe programma’s en regelingen, 

en de andere ontwikkelingen waarover we in dit 

verslag rapporteren, liepen zoals hierboven al gemeld 

enkele subsidie regelingen uit de voorgaande beleids-

periode nog een jaar extra in 2021 door. Vaak ging 

het alleen nog om realisatie van de afronding, maar 

bij sommige regelingen kon ook nog in 2021 subsidie 

worden aangevraagd. Daarbij viel in het bijzonder op 

dat veel aanvragers in de loop van het jaar de digitale 

mogelijkheden in hun voordeel wisten te gebruiken, 

bijvoorbeeld voor projecten met digitale middelen zoals 

video, of om digitale bijeenkomsten te houden.

Om onze aanvragers tijdens de pandemie dit 

hele jaar zo goed mogelijk te ondersteunen, 

ontwikkelden we in 2021 een aantal maatregelen 

die we financierden uit 3 coronasteunpakketten. Via 

onze impulsregeling konden, naast stichtingen en 

verenigingen, ook zzp’ers subsidie bij ons aanvragen – 

dat was op deze schaal nieuw voor het Fonds.

Van al deze ontwikkelingen, vernieuwingen en 

inspanningen, en natuurlijk van de resultaten en de 

impact ervan, brengen we hieronder verslag uit.

Samenvatting
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ONZE  
PROGRAMMA’S 
HIER MAKEN 
WE WERK VAN
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ALS RIJKSCULTUURFONDS VAN HET 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR 
EN WETENSCHAP (OCW) HEBBEN 
WE EEN OPDRACHT GEKREGEN: 
CULTUUR TOEGANKELIJK MAKEN VOOR 
IEDEREEN. TOEGANKELIJKHEID IS VAN 
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE ÉN IS DE 
SLEUTEL TOT VERNIEUWING VAN HET 
CULTURELE LANDSCHAP.

We willen bijdragen aan een gelijk speelveld voor álle 

cultuurmakers, vormen van cultuur, en manieren van 

maken of samenwerken – in de vrije tijd en op school. 

Ook voor mensen die er niet bewust mee bezig zijn 

dat ze cultuurmaken. En voor wie zich geen ‘amateur’ 

voelt – want de scheids lijn tussen amateurs en 

professionals is niet absoluut. Ons doel is dat iedereen 

zich welkom voelt om mee te maken en te doen. Want 

cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en 

maakt de verhalen van ons allemaal zicht baar. Dat is 

tijdens de pandemie en gezien de maatschappelijke 

tegenstellingen nóg belangrijker. 

Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en 

betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert. 

Daarom werken wij in de beleidsperiode die dit jaar 

begon onder het motto: Cultuur. Jíj maakt het.

En wij maken dat mede mogelijk. Daarvoor werken we 

sinds dit jaar met 3 programmalijnen: Maak het grenze-

loos, Vernieuwen van cultuurmaken en Maak plaats voor 

cultuur. Binnen die programma’s hebben we subsidie-

regelingen om via culturele instellingen en professionals 

te ondersteunen wat cultuur makers willen doen, om dat 

te helpen verduur  zamen – zodat ze kunnen blijven doen 

waaraan ze behoefte hebben – en om te stimuleren 

dat ze ook weer met nieuwe vormen, in nieuwe samen -

werkingen of op nieuwe plaatsen aan de slag gaan.

In dit hoofdstuk lees je per programma:

• wat onze doelstellingen zijn voor de hele 

beleidsperiode

• hoe we die willen bereiken

• wat we daartoe dit jaar hebben gedaan

• en wat daarvan het resultaat was voor de 

cultuurmakers om wie het allemaal draait.

 

Bij de subsidieregelingen die al open waren voor 

aanvragen vermelden we in een tabel hoeveel aan-

vragen er zijn ingediend, hoeveel we er konden 

honoreren of niet, of we bezwaren of klachten ontvingen 

en om welke totaalbedragen het ging. Er staat niet bij 

elke regeling zo’n tabel, omdat nog niet alle nieuwe 

regelingen waaraan we in 2021 werkten open waren 

voor aanvragen. De volledige financiële verantwoording 

vindt plaats in de jaarrekening.

1.1 

Maak het grenzeloos

Team Grenzeloos werkte dit jaar, behalve aan het 

afronden van de oude subsidieregelingen (zie 

hoofdstuk 4), aan de uitvoering van de nieuwe 

meerjaren  regeling Talent en Festivals 2021-

2024 en aan de voorbereidingen voor 3 nieuwe 

subsidie   regelingen: de stimuleringsregeling 

Vernieuwen van cultuurmaken, de nieuwe regeling 

Talent ontwikkeling – voor urban arts en andere 

informele circuits – en de regeling Internationale 

Samenwerking. Met de 4 nieuwe regelingen 

verruimen we de mogelijkheden voor subsidie  -

aanvragers op basis van hún behoeftes.

’21-’24  
Met dit programma dragen we bij aan de 

vernieuwing van cultuurmaken in al zijn facetten. 

Lokaal en regionaal stimuleren we vernieuwing 

en uitwisseling tussen groepen en generaties. Op 

landelijk niveau onder steunen we cultuurfestivals 

en talent ontwikkeling. Ten slotte ondersteunen we 

internationale samenwerking.

Om onze ambities te realiseren hebben we ons 3 

doelen gesteld voor de periode 2021-2024.

Doelstelling 1  
Uitwisseling en kennisdeling hebben 
geleid tot nieuwe mogelijk heden 
voor cultuurmakers en cultuur maken. 
Perspectieven op cultuur en de waarde 
van cultuur uitingen zijn verbreed.

Zo gaan we dit doel bereiken
• Met de subsidieregeling Vernieuwen van cultuur-

maken stimuleren we

 • onderlinge uitwisseling tussen makers

 • het vernieuwen van cultuurmaken

 •  de ontwikkeling tot MeeMaakPodium, voor 

instellingen met een doorlopende presentatie-

functie.

• Met de subsidieregeling Talent en Festivals ’21-‘24 

(TOF) bieden we meerjarige ondersteuning aan 

instellingen om kunstenfestivals te organiseren.

 
Dit deden we in 2021

VERNIEUWEN VAN CULTUURMAKEN
Het stimuleren van vernieuwing in cultuurmaken in de 

vrije tijd is een kerntaak van het Fonds. Daarom hebben 

we hiervoor altijd een brede subsidie regeling, open 

voor alle domeinen, ook voor kleine partijen, met lage 

subsidiebedragen en eenvoudige verantwoordings-

eisen. Uit evaluatie van de voor gaande regelingen, in 

2021, bleek die behoefte ongewijzigd.

Half februari 2022 openen we daarom de stimulerings  -

regeling Vernieuwen van cultuur maken. Met ruimte voor 

kleinschalige projecten, van maxi maal 10.000 euro, 

waarin cultuurmakers een ontwikkel  stap maken, en voor 

projecten tot 25.000 die een nieuwe samenwerking 

realiseren. Bijvoorbeeld voor een erfgoedproject dat 

niet binnen de erfgoed regeling past maar wel een 

nieuwe groep cultuur makers betrekt. De regeling zou in 

september 2021 al opengaan, maar werd uitgesteld tot 

begin 2022.

Ook MeeMaakPodia vallen onder deze regeling. Dit zijn 

instellingen die het hele jaar door een programmering 

of podiumfunctie hebben, zoals theaters, concertzalen, 

musea en bibliotheken. Zij kunnen 50.000 tot 100.000 

euro aanvragen om lokale amateurcultuurmakers (‘de 

community’) structureel bij hun programmering te 

betrekken – van regie tot uitvoering. Met deze subsidie 

vernieuwen deze instellingen dus hun hele werkwijze. 

Dat zij onder deze regeling vallen is een wijziging ten 

opzichte van ons beleidsplan.

Werkwijze

Uit de evaluatie van de voorgaande stimulerings-

regelingen kwam de aanbeveling ons meer op kleine 

spelers te richten. We geven daarom meer informatie 

rondom aanvragen en bieden ook subsidie aan 

individuele zzp’ers en particuliere collectieven. Dit ook 

omdat we zagen dat zzp’ers in coronatijd vaak buiten de 

boot vielen, terwijl hun werk van enorm belang is voor 

de sector. 

MEEMAAKPODIA
Onze wens duurzaam resultaat te bewerkstelligen, viel 

samen met de behoefte van de MeeMaakPodia, bleek 

uit onderzoek. Daarom kunnen instellingen die we in 

de vorige periode ondersteunden opnieuw subsidie 

aanvragen voor een extra stap, zoals nieuwe financiers 

aantrekken of de werkwijze verder integreren.

MeeMaakPodia mogen prestatieafspraken in de nieuwe 

regeling ook in de vorm van impact verwoorden in plaats 

van als output. In plaats van bijvoor  beeld een bepaald 

aantal workshops met een vast aantal deel nemers af te 

spreken, kan nu worden afgesproken dat een instelling 

de omgeving verder bij de activiteiten betrekt en met 

welk beoogd effect. Want de groepen die een eigen rol 

en stem krijgen in de instelling, moeten (mee) kunnen 

bepalen welke activiteiten er precies plaatsvinden. Dit 

geeft hun boven dien ruimte voor de flexibiliteit die de 

pandemie vereist.

Theaters Tilburg hebben hun hele organisatie 

om gegooid en jongeren echt betrokken. Op 

ons online magazine zie je hoe ze zorgden voor 

een goeie match tussen de behoeftes van de 

jongeren en het theater. En wat het project 

betekent voor alle partijen.  

TALENT EN FESTIVALS ’21-‘24
Wat we dit jaar deden voor de regeling Talent en 

Festivals ’21-’24 lees je hieronder, bij doelstelling 2. 

https://cultuurparticipatie.nl/magazine/96/tagency-stimuleert-jonge-makers-in-tilburg
https://www.youtube.com/watch?v=iNi3p6Hwe8g
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Alleen het onderdeel kunstenfestivals van deze regeling 

valt binnen doelstelling 1, daarom plaatsen we hier de 

tabel met de aantallen ingediende en gehonoreerde 

aanvragen en de bijbehorende bedragen.  

Doelstelling 2  
Jongeren krijgen kansen om hun 
talent te herkennen, te erkennen en 
te ontwikkelen, zowel in afzonderlijke 
disciplines als inter disciplinair

Zo gaan we dit doel bereiken

• Met de subsidieregeling Talent en Festivals ’21-’24 

bieden we meerjarige ondersteuning aan landelijke 

instellingen voor talentontwikkeling.

• Met de subsidieregeling Talentontwikkeling 

ondersteunen we talentontwikkeling in de regio en 

talenten in informele circuits.

 
Dit deden we in 2021
 
TALENT EN FESTIVALS 2021-2024
Binnen Talent en Festivals (TOF) krijgen landelijke 

instellingen vier jaar lang subsidie om kunsten festivals, 

erfgoedmanifestaties of talent ontwikkelings trajecten te 

organiseren.

We kregen in december 2020 vanuit verschillende 

coronasteunmaatregelen 7 ton extra budget waarmee 

we 12 positief beoordeelde projecten waarvoor 

aanvankelijk geen geld meer was toch konden steunen 

(zie tabel ‘extra honoreringen’). Voor deze groep is voor 

2022 nog eens ruim 8 ton beschikbaar, bovenop de 

TOF-gelden. Het inrichten en verwerken hiervan in onze 

systemen, betekende wel dat we minder tijd hadden 

voor het opzetten van het relatiebeheer voor 2021-24.  

Ook vanwege corona kregen alle projecten 2 maanden 

langer de tijd om hun verantwoording in te dienen. 

Instellingen mogen in deze regeling hun activiteiten over 

de hele beleidsperiode verspreid organiseren, wat in 

coronatijd goed uitkomt.

Werkwijze

In de herfst begonnen we met de kennismakings-

gesprekken met de nieuwe toetreders tot de TOF, 

een mooi aantal van 14 op de 33. Een deel van hen 

ontving al eens subsidie via een andere regeling. De 

verantwoording van TOF-instellingen die we al in ’17-‘20 

steunden en in ’21-‘24 weer, hebben we afgehandeld. 

Daarna voerden we voortgangs gesprekken met hen, 

met een uitloop tot het eerste kwartaal van 2022. De 

bijeenkomst voor alle 33 gehonoreerde instellingen, 

bedoeld voor verbinding, is verzet naar begin ’22.

We hebben dit jaar de gewenste verbreding en 

verrijking in gang gezet. We blijven de klassieken 

omarmen, maar daarbij kwamen: de niet-podium-

kunsten, niet-gevestigde instellingen en een andere 

doel groep dan alleen de urban arts, met name mensen 

met beperkingen. Er zijn al kruisbestuivingen en 

samenwerkingen, zoals de breakdancers van Notorious 

IBE met WMC Kerkrade, en kasteelheren met mensen 

uit de Afrikaanse diaspora. We stimuleren dat, niet 

alleen omdat cultuurmakers zo zelf voor vernieuwing 

zorgen, maar ook omdat organisaties met een breder 

netwerk minder van subsidie afhankelijk zijn. We zien 

dat mensen die via verschillende regelingen subsidie 

ontvangen elkaar bijvoorbeeld op onze kennismakings-

bijeenkomst ontmoeten, nieuwe externe connecties 

leggen en inbrengen. Ook hebben we de landelijke 

spreiding verbeterd. We willen de regeling in 2022 nog 

meer belichten vanuit deze mix van disciplines en doel-

groepen door het hele land.

We stimuleren ondernemerschap en bedrijfsvoering 

door altijd te vragen wat instellingen doen met de 

opmerkingen uit het advies van de beoordelings-

commissie. Dit jaar konden gehonoreerden een HR-

voucher aanvragen van € 6.000 voor versterking van 

hun organisatie en personeelsbeleid. De commissie-

adviezen hielpen bij die aanvraag. Van alle rijks cultuur-

fondsen maakten onze aanvragers het meeste gebruik 

van de vouchers. Het bedrag wordt in 2022 verhoogd 

tot e 20.000 en staat voor meer regelingen open.

Dat bij kunstenfestivals ook niet-podiumkunsten 

passen bewijst nieuwkomer Fashionclash, dat dit 

jaar ook de Prins Bernhard Cultuurinspiratieprijs 

ontving. 

Aangezien het dit jaar niet meer lukte, willen we in 2022 

aan een vernieuwde invulling van het relatie beheer 

werken. Onze werkwijze bestond uit een beoordeling, 

een brief en een voortgangs gesprek. Daarnaast 

bezoeken we altijd een bijeen komst en een activiteit van 

elke gehonoreerde. Ook op verzoek van de instellingen 

willen we vaker een informeel gesprek voeren. Om met 

hen mee te denken over doelgroepbereik of praktische 

kwesties, maar ook omdat het Fonds wil leren over hun 

achterban.

Bij erfgoedmanifestaties zitten van oudsher 

vaak de Molen dag, Monumentendag en de 

Kastelen  stichting. Nieuw was het Black heritage 

festival van Untold.

 
TALENTONTWIKKELING
Onze oude talentregelingen draaiden om één aspect. 

De subsidieregeling Urban arts talent richtte zich 

alleen op het urban circuit. Brug voor talent draaide om 

de aansluiting met het kunstvakonderwijs. En Talent 

in de regio was ingedeeld per provincie. Each one 

teach one ging over het doorgeven van ervaring. Maar 

soms gaan mensen over alle grenzen heen: sommige 

talenten willen niet naar het kunst vakonderwijs of blijven 

bijvoorbeeld niet in 1 provincie. Daarom zetten we een 

nieuwe subsidie regeling op die de vier voorgaande 

talentregelingen combineert en breder is dan voorheen.

Via deze nieuwe regeling krijgen jongeren kansen om 

hun talent te herkennen, te erkennen en te ontwikkelen, 

in afzonderlijke disciplines of inter disciplinair. En we 

zetten ons in voor het verbeteren van de infrastructuur 

voor talent ontwikkeling, niet alleen naar maar ook 

naast het kunst  vak onderwijs, in informele circuits. 

Daarmee bedoelen we netwerken die spontaan 

ontstaan en waar binnen specifieke regels, (beeld)taal 

en waarden gelden. Binnen de urban arts maar ook 

daar buiten. Deze talenten leren uit eigen beweging: in 

de podcast  scene, ball culture, circus, cosplay, outsider 

art, bodypaint/tattoo art, buikdansen, noem maar op. 

Daarnaast zijn er groepen in diverse maatschappelijke 

TOF ’21-’24 KUNSTFESTIVALS

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 16 Aangevraagd bedrag  e 7.585.818 

Aantal honoreringen 7 Besteed budget  e 3.200.000  

Aantal afwijzingen 9 Nog vast te stellen subsidie  e 3.200.000  

Aantal bezwaarschriften 2 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

https://hrvouchercultuur.nl/over-ons/
https://hrvouchercultuur.nl/over-ons/
https://cultuurparticipatie.nl/projecten/340/gina-lempers
https://cultuurparticipatie.nl/projecten/790/black-heritage-festival-erfgoedmanifestaties
https://cultuurparticipatie.nl/projecten/790/black-heritage-festival-erfgoedmanifestaties
https://www.youtube.com/watch?v=Ok5peyy1qWg
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domeinen actief binnen wat we noemen ‘niet-formele 

contexten’. Denk bijvoorbeeld aan talent ontwikkeling 

door mensen met een beperking.

Een andere nieuwkomer in deze regeling richt 

zich op talent ontwikkeling: Possibilize voor 

mensen met een zintuiglijke beperking. 

Werkwijze

In 3 rondetafelgesprekken gaven 35 mensen uit het 

veld input voor de nieuwe koers. Behalve het anders 

inrichten van onze regeling, gaan we sturen op types 

aanvrager door met 3 budget categorieën te werken. 

Behalve bij de TOF ligt de gemiddelde aangevraagde 

subsidie namelijk altijd dicht bij het maximaal aan 

te vragen bedrag. Omdat kleinere partijen de indruk 

kunnen hebben dat het om hoge bedragen moet gaan, 

zullen we ons in onze communicatie over deze regeling 

ook specifiek tot hen richten, voor aanvragen in de 

categorie van 10.000 tot 25.000 euro. Voor een kleinere 

ontwikkel stap kan subsidie worden aangevraagd 

via de regeling Vernieuwen van cultuur maken. In 

onze communicatie wordt het 1 regeling voor urban 

arts talent; intern regelen we het zo dat we daarmee 

enerzijds urban arts-talenten en de werk wijze Each 

One Teach One ondersteunen en ander zijds informele 

netwerken en versterking van de talentketen.

Via de oude regelingen Each One Teach One en Urban 

arts talent kregen we veel aanvragen uit de overzeese 

delen van het koninkrijk, waarvan we er veel konden 

honoreren. Die lijn willen we voortzetten. Vergelijkbaar 

met onze MatchMakers zochten we daarom scouts voor 

urban talenten uit de ‘niet-podium kunsten’, zoals street 

art of fotografie. 1 van de scouts deed onderzoek in het 

hele Caribisch gebied en sprak heel veel talenten. Toen 

er eenmaal 1 honorering bekend werd, kwamen er meer 

aan vragen uit dit hele gebied binnen. Het balletje ging 

rollen, ook door mensen die daar niet wonen maar er 

wel hun achtergrond hebben – zelfs als ze er alleen met 

vakantie gaan dragen zij uit wat wij mogelijk maken.

Het talent  traject Bridge across the ocean, 

van de Curaçaose theater  school Drazans, 

bleek in een behoefte te voorzien. Daarom 

besloot Drazans het, in samen werking met de 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, in twee 

jaar tijd een structurele basis te geven en er 

veel meer jongeren en docenten van te laten 

profiteren, aan beide zijden van de oceaan. Van 

incidenteel eenrichtings verkeer, naar structureel 

meer richtings verkeer, met subsidie via onze 

regeling Brug voor Talent – 1 van de voorlopers 

van de nieuwe regeling Talent ontwikkeling.  

Lees erover in ons online magazine.

 
Doelstelling 3  
Cultuureducatie en cultuur participatie 
in Nederland is versterkt door 
internationale samenwerking. De 
zichtbaarheid van het Nederlandse 
cultuurmaken in het buitenland is 
vergroot.

Zo gaan we dit doel bereiken
Met de subsidieregeling Internationale Samen werking  

ondersteunen we internationale projecten.

Dit deden we in 2021
 
INTERNATIONALE SAMENWERKING
Van oudsher zat achter internationale samenwerking 

vooral het idee van representatie: je stuurde de beste 

zangers of dansers. Nu gaat het er meer om hoe je met 

cultuur omgaat, bijvoorbeeld door het te verweven met 

het sociale domein – op dat gebied kunnen wij ervaring 

en inspiratie delen. Het Fonds is een bijzondere partner 

in dit speelveld: het gaat ons om wederkerigheid tussen 

gelijkwaardige partners.

Werkwijze

Ongeveer een kwart van het budget voor de regeling 

Internationale Samenwerking komt van het Inter-

nationaal cultuurbeleid (ICB). Naast onze Theory of 

Change hebben we daarom ook te maken met de 

doel stellingen van het ICB als basis voor onze regeling. 

Het totaal budget voor deze periode is gestegen. Sinds 

2,5 jaar is het budget geoormerkt voor internationale 

projecten, in een doorgaande regeling. Nu we dit 

kunnen voort zetten, willen we op groei inzetten, ook van 

onze naams bekendheid.

We gaan werken met twee sporen: verkenning en – voor 

wie een partner heeft gevonden – samen werking. Die 

eerste stap faciliteren we omdat de meeste partijen nog 

geen internationaal netwerk hebben. De subsidie mag 

100% van de projectkosten dekken.

Daarnaast gaan we ongeveer 2 open calls per jaar 

organiseren. Die zijn kort open voor aanvragen. Zo 

kunnen we inspelen op ontwikkelingen en actuele 

onder werpen. De eerste open call, komend jaar, wordt 

Jonge Kunst. In de vorige beleidsperiode was dit een 

aparte regeling voor samenwerkingsprojecten tussen 

Nederlandse en Duitse culturele organisaties. Voor 

volgende actuele onderwerpen, thema’s, disciplines, 

bewegingen of bilaterale verbanden hebben we 

overleg met Nederlandse ambassades, ICB-partners en 

inhoudelijk betrokken partijen.

 

TOF ’21-’24 TALENTONTWIKKELING

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 31 Aangevraagd bedrag  e 19.405.419 

Aantal honoreringen 28 Besteed budget  e 12.040.000   

Aantal afwijzingen 3 Nog vast te stellen subsidie  e 12.040.000   

Aantal bezwaarschriften 2 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

TOF ’21-’24 EXTRA HONORERINGEN

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 0 Aangevraagd bedrag  e 699.998  

Aantal honoreringen 12 Besteed budget  e 699.998    

Aantal afwijzingen 0 Nog vast te stellen subsidie  e 699.998    

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

https://cultuurparticipatie.nl/projecten/814/possibilize-talentontwikkeling
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/86/brug-over-de-oceaan-verbindt-werelden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-culturele-samenwerking/internationaal-cultuurbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-culturele-samenwerking/internationaal-cultuurbeleid
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We kregen geregeld aanvragen vanuit de Cariben. 

Omdat dit gebied geen buitenland is maar ook 

geen Nederland, moesten we die voorheen afwijzen. 

Daarin komt nu verandering: we ondersteunen in 

de nieuwe regeling ook samenwerkingen tussen 

verschillende delen van het Koninkrijk. Formeel heet 

dat ‘interregionale samenwerking’. Dat kan bijvoorbeeld 

zijn tussen Curaçao en Nederland, maar ook tussen 

overzeese delen onderling.

Internationaal samenwerken is tijdens de pandemie 

lastiger. Om organisaties te behoeden voor veel-

vuldig uitstel, laten we hen al in de aanvraag een 

plan-b beschrijven, bijvoorbeeld digitale uitvoering. 

We hanteren een eenduidige regel: op het moment 

van aanvragen moet een land een positief reisadvies 

hebben, ongeacht wanneer de uitvoering is. Daar naast 

moeten organisaties bij het opstellen van hun subsidie-

aanvraag aandacht hebben voor het klimaat: welke 

reizen zijn echt nodig en wat kan digitaal?

1.2 

Vind elkaar in cultuur

We lieten ons dit jaar inspireren door maat schappe-

lijke behoeftes die zich al duidelijk aftekenden aan 

het eind van de vorige beleids periode, zowel in het 

erfgoedveld als op het snij vlak van het sociale en 

het culturele domein: een grotere diversiteit aan 

mensen wil samen aan de slag, op hún manier. 

Om op deze weg verder te kunnen, stelden we 

twee nieuwe brede regelingen op: Erfgoed maken 

en Samen Cultuur maken. De laatste kreeg na het 

eerste jaar een vervangende vervolg regeling. Door 

tussenschotten weg te halen en ontwikkel  mogelijk-

heden in te bouwen, bieden beide regelingen aan-

vragers meer ruimte – vanwege hun wensen, maar 

ook omdat die vanwege corona nodig kan zijn, 

en maken we een grotere rijkdom aan projecten 

mogelijk. Daarnaast werkten we aan het afronden 

van de oude subsidieregelingen (zie hoofdstuk 4).

De 2 teams, gebaseerd op de onderliggende (clusters 

van) regelingen, gaan volgend jaar werken als 1 team 

Vind elkaar.

’21-’24  
Waar sommige groepen de wegen naar cultuur-

maken gemakkelijk vinden, is dat voor anderen niet 

vanzelf sprekend. In Nederland bestaan sociaal-

culturele tegenstellingen gebaseerd op verschillen 

in opleiding en gezond heid. Mensen leven in 

gescheiden sociale netwerken, met verschillende 

meningen over politiek en cultuur. Wij stimuleren dat 

mensen met verschillende perspectieven op cultuur 

elkaar ontmoeten. Met het programma Vind elkaar in 

cultuur jagen we gezamenlijke eigentijdse kunst- en 

erfgoedbeoefening aan, juist ook voor wie drempels 

ervaart om cultuur te maken. 

Om onze ambities te realiseren hebben we ons 3 

doelen gesteld voor de periode 2021-2024.

Doelstelling 1  
Culturele instellingen en lokale 
gemeenschappen zijn samen actief in 
het cultuurmaken

Zo gaan we dit doel bereiken
• Met de subsidieregeling Erfgoed maken stimuleren 

we erfgoedparticipatie.

• Met het onderdeel landelijke erfgoedmanifestaties 

van de subsidieregeling Talent en Festivals ’21-

‘24 bieden we meerjarige ondersteuning aan 

instellingen die erfgoedmanifestaties organiseren.

Dit deden we in 2021
 
ERFGOED MAKEN
De subsidieregelingen die zich richtten op immaterieel 

erfgoed in een stedelijke context, op het verdrag van 

Faro en op erfgoedvrijwilligers werden sterk overvraagd. 

Daaruit bleek de behoefte aan eigen tijdse vormen en 

methodes om erfgoed beoefening in ontwikkeling te 

houden en betekenisvol – voor gemeen schappen zelf 

én in contacten met anderen. Ons antwoord hierop 

is de regeling Erfgoed maken, die opent in maart 

2022. Nieuw is dat onze belangrijkste aandachts-

gebieden voor erfgoed in 1 regeling zijn geïntegreerd: 

beoefening van immaterieel erfgoed, erfgoed  educatie 

en vrijwilligers  ondersteuning. Subsidie  aanvragen via 

deze regeling richten zich op één of meer door het 

Fonds omschreven maat schappelijke effecten. Het 

effect ‘meer of nieuwe (groepen) personen nemen actief 

deel aan erfgoed’ is voor alle projecten een verplichte 

doel stelling. Grotere projecten richten zich op meerdere 

van de voor  gedefinieerde effecten. Ook deze effecten 

waren voorheen over verschillende subsidie regelingen 

verspreid.

Via een open oproep gaan we binnen Erfgoed 

maken ook meester-gezeltrajecten steunen voor 

talentonwikkeling in de ambachten. Want we onder-

steunen talentontwikkeling op álle culturele vlakken, van 

podium kunsten en street art tot klompen maken, of in 

nieuwe (meng)vormen en -verbanden. Het onderdeel 

landelijke erfgoedmanifestaties van de subsidie regeling 

Talent en Festivals ’21-’24 sluit hierbij aan.

 

Werkwijze

Voor de invulling van Erfgoed maken hielden we onder 

meer een teamsessie in het Openlucht museum en 

een oriënteringsgesprek met het (veel grotere) Britse 

National Lottery Heritage Fund. Het meester-gezeltraject 

sluit aan bij de behoefte kennis en ervaring door te 

geven en van elkaar te leren, die naar voren kwam 

in dialoogsessies met het brede ambachtenveld op 

initiatief van het ministerie van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschap.

 
TALENT EN FESTIVALS ’21-‘24
Meer over het onderdeel landelijke erfgoed manifestaties 

van de regeling Talent en Festivals ’21-’24 lees je in 

paragraaf 1.1, onder doelstelling 2.

Met onze subsidie

regelingen richten we ons op alle 

landen binnen het Koninkrijk (Nederland, Curaçao, 

Aruba en Sint Maarten) en op de bijzondere gemeenten 

(Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Met de werkgroep 

CARIBISCH DEEL VAN HET KONINKRIJK hebben we 

in 2021 de eerste succesvolle stappen gezet in lokaal 

bereik aan de andere kant van de oceaan.Samen met de 5 

andere rijkscultuurfondsen werken we sinds november 2021 

samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Cultuurfonds 

Caribisch Gebied (PBCCG) om de toegankelijkheid en 

bereikbaarheid voor lokale aanvragers te vergroten. Het 

PBCCG is tijdens een pilot van 9 maanden het 

aanspreekpunt en de verbindende 

factor in dit gebied.

https://www.heritagefund.org.uk
https://www.heritagefund.org.uk
https://cultuurparticipatie.nl/actueel/104/online-kennismaking-rondom-pilot-samenwerking-in-caribisch-deel-van-het-koninkrijk
https://cultuurparticipatie.nl/actueel/104/online-kennismaking-rondom-pilot-samenwerking-in-caribisch-deel-van-het-koninkrijk
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Het project Keti Koti wil bijdragen aan een stad 

waarin de inwoners wederzijds begrip en respect 

voor elkaar hebben, waarin diversiteit wordt 

omarmd als voorwaarde voor een inclusieve 

samenleving. De inwoners van Tilburg herdenken 

de slavernij en de bevrijding hieruit, gebruik -

makend van immaterieel erf goed: kleder dracht, 

zang en muziek, en Surinaamse rituelen zoals 

het vooroudergebed en het pleng offer. Stichting 

Comité 30 juni-1 juli werkt hierin samen met de 

Stedelijke Biblio theek (LocHal) en het verhalen-

huis, Erfgoed Brabant, de Tilburgse werk  groep 

christelijke Surinamers en zangkoor Pramisie.  

We steunden dit project, uit 2021, via de 

subsidie regeling Immaterieel erfgoed.

 
Doelstelling 2  
Meer mensen die een drempel 
ervaren door een beperking doen aan 
cultuurmaken in hun vrije tijd

 
Zo gaan we dit doel bereiken
Met de subsidieregeling Samen cultuurmaken 

geven we uitvoering aan het landelijke programma 

Cultuurparticipatie.

 

Dit deden we in 2021
 
SAMEN CULTUURMAKEN
De subsidieregeling Samen Cultuurmaken heeft een 

brede basis. In onderzoek dat het Fonds en LKCA in 

2019 lieten uitvoeren naar cultuurparticipatie onder 

kinderen met een chronische ziekte; maar ook in ons 

programma Age Friendly Cultural Cities, dat we dit jaar 

afrondden; en niet in de laatste plaats in het succes van 

de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden. 

Tijdens regionale voorlichtings bijeenkomsten klonk de 

roep uit het werkveld om voor projecten in het culturele 

en sociale domein bij 1 fonds terecht te kunnen. 

Daaraan gaven we graag gehoor.

Samen Cultuurmaken biedt ruimte aan drie soorten 

aanvragen, elk met een eigen spoor: spoor 1 voor 

experimenten, spoor 2 voor ontwikkeling en spoor 3 

voor meerjarentrajecten. Ook wijzelf leren van deze 

regeling: binnen het Fonds verschuift het zwaarte punt 

van cultuur richting het sociale domein tot die 2 in 

balans zijn. Een belangrijke stap hierin is gezet. In de 

coronasteunpakketten kregen we voor het eerst geld 

van het ministerie van VWS om deze regeling significant 

uit te breiden. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met de 

rol die het Fonds heeft gespeeld in de samenwerking 

tussen cultuur en educatie.

In de eerste ronde zagen we ruimte voor verbeteringen. 

Eind 2021 besloten we daarom om in maart 2022 

een nieuwe, aangepaste regeling te openen: Samen 

Cultuurmaken 2022-2024.

Werkwijze

Samen cultuurmaken maakt deel uit van het landelijke 

programma Cultuurparticipatie ‘21-’24 waarin we met 

het ministerie van OCW en het LKCA samen werken.

De aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden, 

die tot half september 2020 liep, was na een verlate 

opening enorm overvraagd. Terwijl deze aanvragen nog 

in behandeling waren, werkten we al aan de meerjaren-

regeling voor de nieuwe beleidsperiode. Deze voorzag 

in 1 aanvraagronde per jaar. De eerste daarvan opende 

half september 2020 met budget uit 2021. Deze ronde 

hebben we in de zomer van 2021 afgerond. Door de 

onbedoelde directe opeen volging van aanloop- en 

meerjarenregeling konden we bevindingen uit de eerste 

niet meenemen in het vervolg. Ook de projectenmonitor, 

waarmee we samen met het LKCA ervaringen en 

bevindingen uit het werkveld verzamelen aan de hand 

van gehonoreerde projecten, was begin 2021 nog in de 

opstart  fase. In de vervolgregeling Samen cultuur maken 

2022-2024, verwerken we de lessen.

Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste 

subsidieronde in ’21 zijn er wijzigingen doorgevoerd met 

als doel de regeling toegankelijker te maken, een gelijk 

speelveld en evenwichtige spreiding te bevorderen en 

een betere aansluiting van de regeling op de gewenste 

projecten te krijgen.

De toetsingscriteria van spoor 1 worden eenvoudiger, 

want de kern van dit spoor is uitproberen en 

experimenteren. Aanvragers krijgen een online vraag-

gesprek met de adviescommissie: toegankelijk en snel. 

Verder komen er meerdere indieningstermijnen per jaar, 

om de aanvragen te verspreiden. En het subsidie plafond 

is verdubbeld, van 500.000 naar 1.000.000 euro per jaar 

om tegemoet te komen aan de grote belangstelling voor 

dit spoor.

Voor spoor 2 en 3 hanteerden we een tendersysteem, 

vanwege de grote budgetten en voor gelijkwaardige 

behandeling. Het overweldigende aantal aanvragen 

bevestigde alle positieve signalen uit het veld.

We laten het tendersysteem in elk geval voor spoor 2 

(ontwikkeling) volgend jaar los. Niet alleen waren er 

veel freelancers nodig om alle aanvragen (die bij een 

tender tegelijk binnenkomen) te kunnen afhandelen, we 

hadden ook behoefte aan meer ruimte om individuele 

aanvragers te begeleiden vóór het indienen. Dit gold 

met name bij de uitwerking van medezeggenschap 

binnen projecten en de invulling door partijen uit 

de 2 domeinen. Dezelfde behoeften bleken uit een 

uitgebreide evaluatie onder commissie leden en in 

het werk veld. We bouwen meer ruimte en tijd in door 

te gaan werken met 3 aanvraag rondes per jaar en 

verlaging van het maximale bedrag tot 125.000 euro. 

Spoor 3 willen we in het laatste kwartaal van 2022 

openen.

De tendervorm bood beperkte mogelijkheden om te 

sturen op regionale spreiding en op verdeling over 

doelgroepen en domeinen. In de uitvoering van de 

vervolg regeling gaan we bepaalde regio’s en domeinen, 

zoals kwetsbare jongeren, specifiek opzoeken. In 

ronde 1 staken we tijd in het krijgen van goede 

aanvragen uit het Caribisch gebied, met een Engels-

talige informatiesessie en inzet van een commissie  lid 

TOF ’21-’24 ERFGOEDMANIFESTATIES

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 9 Aangevraagd bedrag  e 2.750.000  

Aantal honoreringen 5 Besteed budget  e 1.660.000    

Aantal afwijzingen 4 Nog vast te stellen subsidie  e 1.660.000    

Aantal bezwaarschriften 1 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

SAMEN CULTUURMAKEN

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 251 Aangevraagd bedrag  e 27.761.488   

Aantal honoreringen 84 Besteed budget  e 9.773.027     

Aantal afwijzingen 87 Nog vast te stellen subsidie  e 9.773.027     

Aantal bezwaarschriften 5 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

https://cultuurparticipatie.nl/projecten/1180/keti-koti
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met regionale expertise en bij passend netwerk. We 

leerden dat het sociale en culturele domein in projecten 

op Curaçao bijna altijd samen komen en we kregen 

feedback die we direct konden toepassen.

Artistiek leider Guilherme Miotto en tweevoudig 

wereldkampioen straatvoetbal Nasser El 

Jackson gebruiken voetbal als invalshoek voor 

het project Corpo Máquina Society, waarin 

jongeren uit Tilburg-Noord samen bewegen met  

dansers, actrices, muzikanten, studenten van 

kunst opleidingen, freestyle-voetballers, skaters, 

paal dansers, basketbalspelers en anderen. De 

initiatief nemers kregen eerder subsidie via onze 

aanloop  regeling, leerden en ontwikkelden zich 

verder. Ze gaan hun werkwijze met jongeren uit 

de wijk voortaan toepassen op elk niveau, tot 

en met hun professionele uitvoeringen. In 2021 

bracht de minister hier een bezoek. Lees erover 

op ons magazine. 

Meer zien?

 
 
“Wat ik zo mooi vind is 
dat ze bij Corpo Maquina 
Society de wereld van 
kinderen op een positieve 
manier vergroten en met 
hun manier van werken 
bouwen aan continuiteit”

- toenmalig minister Van Engelshoven

Wat gebeurt er met je vooroordelen als de 

gezichten van de artiesten op het podium niet 

kunt zien? Theater werkplaats Tiuri gelooft 

dat talenten, zeker die van mensen met een 

beperking, zichtbaar gemaakt moeten worden. 

Daaraan werken we graag mee op ons online 

magazine. 

 
1.3 

Maakplaats voor cultuur

Team Maakplaats werkte dit jaar, behalve aan 

het afronden van de oude subsidieregelingen 

(zie hoofdstuk 4), aan de uitvoering van de 

meerjarenregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 

2021-2024 en aan de voorbereidingen voor en 

de opening van de nieuwe subsidieregeling voor 

cultuureducatie. Met die laatste richten we ons 

enerzijds op het vmbo, het voortgezet speciaal 

onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) en 

anderzijds op het mbo. 

Hoewel de scholen open waren, konden er ook in 2021 

vanwege corona nauwelijks externen op school komen. 

Partijen waren dit jaar flexibeler: ze vielen terug op hun 

ervaring en hadden snel een plan b. Vooral culturele 

instellingen maakten een inhaalslag op digitaal vlak, 

waardoor scholen soms nog deels cultuureducatie 

konden inzetten, al dan niet tijdens de periodes van 

thuisonderwijs.

Ook ontvingen scholen geld uit het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO). Het LKCA maakte een eerste scan van 

de bestedingen. Vooral in het speciaal onder wijs wordt 

het geld deels voor cultuur educatie ingezet. Sommige 

CmK-penvoerders (zie hier onder, bij ‘werk wijze’) werken 

met gemeenten samen om hun docenten met de NPO-

gelden een plek te geven in het onder wijs. Dit helpt ook 

tegen het lerarentekort. Daar naast zijn er zzp’ers die nu 

graag in dienst willen treden bij centra voor de kunsten. 

Wij zetten ons in voor de positie van kunst  vakdocenten 

en het behoud van een lokale infra  structuur. Begin 

2022 wordt bekeken in hoe verre de uitvoering van CmK 

achterstand heeft opgelopen.

’21-’24  
De meeste programma’s voor cultuur onderwijs in het 

voortgezet onderwijs zijn bedoeld voor het havo en 

vwo, terwijl bijna 60% van de 12- tot 15-jarigen het 

vmbo volgt. Daarom geven we extra aandacht aan 

cultuur onderwijs op het vmbo.

Jongeren vinden het leuk om verschillende 

kunstdisciplines uit te proberen en te combineren. 

Sommige disciplines zijn al mixvormen, zoals spoken 

word of musical. Wij stimuleren dat er dit soort 

eigentijds buiten schools cultuuraanbod is in de buurt 

van scholen. Want de stap naar verdere ontwikkeling 

en verdieping is kleiner met passend aanbod in de 

vrije tijd.

Om onze ambities te realiseren hebben we ons 2 

doelen gesteld voor de periode 2021-2024.

Doelstelling 1  
Kinderen in het primair onderwijs en 
jongeren in het voortgezet onderwijs 
ontwikkelen hun creativiteit op school 

Zo gaan we dit doel bereiken
Met het uitvoeren van het programma Cultuureducatie 

met kwaliteit ’21-’24 (CMK3) en de regeling 

Cultuureducatie met kwaliteit ’21-’24 Caribisch 

Nederland

Dit deden we in 2021
De uitvoering van de derde ronde van CmK begon in 

2021 – de subsidieaanvragen hiervoor waren al uiterlijk 

in november 2020 ingediend.

Werkwijze

De subsidieregeling CmK is onderdeel van het 

gelijk namige landelijke programma dat we samen 

met het ministerie van OCW en het LKCA uitvoeren. 

Dat bestaat, naast subsidies, ook uit onderzoek, 

kennisdeling, promotie en bestuurlijke afspraken. 

Elke provincie en grotere gemeente kan een ‘pen-

voerder’ voordragen: een culturele instelling die 

regionaal aanspreekpunt is en uitvoerder van het 

lokale programma. Deze penvoerders mogen subsidie 

aanvragen. Het bedrag dat zij ontvangen is gebaseerd 

op het inwoneraantal van de betreffende gemeente 

of provincie. Voorwaarde is dat de lokale overheid 

hetzelfde bedrag bijdraagt.

De werkwijze in Caribisch Nederland wijkt hiervan iets 

af. We hanteren voor dit gebied een aparte subsidie-

regeling. De huidige CmK-projecten lopen daar 

gedurende de eerste 2 jaar van deze beleids periode. 

Daarna dienen instellingen op voordracht van het open-

baar lichaam een nieuwe aanvraag in. CMK Caribisch 

Nederland is ontstaan in nauwe samen  spraak, ook 

inhoudelijk, met zowel de Rijks dienst als de openbaar 

lichamen van de eilanden. De voor waarde hetzelfde 

bedrag bij te leggen geldt hier niet. 

Om de samenwerking tussen het Fonds en de 

CmK-penvoerders verder te versterken, voerden we 

dit jaar gesprekken met een panel. Het actieplan 

dat hieruit voortkwam voeren we uit. Zo startten 

we een nieuws brief en geven we meer uitleg 

over de diverse rollen van het Fonds: we toetsen, 

maar voeren ook gesprekken om goed te kunnen 

monitoren wat er in het veld gebeurt. We werken 

toegankelijk, laagdrempelig en met lef: we ambiëren 

met aanvragers gelijkwaardig samen te werken aan 

gemeen schappelijke doelen. We peilen wat er speelt 

in het veld, en zijn zo voor het Ministerie een extra stel 

ogen en oren.

Zo zien we dat aanvragers binnen CmK meer en 

explicieter verbinding zoeken met het sociaal domein 

en na schoolse programma’s. Ze haken bijvoorbeeld in 

op de ‘rijke schooldag’, waarbij scholen, naast 4 dagen 

cognitief onderwijs, 1 schooldag vullen met sport, 

cultuur en welbevinden – ook om het lerarentekort 

te verminderen. Ook zetten ze in op het verbinden 

van voor schools aanbod met cultuureducatie op de 

basis school, en van cultuureducatie in het voortgezet 

onderwijs met het aanbod op het mbo.

https://cultuurparticipatie.nl/magazine/105/minister-van-engelshoven-corpo-maquina-vergroot-de-wereld-van-kinderen
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/109/corpo-maquina-society
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/92/de-spelers-van-theaterwerkplaats-tiuri
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/92/de-spelers-van-theaterwerkplaats-tiuri
https://www.youtube.com/watch?v=vHcYra5eKrE
https://www.youtube.com/watch?v=Bi9LBrQkomk
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Verder zagen we dit jaar dat CmK-partijen in Brabant 

consequent hebben doorgepakt na de beleidskeuze 

om de samenwerking in de stedelijke cultuurregio’s 

te verstevigen. Zij dienden, op Eindhoven na, een 

gezamenlijke subsidieaanvraag in.

We bieden in CmK3 meer ruimte aan lokale eigen heid, 

van Zeeland tot de Cariben. We honoreerden dit jaar 

bijvoorbeeld 3 heel verschillende aanvragen voor Saba, 

Sint-Eustatius en Bonaire. Omdat de infra structuur voor 

cultuureducatie op deze eilanden ontbreekt, kozen Saba 

en Sint-Eustatius voor projecten om samenwerking 

te bewerkstelligen, wat bij hun schaal past. Bonaire, 

dat groter is, gaat in ‘communities of practice’ een 

infrastructuur opbouwen.

Kansengelijkheid moet goed in alle plannen van 

aanvragers geïntegreerd zijn. Om aan te sluiten bij 

lokale eigenheid lopen de manieren om die kansen-

gelijkheid te bereiken echter uiteen. Zelf nodigen 

we – ook mede in dit kader – naast de scholen die 

we al kennen, nadrukkelijk scholen uit die niet eerder 

meededen. Dit levert een twee sporen beleid op, waarin 

we bestaande relaties uitdiepen en onder houden, en 

nieuwe partijen opzoeken en betrekken.

Op Sint Eustatius draait cultuur educatie om 

bewustwording - van je geschiedenis, je 

omgeving en jezelf - en kansengelijkheid. 

Rosabel Blake van Gateway to success vertelt 

erover op ons magazine.

Doelstelling 2  
Scholen en culturele instellingen in het 
Koninkrijk der Nederlanden kennen de 
vraag van kinderen en jongeren tussen 
de 12 en 23 jaar en spelen hier met 
een eigentijds aanbod voor cultuur 
(leren) maken op in.

 
Zo gaan we dit doel bereiken
 

Met de Regeling Cultuureducatie stimuleren we

• eigentijds aanbod dat aansluit op de vraag van 

kinderen en jongeren (van 12-23 jaar) in het vmbo, 

vso of pro, en in het mbo

• het vernieuwen van cultuureducatie.

Dit deden we in 2021
 

Elk onderwijstype werkt met eigen speerpunten. In 

het speciaal- en praktijkonderwijs wordt in deze tijd 

vooral ingezet op het vergroten van de weerbaarheid 

en sociale ontwikkeling. In het vmbo is loopbaan- en 

beroepsoriëntatie een speerpunt. In het mbo moeten 

projecten een nauwe relatie met hebben met het speer-

punt burgerschap en moet budget gereserveerd zijn 

voor een studentenproject of -experiment. Zo krijgt het 

geluid van studenten over het cultuuronderwijs dat zíj 

willen, direct een plek in de aanvraag.

Werkwijze

De Regeling Cultuureducatie is half september geopend 

voor aanvragen.

In het onderdeel van de regeling voor vmbo, vso en pro 

werken we met 3 fases, die samen een drietrapsraket 

vormen. Dit kwam voort uit 2 rondetafelgesprekken 

tijdens het voorbereiden van de regeling. Aangezien het 

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT ’21-’24

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 44 Aangevraagd bedrag  e 53.879.123   

Aantal honoreringen 44 Besteed budget  e 53.879.123     

Aantal afwijzingen 0 Nog vast te stellen subsidie  e 53.879.123     

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

CULTUUREDUCATIE VMBO, VSO, PRO

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 4 Aangevraagd bedrag  e 231.813   

Aantal honoreringen 0 Besteed budget  e -     

Aantal afwijzingen 0 Nog vast te stellen subsidie  e -     

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT ’21-’24 CARIBISCH GEBIED

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 3 Aangevraagd bedrag  e 214.496   

Aantal honoreringen 3 Besteed budget  e 214.496     

Aantal afwijzingen 0 Nog vast te stellen subsidie  e 214.496     

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

CULTUUREDUCATIE MBO

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 0 Aangevraagd bedrag  e -     

Aantal honoreringen 0 Besteed budget  e -     

Aantal afwijzingen 0 Nog vast te stellen subsidie  e - 

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

https://www.cultuursubsidie.nl/over-het-cultuurstelsel/de-stedelijke-regio
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/94/kansengelijkheid-en-cultureel-bewustzijn-cmk-cariben
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Met Thuis musical Generatie Binnen, voor 

groep 8, bood KIDD scholen een creatieve 

oplossing tijdens de pandemie. Hun plan voor de 

training Theater is een drama, voor leerkrachten, 

vervingen ze in korte tijd door Generatie Binnen, 

waarmee leerkrachten en leerlingen thuis aan 

een digitale eindmusical werkten. Zo werd 

binnenblijven tot kunst verheven.

In Leiden ontwikkelde Naturalis een ‘leer-

ecosysteem’, niet vanuit óf cultuur óf onderwijs 

óf welzijn, maar met het kind als uitgangs punt: 

hoe bereik je een kind en neem je het mee in 

vervolgstappen, of dat nou verdiepen is buiten 

schooltijd of excelleren. In CMK2 werd de basis 

hiervoor opgezet, nu werkt Naturalis het concept 

verder uit.

In Maastricht komen de verschillende kanten 

van kansengelijkheid samen. Penvoerder CmK 

Kumulus gebruikt hier een gedifferentieerde 

aanpak:

• De focus ligt op de doorstroming van 

cultuureducatie naar naschools cultuuraanbod, 

met extra hulp voor kinderen in aandachtswijken 

door bijvoorbeeld een cultuurcoach, 

laagdrempeligheid en aansluiting bij hun 

leefwereld.

• In de ‘cultuurarme omgeving’ richt Kumulus 

zich op wat er wél is. Een dorpsharmonie of een 

museum gerund door vrijwilligers krijgt hulp bij 

de aansluiting met het onderwijs. Scholen die 

meededen aan de Muziekimpuls krijgen hulp 

bij het bestendigen van muziekonderwijs. Ook 

betrekt Kumulus erfgoedpartners.

• Voor het speciaal onderwijs ligt de nadruk op 

passend aanbod en passende kunstdocenten. 

Kumulus gaat actief op zoek naar partners om 

te investeren in deze doelgroep, binnen- en 

buitenschools. 

Een docent van Hogeschool Thomas 

More en Codarts conservatorium 

legde met een aantal studenten 

een werk bezoek af aan de Cariben, 

dat groten deels werd gefinancierd 

door Méér Muziek in de Klas. 

Onderdeel van het project was lokale 

deskundigheids bevordering. Dit 

betrof een incidentele aanvraag door 

pabo-vereniging LOBO, gesteund met 

budget uit de regeling Versterking 

muziek onderwijs Pabo’s. 

“Als ik de leerlingen bezig zie met hun kunst werken, 

zie ik dat ze zich op een andere manier uiten. Ze 

reflecteren op hun werk en op dat van anderen. Ze 

presenteren hun kunstwerk in een expositie en dat 

maakt mij als directeur trots.”

Uit de publicatie Toekomst voor cultuuronderwijs, die 

penvoerder Cultuurkwadraat uit Zeeland maakte als 

schakel tussen CmK2 en CmK3

geen volledig nieuwe regeling is, wil de groep die eerder 

al subsidie kreeg graag een volgende stap kunnen 

maken. We hebben te maken met kennismakers, 

verdiepers en door ontwikkelaars, die hun aanbod 

duurzaam inzetbaar willen maken. Zo werken we 

aan een ontwikkeling die bij CmK al vanzelfsprekend 

is. Doordat veel subsidieaanvragers bij aanvang al 

informeren of verifiëren bij welke fase hun voorstel hoort, 

hebben we met de meesten al snel direct contact. 

Bij het sluiten van de vorige vmbo-regeling stonden 

er nog 60 concept-aanvragen klaar, die we snel na 

opening van de nieuwe regeling hoopten binnen te 

krijgen. Dat bleef echter uit vanwege de pandemie en 

doordat de aandacht van de scholen vooral uitging naar 

het bestemmen van de NPO-gelden en naar herstel. 

We richtten ons daarom vooral op het binnenkrijgen 

of completeren van aanvragen, met spreek uren voor 

potentiële aanvragers en een presentatie, onder andere 

bij een vo-consulenten netwerk.

Het mbo is als aparte doelgroep nieuw voor het 

Fonds. Om stakeholders, samenwerkingsverbanden 

en financiers in dit speelveld te leren kennen, haalden 

we voor het opstellen van de regeling veel input op: bij 

CJP, Fonds21 en het LKCA, bij praktoren en culturele 

instellingen die al ervaring hebben met projecten met 

mbo-studenten en bij de mbo-raad, het JOB – een 

landelijke organisatie voor mbo-studenten – en de 

directie Onderwijs van het ministerie van OCW. Om het 

aanvragen te vergemakkelijken, stelden we een speciale 

starterskit samen voor culturele instellingen en mbo’s 

die voor het eerst het speelveld van cultuureducatie in 

het mbo betreden.

https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/
https://cultuurkwadraat.nl/sites/default/files/inline-files/Cultuurkwadraat%20I%20Toekomst%20voor%20cultuuronderwijs%20-%20februari%202021_0.pdf
https://cultuurparticipatie.nl/starterskit-mbo
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WE MAKEN 
ZICHTBAAR  
WAT WE DOEN 
EN BEREIKEN

’21-’24  
Een van de ambities in ons beleids plan is om 

communicatie een integraal onderdeel van de 

beleids doelstellingen te laten zijn. Daarbij werken 

we vanuit de Theory of Change. We willen duidelijk 

maken wie en wat we zijn, en we willen onze impact 

monitoren. De centrale vragen die we onszelf blijven 

stellen is: waarom en voor wie doen we wat we 

doen, en met welke beoogde impact? 

Om die ambitie te realiseren hebben we ons 4 

doelen gesteld voor de periode 2021-2024. 

Onze doelstellingen: 

• Zichtbaarheid en aanwezigheid (on- en offline) van 

het Fonds vergroten en verbreden 

• Nieuwe aanvragers bereiken

• De impact van wat we bereiken meer laten zien 

• Relatiemanagement: de aandacht voor 

samenwerking wordt groter.

 
Dit deden we in 2021

ZICHTBAARHEID EN AANWEZIGHEID (ON EN 
OFFLINE) VAN HET FONDS VERGROTEN EN 
VERBREDEN 
We bouwden in 2021 verder aan onze – vanwege 

corona voornamelijk online – zichtbaarheid en 

aanwezig heid. We hebben ons daarbij meer gericht 

op het vertellen van verhalen op ons online magazine 

met behulp van video. Deze verhalen zetten we in 

via onze socialmediakanalen, maar ook tijdens onze 

online informatie sessies. De cultuurmakers en de 

projecten staan nog altijd centraal, maar daarnaast 

laten we duidelijk zien wat de rol van het Fonds is als 

mogelijkmaker.

In 2021 werkte het communicatieteam veel aan 

nieuwe subsidieregelingen en aan de afronding van 

bestaande regelingen. Daarnaast ging het meeste werk 

zitten in communicatie rondom corona, de speciale 

Impulsregeling voor zzp’ers (een uitwerking van het 

coronasteunpakket) en de regeling Samen Cultuur-

maken. Deze beide regelingen waren zeer populair 

en zijn ruimschoots overvraagd. De communicatie 

hieromheen vroeg extra aandacht.

NIEUWE AANVRAGERS BEREIKEN; DE 
AANVRAGER STAAT CENTRAAL
Bij alles wat we doen proberen we te denken vanuit de 

mensen die bij ons subsidie aanvragen; de aanvragers. 

In onze communicatie-uitingen blijft toegankelijkheid en 

helderheid een belangrijk uitgangspunt, bijvoorbeeld in 

taalgebruik en het toevoegen bruikbare tools zoals de 

subsidiewijzer, lijsten met veelgestelde vragen (FAQ’s), 

inspiratie projecten en tips voor het schrijven van een 

project plan. Mede naar aanleiding van ervaringen met 

nieuwe doelgroepen, zoals zzp’ers, zijn we begonnen 

aan het maken van een pagina Eerste Hulp Bij 

Aanvragen en een animatiefilmpje dat laat zien hoe 

subsidie aan te vragen bij het Fonds. 

In dit tweede coronajaar hebben we de online spreek-

uren en informatiebijeenkomsten verder uitgebreid. 

Voor de speciale Impulsregeling voor zzp’ers, een voor 

ons nieuwe doelgroep, hebben we extra inspanningen 

verricht. Deze nieuwe doelgroep vroeg om andere, 

nog duidelijker en directere communicatie. In de online 

spreekuren waren soms wel meer dan 100 deelnemers 

aanwezig en het aantal telefoontjes en e-mails was 

overweldigend.

Verder doen we geregeld onderzoek, waaronder in juni 

een herhaling van het onderzoek naar de bekendheid 

met en tevredenheid over onze corona ondersteuning.

IMPACT VAN WAT WE BEREIKEN LATEN ZIEN
In 2021 liepen diverse subsidieregelingen af. Daar-

omheen hebben we een aantal publicaties gemaakt, 

zoals voor de regelingen Age Friendly Cultural Cities, 

MeeMaakPodia en Urban talent, en de publicatie 10 jaar 

CmK Kijk eens wat ik kan. Naast het feit dat dit waarde-

volle informatie oplevert voor wie met deze doelgroepen 

of werkwijze aan de slag wil gaan, vormde het voor 

onszelf de basis om de nieuwe regelingen op aan te 

passen.

RELATIEMANAGEMENT
Aan relatiemanagement hebben we, wegens de 

drukte rondom corona en doordat we online moesten 

opereren, geen extra aandacht kunnen besteden. Wel 

zagen we dat online bijeenkomsten en informatie sessies 

leidden tot een breder netwerk en nieuwe relaties. 
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FACEBOOK  
Volgers
Realisatie 2020  4.729
Realisatie 2021  5.790
.................................................................
Realisatie %-groei  22%

Realisatie %-groei 69%
LINKEDIN  
Volgers
Realisatie 2020  6.439
Realisatie 2021  8.886
.................................................................
Realisatie %-groei  38%

NIEUWSBRIEF  
Ontvangers
Realisatie 2020  4.934
Realisatie 2021  5.525
.................................................................
Realisatie %-groei  12%

TWITTER  
Volgers
Realisatie 2020  10.864
Realisatie 2021  10.824
.................................................................
Realisatie %-groei  0%

YOU TUBE  
Views
Realisatie 2020  389.531
Realisatie 2021  83.697
.................................................................
Realisatie %-groei  10%  
zonder campagne*

 
  

   

   

In 2021 plaatsten we voor het eerst 
advertenties. Daarbij nam het aantal 
organische posts toe met 26% 
(2020: 89 / 2021: 112)

  
   

 

   
 

INSTAGRAM  
Volgers
Realisatie 2020  846
Realisatie 2021  1.432
.................................................................

WEBSITE  
Bezoeken
Realisatie 2020  170.291
Realisatie 2021  210.455
.................................................................
Realisatie %-groei  24%

COMMUNICATIE VAN HET FONDS

SOCIAL MEDIA EN ONLINE ZICHTBAARHEID 
Onze online zichtbaarheid en betrokkenheid groeide in 2021 gestaag 
ten opzichte van 2020: we waren actiever op social media en deelden in 
coronatijd veel inspirerende berichten uit het veld, onze opdracht werd uitgebreid 
en we kregen een grote nieuwe doelgroep: zzp’ers in de cultuursector.

* Dit is de groei in 
2021 (m.u.v. januari) ten 

opzichte van 2019 (m.u.v. 
januari). De campagne 

#Weblijvenbezig liep van
23-11-2020 t/m 28-12-2020.

In januari 2021 had deze 
campagne nog invloed op 

de online resultaten

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Minder posts en minder gedeeld 
(2019: 168 / 2020: 87 / 2021: 85), 
waarschijnlijk doordat corona 
activiteiten op locatie 
sterk verminderde 

 

Verschuiving van
real-time berichten

van Twitter naar
het kanaal Instastories,
waar de tone of voice

laagdrempeliger is

31
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INTERNE COMMUNICATIE IN CORONATIJD
Samen maken we het Fonds. Dat betekent dat 

medewerkers zich verbonden moeten blijven voelen, 

met de organisatie en met elkaar. De wekelijkse 

online Coffee & Tea-sessies en de gezamenlijke bijna-

maandelijkse thema bijeenkomsten moesten we online 

houden. Alleen in juli en september konden we elkaar 

live zien, ook de eindejaarsbijeenkomst moest op het 

allerlaatste moment alsnog online plaatsvinden.

GOUDEN C
Met de Gouden C zetten we jaarlijks één van de vele 

ondersteunde projecten op het gebied van cultuur-

participatie en cultuureducatie in de schijnwerpers. 

Het Fonds liet dit jaar zien hoe veerkrachtig en creatief 

de 5 genomineerde projecten in deze moeilijke tijd 

hebben gewerkt. In juli 2021 was de uit reiking. Elke 

genomineerde voor kreeg daarbij een inter actieve 

workshop. Daarin gaven de aan vragers elkaar tips en 

leerden ze om zich beter te presenteren.

Winnaar van de Gouden C 2020 was First Noble met 

het project Shared History of the World. Jongeren 

met een Afrikaanse en Caribische achtergrond 

onderzochten hun afkomst en verwerkten hun vondsten 

in een film met 3D-technieken. Op deze manier is het 

verleden tot leven gewekt en is nieuw erfgoedmateriaal 

gemaakt voor volgende generaties.

“Een compliment 
en erkenning voor 
onze organisatie en 
community”

- Gerald Vreden, co-founder First Noble

Onze werk wijze bij het 

opstellen van subsidie regelingen 

hebben we aangescherpt door te werken vanuit de 

THEORY OF CHANGE (ToC). Daarin staat welke impact we 

hoe willen bereiken. De evaluatie van onze oude regelingen 

is hier ook aan gekoppeld – zo konden we de bevindingen 

doelgericht inpassen in nieuwe regelingen. 2021 was een 

leerjaar. Waar we aan het eind van de vorige beleidsperiode 

de resultaten na afloop aan de ToC toetsten, vormde deze 

nu het binnenwerk waaromheen we regelingen opbouwden. 

Dat kostte meer tijd, maar die verwachten we weer in te 

lopen door de duidelijkheid die we zo vanaf de start bieden. 

Die moet zich vertalen in goede aanvragen en 

heldere beoordelingen.

https://www.youtube.com/watch?v=xLQNZbsOa6E
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STICHTING RAINBOW  
ALIVE EN KICKING!

“LAAGDREMPELIG JE 
KWETSBAARHEDEN KUNNEN 

DELEN IS OOK VOOR 
OUDEREN BELANGRIJK. 

DIT PROJECT KRIJGT VAST 
NAVOLGING.”

STICHTING TAART
ROVERS FESTIVAL  

TAARTROVERS FILM FESTIVAL

“ALS JE KLEUTERS VIA FILM
EDUCATIE ECHT AAN HET 

PARTICIPEREN KRIJGT, HEB JE 
IETS MOOIS TE PAKKEN – DAT 
MAG JE WEL UITROLLEN OVER 

HEEL NEDERLAND.”

STIDOC – STUDIO TEXTIELFESTIVAL

“IETS ZO ALLEDAAGS ALS 
TEXTIEL ZOVEEL ELAN 

MEEGEVEN EN OOK VOOR 
KINDEREN INTERESSANT 
MAKEN, IS HEEL KNAP.”

FIRST NOBLE – 
SHARED HISTORY OF 

THE WORLD

“DIT PROJECT HEEFT EEN 
VEEL GROTERE IMPACT 

DAN ALLEEN OP DE 
DEELNEMERS ZELF: JE RAAKT 

EN BEÏNVLOEDT HIERMEE 
VERSCHILLENDE 

GENERATIES.”

THE NOTORIOUS IBE
IBE WINTER STUDIO 2020

“EEN INSPIRATIE VOOR 
ANDERE SUBCULTUREN: JE 

KUNT HEEL VEEL OM DE 
KERN HEEN ORGANISEREN, 
EN DAARMEE EEN BREDER 
PUBLIEK AANSPREKEN.”

Dit zei de jury  
over alle genomineerden:
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ZOALS VOOR DE GEHELE CULTURELE 
SECTOR, GELDT DAT 2021 EEN ONRUSTIG 
EN ONVOORSPELBAAR JAAR IS GEWEEST 
VOOR HET FONDS. WE HADDEN TE MAKEN 
MET DE START VAN DE NIEUWE BELEIDS-
PERIODE, AFRONDING VAN DE VORIGE 
BELEIDSPERIODE, STEUNPAKKETTEN 
VOOR DE CULTURELE SECTOR EN 
EEN ORGANISATIE DIE, ZOALS ALLE 
ORGANISATIES IN NEDERLAND, MOET 
OMGAAN MET DE CORONACRISIS. 

3.1 

HR: Flexibele en  
lerende organisatie

Doorlopende regelingen uit de voorgaande beleids-

periode, terwijl de nieuwe beleidsperiode van start 

ging, en daarbij extra subsidiestromen vanuit corona-

steunpakketten, vroegen meer flexibiliteit van het Fonds. 

Om dit te bereiken zijn in 2021 diverse acties uitgezet 

die we voortzetten in de komende jaren of waarvan de 

resultaten vanaf 2022 te merken zijn.

Routekaartsessies 2021
Om de organisatie voor te bereiden op de gevolgen van 

het beleidsplan 2021-2024 hielden we in 2021 een zestal 

routekaartsessies. Deze routekaartsessies richtten zich 

op de verdere verduidelijking van de opbouw van het 

beleidsplan en de veranderingen die dit mee brengt in de 

komende jaren. Hierbij gingen we in op de inhoudelijke 

veranderingen en kaders (met de introductie van de 

Theory of Change), op de gevolgen voor communicatie 

richting de sector, en op waar de bedrijfs voering (beter) 

aangesloten dient te worden op het primaire proces van 

subsidie verstrekking. Daarnaast was er ruimte voor de 

gevolgen voor het individu. We sloten de reeks is af met 

een fysieke bijeen komst waarin we de opbrengst van de 

eerdere sessies samen vatten en een doorkijk gaven naar 

de toekomst. 

Organisatieversterking
In het voorjaar van 2021 is, mede naar aanleiding van 

de routekaartsessies, besloten om een onderzoek te 

doen naar de huidige staat van de organisatie. Doel 

van het onderzoek was om te bezien of de organisatie 

qua inrichting en proces nog in lijn is met de opdracht 

uit het beleidsplan. De onderzoekende partij, De 

Barn, presenteerde de resultaten van dit onderzoek in 

september. Dit was het beginpunt van een traject waarin 

de directie het voortouw heeft genomen om, samen 

met de organisatie, verdieping, scenario planning en 

verbetering door te voeren in 2022. De uitwerking van 

de organisatie versterking is onderdeel van het jaarplan 

2022 en vormt één van de speer punten voor het 

aankomende jaar. 

CORONA
Ook het Fonds voor Cultuurparticipatie is geraakt door 

corona. Niet enkel doordat de werkdruk verhoogd werd 

door de extra corona-steunpakketten maar ook door-

dat medewerkers in 2021 veelal vanuit huis moesten 

functioneren. Hoewel het einde van deze uitdaging 

in zicht leek, was eind 2021 een nieuw, dringend 

thuiswerk advies een feit. Het werken op afstand laat 

zijn sporen na op het welzijn van medewerkers en de 

directie doet al het mogelijke om uitval te voorkomen. 

Wat met name gemist wordt in deze tijd zijn de overleg-

structuren en bijeenkomsten die fysiek het verschil 

maken. Met name het ontbreken van de bezoeken 

aan door het Fonds ondersteunde initiatieven komt de 

binding met de sector niet ten goede. Juist deze binding 

is de drijfveer voor veel medewerkers om bij het Fonds 

te werken. Hoewel er naar alternatieven wordt gezocht, 

bleek het vervangen van fysieke werkbezoeken in 

praktijk lastig.

Verzuim
Het totale verzuimpercentage over 2021 is 11,2 procent. 

Dit is een toename ten opzichte van 2020, die met name 

wordt veroorzaakt door een toename in het lang durig 

verzuim (van 8,7 procent in 2020, naar 10,6 procent 

in 2021). De oorzaak van dit lang durige verzuim is in, 

grofweg, 50% van de gevallen niet werk gerelateerd. 

Bij de medewerkers waarbij het langdurig verzuim 

wel werk gerelateerd is, komt dit met name door het 

ervaren van drukte en vanwege de balans tussen werk 

en privé. Die is extra gecompliceerd door corona en 

thuiswerken. Het kortdurend verzuim is licht gedaald. De 

gezond heid en het welzijn van onze medewerkers zijn 

belangrijk, daarom hebben we onze inspanningen met 

betrekking tot verzuimpreventie en verzuim begeleiding 

geïntensiveerd in samenwerking met de arbodienst. 

Ook is er voor de medewerkers via de arbodienst een 

vertrouwenspersoon beschikbaar geweest om contact 

mee op te nemen.

Capaciteit
Waar de voorgaande jaren in het teken stonden van 

de opschaling van capaciteit, is de omvang qua 

fte’s in 2021 nagenoeg gelijk gebleven, maar wel 

met enkele verschuivingen in de functies. De functie 

van programmamanager is vervangen door drie 

programmaleiders met vergelijkbare werkzaamheden 

maar een minder grote span of control, waardoor zij de 

functie meer inhoudelijk kunnen invullen. Dit zorgt voor 

meer overkoepelende sturing op de programma’s en 

meer grip op de uitvoerende werkzaamheden. 

Ook aan de kant van de bedrijfsvoering is de capaciteit 

uitgebreid, specifiek op het gebied van generieke ICT. 

Hierdoor is er meer capaciteit beschik baar voor het 

inrichten van de subsidie applicatie AIMS, zonder dat de 

bedrijfsprocessen in het geding komen.

Voor diverse staffuncties is gekozen voor tijdelijke 

invulling (op interim-basis) van vacatures. Dit geeft het 

Fonds de flexibiliteit die het nodig heeft in tijden van 

verandering. In 2022 bekijken we welke organisatie-

structuur het best past bij de taak van het Fonds en 

welke inrichting hierbij hoort.

Samenwerking
Ook in 2020 werkten we met tal van culturele en maat-

schappelijke organisaties en overheden samen. Met 

gemeenten en provincies, en hun vertegen woordigers 

de VNG en IPO, is door lopend afstemming over de 

uitvoering van de matchings regeling voor Cultuur-

educatie met Kwaliteit. Hierbij wordt ook gekeken naar 

de impact van de coronacrisis en hoe het aanbod aan 

te laten sluiten op de behoeften van andere partijen. Om 

de coronasteun aan de hele sector ten goede te laten 

komen, specifiek ook aan de amateurkoepels, zochten 

we samen werking met onze kennispartner LKCA. 

Met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het 

Mondriaan Fonds voerden we samen regelingen op het 

gebied van ambachten en digitaal erfgoed uit. Bij het 

Fonds zijn de projecten hiervoor terug te vinden onder 

de regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context. De 

samenwerking gericht op het stimuleren van eigentijds 

gebruik van ambachten krijgt na evaluatie een vervolg in 

de komende jaren.

Wij houden ons aan de 

relevante CODES voor onze sector. We 

werken volgens de Gedrags code Cultuurfondsen, 

waarin is vastgelegd dat we ons houden aan de Governance 

Code Cultuur en aanvullende uitganspunten van transparantie. Ook 

hanteert het Fonds, net als de minister, de Fair Practice Code als 

subsidievoorwaarde. Dit is een waarborg dat de sector medewerkers 

en zzp’ers redelijk betaalt. Subsidieaanvragers moeten de beloning 

die ze hanteren toelichten en onder bouwen. Verder hanteren we de 

Code Diversiteit & Inclusie. Deze is opgesteld door de gezamenlijke 

branche verenigingen in de culturele en creatieve sector en gaat over 

programma, publiek, personeel (inclusief toezicht houders) en partners. 

Wij verplichten niet alleen subsidie ontvangers deze code toe te passen, 

de code geldt ook het Fonds zelf. Aanvragers moeten de 3 codes 

toepassen en zo nodig uitleggen waar en waarom dit nog niet lukt 

en wat ze daaraan doen – hoe hoger de aangevraagde 

subsidie, hoe uitgebreider de toelichting. Hier 

lees je meer over hoe wij deze 

codes toepassen.

https://cultuurparticipatie.nl/over-ons/codes-reglementen
https://cultuurparticipatie.nl/over-ons/codes-reglementen
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Onderzoek
De systematiek voor het monitoren en evalueren 

van onze regelingen is gebaseerd op de Theory of 

Change. Ook het ontwerp van de nieuwe subsidie-

regelingen voor de beleidsperiode ’21-’24 is hierop 

gebaseerd. Doel is om steeds beter zicht te krijgen 

op het verloop en het resultaat van onze activiteiten, 

en op de maatschappelijke impact die we daarmee 

hebben. Dit geldt zowel op het niveau van regelingen 

en programma’s, als op het niveau van het Fonds als 

geheel. Zo is in 2021 een plan gemaakt voor onderzoek 

van de 3 programma’s voor de verdere beleids periode. 

Voor de grootschalige meerjarige regeling Samen 

Cultuurmaken is samen met LKCA een projecten-

monitor ingericht, die data ontsluit voor kennisdeling en 

het doen van onderzoek naar de regeling. Daarnaast 

voerde adviesbureau BMC een onder zoek uit naar 

de uitvoering en het effect van Samen Cultuurmaken 

in 2021. De resultaten zijn gedeeld met de betrokken 

partijen en bieden aanknopings punten voor de verdere 

beleids periode. Voor de matchings regeling Cultuur-

educatie met Kwaliteit ‘ 21-’24 hebben we samen met 

LKCA een monitorprogramma in de steigers gezet, 

dat is uitgebreid met het programma EVI. Het Fonds is 

mede financier van de ontwikkeling van deze applicatie 

en krijgt toegang tot de onderzoeksresultaten. Zie voor 

specifieke onderzoeken en resultaten de toelichting bij 

de afzonderlijke regelingen (hoofdstuk 1). 

Visitatie
In december 2018 ontving het Fonds het rapport 

van de Visitatiecommissie Cultuurfondsen 2018. De 

aanbevelingen over het in beeld brengen van impact 

en samenhang in de beleidskeuzes zijn in 2021 verder 

opgepakt in de uitvoering van de nieuwe beleids-

periode. De adviescommissieleden, wier expertise 

het Fonds meer zou kunnen gebruiken, zijn betrokken 

geweest bij het opstellen van het beleids  plan ’21-’24. 

Daarnaast is in het beleidsplan ’21-’24 een duidelijke 

onder bouwing van keuzes, de samenhang daartussen, 

en een heldere verhouding tussen educatie en 

participatie beschreven. In 2021 begonnen we met de 

voorbereiding op de visitatie in 2023, waarbij we ook 

weer een klantwaarderings- en stakeholders onderzoek 

zullen uitzetten. 

3.2 

Bedrijfsvoering, 
werkprocessen en ICT

 
Subsidie aanvragen
Subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuur-

participatie gaat digitaal, via Mijn Fonds. Via de 

website van het Fonds kunnen belangstellenden een 

account aanvragen. Na controle van de account-

gegevens kunnen zij inloggen op Mijn Fonds. Daar 

zijn per regeling digitale formulieren te vinden voor 

het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Ook 

kan iemand een reeds ingediende aanvraag en alle 

correspondentie die daarbij hoort, via Mijn Fonds inzien. 

Aanvragen in cijfers 

 

Voor alle programma’s gezamenlijk zijn in 2021 

1566 subsidieaanvragen ontvangen en 1033 

aanvragen gehonoreerd (inclusief TOF ‘21-’24, 

CmK ‘21-’24 en Samen Cultuurmaken). Nog niet 

alle in 2021 binnengekomen aanvragen zijn al 

behandeld, een klein deel wat in december is 

binnen gekomen moet nog beoordeeld worden. 

51% van de aanvragers ontving tijdig een besluit 

op de aanvraag. Tijdig betekent binnen de norm 

van 13 weken (92 dagen) of 22 weken (154 

dagen). Als dat niet zo was, ging dat meestal 

over de corona steun – het ging dan veelal om 

enkele dagen. Los van de corona ondersteuning 

werd over 81% van de aanvragen het besluit tijdig 

ontvangen. 

De corona toekenningen zijn hier buiten 

beschouwing gelaten omdat deze deels 

gekoppeld zijn aan bestaande aanvragen. In het 

hoofdstuk over coronaregelingen staan deze 

apart toegelicht, dit betrof 502 honoreringen.

 

ICT
Het workflowsysteem AIMS, bij aanvragers bekend 

als Mijn Fonds, ondersteunt de afhandeling van 

subsidie aanvragen en is het relatie management-

systeem van het Fonds. Met de rapportagetool Crystal 

Reports maken we vanuit Mijn Fonds management-

rapportages en overzichten van aanvraaggegevens. 

In 2021 hebben we de eerste stappen gezet om de 

management rapportages en de koppeling tussen 

productie en financiën te verbeteren. Ook is gestart 

met een capaciteits planning  om intern taak en mens 

te kunnen koppelen en mogelijke knelpunten vroeg -

tijdig op te kunnen lossen. Zo maken we niet alleen 

de workload inzichtelijk, maar kunnen we ook sturing 

geven aan processen en financiën. Zowel de applicatie 

AIMS als de digitale werkomgeving van medewerkers 

functioneert op basis van cloud computing. Voor de 

personeelsdossiers maken we gebruik van de applicatie 

Cobra. Vanwege de urgentie van het goed functioneren 

en up-to-date houden van deze systemen en het 

afstemmen ervan op elkaar, zeker met de groeiende 

taken van het Fonds, hebben we in 2021 concrete 

afspraken gemaakt over hoe we het applicatie landschap 

toekomst bestendig gaan maken.

 
Bezwaar en beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken nadat 

een besluit is verzonden daartegen bezwaar maken 

bij  het bestuur van het Fonds. Het bestuur van het 

Fonds beslist binnen 12 weken nadat de termijn 

voor het indienen van een bezwaar is verstreken. 

Bezwaarschriften die aan de formele vereisten voldoen, 

gaan voor advies naar een onafhankelijke bezwaren-

adviescommissie. Deze commissie bekijkt het dossier 

en biedt de bezwaarmaker de mogelijkheid het bezwaar 

mondeling toe te lichten tijdens een hoor zitting. Ook 

het Fonds krijgt de gelegenheid het bestreden besluit 

toe te lichten en te reageren op het bezwaar. De 

bezwarenadviescommissie brengt advies uit aan het 

bestuur van het Fonds over de te nemen beslissing. Het 

bestuur neemt daarna een beslissing over het bezwaar, 

met inachtneming van het advies van de commissie. 

Indien het bestuur afwijkt van dit advies, motiveert het 

dat in het besluit.

De voorzitter van de bezwarenadviescommissie en de 

directeur-bestuurder hebben jaarlijks overleg om de 

hoofdlijnen en –bevindingen te bespreken die uit de 

bezwaarzaken naar voren komen. Tijdens dit overleg 

komen ook daaraan gerelateerde onderwerpen aan 

bod, zoals de samenstelling van de commissie of 

nieuwe subsidieregelingen. Zo was er in 2021, vanwege 

corona, veel aandacht voor de Impulsregeling. Hiermee 

boden we zzp’ers en erfgoedvrijwilligers ondersteuning 

ten behoeve van de continuïteit van hun inzet voor 

cultuurparticipatie en cultuureducatie. De meeste 

bezwaren die we ontvingen betroffen deze regeling 

(zie ‘Bezwaren in cijfers’ voor de exacte verdeling). De 

uitvoering van de Impulsregeling, ingesteld vanwege 

de pandemie, was een uitdaging door het grote aantal 

aanvragen en de snelheid waarmee we moesten 

handelen. Uiteindelijk leverde deze uitvoering 6 (niet-

ingetrokken) bezwaren op waarvan er 2 gegrond zijn 

verklaard. Bijvoorbeeld van iemand die vanuit een VOF 

subsidie had aangevraagd en daarom ten onrechte 

werd afgewezen aangezien hij in ons aanvraagformulier 

geen andere opties kon aankruisen dan zzp’ er. Het 

formulier is daarna aangepast. 

Bezwaren in cijfers

In 2021 zijn 36 bezwaren ontvangen, daarvan 

zijn er 18 ingetrokken. Er zijn 8 bezwaren door 

de bezwaarcommissie ongegrond verklaard. De 

ingetrokken bezwaren betroffen Impuls regeling 

ZZP (9), Immaterieel erf goed 2019-2020 (1), 

Samen Cultuur maken (3) en Cultuurmakers 

van nu (5). De ongegrond verklaarde bezwaren 

betroffen Impuls regeling ZZP (4), Cultuur makers 

van nu (2), Samen Cultuur maken en Inter-

nationale samenwerking. Er zijn 2 bezwaren 

gegrond verklaard en nader hand gehonoreerd, 

beide bij de Impuls regeling ZZP. Niet alle 

ontvangen bezwaren zijn in 2021 afgehandeld. 

En een deel van de bezwaren in de tabellen in 

hoofdstuk 1 en 4 kwam in 2020 binnen, dus 

tellen we hier niet mee.
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Externe adviescommissies

Om een deskundig, betrouwbaar en eerlijk oordeel over 

de aanvragen te vellen, laat het Fonds zich adviseren 

door externe adviescommissies. De samen stelling 

van deze commissies gebeurt op voor dracht van de 

benoemings  adviescommissie. Naast werving voor 

commissie leden van wie de termijn in 2021 afliep, zijn er 

ook nieuwe commissieleden extra geworven omdat we 

voor bepaalde (nieuwe) regelingen specifieke expertise 

in huis wilden halen – bijvoor beeld uit het sociale 

domein. Een overzicht van de samen stelling van de 

advies commissies is te vinden in bijlage 1.

 
3.3 

Raad van toezicht en 
bestuur

 
Governance Code Cultuur 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie past de Governance 

Code Cultuur toe. De Raad van Toezicht en het  Bestuur 

hanteren als uitgangspunt dat good governance in de 

kern gaat over ‘doen’. De normen uit de code en de 

interne reglementen voor de Raad van Bestuur en de 

Raad van Toezicht vormen de basis. Wezenlijker is dat 

alle betrokkenen samen verantwoordelijkheid nemen 

voor het naleven van die normen. Het Bestuur en de 

Raad van Toezicht bewaken vanuit hun eigen positie de 

onderlinge rolverdeling. De Raad van Toezicht baseert 

zich in het toezicht zowel op de door het Bestuur 

verstrekte stukken als op de eigen waarneming. De 

raad woont bijvoorbeeld bijeen komsten van het Fonds 

bij en laat zich informeren door het eigen netwerk of via 

presentaties over actuele onder werpen. Ook overlegt 

de raad jaarlijks met de personeels vertegenwoordiging 

waar het bestuur dit ieder kwartaal doet. Toezien op 

de kwaliteit van de organisatie en processen is een 

belangrijke taak van zowel bestuur als de Raad van 

Toezicht. Vanuit die verantwoordelijk heid benoemt de 

Raad van Toezicht de externe accountant. De raad 

spreekt jaarlijks in de vergadering waarin de jaarr-

ekening wordt vastgesteld met de accountant over diens 

bevindingen bij het opstellen van de jaarrekening. Tot 

slot zijn leden van de raad waar mogelijk aanwezig bij 

interne en externe bijeen komsten. Door de pandemie 

beperkte de (online) mogelijkheden zich hiertoe in 2021.

Raad van Toezicht
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft naast een 

directeur-bestuurder ook een Raad van Toezicht 

(RvT). Leden van de RvT worden op voordracht van 

de RvT benoemd door het ministerie van OCW. De 

benoeming gold voor vijf jaar, met de mogelijkheid van 

benoeming voor een tweede periode van vijf jaar. In 

2021 hebben we de benoemingstermijn in overleg met 

OCW aangepast aan de bij de landelijke cultuurfondsen 

gebruikelijke termijn van vier jaar met de mogelijkheid 

van verlenging eveneens voor vier jaar. Deze wijziging 

zal worden vastgelegd in de hernieuwde statuten.

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid 

van het bestuur en op de algemene gang van zaken 

binnen het Fonds. De RvT staat het bestuur met raad 

terzijde en geeft aanwijzingen indien nodig. Bij de 

vervulling van onze taak richten we ons naar het belang 

van het Fonds. We wegen daartoe de belangen van de 

bij het Fonds betrokkenen en het algemeen belang af. 

Daarbij hebben we met name oog voor de risico’s die 

voortvloeien uit de taakuitoefening van het Fonds.

In 2021 kleurde Covid ook de werkzaamheden van de 

RvT. Vergaderingen waren deels live maar ook online 

en hybride. De bestuurder hield ons elke vergadering 

op de hoogte: van de gevolgen van de pandemie op 

de doelgroepen die gebruik maken van onze subsidie-

regelingen en van de impact van alle beperkende 

maatregelen op de medewerkers van het Fonds. Er 

kwamen meerdere coronasteunpakketten en het 

Fonds kreeg voor het eerst te maken met zzp’ers als 

doelgroep. Voor medewerkers was het niet alleen 

vanwege Covid een bewogen jaar. Ook de verhuizing 

van eind december 2020, de uitbreiding van het taken-

pakket en dientengevolge het aantrekken en inwerken 

van nieuwe collega’s zorgden voor een hogere werk-

druk. Als RvT willen we onze dank en waardering 

uitspreken voor die extra inzet en betrokkenheid.

Naast alle aandacht die de pandemie ook van de 

RvT vroeg, stonden we nadrukkelijk stil bij de cultuur-

politieke ontwikkelingen, de ambities van het Fonds in 

de nieuwe beleidsperiode, het daaruit voortvloeiende 

meerjarenbeleidsplan en het onderzoek naar de 

versterking van de organisatie. De gebruikelijke agenda -

punten als begroting, jaarrekening en ZBO-verslag 

stonden naast alle vast te stellen subsidie regelingen 

eveneens op onze agenda. 

Ter voorbereiding van de RvT-vergaderingen heeft 

het Fonds in 2019 twee commissies ingesteld waar 

RvT-leden samen met de bestuurder van gedachten 

wisselen om de oordeelsvorming te verdiepen: de 

audit  commissie en de remuneratiecommissie. In 2021 

kwamen deze commissies voorafgaand aan elke 

RvT-vergadering bij elkaar. En om de besluitvorming 

rond het vast stellen van de regelingen efficiënter 

te laten verlopen, sloten programmaleiders bij RvT-

vergaderingen aan om de contouren van op handen 

zijnde regelingen voor te leggen. 

Naast deze twee genoemde verbeteringen bij de 

voorbereiding van oordeelsvorming en besluitvorming 

voert de RvT jaarlijks een zelfevaluatie uit. In 2021 

vond die zelfevaluatie plaats onder leiding van een 

externe. Bij de terugblik op de samenwerking tussen de 

bestuurder en de RvT was de bestuurder aanwezig. In 

de zelf evaluatie besteedden we onder andere aandacht 

aan de manier waarop de RvT zo goed mogelijk tot 

een objectief oordeel kan komen over het functioneren 

van de directeur-bestuurder en aan de manier waarop 

de relatie met het Ministerie van OCW evenwichtig kan 

worden ingevuld.

De RvT heeft geen rol bij de subsidieverleningen door 

het Fonds; hiervoor is de bestuurder verantwoordelijk. 

De bestuurder vergadert vijf à zes keer per jaar met 

de RvT en stelt samen met de voorzitter en de voor-

zitters van de genoemde commissies de agenda op. 

Jaarlijks voert een vertegenwoordiging van de RvT 

een functionerings gesprek met de bestuurder. Ook 

spreekt de RvT tenminste één keer per jaar, zonder 

aanwezigheid van de bestuurder,  met de personeels-

vertegenwoordiging (PVT) van het Fonds. Wanneer de 

RvT of de PVT aanleiding ziet voor een extra overleg 

dan wordt dat ingepland.

Bij de uitvoering van de taken richt de RvT zich naar 

de principes van de Code Cultural Governance, de 

Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit. Op 

basis van de landelijke Code Cultural Governance heeft 

de RvT in 2021 de schijn van belangen verstrengeling 

van de eigen toezichthouders kritisch tegen het licht 

gehouden. Hoewel er in de praktijk geen enkel risico 

tot belangenverstrengeling bestond, hebben twee 

toezichthouders (waaronder de vice voorzitter), van 

wie de benoemingstermijn nog niet was verlopen, 

aangegeven hun positie in de RvT beschik baar te 

stellen om zo ook de mogelijke schijn van belangen-

verstrengeling te voorkomen. 

In 2021 hebben twee leden afscheid genomen van de 

RvT, onder wie, per 1 september 2021, de voorzitter. 

De ontstane vacatures zijn in het voorjaar van 2021 

ingevuld. Daarnaast heeft de minister in december 

2021 het verzoek van de RvT ingewilligd om drie nieuwe 

leden te benoemen als gevolg van het naderende 

vertrek van twee RvT-leden die deze keuze maakten 

n.a.v. de discussie rondom het voorkomen van de schijn 

van belangenverstrengeling. Uitgaande van eerder 

genoemde codes zijn profielen voor de te werven 

toezichthouders opgesteld. Naast kwaliteit en ervaring 

zijn profielelementen toegevoegd zoals financiële 

expertise, bekendheid met voor het Fonds relevante 

doelgroepen en diversiteit in culturele achtergrond. 

We zijn blij dat we erin geslaagd zijn de gezochte 

toezichthouders te vinden waardoor de RvT aan het 

einde van 2021 weer op volle sterkte is.

Aangezien een van de vertrekkende toezichthouders 

voorzitter was, is die positie vanaf september 2021  

ingevuld door de vicevoorzitter. In verband met de 

continuïteit in de RvT is een zorgvuldige afweging 

gemaakt voor het moment van vertrek van de 

verschillende  RvT-leden en heeft de vice voorzitter 

aangegeven pas in 2022 afscheid te nemen, wanneer 

de nieuwe voorzitter is ingewerkt. De selectieprocedure 

voor de nieuwe voorzitter is in december afgerond, 

zodat per 1 januari 2022 ook deze vacature vervuld 

is. De samenstelling van de Raad van Toezicht en de 

nevenfuncties van de individuele leden zijn in bijlage 1 

opgenomen.

Bestuur
De directeur-bestuurder die het bestuur van het Fonds 

vormt is belast met het besturen van de stichting Dit 

houdt onder meer in dat het bestuur verantwoordelijk 

is voor de realisatie van de doelstellingen van de 

stichting, de strategie en het beleid, en de daaruit 

voort vloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt 

hier over verantwoording af aan de Raad van Toezicht en 

verschaft deze alle informatie die daarvoor nodig is. 

Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie 

bestaat sinds 4 maart 2019 uit directeur-bestuurder 

Hedwig Verhoeven. Alle taken en bevoegdheden van 

het bestuur ten aanzien van de verlening van project-

subsidies zijn nader bepaald in het Subsidie reglement. 
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Het bestuur stelt onder andere de volgende plannen 

op en herziet deze zo nodig: een beleidsplan voor 

een periode van vier jaar; een jaarlijkse begroting met 

toelichting; een activiteiten- en jaarplan; en een plan 

voor een adequaat risicobeheersings- en controle-

systeem.

De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van 

zijn taak naar het belang van de stichting, weegt daarbij 

ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen, 

en is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en 

regelgeving waar het Fonds aan moet voldoen. De 

directeur-bestuurder onderhoudt een goede omgang 

met de de stake- en de shareholders van het Fonds.

Nevenfuncties directeur-bestuurder Hedwig Verhoeven 

in 2021: 

• lid Raad van Toezicht Stichting Filmhuis Den 

Haag (op persoonlijke titel). Deze nevenfunctie 

is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en 

past binnen het vigerende Fondsbeleid voor 

nevenfuncties. 
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IN DIT HOOFDSTUK BESCHRIJVEN WE 
ONZE OVERIGE ACTIVITEITEN. VANWEGE 
DE PANDEMIE WERDEN DE SUBSIDIE-
REGELINGEN UIT DE VORIGE BELEIDS-
PERIODE DIE IN 2020 NOG NIET WAREN 
GESLOTEN, VERLENGD. INMIDDELS ZIJN AL 
DEZE REGELINGEN AFGEROND. HIERONDER 
VERMELDEN WE WAT WE HIERTOE IN 2021 
HEBBEN GEDAAN. OOK KENNEN WE IN ELKE 
BELEIDS PERIODE, NAAST ONZE REGULIERE 
REGELINGEN, 1 OF MEER INCIDENTELE 
SUBSIDIES TOE. DIT JAAR ONDERSTEUNDEN 
WE OP DEZE MANIER 4 PROJECTEN. VERDER 
DOEN WE VERSLAG VAN INSPANNINGEN DIE 
WE DIT JAAR SAMEN MET DE ANDERE RIJKS-
CULTUURFONDSEN DEDEN.

 
4.1 

Afronding 20172020

De regelingen uit de vorige beleidsperiode waren 

verdeeld over 3 programmalijnen: Cultuureducatie met 

Kwaliteit, Jong geleerd; Innovatie in cultuur, Maak het 

mee en Cultuur maakt iedereen zichtbaar. 

Cultuureducatie  
met Kwaliteit, Jong geleerd
 
CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2017-2020 
(CMK2)
Penvoerders in deze regeling kregen vanwege de 

pandemie een half jaar uitloop, tot halverwege ’21, 

waarvan de meesten gebruikmaakten. In de afhandeling 

werden de prestatieafspraken bijna allemaal behaald 

met een alternatieve invulling. Digitale coaching 

van de leerkrachten bijvoorbeeld, zodat die zelf 

aan cultuureducatie konden doen zolang er geen 

externen op school konden komen. Bij 2 pen voerders 

investeerden gemeentes in buiten activiteiten. In die 

verschuiving van binnen- naar buitenschools werden 

ook nieuwe verbindingen met sport gelegd. 

Dit jaar vond ook de (digitale) afsluitende conferentie 

CMK 2017-2020 plaats, met 1000 deelnemers in plaats 

van de gebruikelijke 300 tot 500. Dat is reden om de 

volgende conferentie hybride te maken.

“Pas als het echt in het dna van elke 
school zit en in elk lesprogramma 
stevig verankerd zit, mag je CmK 
loslaten”  

- toenmalig minister Van Engelshoven. 

Op ons youtubekanaal kun je de  

CmK-conferentie terugkijken. 

Dit waren onze doelstellingen en bijbehorende 

resultaten:

Implementatie, verdieping en ontwikkeling van 

het curriculum voor het leergebied kunstzinnige 

oriëntatie, met het doel doorgaande leerlijnen te 

verankeren in het onderwijs. Scholen werkten samen 

met de culturele partners en penvoerders aan het verder 

implementeren van de leerlijnen. Inhoudelijk worden de 

leerlijnen vaak verbonden aan andere leer domeinen. Er 

is een grote behoefte om ze thematisch in te vullen.

Inhoudelijke deskundigheid versterken van leer-

krachten, vakdocenten en educatief medewerkers 

op het gebied van cultuureducatie. Leerkrachten 

zijn vooral getraind via coaching-on-the-job door 

kunstvakdocenten. Dat werkte veelal twee kanten op: de 

leerkracht leerde van de methodieken en didactiek van 

de culturele partner; die partner leerde van de leerkracht 

op pedagogisch vlak. Daarnaast is stevig ingezet op icc-

trainingen. Hierbij leert een leerkracht om cultuurbeleid 

vorm te geven en met het team ten uitvoer te brengen. 

Culturele partners volgden vaak scholing om hun 

aanbod te digitaliseren, dit was nodig vanwege corona.

Versterken van de relatie van de school met de 

culturele en sociale omgeving, met het doel 

de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van 

leerlingen te bevorderen. Dit was in het laatste jaar 

complex, door corona. Waar er lokaal al een infra-

structuur was voor zowel een binnen- als een buiten-

schoolse rijke omgeving heeft CmK die verder kunnen 

bestendigen, maar het is 2021 nauwelijks gelukt om 

nieuwe programma’s ter versterking op te zetten.

MEDIAKUNST- EN ERFGOEDEDUCATIE
Deze regeling is eind 2020 verlengd en sloot op 1 

december 2021, als laatste regeling van de vorige 

beleids periode. Vrijwel het volledige budget is uitgeput.

Hoe kunnen kinderen immaterieel erfgoed 

helpen levendhouden? Begrip van cultureel 

erfgoed, zelf beoefenen en doorgeven staan 

centraal in Crafts klas Wereldculturen, van 

Crafts Council Nederland, een platform voor 

het hedendaagse creatieve ambacht. Crafts 

Council begon in 2019 met de Craftsklas 

voor het primair onderwijs, samen met de 

HAN Pabo, het Zuiderzeemuseum en een 

aantal ambachtsexperts. Deze volgende stap, 

Craftsklas Wereldculturen, is ontwikkeld met 

het Wereld museum en drie Rotterdamse 

basis scholen, en biedt meer diversiteit. In de 

Crafts klas staat ambachtelijke techniek niet 

puur in dienst van het eind product; je leert niet 

alleen breien omdat er een trui nodig is. Het 

zelf-maken draagt bij aan de ontwikkeling van 

creativiteit en expressie, en aan een brede 

persoonsvorming. De partners ontwikkelen 

hiervoor 30 eigentijdse lessen en tutorials die 

erfgoed aan innovatie koppelen, met ruime 

aandacht voor de deskundigheids bevordering 

van de leerkrachten. De lessen worden gemaakt 

aan de hand van zes erfgoed objecten en zes 

ambachtelijke technieken uit de collectie van het 

Wereldmuseum. Aan het eind van het project 

worden de lessen beschikbaar gesteld aan alle 

scholen in heel Nederland.

IMPULS MUZIEKONDERWIJS 
In deze regeling hadden we dit jaar alleen te maken met 

partijen die een jaar verlenging aanvroegen vanwege de 

pandemie.

VERSTERKING MUZIEKONDERWIJS PABO’S
De aanvragen voor deze regeling werden al eerder 

geaccordeerd, in 2021 liep de uitvoering, deels online. 

De eerste 4 pabo’s hadden in 2020 een jaar extra de 

tijd gekregen voor de afronding. We woonden in 2021 

een netwerkoverleg bij, tijdens een studiedag van 

pabo-muziek docenten, over online muziekles geven. Zij 

hadden intussen al veel alternatieven gevonden. In één 

geval kregen alle studenten een banjo en les methode 

thuisbezorgd. Opvallend veel docenten probeerden een 

Zoom-koor op te zetten, maar daar voor was de techniek 

nog niet goed genoeg.

VERSTERKING CULTUUREDUCATIE  
IN HET VMBO
Aangezien er veel meer aanvragen binnenkwamen dan 

we konden honoreren, werd deze regeling in september 

2020 voortijdig gesloten. In 2021 werden veel activiteiten 

gedigitaliseerd. We voerden gesprekken met aanvragers 

die meer tijd vroegen vanwege corona, soms ook voor 

de verantwoording. Ter afronding van deze oude regeling 

en als inspiratie voor aanvragers bij de vervolgregeling, 

stelden we een publicatie samen met voorbeeldprojecten 

en gesprekken tussen diverse aanvragers. 

Hoe krijg je zelfstandig werkende vmbo-

leerlingen die zelf op mensen afstappen, 

afspraken maken en nakomen, en informatie 

goed kunnen beoordelen? Filmeducatieproject 

Cultuur reporters inspireert leerlingen én 

docenten om hun grenzen te verleggen. 

“Je krijgt een persoonlijk inkijkje; je 
leert soms meer over een leerling uit 
één zo’n filmpje dan in een heel jaar  
als docent, maar ook als klasgenoot” 
– Kim Taminiau, docent

Cultuurreporters kreeg subsidie via onze  

vmbo-regeling.

https://www.youtube.com/user/cultuurparticipatie/videos
https://cultuurparticipatie.nl/actueel/88/publicatie-cultuureducatie-vmbo-2013-2020
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/112/cultuurreporters-door-de-lens-de-wereld-leren-kennen
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/112/cultuurreporters-door-de-lens-de-wereld-leren-kennen
https://www.youtube.com/user/cultuurparticipatie/videos
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Innovatie in Cultuur, Maak het mee
 
CULTUURMAKERS VAN NU EN MAAKRUIMTE 
VOOR CULTUUR
Deze stimuleringsregelingen waren samen de voor-

lopers van Vernieuwen van cultuurmaken (zie 1.2). 

Via Cultuurmakers van nu was subsidie beschikbaar 

voor kleinschalige projecten op het gebied van kunst 

en cultuur in de vrije tijd; Maakruimte voor Cultuur 

was er voor samenwerkingsprojecten van (culturele) 

organisaties en cultuurmakers op datzelfde vlak. 

Belangrijk was dat projecten van onderop ontstonden 

en vernieuwend waren. 

Vanwege corona bleef het aantal aanvragen voor 

Maakruimte voor cultuur achter bij de verwachting. 

Doordat deze regeling sloot voordat de nieuwe opende, 

viel er een gat. We kregen echter geen signalen dat er 

behoefte was in die maanden subsidie aan te vragen.

Het budget dat over was, is doorgeschoven naar 

Cultuur makers van nu. Hoewel deze regeling verlengd 

was tot april 2021, bleef ook hier budget over. Dat 

was onverwacht, gezien het aantal aanvragen. Helaas 

moesten we veel aanvragen afwijzen, een deel vanwege 

de kwaliteit en een deel omdat ze onder de zzp-regeling 

hoorden. Die laatste aanvragers verwezen we door. 

In oktober verscheen het evaluatierapport van beide 

regelingen. Mede op basis van deze rapporten is de 

nieuwe regeling tot stand gekomen.

MEEMAAKPODIA
Via deze regeling betrokken in totaal 31 bibliotheken, 

theaters, musea en presentatie-instellingen hun 

omgeving bij hun programmering. Ze kregen naast 

subsidie een begeleidingstraject door de Academie 

voor Cultuurmanagement.

De uitvoering en de intervisie van de regeling liep nog 

door in 2021. We zagen grote verschillen tussen de 

podia: het ene is wendbaarder dan het andere en podia 

uit de laatste ronde hebben meer tijd nodig dan de 

instellingen die al vóór de pandemie begonnen. Dat 

laatste komt doordat het dit jaar ingewikkeld was om 

elkaar te ontmoeten, doelgroepen te leren kennen en 

verbindingen te maken. De regeling krijgt een vervolg in 

2021-2024 (zie 1.2 Vernieuwen van cultuurmaken).

ERFGOEDPARTICIPATIE
Met de cultuurbrieven van de minister van OCW Cultuur 

in een Open Samenleving en Erfgoed Telt werd het 

Fonds in staat gesteld om extra aandacht te besteden 

aan erfgoedparticipatie. Bijzondere aandacht ging 

daarbij uit naar immaterieel erfgoed en het gebruik van 

digitaal erfgoed.

In de loop van de beleidsperiode openden we in 

totaal 6 subsidieregelingen: Immaterieel erfgoed 

(IE), Archeologie participatie, Creatief gebruik 

digitaal erfgoed, Erfgoed vrijwilligers, Immaterieel 

erfgoed in stedelijke context en Vind elkaar in 

erfgoed. Verken de Faro-werkwijze.

Omdat het totaalbudget voor drie aanvraagrondes van 

de Faro-regeling al in de eerste ronde vrijwel uitgeput 

was, werd met steun van het Departement begin 

2021 alsnog een tweede ronde opengesteld van deze 

regeling. Overvraging kwam vooral doordat we met 

deze regeling en met IE in stedelijke context nieuwe 

doelgroepen bereikten, die zich veelal bewegen in 

het sociaal-maatschappelijke domein en erfgoed als 

middel gebruiken. Vanwege de belemmeringen die de 

pandemie met zich meebracht, zijn in juni 2020 ook 

de overige regelingen voor erfgoedparticipatie met 1 

besluit verlengd tot in 2021.

De aanpassingen eind 2020 in de regeling Creatief 

gebruik digitaal erfgoed (verruiming van de doelgroep, 

verhoging van het subsidiepercentage, verlening van 

de looptijd tot 1 oktober 2021 en openstelling voor 

aanvragen uit het onderwijs) boden de gewenste ruimte 

en gaven een boost aan het aantal aanvragen tot aan 

uitputting toe. Daarnaast hadden beheerders van 

digitale collecties behoefte aan specifieke expertise bij 

het opzetten van geschikte projecten. Daarom startten 

we een – uiteindelijk digitaal uit gevoerd – intensiverings-

traject waarin organisaties met digitaal erfgoed en 

creatieve makers elkaar vonden, om gezamenlijk 

projectideeën te initiëren en uit te voeren. In tijden 

waarin alles digitaal moest, hadden instellingen met 

digitaal erfgoed ineens een voordeel dat zij, geholpen 

door onze bemiddeling, wisten om te zetten in mooie 

projecten.

In 2021 werden de gelden voor de regelingen die in 

2020 nog niet waren uitgeput, op 1 na, alsnog volledig 

benut. Het budget voor Archeologieparticipatie werd 

in 2021 alsnog beter uitgeput nadat aanvragers, 

stilgevallen door de pandemie, pas na de zomer van 

2021 weer op gang kwamen. Het werd een flinke inhaal-

slag. Alleen de regeling Immaterieel erfgoed, die ook zo 

lang stillag, bleef achter. Dat kwam enerzijds doordat de 

criteria van deze regeling, die als eerste van de 6 was 

opgesteld, weinig flexibiliteit boden – zo kon maar voor 

maximaal de helft van de projectkosten subsidie worden 

aangevraagd – en anderzijds doordat het om heel veel 

relatief kleine bedragen ging, van maximaal E10.000, 

terwijl de regeling het grootste totaal budget had.

In het educatieproject History Reporters, van 

LUX Nijmegen, duiken middelbarescholieren 

een migrantenarchief in, waarna ze in hun 

eigen omgeving op zoek gaan naar de verhalen 

erachter en migranten interviewen. Op basis 

hiervan maken ze een documentaire. Het 

project leidt docenten en aankomend docenten 

geschiedenis op om oral history toe te passen 

in projecten, en om digitaal erfgoed creatief in 

hun lessen in te zetten.  

Uit evaluatie van de erfgoedregelingen aan het eind van 

hun looptijd, bleek verder dat juist bij deze 2 regelingen 

in het veld (ook) andere definities worden gebruikt 

voor bepaalde termen. Aandacht voor consistente 

communicatie is dan ook een van de aanbevelingen uit 

de evaluatie.

Midwinterhoorngroep Eibergen organiseerde 

gedurende twee jaar twee opleidingen 

midwinter  hoorn bouwen en -blazen voor jeugdige 

deel nemers. Daarnaast loopt een train-de-trainer 

traject waarin leden van midwinterhoorngroepen 

opgeleid worden om in hun eigen vereniging met 

jongeren te kunnen werken. Dit project kreeg 

subsidie via de regeling Immaterieel erfgoed. 

Bekijk het filmpje op ons magazine. 

Het verloop van met name de regelingen Creatief 

gebruik digitaal erfgoed en Immaterieel erfgoed toont 

de wenselijkheid aan van een flexibeler instrumentarium, 

zoals ruimere criteria, de mogelijk heid het inschakelen 

van externe hulp te subsidiëren, of gebruik van open 

oproepen in plaats van lang lopende regelingen. Deze 

flexibiliteit is in de nieuwe beleids periode ingevoerd.

URBAN TALENTONTWIKKELING
Met diverse regelingen richtten we ons in 2017-2020 

op het verbeteren van de mogelijkheden voor jonge 

talentvolle cultuurmakers in de urban arts om zich te 

ontwikkelen. Naast de meerjarenregeling Talent en 

Festivals hadden we de regelingen Talent in de regio, 

Brug voor Talent, Urban Arts Talent en Each One Teach 

One. En we zetten MatchMakers in.

We werkten tot eind november 2021 aan de verant-

woording en vaststellingen van Talent en Festivals 

2017-2020. Voor de overgang naar Talent en Festivals 

2021-2024 zie 1.2

https://cultuurparticipatie.nl/magazine/77/de-traditie-van-het-rotterdams-chinees-nieuwjaar
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/77/de-traditie-van-het-rotterdams-chinees-nieuwjaar
https://cultuurparticipatie.nl/projecten/1149/history-reporters
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/82/midwinterhoorngroep-eibergen
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/82/midwinterhoorngroep-eibergen
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Each One Teach One, de Urban arts regeling en Brug 

voor talent hadden de beoordelingen in dezelfde 

periode. De regelingen hadden een bottle neck doordat 

ze dezelfde deadline hadden en vrijwel alle aanvragen 

vlak voor het eind binnenkwamen.

De leden van collectief Fresh ladies gaan samen 

een traject uitvoeren waarbij de focus komt te 

liggen op leiderschap bij vrouwelijke cultuur-

professionals van kleur binnen de Urban sector. 

Ze doen dat in de vorm van een lab. Ze geven 

zelf al leiding aan succesvolle instellingen, ook 

begeleiden ze allemaal minstens 1 urban talent. 

Dus overdracht van kennis en ervaring is op alle 

niveaus verzekerd.

Urban arts talent lieten we evalueren door 2 onder-

zoekers van wie er 1 op Aruba woont, wat ons netwerk 

daar vergroot. In januari 2022 willen we met een fact-

sheet langs stakeholders om onze bevindingen te delen. 

Input uit het onderzoek hebben we gebruikt voor de 

nieuwe regeling Talent ontwikkeling (zie 1.2).

Provincies mochten via de regeling Talent in de regio in 

de laatste ronde 2 aanvragen doen, maar vanwege de 

pandemie deden niet alle provincies dat, ondanks de 

extra tijd die ze ervoor kregen. We moesten ook enkele 

aanvragen afwijzen op kwaliteit. In afgelopen jaren 

was budget opgespaard voor deze laatste ronde, maar 

daarvan bleef een deel over. 

Het budget voor de regeling Brug voor Talent werd met 

€ 57.630 opgehoogd om alle goedgekeurde aanvragen 

te kunnen honoreren.

AGE FRIENDLY CULTURAL CITIES
Met het programma Age Friendly Cultural Cities (AFCC) 

moedigden we steden en culturele instellingen aan om 

samen cultuurparticipatie voor ouderen te stimuleren en 

verduurzamen, en om de beleidsmatige schotten tussen 

cultuur en de sector zorg en welzijn weg te halen.

De lokale manifestaties die gepland waren voor het 

voorjaar en het najaar van 2020 werden door geschoven 

naar voorjaar 2021. De traditionele slot manifestatie, 

waarmee we ditmaal het hele programma afrondden, 

vond online plaats op 31 mei en was als livestream 

te volgen en later terug te kijken. Voor de productie 

werkten we samen met een externe organisator. De jury, 

onder leiding van Hedy d’Ancona, riep de gemeente 

Houten uit als winnaar van de jaarlijkse BNG Bank Lang 

Leve Kunstprijs.

Tijdens de laatste intervisiesessie, die we dit jaar 

organiseerden met de laatste groep van 7 gemeentes, 

was het enthousiasme zo groot dat de deelnemers 

besloten nog eens op eigen initiatief bijeen te komen 

om van elkaar verder te leren. De geleerde lessen 

nemen we mee, onder andere in de uitvoering van de 

komende rondes van onze subsidieregeling Samen 

Cultuurmaken.

Het evaluatieonderzoek naar dit programma is afgerond. 

De resultaten zijn weergegeven in een infographic.

7 Age Friendly Cultural Cities waren in de race 

voor de BNG-bank Lang Leve Kunstprijs.

Roermond kwam, naast winnaar Houten, ook 

heel sterk uit de bus. We schreven erover op 

ons online magazine.

 
Cultuur maakt iedereen zichtbaar
 
INTERNATIONALE SAMENWERKING
De nieuwe regeling Internationale Samenwerking zou 

in 2021 opengaan, maar uit de lopende regeling bleef 

budget over dus die is verlengd. Uiteindelijk is het hele 

budget vrijwel precies opgegaan zonder dat we goede 

aan vragen hoefden af te wijzen. We merken ook in deze 

regeling dat ons Fonds bekender is geworden in de 

erfgoedsector.

In coronatijd werden veel activiteiten eerst uitgesteld, 

en daarna in sommige gevallen in de zomer alsnog 

uit gevoerd – toen er in Europa wel reismogelijkheden 

waren – en in andere gevallen gedigitaliseerd. Dat laatste 

is dé grote ontwikkeling: er werd creatiever gedacht. Dat 

is ook te zien in het portret over Unlocked, van stichting 

Art-Fact samen met Contact Theatre en Fameus, op ons 

online magazine.

Het project Alive and kicking werd genomineerd 

voor de Gouden C 2020: dit was een test case in 

hoeverre ouderen digitaal uit de voeten konden 

en wilden om elkaar internationaal te ontmoeten.

NEDERLAND-DUITSLAND JONGE KUNST
We hebben in deze regeling 7 jaar samengewerkt met 

het Fonds SozioKultur op basis van een memorandum 

of understanding. Dat werd begin 2020 weer getekend, 

voor 2 jaar.

De oude regeling liep af vóór de nieuwe beleids periode 

begon. Vanwege vertragingen door corona is besloten 

de regeling in 2021 te verlengen met 1 jaar. De jaarlijkse 

aanvraagronde van ongeveer 6 weken liep van 1 

maart tot 15 april. Jonge Kunst was oor  spronkelijk een 

participatieregeling, de scheiding tussen participatie 

en educatie werd echter al losser in aanloop naar de 

nieuwe werkwijze. De laatste ronde vond plaats binnen 

de nieuwe regeling Internationale Samen  werking, waarin 

dit tussenschot helemaal weg is.

2021 was 1 van de betere jaren, het aantal aanvragen 

lag boven verwachting en ook de kwaliteit lag hoog, 

met maatschappelijk betrokken met projecten rondom 

het milieu, identiteit en de e-cultuur. Het onderzoek, 

onder meer naar oorzaken van deze piek, volgt in 

voorjaar 2022, om de nog lopende projecten te kunnen 

meenemen.

4 tot 5 maanden voorafgaand aan de openstelling 

organiseren we altijd een Meet&Match-bijeenkomst – 

De MATCH MAKERS waren 

sinds 2018 voor 3 rijkscultuur fondsen actief 

in 16 gemeenten. In 2020 werd besloten dat we 

de Match Makers nog 1 jaar ongewijzigd zouden 

uitvoeren – tot 31 december 2021. De werkwijze 

was gestart als pilot en was zo succesvol dat we 

ermee doorgingen, maar voor continuering is een 

meetinstrument nodig en de keuze of de doelgroep 

alleen urban blijft. Er loopt een onderzoek naar de 

impact, op basis waarvan zal worden besloten 

over de toekomst. Hier lees je meer.

https://cultuurparticipatie.nl/projecten/1095/fresh-ladies-alida-dors-aruna-vermeulen-chantelle-rodgers-en-jolanda-spoel
https://fvcp.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/infographic-opbrengsten-5-jaar-age-friendly-cultural-cities-60b5d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=opQ9ec8BhoA&list=PLg0k0XnS3qNixFGha-1bt6ZNJnMkQzpzh&index=3
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/76/age-friendly-roermond-luisteren-naar-de-behoefte-loont
https://cultuurparticipatie.nl/magazine/103/van-opsluiting-naar-unlocked
https://www.youtube.com/watch?v=4T0ZOQQjf2E
https://www.youtube.com/watch?v=opQ9ec8BhoA&list=PLg0k0XnS3qNixFGha-1bt6ZNJnMkQzpzh&index=4
https://matchmakerscultuur.nl
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In 2021 bracht iedereen veel tijd thuis door. Maar wat 

betekent dat eigenlijk: je thuis voelen? Waar voel je je 

thuis? En wat heb je daarvoor nodig? Dit soort vragen 

vormen de leidraad van Belongings, een coronaproof 

kunstproject van Nederlandse en Duitse jongeren binnen 

de subsidieregeling Nederland-Duitsland Jonge Kunst.

 

die voor de laatste ronde vond in 2020 virtueel plaats. 

In plaats de gebruikelijke van 10 Nederlandse en 10 

Duitse deelnemers hadden we ongeveer 35 Neder-

landse deelnemers. In 2021 hebben we er 50 toe-

gelaten. We hebben externen ingezet voor moderatie en 

voor coaching. Verbonden aan de Meet&Match was dit 

jaar namelijk voor het eerst een reisbudget – waarvan 

niemand gebruik kon maken – en coaching.

De regeling is gericht op het opzetten van een duur-

zame relatie. De commissie let daarbij op inhoudelijke 

innovatie, zodat organisaties niet te vaak voor vergelijk-

bare projecten subsidie aanvragen. We maken gebruik 

van een externe adviescommissie met Nederlandse en 

Duitse commissie leden. 

De aanvragen in één oogopslag

In 2020 is de beleidsperiode 2017-2020 afgesloten in overleg met het ministerie van OCW. We lieten met toestemming van het 

ministerie nog regelingen doorlopen. Die verantwoorden we hier voor 2020-2021. Let op: de tabel is slechts een deel van de 

verantwoording 2021. De overige tabellen over 2021 staan bij de betreffende nieuwe regelingen (in hoofdstuk 1). De volledige 

financiële verantwoording vindt plaats in de jaarrekening.

REGELING AANVRAGEN HONORERINGEN AFWIJZINGEN BEZWAARSCHRIFTEN BEROEPS-

SCHRIFTEN

KLACHTEN AANGEVRAAGD 

BEDRAG

BESTEED BUDGET NOG VAST TE 

STELLEN SUBSIDIE

VASTGESTELDE 

SUBSIDIE

Mediakunst- en erfgoededucatie 160 29 131 0 0 0 e 3.206.698 e 1.491.960 e 1.491.960 e -   

Cultuurmakers van nu 346 98 248 9 0 0 e 1.460.775 e 300.540 e 157.564 e 142.976 

Immaterieel erfgoed 95 35 60 2 0 0 e 814.245 e 284.824 e 282.174 e 2.650 

Immaterieel erfgoed in stedelijke context 60 14 46 0 0 0 e 1.463.657 e 419.000 e 343.000 e 76.000 

Archeologieparticipatie 44 31 13 0 0 0 e 694.004 e 520.545 e 492.045 e 28.500 

Creatief gebruik digitaal erfgoed 95 27 68 0 0 0 e 3.493.090 e 1.019.538 e 970.288 e 49.250 

Erfgoedvrijwilligers 2019-2020 102 68 34 0 0 0 e 441.683 e 299.207 e 272.154 e  27.053 

Vind elkaar in erfgoed. Verken de FARO -wijze 54 21 33 2 0 0 e 923.553 e 372.754 e 365.292 e 7.462 

Brug voor talent 16 8 8 0 0 0 e 1.317.135 e 682.630 e 682.630 e -   

Urban Arts 86 24 62 0 0 0 e 2.084.961 e 599.255 e 599.255 e -   

Each one teach one 32 15 17 0 0 0 e 1.221.937 e 598.853 e 598.853 e -   

Samenwerking Nederland-Duitsland / Jonge kunst 15 8 7 0 0 0 e 246.757 e 106.522 e 106.522 e -   

Internationale samenwerking 2019-2020 101 58 43 0 0 0 e 1.261.431 e 748.485 e 720.985 e 27.500 

Maakruimte voor cultuur 115 47 68 2 0 0 e 1.991.243 e 790.646 e 675.399 e 115.247 

Talent in de regio 24 22 2 0 0 0 e 1.267.335  e 893.278  e 893.278  e -

https://cultuurparticipatie.nl/magazine/72/nederland-duitsland-samen-thuis
https://youtu.be/X7hpo7CRJCQ
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4.2 

Overige activiteiten

Incidentele subsidies
In 2021 ondersteunden we verschillende projecten met 

incidentele subsidies. Sommige daarvan kwamen ten 

laste van een regelingsbudget en worden daarom in de 

bijbehorende overzichten weergegeven, zoals de extra 

honoreringen Talent en Festivals ’21-‘24. Andere vielen 

in de categorie ‘overige activiteiten’ en worden hier 

apart vermeld. 

 
4.3

Samenwerking 
rijkscultuurfondsen

De 6 rijkscultuurfondsen, het Filmfonds, Fonds voor 

Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan 

Fonds, Nederlands Letterenfonds en Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie, dragen zorg voor een belangrijk 

deel van de rijksgesubsidieerde kunst en cultuur. Zij 

bedienen gezamenlijk een breed scala aan makers, 

andere zzp’ers en instellingen in de culturele sector, met 

uitzondering van de rechtstreeks door het ministerie van 

ocw ondersteunde instellingen.

In deze rolverdeling zijn de fondsen, vanuit hun 

inhoudelijke kennis en relatieve afstand tot de politiek 

en het cultuurbeleid, niet alleen deskundig uitvoerder, 

maar ook belangrijk beleidsvoorbereider op hun 

disciplines. Zij beschouwen het als hun opdracht de 

kennis over hun werkterreinen intensief te delen met 

onder meer het ministerie en de Raad voor Cultuur en 

een bijdrage te leveren aan de integrale rijksvisie en 

beleidsontwikkeling.

De onderlinge strategische en beleidsmatige 

samenwerking is inmiddels structureel ingebed in de 

praktijk van de rijkscultuurfondsen. Ze houden elkaar 

goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen en 

vinden elkaar op die terreinen en onderwerpen waar 

gezamenlijk optrekken zinvol en effectief is. 

Deze paragraaf geeft uitdrukking aan die samenwerking 

en is terug te vinden in de jaarverslagen van de zes 

fondsen.

EXTRA STEUNMAATREGELEN IN VERBAND 
MET COVID-19 
De pandemie en de gevolgen daarvan voor de culturele 

en creatieve sector bepaalden voor een belangrijk deel 

de agenda in 2021. Net als in 2020 werd de uitvoering 

van de steunmaatregelen voor de culturele sector 

deels bij de rijkscultuurfondsen belegd. Belangrijk deel 

van de werkzaamheden in 2021 betrof echter ook de 

uitvoering van het zogeheten tweede steunpakket dat 

half november 2020 door het kabinet was vrijgemaakt. 

Hoewel in 2020 aanvankelijk de aandacht vooral uit 

was gegaan naar het in stand houden van de culturele 

infrastructuur, betalingen van kunstenaars en andere 

makers en het op peil houden van productie, werd met 

dat tweede steunpakket een impuls gegeven aan de 

beroepspraktijk van makers en opdrachtgeverschap in 

de culturele en creatieve sector. 

Op verzoek van ocw organiseerden de fondsen in 

overleg met het Steunfonds Rechtensector een (online) 

werkbezoek voor de minister. Op 18 maart 2021 ging 

zij met 14 (ondersteunde) makers uit verschillende 

disciplines rechtsreeks in gesprek aan de hand van 

twee thema’s: overleven en omslag. De makers gaven 

vanuit hun persoonlijke praktijk antwoord op de vragen: 

wat heb je aan de coronasteun gehad en hoe kijk je als 

maker naar de toekomst? Een gezamenlijke evaluatie 

van de corona-steunpakketten vindt vanaf 2022 plaats.

CODES 
Voor het eerst werd van de meerjarig gesubsidieerde 

culturele instellingen gevraagd de verschillende codes, 

te weten de Fair Practice Code, de Governance Code 

Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie te onder-

schrijven en toe te lichten in de aanvragen. Fondsen 

en Raad hanteerden daarbij het principe ‘pas toe en 

leg uit’. De toepassing van de codes maakt in deze 

beleidsperiode deel uit van de monitorgesprekken met 

de culturele instellingen. 

Ruimte voor nieuwe verhalen en inclusie maakt al 

langer een belangrijk onderdeel uit van de gezamen-

lijke strategische agenda. In 2018 droegen de rijks-

cultuurfondsen samen met de Nationale UNESCO 

commissie de urgentie van inclusie in de sector uit. Er 

werden 3 beloftes voor de jaren daarop gedaan die 

door alle fondsen werden onderschreven: op zoek te 

gaan naar verhalen die nu niet gehoord worden; in 

het kader van talent en vernieuwing ruimte te geven, 

niet alleen bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling van 

gevestigd talent, maar juist ook van beginnende makers; 

en vergroting van inclusie en diversiteit in de eigen 

organisaties en adviseursnetwerken. De behaalde 

resultaten op deze doelen worden door de afzonderlijke 

fondsen benoemd in de jaarverslagen.

December 2020 besloten de fondsen een samen-

werking met de Code D&I voort te zetten in de periode 

2021-2024: de uitreiking van de &Awards. Tijdens het 

hybride Event Code D&I op 5 november 2021 ontvingen 

zowel een project als een persoon die zich bijzonder 

hebben ingezet voor een meer inclusieve cultuursector 

de zogeheten &Award. De winnaar van de projectprijs 

(e 20.000) ging naar Stichting The Need for Legacy, die 

zich inspant voor een inclusieve theatergeschiedenis. 

De &Award Persoonsprijs (e 5000) werd verleend aan 

Chafina Bendahman, één van de oprichters van ROSE 

stories. 

HR VOUCHERREGELING
Onderdeel van de arbeidsmarktmiddelen voor 

de culturele en creatieve sector was een door de 

fondsen ingericht vouchersysteem voor meerjarig 

gesubsidieerde instellingen om de HR-expertise te 

vergroten en de Fair Practice Code beter te doen 

landen. Aanvragers konden via uitvoeringsorganisatie 

CAOP een voucher ontvangen om tot e 6000 advies in 

te winnen bij een erkend HR-adviseur. Op deze manier 

konden instellingen op een laagdrempelige manier aan 

de slag gaan met het personeelsbeleid. De uitvoering 

van het voucher systeem vond in de eerste helft van 

2021 plaats: CAOP ontving 67 aanvragen waar 77 

instellingen mee gemoeid waren.

Het merendeel van de ingediende projectplannen betrof 

verzoeken tot ondersteuning bij implementatie van de 

Fair Practice Code, met name op het gebied van eerlijke 

beloning van makers en zzp’ers. De verschillende 

beleidsdomeinen waren redelijk evenwichtig vertegen-

woordigd. In andere gehonoreerde aanvragen stond 

de transitie van een project- en freelance-georiënteerde 

organisatie naar een organisatie met vaste medewerkers 

centraal. Ook werden verschillende aanvragen 

gehonoreerd die tot doel hadden afspraken uit de Code 

Diversiteit & Inclusie in de organisatie in te bedden. Tot 

slot werden de vouchers ingezet voor het versterken van 

de HR-functie door opleidingsplannen te maken of de 

HR-cyclus goed te organiseren.

In 2022 komt er een vervolg op de Voucherregeling, die 

op basis van de bevindingen in 2021 is aangepast en 

uitgebreid. 

JOHANNES VERMEERPRIJS
De Johannes Vermeer Prijs, staatsprijs voor de kunsten, 

wil uitzonderlijk artistiek talent eren en verder stimuleren. 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 100.000 

bestemd voor de realisatie van een speciaal project.  

De jury begeleiding en algehele coördinatie van 

de Johannes Vermeer Prijs was in 2021 voor het 

eerst in handen van de 6 rijkscultuurfondsen, met 

het Mondriaan Fonds als penvoerder. Laureaat was 

beeldend kunstenaar Natasja Kensmil. Zij ontving 

de prijs op 1 november uit handen van toenmalig 

demissionair minister Ingrid van Engelshoven. De 

jury  leden Andrée van Es (voorzitter), Pierre Audi, 

Romana Vrede, Hicham Khalidi en Sjeng Scheijen 

droegen Kensmil unaniem voor vanwege ‘de eigen 

manier waarop zij een verbinding weet te leggen tussen 

INCIDENTELE SUBSIDIES

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 4 Aangevraagd bedrag  e 171.954   

Aantal honoreringen 4 Besteed budget  e 171.954   

Aantal afwijzingen 0 Nog vast te stellen subsidie  e 171.954   

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e - 

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0
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erfgoed en actualiteit, en deze op indringende wijze 

zicht baar op doek en papier maakt’.

MORES.ONLINE 
Bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag Mores.

online kunnen mensen uit de culturele en creatieve 

sector contact opnemen met een vertrouwens persoon. 

Het meldpunt is oorspronkelijk ontstaan in de podium-

kunsten, waarna meer deelsectoren zich aan sloten. In 

2021 hebben de fondsen zich hardgemaakt voor een 

uitbreiding van de scope van Mores.online richting de 

zgn. breedte cultuur – cultuurmakers in de vrije tijd en 

in het onderwijs (binnen- en buitenschools). Het bestuur 

van Mores.online is op verzoek hiertoe uitgebreid 

met een bestuurszetel specifiek aan dit deel van de 

sector verbonden is. Eind 2021 hebben vervolgens 

31 brancheorganisaties en andere organisaties zich 

aangesloten bij het meldpunt. In 2021 ontving Mores.

online 57 meldingen uit verschillende sectoren.

De rijkscultuurfondsen hebben in 2021 het meldpunt 

gezamenlijk financieel ondersteund. Wanneer het advies 

van de commissie Sorgdrager van de Raad van Cultuur 

over grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector is 

afgerond, wordt gekeken op welke manier de financiële 

ondersteuning een meer structurele vorm kan krijgen. 

INNOVATIELABS
Namens de 6 rijkscultuurfondsen voerde het 

Stimulerings fonds Creatieve Industrie samen met 

CLICKNL een open call Innovatielabs uit; makers en 

instellingen uit alle artistieke en creatieve disciplines 

waren welkom een bijdrage aan te vragen voor plannen 

die een impuls geven aan veerkracht in de culturele en 

creatieve sector. Doel was aanvragers uit te nodigen 

toepas bare kennis en werkvormen te ontwikkelen die 

ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaar-

heid van de sector. De respons op de open call was 

veel groter dan verwacht, maar liefst 188 aanvragers 

reageerden met uiteen lopende plannen. Een selectie 

van projecten zal in 2022 uitgevoerd worden. Met 

de Innovatie  labs werd uitvoering gegeven aan de 

aanbevelingen uit het advies van de Raad voor Cultuur 

Onderweg naar overmorgen (november 2020).  

SAMENWERKINGSPILOT INFORMATIELOKET 
CARIBISCH GEBIED
De minister van ocw heeft in het beleidskader voor 

2021-2024 de rijkscultuurfondsen gevraagd de subsidie-

regelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling 

van de regelingen, open te stellen voor aanvragers van 

de 3 Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten 

en de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. 

Eustatius en de toegankelijkheid voor hen te vergroten.

De 6 rijkscultuurfondsen onderzoeken gezamenlijk hoe 

zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken. 

De samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Caribisch Gebied (PBCCG) vormt daar een onderdeel 

van. Penvoerder is het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Doel van de pilot is om de toegankelijkheid en 

bereikbaar heid voor aanvragers in het Caribisch 

deel van het Koninkrijk te vergroten. Het PBCCG is 

gedurende de pilot van 9 maanden het aanspreekpunt 

voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en zal 

verbindend optreden tussen de rijkscultuurfondsen en 

(potentiële) aanvragers. Na de pilot evalueren we zowel 

kwantitatief als kwalitatief wat het effect is geweest op 

de toegankelijkheid van de 6 rijkscultuurfondsen door 

het PBCCG als informatieloket in te zetten en of en hoe 

we de samenwerking kunnen voortzetten.

INTERDISCIPLINAIR AANSPREEKPUNT
Sinds 2017 bieden de 6 fondsen gezamenlijk één 

aanspreek punt aan voor cross-sectorale vragen. Zowel 

projecten die meerdere cultuurgebieden combineren 

als projecten die een duidelijk maatschappelijke 

component hebben, kunnen bij het aanspreekpunt 

terecht voor advies. In nauwe samenwerking met 

een vertegen woordiging vanuit elk fonds onderzoekt 

het aanspreek punt voor (potentiële) aanvragers 

binnen de bestaande regelingen van de fondsen of 

er mogelijkheden zijn. Gezien de drempelverlagende 

werking en de efficiëntie van dit gezamenlijke 

aanvraagloket voor cross-sectorale projecten spraken 

de fondsen begin 2021 de intentie uit tot een 

voortzetting voor de komende jaren. 

COLLEGIALE SAMENWERKING EN OVERLEG 
Net als eerdere jaren, vond intensief en effectief 

structureel overleg plaats van de directeuren over 

strategie en (beleids)ontwikkeling. Ook werd op 

uitvoerend niveau samengewerkt. Zo werkten in 2021 

4 van de 6 fondsen met dezelfde HR-consulent op zzp-

basis. Deze HR-consulent houdt zich onder meer bezig 

met de opstelling van een ontwikkel- en opleidingsplan 

voor de fonds medewerkers.

In het kader van de Europese privacywetgeving 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 

die in mei 2018 in werking trad, maken de fondsen 

gezamenlijk gebruik van een onafhankelijke functionaris 

gegevens bescherming (FG) die toezicht houdt op 

en adviseert over de naleving van de verordening. 

Tevens nemen medewerkers van de fondsen deel aan 

het Fondsen overleg Diversiteit waarin ook de private 

fondsen en het ministerie van ocw vertegenwoordigd 

zijn. Zowel de beleidsadviseurs als juristen van de 

fondsen hebben geregeld overleg.

Controllers bespreken zaken die de financiën aangaan 

en stemmen begrotingsbeheer en verantwoording af. 

IT-medewerkers vervangen elkaar bij afwezigheid en 

wisselen informatie uit.

Er was regelmatig overleg tussen de communicatie-

medewerkers, zowel op het vlak van kennisdeling, 

als in breder extern verband met onder meer de 

communicatieafdeling van ocw en CAOP.

De 5 personeelsvertegenwoordigingen en de ene 

ondernemingsraad wisselen onderling kennis uit. 

Tot slot is er de werkgroep Onderzoek Fondsen die 

zich buigt over evaluaties en onderzoek, en daarover 

regelmatig overleg met het ministerie van ocw voert. De 

werkgroep boog zich in 2021 over de plannen voor een 

gezamenlijke evaluatie van de coronamaatregelen.

Voor verschillende overlegstructuren gold net als in 

2020 wel dat de frequentie van overleg lager was dan 

normaal door de pandemie en als gevolg daarvan de 

grote werkdruk bij de fondsen.
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CORONA

Ook in 2021 zorgde corona voor heel moeilijke 

omstandigheden in de cultuureducatie en -participatie. 

Culturele ontmoetingen waren niet of nauwelijks 

mogelijk: onderwijsinstellingen, culturele instellingen, 

broedplaatsen, repeteerlocaties, oefenruimtes en 

andere locaties waren deels of volledig gesloten, en 

zelfs ontmoetingen thuis waren beperkt. De digitale 

mogelijkheden hebben voor een deel de wereld 

op andere wijze geopend. Ook werden er soms 

oplossingen gevonden op buitenlocaties. Maar veelal 

hebben instellingen en zzp’ers hun vak maar in zeer 

beperkte mate kunnen uitoefenen.

Met diverse, zeer welkome regelingen en coulance 

kon het Fonds in 2021 het veld op dat punt tegemoet 

komen. De zzp’ers waren daarbij een voor ons nog 

vrijwel nieuwe doelgroep. Zij konden binnen een 

impulsregeling subsidie aanvragen om te investeren in 

de eigen ontwikkeling, zodat ze tijdens en na corona 

beter uitgerust waren voor de uitdagingen van deze tijd. 

Het gegeven dat we velen konden helpen maar niet 

alle aanvragers steun konden bieden, bij gebrek aan 

budget, leverde frustratie op bij zowel die aanvragers als 

onze medewerkers.

Onze maatregelen op een rij:

• De coulancemaatregel uit 2020 ‘beschikt=beschikt’ 

(subsidie hoeft niet te worden terug  betaald als 

prestatieafspraken niet worden gehaald vanwege 

COVID-19) liep heel 2021 door.

• De regeling Cultuur van nu: voor projecten die 

inspeelden op de nieuwe situatie en toch meedoen 

aan kunst en cultuur mogelijk maakten.

• De regeling Compensatie Coronacrisis: voor 

extra kosten om projecten aan te passen; of voor 

inkomsten die aanvragers hadden gemist of nog 

zouden missen in de navolgende periode.  

Meerjarig gesubsidieerde instellingen via TOF ’17-

‘20 ontvingen een door het Fonds berekend bedrag.

• Overbruggingssubsidie voor meerjarig gesubsi-

dieerde instellingen voor de eerste helft van 2021.

• Extra bijdrage vanuit het ministerie van VWS via 

OCW voor de regeling Samen Cultuurmaken 

(samenwerking sociaal domein en cultuursector).

• Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers: 

subsidie voor projecten/activiteiten met (via 

instellingen) en voor zzp’ers of erfgoedvrijwilligers.

• Ondersteuning van koepels voor amateurkunst, via 

het LKCA.

IMPULSREGELING VOOR ZZP’ERS EN 
ERFGOEDVRIJWILLIGERS
Begin maart openden we de Impulsregeling voor 

ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers, mogelijk gemaakt door 

het tweede coronasteunpakket van OCW (het eerste 

werd in 2020 doorgevoerd). 4 ‘soorten’ aanvragers 

konden via deze regeling subsidie krijgen: individuele 

zzp’ers en ambachtsbeoefenaars (maximaal € 5.000,),  

instellingen (maximaal 50.000,-), penvoerders CmK 

(maximaal 35.000,-)  en Erfgoedhuizen (maximaal 

20.000,-)

We voorzagen met deze regeling in een enorme 

behoefte, zo bleek uit het hoge aantal aanvragen 

en uit de vele berichten die we ontvingen en die de 

nood in deze groep onderstreepten. Het budget uit 

het tweede coronasteunpakket was snel op door een 

overweldigende hoeveelheid aanvragen door zzp’ers.

Het coronasteunpakket voor het derde kwartaal van 

2021 hebben we per eind september succesvol ingezet 

om aan nog liggende aanvragen tegemoet te komen. 

Dit pakket ging naar zzp’ers en ambachtsbeoefenaars, 

instellingen die met zzp’ers werken en amateur-

kunstkoepels via het LKCA. Zzp’ers zijn een nieuwe 

doelgroep voor het Fonds.

We hebben veel van deze regeling geleerd, onder meer 

dat de meeste zzp’ers zoveel mogelijk (telefonisch) 

begeleid willen worden bij hun aanvraag. We hadden 

dan ook veel persoonlijk contact, uiteraard op afstand. 

Het Fonds heeft een flinke bijdrage kunnen leveren aan 

de sector in deze moeilijke periode.
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CBS NEDERLAND POPULATIE BEVOLKING AANTAL HONORERINGEN

Zuid-Holland 21% 16%

Noord-Holland 16% 20%

Noord-Brabant 14% 8%

Gelderland 12% 9%

Utrecht 8% 11%

Overijssel 7% 7%

Limburg 6% 5%

Fryslân 4% 6%

Groningen 3% 5%

Drenthe 3% 5%

Flevoland 2% 3%

Zeeland 2% 3%

Caribisch deel van het Koninkrijk 2% 2%

ZZP-IMPULSREGELING

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 583 Aangevraagd bedrag  e 2.744.788    

Aantal honoreringen 414 Besteed budget  e 1.882.873    

Aantal afwijzingen 169 Nog vast te stellen subsidie  e 1.861.954   

Aantal bezwaarschriften 19 Vastgestelde subsidie  e 20.919  

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

IMPULSREGELING PENVOERDERS CMK

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 26 Aangevraagd bedrag  e 802.387     

Aantal honoreringen 20 Besteed budget  e 642.387    

Aantal afwijzingen 6 Nog vast te stellen subsidie  e 642.387   

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e -  

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

IMPULSREGELING TRADITIONELE AMBACHTEN

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 37 Aangevraagd bedrag  e 161.948     

Aantal honoreringen 28 Besteed budget  e 111.581    

Aantal afwijzingen 9 Nog vast te stellen subsidie  e 111.581   

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e -  

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

IMPULSREGELING ERFGOEDHUIZEN

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 3 Aangevraagd bedrag  e 237.300      

Aantal honoreringen 1 Besteed budget  e 200.000     

Aantal afwijzingen 2 Nog vast te stellen subsidie  e 200.000    

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e -  

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0

IMPULSREGELING CULTURELE INSTELLINGEN

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 58 Aangevraagd bedrag  e 2.402.992     

Aantal honoreringen 39 Besteed budget  e 1.580.978    

Aantal afwijzingen 19 Nog vast te stellen subsidie  e 1.580.978   

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e -  

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0
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COMPENSATIE CORONACRISIS
Daarnaast kende het Fonds in 2021 de subsidieregeling 

Compensatie coronacrisis.

De sluiting van scholen, het verbod op samenkomsten 

en de afgelasting van evenementen vanwege de 

coronacrisis had een grote impact op de cultuurmakers 

en -mogelijkmakers die door ons gesteund worden. 

Het Fonds stelde middelen ter beschikking om de 

lopende projecten die we subsidiëren in deze tijd te 

blijven steunen. Zo wilden we ervoor zorgen dat zoveel 

mogelijk culturele initiatieven door konden gaan.

Aanvragers konden de subsidie voor 2 doelen inzetten: 

om extra kosten te dekken die door de coronacrisis 

nodig waren om een project voort te kunnen zetten 

of te verplaatsen, en om vanwege de coronacrisis 

gemiste inkomsten te compenseren, zoals publieks- of 

deelnemers bijdragen.

We kregen veel berichten dat amateurcultuurmakers, 

zij het met beperkingen en aangepast aan de nieuwe 

situatie, toch dóór konden. En dat makers en mogelijk-

makers daar baat bij hadden.

“[I]k heb met beide groepen diverse 
nieuwe zaken gedaan als werken 
met bas en drums die ik zelf gemaakt 
heb, veel bodypercussie, improvisatie 
en vopa (opleiding vocal leadership 
te codarts). Beide groepen hebben 
inzicht gegeven van veel meer kennis 
en begrip. Mijn vertrouwen in op deze 
manier lesgeven/werken is extreem 
gegroeid. Ik wil jullie daarom danken 
voor het budget.”

Zangcoach, na subsidie via de Impulsregeling 

ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers – via e-mail

CORONA COMPENSATIEREGELING (INCL. TOF)

AANVRAGEN FINANCIËN

Aantal ontvangen aanvragen 124 Aangevraagd bedrag  e 3.826.036      

Aantal honoreringen 124 Besteed budget  e 3.826.036     

Aantal afwijzingen 0 Nog vast te stellen subsidie  e 3.826.036    

Aantal bezwaarschriften 0 Vastgestelde subsidie  e -  

Aantal beroepschriften 0

Aantal klachten 0
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6.1 Financiële positie 

Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen inzicht in het 

exploitatie resultaat en de financiële positie in 2021. 

Verdiepend inzicht in de financiële positie van het 

Fonds en een meer uitgebreide toelichting hierop is 

beschik baar in de jaarrekening 2021. In de jaarrekening 

is tevens een vergelijking opgenomen gebaseerd op de 

goed gekeurde begroting 2021, zoals vastgesteld in de 

Raad van Toezicht op 2 december 2020. De grootste 

verschillen ten opzichte van de realisatie worden 

hieronder toegelicht.

6.2 Risicomanagement 

De in 2016 vastgestelde risicomatrix, met daarbij 

horende beheersmaatregelen, vormt de basis voor de 

bewaking van zowel de financiële positie en -risico’s, 

als de voortgang van de implementatie van beheers-

maatregelen, als ook de werking van die maatregelen. 

Het uitgangspunt voor de risicomatrix is de omvang 

van de verplichtingen en risico’s voortkomend uit 

de subsidie verstrekking. Daar waar nodig worden 

verbeter voorstellen gedaan en afspraken gemaakt voor 

het implementeren van nieuwe beheersmaatregelen. 

Risico management is een integraal onderdeel van het 

beleid en omvat de onderdelen strategie, operationeel, 

financieel, ict, bedrijfsvoering en (verandering van) 

wet- en regelgeving. Aan de hand van de jaarlijkse 

accountants controle en een uitgebreide risicoanalyse 

wordt vast gesteld of de beheersmaatregelen van 

het Fonds nog steeds naar behoren werken dan wel 

bijstelling behoeven. 

Het Fonds werkt met een risicobeheersing- en controle-

methode die is gebaseerd op functiescheiding. Door 

taken en verantwoordelijkheden duidelijk te scheiden, 

en procedures en controlemomenten zorgvuldig toe 

te passen worden de meeste risico’s afgedekt door 

interne beheersmaatregelen. Het Fonds werkt met een 

risicoanalyse voor de algemene reserve. 

Het belangrijkste strategische risico voor het Fonds is 

de continuïteit in de financiering door het ministerie 

van OCW als subsidiegever. Door het ontvangen 

van de subsidie beschikking voor de beleidsperiode 

2021-2024 is de continuïteit op dit moment voldoende 

gewaarborgd. 

Operationeel ziet het Fonds als grootste risico het 

ontvangen van een gegrond bezwaar als het subsidie-

plafond van een regeling is bereikt. In 2021 zijn diverse 

corona steunpakketten aan de sector ter beschikking 

gesteld. Enkele van deze pakketten richtte zich 

op nieuwe doelgroepen zoals zelfstandige zonder 

personeel. Bijbehorende bezwaren worden gedekt 

vanuit de bestemmingsreserve corona. 

Overige operationele risico’s betreffen met name 

de rechtmatigheid van de te verstrekken subsidies, 

de kwaliteit en tijdigheid van de door het Fonds 

georganiseerde activiteiten, en de ICT-infrastructuur. 

Ook de hoogte van de beschikbare apparaatskosten 

(11,09% van de subsidieverstrekking) staan meerjarig 

onder druk. 

Periodiek worden financiële rapportages opgesteld 

en wordt de financiële positie gecontroleerd. Op basis 

van de financiële risico’s worden plannen zo nodig 

bijgesteld. Tevens vindt er regelmatig afstemming plaats 

tussen de auditcommissie en het bestuur. Ook worden 

aanbevelingen die de externe accountant tijdens 

controles doet, geïmplementeerd in het werkproces. De 

resterende risico’s waarvoor bovengenoemde interne 

beheers maatregelen niet afdoende zijn en waarvoor 

ook geen verzekering mogelijk is kunnen financiële 

gevolgen hebben. De kans dat dergelijke risico’s zich 

daadwerkelijk voltrekken is in de meeste gevallen niet 

groot, de impact daarentegen wel indien het Fonds over 

onvoldoende eigen middelen beschikt om financiële 

tegen vallers te dragen.

Financiële risico’s ten opzichte van medewerkers 

(arbeidsongeschiktheid), bestuurders en toezicht-

houders (aansprakelijkheid), tot slot, heeft het Fonds 

voldoende afgedekt met verplichte en aanvullende 

verzekeringen. Ook inboedel en inventarissen zijn 

voldoende verzekerd tegen brand en schade.

6.3 Reservevorming

Voor het bepalen van de gewenste hoogte van de 

algemene reserve is een intern berekeningskader 

opgesteld, op basis van de reguliere bedrijfsrisico’s van 

het Fonds. Dit zijn onvoorziene extra apparaatskosten, 

kosten voor alsnog te verlenen subsidies als gevolg 

van bezwaarschriften, frictievergoedingen bij meer-

jarige subsidies, oninbare subsidievorderingen en 

afwaardering van activa.

De uitkomst van de hieronder beschreven berekenings-

wijze is een gewenste algemene reserve van 3,4% 

van de gemiddelde jaaromzet. Na de ophoging 

met € 930.000 uit de resterende middelen van de 

beleidsperiode 2017-2020 bedraagt de algemene 

reserve per ultimo 2021 € 1.732.056 en bedraagt 

daarmee 3,87% van de gemiddelde jaaromzet voor 

2021 (€ 44.725.803). 

De gemiddelde jaaromzet 2021 is € 44.725.803. Dit 

wordt met name veroorzaakt door de extra corona 

steun pakketten welke het Fonds in 2021 heeft 

ontvangen.  De gevormde algemene reserve, aan-

gevuld met de voorgenomen toevoeging, is hoger dan 

de gewenste 3,4%.

Het financieel kader voor 2021 is onder druk komen 

te staan door de coronacrisis. Het Fonds heeft 

extra middelen ontvangen om de cultuursector te 

ondersteunen in coronatijd. Dit heeft gezorgd voor 

uitstel op lopende regelingen en extra inzet op de 

regelingen welke gerelateerd zijn aan corona. Dit heeft 

ertoe geleid dat de apparaatskosten hoger zijn dan 

begroot. Daarnaast zijn er enkele regelingen uitgesteld 

naar 2022 wat gevolgen heeft voor het aantal verleende 

subsidies. Met meer inzet is meer productiviteit 

gerealiseerd. Inzet op activiteitenlasten zoals 

monitoring, onderzoek en bijeenkomsten loopt achter 

op realisatie vanwege de inzet op coronaregelingen.

Ook op de interne bedrijfsvoering heeft het Fonds 

hinder ondervonden van de coronacrisis. Met een 

verhoogd ziekteverzuim en minder productiviteit heeft 

het Fonds extra moeten inzetten op externe inhuur. 

Deze kosten worden deels gecompenseerd vanuit 

de steunpakketten maar de ontstane overschrijding 

heeft invloed op het kader gedurende de gehele 

beleidsperiode. Met de sector die weer op begint te 

starten en de vele regelingen die uitgesteld zijn naar 

2022 is het de vraag of het kader van 11,09% in de 

beleidsperiode 2021-2024 realistisch is. Het Fonds gaat 

hierover in gesprek met het Ministerie van OCW.

Financieel kader 2021 Begroting Realisatie Verschil (begroting 
-/- realisatie)

Apparaatskosten

Personeelslasten 4.017.714 4.912.464 -894.750

Materiële lasten 985.643 1.149.165 -163.522

Totaal 5.003.357 6.061.629 -1.058.272

Activiteitenlasten

Programma's en projecten 10.655.463 10.305.472 349.991

Verleende subsidies 86.165.128 85.052.024 1.113.104

Overige activiteitenlasten 1.867.729 703.673 1.164.056

Totaal 98.688.320 96.061.169 2.627.151
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Financieel overzicht 2021-2024 2021 (€)
Personeel 4.912.464

Materieel 1.149.165

Beheerslasten 6.061.629

Subsidiebaten 103.572.661

Totaal 5,85%

Bestemming resultaat 2021 (€)
Bestemmingsfonds OCW

Rentebaten/-lasten 0

Lager vastgestelde subsidies 234.001

Toevoeging 1.537.806

Onttrekking -62.156

Totaal 1.709.651

6.4 Apparaatskosten

Het percentage apparaatskosten in 2020 is 5,94%. 

Dit percentage is gerelateerd aan het totaal van de 

subsidie baten van OCW. Omdat dit percentage de 

totale omvang van de meerjarenregelingen valt blijft het 

percentage apparaatskosten onder druk staan in de 

komende jaren.

6.5 Wet normering 
bezoldiging top
functionarissen (semi)
publieke sector

De leidinggevende topfunctionaris die aan de regels 

van de WNT moet voldoen is de directeur- bestuurder 

van het Fonds. Gedurende 2021 is er geen wisseling 

geweest van directeur-bestuurder, de verantwoording 

van de wet normering bezoldiging topinkomens is 

inzichtelijk in de jaarrekening. 

6.6 Activiteitenlasten 

In 2021 bedragen de totale activiteitenlasten € 96,1 

miljoen. Dit geeft een negatief verschil van € 2,7 

miljoen met de begroting van € 98,8 miljoen. Dit verschil 

wordt verklaard door de verlaagde uitgaven op de 

‘overige activiteitenlasten’ zoals monitoring, onderzoek 

en communicatie. Daarnaast is een deel van het budget 

voor ‘Samen cultuurmaken’ doorgeschoven naar 

volgend jaar.

Bovenstaande tabel geeft de resultaatbestemming 

weer. Voor het verdere verloop van de reserves 

verwijzen wij naar de jaarrekening 2021. De rente, 

opbrengsten uit lager vastgestelde subsidies en het 

surplus op de ‘nog te betalen subsidies’ en ‘nog te 

realiseren apparaatskosten’ voor een viertal regelingen 

alsmede het overschot op de coronaregelingen wordt 

ten gunste gebracht van het Bestemmingsfonds OCW.
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1 Balans (na resultaatbestemming)  

Activa 31-12-2021 (€) 31-12-2020 (€)
Vaste activa

Verbouwing 207.069 0

Inventaris en inrichting 45.747 27.549

ICT 92.446 13.520

Activa in ontwikkeling 0 313.322

II. Totaal materiële vaste activa 345.262 354.391

Waarborgsommen 22.332 0

III. Totaal financiële vaste activa 22.332 0

Totaal vaste activa 367.594 354.391

Vlottende activa

Vordering subsidie OCW 118.776.726 535.000

Overige vorderingen 85.690 314.960

V. Totaal vorderingen 118.862.416 849.960

VII. Liquide middelen 27.402.380 15.493.255

Totaal vlottende activa 146.264.796 16.343.215

TOTAAL ACTIVA 146.632.390 16.697.607

Passiva
Eigen vermogen

I. Algemene Reserve 1.732.056 802.056

II. Bestemmingsreserves 0 0

III. Bestemmingsfonds OCW 3.048.563 2.268.912

Totaal Eigen vermogen 4.780.619 3.070.968

Voorzieningen

V. Voorziening herstelkosten 48.400 0

Totaal voorzieningen 48.400 0

Langlopende schulden

VI. Subsidieverplichtingen 39.321.685 0

VII. Nog te verlenen subsidies 49.181.468 0

VIII. Nog te realiseren apparaatskosten 8.467.161 0

Totaal langlopende schulden 96.970.314 0

Kortlopende schulden

X. Subsidieverplichtingen 19.170.274 4.964.502

XI. Nog te verlenen subsidies 21.632.138 7.590.416

XII. Nog te realiseren apparaatskosten 3.713.811 608.607

XIII. Overige kortlopende schulden 316.834 463.114

Totaal kortlopende schulden 44.833.057 13.626.638

TOTAAL PASSIVA 146.632.390 16.697.607

2 Functionele exploitatierekening  

2021 (€) Begr. 2021 (€) 2020 (€)

BATEN
Opbrengsten

I. Directe opbrengsten

Lager vastgestelde subsidies 234.001 0 157.036

Ingetrokken subsidies 25.787 50.000 121.100

II. Indirecte opbrengsten 0 0 0

Totale opbrengsten 259.788 50.000 278.136

Subsidies/Bijdragen

III. Subsidie OCW

Instellingssubsidie 78.568.868 93.496.034 17.188.680

Projectsubsidies 10.305.472 10.655.463 6.526.692

Niet best. OCW Subsidie voorg periode 1.173.651 0 1.973.989

Niet best. OCW Subsidie RAOCCC 301.999

Middelen RAOCCC 2 4.818.799

Middelen RAOCCC 3 5.543.325

Middelen RAOCCC 4 2.860.547

IV. Overige subsidie/bijdragen

Overige subsidies uit publieke middelen

Bijdrage uit private fondsen

Totale Subsidies/bijdragen 103.572.661 104.151.497 25.689.361

TOTALE BATEN 103.832.449 104.201.497 25.967.497

LASTEN
I. Apparaatskosten

Personeelslasten 4.912.464 4.017.714 4.664.659

Materiele lasten 1.149.165 985.643 948.092

Totale Apparaatskosten 6.061.629 5.003.357 5.612.751

II. Activiteitenlasten

Programma's en projecten 10.305.472 10.655.463 6.526.692

Verleende subsidies 85.052.024 86.165.128 11.482.400

Overige activiteitenlasten 703.673 1.867.729 1.140.681

Totale Activiteitenlasten 96.061.169 98.688.320 19.149.773

TOTALE LASTEN 102.122.798 103.691.677 24.762.524

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.709.651 509.820 1.204.973

Saldo rentebaten/-lasten

EXPLOITATIERESULTAAT 1.709.651 509.820 1.204.973

JAARREKENING



7170

RESULTAATBESTEMMING  

2021 (€) Begr. 2021 (€) 2020 (€)

Bestemmingsfonds OCW
Saldo rentebaten/-lasten

Toevoeging Lager vastgestelde subsidies 234.001 0 157.036

Toevoeging Aanloopregeling SCM 62.156 0 1.973.989

Toevoeging Niet best. OCW Subsidie voorg periode 1.173.651 0 0

Toevoeging Niet best. RAOCCC 301.999 0 0

Onttrekking Aanloopregeling SCM -62.156 0 -926.052

1.709.651 0 1.204.973

In 2021 is de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 gestart. In tijden van corona betekent dit dat er enkele regelingen 

door lopen vanuit 2020 naar 2021. Deze regelingen (op Mediakunst- en Erfgoededucatie na) zijn gesloten in 2021 en 

overschotten komen ten gunste van het bestemmingsfonds OCW. Dit levert een toevoeging aan het bestemmingsfonds op 

van € 1.173.651 wat zichtbaar is op de exploitatierekening onder ‘Niet best. OCW subsidies voorg. beleidsperiode’.

3  Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

3.1 Algemene toelichting
 
DOELSTELLING
De stichting Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is op 

1 september 2007 opgericht en is gevestigd te Utrecht. 

De stichting heeft op grond van artikel 3 van de statuten 

als doel het stimuleren van cultuurparticipatie, opdat 

iedereen in Nederland, te beginnen bij jongeren, actief 

in aanraking komt met ten minste één kunstdiscipline. 

De stichting richt zich op het ontwikkelen, stimuleren, 

sociaal en geografisch spreiden of anderszins 

verbreden of bevorderen van uitingen op het gebied 

van cultuur educatie, amateurkunst en volkscultuur.

In de jaarrekening 2021 is een begroting 2021 

opgenomen gebaseerd op het goedgekeurde kader 

voor het beleidsplan 2021-2024 (brief van het Ministerie 

van OCW, datum 15 september 2020, kenmerk 

25460894) en vastgesteld in de Raad van Toezicht 

op 2 december 2020. Op apparaatskosten is deze 

begroting ongewijzigd. Op de activiteitenlasten zijn, 

met toestemming van de Raad van Toezicht, de corona 

steun pakketten toegevoegd aan de begroting.

3.2  Grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling

 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende 

grondslagen gehanteerd:

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Richtlijn is het Handboek Verantwoording Cultuur-

subsidies Fondsen 2021-2024 en de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, met name RJ 640.

ACTIVA EN PASSIVA
De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale 

waarde, tenzij anders is vermeld.

VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op 

aanschaffingswaarde en verminderd met lineaire 

afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur. Investeringen in materiële 

activa lager dan € 2.500 worden direct ten laste van het 

resultaat gebracht.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten bij Stichting 

Fonds voor Cultuurparticipatie vorderingen, liquide 

middelen, langlopende schulden en kortlopende 

schulden. Financiële instrumenten worden bij de 

eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief 

direct toereken bare kosten. Na de eerste opname 

worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is 

van agio of disagio en direct toerekenbare transactie-

kosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 

nominale waarde. Op vorderingen wordt een nood-

zakelijk geachte voorziening getroffen voor risico van 

oninbaarheid.

EIGEN VERMOGEN
Conform voorschrift van het Ministerie van OCW 

worden lager vastgestelde subsidies en rentebaten 

toegevoegd aan het Bestemmingsfonds OCW. De 

ingetrokken subsidies worden verantwoord onder de 

baten en verrekend met de verantwoorde subsidie 

OCW.

Aan het einde van de cultuurnotaperiode wordt het 

saldo van de “Nog te verlenen subsidies” en “Nog 

te realiseren apparaatskosten” in geval van onder-

besteding via resultaatbestemming toegevoegd aan het 

Bestemmingsfonds OCW. De minister van OCW zal aan 

het einde van de periode een beslissing nemen over de 

resterende middelen in het bestemmingsfonds OCW.

SCHULDEN AAN SUBSIDIEONTVANGERS
Wanneer een beschikking door het FCP is verleend 

voor (meerjarige) subsidies wordt de verplichting 

volledig in het jaar van toekenning opgenomen. De 

schulden aan subsidieontvangers zijn gesplitst in 

een lang- en kortlopend deel. Bij het langlopend deel 

wordt aangegeven in welk jaar de verplichting naar 

verwachting uitbetaald wordt.
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Niet bestede projectsubsidies worden verantwoord 

als vooruit ontvangen subsidies onder de kortlopende 

schulden.

NOG TE VERLENEN SUBSIDIES EN NOG TE 
REALISEREN APPARAATSKOSTEN
De posten Nog te verlenen subsidies en Nog te 

realiseren apparaatskosten betreffen de door OCW 

toegekende meerjarige subsidie voor zover nog niet 

besteed. De toerekening van de nog te besteden 

OCW-subsidie aan de posten Nog te verlenen subsidie 

en Nog te realiseren apparaatskosten geschiedt op 

basis van de verhouding tussen apparaatskosten en 

activiteitenlasten volgens de meerjarenbegroting. In de 

jaarrekening wordt een onderscheid gemaakt in een 

kortlopend deel en een langlopend deel.

RESULTAATBEPALING
De baten en lasten worden toegerekend aan het 

jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, 

verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. Lager vastgestelde 

subsidies worden als directe opbrengst verantwoord in 

het jaar van vaststelling. Lager vastgestelde subsidies 

worden met de rentebaten jaarlijks toegevoegd 

aan het bestemmings fonds OCW. De subsidie van 

OCW wordt voor hetzelfde bedrag verantwoord in de 

exploitatie rekening als de bijbehorende activiteiten- 

en apparaats lasten, zodat matching plaatsvindt. De 

ingetrokken subsidies worden als bate verrekend met 

de verantwoorde subsidie OCW.

Activiteitenlasten worden verantwoord in het jaar waarin 

de verplichtingen zijn aangegaan.

WET NORMERING BEZOLDIGING 
TOPFUNCTIONARISSEN
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 

heeft het FCP zich gehouden aan de Beleidsregel 

toepassing WNT.

3.3  Specifieke waarderings
grondslagen voor de 
bepaling van het resultaat

PENSIOENEN EN ANDERE LANGE TERMIJN 
PERSONEELSBELONINGEN
Ten behoeve van het personeel is een pensioen-

regeling getroffen. Hoewel inhoudelijk sprake is van 

een toegezegde pensioenregeling, vindt verwerking 

in de jaarrekening (in overeenstemming met Richt-

lijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 271.302) plaats 

als toegezegde bijdrageregeling. De pensioen-

regeling wordt als een toegezegde bijdrage regeling 

verantwoord, waarbij het Fonds voor Cultuur participatie 

in het geval van een tekort bij het pensioen fonds 

geen verplichtingen heeft tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige 

premies. Voor zover bekend, zijn er per balans datum 

geen tekorten of overschotten bij het bedrijfstak-

pensioenfonds die van invloed kunnen zijn op de 

omvang van de in de toekomst te betalen premies.

4  Toelichting op de balans

Boekwaarde 
1-1-2021 (€)

Investering 
2021 (€)

Desinvestering
2021 (€)

Afschrijving
2021 (€)

Boekwaarde 
31-12-2021 (€)

Verbouwing 0 229.879 0 22.810 207.069

Inventaris en inrichting 27.549 33.473 0 15.275 45.747

Computerapparatuur en software 13.520 121.156 0 42.230 92.446

Activa in ontwikkeling 313.322 -313.322 0 0 0

Totaal 354.391 71.185 0 80.315 345.262

Materiële vaste activa
In 2017 zijn de geschatte economische levensduren voor 

de diverse investering categorieën als volgt vastgesteld:

• Verbouwing kantoor 10 jaar;

• Inrichting zoals kantoormeubilair, stoffering etc. 10 

jaar;

• Overige met name technische inventaris 5 jaar;

• Computerapparatuur voor individueel gebruik 3 jaar;

• Algemene apparatuur zoals servers en software 5 

jaar.

In de jaarrekening 2020 was sprake van een post ‘activa 

in ontwikkeling’ waarop de te activeren investeringen 

inzichtelijk waren. In 2021 zijn deze investeringen 

geactiveerd en is de afschrijving gestart. De totale 

investering voor de verhuizing vanuit de Kromme Nieuwe-

gracht naar het Daalseplein is uitgekomen op € 381.397 

wat met de daartoe bestemde termijnen zal worden 

afgeschreven in de komen jaren. 

Financiële vaste activa
Met de betrekking van de nieuwe locatie op het Daalse-

plein heeft de verhuurder om een waarborgsom 

gevraagd. Deze is inzichtelijk onder de waarborgsommen 

bij de financiële vaste activa op de balans en bedraagt  

€ 22.332,-. 

Vorderingen
 
VORDERING SUBSIDIE OCW
De volgende subsidies zijn toegekend:

• Projectsubsidie ‘Archeologieparticipatie’ van  

€ 1.000.000 waarvan € 250.000 voor 2021 

(1442243 van 15 november 2018)

• Projectsubsidie ‘Proefprojecten programma FARO’ 

van € 570.000 waarvan € 285.000 voor 2021 

(23596280 van 28 april 2020)

• ‘BIS subsidie 2021-2024 (incl. CMK)’ van  

€ 132.468.968 (25460894 van 17 september 2020)

• Projectsubsidie ‘Erfgoededucatie’ van € 2.400.000 

(25458812 van 17 september 2020)

• Projectsubsidie ‘Erfgoedvrijwilligers lokale 

organisaties’ van € 800.000 (25459107 van 17 

september 2020)

• Projectsubsidie ‘Cultuureducatie’ van € 20.300.000 

(25461004 van 17 september 2020)

• Projectsubsidie ‘Erfgoedmanifestaties’ van  

€ 1.600.000 (25463616 van 17 september 2020)

• Projectsubsidie ‘Internationaal cultuurbeleid’ van 

800.000 (25462525 van 17 september 2020)

• Aanvulling op het 2e corona steunpakket van  

€ 5.717.770 (26001610 van 4 februari 2021)

• Projectsubsidie ‘Aanvullende subsidie TOF B-lijst’ van 

€ 700.000 (27450095 van 30 maart 2021)

• Loon- en prijsbijstelling van € 683.673 (28212516 

van 17 juni 2021)
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• Aanvulling op het 2e corona steunpakket van  

€ 2.897.800 (28500318 van 6 juli 2021)

• Projectsubsidie ‘Samen Cultuurmaken’ van  

€ 10.000.000 (28597566 van 13 juli 2021)

De balanspositie van de ‘Vordering subsidie OCW’ is  

€ 118.776.726. Over de totale beleidsperiode is  

€ 178.903.211 toegekend waarmee in 2021 een 

bedrag van € 60.126.485 is ontvangen.

OVERIGE VORDERINGEN
De post overige vorderingen is als volgt te specificeren:

4.2 Passiva

EIGEN VERMOGEN
 

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Stand per
1-1-2021 (€)

Dotatie Onttrekking Stand per
31-12-2021 (€)

Stand 1 januari 802.056 802.056

Dotatie 930.000 930.000

Onttrekking 0

Stand 31 december 0

802.056 930.000 0 1.732.056

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met signaleringsgrenzen 

op basis waarvan een dotatie dan wel onttrekking 

wordt gedaan. Deze grenzen worden bepaald op basis 

van een berekening van de gewenste hoogte van de 

algemene reserve. De berekeningswijze hiervan is 

onderdeel van de risicoparagraaf van het jaarverslag. 

Met het oog op de nieuwe beleidsperiode en de 

verhoging van de beschikbare middelen heeft het 

ministerie van OCW besloten om een deel van het 

bestemmings fonds vanuit de beleidsperiode 2017-2020 

beschik baar te stellen om de algemene reserve op te 

hogen. Dit besluit bedraagt € 930.000 en is in 2021 

geëffectueerd.

Met deze toevoeging aan de algemene reserve wordt 

de hoogte € 1.732.056. Dit valt binnen de opgestelde 

signaleringswaarde.

BESTEMMINGSFONDS OCW
Het verloop van het bestemmingsfonds OCW is als 

volgt:

De vooruitbetaalde bedragen betreft de huur voor het 

eerste kwartaal 2022 (€ 59.978), de kosten voor de 

verzuimverzekering in 2022 (€ 8.117) en enkele kleinere 

betalingen voor abonnementen in het nieuwe jaar. 

VORDERINGEN OP SUBSIDIEONTVANGERS

Het saldo 2020 betrof twee vorderingen op één 

subsidieontvanger welke onder curatele is gesteld na 

voorgenomen faillissement in 2019. In 2021 heeft de 

curator het faillissement afgewikkeld waardoor deze 

voorziening is afgehandeld.

LIQUIDE MIDDELEN
Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt gebruik 

van schatkistbankieren waardoor het saldo aan 

banktegoeden wordt aangehouden bij het ministerie 

van Financiën. De banktegoeden staan ter vrije 

beschikking. Het FCP kent geen rentebaten vanwege 

schatkistbankieren.

31-12-2021 (€) 31-12-2020 (€)

Vorderingen op subsidieontvangers 0 0

Debiteuren 0 754

Vooruitbetaalde beheerkosten 85.690 24.671

Vooruitbetaalde subsidies 0 267.204

Nog te ontvangen bedragen 0 22.331

85.690 314.960

Datum Bedrag Bedrag

1-1-2021 Beginbalans 2021 2.268.912

31-12-2021 Toevoeging Lager vastgestelde subsidies 234.001

31-12-2021 Toevoeging Aanloopregeling SCM 1.173.651

31-12-2021 Toevoeging Niet best. OCW Subsidie voorg periode 62.156

31-12-2021 Toevoeging Niet best. RAOCCC 301.999

31-12-2021 Onttrekking Ophoging Algemene Reserve -930.000

31-12-2021 Onttrekking Herbestemming SCM - TOF B-lijst -62.156

Totaal ultimo 2021 3.048.562

Uitkomst berekening gewenste hoogte algemene reserve 1.883.886

Signalering ondergrens (-25%) 1.412.914

Signalering bovengrens (+25%) 2.354.857

31-12-2021 (€) 31-12-2020 (€)

Vorderingen op subsidieontvangers 0 46.323

Af: voorziening dubieuze debiteuren 0 -46.323

0 0

31-12-2021 (€) 31-12-2020 (€)

Ministerie van Financiën 27.402.380 15.493.255

27.402.380 15.493.255
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De dotatie van € 234.001 betreft het saldo van de in 

2021 lager vastgestelde subsidies. De dotatie van  

€ 1.173.651 is het resterende saldo op de posten ‘nog 

te besteden subsidies’ en ‘nog te realiseren apparaats-

kosten’ vanuit de beleidsperiode 2017-2020. Deze 

middelen zijn niet uitgegeven in 2021 en worden ten 

gunste gebracht van het Bestemmingsfonds OCW.

In 2020 is het overschot van de projectsubsidie ‘Samen 

Cultuurmaken aanloopregeling’ per abuis gedoteerd 

naar het bestemmingsfonds OCW. Met toestemming 

van het ministerie wordt deze € 62.156 herbestemd 

naar de subsidie voor de TOF B-lijst.

Met het besluit op de resultaatbestemming van de 

beleidsperiode 2017-2020 (30754398 van 10 januari 

2022) heeft het ministerie van OCW het Fonds 

toestemming gegeven om een totaalbedrag van € 

2.206.806 te spenderen aan diverse interne en externe 

projecten. Dit betekent dat het bestemmingsfonds uit 

de volgende reserveringen bestaat:

Voor de opleverkosten van het oude kantoorpand aan 

de Kromme Nieuwegracht is een voorziening aan-

gelegd. De factuur van € 48.400 is ontvangen van de 

Gemeente Utrecht maar er is nog geen consensus over 

de uiteindelijke te betalen kosten.

Omschrijving Bedrag

Transitiebudget FCP 500.000

Ondersteuning B-lijst 2022 682.156

CMK ondersteuning sector ivm corona 160.000

Overschot RAOCCC-middelen 301.999

Nog te bestemmen 1.404.407

Totaal 3.048.562

VOORZIENINGEN 

Stand per
1-1-2021 (€)

Dotatie Onttrekking Stand per
31-12-2021 (€)

Stand 1 januari 0 0

Dotatie 48.400 48.400

Onttrekking 0

Stand 31 december 0 48.400 0 48.400

VERLEENDE SUBSIDIES

Verloop (€)

Stand 1 januari 2021 4.964.502

Bij: verleende subsidies 2021 95.097.292

Af: lager vastgestelde en ingetrokken subsidies -259.788

Af: saldo betalingen op verleende subsidies en ontvangen vorderingen -41.310.047

Stand 31 december 2021 58.491.959

Bij de verleende subsidies 2021 zijn de ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’ op de meerjarenregelingen van TOF 

21-24, CMK 21-24 en SCM (€ 28.993.392) uit de jaarrekening 2020 gepresenteerd als onderdeel van de beleidsperiode 

2021-2024. 

 

31-12-2021 (€) 31-12-2020 (€)

Schulden aan subsidieontvangers langlopend 39.321.685 0

Schulden aan subsidieontvangers kortlopend 19.170.274 4.964.502

58.491.959 4.964.502

Nog te verlenen subsidies en nog te realiseren apparaatskosten 31-12-2021

kort (=< 1 jaar) lang (> 1jaar)

Nog te verlenen subsidies 21.632.138 49.181.468

Nog te realiseren apparaatskosten 3.713.811 8.467.161

25.345.949 57.648.629

Voor de berekening van de kortlopende en langlopende schulden is gekeken naar verplichtingen die, naar verwachting, in 

2022 worden aangegaan met hierbij de volgende uitgangspunten:

• Bij subsidies t/m 25k is voorschot 100% van subsidie bedrag

• Bij subsidies > 25k - t/m 125k is voorschot 90% van subsidie bedrag, 10% bij verantwoording.

• Bij subsidies > 125k is 1e voorschot 50% van subsidie bedrag, na 1 jaar 40% en 10% bij verantwoording.

De bijbehorende ‘nog te realiseren apparaatskosten’ zijn procentueel toegewezen op basis van de ‘nog te verlenen 

subsidies’. Over de gehele beleidsperiode bezien is de positie van post ‘nog te realiseren apparaatskosten’ zorgwekkend. 

Met een beschikbare positie van € 12.180.972 voor de rest van de beleidsperiode lijkt dit onvoldoende. In 2022 wordt met 

het ministerie van OCW besproken welke scenario’s hier mogelijk zijn.



7978

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige kortlopende schulden

31-12-2021 (€) 31-12-2020 (€)

Crediteuren 101.724 146.767

Nog te betalen vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen 114.577 99.205

Reservering verlofuren 62.897 49.114

Af te dragen premies loon aan belastingdienst 0 0

Overige schulden 37.636 168.027

316.834 463.114

4.3  Niet uit balans blijkende 
rechten en verplichtingent

HUUROVEREENKOMST
Voor het kantoor op het Daalseplein in Utrecht Per 

1 oktober is er een huurcontract afgesloten met de 

Daelse Kwint UG. De jaarlijkse kosten zijn € 239.912 

met een looptijd tot 1 oktober 2025. De totale 

verplichting op balansdatum is hiermee € 899.670.

LEASEOVEREENKOMST
De leaseovereenkomst op de printers is per ultimo 

2021 € 23.014, de overeenkomst loopt af op 1 

september 2023. Op de technische inrichting van de 

vergaderzalen is een leasecontract afgesloten met een 

waarde ultimo 2021 van € 12.415.

OVERIGE REGULIERE APPARAATS- EN 
ACTIVITEITENKOSTEN
Met diverse partijen zijn een- en meerjarige 

verplichtingen aangegaan die vallen onder de reguliere 

werkzaam heden. Het totale bedrag aan verplichtingen 

bedraagt hiervoor per ultimo 2021 € 222.673.

5  Toelichting op de staat van baten en lasten

 
5.1 Baten
 
DIRECTE OPBRENGSTEN
 

Realisatie 
2021 (€)

Begroting  
2021 (€)

Realisatie 
2020 (€)

Lager vastgestelde subsidies 234.001 0 157.036

Ingetrokken subsidies 25.787 50.000 121.100

Totaal directe opbrengsten 259.788 50.000 278.136

INDIRECTE OPBRENGSTEN
 

Realisatie 
2021 (€)

Begroting  
2021 (€)

Realisatie 
2020 (€)

Detacheringen 0 0 0

Totaal indirecte opbrengsten 0 0 0

 

Er zijn geen indirecte opbrengsten in 2021.

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN
 

Realisatie 
2021 (€)

Begroting  
2021 (€)

Realisatie 
2020 (€)

III. Subsidie OCW

Instellingssubsidie 91.791.539 93.496.034 17.188.680

Niet best. OCW Subsidie voorg 1.173.651 0 1.973.989

Niet best. OCW Subsidie RAOCCC 301.999 0 0

Projectsubsidies:

Subsidie Archeologieparticipatie 226.680 529.240 293.865

Subsidie EU-Jeugdorkest 18.500 18.500 18.500

Subsidie Digitaal erfgoed 796.538 827.000 223.000

Faro 372.754 389.723 460.277

Samen Cultuurmaken Coronasteun VWS 8.891.000 8.891.000 0

Subsidie CMK 2017-2020 0 0 577.628

Subsidie Impuls Muziekonderwijs PABO 0 0 940.000

Subsidie Erfgoedmanifestaties 0 0 67.117

Int netwerkvorming en projecten 0 0 270.000

Subsidie ICB - HGIS middelen 0 0 86.563

Samen cultuurmaken verbreden 0 0 3.589.742

IV. Overige subsidie/bijdragen 0 0 0

Totale Subsidies/bijdragen 103.572.661 104.151.497 25.689.361

Bij de regelingen die afwijken van de begroting betreft 

het met name regelingen die doorlopen in 2021 waar -

door de uitputting, ondanks het afsluiten van de beleids -

periode, toch doorgang kan vinden in het nieuwe jaar.
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5.2 Lasten
 
APPARAATSKOSTEN PERSONEEL
 

Realisatie 
2021 (€)

Begroting  
2021 (€)

Realisatie 
2020 (€)

Salarissen personeel 2.271.908 2.311.291 1.787.995

Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 363.506 375.273 281.782

Verlofuren 13.372 0 41.537

Sociale lasten 447.912 421.319 356.147

Pensioenlasten 434.842 432.831 326.344

Bijdrage in salariskosten/ontvangen ziekengeld -231.073 0 -87.548

Tijdelijke inhuur derden 1.219.567 190.000 1.772.305

Reiskosten personeel woon-werk 13.165 85.000 7.624

Dienstreizen 531 1.500 565

Overige personeelskosten 378.734 200.500 177.907

4.912.464 4.017.714 4.664.659

Doorbelaste personeelskosten 0 0 0

4.912.464 4.017.714 4.664.659

Als eerste jaar in de nieuwe beleidsperiode was 2021 

erop gericht om met voldoende capaciteit van start te 

gaan. Mede de corona pandemie en de bijbehorende 

vraag om steunpakketten te verstrekken heeft er in 

2021 externe inhuur plaatsgevonden. Daarnaast is er 

ook personele mobiliteit geweest wat in enkele gevallen 

met tijdelijk inhuur is opgevangen. Dit verklaart de 

voornaamste overschrijding, tijdelijke inhuur derden.

De overige personeelskosten kennen een over-

schrijding door een extra aanslag vanuit de verzuim-

verzekering.

FORMATIE
 

2021 2020

Aantal Fte’s Aantal Fte’s

Personeel in dienst per 1-1 46 40,9 33 25,3

Personeel in dienst per 31-12 47 42,3 33 29,7

Personeel in dienst gemiddeld / jaar 46,5 41,6 31,8 28,5

GEGEVENS 2021
 

bedragen x € 1 Mevr. H.G.G.M. Verhoeven

Functiegegevens Directeur-Bestuurder

Aanvang6 en einde functievervulling in 2021 [01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 117.881

Beloningen betaalbaar op termijn € 22.154

Subtotaal € 140.035

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 145.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging € 140.035

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

N.v.t.

WNT-VERANTWOORDING EN BEZOLDIGING 
BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op 

basis van de volgende op de stichting van toepassing 

zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor het FCP is 

€ 145.000. Het weergegeven toepasselijke WNT- 

maximum per persoon of functie is berekend naar rato 

van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens 

de duur) van het dienstverband, waarbij voor de 

berekening de omvang van het dienstverband nooit 

groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het 

WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; 

dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS
Voor de bezoldiging van de directeur van het Fonds 

wordt, net als voor de andere medewerkers, gebruik 

gemaakt van de BBRA-schalen. In 2021 is mevrouw 

H.G.G.M. Verhoeven het gehele jaar in dienst geweest 

in de functie van directeur-bestuurder. De functie van 

directeur-bestuurder is ingeschaald in schaal 15.
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GEGEVENS 2020
 

bedragen x € 1 Mevr. H.G.G.M. 
Verhoeven

Mevr. H.G.G.M. 
Verhoeven

Functiegegevens Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 [01/01] – [03/03] [01/10] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 18.968 € 27.132

Beloningen betaalbaar op termijn € 3.394 € 4.856

Subtotaal € 22.357 € 31.983

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 23.992 € 35.036

Bezoldiging € 22.357 € 31.983

In 2022 worden de salarisschalen van de bestuurders 

van de zes Rijkscultuurfondsen gelijk getrokken op 

schaal 16. De Raad van Toezicht FCP heeft ingestemd 

met deze verhoging.

RAAD VAN TOEZICHT
Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geldt 

een vacatievergoeding per vergadering ter hoogte van 

€ 240 euro. Voor de voorzitter geldt een tarief van € 

360 euro per vergadering.

Het toepasselijke WNT-maximum bedraagt voor de 

voorzitter € 21.750 euro en voor de overige leden  

€ 14.500 euro op jaarbasis.

In 2021 is de voorzitter, Khalid Boutachecourt, 

afgetreden en heeft de Raad van Toezicht verlaten. Tot 

het moment dat de nieuw geworven voorzitter, Mardjan 

Seighali, is gestart in haar rol (1 januari 2022) heeft Ans 

Buys de voorzittersrol ad interim vervuld.

GEGEVENS 2021
 

bedragen x € 1 Dhr. K. 
Boutachecourt

Mevr. J.W.M. 
Buys

Mevr.C. 
Leemereise

Functiegegevens Voorzitter Lid / Voorzitter A.I. Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 01/09 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 4.173 € 4.275 € 5.680

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

€ 14.480 € 16.923 € 14.500

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 4.173 € 4.275 € 5.680

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

GEGEVENS 2020
 

bedragen x € 1 Dhr. K. 
Boutachecourt

Mevr. J.W.M. 
Buys

Mevr.C. 
Leemereise

Functiegegevens Voorzitter Lid / Voorzitter A.I. Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01– 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 4.200 € 1.680 € 2.800

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

€ 20.850 € 13.900 € 13.900
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GEGEVENS 2021
 

bedragen x € 1 Dhr. D.  
Ceder

Dhr. G.J. van der 
Vossen

Mevr. A.M. 
Bruggert

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 19/03 01/01 – 31/12 01/05 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 1.484 € 3.120 € 2.477

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

€ 3.099 € 14.500 € 9.733

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 1.484 € 3.120 € 2.534

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

GEGEVENS 2020
 

bedragen x € 1 Dhr. D.  
Ceder

Dhr. G.J. van der 
Vossen

Mevr. A.M. 
Bruggert

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01– 31/12 01/01 – 31/12 N.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging € 2.640 € 2.160 N.v.t.

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

€ 13.900 € 13.900 N.v.t.

GEGEVENS 2021
 

bedragen x € 1 Dhr. R.J. Quarles 
van Ufford

Mevr. A. 
Koranteng- Kumi

Dhr. R. 
Brave

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/05 – 31/12 01/11 – 31/12 01/11 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 1.698 € 240 € 240

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

€ 9.733 € 2.423 € 2.423

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 1.790 € 240 € 240

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

GEGEVENS 2020
 

bedragen x € 1 Dhr. R.J. Quarles 
van Ufford

Mevr. A. 
Koranteng- Kumi

Dhr. R. 
Brave

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

N.v.t. N.v.t. N.v.t.
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GEGEVENS 2021
 

bedragen x € 1 Dhr. R. Bryson Mevr. F. Spijker

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/11 – 31/12 N.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging € 480 N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 2.423 N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 480 N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.

GEGEVENS 2020
 

bedragen x € 1 Dhr. R. Bryson Mevr. F. Spijker

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 N.v.t. 01/01 – 30/11

Bezoldiging

Bezoldiging N.v.t. € 1.440

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum N.v.t. € 12.723

APPARAATSKOSTEN MATERIEEL
 

Realisatie 
2021 (€)

Begroting  
2021 (€)

Realisatie 
2020 (€)

Huisvestingskosten 308.304 269.343 130.677

Afschrijvingskosten 80.315 70.300 107.070

Algemene publiciteitslasten 111.304 158.000 79.277

Automatiseringskosten 127.594 120.000 109.921

Telefoon 44.964 25.000 43.240

Accountantskosten 79.568 32.000 31.049

Administratiekosten 13.604 12.000 10.878

Representatie 6.855 7.500 3.631

Kantoorbenodigdheden 20.442 40.000 13.943

Abonnementen/vakliteratuur 8.253 4.000 5.181

Advies- en onderzoekskosten 132.501 50.000 238.626

Overige kantoorkosten 17.612 29.500 29.381

Kosten adviescommissies 163.903 138.000 114.410

Kosten Raad van Toezicht 33.946 25.000 25.109

Kosten bezwaarprocedures 0 5.000 5.698

1.149.165 985.643 948.092

Doorbelaste materiële lasten 0 0 0

1.149.165 985.643 948.092

In 2021 heeft het Fonds een onderzoek gestart naar 

de inrichting van de organisatie. Dit is ingegeven door 

een hoge mate van werkdrukervaring, groot verloop 

van personeel in de laatste jaren en de uitdaging 

rondom het realiseren van het beleidsplan 2021-2024. 

Er is gestart met een onderzoek naar de structuur en 

cultuur van de organisatie. De opgehaalde resultaten 

zijn uitgezet in een plan van aanpak waarmee wordt 

gestart in 2022. De kosten voor het onderzoek en 

andere benodigde interventies zijn ondergebracht 

onder de post ‘Advies- en onderzoekskosten’, hetgeen 

de overschrijding op deze post verklaard.

Bij het opstarten van nieuwe regelingen en het 

verstrekken van coronasteun aan de regeling Samen 

Cultuurmaken heeft het Fonds meer dan regulier 

gebruik gemaakt van adviescommissies. Door de 

complexiteit, frequentie en vergaderduur op Samen 

Cultuurmaken heeft het Fonds besloten tot een extra 

vergoeding van 50% aan de commissieleden. Dit 

zorgt voor een overschrijding op de post ‘Kosten 

adviescommissies’.
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PROGRAMMA’S EN PROJECTEN
 

Realisatie 
2021 (€)

Begroting  
2021 (€)

Realisatie 
2020 (€)

Programma- en projectkosten:

Subsidie Archeologieparticipatie 226.680 529.240 293.865

Subsidie EU-Jeugdorkest 18.500 18.500 18.500

Subsidie Digitaal erfgoed 796.538 827.000 223.000

Faro 372.754 389.723 460.277

Samen Cultuurmaken Coronasteun VWS 8.891.000 8.891.000 0

Subsidie CMK 2017-2020 0 0 577.628

Subsidie Impuls Muziekonderwijs 0 0 940.000

Subsidie Erfgoedmanifestaties 0 0 67.117

Int netwerkvorming en projecten 0 0 270.000

Subsidie ICB - HGIS middelen 0 0 86.563

Samen cultuurmaken verbreden 0 0 3.589.742

10.305.472 10.655.463 6.526.692

VERLOOPSTAAT PROJECTSUBSIDIES

 

Omschrijving Toewijzing Bedrag 
toewijzing

Saldo  
1-1-2021

Ontvangen t/m 
verslag jaar

Subsidielasten 
in 2021

Apparaats lasten 
in 2021

Totale kosten 
2021

Totale kosten Saldo nog te 
besteden ultimo 

2021
Subsidie Archeologieparticipatie 1442243 / 15-11-2018 1.000.000 529.240 1.000.000 226.680 0 226.680 697.440 302.560

Subsidie EU-Jeugdorkest 18.500 18.500 18.500 18.500 0 18.500 18.500 0

Subsidie Digitaal erfgoed 5189974 / 21-3-2019 1.166.666 893.666 1.166.666 796.538 0 796.538 1.069.538 97.128

Faro 23596280 / 28-4-2020 920.000 459.723 920.000 372.754 0 372.754 833.031 86.969

Samen Cultuurmaken Coronasteun VWS 28597566 / 13-7-2021 10.000.000 0 10.000.000 8.891.000 1.109.000 10.000.000 10.000.000 0

Totaal 13.105.166 1.901.129 13.105.166 10.305.472 1.109.000 11.414.472 12.618.509 486.657

De subsidie voor het EU-Jeugdorkest is in eerdere 

beleidsperiodes als projectsubsidie uitbetaald. Voor de 

beleidsperiode 2021-2024 is er (nog) geen uitsluitsel 

over de financiering. Het Fonds gaat het gesprek met 

het ministerie van OCW aan over de subsidiering 

van het EU-Jeugdorkest. Om consistent te blijven 

met eerdere jaren wordt deze subsidie hier onder de 

projectsubsidies gepresenteerd. Het saldo van nog te 

besteden projectsubsidies is onderdeel van de post 

‘nog te verlenen subsidies’ op de balans.
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VERLEENDE SUBSIDIES
 

Realisatie 
2021 (€)

Begroting  
2021 (€)

Realisatie 
2020 (€)

CMK 2021-2024 53.879.123 54.000.000 0

CMK Caribisch gebied 214.496 215.000 0

Voorbeeldprojecten Cultuuronderwijs Mediakunst 287.050 355.832 295.000

Voorbeeldprojecten Cultuuronderwijs Erfgoed 482.633 652.723 427.277

Cultuurmakers van nu 98.749 173.068 220.030

Maakruimte voor cultuur 37.200 0 754.899

Meemaak Podia 0 0 369.050

Erfgoedmanifestaties (L&P) 185.871 0 118.754

TOF Compensatie Corona 3.179.108 3.179.108 2.603.900

TOF Kunstfestivals 2021-2024 3.200.000 3.200.000 0

TOF Talentontwikkeling 2021-2024 12.040.000 12.000.000 0

TOF Erfgoedmanifestaties 2021-2024 1.660.000 1.700.000 0

Festivals in de regio 110.224 0 909.420

Immaterieel erfgoed (volkscultuur) 145.814 1.141.188 112.140

IE in stedelijk context 374.000 355.000 45.000

Erfgoedvrijwilligers 107.613 108.406 191.594

Impulsregeling ZZP'ers 1.882.873 1.882.873 0

Impuls beoefenaars van traditionele ambachten 111.581 111.581 0

Impuls culturele instellingen 1.580.978 1.580.978 0

Impuls penvoerders CmK 642.387 642.387 0

Impuls erfgoedhuizen 200.000 200.000 0

Samen cultuurmaken 882.027 2.000.000 0

TOF Talentontwikkeling 2017-2020 (L&P) 442.251 0 442.251

Urban Arts 524.255 525.000 75.000

Each one teach one 549.103 565.250 49.750

Verbinding in Talentontwikkeling 312.000 311.370 370.630

Int netwerkvorming en projecten 403.808 335.364 214.610

Compensatie Corona 646.928 680.000 926.052

Incidentele subsidies 871.952 250.000 136.506

VMBO regeling 0 0 3.220.537

85.052.024 86.165.128 11.482.400

Ten behoeve van een waarheidsgetrouw beeld zijn de 

subsidies van de coronasteunpakketten toegevoegd 

aan de begroting 2021. De onderbenutting ten opzichte 

van begroting betreft voornamelijk het overschot op 

de doorlopende regelingen vanuit de vorige beleids-

periode welke worden afgerekend in 2021.

De incidentele subsidies betreft 12 uitbetalingen 

aan de TOF B-Lijst als ondersteuning voor 2021 met 

een totaalbedrag van € 699.998. Daarnaast zijn er 4 

instellingen voorzien van een incidentele subsidie met 

een totaal bedrag van € 171.954.

91
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CORONA STEUNPAKKETTEN (RAOCCC)

Omschrijving Toewijzing Bedrag 
toewijzing

Saldo  
1-1-2021

Ontvangen t/m 
verslag jaar

Subsidielasten 
in 2021

Apparaats lasten 
in 2021

Totale kosten 
2021

Totale kosten Saldo nog te 
besteden ultimo 

2021
Meerjarenfondsinstellingen RAOCCC 2 24605261 / 18-6-2020 2.942.400 49.727 2.942.400 0 0 0 2.892.673 49.727

Intensivering makersregelingen RAOCCC 2 24605261 / 18-6-2020 1.966.700 1.012.117 1.966.700 846.928 124.615 971.543 1.926.126 40.574

Meerjarenfondsinstellingen RAOCCC 3 26001610 / 4-2-2021 2.573.100 0 2.573.100 2.159.200 239.455 2.398.655 2.398.655 174.445

Overbruggingssubsidie RAOCCC 3 26001610 / 4-2-2021 222.000 0 222.000 222.000 0 222.000 222.000 0

Intensivering makersregelingen RAOCCC 3 26001610 / 4-2-2021 2.922.670 0 2.922.670 2.677.000 245.670 2.922.670 2.922.670 0

Meerjarenfondsinstellingen RAOCCC 4 28500318 / 6-7-2021 997.800 0 997.800 928.100 69.700 997.800 997.800 0

Intensivering makersregelingen RAOCCC 4 28500318 / 6-7-2021 1.900.000 0 1.900.000 1.676.796 185.951 1.862.747 1.862.747 37.253

Totaal 13.524.670 1.061.844 13.524.670 8.510.024 865.391 9.375.415 13.222.671 301.999

In 2021 heeft het Fonds in totaal drie steunpakketten 

voor ondersteuning van de sector in tijden van de 

corona pandemie verstrekt. Alle pakketten bevatten 

ondersteuning van de meerjarengesubsidieerde 

instellingen en een deel om de cultuurmakers te 

ondersteunen. Deze middelen worden vastgesteld 

middels de jaarrekening 2021 en het surplus wordt aan 

het bestemmingsfonds toegevoegd.

OVERIGE ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
 

Realisatie 
2021 (€)

Begroting  
2021 (€)

Realisatie 
2020 (€)

Monitoring en onderzoek 172.231 681.703 90.279

Bijeenkomsten 163.125 742.566 166.758

Ondersteuing amateurkoepels corona (LKCA) 0 0 419.298

Communicatie, promotie en publiciteit 142.958 159.460 363.852

Publiek-private samenwerking 53.125 284.000 90.494

Promotie en campagnes Cultuur zichtbaar maken 0 0 10.000

Vergroten expertise 15.170 0 0

Samenwerking 157.064 0 0

703.673 1.867.729 1.140.681

Vanuit de voorgaande beleidsperiode zijn budgetten 

op ‘Monitoring & onderzoek’, ‘Bijeenkomsten’ en 

‘Communicatie, promotie en publiciteit’ meegenomen 

naar deze beleidsperiode. De komende jaren gaat het 

Fonds zich extra focussen op de verantwoording van 

impact in de sector tegelijkertijd met het afronden van 

de regelingen uit de beleidsperiode 2017-2020 en 

het opstarten van de regelingen in de nieuwe beleids-

periode. In het jaarplan 2022 is een plan opgesteld 

om deze middelen in te zetten zodat de impact van 

de subsidies gedurende de beleidsperiode wordt 

gemonitord.

RENTEBATEN/-LASTEN
 

Realisatie 
2021 (€)

Begroting  
2021 (€)

Realisatie 
2020 (€)

Saldo rentebaten /-lasten 0 0 0

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen.
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6 Overige gegevens

 
CONTROLEVERKLARING
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s.

Utrecht, 23 maart 2022

Mevrouw H.G.G.M. Verhoeven Mevrouw M. Seighali

directeur-bestuurder voorzitter Raad van Toezicht
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BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE FUNCTIE IN DIENST TERMIJNDUUR

Marcel van den Heuvel voorzitter 1 februari 2020 3 jaar

Jurr van Dalen lid 1 februari 2020 3 jaar

Neeltje Holland van Laarhoven lid 1 mei 2020 3 jaar

Annemarie Posset lid 1 oktober 2020 3 jaar

Sahida Somer lid 1 oktober 2020 3 jaar

Benjamin Koolstra (voorzitter)

Barry Lommen (voorzitter)

Paulo Martina (voorzitter)

Daniëlle Koelemij (voorzitter)

Maria van der Aalsvoort (voorzitter)

Allies Swinnen (voorzitter) 

Frank van der Hulst (voorzitter)

Mustapha Akchich

Marjolijn Boersma

Judith Boessen

Sedat Bugdaci

Renee van der Grinten

Dominique Hoozemans

Gerrie Jonker

Ilrish Kensenhuis

Anja van Keulen

Jurjen Klant

Vincent Koreman

Marjanka van Maurik

Ikram El Ouardi

Peter Tol

Sam Uittenboogaart

Marthe de Vet

Mohamed Yusuf Boss

Ronald Straetemans

Margreet Huizing

René Coolen

Aram Haagsman

Natascha Slagtand

Isjah Koppejan

Floor van Donselaar

Stefan Vogels

Alfred Konijnenbelt

Renée van Schijndel

Melanie Tangkau

Juke van Niekerk

Nynke Mulder

Lotte van Dongen

Tibisay Sankatsing Nava

Irene Timmer

Jessica de Jaeger

Ellen de Ruiter

Kristien van der Oever

Mohamed Bouzia

Tania Monteiro

Anneke Beuving

Isis Geurts

Elzo Niemeijer

Veronique de Kwant

Sjoerd van der Linde

Wilma Simons

Mila Ernst

Ayra Kip

Monique Doppert

Zahira Zaandam

Alinde Hoeksma

Anna Elffers

Dave Damen

Stephany Biezen

Max de Beijer

Peter Broekema

Hugo van den Hoek Ostende

Femke Hameetman

Rozemarijn Romeijn

Gerdi Beks

Janine Cloosterman

Christine Ravenhorst

Hellen Hurkens

Hanna Jansen

Anouk Custers

Mira van Kuijeren

BENOEMINGS-
ADVIESCOMMISSIE 

Mevrouw M. Broekhans

De heer S. Feitsma

Mevrouw C. Serkei

Deze personen hebben in 2021 

afscheid genomen als adviseur

Jarrod Francisco

Annet Dekker

Isjah Koppejan

mr. G.J.A.M. van der Vossen RC 

Directeur Holland Strategy, Governance & Finance Group

Lid RvC, voorzitter auditcommissie Novamedia Holding BV

Voorzitter RvT Stichting Altrecht

Lid RvT Stichtingen PCOU en Willibrord

Vice-voorzitter Raad van Advies Raad voor Rechtsbijstand

Waarnemend voorzitter RvC Result Beheer BV

Voorzitter Bestuur Stichting De Wijde Aa

Mevrouw J.W.M. Buys

Voorzitter Raad Kwaliteitsborging Lerarenopleiding HBO

Voorzitter Raad van Toezicht Factorium Podiumkunsten Tilburg

Voorzitter Raad van Toezicht NUT-scholen Geldrop

Voorzitter Bestuur Gastvrij ‘s-Hertogenbosch

Voorzitter Bestuur Vrede Vrijheid Vriendschap

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Erfgoed Brabant 

Lid Raad van Toezicht Leerstoel Cultuur Brabant

Ambassadeur Méér muziek in de klas

Voorzitter Raad van Advies Nieuwste School Tilburg

Vertrouwenspersoon Theater Festival Boulevard

Mevrouw Mr. C.W.M. Leemereise

Executive search consultant, PublicSpirit

bestuurslid JobRotary, Rotary Nerderland

Mevrouw A.M. Bruggert

consultant Telengy

De heer drs. R.J. Quarles van Ufford

Voorzitter Nederlandse Kastelen Stichting

National Representative and Council Member Europa Nostra

Partner ROCAAR Erfgoed Advies

Bestuurslid Stichting Doornenburg

Voorzitter International Council on Monuments and Sites 

International Credentials Committee

Secretaris Stichting Marinus Plantema

Voorzitter Backer Stichting en Collectie

De heer R. Bryson LL.M.

Vennoot Kompas Sports & Entertainment

Eigenaar Bryson Legal & Finance

De heer R. Brave

Eigenaar Entelligence B.V.

Oprichter Tastelink.com

Bestuurslid Internet Society Netherlands

Penningmeester Dutch Startup Foundation

Lid Raad van Advies TechMeUp

Bestuurslid Open State Foundation

Lid Raad van Toezicht de Nederlandse Boekengids

Lid programmaraad omroep Human

Lid Raad van Advies TechTegenCorona

Penningmeester Make Media Great Again

Mevrouw A.O. Koranteng- Kumi MA

Bestuurslid Fossil Free Culture

Bestuurslid Mensen Maken Amsterdam

Bestuurslid Ancienne Belgique (België)

Bestuurslid Sint Lucas Kunstacademie (België)

VOORZITTERS EN LEDEN ADVIESCOMMISSIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE, INCLUSIEF NEVENFUNCTIES 
(PEILDATUM 31 DECEMBER 2021)
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ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

SAMENSTELLING FONDSDIRECTIE 

NAAM VANAF TERMIJN DUUR EINDDATUM BENOEMING (GE)STOPT PER

Gert-Jan van der Vossen 1 maart 2019 1e 4 jaar 1 maart 2024 1 januari 2022

Ans Buys (vice-voorzitter) 1 mei 2014 2e 5 jaar 1 mei 2024 26 januari 2022

Khalid Boutachekourt 1 september 2016 1e 5 jaar 1 september 2021 1 september 2021

Don Ceder 1 september 2017 1e 5 jaar 1 september 2021 19 maart 2021

Carine Leemereise 1 januari 2019 1e 4 jaar 1 januari 2023

Anne Marie Bruggert 1 mei 2021 1e 5 jaar 1 mei 2025

Robert Quarles van Ufford 1 mei 2021 1e 4 jaar 1 mei 2025

Ricardo Bryson 1 november 2021 1e 4 jaar 1 november 2025

Ruben Brave 1 november 2021 1e 4 jaar 1 november 2025

Ama Koranteng- Kumi 1 november 2021 1e 4 jaar 1 november 2025

Mardjan Seighali –voorzitter 1 januari 2022 1e 4 jaar 1 januari 2026

NAAM VANAF TERMIJN DUUR EINDDATUM BENOEMING 

Mevrouw H.G.G.M. Verhoeven 1 maart 2019 1e 5 jaar 1 maart 2024

De directeur-bestuurder is ingeschaald op schaal 15 BBRA

MEDEWERKERS IN DIENST 
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Mevrouw D. Alexander

De heer J.G.H. ten Berge

Mevrouw T. Boogaard

Mevrouw D. Boucharka

De heer M.K. Bul

Mevrouw C. Burggraaf

De heer G.M. Campbell

Mevrouw A. Chamuleau

Mevrouw C.S. Dekker

Mevrouw M. Dekker

De heer J. van Dijk

Mevrouw M.A.B.E. Eij

Mevrouw L.A. Fleers

Mevrouw L.D.  de Fluiter

Mevrouw J.C. Fortuin

Mevrouw K. El Ghamarti

Mevrouw J.C.M. Hazeu

Mevrouw I.C.J. Henzen

Mevrouw M. van den Heuvel

Mevrouw P. Janssen Duyghuysen

De heer A.J.M. Koelemij

Mevrouw N. Kraft

Mevrouw S. de Kruijf

De heer H.D.H. Lubbers

De heer R.E. Melcherts

Mevrouw M.L. van Nieuwenburg

Mevrouw S. Opdam

Mevrouw M.E.A. Peeters

Mevrouw S.N.M. Pierik

Mevrouw K. A. Priem

De heer L. Ravensberg

De heer J.J. van Royen

Mevrouw S.B.M. van Schaik

Mevrouw J.M.J. Senhorst

Mevrouw V.M. Serao

Mevrouw N.P. Simonis

Mevrouw M.L.M. Smolenaars

De heer E.R. Snelders

Mevrouw E.M. Sturkenboom-van Beek

Mevrouw E. Tanir

Mevrouw V.M. van Valkenburg

Mevrouw E.M. van der Veldt

Mevrouw K. Verbeek

De heer A. Verberkmoes

De heer D. Verhoef

Mevrouw H.G.G.M Verhoeven

De heer J.J. Waninge

Mevrouw E.E.M. Willems

De heer G.P.M.  Willers

Mevrouw S. van Zijll

De heer G. van Zolingen
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Filmfonds en Mondriaan Fonds De Verbeelding / De Korte 

Verbeelding

Films (kort en speelfilmlengte) op het snijvlak van 

beeldende kunst en cinematografie, gemaakt 

in een samenwerking tussen kunstenaars en 

producenten.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

en Letterenfonds

Literatuur op het Scherm Dichters/schrijvers maken met vormgevers 

nieuw werk in het digitale domein.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

en Mondriaan Fonds

Voorlichting talent binnen en 

buiten het kunstvakonderwijs 

De fondsen geven gezamenlijk voorlichting 

over o.a. talentontwikkeling en regelingen bij 

de fondsen. Dit gebeurt binnen en buiten het 

kunstvakonderwijs. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

en Mondriaan Fonds

Residency Arita/Japan Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

en het Mondriaan Fonds bieden sinds 2016 

gezamenlijk twee residency perioden aan in de 

Japanse keramiekregio Saga. 

De werkperiode in Japan biedt aan veel-

belovende kunstenaars en ontwerpers de ruimte 

om onderzoek te doen op artistiek en technisch 

gebied en hun eigen werk te ontwikkelen. Een 

belangrijk uitgangspunt van deze residency 

is om speciale technieken te leren binnen de 

oudste keramische industrie van Japan en deze 

in het eigen werk toe te passen.

Filmfonds en Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie

Immerse\Interact / Immerse\

Interact XL

Met de regeling Immerse\Interact worden 

projecten binnen het interdisciplinaire 

medialandschap gestimuleerd. Artistiek 

onderzoek en experiment op het vlak van 

digital storytelling en de inzet van interactieve of 

immersieve media staan hierbij centraal. Voor de 

aanvraagronde van 31 augustus 2021 gold – in 

het kader van de covid-19 steunmaatregelen 

– de mogelijkheid voor een aanvullende 

realiseringsbijdrage: Immerse\Interact XL.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 

Mondriaan Fonds, Fonds voor 

Cultuurparticipatie

Stimuleren Eigentijds gebruik 

ambachten

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en 

Mondriaan Fonds hebben in 2020 een open 

oproep ontwikkeld voor ontwerpers en beeldend 

kunstenaars om een samenwerking aan te gaan 

met één of meerdere ambachts lieden en zo 

eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. 

Het Fonds voor Cultuur participatie zet in op 

eigentijdse beoefening en het borgen van onder 

andere ambachtelijke kennis en vaardigheden 

via de regeling Immaterieel erfgoed. De 

samenwerking krijgt in 2022 een vervolg.

SAMENWERKENDE FONDSEN SAMENWERKING / REGELING BESCHRIJVING

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

en Fonds Podiumkunsten

Upstream Met Upstream ondersteunen zowel het 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie als 

het Fonds Podiumkunsten (de laatste in 

samenwerking met Sena) vernieuwende 

artistieke formats en samenwerkingen binnen 

de Nederlandse pop-/urban muziek. De fondsen 

en Sena willen met behulp van Upstream 

de muziekindustrie in Nederland verbreden 

en versterken, internationaal sterker voor de 

dag laten komen en crossovers naar andere 

disciplines stimuleren.

Fonds Podiumkunsten en Fonds voor 

Cultuurparticipatie

Urban kunstenaars Samenwerking bij de talentontwikkeling van 

jonge urban kunstenaars, die sinds 2018 verder 

is uitgebreid.

Filmfonds en Letterenfonds Books on Screen Organisatie internationale netwerk bijeenkomsten 

voor filmproducenten en rechten managers van 

literaire uitgeverijen.

Fonds Podiumkunsten en 

Letterenfonds

Werkbijdrage theatertekst Gezamenlijke werkbijdrage voor theatertekst met 

het doel de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling 

van het Nederlands theaterrepertoire te 

stimuleren.

Fonds Podiumkunsten en 

Letterenfonds (ism Literatuur 

Vlaanderen, Taalunie, Lira en Sabam)

Toneelschrijfprijs Heeft als doel de Nederlandstalige toneel schrijf-

kunst en de opvoering van Nederlands talig 

toneelwerk onder de aandacht te brengen en 

te stimuleren. De prijs wordt uitgereikt aan de 

auteur van het beste oorspronkelijk Nederlands-

talig toneelwerk. De eerstvolgende oproep vindt 

plaats in 2022. 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 

Mondriaan Fonds en Fonds voor 

Cultuurparticipatie

Digitaal erfgoed Samenwerking met betrekking tot regelingen 

rondom digitaal erfgoed.
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Fonds Podiumkunsten, 

Fonds voor Cultuurparticipatie 

en VSBfonds, in afstemming met 

Mondriaan Fonds

Matchmakers steden Een gezamenlijk netwerk van matchmakers 

in negen steden, waaronder Emmen, Almere 

Emmen Almere en Middelburg/Vlissingen. In 

de steden bewegen zich de cultuurmakers van 

morgen wiens werk en werkwijze onlosmakelijk 

verbonden zijn met de stedelijke dynamiek. Door 

de inzet van matchmakers die geworteld zijn in 

de steden en daar hun werkpraktijk en netwerk 

hebben, boren de fondsen nieuwe netwerken 

aan en bereiken nieuwe potentiële aanvragers. 

Het Mondriaan Fonds heeft in 2017 vier 

regiomakelaars aangesteld in Noord, Midden en 

Zuid-Nederland. Zij hebben een onderzoekende 

en stimulerende rol bij het bereiken van 

potentiële aanvragers, opdrachtgevers en 

adviseurs. Een andere taak is het signaleren 

van nieuwe initiatieven, doelgroepen en andere 

actuele ontwikkelingen op het gebied van 

beeldende kunst en cultureel erfgoed. Tussen 

matchmakers en regiomakelaars organiseren de 

drie fondsen regelmatig afstemming.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 

Fonds Podiumkunsten, Filmfonds, 

Letterenfonds en Mondriaan Fonds

Residency Van Doesburghuis Fondsen bieden sinds 2017 via open oproepen 

gezamenlijk een residency aan in het Van 

Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs waar 

professionele makers hun artistieke praktijk 

verder kunnen ontwikkelen. Gezien de doelgroep 

van professionele makers, neemt het FCP geen 

deel aan deze samenwerking.

Letterenfonds en Fonds 

Podiumkunsten

#NieuweStukken Subsidieregeling sinds november 2018 

voor beginnende schrijvers (ook dichters en 

woordkunstenaars) waarvan de verhalen nog te 

weinig te horen zijn op de Nederlandse podia. 

Er wordt samengewerkt met vijf partners die 

ervaring hebben met het produceren van teksten 

voor het podium, en een netwerk hebben dat 

aanvullend is op het netwerk van de fondsen.

Jaarlijks is er ruimte voor tien beginnende 

schrijvers.

Fonds Podiumkunsten t.b.v. alle 

sectoren

Slecht Weer Fonds Revolverend fonds waaruit festivalorganisaties 

die een tekort hebben opgelopen als gevolg 

van onvoorziene omstandigheden een bijdrage 

kunnen krijgen. Het staat open voor festivals uit 

alle sectoren.

SAMENWERKENDE FONDSEN SAMENWERKING / REGELING BESCHRIJVING

Fonds Podiumkunsten t.b.v. alle 

sectoren

Handelingskader 

inreisverklaring cultuur

Bedoeld om inreizende professionals uit de 

culturele en creatieve sector die door de 

covid-19 uitbraak problemen ondervinden 

aan de grens te ondersteunen, www.inreis-

verklaringcultuur.nl.

Filmfonds, Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie, Letterenfonds 

Cross-overLab Creatief traject van zes maanden met work-

shops, coaching en masterclasses voor 

Nederlandse en Vlaamse professionals uit de 

wereld van fictie, documentaire, animatie, theater 

en games, die de ambitie hebben zich in een 

andere discipline te ontwikkelen. I.s.m. Vlaams 

Audio visueel Fonds, deAuteurs, Literatuur 

Vlaanderen, deBuren, Lira Fonds, Creative 

Europe.

Letterenfonds t.b.v. alle sectoren HR-voucherregeling voor de 

culturele en creatieve sector 

/ Regeling Stage Cultuur 

Inclusief

Subsidieregeling per februari 2021 gericht 

op het bevorderen van de kwaliteit van het 

HRM bij meerjarig gesubsidieerde instellingen 

bij de fondsen. Een HR-voucher kan worden 

aangevraagd voor o.m. het ontwikkelen van 

opleidingsbeleid voor medewerkers, advies over 

de optimale inzet van vrijwilligers, algemene 

scan van het personeelsbeleid en mogelijke 

verbeteringen, begeleiding bij de verdere 

verankering van het diversiteitsbeleid in de 

organisatie, etc.

Eind 2021 is tevens gestart met de inrichting van 

de regeling Stage Cultuur Inclusief, die in 2022 

wordt uitgevoerd.

Fonds Podiumkunsten en 

Letterenfonds

Kwartiermaker Zeeland Pilot per 2021 gericht op het versterken 

van de culturele infrastructuur in Zeeland. 

De kwartiermaker richt zich op het creëren 

van samenwerkingen waarin cultureel veld, 

gemeenten en provincie zich gezamenlijk mede-

eigenaar voelen van de culturele infrastructuur 

inclusief nieuwe initiatieven. 

Alle zes cultuurfondsen Aanspreekpunt 

interdisciplinaire aanvragen

Gezamenlijk aanspreekpunt voor (potentiële) 

aanvragers van projecten die meerdere cultuur-

gebieden combineren en projecten die een 

duidelijk maatschappelijke component hebben.

Filmfonds en Fonds Podiumkunsten Tekstmarkt Kruisbestuivingsprogramma tussen schrijvers 

van Podiumkunsten en filmscenario’s met Zuid 

Afrika

https://www.inreisverklaringcultuur.nl
https://www.inreisverklaringcultuur.nl
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Alle zes cultuurfondsen Johannes Vermeer Prijs De prijs is bestemd voor een opmerkelijk 

getalenteerde, actief werkende kunstenaar die in 

Nederland geboren en/of werkzaam is, en heeft 

als doel een verdiepende impuls te geven aan de 

artistieke praktijk van de laureaat. Het Mondriaan 

Fonds is penvoerder namens de fondsen.

Alle zes cultuurfondsen en het Prins 

Bernhard Cultuurfonds Caribisch 

Gebied

Samenwerking voor vergroting 

bereik Caribisch deel 

Koninkrijk

Samen met het PBCCG stellen de fondsen 

gedurende een pilotperiode van 9 maanden een 

extra aanspreekpunt open voor het Nederlands 

Caribisch gebied. Penvoerder namens de 

fondsen is het Fonds voor cultuurparticipatie.

Alle zes cultuurfondsen Innovatielabs Namens de zes rijkscultuurfondsen voerde het 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met 

CLICKNL een open call Innovatielabs uit; makers 

en instellingen uit alle artistieke en creatieve 

disciplines waren welkom een bijdrage aan te 

vragen voor plannen die een impuls geven aan 

veerkracht in de culturele en creatieve sector.
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Utrecht, maart 2022

© Fonds voor Cultuurparticipatie

Daalseplein 101

3511 SX Utrecht

Postadres:

Postbus 465

3500 AL Utrecht

Tel. +31 (0)30 233 60 30

www.cultuurparticipatie.nl

COLOFON

Het ZBO-verslag 2021 is een uitgave 

van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Samenstelling

Met geen pen

Fotografie

via de betreffende projecten

Vormgeving

GH+O communicatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 

geprobeerd alle rechthebbenden van de in 

deze uitgave opgenomen foto’s te achterhalen. 

Wanneer u meent rechthebbende te zijn van een 

of meerdere foto’s en u bent het niet eens met 

publicatie, dient u contact op te nemen met het 

Fonds voor Cultuurparticipatie.



Oranje Nassaulaan 1 

1075 ah Amsterdam 

Telefoon 020 571 23 45 

 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze 

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

   

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: de raad van toezicht en het bestuur van  

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie te Utrecht. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie te 

Utrecht gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds voor 

Cultuurparticipatie op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met het Handboek verantwoording subsidies 

Cultuurfondsen subsidieperiode 2021-2024; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot 

stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en 

regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 

subsidiebeschikking en in de relevante wet -en regelgeving zoals uitgewerkt 

in paragraaf 2.3 van het Accountantsprotocol subsidies cultuurfondsen 2021-

2024. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de exploitatierekening over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden vallen en het Accountantsprotocol 

subsidies Cultuurfondsen 2021-2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening’.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie zoals vereist in 

de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).  
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent 

dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• het verslag van de raad van toezicht; 

• de overige gegevens; 

• de bijlagen (1 en 2). 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van het Handboek verantwoording subsidies Cultuurfondsen 

subsidieperiode 2021-2024 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 

werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Accountantsprotocol subsidies Cultuurfondsen 

2021-2024 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 

onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek verantwoording subsidies Cultuurfondsen 

subsidieperiode 2021-2024. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met het Handboek verantwoording subsidies Cultuurfondsen subsidieperiode 2021-2024. 

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- 

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en in de relevante 

wet- en regelgeving zoals uitgewerkt in paragraaf 2.3 van het Accountantsprotocol subsidies cultuurfondsen  

2021-2024. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de organisatie. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

het Accountantsprotocol subsidies Cultuurfondsen 2021-2024, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen.  

 

Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 

alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing;  
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 

gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 

het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 

in alle materieel van belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Amsterdam, 30 maart 2022    

 

 

Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

J.J.M. Huijbregts RA  

 

 

 

 

T.C.W. Yau RA 

 

 

 

 

 

 


	Jaarverslag Fonds voor Cultuurparticipatie 2021 incl handtekeningen (1).pdf
	Resultaten 2021
	Aantal aanvragen 2021
	Voorwoord
	Samenvatting
	Onze programma’s: hier maken we werk van
	1.1 Maak het grenzeloos
	1.2 Vind elkaar in cultuur
	1.3 Maakplaats voor cultuur

	We maken zichtbaar wat we doen en bereiken
	Zo maken we mogelijk
	3.1 HR: Flexibele en lerende organisatie
	3.2 Bedrijfsvoering, werkprocessen en ICT
	3.3 Raad van toezicht en bestuur

	Dit deden we óók
	4.1 Afronding 2017-2020
	4.2 Overige activiteiten
	4.3 Samenwerking rijkscultuurfondsen

	Corona
	financiën
	6.1 Financiële positie 
	6.2 Risicomanagement 
	6.3 Reservevorming
	6.4 Apparaatskosten
	6.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector
	6.6 Activiteitenlasten 

	Jaarrekening
	1 Balans (na resultaatbestemming) 
	2 Functionele exploitatierekening 
	3  Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen
	4  Toelichting op de balans
	5  Toelichting op de staat van baten en lasten

	Bijlage 1 Samenstelling Fonds
	Bijlage 2 Samenwerking Rijkscultuurfondsen 


		2022-03-30T17:24:38+0200
	Client IP: 94.211.108.13, Transaction ID: HlVSB79rmdgy5fSlSMbbADSvuK8=
	Jacobus Johannes Marcus Huijbregts
	E-SIGNED by huijbregts@dubois.nl, ID: Signer1


		2022-03-30T17:21:16+0200
	Client IP: 77.163.138.230, Transaction ID: HlVSB79rmdgy5fSlSMbbADSvuK8=
	Timmie Chok Wah Yau
	E-SIGNED by yau@dubois.nl, ID: Signer2




