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H 1. Inleiding

1.1 Achtergrond onderzoek

Sinds 1 januari 2012 is de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik) afgeschaft. Hiermee is een

einde gekomen aan een serie beroepskostenregelingen die kunstenaars sinds 1956 voorzien van

sociale zekerheid. Voor de Wwik bestond de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) en

daarvoor konden kunstenaars aanspraak maken op de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). De

beroepskostenregelingen voorzien kunstenaars in het onderhoud van hun leven en praktijk. Bij

minder inkomsten kon een kunstenaar hierop terugvallen. De beroepskostenregelingen waren

onderdeel van een kunstenaarsbeleid.

In de ledenbrief uit 1991 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt geschetst dat

er na het afschaffen van de BKR in 1987 een onoverzichtelijke situatie ontstond omtrent de

beroepskostenregelingen. In plaats van de BKR werd onder meer een landelijke

beroepskostenregeling ingesteld en uitgevoerd door het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en

Bouwkunst (Fonds BKVB). Naast deze landelijke beroepskostenregeling riep een aantal gemeenten

een eigen beroepskostenregeling in het leven voor kunstenaars die werden afgewezen bij het Fonds

BKVB. Het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars (VVK) had ook nog een beroepskostenregeling

(ledenbrief VNG, 1991).

Om de zaak te vereenvoudigen zijn beroepskostenregelingen vanaf 1992 gecentraliseerd en worden

ze sindsdien uitgevoerd door het Rijk. Oftewel, de gemeenten gaan geen kunstenaarsbeleid meer

voeren, maar een beeldend kunstbeleid. Het geld dat bij gemeenten is vrijgekomen door het

afschaffen van de beroepskostenregeling op gemeentelijk niveau, kunnen de gemeenten inzetten

voor individuele subsidies en andere beeldende kunstactiviteiten (ledenbrief VNG, 1991).

Gemeenten kunnen er dus voor kiezen om binnen hun beeldende kunstbeleid, de beroepspraktijk

van de beeldende kunstenaar te ondersteunen. Hiervoor is een aantal beleidsinstrumenten

beschreven in de brief van de VNG. Een aantal van deze instrumenten is direct gericht op de

kunstenaar, maar het overgrote deel is gericht op het publiek en heeft een indirecte invloed op de

beroepspraktijk van de beeldende kunstenaar. Het beleid van gemeente is hiermee meer gericht op

de ‘afname’ van de beeldende kunst en minder op de beeldende kunstenaar zelf. De laatste stand

van zaken wat betreft de gemeentelijke beleidsinstrumenten beeldende kunst staat in een concept

handreiking van de VNG en dateert uit 2006.

1.2 Aanleiding onderzoek

Het is voor de VNG belangrijk dat er een update komt van de beleidsinstrumenten en hoe deze in de

verschillende gemeenten worden ingezet. Naast de update van de huidige beleidsinstrumenten

beeldende kunst, heeft de VNG aangegeven behoefte te hebben aan een theoretische achtergrond

hiervoor. Een theoretisch kader, waarbinnen de gemeenten hun beleidsinstrumenten nieuwe stijl

kunnen vormgeven. Hiermee wordt bedoeld de beleidsinstrumenten na 1992. Aanvankelijk was het

uitbouwen en updaten van deze theorie voor de VNG nuttig bij de ‘verdediging’ van het gemeentelijk

beeldend kunstbeleid met name richting ministerie van Binnenlandse Zaken en, bij de B&W-

collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Nu de veranderingen in de

decentralisatie-uitkering/geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving per 1 januari 2015 worden
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doorgevoerd en deze opgaat in de algemene uitkering van het gemeentefonds, kan de theorie nuttig

zijn voor het entameren en behouden van een beeldend kunstbeleid van Nederlandse gemeenten.

1.3 Doelstelling en onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is drieledig. Als eerste wordt er onderzoek gedaan naar de huidige stand

van zaken van de beleidsinstrumenten beeldende kunst om de handreiking voor gemeenten van de

VNG uit 2006 te actualiseren. Tevens draagt dit onderzoek bij aan het systematisch uitwerken van

een beeldend kunstbeleid van gemeenten. Als laatste worden de theorie van de artistieke biotoop en

de theorie over beroepspraktijk van de beeldende kunstenaar getoetst in relatie tot het beeldend

kunstbeleid van de gemeentelijke overheid.

De vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: Hoe kunnen de gemeenten in Nederland een

optimaal beeldend kunst klimaat vormgeven?

Binnen een optimaal beeldend kunst klimaat wordt de afname van beeldende kunst bevorderd. Door

een voorwaardenscheppend beleid wordt de beroepspraktijk van beeldende kunstenaars

ondersteund en daarmee de productie gestimuleerd, vanuit de gedachte een duurzaam beeldend

kunst klimaat in de gemeenten te realiseren.

1.4 Leeswijzer

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is eerst gekeken naar de huidige ontwikkelingen op het

gebied van de beeldende kunst sector, de beroepspraktijk en het beleid van gemeenten. Dit is te

lezen in hoofdstuk twee. Vervolgens is een onderzoeksopzet gemaakt voor het empirische onderdeel

van dit onderzoek in hoofdstuk drie. De resultaten en conclusies zijn te lezen in respectievelijk

hoofdstuk vier en vijf.
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H.2 De beroepspraktijk van de beeldende kunstenaar en het

beeldend kunstbeleid van Nederlandse gemeenten

In dit hoofdstuk wordt het huidige discours op het gebied van de beeldende kunst sector, de

beroepspraktijk van de beeldende kunstenaar en het gemeentelijk beeldend kunstbeleid

weergegeven. Aan de hand van een aantal concepten en theorieën vanuit kunstbeleid en

kunstsociologie wordt kort weergegeven welke onderzoeken en ontwikkelingen er zijn. Een

belangrijke invalshoek voor dit theoretisch kader zijn de onderzoeken van socioloog Pascal Gielen. Hij

heeft meerdere onderzoeken gedaan naar de beroepspraktijk van een beeldend kunstenaar en naar

de wereld van de beeldende kunst. Hierin schetst Gielen ontwikkelingen in de maatschappij en hoe

deze invloed hebben op de wereld van de beeldende kunst en de beeldende kunstenaar. Er komen

drie belangrijke ontwikkelingen naar voren, namelijk een maatschappelijke (de globalisatie), een

economische (het postfordisme) en een politieke ontwikkeling (het neoliberalisme). Hieronder volgt

eerst een korte schets van de ontwikkelingen in het cultuurbeleid van Nederland met specifieke

aandacht voor het beleid van de beeldende kunst.

Vervolgens wordt aangegeven hoe de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen

invloed hebben op beeldende kunst sector, de praktijk van de beeldende kunstenaar en het

beeldend kunstbeleid van Nederlandse gemeenten.

2.1 Ontwikkeling van het beeldend kunstbeleid in het kort

Aan de hand van het boek van Roel Pots Cultuur, koningen en democraten, Overheid en cultuur in

Nederland (2000), Gemeentelijk Cultuurbeleid, een handleiding van Cor Wijn (2003) en de

hoofdstukken over beeldende kunst in het Handboek Cultuurbeleid (2012) wordt in deze paragraaf

een beeld geschetst van de ontwikkelingen in het cultuurbeleid van Nederland, met specifieke

aandacht voor het beleid van de beeldende kunst. De ontwikkelingen in het Nederlandse

cultuurbeleid worden geschetst vanaf de jaren vlak voor de Tweede Wereld Oorlog, aangezien het

gemeentelijke cultuurbeleid toen in een stroomversnelling kwam en er meer aandacht was voor de

maatschappelijke en sociale positie van kunstenaars (Pots, 2000). In de jaren na de oorlog werd de

eerste landelijke kunstnota geschreven en kwam er een Raad voor de Kunst. De aandacht voor de

positie van de kunstenaar uitte zich in een voorzieningsfonds voor kunstenaars dat in 1956 werd

omgezet in de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). Het voorzieningsfonds voor kunstenaars werd

in 1935 in het leven geroepen door het ministerie van Sociale Zaken, ingegeven door de crisis van de

jaren twintig en de noodlijdende positie van de kunstenaar. “Het voorzieningsfonds werd de eerste

door de overheid medegefinancierde sociale verzekering voor kunstenaars, en daarmee was het

eerste kunstenaarsbeleid een feit” (Pots, p. 245). De BKR was een regeling waarbij kunstenaars hun

kunst voor een vergoeding aan de gemeente gaven. Het idee daarbij was dat op die manier de

kunstenaars werden ondersteund in hun beroepspraktijk. Tevens leverde het de samenleving iets op,

omdat de gemeente meer kunst tot haar beschikking had.

Vanaf 1965 komt er een verschuiving in het Cultuur en Kunstbeleid. Het Kunstbeleid was niet meer in

dienst van de kunsten maar van de samenleving. Dit kwam voort vanuit het heersende idee van de

maakbare samenleving. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de sociale en culturele ontwikkeling van

de mens en de samenleving. Het Kunstbeleid wordt een welzijnsbeleid (Pots, 2000). Door de nadruk

op de sociale en culturele ontwikkeling van de mens en de samenleving maakt de amateurkunst in
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deze periode een sterke groei door. Ook de BKR kreeg hierdoor te maken met een sterke groei van

deelnemende kunstenaars. De uitgaven op het beeldend kunst terrein groeiden sterk, mede door de

opkomst van kunstuitleen en de inschakeling van de beeldende kunstenaars bij de vormgeving van

de bebouwde omgeving. In deze periode zijn de hoofddoelstellingen van het cultuurbeleid gevormd

die tot op de dag van vandaag in het cultuurbeleid van Rijk, provincies en gemeenten terug te vinden

(Wijn, 2003). Het denken over cultuurbeleid is verder gevormd door de Nota Kunst en Kunstbeleid die

minister Van Doorn in 1976 uitbracht. In de nota werden drie algemene doelstellingen voor het

beleid geformuleerd:

1 Het ontwikkelen en in stand houden van culturele waarden.

2 Het toegankelijk maken van culturele objecten en manifestaties.

3 Het bevorderen van de mogelijkheden voor de bevolking om in culturele waarden te participeren.

In de jaren 80 kwam er een meer autonoom beleid voor de kunsten. Dit betekent dat ze niet meer

een welzijnssaus hadden zoals in de jaren 70. Het welzijnsbeleid richtte zich veelal op de

middenmoot, het autonome beleid richtte zich meer op de top van de kunstwereld. Onder het

autonome beleid van de kunst, hoorde ook een hoge mate van het autonome ‘proces van

cultuurvorming’. De overheid moest niet dirigeren, maar voorwaarden scheppen voor ‘een bloeiend

artistiek en cultureel leven’. Toch sloot dit autonome beleid nauw aan bij de Nota Kunst en

Kunstbeleid. De drieslag, behoud en vernieuwing van culturele waarden, het toegankelijk maken

daarvan, en het bevorderen van cultuurdeelname door de bevolking, waren nog steeds de

uitgangspunten. Met het nieuwe beleid werd de BKR regeling afgeschaft. Met het geld dat daarbij

vrijkwam werd een meer op artistieke-kwalitatieve criteria gebaseerd beleid ontwikkeld in plaats van

een welzijns of sociaal beleid.

In het nieuwe beleid werd aan de hand van de begrippen aanbod, presentatie en afname samen-

hang aangebracht. Een aantal elementen van de BKR bleven echter bestaan, bijvoorbeeld faciliteiten

waardoor kunstenaars bij onvoldoende inkomen tijdelijk in staat konden worden gesteld om hun

beroepsuitoefening te continueren. Het voortbestaan van elementen uit de BKR leidde in 1999 tot de

Wet inkomensvorming kunstenaars (WIK), die in 2005 vervangen werd door de Wet werk en

inkomen kunstenaars (WWIK).

Een andere belangrijke verandering in het beleid vanaf de jaren 80 is de decentralisatie, een

functionele decentralisatie door de oprichting van landelijke culturele Fondsen en een territoriale

decentralisatie door afspraken over de taakverdeling tussen de overheden Rijk, provincies en

gemeenten.

Zo werd er in 1988 het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) en

in 1994 de Mondriaan Stichting ingesteld. Het Fonds BKVB was voornamelijk gericht op het

onderdeel aanbod en productie en de Mondriaan Stichting richtte zich meer op de presentatie en

afname.

Voor de territoriale decentralisatie werd er vanaf 1988 jaarlijks 16 miljoen euro voor beeldend

kunstbeleid aan de twaalf provincies en de vier grootste steden beschikbaar gesteld. De besteding

van deze geldstroom voor Beeldende Kunst en Vormgeving werd vrijgelaten. Dit resulteerde in een

onoverzichtelijk situatie, vooral rondom beroepskostenregelingen. Om de zaak te vereenvoudigen

zijn beroepskostenregelingen vanaf 1992 gecentraliseerd en deze worden sindsdien uitgevoerd door

het Rijk. Oftewel, de gemeenten gaan geen kunstenaarsbeleid meer voeren, maar een beeldend

kunstbeleid. Vanaf 2009 gaat de geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving via een decentralisatie-

uitkering in het gemeentefonds naar de 36 grootste gemeenten. Sinds 1 januari 2012 is de Wet werk

en inkomen kunstenaars (Wwik) afgeschaft (een overgangsregeling gold tot 1 juli 2012). Hiermee is



7

een einde gekomen aan een serie beroepskostenregelingen die sinds 1956 kunstenaars voorzien van

sociale zekerheid. Tevens zijn het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting per 2013 samengevoegd tot

het Mondriaan Fonds en is er een nieuw fonds ingesteld, namelijk het Stimuleringsfonds Creatieve

Industrie. De laatste ontwikkeling is dat de geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving per 1 januari

2015 verandert en opgaat in de algemene uitkering aan gemeenten.

2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen (globalisatie)

Globalisatie is een alsmaar toenemende wereldwijde samenleving. Een van de belangrijkste

kenmerken van de globalisatie is het krimpen van tijd en plaats, zoals Gielen omschrijft in zijn

onderzoek A Possible Art Policy for Peripherial Regions in the World of the Contemporary Visual Arts

(2008) naar het effect van een almaar globaliserende wereld op de beeldende kunstwereld. Het

krimpen van tijd en plaats komt door de toenemende informatietechnologieën. Gielen schetst dat

met de val van de Berlijnse muur het krimpen van tijd en plaats het meest zichtbaar werd in de

wereld van de beeldende kunst. Curatoren en andere deskundigen in de beeldende kunstwereld

haastten zich naar Oost- Europa op zoek naar talent. Na Oost-Europa was Afrika aan de beurt en nu is

het China. Het centrum van de kunstwereld kan zich makkelijk en snel verplaatsen of er bestaan

meerdere centra naast elkaar.

Het krimpen van tijd en plaats maakt de mens en dus ook de kunstenaar mobieler. Dit is van invloed

op het cultuurbeleid van Nederlandse gemeenten. De sociale betekenis van cultuur voor een

gemeente bevindt zich op het gebied van de culturele identiteit van een gemeente (Wijn, 2003). In

De Culturele Stad (2014) omschrijft Wijn dat steden met elkaar de concurrentie aangaan om in de

globaliserende wereld toch welvarend te blijven. Door globalisering wordt de mogelijkheid voor

gemeenten om door beleid een lokale identiteit te bepalen kleiner. Een kunstenaar bindt zich niet

aan een plek of stad. Een goed voorbeeld hiervan zijn Viktor en Rolf. Ze zijn opgeleid in Arnhem,

maar hun bedrijf is gevestigd in Amsterdam. Beide steden zetten ze in als voorbeeld en gaan met

elkaar de concurrentie aan.

2.3 Economische ontwikkelingen (Postfordisme)

Het Postfordisme is een reactie op het Fordisme, naar autofabrikant Henry Ford. Bij het Fordisme

staat de standaardisatie van de productie centraal. Bij de autofabriek van Ford had elke werknemer

bij de productie van een auto, zijn eigen taak of onderdeel van de auto. Er werd niet gepraat op de

werkvloer, alles stond in teken van de productie. Met de intrede van het Postfordisme staan

creativiteit, flexibiliteit en goede communicatie centraal op de werkvloer, de kunstenaar wordt de

model arbeider van het immaterialisme.

Gielen en van Winkel hebben in De hybride kunstenaar (2008) onderzoek gedaan naar de opkomst

van een hybride beroepspraktijk door de opkomst van de creatieve industrie. Het onderzoek wordt in

de context van het Postfordisme geplaatst. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen

significante toename is van een hybride beroepspraktijk. Een verklaring hiervoor wordt gezocht in de

vroege moderne kunstwereld die het laboratorium was voor de nieuwe manier van werken binnen

het Postfordisme. Wel komen de onderzoekers met een typologie van de beeldende kunstenaar,

namelijk:

- De hybride kunstenaar; maakt geen onderscheid tussen autonome beroepspraktijk en wat hij

doet in opdracht of in andere toepassingen.
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- De pluriactieve kunstenaar; werkt autonoom en toegepast, maar maakt hier een duidelijk

onderscheid in.

- De monolytische kunstenaar; houdt zich alleen bezig met autonome beroepspraktijk.

- Het kunstgerelateerde type; zelf niet meer actief als kunstenaar, maar verricht wel werk in

de kunstwereld.

- De niet-kunstactieve; werkt niet als kunstenaar en ook niet meer in de kunstwereld.

Veruit de grootste groep kunstenaars heeft een hybride of pluriactieve beroepspraktijk, namelijk 49,4

% van de ondervraagden gaf aan een hybride of pluriactieve beroepspraktijk te hebben.

In Gemeentelijk Cultuurbeleid, een handleiding (2003) schrijft Wijn dat de economische betekenis van

cultuur voor gemeenten is dat er vanuit wordt gegaan dat culturele voorzieningen in belangrijke

mate kunnen bijdragen aan het revitaliseren van de binnensteden en het aantrekken van nieuwe

bedrijven. Lokale culturele bedrijvigheid, een ‘creatieve stad’, zou zorgen voor een economische

groei (Wijn, 2003). Met de hybride en pluriactieve kunstenaar als model arbeider voor een ‘creatieve

stad’, wordt met het beeldend kunstbeleid sterk ingezet op de economische voordelen. Het

beeldend kunstbeleid wordt een instrument van het economische beleid van de gemeente.

Een andere belangrijke economische ontwikkeling is de crisis die is gestart in 2008. Niet alleen bij het

Rijk is er bezuinigd op cultuur, ook de gemeenten besteden minder geld aan cultuur.

Aan de andere kant heeft de crisis ook gevolgen voor de beroepspraktijk van een beeldende

kunstenaar. Zowel bij de Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars als bij de Nederlandse

Galerie Associatie wordt aangegeven dat kunst een luxe product is en dat de consument in tijden

van crisis minder geld uitgeeft aan luxe producten. De kunstenaar moet steeds meer een cultureel

ondernemer worden om te kunnen overleven. Het beeldend kunstbeleid van gemeenten zet in op

cultureel ondernemerschap voor zowel instellingen als voor de kunstenaar zelf. Cultureel

ondernemerschap wordt ook ingezet om draagvlak te creëren en het bereik van culturele

organisaties te verhogen (Wijn, 2014).

2.4 Politieke ontwikkelingen (Neoliberalisme)

Neoliberalisme is een manier van politiek bedrijven waarbij zoveel mogelijk verantwoordelijkheid

terug op de schouders van het individu wordt gelegd. Dat betekent een einde aan collectieve

arrangementen en een opkomst van privatisering en verzelfstandiging. Een belangrijk begrip binnen

het Neoliberalisme is burgerparticipatie waarbij burgers steeds vaker de verantwoordelijkheid voor

elkaar en voor hun omgeving nemen. De overheid als ondernemer en de opkomst van New Public

Management (NPM) behoren ook tot deze ontwikkeling. Van den Hoogen schetst in zijn onderzoek

Performing Arts and the City (2012), dat de belangrijkste kenmerken van NPM de controle van de

kosten, financiële transparantie en de introductie van het marktmechanisme in de publieke

dienstverlening zijn (Van den Hoogen, 2012).

Een toenemende mate van legitimatie voor het inzetten van publieke gelden voor kunst en cultuur is

het gevolg. Deze legitimatie wordt gevonden in de sociale voordelen van kunst en cultuur. Cultuur in

de brede zin van het woord draagt er aan bij dat mensen (en bedrijven) een bepaalde plaats

verkiezen boven een andere om er te gaan wonen of te gaan recreëren. Gemeenten zetten het

cultuurbeleid in om kunstenaars aan te trekken en te behouden en dus om een goed beeldend kunst

klimaat te creëren. Want ook een goed beeldend kunst klimaat draagt bij aan de aantrekkelijkheid
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van de gemeente om er te gaan wonen of te gaan recreëren. Hiermee wordt het beeldend

kunstbeleid een instrument van het sociale beleid van de gemeente. De legitimatie wordt ook

gevonden in de economische voordelen van kunst en cultuur zoals omschreven in voorgaande

paragraaf.



10

H. 3 Het empirische onderzoek

3.1 De artistieke biotoop

In A Possible Art Policy for Peripherial Regions in the World of the Contemporary Visual Arts (2008)

heeft Gielen onderzoek gedaan naar het effect van een almaar globaliserende wereld op de

beeldende kunstwereld. Hieruit is een tweedimensionaal model ontstaan, de artistieke biotoop. Dit

tweedimensionale model is ontstaan uit het verschil van meer ontwikkelingsgerichte activiteiten en

productgerichte activiteiten aan de ene kant en aan de andere kant de mate van netwerken.

Wanneer de culturele en sociale as nu kruisen, ontstaat er een tweedimensionale ruimte voor kunst

(Gielen, 2008). Zo zijn er vier ruimtes ontstaan die Gielen de domestieke ruimte, de ruimte van

’peers’, de markt ruimte en de civiele ruimte noemt. In deze vier ruimtes zijn verschillende waarden

belangrijk. Hieronder wordt de artistieke biotoop verder uitgelegd.

De artistieke biotoop (Gielen)

De domestieke ruimte (A)

De domestieke ruimte is ontwikkelingsgericht en de mate van netwerken is laag. Dit is de ruimte van

de kunstenaar, zijn huis en/of studio. Waarden die belangrijk zijn in deze ruimte zijn respect, traditie,

rituelen, intimiteit en vertrouwen. De kunstenaar en zijn/haar artistieke praktijk staan centraal in

deze ruimte. De kunstenaar heeft zijn domestieke ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen op

het artistieke vlak. Het is een ruimte waarin afscherming en isolatie centraal staan.

De ruimte van de peers (B)

Deze ruimte is ook ontwikkelingsgericht maar de mate van netwerken is hoog. Dit is de ruimte van de

professionals in de kunstwereld, bijvoorbeeld de academie. De waarden die in deze ruimte belangrijk

zijn, evaluatie, kennis en discussie. Legitimatie onder vakgenoten is in deze ruimte ook van belang.
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De markt ruimte (C)

De ruimte van de markt is productgericht en de mate van netwerken is laag. Dit is de ruimte van de

handel, hierin zijn waarden als competitie, kwantiteit, geld en ruilen belangrijk.

De civiele ruimte (D)

Tot slot is er de civiele ruimte. In deze ruimte is de mate van netwerken hoog en deze ruimte is ook

productgericht. Hierin staan waarden als representatie, kwaliteit, debat, argumenten en publieke

waarden centraal. Legitimatie van activiteiten in de civiele ruimte is ook van belang.

Uit het onderzoek komt naar voren dat deze kwadranten in evenwicht moeten zijn voor een goed

beeldend kunst klimaat en voor een gunstig klimaat voor de beeldende kunstenaar. Deze vier

ruimtes heeft een beeldende kunstenaar nodig voor de uitvoering van zijn beroep op lange termijn.

De artistieke biotoop is van belang voor dit onderzoek omdat de gemeentelijke beleidsinstrumenten

zouden moeten bijdragen tot een balans in deze kwadranten. Een goede balans tussen de vier

ruimtes van de artistieke biotoop zou het ideale plaatje betekenen voor de beeldende kunst wereld

en voor de kunstenaar. Gielen schetst echter in zijn onderzoek dat de ruimte van de markt en de

civiele ruimte door het globalisme, postfordisme en neoliberalisme terrein winnen ten opzichte van

de domestieke ruimte en de ruimte van de peers. Het principe van de markt gaat ook in de andere

ruimtes een rol spelen. Door de komst van New Public Management, waarbij binnen het

overheidsbeleid op meetbare resultaten gestuurd wordt en managementmodellen uit het

bedrijfsleven worden overgenomen, wordt deze ontwikkeling versterkt. Een voorbeeld van New

Public Management is dat musea een organisatiebeleid gaan voeren dat soms strijdig is met de

kernwaarden van musea.

Zoals beschreven in de inleiding voeren gemeenten geen kunstenaarsbeleid, maar een kunstbeleid.

De beleidsinstrumenten van de gemeente dragen daarom eerder bij aan de markt en civiele ruimte

en minder aan de domestieke ruimte en de ruimte van de peers. Het beleid van de overheden is

gebaseerd op de begrippen aanbod, presentatie en afname. Met het aanbod wordt de productie van

de beeldende kunst bedoeld, presentatie staat voor distributie en spreiding en met afname worden

de consumptie en participatie bedoeld. De beleidsinstrumenten rondom aanbod zijn te vinden in de

domestieke ruimte en de ruimte van de peers. De beleidsinstrumenten rondom presentatie en

afname bevinden zich in de markt en civiele ruimte. Vooral de afname kant, de consumptie en

participatie van het publiek, is bij gemeenten belangrijk voor legitimatie van het beeldend

kunstbeleid.

In dit onderzoek wordt er gekeken of de biotoop bruikbaar is voor het ontwikkelen van

gemeentelijke beleidsinstrumenten.

3.2 De gemeentelijke beleidsinstrumenten versus de artistieke biotoop

De beleidsinstrumenten van de gemeenten op het gebied van beeldende kunst zijn eerst binnen de

kwadranten van de biotoop geplaatst. Hierbij is gekeken naar de primaire doelstelling van het

instrument. Dit betreft de instrumenten uit de ledenbrief van de VNG van 1991 aangevuld met

instrumenten uit de VNG handreiking van 2006.
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De domestieke ruimte

Beleidsinstrumenten op het gebied van de domestieke ruimte zijn:

- Werkbeurzen en stipendia

- Leningen (b.v. van Cultuur-Ondernemen)

- Accommodatiebeleid; met name accommodaties als ateliers

- Artists in residence

- Bijdragen aan kunstenaars voor ontwikkeling van tentoonstellingen en projecten etc.

- Collectievorming lokale kunstenaars

De ruimte van de peers

Beleidsinstrumenten op het gebied van de ruimte van de peers zijn:

- Academie

- Steun aan kunstenaarscollectieven

- Broedplaatsenbeleid ( gekoppeld aan creatieve industrie worden ‘ peers’ andere ondernemers

naast of i.p.v. kunstenaars)

De markt ruimte

Beleidsinstrumenten op het gebied van de markt ruimte zijn:

- Kunstkoopregeling (b.v. Mondriaan Fonds)

- Aankopen en opdrachten;

- Bruikleenvergoedingen

- Stimulering van galeries

- Instrumenten gericht op cultureel ondernemerschap

- Percentageregelingen

- Vergoedingen aan kunstenaars voor het exposeren van hun werk (hang- en stagelden)

- Presentatie instellingen

De civiele ruimte

Beleidsinstrumenten op het gebied van de civiele ruimte zijn:

- Ondersteuning van tentoonstellingen, ruimtes, beeldende kunstroutes, stimulering festivals

- Adviescommissies beeldende kunst in gemeenten

- Kunstuitleen

- Doelgroepenbeleid: Stimulering spreiding aanbod in de wijken, kunst in de zorg, kunst als

onderdeel van jongerenwerk

- Beheer en Onderhoud van beeldende kunst (BKOR)

- Centrum voor Beeldende Kunst

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Amateurkunst

- Instituut voor kunstzinnige vorming
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3.3 Onderzoeksopzet van het empirische gedeelte

Het empirische onderzoek bestaat uit kwalitatief onderzoek, namelijk het verzamelen van gegevens,

het analyseren van beleidsplannen en het houden van diepte-interviews met relevante personen van

gemeenten. Aan de hand van de artistieke biotoop wordt het huidige kunstbeleid in kaart gebracht

en geanalyseerd. Door middel van een aantal casestudies van verschillende soorten gemeenten geeft

het onderzoek inzicht in hoe de diverse gemeenten hun beleid vormen, hoe de beleidsinstrumenten

een bijdrage leveren aan de artistieke biotoop. Op welke ruimte ligt de focus? Waar ontbreekt het

aan? En welke stappen kunnen genomen worden om de balans van de kwadranten te optimaliseren?

Met als doel te kijken of theorie van de artistieke biotoop een bijdrage levert aan het vormgeven van

een beeldend kunstbeleid van gemeenten. Er is een keuze gemaakt om per kwadrant één

beleidsinstrument nader te omschrijven en te bestuderen. Per beleidsinstrument zijn twee

gemeenten gezocht die twee uitersten te lijken zijn in het vormgeven van dit beleidsinstrument. De

keuze is vooral gebaseerd op beleidsinstrumenten die sterk onder vuur liggen in het huidige

beeldend kunstbeleid en is in samenspraak gegaan met de VNG.

Voor de domestieke ruimte is het atelierbeleid in Arnhem en Alkmaar onder de loep genomen. Voor

de ruimte van de peers is gekeken naar het broedplaatsenbeleid in Amsterdam en Den Haag. De

galeries zijn nader bekeken voor de marktruimte in Rotterdam en Haarlem. En voor de civiele ruimte

is gekeken naar de Centra voor Beeldende Kunst in Groningen en Dordrecht.

Er is in elk geval contact gelegd met de behandelend gemeenteambtenaar en relevante

(gemeentelijke) stukken zijn bestudeerd. In de interviews met de behandelend ambtenaar is er

gevraagd naar het cultuurbeleid, het beeldend kunstbeleid en het specifieke beleidsinstrument. De

artistieke biotoop is ter sprake gekomen aan de hand van een set kaarten. De set kaarten bestaat uit

twaalf kaarten met elk daarop een waarde behorend tot één van de kwadranten van de biotoop. Per

kwadrant waren er drie kaarten, namelijk:

- Domestieke ruimte: kunstenaar staat centraal, onderzoeken en afschermen.

- Ruimte van de peers: kennisdeling kunstenaars, mening experts en experimenteren en falen.

- Markt ruimte: verkoop, kwantiteit en breed publiek.

- Civiele ruimte: legitimatie, kunstkritiek en kwaliteit.

In de bijlagen is een topic lijst te vinden van de interviews met de beleidsmedewerkers van de

onderzochte gemeenten.

Vervolgens zijn er nog drie interviews gehouden met landelijke koepels van respectievelijk ateliers,

galeries en/of centra voor beeldende kunst, namelijk met het Landen Overleg Ateliers (LOA), de

Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK). Bij

het Landen Overleg Ateliers zijn atelierorganisaties uit zowel Nederland als België aangesloten. In

deze interviews zijn zoveel mogelijk de bevindingen van de interviews met de beleidsmedewerkers

van de gemeenten getoetst.
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H 4 Het gemeentelijke beeldend kunstbeleid

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het empirische onderzoek te lezen. Per beleidsinstrument is

een inleiding geschreven met de actuele stand van zaken rondom dit beleidsinstrument. In deze

inleidingen zijn de gesprekken met de koepelorganisaties LOA, NGA en BBK verwerkt. Vervolgens zijn

er per beleidsinstrument twee casus beschrijvingen van de onderzochte gemeenten te lezen. Deze

zijn opgesteld aan de hand van de cultuurnota en een interview met een beleidsmedewerker op het

gebied van beeldende kunst van de desbetreffende gemeenten. De casusbeschrijvingen geven een

beeld van het kunstbeleid van de gemeenten, maar zijn niet uitputtend. Ze beginnen met een korte

schets wat er in de gemeente aanwezig is op het gebied van de beeldende kunst sector. De

onderzochte steden worden alle geacht een alomvattend cultuurbeleid te voeren, zoals bepaald bij

de toedeling van beeldende kunst gelden door het Rijk aan hen zoals in het Actieplan Cultuurbereik

2001-2008. Gemeenten met een alomvattend cultuurbeleid hebben meestal meer dan 100.000

inwoners en hebben vaak het gehele culturele spectrum in de gemeente, oftewel de gehele culturele

keten (opleiding/educatie, productie, presentatie) is aanwezig (Wijn, 2014). Daarom wordt er in de

korte schets aangegeven of de gemeente wel of geen kunstacademie heeft. Deze heeft invloed op

het beleid dat gemeenten voeren. Volgens Wijn betekent de aanwezigheid van een kunstacademie

dat er in die gemeente atelier- oefen- en presentatieruimten te huren zijn (Wijn, 2014). Tevens wordt

het inwoneraantal benoemd en aangegeven hoeveel kunstenaars er wonen en werken in de

gemeente. Geen enkele gemeenten heeft de precieze gegevens over het aantal kunstenaars en het is

een schatting van de beleidsmedewerker of van een instelling op het gebied van beeldende kunst uit

de gemeente. Vervolgens wordt eerst ingegaan op het algemene cultuurbeleid vanuit de cultuurnota

van de gemeente, daarna op het beeldend kunstbeleid en als laatste wordt het beleidsinstrument

beschreven dat centraal heeft gestaan bij de onderzochte gemeente. Na de casusbeschrijvingen

wordt nog een korte schets gegeven wat de beleidsmedewerker belangrijk vindt ten aanzien van de

artistieke biotoop aan de hand van de set kaarten.

4. 1 Het atelierbeleid

Het atelierbeleid valt in de domestieke ruimte van de artistieke biotoop. Het atelier van de

kunstenaar is de plek waar de kunstenaar centraal staat, zich kan afschermen en onderzoek kan doen

om zich te ontwikkelingen op het artistieke vlak.

“Het voorhanden zijn van een eigen werkruimte of atelier is voor een kunstenaar een cruciale

voorwaarde voor de uitoefening van zijn beroep”, omschrijft Pieter Ligthart in het Handboek

Cultuurbeleid (2012). Onderdeel van het voorwaardenscheppende beleid van gemeenten kan zich

dus uiten in het voorzien in betaalbare werkruimten voor kunstenaars.

Alle onderzochte gemeenten hebben dan ook een vorm van atelierbeleid. Opvallend is dat de

onderzochte gemeenten het vaker hebben over werkruimten dan over ateliers. Dit heeft te maken

met de veranderende beroepspraktijk van de beeldende kunstenaar en daarmee ook andere eisen

aan een werkruimte. Zowel bij het Landen Overleg Ateliers (LOA) als bij de Beroepsvereniging van

Beeldende Kunstenaars (BBK) ziet men dat vooral jonge kunstenaars anders gaan werken. Jonge

(hybride of pluriactieve) kunstenaars zijn flexibeler, ze werken eerder digitaal en kunnen volstaan

met een kleinere tijdelijke ruimte. Maar hebben bijvoorbeeld voor een project een grotere tijdelijke

plek nodig hebben. Bij de oudere generatie kunstenaars is dat vaak anders, ze zijn honkvaster en

hebben inmiddels aardig wat materiaal in een opslag dat niet snel te verplaatsen is.



15

Er vindt ook een verschuiving plaats in de uitstraling van de werkruimtes. Het is niet meer het

typische atelier, panden met meerdere werkruimtes treden naar buiten, hebben een naam en maken

promotie, aldus het LOA.

De economische crisis speelt een rol in het atelierbeleid. Gemeenten moeten bezuinigen en de

vastgoedsector stagneert. Hierdoor zetten gemeenten vaker in op vullen van tijdelijke leegstand dan

op het creëren van nieuwe en permanente ateliers.

Aan de afnamekant van het atelierbeleid speelt de economische crisis ook een rol. Door de crisis en

het afschaffen van de Wwik hebben kunstenaars het moeilijk. Bij de BBK hebben ze het afgelopen

jaar opvallend veel slecht nieuws gesprekken gevoerd. Kunstenaars die niet meer het hoofd boven

water houden. Volgens de BBK is dit een direct gevolg van het afschaffen van de Wwik, dit was een

mooie regeling om op terug te vallen in mindere tijden. Kunstenaars komen nu in de bijstand en deze

is niet ingericht voor een zelfstandige. Ze zijn minder vrij en het is maar de vraag of ze hun

beroepspraktijk kunnen voortzetten volgens de BBK. De BBK merkt ook de verschuiving bij

gemeenten naar een beleid gericht op tijdelijke panden. Dat is volgens deze organisatie

problematisch als het gaat om het juridische aspect, de huurder heeft minder rechten.

Uit de gesprekken met het LOA kwam naar voren dat ook de atelierorganisaties merken dat

kunstenaars het moeilijk hebben, de huur wordt niet meer betaald, er is een betalingsachterstand of

de huur wordt opgezegd. Er is wel nog steeds vraag naar permanente ateliers, maar deze zijn relatief

duurder dan de tijdelijke ateliers. In tijden van crisis, kiest men de goedkopere optie. Woon-

werkruimtes zijn door dalende inkomsten van kunstenaars in trek. Het is vaak goedkoper om

eenmaal een huur te betalen dan tweemaal een ruimte te huren. Aanbod en afname zijn moeilijk op

elkaar af te stemmen en hierdoor zijn er aan de ene kant wachtlijsten voor ateliers en aan de andere

kant is er leegstand. De atelierorganisaties voelen ook de crisis vanuit de gemeenten, ze krijgen

minder subsidie maar wel meer doelen mee. Het LOA geeft aan dat ze hierdoor klem komen te zitten

en op zoek gaan naar nieuwe doelgroepen. Het is voor een atelierorganisatie lastig dat de subsidie

vanuit de afdeling Cultuur komt, maar dat de zaken met de afdeling Vastgoed moeten worden

afgehandeld.

Van de onderzochte gemeenten hebben de grote gemeenten het uitvoeren van het atelierbeleid

uitbesteed aan een atelierorganisatie in de vorm van een stichting. Zo heeft bijvoorbeeld Arnhem de

Stichting Atelierbeheer SLAK. Deze stichting krijgt subsidie van de gemeente om ateliervoorzieningen

te creëren dan wel te verhuren. De toewijzing van de ateliers gaat via de stichting. De wat kleinere

gemeenten beperken zich eerder tot alleen de verhuur van tijdelijke ateliers, zoals in Alkmaar. Op de

volgende pagina’s wordt het beleid van de gemeente Arnhem en de gemeente Alkmaar uitgebreid

behandeld.
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Casus

Gemeente Arnhem: Het creatieve vermogen van de stad zichtbaar maken, ook via werkruimtes

voor kunstenaars

De gemeente Arnhem valt, met haar 149 827 (stand 1 januari 2013) inwoners, onder de negen

gemeenten met het grootste cultuuraanbod van Nederland. In Arnhem is de gehele culturele keten

(opleiding/educatie, productie, presentatie) aanwezig voor alle kunstvormen. Op het gebied van

beeldende kunst zijn dat de bachelor en master opleidingen in Fine Arts van ArtEZ. De belangrijkste

presentatie instellingen van Arnhem zijn Museum Arnhem en Showroom Arnhem. De

beleidsmedewerker schat dat er zo’n 450 beeldende kunstenaars en collectieven werken en wonen

in de stad Arnhem en deze vertegenwoordigen onder andere de kant van de productie.

Arnhem, culturele hoofdstad van het Oosten

In de cultuurnota Stroom van de gemeente Arnhem beschrijft de gemeente de positie van Arnhem,

als culturele hoofdstad van het Oosten, vanaf 2012 en voor de komende jaren.

In de nota staan de belangrijkste doelstellingen op het gebied van cultuur, namelijk:

- verbreding van cultuurbereik en participatie;

- versterking van de culturele keten;

- en profilering en vitalisering van het culturele klimaat.

Cultuur plaatst de gemeente Arnhem in een breder perspectief van waarde creatie. Cultuurbeleid is

daarmee één van de instrumenten om de demografische opbouw en de spreiding van inkomens- en

opleidingsniveau in balans te brengen en de stad daarmee bestendig te maken voor de toekomst.

(cultuurnota Arnhem, 2011).

Beeldend kunstbeleid: publieksbereik, samenwerken en professionaliseren

Het beeldend kunstbeleid in Arnhem maakt onderdeel uit van het cultuurbeleid. Er zijn geen

specifieke speerpunten voor het beeldend kunstbeleid geformuleerd, het beleid sluit aan bij de

speerpunten zoals vermeld in de cultuurnota. De verbreding van cultuurbereik en participatie is

vertaald naar publieksbereik, het versterken van de culturele keten gaat over samenwerken en het

professionaliseren heeft te maken met de profilering en vitalisering van het culturele klimaat. Alles

draagt bij aan het creatieve vermogen van de stad zichtbaar maken.

Als eerste ondersteunt de gemeente Arnhem de beeldende kunst sector en daarmee indirect de

beroepspraktijk van de beeldende kunstenaar via de instellingen op het gebied van beeldende kunst.

De gemeente geeft subsidie aan het Platform beeldende kunst, in dit Platform zijn alle professionele

beeldende kunstinstellingen uit Arnhem vertegenwoordigd. Bij het Platform zijn galeries en de

kunstuitleen aangesloten. Het Museum Arnhem voorheen het Museum voor Moderne Kunst Arnhem

is vertegenwoordigd in het platform, maar ook Sonsbeek Internationaal. Daarnaast zijn organisaties

als PlaatsMaken, met een eigen productiehuis waar kunstenaars kunnen experimenteren met

traditionele en digitale technieken en de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars, GBK,

vertegenwoordigd. Dit Platform heeft van de gemeente Arnhem de opdracht gekregen om de

komende vier jaar de aandacht en de markt voor beeldende kunst te vergroten bij publiek en

bedrijfsleven. Het Platform doet dit door kansen te signaleren en daar op in te spelen met originele

projecten en een gezamenlijke marketing. Het Platform oftewel netwerk Beeldende Kunst Arnhem

wil professionele instellingen en organisaties voor beeldende kunst in Arnhem met elkaar verbinden.
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Daarbij wil het gezamenlijk optrekken in de communicatie en presentatie naar publiek (bron website

platform). Het ondersteunen van dit Platform sluit aan bij de speerpunten publieksbereik,

samenwerken en professionaliseren.

Naast het subsidiëren van instellingen op het gebied van beeldende kunst, heeft de gemeente

Arnhem een opdrachtenbeleid rondom de beeldende kunst in de openbare ruimte. Per jaar zijn er

een aantal kunstopdrachten, variërend van grote tot kleine opdrachten. Bij de grote opdrachten is

een adviescommissie betrokken. Onderhoud en beheer maken een belangrijk onderdeel uit van het

opdrachtenbeleid. De kosten voor onderhoud en beheer moeten zo laag mogelijk blijven. Dit heeft

gevolgen voor het ontwerp en materiaalkeuze van de kunstenaar. Door de crisis en de bezuinigingen

op het gebied cultuur zijn de kunstopdrachten niet meer zo spraakmakend als tien jaar geleden. Een

derde onderdeel van beeldende kunst in openbare ruimte is het begeleiden van particuliere

initiatieven.

De gemeente Arnhem heeft sinds 2012 een subsidieregeling waar ook de beeldende kunst sector

voor in aanmerking kan komen, het zogeheten Fonds Cultuur voor eenmalige activiteiten. Het gaat

bij deze vorm van subsidie niet om een directe individuele ondersteuning aan kunstenaars. Het Fonds

Cultuur heeft subsidie voor initiatieven vanuit instellingen (stichtingen en verenigingen) die afwijken

van het van het reguliere aanbod van de aanvrager. Deze eenmalige activiteiten moeten voor

Arnhem innovatief zijn en bijdragen aan de beeldvorming van Arnhem als cultuurstad. Sinds 2013

heeft de gemeente Arnhem een nieuwe subsidieregeling, een regeling voor programmatische

activiteiten. Dit is de zogenoemde PAC-regeling gericht op een samenhangend meerjaren

programma van organisaties die niet deel uitmaken van de basisinfrastructuur. Voor deze subsidie

wordt een onafhankelijke adviescommissie ingezet.

Werkruimtes, als belang voor de continuïteit en het functioneren van de culturele keten

Arnhem heeft één van de oudste stichtingen atelierbeheer, de Stichting Leniging Ateliernood

Kunstenaars (SLAK). Sinds 1965 houdt de SLAK zich bezig met het zoeken en verhuren van betaalbare

atelierruimte in de provincie Gelderland. SLAK wordt structureel ondersteund door onder meer de

gemeente Arnhem en verzorgt het reguliere atelieraanbod. SLAK krijgt subsidie van de gemeente

voor ontwikkel- en adviestaken en de bemiddeling tussen vraag en aanbod. De verhuur van ateliers

moet kostendekkend zijn. Op dit moment zijn er nog zo’n 450 atelierruimtes in de stad, waar 2/3

tijdelijk van karakter zijn. Het aantal vaste ateliers zit op 150. In de cultuurnota heeft Arnhem de

ambitie uitgesproken om voor scheppende kunstenaars (dus ook podiumkunsten) in 2014

driehonderd permanente en vierhonderd tijdelijke woon/werkruimtes te realiseren. Een ambitie die

moeilijk te realiseren is. Als gevolg van de crisis zijn veel projecten gericht op realisatie van

permanente werkruimtes en woon/werkruimtes afgeblazen dan wel is de ambitie fors naar beneden

toe bijgesteld. Arnhem merkt dat er minder vraag is naar woon-werkruimte, maar voornamelijk naar

werkruimte. Daarnaast ligt er meer nadruk op de vraag naar goedkope tijdelijke ruimtes en neemt de

doorstroming binnen de bestaande ruimtes sterk af. Beide tendensen zijn een direct gevolg van de

crisis en de daarmee samenhangende bezuinigingen van Rijk, provincies en gemeenten.

Naast het aanbod van SLAK, ondersteunt de gemeente ook de beroepspraktijk van de beeldende

kunstenaar, maar vooral van de creatieve ondernemer (de doelgroepen zijn zeer breed, ook reguliere

ondernemers zijn hierbij betrokken, evenals de grote culturele instellingen). Dit gebeurt onder

andere met tijdelijke ruimtes in de breedste zin (werk, expositie, evenementen, park etc.) als het
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gaat om projecten op het gebied van leefbaarheid en stedelijke ontwikkeling. Op dit moment zijn er

twee belangrijke projecten die de gemeente ondersteunt onder de noemer Rijnboog: Coehoorn

centraal en Rijnboog in de tussentijd. Coehoorn Centraal is een buurtje van grofweg drie straatjes,

Rijnboog in de Tussentijd betreft de zuidelijke helft van de binnenstad in Arnhem waar de gemeente

onder meer kunst en cultuur als instrument inzet om de sfeer in het gebied op te waarderen. De

gemeente Arnhem zet daarvoor het vastgoed dat in bezit is van de gemeente heel actief in. Daar

speelt SLAK ook een rol in.

Er wordt door de beleidsmedewerker van de gemeente opgemerkt dat er voor beeldende

kunstenaars behoefte is aan grotere werkruimtes op projectbasis. Vanuit het beeldend kunstbeleid is

dat een grote ambitie, een soort van wisselwerkplaatsen waar beeldende kunstenaars aan de slag

kunnen als ze een opdracht hebben. Een goede ruimte met apparatuur, krachtstroom en andere

faciliteiten.

De beleidsmedewerker van de gemeente Arnhem legde de kaarten van de artistieke biotoop op de

volgende volgorde beginnend bij meest belangrijk voor het beeldend kunstbeleid en eindigend bij

minst belangrijk: Kennisdeling kunstenaars, kwaliteit, kunstkritiek, mening experts, verkoop,

onderzoeken experimenteren en falen, afschermen, legitimatie, breed publiek, kwantiteit en

kunstenaar staat centraal.

Casus

Een van de ateliers van SLAK aan de Dijkstraat in Arnhem



19

Gemeente Alkmaar: culturele centrumstad voor de regio, met tijdelijke werkplaatsen voor

kunstenaars

De gemeente Alkmaar is, met haar 94 505 (stand 1 januari 2013) inwoners, onderdeel van de G36. De

G36 zijn de zesendertig gemeenten die, op dit moment, via het gemeentefonds de decentralisatie-

uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving krijgen. De gemeente Alkmaar gaat in 2015 fuseren met

de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp. In Alkmaar is niet de gehele culturele keten

(opleiding/educatie, productie, presentatie) aanwezig voor de beeldende kunst sector. Alkmaar heeft

namelijk geen kunstacademie. Het Grafisch Atelier en de Kunstuitleen zijn de enige gesubsidieerde

instellingen op het gebied van beeldende kunst in Alkmaar en zijn gericht op productie en

presentatie van beeldende kunst. In Alkmaar wonen en werken zo’n honderd professionele

beeldende kunstenaars.

Alkmaar, culturele centrumstad voor de regio

De cultuurnota van Alkmaar, Cultuur zonder grenzen 2.0, Scheppen, behouden, versterken, heeft drie

thema’s:

- Alkmaar, een stad met allure;

- Alkmaar, de basis op orde;

- Alkmaar, cultuur dichtbij.

Binnen deze drie thema’s vormen de drie onderwerpen, economie, talentontwikkeling en de

regiofunctie van Alkmaar de rode draad door de cultuurnota van Alkmaar. De missie is: ‘Kunst en

cultuur zijn belangrijke voorwaarden voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat in Alkmaar.

Een gevarieerd aanbod, brede cultuurdeelname en ruimte voor nieuwe cultuurvormen maken van

Alkmaar een aantrekkelijke en vitale centrumstad’ (cultuurnota Alkmaar).

Beeldende kunst: het instant houden van het huidige kunstklimaat

De gemeente Alkmaar heeft geen specifiek beeldend kunstbeleid. Het beleid sluit aan bij de drie

thema’s en onderwerpen uit de cultuurnota. De beleidsmedewerker Cultuur van de gemeente

Alkmaar geeft aan dat grotere nadruk op de regio, talentontwikkeling en het in stand houden van het

huidige kunstklimaat de belangrijkste speerpunten zijn van het beeldend kunstbeleid.

Zo heeft Alkmaar een sterke traditie als het gaat om het opdrachtenbeleid vanuit de

percentageregeling. Het opdrachtenbeleid van de gemeente Alkmaar vindt dan ook uitsluitend plaats

via de percentageregeling. Helaas is het , door de crisis, minder geworden. Voorheen liepen er zo’n

zes opdrachten per jaar, dat zijn er nu twee tot hooguit drie per jaar. Aan het opdrachtenbeleid is in

Alkmaar geen adviescommissie gekoppeld, maar een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit drie

beeldende kunstenaars en wordt ingezet voor zowel advies als begeleiding van de beeldende

kunstenaar. De werkgroep wordt tussen de beeldende kunstenaar en de projectontwikkelaars

ingezet om de autonomie van de kunstenaar te bewaken.

Naast het opdrachtenbeleid vanuit de percentageregeling wordt de beeldende kunstenaar in

Alkmaar indirect ondersteund door de instellingen op het gebied van beeldende kunst. Alkmaar heeft

twee professionele beeldende kunst instellingen, namelijk het Grafisch Atelier Alkmaar en

Kunstuitleen Alkmaar. Het Grafisch Atelier krijgt subsidie voor begeleiden en beschikbaar stellen van

het materiaal en werkplaats aan kunstenaars die niet werkzaam zijn op het grafische gebied, met als

doel interdisciplinair werken te stimuleren. Daarnaast krijgt het Grafisch Atelier Alkmaar subsidie

voor publieksgerichte activiteiten als tentoonstellingen. De Kunstuitleen Alkmaar krijgt subsidie voor
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de ontwikkeling van educatieve activiteiten in samenwerking met andere instellingen, maar ook voor

publieksgerichte activiteiten als tentoonstellingen en voor het uitlenen van de kunst. Onlangs zijn

deze partijen uitgenodigd een plan te ontwikkelen voor versterking van de aandacht en de

mogelijkheden van de hedendaagse kunst in de regio. Dit in het kader van het fuseren van de drie

gemeenten. Ze presenteren binnenkort een plan voor een manifestatie van drie maanden in de

zomer voor zowel de bevolking als voor de toeristen.

Zoals eerder aangegeven beschikt Alkmaar niet over de gehele culturele keten op het gebied van

beeldende kunst. Naast het ontbreken van een kunstacademie mist Alkmaar een grote trekker op het

gebied van beeldende kunst. Het museum in Alkmaar is een historisch museum en het

cultuurcentrum Yxie is destijds schrapt door het politieke bewind van Alkmaar terwijl de plannen al in

een vergevorderd stadium waren. Dit is naast het fuseren van de gemeente een reden waarom

Alkmaar zich richt op de regio. In de regio is namelijk wel een belangrijke instelling voor beeldende

kunst aanwezig: de Buitenplaats Kranenburgh in Bergen. Buitenplaats Kranenburgh is sinds 2013 een

nieuwe stichting waar onder ander de kunstuitleen en Kunstenaarscentrum Bergen in zijn opgegaan.

Alkmaar vindt het dus niet nodig om alle voorzieningen zelf in huis te hebben als deze wel in de

omgeving aanwezig zijn.

Werkruimtes: een tijdelijk atelier voor Alkmaarse professionele beeldende kunstenaars.

Het atelierbeleid van Alkmaar beperkt zich tot een leegstandsbeleid. De gemeente Alkmaar heeft de

regeling Tijdelijke atelierruimte voor kunstenaars. Deze regeling is toegankelijk voor Alkmaarse

professionele beeldende kunstenaars en biedt de mogelijkheid gebruik te maken van tijdelijk

leegstaande ruimtes in gemeentelijk panden. Kunstenaars kunnen zich inschrijven bij de gemeente

voor deze regeling, bij inschrijving geven de kunstenaars de wensen ten aanzien van de werkruimte

door. Vaak maakt de gemeente afspraken met de kraakwacht en regelt de kraakwacht de afspraken

en gebruiksovereenkomst met de kunstenaars. De gemeente verzorgt wel de toewijzing aan

kunstenaars door middel van een professionaliseringstoets. Op dit moment zijn er zo’n twintig

ruimtes in gebruik door beeldende kunstenaars. Deze ruimtes blijven ook langer in gebruik door de

crisis en de stagnatie in de vastgoed sector.

Opvallend is dat de regeling tijdelijk atelierruimte alleen toegankelijk is voor beeldende kunstenaars

uit Alkmaar. De beleidsmedewerker Cultuur van de gemeente geeft aan dat ook de gemeente Bergen

interesse had voor deze regeling. Dit leek een goede samenwerking, alleen Bergen was niet bereid

om dit beleid ook door te voeren in eigen gemeente en wilde alleen gebruik maken van het beleid in

Alkmaar.

De beleidsmedewerker van de gemeente Alkmaar legde de kaarten van de artistieke biotoop op de

volgende volgorde beginnend bij meest belangrijk voor het beeldend kunstbeleid en eindigend bij

minst belangrijk:

Kwaliteit, legitimatie, breed publiek, kunstkritiek, experimenteren en falen, onderzoeken, mening

experts, verkoop, kennisdeling kunstenaars, kunstenaar staat centraal, kwantiteit en afschermen.
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4.2 Broedplaatsenbeleid

Het broedplaatsenbeleid valt in de ruimte van de peers van de artistieke biotoop. In deze ruimte kan

de kunstenaar experimenteren en falen, kennis delen en discussiëren met vakgenoten. Legitimatie

en de mening van vakgenoten en experts zijn ook van belang in de ruimte van de peers.

Volgens Cor Wijn is de definitie van een broedplaats: ‘een aanzienlijk complex van werk en

oefenruimten dat het individuele kunstenaars en groepen mogelijk maakt onder de juiste financiële

en facilitaire condities in een inspirerend klimaat kunst te produceren; de mogelijkheid om werken te

combineren met wonen en de tegenwoordigheid van meerdere kunstdisciplines om het functioneren

van de broedplaats versterken’ (Wijn, 2014).

Oorspronkelijk viel het broedplaatsenbeleid onder kunstenaarsinitiatieven. Broedplaatsen zijn in de

jaren 70 natuurlijk ontstaan vanuit de krakerscollectieven. Echter, het beleid heeft een andere

richting genomen. Ging het in het begin bij kunstenaarsinitiatieven om het vinden van goede

werkplekken, nu is dit steeds meer verschoven naar een goede presentatie- en ontwikkelingsfunctie.

Het atelierbeleid en het broedplaatsenbeleid zijn dichter bij elkaar komen te liggen.

Het LOA geeft aan dat de stichtingen op het gebied van atelierverhuur geen onderscheid maken

tussen ateliers en broedplaatsen. In die zin dat er per gebouw wordt gekeken waar het geschikt voor

is. Ontstonden er eerder vanuit de kunstenaars broedplaatsen, nu ziet men dat gemeenten de regie

nemen en broedplaatsen proberen te organiseren en te stimuleren.

Uit het onderzoek bij de gemeenten blijkt dat niet alle gemeenten meteen het broedplaatsenbeleid

noemen als onderdeel van het beeldend kunstbeleid. Het opvallendste voorbeeld is daarvan

Amsterdam met Bureau Broedplaatsen. Bureau Broedplaatsen wordt wel genoemd in het

kunstenplan maar wordt niet gefinancierd vanuit het cultuurbeleid. Vaak is het broedplaatsenbeleid

voor een bredere doelgroep dan het atelierbeleid. Wordt bij het atelierbeleid gewerkt met toetsing

van professionele beeldende kunstenaars, een broedplaats is vaak ook toegankelijk voor een creatief

ondernemer. Zo is in Amsterdam 60% van de broedplaatsen in gebruik door professionele

kunstenaars en de overige 40% bestaat uit een bredere doelgroep zoals startende ondernemers. Aan

de ene kant worden broedplaatsen ingezet als goedkopere ruimtes voor kunstenaars en aan de

andere kant worden ze ingezet om economische redenen en verbetering van de leefbaarheid van de

stad of wijk. Dat is een reden waarom gemeenten de regie nemen in het creëren en realiseren van

broedplaatsen, het heeft te maken met de eerder geschetste economische ontwikkelingen rondom

de ‘creatieve stad’.

Op de volgende pagina’s is het voorbeeld van Amsterdam verder uitgewerkt en is ook te lezen hoe

Den Haag omgaat met het broedplaatsenbeleid.



22

Casus

Gemeente Amsterdam: Creatieve stad van vrijplaatsen en broedplaatsen

De gemeente Amsterdam is, met haar 616 294 (stand 1 januari 2013) inwoners, de grootste

gemeente in Nederland. Veruit de meeste kunstenaars in Nederland wonen en werken in Amsterdam

(Kunstenaars in Nederland, 2007). Op het gebied van beeldende kunst is de gehele keten

(opleiding/educatie, productie, presentatie) aanwezig. De kunstacademies, de Rietveld Academie en

de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam, en de masteropleidingen van het Sandberg Instituut zijn

van hoge kwaliteit. Daarnaast zijn er twee postacademische instellingen voor (inter)nationale

toptalenten: de Rijksacademie van Beeldende Kunsten en De Ateliers. Amsterdam is tal van musea

en galeries rijk, waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam en De Appel arts centre. In Amsterdam

is een goed beeldend kunstklimaat aanwezig.

Kunst en cultuur ten goede laten komen aan alle Amsterdammers

In het kunstenplan 2013-2016 De stad en de kunsten van de gemeente Amsterdam formuleert de

gemeente een belangrijke hoofduitdaging, namelijk ‘kunst en cultuur ten goede laten komen aan alle

Amsterdammers’. Om dit hoofddoel te bereiken heeft de gemeente zes doelen geformuleerd:

- Amsterdam heeft een breed aanbod van hoge artistieke kwaliteit;

- instellingen tonen zakelijke kwaliteit en ondernemerschap;

- het publieksbereik bij instellingen neemt toe door een pluriform aanbod voor een divers publiek;

- meer samenwerking tussen instellingen;

- alle instellingen zetten in op talentontwikkeling en cultuureducatie;

- instellingen dragen er aan bij dat Amsterdam een internationale cultuurstad van wereldklasse is.

Op basis van deze doelen ondersteunt de gemeente Amsterdam culturele instellingen financieel en

geeft ze deze instellingen concrete opdrachten mee om de doelen te behalen.

Beeldend kunstbeleid: verbinding en samenwerking

De gemeente Amsterdam heeft geen specifiek beeldend kunstbeleid. Het beleid voor de beeldende

kunst sluit aan bij de doelen uit het kunstenplan. Wel wordt er een aantal zaken in het kunstenplan

benoemd die met name voor de beeldende kunst sector van belang zijn. Zo wil de gemeente

Amsterdam naast het bekende, Rembrandt en Van Gogh, ook het onbekende steunen. Het

onbekende steunen is bijvoorbeeld het stimuleren van jonge kunstenaars. Het voornaamste doel

hiervan: het gunstige klimaat behouden, zodat op lange termijn de stad bruisend blijft. De beeldende

kunst sector wordt tevens genoemd als het gaat om verbinding en samenwerking:

“ Bijvoorbeeld in de beeldende kunst, waar het zo van belang is dat kunstenaars, opleiders,

galeriehouders, liefhebbers en verzamelaars gezamenlijk optrekken bij de ontwikkeling van de

discipline.” (bron kunstenplan)

De gemeente Amsterdam ondersteunt indirect de beroepspraktijk van de beeldende kunstenaar

door financiële steun aan de instellingen op het gebied van beeldende kunst. Dit zijn presentatie

instellingen als het Stedelijk Museum Amsterdam, De Appel arts centre, maar ook het Amsterdam

Grafisch Atelier en het Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost. Dit zijn instellingen die zijn

opgenomen in het kunstenplan en meerjarige subsidies krijgen.

Naast het kunstenplan van de gemeente bestaat in Amsterdam ook het Amsterdams Fonds voor de

Kunsten (AFK). Het AFK is complementair aan het kunstenplan en heeft twee regelingen namelijk de

regeling Professionele kunsten en de regeling Cultuurparticipatie. De regeling voor Professionele

kunsten is voor het maken en presenteren en de Cultuurparticipatie regeling is voor het betrekken
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van Amsterdammers bij kunst en cultuur. Naast deze twee regelingen heeft het AFK speciaal voor

Amsterdamse kunstenaars een ontwikkelbudget beschikbaar. Het kunstenplan en het AFK zijn voor

de gehele gemeente Amsterdam. Naast deze manieren van financiële ondersteuning, besteedt de

gemeente Amsterdam aandacht aan de beeldende kunst sector door kunst en cultuur in de

citymarketing van Amsterdam mee te nemen. Als apart onderdeel heeft de gemeente het atelier- en

broedplaatsenbeleid van de stad.

De gemeente Amsterdam heeft het kunstenplan als het kunst- en cultuurbeleid van de stad. Echter,

Amsterdam bestond tot voor kort uit een aantal stadsdelen, deze stadsdelen hebben ieder een eigen

budget voor kunst en cultuur. De stadsdelen zijn onder andere verantwoordelijk voor beeldende

kunst in de openbare ruimte. Daarnaast hebben de zeven stadsdelen dan wel beleidsmatig

gevormde, dan wel wat pragmatischer georganiseerde aandacht en budget voor kunst- en

cultuuractiviteiten.

Het is niet duidelijk, nu de stadsdelen zijn opgeheven, of het budget behouden blijft.

Broedplaatsenbeleid: om jonge creatieven een plek in de stad te bieden

Aangezien in Amsterdam veruit de meeste kunstenaars in Nederland wonen en werken is het voor de

gemeente van belang dat er voldoende woon- en werkruimte is voor deze kunstenaars. De gemeente

voert een actief broedplaatsenbeleid via het daarvoor aangestelde gemeentelijke Bureau

Broedplaatsen. Het broedplaatsenbeleid in Amsterdam komt voort uit het krakersverleden van

Amsterdam. Krakers organiseerden zich met een mix van wonen, werken en voorzieningen op hun

eigen wijze in gebouwen en complexen. Het beleid is ontstaan door een acute situatie van de

ontruimde kraakpanden aan het IJ. Vanuit zowel de krakersgroepen als van kunstenaars kwam de

boodschap richting de gemeente: ‘Kan de gemeente met een deel van het geld van de ontruimde

pakhuizen voor ons nieuwe plekken aanbieden in de stad?’. Dat was een succesvolle oproep,

sindsdien is vanuit het fonds Stedelijke Vernieuwing een budget toegekend voor broedplaatsen.

Daarmee komt het budget van het gemeentelijke Bureau Broedplaatsen niet uit het kunstenplan

maar vanuit Ruimtelijke Ordening. Bureau Broedplaatsen is verantwoordelijk voor het transformeren

van gebouwen naar een broedplaats. Tot nu toe is het broedplaatsenbeleid een succes. In het

beleidskader van Bureau Broedplaatsen staat: “Het gemeentelijk broedplaatsenbeleid en de

samenwerking met de partners heeft vanaf 1999 geleid tot ruim 113.000 m2 broedplaatsen,

gerealiseerd op ruim 50 locaties in Amsterdam. Ongeveer 60% van deze ruimte is in gebruik bij

CAWA-getoetste kunstenaars”. CAWA staat voor de Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpanden

Amsterdam. CAWA verzorgt voor de gemeente Amsterdam de toewijzing van een groot aantal

ateliers en atelierwoningen in Amsterdam aan geregistreerde kunstenaars en de toewijzing van

(woon)werkpanden en broedplaatsruimtes aan groepen.

Echter zijn er ook knelpunten bij de realisatie van broedplaatsen. Een daarvan is de lage

organisatiegraad van de doelgroep. Bureau Broedplaatsen heeft daarom twee instrumenten

ontwikkeld om de doelgroep te stimuleren bij de organisatie van broedplaatsen, namelijk een

praktijkcursus LAB broedplaatsen en het Loket Broedplaatsen met een handleiding voor het opzetten

van een broedplaats. Op deze manier hoopt Bureau Broedplaatsen meer faciliterend op te kunnen

treden zodat de kunstenaar zo zelfstandig mogelijk een broedplaats kan realiseren. Ook stimuleert

de gemeente de opkomst en versterking van zogenaamde broedplaatsontwikkelaars en -beheerders.

Zo bestaat er al de stichting Urban Resort met acht broedplaatsen en Loods 6 met een aantal

broedplaatsen. De gemeente wil graag meer van dit soort ontwikkelaars om diversiteit in het soort

broedplaatsen te creëren. Een ander knelpunt is het gebrek aan gebouwen in de binnenstad. Daarom
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zet Bureau Broedplaatsen nu in op het creëren van broedplaatsen rondom de ring van Amsterdam.

De laatste ontwikkeling van Bureau Broedplaatsen is een pilot om talenten in de stad te houden.

Daarmee heeft Bureau Broedplaatsen een samenwerking met de kunstopleidingen in de stad en de

belangrijke kunstinstellingen. Binnen elke kunstdiscipline wordt een talent gekozen en gekoppeld aan

een instelling in de stad die het talent begeleidt op het artistieke vlak. Het Bureau Broedplaatsen

verzorgt woon- en werkruimte en het AFK zorgt voor een ontwikkelbudget.

De medewerker van Bureau Broedplaatsen legde de kaarten van de artistieke biotoop op de

volgende volgorde beginnend bij meest belangrijk voor het beeldend kunstbeleid en eindigend bij

minst belangrijk: Legitimatie, experimenteren en falen, onderzoek, kwaliteit, mening experts,

kunstkritiek, kennisdeling, breed publiek, verkoop, kunstenaar staat centraal, afschermen en

kwantiteit.
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Casus

Gemeente Den Haag: met een goed ‘maakklimaat’ wordt de positie van Den Haag als cultuurstad

zichtbaar

De gemeente Den Haag valt, met haar 505 856 (stand 1 januari 2013) inwoners, onder de vier

grootste gemeenten van Nederland. In Den Haag is de gehele culturele keten (opleiding/educatie,

productie, presentatie) aanwezig voor de beeldende kunst sector. In den Haag is de Koninklijke

Academie van Beeldende Kunsten (KABK) gevestigd met een bachelor opleiding in autonome

beeldende kunst. De belangrijkste presentatie instelling van Den Haag is het Gemeente Museum Den

Haag en het GEM voor de actuele kunst. De talloze beeldende kunstenaars en collectieven die

werken en wonen in de stad Den Haag vertegenwoordigen onder andere de kant van de productie.

Het kunst- en architectuurcentrum Stroom heeft een belangrijke functie voor Haagse beeldende

kunstenaars. Stroom heeft een beleid voor individuele subsidies en voor ateliers, tevens verzorgt het

activiteiten op het gebied van beeldende kunst als debatten en exposities. Er staan ongeveer 900

kunstenaars ingeschreven bij Stroom.

Den Haag, cultuur is voor en van iedereen

In het Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016 en het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-

2016 Haagse Nieuwe van Den Haag, wil de gemeente een breed, laagdrempelig en kwalitatief

hoogwaardig cultuuraanbod voor iedereen. Daarnaast heeft de gemeente aandacht voor het behoud

van cultureel erfgoed en cultuureducatie voor iedere jongere. Tevens wil het college met het

cultuurbeleid ook de Haagse economie stimuleren. De gemeente Den Haag geeft aan dat subsidiëring

van culturele instellingen niet ter discussie staat maar dat de culturele instellingen harder moeten

werken aan hun maatschappelijke draagvlak en de betrokkenheid van het publiek. Om dat te

bereiken zet de gemeente in op cultureel ondernemerschap, samenwerken en een heldere

positionering van de culturele instellingen in Den Haag.

Beeldend kunstbeleid: ondersteuning aan de professionele beeldende kunst instellingen

De gemeente Den Haag ondersteunt de beeldende kunst sector en de beeldende kunstenaar via de

professionele beeldende kunst instellingen. Als eerste krijgen deze subsidie van de gemeente Den

Haag via het Meerjarenbeleidsplan, dit zijn onder andere het Gemeentemuseum, het GEM voor de

actuele kunst en Stroom. Naast de meerjarige subsidie kent de gemeente een aantal eenmalige

subsidies. Zo heeft de gemeente Den Haag een subsidie voor culturele projecten. De gemeente stelt

deze subsidie twee keer per jaar beschikbaar voor professionele activiteiten die eenmalig

plaatsvinden. In principe is dit bedoeld voor rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen, maar

bij hoge uitzondering kunnen individuele kunstenaars aanspraak maken op een kleine bijdrage.

Daarnaast kent de gemeente nog de subsidie pluriform programmeren. Alleen instellingen die een

meerjarige subsidie ontvangen in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-

2016 Haagse Nieuwe kunnen een beroep doen op dit budget, met een project gericht op het

bereiken van nieuwe publieksgroepen. Tevens heeft de gemeente een Fonds Stimulering Cultureel

Ondernemerschap, ook weer gericht op de culturele instellingen maar dan voor specifieke projecten

op het gebied van cultureel ondernemerschap. Als laatste heeft de gemeente de subsidie

Broedplaatsen. Deze subsidie is niet gericht op het creëren en instant houden van broedplaatsen,

maar op het ondersteunen van artistieke inhoudelijke activiteiten, waar een kunstenaarsinitiatief of

broedplaats aan (mee)werkt. Het kunst- en architectuurcentrum Stroom neemt in het Haagse

cultuurbeleid een belangrijke plek in, Stroom is namelijk verantwoordelijkheid voor 'niet-museale'
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beeldende kunst van de gemeente. Dat betekent dat Stroom onder andere verantwoordelijk is voor

de kunst in openbare ruimte en een eigen subsidiestelsel voor de individuele kunstenaar heeft.

Stroom heeft drie soorten subsidies, elke subsidie heeft een ander doel. De drie subsidies zijn voor

het versterken van het Haagse kunstklimaat (PRO-subsidie), het versterken van de zichtbaarheid en

presentatie van Haagse kunstenaars (SPOT-subsidie) en voor de verruiming van het atelieraanbod

(OBJECT-subsidie).

Stroom richt zich voornamelijk op een voorwaardenscheppend beleid voor Haagse kunstenaar. Naast

de kunst in de openbare ruimte en het subsidiestelsel organiseert Stroom ook tentoonstellingen,

lezingen, excursies, onderzoek en maakt het publicaties mogelijk. Via Stroom worden ook prijzen

toegekend aan de beeldende kunstenaars van Den Haag, de Ouborgprijs , genoemd naar Haagse

kunstenaar Pieter Ouborg, en de Aanmoedingsprijs. De Ouborgprijs wordt om de twee jaar

toegekend aan een Haagse kunstenaar van wie het oeuvre zowel lokaal als nationaal van belang is.

De prijs bestaat uit een presentatie in het Gemeentemuseum Den Haag, een publicatie en een

bescheiden geldbedrag. De Aanmoedigingsprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de

eindexamenpresentaties van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en bestaat uit

een geldbedrag van €2500,- (www.stroom.nl). Als laatste voert Stroom een atelierbeleid, Stroom is

onder andere verantwoordelijke voor de toewijzing van professionele kunstenaars aan de

gemeentelijke ateliers.

De gemeente Den Haag geeft aan in de notitie Ruimte voor de kunst (2008) dat de aanwezigheid van

voldoende goed geoutilleerde werkruimte voor (startende) kunstenaars essentieel is voor een

vruchtbaar ‘maakklimaat’ en daarmee ook voor de positie en zichtbaarheid van Den Haag als

cultuurstad. Dit is een van de reden waarom de gemeente een broedplaatsenbeleid voert.

Broedplaatsenbeleid: voldoende ruimte voor kunstenaars en het stimuleren van activiteiten en

publieksbereik.

Sinds 2005 voert de gemeente Den Haag een broedplaatsenbeleid volgens de Notitie Broedplaatsen

van de gemeente den Haag. De gemeente verstaat onder een broedplaats een complex van werk- en

oefenruimtes, al dan niet in combinatie met woonruimtes, voor een samenhangende groep van

overwegend culturele ondernemers en kunstenaars(groepen). Zij kunnen onder de juiste financiële

en facilitaire condities en in een inspirerend klimaat hun werk produceren en presenteren, niet

primair gericht op commercieel succes (Notitie Broedplaatsen, 2005). Een belangrijk verschil met het

atelierbeleid is dat het broedplaatsenbeleid zich niet alleen op professionele kunstenaars richt maar

ook op culturele ondernemers en daarmee een grotere doelgroep.

Het beleid uit 2005 richt zich op drie gebieden, namelijk op voldoende goedkope ruimtes voor

kunstenaars, de eerder genoemde subsidie Broedplaatsen voor ondersteuning van activiteiten en als

laatste de verbetering van publieksbereik van broedplaatsen. Onlangs is dit broedplaatsbeleid

geëvalueerd, omdat het toe is aan herijking. Een belangrijke conclusie uit deze evaluatie is dat het

aantal tijdelijke ateliers en broedplaatsen sterk aan het dalen is. Er komen steeds minder

gemeentelijke panden beschikbaar en panden staan minder lang leeg omdat de herontwikkeling van

panden de laatste jaren steeds sneller gaat (Evaluatie Broedplaatsenbeleid, 2014). Op het moment

van de evaluatie waren er in totaal ruim 500 ateliers en broedplaatsen, zowel tijdelijke als

permanent. De verwachting is dat dit aantal binnen twee jaar daalt naar 400 ateliers en

broedplaatsen en dat bijna alle tijdelijke ateliers en broedplaatsen daarmee zullen verdwijnen. Het is

afwachten wat de nieuwe coalitie van de gemeente gaat doen aan de ruimte voor de kunstenaars en

het ‘maakklimaat’.
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4.3 Galeriebeleid

Een galerie behoort tot de ruimte van de markt binnen de artistieke biotoop. Dit is de ruimte van

verkoop, kwantiteit en een breed publiek. Het product staat centraal en moet aan de man gebracht

worden. Galeries zijn particuliere ondernemingen, die beschikken over een ruimte waar

hedendaagse kunst getoond en verhandeld wordt (Wijn, 2003). Een galerie vervult een

bemiddelende rol tussen kunstenaar en publiek. Zij richt zich op het presenteren van de kunst, de

promotie van kunst en de begeleiding van kunstenaars. De Nederlandse gemeenten kunnen er voor

kiezen om de beeldende kunst sector te ondersteunen door een stimulerend beleid voor galeries te

voeren.

Waar de crisis toeslaat bij de kunstenaar en bij de gemeente, slaat de crisis ook toe bij de

ondernemer en dus bij de galeriehouders. De Nederlandse Galerie Associatie (NGA) merkt dat

voornamelijk aan het dalende aantal lidmaatschappen. Op dit moment zijn er nog ruim 130 galeries

lid van de NGA, maar verwacht wordt dat er eind dit jaar onder de 100 lidmaatschappen zijn. In 2006

waren er nog 230 galeries lid. Volgens de BBK gaan galeries daarom hogere bedragen vragen als het

gaat om commissie en vragen ze daarnaast ook nog hang- en stagelden. Zowel de NGA als BBK geven

aan dat galeries wel de crisis voelen, maar nog steeds in een luxe positie zitten als het gaat om het

aanbod van kunstenaars.

Volgens de NGA is er nog een belangrijke reden waarom het op dit moment minder goed gaat bij

galeries, terwijl beurzen goed lopen. Dat heeft te maken met een toenemende ‘experience’

economie en afnemende vrije tijd. Bij een kunstbeurs krijgen bezoekers meer kunst en grotere

diversiteit aan kunstenaars te zien. Tevens wordt zo’n beurs als een uitje gezien.

Er wordt door galeries geprobeerd om op andere manieren te werk te gaan, meer samen te werken,

het internet en de sociale media beter te benutten. Zo zijn er evenementen en atelierroutes waarin

galeries gezamenlijk een graantje mee proberen te pikken.

Onder de onderzochte gemeenten voert geen enkele gemeenten op dit moment een stimulerend

beleid voor galeries. In de zin dat er wel mogelijkheden zijn voor galeries om een eventuele

subsidieaanvraag te doen voor speciale projecten, maar de gemeente voert niet specifiek beleid . Het

initiatief moet van de ondernemer komen en volgens de Nederlands Galerie Associatie (NGA) zijn er

maar weinig galeries die bij de gemeente aankloppen voor subsidie. Er zijn echter altijd

uitzonderingen. In Den Haag zijn Liefhertje en De Grote Witte Reus (LhGWR), lid van de NGA,

opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 – 2016. De NGA krijgt echter wel

eens klachten van oneigenlijke concurrentie. Het gaat dan om gemeenten die niet zozeer de galeries

ondersteunen, maar wel tentoonstellingen waarbij de verkoop wordt bevorderd. Recent voorbeeld

was in Den Haag, waar het gemeentemuseum een expositie had georganiseerd met verkoop.

Sommige gemeenten stimuleren de galeries door middel van citymarketing. Met de culturele agenda

worden ook de galeries op de kaart gezet.

In het verleden heeft Rotterdam een actief galeriebeleid gehad. Rotterdam staat dan ook als

voorbeeld in de onderstaande casus. Daarnaast is het beeldend kunstbeleid, met aandacht voor het

galeriebeleid, van Haarlem uitgebreid beschreven.
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Casus

Gemeente Rotterdam: kunst en cultuur voor een levendige binnenstad

De gemeente Rotterdam is, met haar 616 294 (stand 1 januari 2013) inwoners, een van de vier

grootste gemeenten in Nederland. In Rotterdam zijn de Willem de Kooning academie en de Piet

Zwart Academie gevestigd. De Willem de Kooning academie heeft een bachelor opleiding in

autonome beeldende kunst en de Piet Zwart Academie heeft een master in Fine Arts. Het CBK

Rotterdam ondersteunt met diverse subsidieregelingen de productie van beeldende kunstenaars. Bij

het CBK staan ongeveer 1150 kunstenaars ingeschreven. Tevens heeft Rotterdam een aantal

belangrijke presentatie instellingen op het gebied van beeldende kunst. Het museum Boymans van

Beuningen en Witte de With Center for Contemporary Art zijn onder andere presentatie instellingen

met een internationale uitstraling. De expositieruimte TENT, een onderdeel van het CBK Rotterdam,

is er met name voor de Rotterdamse kunstenaars. Met deze instellingen is de gehele culturele keten

(opleiding/educatie, productie, presentatie) van beeldende kunst in Rotterdam aanwezig.

Culturele ontwikkeling en cultureel ondernemerschap

In het Rotterdams Cultuurplan 2012-2016 Midden in de stad kondigt de gemeente twee

beleidsmatige en een instrumenteel speerpunt aan. De beleidsmatige speerpunten zijn:

- de culturele ontwikkeling van Rotterdammers (en dan in het bijzonder kinderen en jongeren);

- cultuur in de (binnen)stad.

Het instrumentele speerpunt is het vermogen van de cultuursector in te spelen op maatschappelijke,

economische en ruimtelijke ontwikkelingen en zodoende zijn eigen weerbaarheid en duurzaamheid

te vergroten (cultureel ondernemerschap). Voor het speerpunt cultuur in de (binnen)stad is een

aparte notitie verschenen met een cultuurprogramma tot 2020 die moet bijdragen aan een levendige

binnenstad. Rotterdam wil de bijdrage die kunst en cultuur kunnen leveren aan onderwijs,

gezondheidszorg en sociaalmaatschappelijke doelstellingen dan ook zoveel mogelijk benutten (bron

cultuurplan Rotterdam).

Beeldend kunstbeleid: voor levendigheid stad, talentontwikkeling en ondernemerschap

Het beeldend kunstbeleid in Rotterdam maakt onderdeel uit van het cultuurbeleid. De gemeente

Rotterdam ondersteunt de beeldende kunstenaar indirect via de instellingen op het gebied van

beeldende kunst. Deze instellingen zijn opgenomen in het cultuurplan van Rotterdam en ontvangen

subsidie uit onder andere de geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving. Dit zijn instellingen als

het Boymans van Beuningen, de Witte de With en het CBK Rotterdam. Naast deze structurele

subsidies aan instellingen op het gebied van beeldende kunst, heeft de gemeente Rotterdam

project- en periode subsidies voor de kunstsector beschikbaar. De budgetten voor deze subsidies

heeft de gemeente onderverdeeld in drie clusters, namelijk het cluster Podiumkunsten, het cluster

Visuele kunsten, waaronder beeldende kunst valt, en het cluster Letteren en Erfgoed. Per cluster is er

een adviescommissie, zij toetsen de aanvragen op bijdragen aan talentontwikkeling en de

verlevendiging van de binnenstad en op hun (maatschappelijk) ondernemerschap. Bij deze subsidies

wordt nadrukkelijk gezegd dat deze niet dienen ter ondersteuning van de individuele

beroepspraktijk. Daarvoor wordt verwezen naar het CBK Rotterdam. Er zijn ruim 1100 beeldende

kunstenaars ingeschreven bij het CBK Rotterdam. Deze kunstenaars kunnen aanspraak maken op de

Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie). Deze regeling is erop gericht een impuls te

geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen
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ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroot kan worden (bron CBK). Naast deze regeling

helpt het CBK de kunstenaar door middel van exposities en activiteiten in de tentoonstellingsruimte

TENT, adviseert en begeleidt het CBK beeldende kunstenaars bij de beroepspraktijk en het

ondernemerschap en als laatste draagt het CBK zorg voor de beeldende kunst in de openbare ruimte.

Het CBK Rotterdam neemt een belangrijke plaats in voor de beroepspraktijk van een beeldend

kunstenaar.

Naast het ondersteunen van de instellingen door het geven van verschillende vormen van subsidies,

voert de gemeente een atelierbeleid. De Stichting KunstAccomodatie Rotterdam (SKAR) bestaat sinds

1987 en krijgt een financiële bijdrage van de gemeente. Deze stichting biedt atelierruimte tegen een

betaalbare prijs en gebruikt daarvoor onder andere panden van de gemeente.

Galeries: van subsidies voor opstartkosten, publiciteitskosten of huisvesting naar zelfvoorzienend

In de gemeente Rotterdam waren weinig galeries gevestigd en het vestigingsklimaat was niet

gunstig. Eind jaren ’80 besloot de gemeente een stimulerend beleid te gaan voeren, dat varieerde

van hulp bij het vinden van huisvesting, subsidies voor opstartkosten of voor publiciteitskosten.

Vanaf 1987 verstrekte de Rotterdamse Kunststichting (RKS) vestigings- of exploitatiesubsidies aan

galeries. Dit galeriebeleid was vooral gericht op de vestiging van nieuwe professionele galeries. Vanaf

1991 werden geen vestigingssubsidies meer verstrekt, omdat aantal en variëteit van de galeries

voldoende waren. In 1992 zette men de exploitatiesubsidie om in subsidie gericht op projecten en

evenementen en ondersteuning van activiteiten die niet direct binnen het reguliere

tentoonstellingsprogramma vallen. De pogingen om het galeriebeleid nieuwe impulsen te geven

hebben niet altijd tot het gewenste resultaat geleid. Nieuwe galeries vertrokken weer, vanwege

onvoldoende inkomsten, andere bleken nauwelijks zonder subsidie te kunnen functioneren. Het

vestigingsklimaat was nog steeds niet verbeterd in de zin dat de afname van kunst toenam. De

gemeente heeft toen binnen het beeldend kunstbudget een bedrag gereserveerd waar galeries

aanspraak op konden maken met bijzondere projecten, om op die manier de kunstmarkt te

stimuleren. Echter, de aanvragen waren veelal voor exposities en af en toe voor een buitenlandse

beurs. De website van de Stichting Rotterdamse Galeries is een voorbeeld van een project vanuit

deze subsidies. Er kwamen dus wel aanvragen, maar elk jaar hield de gemeente geld over uit dit

budget en vielen de resultaten tegen. Gaandeweg is het oormerk van het budget verdwenen, niet

vanwege beleid, maar vanwege de praktijk. Galeries kunnen vandaag de dag nog steeds aanspraak

doen op subsidies, namelijk net als de beeldende kunstenaar op de project- en periode subsidies. De

beleidsmedewerker van de gemeente Rotterdam geeft aan dat er in de laatste vijf jaar maar drie

galeries zijn geweest die een aanvraag hebben gedaan voor een subsidie voor een buitenlandse reis

of een bijzondere publicatie. Daarom ziet de gemeente geen noodzaak om een actief galeriebeleid te

voeren. Ook op het gebied van marketing voert de gemeente geen actief beleid voor galeries.

Rotterdamfestivals zet evenementen en festivals van Rotterdam op de kaart, zoals Art Rotterdam.

Art Rotterdam is de plek voor galeries om zich te laten zien en gezamenlijke activiteiten te

organiseren. De gemeente kan galeries tijdens Art Rotterdam financieel ondersteunen voor

bijzondere projecten en vormen van samenwerken. Het initiatief ligt daarvoor bij de galeries.

De beleidsmedewerker van de gemeente Rotterdam legde de kaarten van de artistieke biotoop op

de volgende volgorde beginnend bij meest belangrijk voor het beeldend kunstbeleid en eindigend bij

minst belangrijk: Kwaliteit, experimenteren en falen, onderzoeken, kunstkritiek, mening experts,

kennisdeling kunstenaars, kunstenaar staat centraal, legitimatie, verkoop, breed publiek,

afschermen, kwantiteit.
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Casus

Gemeente Haarlem: cultuurbeleid om bewoners, bezoekers en kunstenaars naar de stad te trekken

De gemeente Haarlem valt, met haar 153 093 (stand 1 januari 2013) inwoners, onder de gemeenten

met het grootste cultuuraanbod van Nederland. In Haarlem is niet de gehele culturele keten

(opleiding/educatie, productie, presentatie) aanwezig voor de beeldende kunst sector. Haarlem heeft

namelijk geen kunstacademie. Op het gebied van beeldende kunst zijn de belangrijkste instellingen

de Hallen Haarlem, de Vishal, de Nieuwe Vide en 37PK. De Nieuwe Vide heeft een

laboratoriumfunctie, zo probeert Haarlem wel aandacht te besteden aan de ketengedachte. De

instelling 37PK is onder andere gericht op het ondersteunend beleid voor de ateliers in Haarlem en

voor de kunst in de openbare ruimte. De naar schatting 400 beeldende kunstenaars en collectieven

die werken en wonen in de stad Haarlem vertegenwoordigen onder andere de kant van de productie.

Haarlem, kunst en cultuur sterke pijlers voor zowel bewoners als toeristen

In de cultuurnota Kunst en cultuur, sterke pijlers van Haarlem, zet Haarlem de visie neer voor een

periode van 2013-2020 namelijk: De gemeente Haarlem zet in op het behoud van een kwalitatief

hoogwaardig cultureel aanbod, waar zoveel mogelijk inwoners van Haarlem en de regio aan

deelnemen, en dat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de stad voor zowel bezoekers als

toeristen. Deze visie resulteert in zeven doelstellingen. De belangrijkste punten zijn

talentontwikkeling, publieksbereik, ondernemerschap, topkwaliteit en een goed productieklimaat,

maar ook moet de kunst een bijdrage leveren aan de economie, vestigingsklimaat en toerisme.

Beeldende kunst: Haarlem als gastvrije stad voor kunstenaars

De gemeente Haarlem heeft een aantal belangrijke presentatie instellingen op het gebied van

beeldende kunst. Zo heeft de Hallen Haarlem een belangrijke positie in het trekken van jonge

kunstenaars. De Vishal is een vereniging met circa 150 professionele kunstenaars als leden en biedt

een podium voor deze leden. De Nieuwe Vide biedt zowel werkruimte als presentatieruimte.

Deze instellingen worden via een subsidie van de gemeente ondersteund. Vanuit de gemeente wordt

samenwerking tussen de instellingen en met instellingen en initiatieven op het gebied van beeldende

kunst van buiten de gemeente Haarlem aangemoedigd.

Naast de genoemde instellingen krijgt de stichting 37PK ook subsidie van de gemeente. 37PK is in

samenwerking met de gemeente in 2011 opgericht en is geïnspireerd op het concept van Stroom uit

den Haag. 37PK neemt daarmee, net als Stroom, een belangrijke plek in het beeldend kunstbeleid

van de gemeente Haarlem. De stichting voert onder andere het beleid voor kunst in de openbare

ruimte uit, houdt zich bezig met de toewijzing van kunstenaars aan zowel permanente als tijdelijke

ateliers, opdrachten aan kunstenaars, ondersteuning en professionalisering van het veld en promotie

van het kunstaanbod in de stad (www.37PK.nl).

Het atelierbeleid van de gemeente beperkt zich niet tot Haarlemse kunstenaars. Er wordt opgemerkt

dat kunstenaars uit Amsterdam naar Haarlem trekken op zoek naar een werkplek. Tevens heeft

Haarlem twee ruimtes gereserveerd als projectateliers, waarin het resultaat ook gepresenteerd

wordt. Tevens verkent Haarlem de mogelijkheden van Artists in Residence. Door het trekken van

kunstenaars uit andere steden en landen wordt het kunstklimaat in Haarlem gevoed. Dit is belangrijk

aangezien Haarlem zelf geen kunstacademie heeft en daarmee niet automatisch aanwas heeft van

jonge kunstenaars. Het invullen van de projectateliers en de Artists in Residence lopen, net als de

toewijzing van ateliers, via de stichting 37PK.
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Ook het opdrachtenbeleid van de gemeente loopt via 37PK, waarmee de gemeente meer op afstand

is gekomen. Het idee was om de percentageregeling daarvoor in te zetten, maar door de crisis is het

op dit moment heel lastig de regeling in te zetten. De gemeente Haarlem staat er niet goed voor en

moet nog aanzienlijk gaan bezuinigen de komende jaren.

Naast het ondersteunen van de professionele beeldende kunstinstellingen en de activiteiten van de

stichting 37PK heeft de gemeente Haarlem het Cultuurstimuleringsfonds. Het overgrote deel van het

fonds wordt ingezet voor cultuurparticipatieprojecten, maar een deel van het fonds is ook

beschikbaar voor culturele initiatieven van professionele kunstenaars.

Heel duidelijk komt naar voren dat de subsidies en andere ondersteuning dienen om het

kunstklimaat in Haarlem zo gunstig mogelijk te maken. Aantrekken van kunstenaars van buiten de

stad en samenwerken met kunstenaars en kunstinstellingen van buiten de gemeente Haarlem ziet

men als een positieve aanvulling op het kunstklimaat in Haarlem. In deze hoedanigheid kijkt de

gemeente ook naar de in Haarlem gevestigde galeries.

Galeriebeleid: verbinden van kunstenaars en kopers in Haarlem

De gemeente ziet geen grote rol voor haar weggelegd in het ondersteunen van galeries, omdat een

galerie een commerciële functie heeft. Amsterdam op twintig minuten afstand met een sterk

galerieklimaat draagt er niet aan bij dat de gemeente Haarlem kansen ziet voor een actief

galeriebeleid. Toch wordt er rekening gehouden met de galeries in Haarlem, ze dragen bij aan het

kunstklimaat in Haarlem. Zo besteedt Haarlem aandacht aan kunst en cultuur en daarmee ook aan de

galeries via Citymarketing Haarlem. Citymarketing Haarlem geeft in samenwerking met 37PK de

Haarlemse Ladder uit. Dit is een agenda met de actuele programmering van Haarlemse

tentoonstellingsruimtes, waaronder galeries, voor hedendaagse kunst. Met het evenement de

Haarlemse Lente liften de galeries ook mee. Haarlemse Lente is een evenement dat georganiseerd

wordt door alle Haarlemse tentoonstellingsruimtes voor hedendaagse kunst, een weekend met

bijzondere activiteiten.

Met deze activiteiten probeert 37PK te kijken hoe je die galeries warm kunt maken voor Haarlemse

kunstenaars en probeert Citymarketing Haarlem te kijken hoe je meer kopers kan verbinden aan de

galeries in Haarlem. Echter, een galeriebeleid voor de activiteiten van de gemeente Haarlem in het

stimuleren van galeries is een groot woord. Het is niet echt een beleid.

De beleidsmedewerker van de gemeente Haarlem legde de kaarten van de artistieke biotoop op de

volgende volgorde beginnend bij meest belangrijk voor het beeldend kunstbeleid en eindigend bij

minst belangrijk: Kwaliteit, onderzoek, experimenteren en falen, kunstenaar staat centraal,

afschermen, verkoop, breed publiek, kwantiteit, kennisdeling kunstenaars en legitimatie.
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4.4 Beleid Centra voor Beeldende Kunst

Centra voor Beeldende Kunst (CBK) zijn er in verschillende vormen. Als eerste is belangrijk om te

noemen dat er een verschil bestaat tussen een Stichting Beeldende Kunst (SBK) en een CBK. Daar

waar een SBK zich uitsluitend richt op de verhuur, huurkoop en verkoop van hedendaagse beeldende

kunst, heeft een CBK een breder aanbod van activiteiten. Een CBK kan naast kunstuitleen, ook

activiteiten hebben op het gebied van educatie, tentoonstellingen, adviestaken en kunst in openbare

ruimte.

Opvallend is dat er de laatste jaren steeds meer CBK’s zijn gesloten. Zo is het CBK van de gemeente

Dordrecht gesloten en zijn er ook provinciale CBK’s gesloten zoals in de provincie Utrecht en

Gelderland. Dit laatste, het sluiten van provinciale CBK’s, kan te maken hebben met de

decentralisatie uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving die voorheen via de provincie liep, maar nu

rechtstreeks aan de gemeente wordt uitgekeerd.

Aan de andere kant zijn er een aantal CBK’s in Nederland die juist een belangrijk rol vervullen in het

gemeentelijk beeldend kunstbeleid.

Hieronder worden twee voorbeelden gegeven, namelijk van Groningen waar het CBK een belangrijke

rol vervult in het beeldend kunstbeleid en het voorbeeld van Dordrecht waar geen Centrum voor

Beeldende Kunst meer is, maar functies zijn overgenomen door het Dordrechts Museum.
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Casus

Gemeente Groningen: artistieke kwaliteit en cultuureducatie staan voorop in de culturele

hoofdstad van het Noorden

De gemeente Groningen valt, met haar 195 418 (stand 1 januari 2013) inwoners, onder de negen

gemeenten met het grootste cultuuraanbod van Nederland. In Groningen is de gehele culturele

keten (opleiding/educatie, productie, presentatie) aanwezig voor de beeldende kunst sector. Op het

gebied van beeldende kunst zijn dat de bachelor in Fine Arts van Minerva en de master Fine Arts van

het Frank Mohr instituut. Op het gebied van beeldende kunst zijn de belangrijkste spelers in

Groningen, het Groninger Museum, dat sinds kort ook meer aandacht heeft voor de Groningse

kunstenaar en het CBK, als intermediair voor de beeldende kunst sector. Galerie Sign en NP3 geven

zowel aandacht aan de productie als presentatie van de beeldende kunst. De kunstenaars die werken

en wonen in de gemeente Groningen vertegenwoordigen de kant van de productie, naar schatting

zijn dat er zo’n 700 (dspgroep, 2010).

Groningen, kwaliteit en authenticiteit staan voor op

In de cultuurnota Tegen de stroom in van de gemeente Groningen beschrijft de gemeente de drie

belangrijkste doelstellingen binnen het cultuurbeleid van Groningen. Daarbij staat de doelstelling

kwaliteit en authenticiteit voorop, gevolgd door de doelstelling om het cultuurbereik en de

participatie te vergroten alsmede de waarde voor de stad. Als laatste zet de gemeente in op

talentontwikkeling.

De gemeente Groningen deelt haar beleid in op de functies van de culturele keten:

“ We willen een evenwichtige en complete culturele keten van functies (presentatie,

productie, talentontwikkeling en educatie) in meerdere culturele disciplines” (Cultuurnota, 2011)

Beeldend kunstbeleid: een effectief productieklimaat door meer regie, zichtbaarheid en

samenhang

De doelstellingen die geformuleerd zijn in de cultuurnota gelden voor de hele culturele sector, dus

ook voor het beeldend kunstbeleid. De gemeente Groningen heeft wel een paar aanvullende

speerpunten geformuleerd als het gaat om de beeldende kunst sector in Groningen. Zo wil de

gemeente een complete culturele keten van (inter)nationale allure, meer regie, zichtbaarheid en

samenhang en een effectief productieklimaat voor beeldende kunstenaars (cultuurnota, 2011).

De gemeente Groningen ondersteunt de beeldende kunst sector via de professionele beeldende

kunst instellingen. Het CBK is een gemeentelijke instelling, een zogeheten werkmaatschappij. Verder

ondersteunt de gemeente het Groninger Museum, galerie Sign, NP3, Tschumipaviljoen en het

Wallhouse. Zowel galerie Sign als NP3 zijn gericht op het produceren en presenteren van

hedendaagse kunst. De gemeente Groningen ondersteunt de individuele kunstenaar indirect via deze

instellingen. Het is namelijk belangrijk dat de instellingen aan talentontwikkeling doen. Galerie Sign

werkt voornamelijk samen met studenten van de kunstacademie Minerva. NP3 richt zich meer op

studenten van de tweede fase van het Frank Mohr Instituut. Het Tschumipaviljoen houdt zich bezig

met de realisatie van kunstenaarsprojecten in het paviljoen. Het Wallhouse is een bijzonder gebouw

gericht op residenties van kunstenaars.

De gemeente heeft deze instellingen de opdracht gegeven meer samen te werken om er voor te

zorgen dat er meer regie, zichtbaarheid en samenhang zijn. Onlangs is er een evaluatierapport

verschenen van de Kunstraad Groningen waar de noodzaak voor samenwerking in de beeldende

kunst sector nog eens wordt benadrukt. Specifiek heeft het Groninger Museum de opdracht
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gekregen meer samen te werken met het Wallhouse en heeft het CBK Groningen de opdracht

gekregen om samen te werken met het Tschumipaviljoen (Evaluatierapport, 2014). Tevens heeft het

Groninger Museum, de belangrijkste kunstinstelling van de stad, de opdracht gekregen om zich meer

in te zetten voor de beeldende kunst in de gemeente. Een concreet voorbeeld hiervan is het project

Young Grunn Artist, een samenwerking tussen het museum en NP3, waarin ze op zoek gaan naar

jong Groninger talent. Het project is een coaching traject van talenten, het meest overtuigende

talent maakt kans op een tentoonstelling in het Groninger Museum.

Naast het ondersteunen van deze professionele beeldende kunst instellingen, kent de gemeente

Groningen een projectsubsidie. Het budget van zowel de gemeente als van de provincie is

ondergebracht bij de Kunstraad Groningen. Via de Kunstraad Groningen kunnen professionele

kunstenaars aanvragen doen voor deze subsidie, de Kunstraad beoordeelt de aanvragen op tal van

eisen, als kwaliteit, aanvullend op het aanbod en de waarde voor de gemeente. De subsidie is

nadrukkelijk niet bedoeld voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de kunstenaar.

De gemeente Groningen voert ook een atelierbeleid als onderdeel van het cultuurbeleid. De

gemeente Groningen heeft het beheer en toewijzing oorspronkelijk toegewezen aan Havik. Havik is

de atelierorganisatie voor professioneel beeldende kunstenaars en vormgevers in de stad

Groningen. Gezien de onbereikbaarheid van een permanent atelier voor elke kunstenaar, wil de

gemeente meer inzetten op tijdelijke ateliers. Hiervoor legt ze het beheer en toewijzing bij CareX,

een organisatie voor huisvesting en beheer van leegstaande panden.

Als laatste heeft de gemeente Groningen een opdrachten beleid, dat wordt uitgevoerd door het CBK

Groningen.

Het CBK Groningen, als intermediair van de beeldende kunst sector

De belangrijkste pijlers van het CBK Groningen zijn de Kunstuitleen en Kunst op Straat.

Kunst op Straat is het opdrachtenbeleid van de gemeente Groningen. Bij de aanleg van nieuwe

wijken, gebouwen of projecten kan er een kunstopdracht verstrekt worden. Naast het initiëren en

begeleiden van deze opdrachten, is het CBK ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van

de beelden in de openbare ruimte. Naast deze twee belangrijkste activiteiten, organiseert het CBK

Groningen educatieve activiteiten, tentoonstellingen, geeft het advies bij aankopen en beschikt het

over een digitaal bestand van professionele kunstenaars en vormgevers uit de stad en provincie

Groningen. Als laatste heeft het CBK Groningen Kunst op Maat, waarmee het CBK een link wil leggen

tussen de startende kunstenaar en een bedrijf of instelling die een kleine kunstopdracht wil

realiseren. Onder deze noemer organiseert het CBK elk jaar een masterclass voor startende

kunstenaars. Met al deze activiteiten brengt het CBK Groningen kunst, kunstenaars en publiek met

elkaar in contact.

De gemeente Groningen heeft het CBK Groningen de opdracht gegeven om de regie van de

beeldende kunst sector in handen te nemen. Het moet een intermediair zijn voor de beeldende kunst

sector. Tevens moet het CBK Groningen er zijn voor de Groningse kunstenaars. Het CBK onderzocht

in 2013 de mogelijkheden voor een betere afstemming van de programmering

van de beeldende kunstinstellingen in de stad. Hiervoor heeft het CBK een website ontwikkeld die

in 2014 wordt gelanceerd en die de zichtbaarheid van de sector moet vergroten. In het

evaluatierapport van de Kunstraad Groningen komt naar voren dat het CBK de rol als intermediair

nog steviger moet neerzetten zeker gezien, volgens de Kunstraad, de beeldende kunst sector van

Groningen als geheel kwetsbaar is (Evaluatierapport, 2013).
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De beleidsmedewerker van de gemeente Groningen legde de kaarten van de artistieke biotoop op de

volgende volgorde beginnend bij meest belangrijk voor het beeldend kunstbeleid en eindigend bij

minst belangrijk: Kwaliteit, legitimatie, kennisdeling kunstenaars, onderzoeken, experimenteren en

falen, mening experts, kunstkritiek, kwantiteit, breed publiek, kunstenaar centraal, verkoop en

afschermen.
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Casus

Gemeente Dordrecht: het fuseren van culturele instellingen om de cultuur meer zichtbaar te

maken

De gemeente Dordrecht heeft 118 466 (stand 1 januari 2013) inwoners. In Dordrecht is niet de

gehele culturele keten (opleiding/educatie, productie, presentatie) aanwezig voor de beeldende

kunst sector. Dordrecht heeft namelijk geen kunstacademie. Op het gebied van beeldende kunst is

het Dordrechts Museum de belangrijkste instelling. Onder deze naam zijn meerdere culturele

instellingen van Dordrecht vertegenwoordigd. Zo is het Centrum voor Beeldende Kunst gesloten,

maar een gedeelte van de taken zijn door het Dordrechts Museum overgenomen. Het Dordrechts

museum voert onder andere een kunstenaarsbeleid. Volgens de medewerkers van het Dordrechts

Museum wonen en werken er ongeveer 50 actieve beeldende kunstenaars in Dordrecht.

Dordrecht, het evenwicht tussen commercieel en experimenteel blijven bewaken.

In de Cultuurnota van Dordrecht De kracht van het lokale 2.0, sluit Dordrecht aan bij de landelijke lijn

van de overheid om meer de kracht van de samenleving te benutten. Voor het cultuurbeleid is de

gemeente wel verantwoordelijk voor een gevarieerd cultuuraanbod en het bewaken van het

evenwicht tussen commercieel en experimenteel. Specifiek wordt benoemd dat er ruimte binnen het

aanbod moet blijven voor nieuwe initiatieven, beginnende kunstenaars en experimenten en dat de

gemeente daar een aanjaagfunctie in heeft.

Beeldend kunstbeleid: een kunstenaarsbeleid dat zichtbaar moet zijn

De gemeente Dordrecht ondersteunt de beeldende kunstenaar indirect met ondersteuning aan de

professionele beeldende kunstinstellingen. De belangrijkste beeldende kunstinstelling is het

Dordrechts Museum, het is onderdeel van de gemeente Dordrecht. Het Dordrechts Museum is

natuurlijk als eerste een presentatie instelling, maar door het fuseren van meerdere culturele

instellingen is het zowel gericht op presentatie als op productie en probeert het de

laboratoriumfunctie zoveel mogelijk te vervullen. Het Dordrechts Museum heeft daarom een

kunstenaarsbeleid. Dit kunstenaarsbeleid houdt in dat er individuele subsidies zijn gericht op de

stimulering en ontwikkeling van de professionele beeldende kunstenaars uit Dordrecht. Zo is er de

startsubsidie voor aan de kunstacademie afgestudeerde kunstenaars en vormgevers die in Dordrecht

wonen. Deze startsubsidie wordt verhoogd van €2500, - per kalenderjaar naar €5000, - . De

verhoging is onder andere om meer zichtbaarheid te geven aan wat er gerealiseerd is door de

kunstenaar met de startsubsidie en een impuls te geven aan de beroepspraktijk van kunstenaars.

Naast de startsubsidie bestaan er projectsubsidies en werkbeurzen. De projectsubsidie kan gebruikt

worden voor zowel artistiek inhoudelijk projecten als voor zakelijke doeleinden binnen de

beroepspraktijk van de kunstenaar. Ook deze subsidie is verdubbeld met dezelfde argumenten als

voor de startsubsidie, kunstenaars kunnen nu aanspraak maken op een subsidie van maximaal

€10.000. De werkbeurzen worden verstrekt aan kunstenaars die een verdiepend onderzoek willen

doen dat bijdraagt aan de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar zelf. De startsubsidie en de

werkbeurzen zijn alleen voor kunstenaars die wonen in Dordrecht. De projectsubsidie kan ook

aangevraagd worden door een kunstenaar buiten de gemeente Dordrecht. Voorwaarde is dan dat

het project een bijdrage levert aan het kunstklimaat in Dordrecht en er wordt maximaal een keer per

jaar een subsidie uitgekeerd aan een kunstenaar van buiten de gemeente. Deze subsidies werden

voor 2011 via het servicebureau van het CBK verstrekt aan kunstenaars, tegenwoordig worden de

subsidies via het Dordrechts Museum verstrekt. Alle aanvragen voor zowel de subsidies als voor de
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werkbeurzen worden door een adviescommissie beoordeeld.

Het Centrum voor Beeldende Kunst, opgegaan in het Dordrechts Museum

Het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK), lange tijd een van de meest toonaangevende in

Nederland, is per 1 juli 2011 gesloten vanwege het stopzetten van de gemeentelijke subsidie.

Voor de sluiting had het CBK vier belangrijke taken. Namelijk het kunstenaarsbeleid voor Dordrechtse

kunstenaars, de kunstuitleen, een podium voor Dordrechtse kunstenaars en kunst in openbare

ruimte. Met de sluiting van het CBK is de kunstuitleen naar een commerciële partij gegaan. De

andere drie taken zijn meegegaan naar de nieuwe instelling, namelijk het Dordrechts Museum. De

voornaamste redenen van het sluiten van het CBK, maar wel het behouden van de taken van het

CBK, zijn bezuinigingen. Door het fuseren is er bezuinigd op overhead kosten als personeel en

huisvesting. Tevens probeert men op deze manier juist de beeldende kunst sector meer samenhang

te geven en daarmee sterker te maken. Het fuseren is dus ingegeven door financiële redenen en niet

door twijfel aan het bestaansrecht van de instellingen en de activiteiten. Daarom zijn de activiteiten

zoveel mogelijk behouden gebleven. Ook het Huis van Gein is onderdeel geworden van het

Dordrechts Museum.

Zoals onder het beeldend kunstbeleid staat beschreven heeft het Dordrechts Museum het

kunstenaarsbeleid van het CBK een op een overgenomen. Het Dordrechts Museum biedt ook een

podium voor Dordrechtse kunstenaars in het museum zelf, maar probeert daarnaast tal van

activiteiten en tentoonstellingen te organiseren buiten de muren van het museum. Zo zoekt het

museum aansluiting bij het Urban Explorers Festival, heeft het een Open Atelierroute georganiseerd

en probeert het samen te werken met de presentatie instelling de Kunstkerk.

Naar de invulling van het opdrachtenbeleid en kunst in de openbare ruimte is het nieuwe

Dordrechtse Museum nog zoekende. Zo schakelt het Dordrechts Museum af en toe kunstenaars en

vormgevers in bij opdrachten gerelateerd aan ontwikkelingen in de stad en het eigen beleid, zoals

educatieve activiteiten, presentaties en wijkprojecten.

Twee medewerker van het Dordrechts Museum legden samen de kaarten van de artistieke biotoop

op de volgende volgorde beginnend bij meest belangrijk voor het beeldend kunstbeleid en eindigend

bij minst belangrijk: Kwaliteit, kunstenaar centraal, breed publiek, kennisdeling kunstenaars,

experimenteren en falen, onderzoeken, kunstkritiek, verkoop, legitimatie, afschermen, kwantiteit.
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H. 5 Voorlopige conclusies

In dit hoofdstuk worden de voorlopige conclusies besproken. In de daarop volgende scriptie wordt er

een uitgebreidere analyse van de onderzoeksresultaten gemaakt en worden er definitieve conclusies

getrokken.

5.1 De invloed van de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen op het beeldend

kunstbeleid van gemeenten

In hoofdstuk twee is een korte schets gemaakt van maatschappelijke, economische en politieke

ontwikkelingen. Hieronder wordt omschreven hoe deze ontwikkelingen invloed hebben op het

beeldend kunstbeleid van de gemeenten. Als eerste wordt gekeken naar het beleid in het algemeen,

vervolgens wordt gekeken naar de invloed op de vier onderzochte beleidsinstrumenten.

Sociale en economische doelen staan voorop

De invloed van de geschetste maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen is duidelijk

zichtbaar in het beleid van de onderzochte gemeenten. Wanneer gekeken wordt naar de

doelstellingen, zoals deze geformuleerd zijn in de verschillende cultuurnota´s dan blijkt dat wordt

ingezet op het belang van cultuur voor zowel sociale als economische doeleinden. Een aantal

gemeenten heeft de artistieke kwaliteit voor op staan. Verder is opvallend dat deze doelstellingen

vaak voor de gehele culturele sector gelden en dat er bij een aantal gemeenten geen apart beeldend

kunstbeleid wordt gevoerd. Dit komt vooral voor bij de gemeenten die cultuur het meest inzetten als

instrument voor het sociale en economische beleid. De toenemende druk op de legitimatie van het

inzetten van publieksgelden is een van de oorzaken van de focus op de sociale en economische

voordelen.

De economische crisis komt bij elke gemeenten naar voren. Met name in het opdrachtenbeleid van

gemeenten wordt door de meeste gemeente gezegd, dat er minder opdrachten lopen en dat de

opdrachten niet meer zo spraakmakend zijn. Verder hebben de crisis en de toenemende druk van

legitimatie het gevolg dat de ondersteuning in de vorm van subsidie aan de beeldende kunst sector

vooral zichtbaar moet zijn en iets moet doen voor de gemeente. Dit ziet men bijvoorbeeld bij de

gemeente Dordrecht, die sterk inzet op de ontwikkeling en ondersteuning van de beroepspraktijk

van de beeldende kunstenaar, maar waar de zichtbaarheid daarvan steeds belangrijker wordt.

Dat de sociale en economische doelen voorop staan, heeft gevolgen voor de beleidsinstrumenten

beeldende kunst.

De gevolgen voor de beleidsinstrumenten beeldende kunst

Voor het atelierbeleid geldt dat de crisis een sterke invloed heeft op het beleid dat gemeenten

voeren. Gemeenten verschuiven hun aandacht naar tijdelijke werkruimtes, aangezien het creëren

van permanente ruimte een duurdere aangelegenheid is. Organisaties die het atelierbeleid voor

gemeenten uitvoeren krijgen minder subsidie, maar wel meer doelstellingen mee om te bereiken.

Ook hier is de legitimatiedruk dus zichtbaar. Tevens merkt men dat de doelgroep verandert en de

vraag naar de soort werkruimtes verandert.

Het broedplaatsenbeleid van gemeenten speelt sterk in op de economische ontwikkeling van ‘de

creatieve stad’. Bij de onderzochte gemeenten is het broedplaatsenbeleid vaak onderdeel van het

beleid voor de creatieve stad, maar wordt het ook gebruikt als atelierbeleid in de zin dat het

bijdraagt aan het creëren van werkruimtes voor kunstenaars. Het broedplaatsenbeleid en
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atelierbeleid komen daarmee dichter bij elkaar.

Voor het galeriebeleid zou je kunnen concluderen dat de toenemende druk van legitimatie en de

crisis een reden kunnen zijn waarom gemeenten hier niet een rol voor zichzelf zien. Galeries zijn

commerciële ondernemingen en moeilijk voor een gemeente om subsidie aan te verlenen. In tijden

van crisis gaat het geld eerder naar de instellingen en projecten die goed te legitimeren zijn.

De reden waarom er Centra voor Beeldende Kunst verdwijnen heeft voornamelijk te maken met de

crisis. Om financiële redenen worden CBK’s gesloten, dan wel om te bezuinigen dan wel omdat

landelijke geldstromen naar de overheden anders zijn gaan lopen. Door de crisis kan men niet

zomaar het gat dichten en wordt het CBK gesloten.

5.2 Het beeldend kunstbeleid van gemeenten en de artistieke biotoop

In deze paragraaf wordt vanuit het perspectief van de artistieke biotoop gekeken naar het beeldend

kunstbeleid van de gemeenten. Ook hier wordt eerst gekeken naar het beeldend kunstbeleid in het

algemeen, daarna worden de vier onderzochte beleidsinstrumenten besproken aan de hand van het

kwadrant waar het beleidsinstrument in valt.

De ruimte van de markt en de civiele ruimte overheersen

Pascal Gielen stelt dat de ruimte van de markt en de civiele ruimte gaan overheersen, dit is in het

algemeen ook terug te zien bij het beeldend kunstbeleid van de gemeenten. De beleidsinstrumenten

die een gemeente inzet, moeten wel zichtbaar zijn en een bijdrage leveren aan de stad op sociaal of

economisch gebied. Terwijl dat typische zaken zijn die behoren bij de markt ruimte en bij de civiele

ruimte.

Atelierbeleid zou in de ideaal-typische vorm de beeldende kunst sector en de beeldende kunstenaar

ondersteunen in de domestieke ruimte. Namelijk het atelier waar de kunstenaar zich in persoonlijke

sfeer kan ontwikkelen. In het beleid van de gemeenten komt naar voren dat ateliers en

broedplaatsen steeds mee op elkaar lijken. Ook worden ateliers steeds zichtbaarder en gaan ze

steeds meer naar buiten treden. Openatelierroutes georganiseerd vanuit de gemeente zijn daar een

goed voorbeeld van. Het atelierbeleid bevindt zich daardoor niet specifiek binnen het kwadrant van

de domestieke ruimte, maar schuift zowel op over de as van de mate van netwerken als over de as

van het ontwikkelingsgerichte naar het productgerichte.

Ook het broedplaatsenbeleid van gemeenten schuift op de as naar meer een productgerichte dan

ontwikkelingsgerichte kant. De broedplaats moet namelijk een bijdrage leveren aan de wijk en de

stad op sociaal en/of economisch gebied.

Het beleid van Centra voor Beeldende Kunst is het meest diffuus in verband met de vele activiteiten

die onderdeel kunnen zijn van een CBK. Het CBK is wel het meest duidelijk een instrument in de

civiele ruimte, het CBK heeft een netwerk functie en is er duidelijk voor het publiek.

Geen specifiek beleid in de commerciële markt ruimte

Gemeenten scheppen vaak een quasi-markt door beleidsinstrumenten als aankopen, opdrachten e.d.

Het galeriebeleid bevindt zich nog het meest in de ruimte van de commerciële markt zelf. Het gevolg

hiervan is dat weinig gemeenten een specifiek beleid hebben op het gebied van galeries. Het meest

opvallende is, gekeken vanuit de artistieke biotoop, dat de meeste gemeenten geen aandacht geven

aan galeries. Terwijl galeries een onderdeel zijn van de beeldende kunst sector. Dit betekent niet

meteen dat gemeenten een stimulerend beleid zouden moeten voeren ten aanzien van galeries,

maar op zijn minst met het vormen van het beeldend kunstbeleid de gehele sector onder de loep

moeten houden en daarbij horen ook de galeries.



40

5.3 De inzet van de artistieke biotoop voor de beleidsinstrumenten beeldende kunst

De artistieke biotoop zou een bijdrage kunnen vormen voor gemeenten om hun beeldend

kunstbeleid te vormen. Het zou kunnen bijdragen aan de legitimatie van het ondersteunen van

ontwikkelingsgerichte beleidsinstrumenten. In de zin dat een gemeente niet bij elk instrument

probeert te kijken wat het de gemeente oplevert en dat de inzet van het instrument niet altijd

zichtbaar is voor de inwoners van de gemeente. De gemeente kan meer naar het totaalpakket aan

instrumenten kijken en bezien hoe het geheel een bijdrage levert aan de gemeente en dat die

bijdrage zichtbaar is voor de inwoners van de gemeente.

Dit sluit aan bij antwoorden van de beleidsmedewerkers over de waarden van de artistieke biotoop.

Met het op volgorde leggen van belangrijkheid, hebben de meeste beleidsmedewerkers waarden, uit

de bovenste helft van de biotoop, benoemd als belangrijk voor het beeldend kunstbeleid van de

gemeenten. Vooral de waarden onderzoeken, kennisdeling kunstenaars en experimenteren en falen

komen bij de beleidsmedewerkers vrij snel aan bod. Uit de gesprekken komt naar voren dat ze deze

waarden belangrijk achten voor de kwaliteit van de beeldende kunst sector en dat een goede

kwaliteit een bijdrage levert aan de legitimatie van het beeldend kunstbeleid.
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Topiclijst

Diepte interviews beleidsmedewerkers beeldend kunstbeleid bij de gemeenten

Algemene gegevens:

Datum/locatie:

Naam:

Functie/organisatie:

- Wat voor functie heeft u binnen de gemeente?

- Welke taken voert u uit?

- Onder welke afdeling/dienst o.i.d. valt de beeldende kunst in uw gemeente?

- Heeft de afdeling/dienst o.i.d. beeldende kunst contact of vindt er afstemming plaats met

andere onderdelen binnen de gemeente? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Beeldend kunstbeleid in het algemeen:

Het beleid:

- Wat zijn de belangrijkste speerpunten van het beeldend kunst beleid van uw gemeente?

- Welke doelstellingen horen daar bij?

- Wat zijn de belangrijkste beleidsinstrumenten op het gebied van beeldende kunst in uw

gemeente?

- Hebt u een verdeling in functies (aanbod, presentatie en afname) wat betreft uw beeldend

kunstbeleid?

Stakeholders:

- Welke personen (belangrijkste) en instellingen zijn betrokken bij het tot stand komen van het

beleid?

- Wat zijn de belangrijkste actoren in de stad op het gebied van de beeldende kunst?

- Werkt u samen met andere gemeenten/provincie/G36/internationaal?

- Houdt u rekening met het beleid van de buurtgemeenten bij het vormen van uw beleid?

- Merkt u ook concurrentie van buurgemeenten? Zo ja, op welk gebied?
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Beeldende kunstenaar:

- Wie rekent uw gemeente onder een beeldende kunstenaar?

- Weet u hoeveel beeldende kunstenaars in uw stad wonen en werken?

- Weet u hoeveel beeldende kunstenaars u bereikt met het gemeentelijke beleid per jaar?

Structureel/Incidenteel

- Zijn de beeldende kunstenaars georganiseerd in uw gemeente?

- Hebt u structureel contact met de beeldende kunstenaars in uw gemeente? Waarom

wel/Waarom niet?

Specifiek beleidsinstrument (Atelierbeleid/Galeriebeleid/Broedplaatsenbeleid/CBK):

- Wat is definitie van uw gemeente van..…?

- Wat zijn de doelstellingen van dit beleidsinstrument?

- Hoe verhoudt dit instrument zich tot het beleid van de gemeente?

- Wat zijn de belangrijkste actoren in de stad op het gebied van dit beleidsinstrument?

- Welke personen/instellingen (meest belangrijkste) zijn betrokken bij het uitvoeren van dit

beleidsinstrumentbeleid? Op welke momenten is er contact met deze actoren?

- Waar in de artistieke biotoop plaatst u dit specifieke beleidsinstrument en waarom?

- Weet u hoeveel beeldende kunstenaars uw gemeente bereikt met dit specifieke

beleidsinstrument per jaar?

- Weet u hoeveel publiek u bereikt met dit specifieke beleidsinstrument per jaar?

- Welk publiek bereikt u? Kijkers/Kopers/ Leners op het gebied van educatie?

Artistieke biotoop (eerst korte uitleg biotoop):

- Wilt u de kaarten met verschillende waarden vanuit de kwadranten van de biotoop op

volgorde van belangrijkheid leggen?


