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De podiumkunstensector is weinig weerbaar gebleken 
tegen een crisis van deze omvang.2 De podiumkun-
stensector heeft dan ook dankbaar gebruik gemaakt 
van de steunmaatregelen die de overheid heeft gebo-
den. Toch zijn de uitdagingen nog groot: het zal voor 
zowel podia, festivals als producenten lastig worden 
om na de crisis een goede herstart te maken zonder 
aanvullende steunmaatregelen. De Podiumkunsten 
Alliantie pleit voor een garantiefonds om producen-
ten in staat te stellen te investeren in nieuw aanbod. 
Ook vragen wij u podia te stimuleren om nieuw 
aanbod te programmeren via afnameregelingen. 
Ondersteuning van de sector in de vorm van fiscale 
voordelen, zoals een lager btw-tarief voor online 
voorstellingen en de invoering van een tax shelter 
zoals in België3 zijn gewenst. 

 
 In 2019 zijn prestatieafspraken gemaakt met subsidie- 

gevers die realistisch waren vóór de coronacrisis.  
De verwachting is dat de gevolgen nog lange tijd  
zullen doorwerken. In lijn met de Raad voor Cultuur 
pleiten wij daarom voor coulance voor gesubsidieer-
de producenten gedurende de gehele cultuurnota-
periode. 

 Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige cultuur-
notaperiode met twee jaar te verlengen tot en met 
2026, zodat instellingen een volwaardige kans krijgen 
om hun activiteiten conform ingediende plannen uit 
te voeren. 

 Het wegvallen van gemeentelijke en provinciale mid-
delen voor podia heeft ervoor gezorgd dat de financiële 
risico’s steeds meer zijn komen te liggen bij de produ-
centen. Een centrale visie vanuit het Rijk is nodig op 
hoe Rijk, provincies en gemeentes samenwerken om 
vanuit gedeelde verantwoordelijkheid tot een goede 
spreiding en duurzame ketens te komen waarbij af-
name net zo goed geborgd is als aanbod. In deze visie 
worden verantwoordelijkheden en financiering op alle 
niveaus uitgewerkt tot werkbare afspraken. 

 Daarbij is het gewenst dat niet alleen het gesubsidi-
eerde deel van de sector, maar ook het ongesubsidi-
eerde deel, dat 70% van het totale aanbod uitmaakt, 
meegenomen wordt. Onderdeel van de visie zijn  
matchingsregelingen waarmee lokale overheden 
kunnen investeren in een bloeiend podiumkunsten-
klimaat in hun eigen regio. 

1 NAPK, VSCD, VVTP en VVP. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 180 producenten van theater, dans, muziek, muziektheater en 150 podia,  
schouwburgen en concertzalen.
2 Zoals de Raad voor Cultuur in zijn rapport Onderweg naar overmorgen (nov. 2020) heeft beschreven.
3 Een tax shelter is fiscale stimulans voor winstgevende bedrijven om te investeren voor een verminderde belasting op bedrijfswinsten.

1 Een wendbare en weerbare 
podiumkunstensector
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Een brede vertegenwoordiging van de culturele sector heeft via de New Creative  
Deal aangegeven wat er nodig is om na de coronacrisis weer tot volle bloei te komen. 
De Podiumkunsten Alliantie, een samenwerkingsverband van vier brancheverenigingen  
in de podiumkunsten,1 onderschrijft de ambities in de New Creative Deal. In deze 
brief specificeren wij wat voor de podiumkunstensector noodzakelijke maatregelen 
zijn om een goed podiumkunstenbestel te behouden dat ertoe doet voor huidige en 
toekomstige generaties.
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4 Zie www.theaterinclusief.nl
5 Passie gewaardeerd Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector, SER en Raad voor Cultuur, april 2017.
6 Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code, PPMC en SIRM, januari 2020.

 Het unique selling point van de podiumkunsten is en 
blijft de ‘live’ theater-, concert- of festivalbeleving: 
het samen met andere mensen beleven van dat wat 
op dat unieke moment op het podium gestalte krijgt. 
De manieren waarop dit beleefd kan worden, ver-
anderen met elke generatie makers en bezoekers en 
moeten continu geëxploreerd blijven worden.  
Podia en producenten innoveren doorlopend hun 
product en werkwijze om zowel het huidige publiek 
als toekomstige generaties te blijven raken met kunst 
die ertoe doet. 

 Op het gebied van toegankelijkheid signaleren we  
dat er ondanks alle inspanningen in de afgelopen 
jaren nog steeds groepen zijn die om verschillende 
redenen geen toegang vinden tot de podiumkunsten. 

 Als Podiumkunsten Alliantie vragen wij uw steun  
om het programma Theater Inclusief4 – ontwikkeld 
door 9 gezelschappen en 13 theaters verspreid door 
het land – breder uit te zetten in de sector, zodat  
alle podiumkunsteninstellingen in Nederland best 
practices uit dit innovatieve programma kunnen 
implementeren. Het gaat om middelen om collectief 
trainingen en advisering door deskundigen op het 
vlak van diversiteit en inclusie aan te kunnen  
bieden.  

 
 

 Tijdens de coronacrisis is gebleken dat bestaand en 
nieuw publiek de weg weet te vinden naar online  
vertoningen. De verwachting is dat een deel van het 
publiek ook in de toekomst vaker online voorstellingen 
zal bezoeken, ook als de podia weer open zijn. Er zijn 
extra investeringen in techniek en aanpalende facili-
teiten nodig om het podiumkunstenaanbod digitaal te 
ontsluiten. We pleiten voor een kredietfaciliteit die 
instellingen ruimte biedt om technische aanpassingen 
door te voeren om digitale drempels weg te nemen.  

 Toekomstige generaties maken kennis en raken 
vertrouwd met podiumkunsten via school en in het 
theater. Wij roepen het toekomstige kabinet op om in 
het onderwijscurriculum vast te leggen dat scholie-
ren minstens twee keer tijdens hun schoolcarrière 
een theatervoorstelling of concertbezoeken, zodat 
iedere scholier de kans krijgt de rijkdom van de podi-
umkunsten te ervaren.

 We pleiten daarnaast voor verdere investeringen in 
de jeugdpodiumkunsten, omdat de vraag al jaren groter 
is dan het aanbod, met name in het onderwijs. Om 
hieraan tegemoet te komen is een verhoogd BIS-budget 
nodig en uitbreiding van de regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit, geoormerkt voor podiumkunsten. 

2 Toegankelijke en innovatieve 
podiumkunsten

 De SER en de Raad voor Cultuur5 toonden aan dat het 
slecht gesteld is met de arbeidsomstandigheden in de 
podiumkunsten. De werkdruk is schrikbarend hoog, 
er wordt structureel overgewerkt en de salariëring 
blijft achter bij andere publieke sectoren. De komende  
jaren zijn ingrepen nodig om een gezonde arbeids-
markt te creëren.6

 De sector heeft zelf de Fair Practice Code ontwikkeld  
en deze is landelijk overgenomen als subsidievoor-
waarde. De coronacrisis zet de sector echter  

financieel op een enorme achterstand, waardoor de 
doelen die de instellingen hebben geformuleerd op 
het vlak van fair practice onder druk komen te staan. 
Geef instellingen beleidsmatig en financieel ruimte 
om fair te belonen, te investeren in scholing en  
betere (arbeids-)voorwaarden voor zowel werk- 
nemers als zzp’ers. Maak mogelijk dat podiumkunst- 
instellingen als cultureel ondernemers gezonde 
reserves kunnen opbouwen, zodat ze in de toekomst 
weerbaarder zijn dan nu het geval is. 

3 Een gezonde arbeidsmarkt



De Podiumkunsten Alliantie bestaat uit vier brancheverenigingen, te weten de Vereniging 
schouwburg- en Concertzaal Directies (VSCD), de Vereniging van Vrije Theater  
Producenten (VVTP), het Vlakke Vloer Platform (VVP), de Nederlandse Associatie voor 
Podiumkunsten (NAPK).  
Tezamen vertegenwoordigen we ruim 150 podia, concertzalen en 180 producenten  
(theater- en dansgezelschappen en muziekensembles, zowel gesubsidieerd als 
niet-gesubsidieerd) verspreid over het hele land. 
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