
SAMEN WERKEN  
AAN EEN  
CULTURELE STAD 
  
EEN ONDERZOEK NAAR HET VERSTERKEN VAN DE ROL VAN RABOBANK 
AMSTERDAM BINNEN DE AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miranda den Dekker          EMBARGO 



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 2 
 

  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 3 
 

SAMEN WERKEN  
AAN EEN  
CULTURELE STAD 
 
EEN ONDERZOEK NAAR HET VERSTERKEN VAN DE ROL VAN RABOBANK 
AMSTERDAM BINNEN DE AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student 
Miranda den Dekker 
 
Studentcode 
091844 
 
Opdrachtgever 
Rabobank Amsterdam 
 
Bedrijfsbegeleider 
Susanne de Boer 
 
Onderwijsinstelling 
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda 
 
Opleiding 
Vrijetijdsmanagement  
 
Afstudeerbegeleider 
Frank Kriesels 
 
Datum 
Amsterdam, mei 2013  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 4 
 

  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 5 
 

SAMENVATTING 
 
 
 
AANLEIDING 
Samenwerking is de rode draad door de geschiedenis van de coöperatieve Rabobank. Rabobank Amsterdam 
staat midden in de samenleving en is betrokken, dichtbij en toonaangevend. Samen met haar klanten, leden en 
relaties heeft ze de ambitie om bij te dragen aan de sociale, economische, culturele en duurzame ontwikkelingen 
van de stad. Rabobank Amsterdam draagt al jaren bij aan de Amsterdamse culturele sector, maar het bezuinigen 
van de overheid op kunst en cultuur is een recente maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkeling die van 
invloed is op de maatschappelijke dynamiek in Amsterdam. Hierdoor heeft de bank te weinig kennis van de 
ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector om bij te kunnen dragen waar nodig.   
 
PROBLEEMANALYSE 
De culturele sector is één van de belangrijkste sectoren in Amsterdam en heeft zowel een economische als 
scoiaal-maatschappelijke waarde binnen de stad. Rabobank Amsterdam ondersteunt de sector op dit moment 
door middel van sponsoring en haar Coöperatiefonds, maar door de bezuinigingen en daardoor de verschuiving 
van verantwoordelijkheid van de overheid naar de samenleving, wordt de druk van aanvragen steeds hoger. De 
bank kan haar rol binnen de sector versterken door bij te dragen waar nodig. Om vast te stellen welke impulsen 
nodig zijn om de sector bloeiend en gezond te houden, moet de bank allereerst door middel van dialoog 
achterhalen wat het huidige vertrekpunt is en formuleren wat de spreekwoordelijke stip aan de horizon wordt en 
vervolgens welke rol ze gaat innemen om daar aan bij te dragen. Door haar ambitie – “dialoog en betrokkenheid 
met de omgeving doorvertalen in het beleid en de positionering van de bank” – toe te passen binnen de 
Amsterdamse culturele sector kan de bank vanuit haar coöperatieve identiteit betekenis geven aan haar 
bankbelang en maatschappelijke welvaart.  
 
PROBLEEM- EN DOELSTELLING 
Ten gevolge van bovenstaande aanleiding en probleemanalyse is de volgende probleemstelling geformuleerd: 
“Wat zijn de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector en hoe zou Rabobank 
Amsterdam aan de sector kunnen bijdragen?” 
 
De onderzoeksdoelstelling die hier bij aansluit luidt als volgt: 
“Inzicht verkrijgen in de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector en hoe 
Rabobank Amsterdam aan de sector zou kunnen bijdragen teneinde aanbevelingen te doen aan Rabobank 
Amsterdam over hoe zij haar rol binnen de sector kan versterken.” 
 
ONDERZOEKSVRAGEN 
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
1. Welke trends en ontwikkelingen uit het verleden zijn van invloed op het heden en de toekomst? 

 
2. Hoe ziet de huidige ontwikkeling van de Amsterdamse culturele sector er uit?  

a) Wat zijn trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
b) Wat is de rol van de stakeholders binnen de Amsterdamse culturele sector?  

 
3. Hoe ziet de gewenste ontwikkeling van de Amsterdamse culturele sector er uit?  

a) Hoe ziet de ideale Amsterdamse culturele sector er uit?  
b) Welke ontwikkelingen zijn daarvoor nodig?  

 
4. Wat is de identiteit van Rabobank Amsterdam?  

a) Wat zijn de waarden en ambities van Rabobank Amsterdam? 
b) Hoe ziet de organisatie van Rabobank Amsterdam er uit?  
c) Over welke instrumenten beschikt Rabobank Amsterdam?  
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CONCLUSIE  
Met behulp van een intern onderzoek binnen Rabobank Amsterdam en een extern onderzoek binnen de 
Amsterdamse culturele sector is naar voren gekomen op welke manier de bank haar rol binnen de sector kan 
versterken.   
 
Het jaar 2013 is het startjaar voor verandering door de huidige bezuinigingen vanuit de overheid en de 
aanhoudende economische crisis die het hele land in zijn greep houdt. Uit het onderzoek valt te concluderen dat 
het in de gewenste ontwikkeling van de Amsterdamse culturele sector allemaal draait om balans.  
 
Balans tussen producent en consument 
De ontwikkelingen om deze balans te bereiken zijn publieksbereik vanuit de culturele organisaties en instellingen, 
de samenwerking tussen producenten en consumenten en cultuureducatie. De huidige ontwikkelingen die hierbij 
centraal staan zijn het individualisme van culturele organisaties en instellingen, het elitaire imago dat veel 
Amsterdammers over de Amsterdamse culturele sector hebben, de aandacht die er is voor kunst en cultuur en de 
opkomst van de private financiering door onder andere de bouw van online crowdfundingplatformen.  
 
Rabobank Amsterdam zou hier aan kunnen bijdragen door publieksbereik en samenwerking als criteria toe te 
voegen aan haar aanvraagformulieren met betrekking tot sponsoring en het Coöperatiefonds.  Daarnaast zou de 
bank een bijdrage kunnen leveren aan de sector door haar kennis en expertise wat betreft samenwerking te 
delen. Wat betreft cultuureducatie kan ze bijdragen via haar Coöperatiefonds, maar zou zij ook haar 
(vermogende) klanten kunnen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen binnen de sector.  
 
Balans tussen ondernemerschap en artistieke kwaliteit 
De ontwikkelingen om deze balans te bereiken zijn het tonen van ondernemerschap door de culturele 
organisaties en instellingen en de artistieke kwaliteit waarbij er een balans is tussen vrije en commerciële kunst. 
De huidige ontwikkelingen die hierbij centraal staan zijn de concurrentie binnen de Amsterdamse culturele sector 
en de nieuwe generatie kunstenaars die langzaamaan aan het ontstaan is.  
 
Rabobank Amsterdam zou hier aan kunnen bijdragen door de inzet van enthousiaste medewerkers en/of 
ledenraadsleden als coach of mentor van culturele organisaties of instellingen. Om een effect te bereiken wat 
betreft massa zou de bank haar kennis en expertise kunnen inzetten via een congres of conferentie.  
 
Balans tussen voedingsbodem en herkenbare top  
De ontwikkelingen om deze balans te bereiken zijn financiële middelen voor talentontwikkeling en een 
kruisbestuiving tussen zowel voedingsbodem als herkenbare top. De huidige ontwikkelingen die hierbij centraal 
staan zijn de invloed van de Amsterdamse culturele sector op de economie van Amsterdam en de top-down 
benadering waarbij de focus ligt bij de herkenbare top.  
 
Rabobank Amsterdam zou hier aan kunnen bijdragen door in gesprek te gaan met gemeente Amsterdam. De 
bank zet zich in voor de omgeving van haar klanten en leden die door heel Amsterdam verspreid wonen en de 
gemeente voor alle Amsterdammers. Wat betreft talentontwikkeling kan de bank ook hier bijdragen via haar 
Coöperatiefonds en zou zij haar (vermogende) klanten kunnen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen 
binnen de sector.  
 
AANBEVELINGEN 
Aan de hand van de volgende aanbevelingen kan Rabobank Amsterdam haar rol binnen de Amsterdamse 
culturele sector concreet versterken.  
 
Aanbeveling 1 Criteria sponsoring & Coöperatiefonds  
Inzetten op cultuureducatie en talentontwikkeling, omdat dit twee sectoren zijn die onmisbaar zijn binnen de 
gewenste ontwikkeling van de Amsterdamse culturele sector, maar zichzelf moeilijk kunnen bedruipen. De bank 
kan dit communiceren door het toevoegen van de vraag ‘Op welke wijze draagt uw project bij aan cultuureducatie 
of talentontwikkeling binnen Amsterdam?’ binnen haar aanvraagformulieren. Daarnaast het advies aan de bank 
om haar coöperatieve rode draad door te vertalen naar de criteria van haar aanvraagformulieren. Hierbij draait 
het om het publieksbereik, samenwerking en omgevingsbewustzijn.  
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 Aanbeveling 2 Investering  
Van donaties naar investeringen door middel van samenwerking met partijen die de Amsterdamse culturele 
sector ondersteunen en al met één been in het veld staan. Een stabiele partij die ervaring heeft in samenwerking 
met Rabobank Rotterdam wat betreft kunst en cultuur is Cultuur-Ondernemen. Een partij als Cultuur-
Ondernemen kan de bank helpen het kaf van het koren te scheiden.  
 
Aanbeveling 3 Inzet Coöperatief Jaarbericht  
Rabobank Amsterdam beschikt over de mogelijkheid om haar (vermogende) klanten te stimuleren om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de bloei van een gezonde Amsterdamse culturele sector. Dit kan onder 
andere door een actieve inzet van het Coöperatief Jaarbericht door bijvoorbeeld accountmanagers van Private 
Banking klanten. Deze financiële ondersteuning kan bijdragen aan zowel cultuureducatie als talentontwikkeling. 
 
Aanbeveling 4 Platform 
Het aansluiten bij of het creëren van een platform om (vermogende) klanten en de Amsterdamse culturele sector 
met elkaar in contact te brengen. Rabobank Amsterdam zou aan kunnen sluiten bij de landelijke charity desk van 
Rabobank Nederland, maar ook een samenwerking kunnen aangaan met het crowdfundingplatform voordekunst. 
Het advies gaat uit naar de tweede, omdat dat kan bijdragen aan de zichtbaarheid van de bank.  
 
Aanbeveling 5 Coaching 
De inzet van medewerkers en/of ledenraadsleden binnen de Amsterdamse culturele sector. De inzet kan fysiek 
zijn, maar ook wat betreft kennis en expertise. Het advies is te beginnen met een inventarisatie van expertise, tijd 
en energie bij de ledenraadsleden en deze samenwerking als pilot te starten. In een later stadium kan er ook per 
afdeling een inventarisatie van de medewerkers worden gemaakt.  
 
Aanbeveling 6 Congres 
Rabobank Amsterdam kan haar kennis wat betreft ondernemerschap en samenwerking via een congres in één 
keer met een grote groep delen. De bank kan hierbij gebruik maken van haar netwerk wat betreft locatie, 
sprekers en geïnteresseerden.  
 
Aanbeveling 7 Gemeente Amsterdam  
Een dialoog tussen Rabobank Amsterdam en gemeente Amsterdam. In eerste instantie alleen tussen deze twee 
partijen en wellicht in de toekomst met andere financiers die binnen de Amsterdamse culturele sector actief zijn 
om samen nog sterker in te zetten op kunst en cultuur.   
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VOORWOORD 
 
 
 
Toen ik in 2009 aan de opleiding Vrijetijdsmanagement begon, had ik een sterke affiniteit met kunst en cultuur. 
Dit uitte zich in het tweede jaar door te kiezen voor de richting Management Creatieve Industrie. Tijdens dat jaar 
kwam ik in contact met allerlei aspecten binnen de creatieve industrie. Ik ontwikkelde geen sterke voorkeur voor 
een bepaalde kunstvorm, maar voor de gehele sector.  
 
Dat was een belangrijke reden om in het derde jaar te kiezen voor een stage bij het Brabants Kenniscentrum 
Kunst en Cultuur in Tilburg. Het bkkc is een non-profit organisatie die zich inzet om de professionele culturele 
sector in Noord-Brabant te versterken. Ik heb hier veel ervaring opgedaan op het gebied van subsidies en 
cultureel ondernemerschap. 
 
Wat betreft mijn afstudeeronderzoek was ik erg benieuwd naar de commerciële kant van de culturele sector. 
Daarnaast was ik erg nieuwsgierig naar de leidende stad op dit gebied, Amsterdam. Op die manier ben ik terecht 
gekomen bij Rabobank Amsterdam. De bank staat vanuit haar coöperatieve identiteit midden in de Amsterdamse 
samenleving tussen aan de ene kant innovatieve kunstenaars en culturele organisaties en aan de andere kant de 
herkenbare top.  
 
Voor u ligt mijn afstudeerrapport Samen Werken Aan Een Culturele Stad. Het rapport is het resultaat van vijf 
maanden onderzoek. Het jaar 2013 is het jaar van verandering binnen de culturele sector, het begin van de 
overgangsjaren die zullen komen. Dit maakte de opdracht uitdagend en interessant. Het onderzoek heeft 
Rabobank Amsterdam handvaten opgeleverd om naar aanleiding van huidige kansen – rekening houdende met 
bedreigingen – en gewenste ontwikkelingen haar rol binnen de sector te versterken.  
 
Ik kijk met enthousiasme terug op de afgelopen periode. Mijn dank gaat uit naar mijn bedrijfsbegeleidster 
Susanne de Boer en mijn collega’s van de afdeling Coöperatie & MVO voor hun vertrouwen, behulpzaamheid en 
fijne samenwerking. Daarnaast bedank ik mijn afstudeerbegeleider Frank Kriesels voor zijn advies en 
ondersteuning gedurende mijn afstudeerperiode. Ook wil ik alle respondenten die ik heb geïnterviewd bedanken 
voor hun tijd en input. Tenslotte wil ik mijn ouders en vriendinnen bedanken voor alle oppeppende woorden 
tijdens deze periode.   
 
Rabobank Amsterdam heeft mij haar betrokkenheid bij de stad laten zien en mij als Brabantse student thuis laten  
voelen in deze – voor mij – nieuwe omgeving.  
 
Miranda den Dekker  
Amsterdam, mei 2013 
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HOOFDSTUK 1 
INLEIDING 

 
 
 
1.1 ACHTERGROND EN AANLEIDING 
De Rabobank is al ruim 110 jaar één van de grootste coöperaties van Nederland. De bank vindt haar oorsprong 
in de lokale kredietcoöperaties die aan het einde van de negentiende eeuw werden opgericht door 
ondernemende mensen die nagenoeg geen toegang hadden tot de kapitaalmarkt. De coöperatieve, plaatselijke 
banken stonden midden in de lokale gemeenschap en kenden hun klanten persoonlijk in tegenstelling tot de 
kredietverleners uit de stad. Eén van deze lokale coöperatieve banken is Rabobank Amsterdam*.  
 
* “In dit rapport wordt gesproken over ‘Amsterdam’, ‘de stad’ en ‘Amsterdammers’. Hiermee wordt bedoeld het werkgebied van Rabobank 
Amsterdam - de gemeente Amsterdam, de gemeente Diemen, van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de plaats Halfweg, 
van de gemeente Haarlemmermeer de plaatsen Badhoevedorp, Boesingeheliede, Lijnden (ten zuiden van de Hoofdvaart) en Zwanenburg 
en de gemeente Landsmeer - inclusief haar inwoners en de organisaties die er gevestigd zijn” (De Boer & Weiland, 2010).  
 
De coöperatieve structuur en de lokale verbondenheid zijn al die jaren belangrijke kenmerken gebleven. 
Samenwerking is de rode draad door de geschiedenis van de coöperatieve Rabobank: mensen en bedrijven die 
samenwerken, banken die hun krachten bundelen en gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die hun kennis 
samenbrengen. De Rabobank stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop. Ze wil het 
mensen en ondernemingen mogelijk maken onafhankelijk en volwaardig deel te nemen aan het economische 
verkeer. Vanuit betrokkenheid bij dat belang wil de bank een stuwende en vernieuwende kracht zijn die bijdraagt 
aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Midden in de maatschappij, betrokken, dichtbij en 
toonaangevend. 
 
De Rabobank is een bank niet alleen voor, maar ook van klanten. Door lid te worden van de Rabobank hebben 
haar klanten invloed op de koers van de bank en de kwaliteit van de dienstverlening. Via de ledenraad, 
klankbordgroepen, bijeenkomsten en een brede dialoog geven de leden mede vorm aan de bank, wisselen zij 
onderling kennis en ervaring uit en kunnen zij meebepalen welke maatschappelijke ontwikkelingen de bank 
stimuleert. Zo is Rabobank Amsterdam een bank van en voor Amsterdammers. Samen met haar klanten, leden 
en relaties heeft de bank de ambitie om bij te dragen aan de sociale, economische, culturele en duurzame 
ontwikkelingen van Amsterdam.  
 
In het Coöperatiebeleid 2011-2014 (De Boer, 2010) komt naar voren dat de bank haar structuur, kennis en 
netwerk de komende jaren nog sterker wil inzetten om bij te dragen aan de ontwikkelingen van de stad. Dit wil zij 
doen door de verbinding te versterken tussen Amsterdammers, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties 
en overheden. De voortdurend veranderende samenleving vraagt wel om een aanpak waarbij de uitgangspunten 
continu worden getoetst aan enerzijds de maatschappelijke dynamiek en anderzijds de ambitie van Rabobank 
Amsterdam (en de Rabobank Groep).    
 
Amsterdam is een stad van cultuur en creativiteit en heeft internationaal een vooraanstaande positie in de 
culturele sector. Rabobank Amsterdam erkent de economische en maatschappelijke waarde van de sector en 
draagt hier al jaren aan bij. Het bezuinigen van de overheid op kunst en cultuur is een recente maatschappelijke 
en beleidsmatige ontwikkeling die van invloed is op de maatschappelijke dynamiek in Amsterdam. In 2011 en 
2012 heeft de overheid de eerste bezuinigingen doorgevoerd en zijn er scherpe keuzes gemaakt bij de 
vierjaarlijkse subsidieverdeling voor de huidige periode 2013-2016. Hierdoor vindt een verschuiving van de 
overheid naar de samenleving – burgers, bedrijven en maatschappelijke partners – plaats. Rabobank Amsterdam 
wil haar verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot deze verschuiving waarbij er een balans is tussen haar 
coöperatieve identiteit en commerciële doelstellingen. Het probleem is echter dat de bank te weinig kennis heeft 
van de ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector om bij te kunnen dragen waar nodig. 
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1.2 PROBLEEMANALYSE  
De culturele sector is één van de belangrijkste sectoren in Amsterdam. Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol 
als het gaat om een aantrekkelijke vestigingsplaats. Studies hebben aangetoond dat mensen, met name hoger 
opgeleide, willen wonen in steden met een gevarieerd cultureel aanbod. Daarnaast vergroot het de voorraad 
human capital. Cultuur is een ontmoetingsplaats en een broedplaats voor nieuwe ideeën. Als bedrijven die 
ideeën vervolgens te gelde weten te maken, leidt die kennis tot meer economische voorspoed in de stad, de 
regio en/of het land waar de culturele instellingen zich bevinden (De Wilde, 2012). 
 
Naast deze economische waarde vertegenwoordigt cultuur een sociaal-maatschappelijke waarde. Circa drie 
kwart van de bevolking vindt kunst en cultuur belangrijk voor de samenleving en 85 procent vindt kunst en cultuur 
belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Mensen vinden overheidssteun voor kunst en cultuur 
belangrijk (tussen twee derde en drie kwart van de bevolking), maar dit draagvlak daalt als zij moeten kiezen 
tussen verschillende beleidsterreinen. Het belang dat mensen aan kunst en cultuur hechten komt onder meer tot 
uiting in publieksbetrokkenheid, amateurkunst, vrijwilligerswerk en cultuureducatie (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, 2011). 
 
De keuze van Rabobank Amsterdam om binnen haar coöperatiebeleid hoog in te zetten op kunst en cultuur is 
dus te begrijpen. De bank ondersteunt de sector op dit moment door middel van sponsoring en haar 
Coöperatiefonds (Rabobank Amsterdam, z.d.):  

• Sponsoring: voor Rabobank Amsterdam een vorm van samenwerking waarbij twee partijen elkaar iets 
bieden. Dat kan in de vorm van financiële ondersteuning, kennisoverdracht en het beschikbaar stellen 
van expertise, menskracht of faciliteiten. De afdeling Marketing & Communicatie maakt besluiten met 
betrekking tot sponsoring.  

• Donatie Coöperatiefonds: een vorm van ondersteuning van Rabobank Amsterdam zonder 
tegenprestatie. Het verstrekken van een donatie heeft puur een maatschappelijk doel. Over toekenning 
van donaties uit het Coöperatiefonds besluiten de ledenraadsleden van de bank ieder kwartaal.  
 

De druk van aanvragen van de Amsterdamse culturele sector wat betreft sponsoring en het Coöperatiefonds 
wordt echter steeds hoger door de al eerder genoemde verschuiving van verantwoordelijkheid van de overheid 
naar de samenleving. Het oppakken van de verantwoordelijkheid sluit aan bij haar coöperatieve  filosofie en kan 
door Rabobank Amsterdam ingezet worden om zowel haar coöperatieve als commerciële doelstellingen te 
verwezenlijken. De bank kan haar rol binnen de sector versterken door bij te dragen waar nodig. Om vast te 
stellen welke impulsen nodig zijn om de sector bloeiend en gezond te houden, moet de bank allereerst door 
middel van dialoog achterhalen wat het huidige vertrekpunt is en formuleren wat de spreekwoordelijke stip aan de 
horizon wordt en vervolgens welke rol ze gaat innemen om daar aan bij te dragen.   
 
Kortom, Rabobank Amsterdam moet wat betreft de Amsterdamse culturele sector aan de slag met haar ambitie: 
“dialoog en betrokkenheid met de omgeving doorvertalen in het beleid en de positionering van de bank”. Op die 
manier kan zij door middel van kunst en cultuur vanuit haar coöperatieve identiteit betekenis geven aan haar 
bankbelang en maatschappelijke welvaart.  
 
1.3 PROBLEEMSTELLING 
 
Wat zijn de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector en hoe  zou 
Rabobank Amsterdam aan de sector kunnen bijdragen?  
 
1.4 DOELSTELLING 
 
Inzicht verkrijgen in de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector en 
hoe Rabobank Amsterdam aan de sector zou kunnen bijdragen teneinde aanbevelingen te doen aan 
Rabobank Amsterdam over hoe zij haar rol binnen de sector kan versterken. 
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1.5 ONDERZOEKSVRAGEN 
De geformuleerde probleemstelling bevat een aantal aspecten. Om de probleemstelling in zijn volledigheid te 
kunnen beantwoorden, zijn er een viertal onderzoeksvragen opgesteld.  
 
1. Welke trends en ontwikkelingen uit het verleden zijn van invloed op het heden en de toekomst? 
 
2. Hoe ziet de huidige ontwikkeling van de Amsterdamse culturele sector er uit?  

a) Wat zijn trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
b) Wat is de rol van de stakeholders binnen de Amsterdamse culturele sector?  

 
3. Hoe ziet de gewenste ontwikkeling van de Amsterdamse culturele sector er uit?  

a) Hoe ziet de ideale Amsterdamse culturele sector er uit?  
b) Welke ontwikkelingen zijn daarvoor nodig?  

 
4. Wat is de identiteit van Rabobank Amsterdam?  

a) Wat zijn de waarden en ambities van Rabobank Amsterdam? 
b) Hoe ziet de organisatie van Rabobank Amsterdam er uit?  
c) Over welke instrumenten beschikt Rabobank Amsterdam?  

 
1.6 STRUCTUUR 
Dit rapport bestaat globaal uit drie delen. Het eerste deel, hoofdstuk 2 en 3, beschrijft welke modellen, theorieën 
en onderzoeksmethoden zijn gebruikt om het onderzoek uit te voeren. Het tweede deel, hoofdstuk 4, 5, 6 en 7, 
beschrijft de resultaten op de onderzoeksvragen. In het derde deel, hoofdstuk 8 en 9, worden tenslotte de 
conclusies en aanbevelingen naar voren gebracht.  
 
Gespecificeerd in hoofdstukken geeft het de volgende indeling. In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader nader 
toegelicht. Het beschrijft de modellen en theorieën die de basis vormen van het uitgevoerde onderzoek. In 
hoofdstuk 3 wordt er ingegaan op de methoden van onderzoek. Het beschrijft de methoden die gebruikt zijn om 
aan de juiste resultaten te komen en vervolgens antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen.  
 
De antwoorden op de onderzoeksvragen worden behandeld in de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7. Hoofdstuk 4 geeft 
een weergave van de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de huidige en gewenste ontwikkeling van 
de Amsterdamse culturele sector. In hoofdstuk 5 wordt de huidige ontwikkeling van de Amsterdamse culturele 
sector beschreven en in hoofdstuk 6 wordt vervolgens ingegaan op de gewenste ontwikkeling van de sector. In 
hoofdstuk 7 staat Rabobank Amsterdam centraal en wordt ingegaan op de mogelijkheden die Rabobank 
Amsterdam heeft om bij te dragen aan de Amsterdamse culturele sector.   
 
Vanuit de resultaten wordt in hoofdstuk 8 een overzicht gegeven van de conclusies. De conclusies op de 
verschillende onderzoeksvragen vormen samen de conclusie op de probleemstelling. In hoofdstuk 9 worden 
tenslotte de aanbevelingen voor Rabobank Amsterdam beschreven.  
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HOOFDSTUK 2  
THEORETISCH KADER 

 
 
 
Het onderzoek naar Rabobank Amsterdam en de Amsterdamse culturele sector is gebaseerd op verschillende 
theorieën en modellen. Degenen die zijn toegepast worden in dit hoofdstuk beschreven en daarnaast wordt er 
een verklaring gegeven voor het gebruik van deze theorieën en modellen.  
 
2.1 CULTURELE SECTOR 
De termen culturele sector en creatieve industrie worden nogal eens door elkaar gebruikt, maar het zijn wel 
degelijk twee verschillende begrippen. Cultuur en industrie hebben zelfs lange tijd tegenover elkaar gestaan. 
United Nations Conference on Trade and Development, een onderdeel van de Verenigde Naties met als doel het 
bevorderen van de internationale handel, maakt in haar Creative Economy Report 2008 een onderscheid tussen 
upstream activities, wat traditionele culturele uitingen zijn, zoals podiumkunsten en beeldende kunst, en 
downstream activities, welke dichter bij de markt bewegen, zoals reclame, uitgeverijen en mediagerelateerde 
activiteiten. De tweede groep ontleent haar commerciële waarde aan lage reproductiekosten en een makkelijke 
overgang naar andere economische domeinen. Vanuit dit perspectief maakt de culturele sector onderdeel uit van 
de bredere creatieve industrie.  
 
Als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van de bredere definitie van de creatieve industrie van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (tabel 1). Die definitie is gebaseerd op de definities van TNO, het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken en het EIM. Zij onderscheidt drie 
groepen: kunsten en cultureel erfgoed, media- en entertainmentindustrie en creatieve zakelijke dienstverlening.  
 
 Kunsten en  

cultureel erfgoed 
Media- en 
entertainmentindustrie  

Creatieve zakelijke 
dienstverlening 

Creatie 
  

- Podiumkunsten  
- Scheppende kunsten 

 - Communicatie / informatie 
- Architectuur 

Productie 
 

- Cultureel erfgoed  Pers-          - Radio/televisie 
media         - Film  

- Vormgeving en ontwerp 

Exploitatie  
 

                   - Muziekindustrie 
                  - Boekenindustrie 
                  - Live-entertainment 

 

Tabel 1. De afbakening en indeling van de culturele sector binnen de creatieve industrie (Braams, 2010)  
 
Het onderscheid tussen die groepen heeft te maken met het feit waar de middelen vandaan komen. De kunsten 
en cultureel erfgoed bestaat voornamelijk op basis van publieke middelen en binnen deze groep behoren alle 
activiteiten tot de culturele sector: van creatie tot productie en exploitatie. De productie van de andere twee 
groepen (media- en entertainmentindustrie en creatieve zakelijke dienstverlening) komt vooral op de markt tot 
stand, grotendeels zonder financiële steun van de overheid en behoren slechts gedeeltelijk tot de culturele 
sector. Tot de culturele sector behoren alleen de activiteiten die tijdens de creatie of productie gebruik maken van 
dezelfde keten als kunsten en cultureel erfgoed, zoals musici, filmmakers, architecten en vormgevers, of waar er 
bij de exploitatie sprake is van auteursrecht, zoals de verkoop van boeken of cd’s.  
 
De scheidslijn wordt echter steeds vager wanneer we kijken naar de definitie van Van den Eijnden, Hijzen en Van 
den Steenoven (2008). Zij beschrijven de culturele sector als het deel van de maatschappij waar kunst wordt 
geproduceerd en gepresenteerd zonder winstoogmerk en de creatieve industrie als het deel waar bedrijven en 
ondernemers met winstoogmerk producten en diensten verkopen met een creatieve of culturele component.  
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Daarbij maakt de stichting een onderscheid tussen enerzijds kunstenaars en culturele instellingen, die vanuit een 
artistiek motief kunst maken, en anderzijds creatieve ondernemers en bedrijven, die vanuit een economisch 
motief goederen en diensten met een creatieve component verkopen. Naar aanleiding van een publicatie vanhet 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kwam ongeveer 40 procent van de omzet van het 
gesubsidieerde deel van de sector in 2009 uit de markt. De overige baten kwamen uit publieke middelen, vooral 
subsidies van de Rijksoverheid (inclusief fondsen), provincies en gemeenten. Door de verschuiving van overheid 
naar de markt zal het percentage uit de markt steeds groter moeten worden. 
  
2.2 MAATSCHAPPELIJK AANBESTEDEN 
Minder overheid, meer samenleving. Het is een maatschappelijke ontwikkeling die niet meer te stoppen is. 
Binnen de culturele sector is de samenleving altijd deels verantwoordelijk geweest, maar sinds januari van dit jaar 
is deze ontwikkeling nog sterker ingezet.  Een benaming van deze ontwikkeling is maatschappelijk aanbesteden. 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (2013) geeft de volgende definitie: “Bij 
maatschappelijk aanbesteden gaat het om (1) publieke taken (waarvoor de overheid eindverantwoordelijk is) (2) 
die (deels) worden overgedragen (3) aan  bewoners, (sociale) ondernemers en/of maatschappelijke instellingen. 
(4) Hiervoor worden (politieke) kaders en/of randvoorwaarden geformuleerd (5) en hierover wordt (op 
onderdelen) verantwoording afgelegd.”  
 
Maatschappelijk aanbesteden verschilt nogal van het klassiek aanbesteden:  
Klassiek aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden 
Eigenaarschap bij opdrachtgever Gevoel van eigenaarschap bij samenleving 
Focus op efficiency Menselijke maat 
Systeemwereld staat centraal Leefwereld staat centraal 
Schaalvergroting Schaalverkleining 
Aanbod/aanbieders als uitgangspunt Vraagstuk als uitgangspunt 
Economische waarde Maatschappelijke waarde 
Versnipperd aanbod Integraal aanbod 
Aanbieders zijn (maatschappelijke) instellingen  
en bedrijven 

Aanbieders zijn (combinatie van) instellingen, 
bewoners en bedrijven 

Verstrekt concurrentie  Verstrekt samenwerking  
Resultaat op outputniveau Resultaat op outcomeniveau 
Gemeentebreed Wijk- of buurtgericht  
Gericht op 1 functie Slimme functiecombinaties  
Tabel 2. Verschillen klassiek- en maatschappelijk aanbesteden (Ministerie BZK, 2013)  
 
Het maatschappelijk aanbesteden is in dit geval een initiatief van de overheid door haar bezuinigingen, maar 
vervolgens heeft Rabobank Amsterdam het initiatief genomen door het maatschappelijke probleem op te pakken. 
Dit doet zij al jaren, maar door de extra verantwoordelijkheid die komt te liggen bij de samenleving is het nu tijd 
voor een concreet beleid. Effectieve uitvoering van een beleid komt niet tot stand als het niet gedragen wordt. Het 
is dus van belang dat stakeholders worden betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. 
 
Stakeholders  
Rabobank Amsterdam biedt niet eenzijdig iets aan de Amsterdamse culturele sector aan, maar is op zoek naar 
samenwerking. Bij samenwerking spreek je over gezamenlijke inzet om een doel te bereiken. Om dit te creëren is 
het niet alleen interessant om onderzoek te doen naar de doelstellingen, organisatie en instrumenten van 
Rabobank Amsterdam, maar ook de betrokken partijen binnen de Amsterdamse culturele sector. Deze betrokken 
partijen worden in de literatuur ook wel stakeholders genoemd.  
 
Naast de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een beleid, zijn er ook stakeholders betrokken. 
Allereerst een definitie van stakeholders. Stakeholders worden door zowel Harrison en St. John (1996) als 
Mitchell, Agle en Wood (1997) omschreven als “groepen of individuen die de organisatie significant kunnen 
beïnvloeden of significant beïnvloed worden door de organisatie, zowel te vinden binnen als buiten de 
organisatie”. Crosby (1991) voegt daar aan toe dat “stakeholders ook een positieve invloed kunnen uitoefenen op 
de organisatie en dat zij de positie van de organisatie kunnen versterken”.  
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Savage, e.a. (1991) maken “een onderscheid tussen primaire actoren, die een formele relatie hebben met de 
organisatie en via die formele relatie invloed kunnen uitoefenen, en secundaire actoren, die geen formele relatie 
hebben, maar wel via een omweg invloed kunnen uitoefenen of zelf beïnvloed worden door de organisatie.”  
 
Naar aanleiding van deze definities zijn er vier kenmerken die van belang zijn bij het definiëren van actoren, 
namelijk (1) een stakeholder is een individu, groep of organisatie die (2) zowel binnen als buiten de organisatie te 
vinden is (3) een formele band kan hebben met de organisatie of juist niet en (4) zelf invloed kan uitoefenen op 
de organisatie of beïnvloed wordt door de organisatie.  
 
De (Amsterdamse) culturele sector is niet een op zichzelf staande sector, maar heeft een sterke binding met de 
markt – bedrijven (inclusief private fondsen) en burgers – en overheden. Zowel Klamer, Langeveld en Teule 
(2011) en Mouwen (2011) geven aan dat er met bedrijven een binding is wat betreft sponsoring, met burgers wat 
betreft bezoek en sociale logica en met overheden wat betreft subsidie. In dit geval staat echter niet de 
Amsterdamse culturele sector centraal, maar Rabobank Amsterdam. De betrokken stakeholders blijven 
hetzelfde, maar de bank heeft niet alleen zelf een samenwerking met deze stakeholders, de stakeholders hebben 
ook onderling een samenwerking met elkaar (figuur 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Stakeholders Rabobank Amsterdam binnen de Amsterdamse culturele sector  
 
2.3 BELEID  
Bij het doen van onderzoek naar het ontwikkelen van een beleid is het van belang om vast te stellen wat een 
beleid is. Bestuurskundigen, sociologen en politicologen hebben ieder een (weinig) verschillende definitie voor 
het begrip beleid. Hoogerwerf (2008) formuleert beleid als “… het streven naar het bereiken van bepaalde 
doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzes”. Alle definities tonen dezelfde drie aspecten: beleid 
= doel + middelen + tijd.  
 
Hoogerwerf (2008) omschrijft het beleidsproces als “het dynamische verloop van handelingen, argumenten en 
interacties met betrekking tot een beleid”. Het beleidsproces is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming met 
de fasen Plan, Do, Check en Act. Het proces bestaat uit zes deelprocessen. Allereerst de agendavorming, het 
proces waarin een maatschappelijk probleem op de agenda komt. Ten tweede het proces waarin het vergaren en 
analyseren van informatie en het opstellen van advies centraal staat, de beleidsvoorbereiding. Vervolgens wordt 
in de beleidsbepaling een besluit genomen over de inhoud van het beleid. In de beleidsinvoering en –uitvoering 
worden de gekozen middelen voor de gekozen doeleinden geïmplementeerd. Hierna vindt het proces van 
beleidshandhaving plaats. Ten slotte worden de inhoud, het proces en de effecten  van het beleid beoordeeld in 
de beleidsevaluatie.  
 
Volgens Hoogerwerf (2008) voldoet een goed beleid aan twee maatstaven die worden gebruikt om de kwaliteit 
van een beleid te beoordelen: de rationaliteit en de legitimiteit. Een beleid is rationeel wanneer de redenering of 
argumentatie waarop het beleid berust meer houdbaar is, dus meer bestand is tegen gefundeerde kritiek. Een 
beleid is legitiem wanneer het aanvaardbaar is voor de betrokkenen. Het gaat om de mate waarin het beleid door 
de betrokkenen als juist, gerechtvaardigd of acceptabel wordt beschouwd en gesteund.  
 
De agendavorming is beschreven in hoofdstuk 1. Inleiding en vormt de basis van het te ontwikkelen beleid. In dit 
onderzoek staat het proces van de beleidsvoorbereiding centraal. In dit proces wordt het beleid uitgedacht, 
beargumenteerd en geformuleerd.  
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Lamers (2003) en Hoogerwerf (2008) beschrijven de beleidsvoorbereiding beiden in een aantal stappen. In dit 
onderzoek wordt de beleidsvoorbereiding beschreven door middel van vier fasen: de inventarisatiefase, de 
beleidsanalysefase, de beeldvormingsfase en de beslissingsfase. Bij de beleidsvoorbereiding staat de omgeving 
van het beleid centraal, zowel intern op micro niveau als extern op meso en macro niveau. Door in dialoog te 
gaan met en betrokken te zijn bij de samenleving, kan Rabobank Amsterdam de maatschappelijke dynamiek het 
beste volgen.   
 
2.4 INVENTARISATIEFASE 
De aanleiding en probleemanalyse hebben het beleidsprobleem beschreven. In de inventarisatiefase wordt 
vervolgens de benodigde informatie verzameld om het te beschreven probleem te kunnen oplossen. In dit geval 
wil Rabobank haar ambitie waarmaken binnen de Amsterdamse culturele sector: “dialoog en betrokkenheid met 
de omgeving doorvertalen in het beleid en de positionering van de bank”. Tijdens dit dialoog, de externe analyse, 
staan de huidige en gewenste ontwikkelingen van de Amsterdamse culturele sector centraal. Naast de externe 
analyse wordt ook onderzoek gedaan naar Rabobank Amsterdam, de interne analyse.   
 
2.4.1 INTERNE ANALYSE 
De interne analyse heeft als doel vast te stellen wat de sterktes en zwaktes zijn van de interne organisatie, in dit 
geval Rabobank Amsterdam.  
 
Er zijn verschillende modellen om de interne analyse uit te voeren. Een veelgebruikt model is het 7s model van 
McKinsey (1981). Bij het model wordt onderzoek gedaan naar Structure, Systems, Style, Staff, Skilss, Strategy 
en Shared values. Geul (2005) richt zich specifiek op de gebieden die van belang zijn bij het ontwerp van een 
beleid: doelstellingen, instrumenten en tijdskeuze. Lamers (2003) maakt ook een indeling gericht op beleid met 
de onderwerpen productiviteitsmeting, beoordeling van de eigen organisatiestructuur en van het personeel en 
beoordeling van de financiën. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een samengesteld model van 
bovenstaande drie modellen en deze ziet er als volgt uit (tabel 3).  
 
McKinsey Geul Lamers o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Hoofdthema’s  Subthema’s  
Structure  Organisatie Doelstellingen Waarden 

Vaardigheden 
Systems Instrumenten Productiviteitsmeting 

Financiën  
Organisatie Structuur 

Stijl 
Personeel 

Style  Organisatie Instrumenten Systemen 
Productiviteitsmeting 
Financiën  

Staff  Organisatie   
Skilss Doelstellingen    
Strategy      
Shared values  Doelstellingen    
 Tijdskeuze    
Tabel 3. Combinatie modellen interne analyse  
 
Naar aanleiding van bovenstaande tabel zijn er zijn drie hoofdthema’s om de interne analyse uit te voeren: 
doelstellingen, organisatie  en instrumenten.  
 
Doelstellingen  
Doelstellingen geven een gewenste richting aan. Deze richting is offensief indien het doel een situatie is die nog 
niet bestaat, maar wel gerealiseerd zou moeten worden. Een richting kan echter ook restauratief zijn indien het 
doel verwijst naar een situatie die niet meer bestaat, maar wel opnieuw gerealiseerd zou moeten worden. In dit 
geval is er echter sprake van een defensieve richting, omdat het doel verwijst naar een situatie die al bestaat en 
gehandhaafd zou moeten worden. Doelstellingen schetsen vanuit problematieken een concrete gewenste situatie 
en zijn meestal SMART geformuleerd: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.  
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Doelstellingen zijn met betrekking tot dit beleid te concreet, waardoor niet de problematieken moeten worden 
achterhaald, maar de normatieken en optieken. Een normatiek is een stelsel van waarden dat richting geeft aan 
het handelen. Een optiek is een stelsel van begrippen en aandachtspunten waarmee men een situatie in kaart 
pleegt te brengen. Naar aanleiding van de normatiek en optiek wordt een aantal ambities ontwikkeld. De ambities 
geven antwoord op de vraag: ‘Wat wil Rabobank Amsterdam bereiken met haar bijdrage aan de Amsterdamse 
culturele sector?’ 
 
Organisatie 
De analyse van de organisatie is gericht op het netwerk van de interne organisatie. Het in kaart brengen van de 
relaties tussen de interne actoren staat hierbij centraal. Hierbij wordt onder andere gekeken naar taakverdeling, 
coördinatie, verantwoordingsniveaus. Daarnaast staat het personeel binnen de verschillende actoren centraal. De 
mensen zijn het hart van elke organisatie. Het is daarom belangrijk om een profiel op te stellen van al het 
personeel en management.  
 
Instrumenten 
Bij de instrumenten gaat het om de (technische) installaties, gebouwen, apparaten en uitrusting. De instrumenten 
worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren. Politiek-maatschappelijk zijn er vier hoofdgroepen, namelijk 
communicatie (informatief), financieel (geld), juridisch (regels) en fysiek (dwang).  In praktijk kiest men vaak voor 
een mix van de instrumenten waarbij effectiviteits- en efficiency-overwegingen aan ten grondslag liggen. Over het 
algemeen neemt de effectiviteit respectievelijk toe, maar ook de kosten of investeringen (tabel 4).  
 
 Communicatief Financieel Juridisch Fysiek 
Grondstof Informatie Geld Regels Dwang 
Ingang ‘Denken’ ‘Doen’ ‘Mogen’ ‘Kunnen’ 
Effect Relatief licht l  Relatief zwaar 
Prijs Relatief goedkoop l  Relatief duur 
Tabel 4. Typen instrumenten (Lamers, 2003)  
 
Rabobank Amsterdam gaat echter uit van de inzet van de vijf M’s (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, 
2012):  

• mensen: handen uit de mouwen steken, kennis overdragen (medewerkers vrijwilligerswerk) 
• munten: geld doneren of sponsoren 
• middelen: aanbieden van computers, meubilair, bouwmaterialen of accommodatie 
• media: creëren van media-aandacht 
• massa: aandacht trekken van de lokale overheid, landelijke media of grote fondsen 

 
2.4.2 EXTERNE ANALYSE 
De externe analyse heeft als doel vast te stellen wat de kansen en bedreigingen zijn van de omgeving, in dit 
geval de Amsterdamse culturele sector en haar betrokken stakeholders. De omgeving wordt in kaart gebracht 
door middel van drie verschillende tijdperken, namelijk het verleden, het heden en de toekomst.   
 
Verleden 
Het verleden wordt in kaart gebracht door middel van maatschappelijke ontwikkelingen. Het zijn ontwikkelingen 
waar Rabobank Amsterdam geen invloed op kan uitoefenen, maar ze moet er in haar bijdrage aan de sector wel 
rekening mee houden. De maatschappelijke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de huidige en gewenste 
ontwikkelingen en kunnen door middel van het DESTEP model verdeeld worden in zes factoren:  

• Demografisch:  factoren van de bevolking  
• Economisch:  factoren van de economie 
• Sociaal-cultureel: factoren van de cultuur en leefgewoonten 
• Technologisch: factoren van ontwikkeling en innovatie  
• Ecologisch: factoren van de fysieke omgeving en milieu  
• Politiek-juridisch: factoren van de politiek  
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Heden 
Het jaar 2013 is binnen de Amsterdamse culturele sector een jaar vol veranderingen waarin plannen worden 
gemaakt voor de toekomst. De focus ligt op de toekomst, maar de huidige ontwikkelingen vormen samen met de 
maatschappelijke ontwikkelingen het vertrekpunt.   
 
Om de stakeholders – Amsterdamse culturele sector, overheden, bedrijfsleven en Amsterdammers – in kaart te 
brengen, wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde model als de interne analyse. Rabobank Amsterdam wil 
samenwerken met haar stakeholders en verbindingen tot stand brengen, waardoor in kaart moet worden 
gebracht of dit qua doelstellingen, organisatie en instrumenten mogelijk is.  
 
Toekomst 
De focus ligt binnen de Amsterdamse culturele sector op de periode na 2016, aangezien de overheden werken 
met perioden van vier jaar. Ook voor Rabobank Amsterdam is het interessant om naar de toekomst te kijken 
tijdens deze huidige periode vol verandering. Als belangrijke sector voor de Amsterdamse economie gaat het 
hierbij verder dan een ‘behoefte’, het gaat om de ontwikkelingen die nodig zijn – de noodzaak – om de 
Amsterdamse culturele sector bloeiend en gezond te houden.  
 
2.5 BELEIDSANALYSEFASE 
Om de inventarisatiefase te analyseren, wordt gebruik gemaakt van de SWOT-analyse. De SWOT-analyse is een 
analyse van de sterkten en zwakten die zijn verkregen uit de interne analyse en de kansen en bedreigingen die 
zijn verkregen uit de externe analyse. Het vormt een concreet overzicht van de belangrijkste sterkten, zwakten, 
kansen en bedreigingen. 
 
 Positief Negatief 
Intern Sterkten 

(Strengths) 
Zwakten 
(Weaknesses) 

Extern Kansen 
(Opportunities) 

Bedreigingen 
(Threats) 

Tabel 5. SWOT-analyse  
 
Een SWOT-analyse is de meest logische vervolgstap op de inventarisatiefase, omdat het de verkregen informatie 
schematisch kan weergeven. De ambities van Rabobank Amsterdam vormen de sterkten van de bank, omdat het 
daarbij gaat om haar DNA. De instrumenten die zij kan inzetten zijn zowel sterk als zwak. De gegevens die 
worden verkregen door de gewenste ontwikkelingen van de externe analyse in kaart te brengen vormen kansen, 
omdat deze centraal staan. De ontwikkelingen uit het verleden en heden vormen zijn zowel kansen als 
bedreigingen.  
 
2.6 BEELDVORMINGSFASE 
In de beeldvormingsfase worden normaliter logischerwijs de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen door 
middel van een confrontatiematrix met elkaar gecombineerd. In dit geval staan de vier vlakken echter zo sterk 
met elkaar in contact, waardoor er is gekozen voor een ander soort analyse. Deze sterke relatie komt voort uit het 
feit dat de ambities van Rabobank Amsterdam en de gewenste ontwikkelingen centraal staan. Deze worden in 
deze beeldvormingsfase dan ook als uitgangspunt genomen  en vervolgens wordt gekeken hoe de overige 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen hier invloed op (kunnen) uitoefenen.   
 
Daarnaast wordt ook geanalyseerd waar en op welke manier de stakeholders een relatie hebben met deze 
gegevens. 
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2.7 BESLISSINGSFASE 
In de laatste fase – beslissingsfase – worden de aanbevelingen die zijn ontwikkeld naar aanleiding van de 
beeldvormingsfase onderzocht door middel van het FOETSJE model. Het model is een manier om de 
aanbevelingen te toetsen aan de hand van zeven randvoorwaarden: 

• financieel: zijn er genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren? 
• organisatorisch: is het plan organisatorisch uitvoerbaar? 
• economisch: past het binnen de doelstellingen van de organisatie? 
• technologisch: is het plan technisch uitvoerbaar? 
• sociaal: past het plan binnen de sociale doelstellingen van de organisatie?  
• juridisch: is het plan juridisch uitvoerbaar? 
• ethisch: is het plan ecologisch verantwoord?  

 
Aanbeveling Financieel Organisatorisch Economisch Technologisch Sociaal Juridisch Ethisch  
1.        
2.        
3.        
4.        

Tabel 6. FOETSJE 
 
Het FOETSJE model wordt ingevuld aan de hand van punten. De punten lopen van 1 tot 5, waarbij 1 negatief is 
en 5 positief. De punten worden vervolgens bij elkaar opgeteld en de aanbevelingen met de hoogste punten zijn 
daarbij het meest toepasbaar.  
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2.8 OVERZICHT  
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HOOFDSTUK 3  
METHODE VAN ONDERZOEK 

 
 
 
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen en de probleemstelling, is er gebruik gemaakt van desk- en 
fieldresearch. Hieronder volgt een omschrijving van de soorten onderzoek, de verantwoording van de keuzes en 
het toepassen van de methoden per onderzoeksvraag.  
 
3.1 DESKRESEARCH 
Deskresearch is onderzoek doen naar al beschikbare gegevens die reeds eerder door anderen zijn verzameld. 
Doordat ze gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld, worden het secundaire 
gegevens. De informatie die het oplevert, sluit vaak niet volledig aan bij de onderzoeksvragen en 
probleemstelling, doordat de gegevens gedateerd zijn en met een andere doelstelling zijn verzameld. Het geeft 
echter wel een eerste inzicht. Het deskresearch is uitgevoerd via literatuur, artikelen en het internet (zie 
literatuurlijst).  
 
3.2 FIELDRESEARCH 
Het deskresearch is vervolgens aangevuld met fieldresearch. Fieldresearch is onderzoek naar gegevens die 
specifiek van toepassing zijn op het onderzoek dat wordt uitgevoerd. Deze gegevens worden ook wel primaire 
gegevens genoemd. Fieldresearch kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn. In dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van kwalitatief onderzoek door middel van diepte-interviews – zowel intern als extern – en een dialoogsessie, 
omdat deze methoden zich het beste lenen voor het achterhalen van huidige en gewenste ontwikkelingen.   
 
3.2.1 DIEPTE-INTERVIEW INTERN 
Intern – binnen Rabobank Amsterdam – zijn er acht interviews afgenomen met medewerkers van verschillende 
afdelingen. Er zijn selectief tien medewerkers via een e-mail uitgenodigd. Drie weken later is er een herinnering 
gestuurd naar de medewerkers waarvan de eerste keer geen reactie is ontvangen. De interne diepte-interviews 
zijn bewust eerder afgenomen dan de externe diepte-interviews om allereerst te onderzoeken welke kennis er 
aanwezig is binnen de bank met betrekking tot de Amsterdamse culturele sector en extra informatie in te winnen 
over de rol van Rabobank Amsterdam binnen de sector. De interviews vonden plaats binnen de bank en duurden 
ongeveer een half uur. 
 
Populatie  
Bij Rabobank Amsterdam werken ongeveer 700 medewerkers. Het Coöperatiebeleid wordt vormgegeven door de 
afdeling Coöperatie & MVO en de afdeling Marketing & Communicatie. Van beide afdelingen is de manager 
geïnterviewd en daarnaast respectievelijk twee en één medewerker(s). Daarnaast zijn er nog een drietal 
medewerkers geïnterviewd die binnen de bank een sterke relatie hebben met kunst en cultuur.  Het overzicht van 
de respondenten is te vinden in bijlage 1.1.    
 
Itemlijst 
Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van een itemlijst die te vinden is in bijlage 2.1. De itemlijst is opgesteld 
naar aanleiding van de onderzoeksvragen en het theoretisch kader. De onderbouwing is te vinden in het 
operationaliseringsmodel in paragraaf 3.4.     
 
3.2.2 DIEPTE-INTERVIEW EXTERN 
Extern – binnen de stakeholders – zijn er dertien interviews afgenomen met personen binnen de Amsterdamse 
culturele sector en zes interviews binnen overheden en bedrijfsleven. Er zijn selectief eenentwintig personen 
binnen de Amsterdamse culturele sector via een e-mail uitgenodigd en zes binnen overheden en bedrijfsleven.  
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De contactgegevens zijn grotendeels verkregen via het netwerk van Rabobank Amsterdam vanuit sponsoring of 
het Coöperatiefonds. Na twee weken is een herinnering gestuurd naar de benaderde personen waarvan de 
eerste keer geen reactie is ontvangen. De externe diepte-interviews zijn in willekeurige volgorde afgenomen. De 
interviews vonden plaats op locatie van de culturele organisatie en duurden ongeveer een half uur.  
 
Populatie 
Het aantal ZZP’ers, kunstenaars, culturele organisaties en –instellingen in Amsterdam is ontzettend groot. De 
stad heeft alleen al 51 musea en 141 galeries. Bij het afbakenen van de populatie is het netwerk van Rabobank 
Amsterdam als uitgangspunt genomen, zowel vanuit sponsoring als het Coöperatiefonds. Dus zowel stadsbreed 
als Marktbreed. Verder kan er een verdeling worden gemaakt in podiumkunsten en beeldende kunsten – beiden 
zowel faciliterend als uitvoerend – en erfgoed.   
 
Daarnaast zijn er ook ontzettend veel spelers binnen de stakeholders overheden en bedrijfsleven. Ook hier is bij 
het afbakenen van de populatie het netwerk van Rabobank Amsterdams als uitgangspunt genomen. Vanuit de 
bank zijn er met name contacten met overheden – op gemeentelijk niveau –, maar via de bijeenkomst van IN 
Cultuur zijn ook nog een aantal partijen uit de markt benaderd.  
 
Itemlijst  
Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van itemlijsten die te vinden zijn in bijlage 2.2 en 2.3. De itemlijst is 
opgesteld naar aanleiding van de onderzoeksvragen en het theoretisch kader. De onderbouwing is te vinden in 
het operationaliseringsmodel in paragraaf 3.4.   
 
3.2.3 DIALOOGSESSIE 
De dialoogsessie is georganiseerd met een gemengd gezelschap van zowel medewerkers als ledenraadsleden. 
Er zijn selectief zes medewerkers van Rabobank Amsterdam en negen ledenraadsleden uit verschillende 
Markten via een e-mail uitgenodigd. Twee weken later is er een herinnering gestuurd naar de medewerkers en 
ledenraadsleden waarvan de eerste keer geen reactie is ontvangen. De dialoogsessie vond aan het einde van de 
onderzoeksperiode plaats, zodat er al voldoende kennis was verworven bij de groepsleider om het gesprek goed 
te kunnen leiden. De dialoogsessie vond plaats binnen de bank en duurde ongeveer anderhalf uur.  
 
Populatie 
Het onderzoek vond plaats vanuit de afdeling Coöperatie & MVO. Deze afdeling bestaat uit vijf medewerkers, 
waarvan er drie input hebben geleverd via een interview. Omdat de gehele afdeling van belang is, zijn de overige 
twee medewerkers uitgenodigd voor de dialoogsessie en ook één van de medewerkers waarmee een interview 
heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn er een drietal medewerkers binnen de bank uitgenodigd. De 
ledenraadsleden hebben een heel belangrijke functie binnen het Coöperatiefonds, waardoor ook een aantal van 
hen zijn uitgenodigd. De ledenraad bestaat uit 48 personen, verdeeld in acht verschillende ledenraden. Uit iedere 
ledenraad is degene met de meeste kennis over de Amsterdamse culturele sector uitgenodigd.  
 
Itemlijst 
Tijdens de dialoogsessie is gebruik gemaakt een van itemlijst die te vinden zijn in bijlage 2.1.1. De itemlijst is 
opgesteld naar aanleiding van de onderzoeksvragen en het theoretisch kader. De onderbouwing is te vinden in 
het operationaliseringsmodel in paragraaf 3.4.   
 
3.2.4 DATAVERWERKING EN ANALYSE  
Alle interviews en de dialoogsessie zijn met een laptop opgenomen. Vervolgens zijn er letterlijke transcripten 
gemaakt van alle interviews. De transcripten zijn te vinden in bijlage 3. De uitgewerkte interviews en 
dialoogsessie zijn geanalyseerd door middel van de folio analyse. Alle transcripten zijn één voor één 
doorgenomen en de relevante uitspraken zijn gecodeerd. De codes bestaan uit een hoofdonderwerp en een 
subonderwerp en zijn ook te vinden in bijlage 3. Vanuit de codes zijn de resultaten geanalyseerd. Hierbij is 
gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de uitspraken. Deze analyse vormt de input voor het 
beantwoorden van de verschillende onderzoeksvragen.  
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3.3 ONDERZOEKSVRAGEN 
De onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van desk- en fieldresearch. Hieronder staat per 
onderzoeksvraag uitgeschreven welke methode er is gebruikt om onderzoeksvragen en deelvragen te kunnen 
beantwoorden.  
 Desk research Diepte- 

interview intern 
Diepte- 
interview extern 

Dialoogsessie 

Onderzoeksvraag 1 x    
Onderzoeksvraag 2 x x x x 
Deelvraag 2a x x x x 
Deelvraag 2b x x x x 
Onderzoeksvraag 3 x x x x 
Deelvraag 3a x x x x 
Deelvraag 3b x x x x 
Onderzoeksvraag 4 x x  x 
Deelvraag 4a x x  x 
Deelvraag 4b x x  x 
Deelvraag 4c x x  x 
Tabel 7. Overzicht onderzoeksmethoden per deelvraag  
 
3.3.1 ONDERZOEKSVRAAG 1 
WELKE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN UIT HET VERLEDEN ZIJN VAN INVLOED OP HET HEDEN EN DE TOEKOMST?  
 
Zonder verleden geen toekomst. Het doel van de eerste onderzoeksvraag is inzicht verkrijgen in de trends en 
ontwikkelingen uit het verleden, omdat de geschiedenis de sector heeft gevormd tot wat deze nu is. Deze 
gegevens zijn door middel van deskresearch onderzocht, omdat dat de beste methode is om gegevens uit het 
verleden te verkrijgen. Hierbij is specifiek onderzoek gedaan naar maatschappelijke trends en ontwikkelingen. De 
informatie is afkomstig uit verschillende beleidsdocumenten en literatuur over de ontwikkeling van culturele en 
creatieve steden. Met de verkregen informatie is een overzicht gemaakt van de meest relevante 
maatschappelijke trends en ontwikkelingen.  
 
3.3.2 ONDERZOEKSVRAAG 2  
HOE ZIET DE HUIDIGE ONTWIKKELING VAN DE AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR ER UIT?  
Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn twee deelvragen opgesteld:  

a) Wat zijn trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
b) Wat is de rol van de stakeholders binnen de Amsterdamse culturele sector?  

 
De culturele sector is een sector die continu in beweging is. Het doel van de tweede onderzoeksvraag is inzicht 
verkrijgen in de huidige ontwikkeling van de Amsterdamse culturele sector. Om inzicht te krijgen in de huidige 
trends en ontwikkelingen is gebruik gemaakt van zowel desk- als fieldresearch. Het huidige jaar, 2013, is een jaar 
waarin er veel aan de gang is binnen de culturele sector door onder andere de bezuinigingen. Aan de ene kant 
heeft dit ertoe geleid dat er artikelen van trendwatchers zijn te vinden over de huidige trends en ontwikkelingen, 
maar aan de andere kant kan dat betekenen dat deze artikelen als niet up-to-date kunnen worden ervaren. Via 
de verschillende artikelen, beleidsplannen en toekomstdocumenten is enerzijds inzicht verkregen in de huidige 
trends en ontwikkelingen. Daarnaast is aan alle geïnterviewde personen en tijdens de dialoogsessie gevraagd 
welke huidige trends en ontwikkelingen zij zien binnen de Amsterdamse culturele sector.  
 
Om inzicht te krijgen in de stakeholders binnen de Amsterdamse culturele sector is gebruik gemaakt van zowel 
desk- als fieldresearch. Er is allereerst onderzoek gedaan via deskresearch om te onderzoeken wat er al 
aanwezig is qua benodigde informatie. Deze informatie is later aangevuld door middel van de verkregen 
informatie uit de externe diepte-interviews.  
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3.3.3 ONDERZOEKSVRAAG 3 
HOE ZIET DE GEWENSTE ONTWIKKELING VAN DE AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR ER UIT?  
Om de derde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn twee deelvragen opgesteld: 

a) Hoe ziet de ideale Amsterdamse culturele sector er uit? 
b) Welke ontwikkelingen zijn daarvoor nodig?  

 
De gewenste ontwikkeling heeft betrekking op de toekomst. Het doel van de derde onderzoeksvraag is inzicht 
verkrijgen in de gewenste ontwikkeling van de Amsterdamse culturele sector. Om dit in kaart te krijgen, is gebruik 
gemaakt van desk- en fieldresearch. Wat betreft deskresearch zijn de beleidsplannen van de overheden voor de 
periode 2013-2016 geraadpleegd. Door middel van hun beleid laten zij zien wat zij in de toekomst voor ogen 
hebben. De interne diepte-interviews en de dialoogsessie wegen echter zwaarder dan de beleidsplannen en de 
externe diepte-interviews.  
 
3.3.4 ONDERZOEKSVRAAG 4 
WAT IS DE IDENTITEIT VAN RABOBANK AMSTERDAM?  
Om de vierde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn drie deelvragen opgesteld:  

a) Wat zijn de waarden en ambities van Rabobank Amsterdam?  
b) Hoe ziet de organisatie van Rabobank Amsterdam er uit?  
c) Over welke instrumenten beschikt Rabobank Amsterdam?   

 
Tijdens het hele onderzoek staat Rabobank Amsterdam binnen de Amsterdamse culturele sector centraal. Het 
doel van de vierde en laatste onderzoeksvraag is inzicht verkrijgen in de identiteit van Rabobank Amsterdam. Om 
deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van zowel desk- als fieldresearch. Via 
deskresearch is er veel informatie verkregen over Rabobank Amsterdam en via de interne interviews en de 
dialoogsessie is deze informatie aangevuld. Door middel van de interviews en de dialoogsessie is de informatie 
specifiek gekregen met betrekking tot de Amsterdamse culturele sector.  
 
3.4 OPERATIONALISERINGSMODEL  
 
THEORIE / MODEL 
 
Interne analyse  
1. Rabobank Amsterdam 
    - Doelstellingen 
    - Organisatie 
    - Instrumenten 
Externe analyse 
1. DESTEP 
2. Huidige ontwikkelingen 
3. Stakeholders 
4. Gewenste ontwikkelingen  
 
 
 

ITEMLIJST 
 
Huidige ontwikkeling 
1. Huidige trends en 
ontwikkelingen  
Gewenste ontwikkeling 
1. Ideale sector 
2. Nodige ontwikkelingen 
Huidige bijdrage 
1. Instrumenten  
2. Samenwerking 
3. Beoordeling 
Gewenste bijdrage  
1. Instrumenten 
2. Samenwerking  

ONDERZOEKSVRAAG 
 
1. Trends en ontwikkelingen 
verleden 
2. Huidige ontwikkeling 
a. Trends en ontwikkelingen 
b. Stakeholders  
3. Gewenste ontwikkeling 
a. Ideale sector 
b. Nodige ontwikkelingen  
4. Rabobank Amsterdam  
a. Waarden & ambities 
b. Organisatie 
c. Instrumenten 

 
Figuur 2. Operationaliseringsmodel  
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HOOFDSTUK 4  
VERLEDEN 

 
 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen uit het verleden zijn van grote invloed op het heden en de toekomst. De 
maatschappelijke ontwikkelingen worden echter wel beperkt tot de stad Amsterdam en het financiële stelsel van 
de culturele sector, omdat deze het meest van invloed zijn.  
 
4.1 AMSTERDAM 
De geografische ontwikkeling van Amsterdam in het verleden is interessant met betrekking tot de Amsterdamse 
culturele sector. Amsterdam wordt gezien als de culturele hoofdstad van Nederland. In de twintigste eeuw 
hebben culturele industrieën een groei doorgemaakt. Het economische belang van deze sector voor de 
arbeidsmarkt is in termen van werkgelegenheid sterk toegenomen. Rond 1900 werkte het grootste deel van de 
beroepsbevolking in de landbouw en de industrie. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw blijft het 
gezamenlijke aandeel van de landbouw en de industrie echter beperkt tot zo’n 20 procent van de werkzame 
beroepsbevolking en domineert de dienstensector – waaronder ook de culturele sector en industrie – in 
Nederland. Deze ontwikkeling raakte in een stroomversnelling na 1960 door de de-industrialisering.   
 
Amsterdam was de gehele twintigste eeuw één van de vier sleutellocaties naast Den Haag, Utrecht en 
Rotterdam. Amsterdam is een bron van creativiteit door de culturele industrieën die de stad kent en de artistieke 
sfeer die er hangt. Dit heeft geleid tot een aantal positieve ontwikkelingen wat betreft haar inwoners, de economie 
van de stad en de internationale positie van Amsterdam.  
 
Inwoners 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Amsterdam bijna haar gehele Joodse bevolking. Het aantal inwoners 
daalde van 800.000 in 1940 naar 765.000 eind 1944. Tijdens de wederopbouw groeide Amsterdam snel door de 
uitgestelde gezinsvorming met een hoogtepunt van 872.000 inwoners in 1959. In de jaren zestig brak er een tijd 
aan van suburbanisatie door onder andere de verouderde woningvoorraad van Amsterdam, de mogelijkheid om 
te bouwen in omliggende plaatsen in de regio en de opkomst van de auto. In de jaren zeventig vertrokken er 
jaarlijks ongeveer 20.000 Amsterdammers uit de stad. Ondertussen kwamen gastarbeiders uit mediterrane 
landen in de stad wonen. In eerste instantie alleen de mannen, geworven in Turkse en Marokkaanse dorpen, om 
in Nederlandse fabrieken te werken. Allereerst tijdelijk, erbarmelijk gehuisvest in pensions, vervolgens herenigd 
met het gezin in een Amsterdamse woning. Vervolgens werd de Bijlmer voor een groot deel betrokken door 
Surinamers, die in 1975 rond de onafhankelijkheid van hun land naar Nederland kwamen. In 1985 had 
Amsterdam nog maar 675.00 inwoners en was de stadsvernieuwing ondertussen in gang gezet. De niet-westerse 
allochtonen maakten in dat  jaar 15 procent van de Amsterdamse bevolking uit. Dit aandeel steeg snel doordat de 
instroom op gang bleef en door het relatief hoge gemiddelde aantal kinderen per vrouw van met name Turkse en 
Marokkaanse immigranten van de eerste generatie.  
 
Amsterdam is de laatste decennia één van de regio’s met een positieve aantrekkingskracht en verschilt daarin 
qua demografie in sterke mate van regio’s met een negatieve aantrekkingskracht. Regio’s met een positieve 
aantrekkingskracht zijn centra van technologische, organisatorische en sociale innovaties, van stuwende 
bedrijvigheid en daarmee welvaartgroei die mensen en activiteiten aantrekt (De Klerk, 2010). Deze regio’s 
trekken vooral studenten, alleenstaanden en hoogopgeleiden aan (Feijten e.a., 2008). De meesten van hen 
verblijven slechts tijdelijk in de stad die voor hen een roltrapfunctie heeft gehad (Fielding, 1992). Als de opleiding 
is voltooid en mensen kinderen krijgen, verlaten ze vaak weer de stad. Het merendeel van hen blijft echter wel in 
de suburbane zone van dezelfde economische regio wonen. Interessant, want kunst en cultuur is in zijn 
algemeenheid gericht op de oudere doelgroepen. .  
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Economie 
De culturele sector en nog meer de culturele industrieën zijn sterk van invloed op de Amsterdamse economie. 
Een deel van de gevestigde sectoren is van wereldkwaliteit, zoals de architectuur, modern ballet, fotografie, 
reclame, games, dancemuziek, kledingontwerp en (wetenschappelijke) uitgeverijen. Zij vormen een bloeiende 
exportsector, die tot voor kort nog wel eens verborgen bleef achter de kazen, tomaten, vrachtauto’s en 
elektronische apparaten in de beeldvorming over het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast is Amsterdam een 
lokale voedingsbodem voor ondernemers. De personen die werkzaam zijn in de culturele sector zijn van belang 
voor het in beweging blijven van een hele infrastructuur van winkels, cafés, restaurants en clubs.  
 
De culturele voorzieningen in Amsterdam lokken toeristen uit zowel binnen- als buitenland. Amsterdam is de 
zesde stad in Europa als het gaat om de ontvangst van buitenlandse bezoekers. Dit heeft een positieve invloed 
op de hotels en de horeca in de stad.  
 
Internationaal  
Amsterdam is een global city, maar is in vergelijking met de andere global cities een kleintje. De metropool 
Amsterdam telt slechts 800.000 inwoners en als dat alles zou zijn, zou de kritische massa het mogelijk niet 
genoeg vinden om mee te mogen spelen in de ‘global creativity leagea’ met New York, Parijs en Tokio. De regio 
wordt echter toch tot de global cities gerekend door de combinatie van financieel / handelscentrum met een 
sterke sector creatieve dienstverlening en een breed spectrum aan andere sectoren. De regio heeft zijn 
internationale positie te danken aan twee kwaliteiten: de diversiteit van de economie en de rijk gevulde vijver met 
talent. De kenniskant van de regio is sterk ontwikkeld en de culturele industrieën worden gevoed door de 
hogescholen, de speciale opleidingsinstituten en de twee universiteiten die de stad rijk is. De culturele instituten 
worden merendeels door buitenlandse studenten bezocht. Ze zorgen voor een intensief internationaal netwerk en 
snelle kennisuitwisseling. De permanente in- en uitstroom van ondernemend internationaal talent verrijkt de regio 
met nieuwe initiatieven.  
 
4.2 FINANCIEEL  
In de culturele sector speelt geld een heel belangrijke rol. De laatste financiële periode loopt binnen de culturele 
sector van 1945 – net na de Tweede Wereldoorlog – tot het keerpunt in 2010. Tijdens deze periode waren geld 
en groei de focuspunten van kansen. Inmiddels is deze periode een doodlopend pad, omdat verandering een 
noodzaak is, maar zonder verleden geen toekomst. 
 
Jaren ‘40 
Het model van overheidssubsidiëring van de culturele sector is opgebouwd sinds het midden van de jaren veertig 
– na de Tweede Wereldoorlog. Ondanks het sobere bestedingspatroon van de overheid wegens de naoorlogse 
wederopbouw, won de opvatting dat zij verantwoordelijkheid moest dragen voor cultuur binnen de maatschappij. 
Naast onderwijs, bibliotheken en musea ging de overheid zich ook bekommeren om andere terreinen van het 
maatschappelijke en culturele leven. De ondersteuning vanuit de politiek werd gepresenteerd als wapen in de 
strijd tegen de massacultuur. De term cultuurbeleid is ingeburgerd geraakt door de cultuurpolitiek van de sociaal-
democratische Minister Van der Leeuw. In zijn cultuurpolitiek onderbouwde hij de scheiding tussen kunsten en 
wetenschappen theoretisch. In 1946 moest de sector het doen met ongeveer €1,45 miljoen subsidie.  
 
Jaren ‘60 
Het subsidiëringsmodel is opgebouwd met het standpunt dat de subsidiëring van kunst slechts tijdelijk kon zijn als 
noodzaak om de verbroken relatie tussen kunstenaar en samenleving te herstellen. In de jaren zestig raakte deze 
gedachte echter op de achtergrond. Het aantal gesubsidieerde instellingen en het niveau van de publieke 
financiering nam substantieel toe, zowel op het gebied van kunsten als cultureel erfgoed. De gedachte hierachter 
was dat culturele activiteiten en instellingen werden beschouwd als voorzieningen van algemeen belang die door 
de gemeenschap moesten worden bekostigd. Door verschillende maatschappelijke trends raakte het kunstbeleid 
in de jaren zestig en zeventig in een stroomversnelling. Kwaliteit werd in de jaren zestig het leidende criterium 
voor subsidietoekenning. Vaststellen wat kwaliteit precies inhield werd aan anderen overgelaten.  
 
 
 
 



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 31 
 

Jaren ‘80 
De crisis en daaruit voortkomende economische stagnatie aan het begin van de jaren tachtig dwong de overheid 
tot een heroriëntatie van haar rol, ook wat betreft cultuur. De overdracht van geld aan lagere overheden bestemd 
voor bibliotheken, beeldende kunsten en monumentenzorg, de verzelfstandiging van de rijksmusea en de opzet 
van een reeks cultuurfondsen leidden stuk voor stuk tot snellere en meer flexibele beslissingen. Bij de honorering 
van subsidieaanvragen werden criteria als artistieke kwaliteit en professionalisering nog belangrijker. De overheid 
werd zich bewust van haar opdracht om ervoor te zorgen dat een artistiek hoogwaardig cultuuraanbod voldoende 
kansen krijgt, ook wanneer daar in bepaalde gevallen geen grote publieke belangstelling tegenover staat. 
Tegelijkertijd werd onderzocht of de afhankelijkheid van overheidsgeld kon worden verminderd. In musea en bij 
de podiumkunsten deed sponsoring door het bedrijfsleven zijn intrede. In 1995 had de overheid inmiddels zo’n 
€415 miljoen te besteden aan kunst en cultuur.  
 
Jaren ‘00 
In de laatste tien decennia  namen de uitgaven van de overheid aan kunst en cultuur nog steeds toe. In 2002 had 
de politiek bijna €740 miljoen te verdelen en het hoogtepunt was in 2010 met ruim €990 miljoen. Maar naast de 
publieke financiering, kwam ook de private financiering steeds meer van de grond. Private financiering is alle 
financiering die niet uit publieke financiering komt. Het gaat om zowel publieksinkomsten, zoals particulieren die 
kaartjes of een lidmaatschap kopen of gebruik maken van horecavoorzieningen, als giften uit de filantropische 
sector: mecenaat, bijdrage van private fondsen (zoals het VSB Fonds of het Prins Bernhard Cultuurfonds) en 
sponsoring van bedrijven. In de periode 2005-2008 zijn de inkomsten uit de private financiering flink gestegen en 
was het veruit de grootste financieringsbron voor cultuur.    
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HOOFDSTUK 5  
HEDEN 

 
 
 
De paden aanleggen. Vanaf 2010 is er een ommekeer gaande binnen de Amsterdamse culturele sector. Sinds 
dat jaar zijn geld en groei niet langer de focuspunten van kansen, maar van bedreigingen. Geld is het middelpunt 
van de huidige – economische – crisis en de bezuinigingen van de overheden op kunst en cultuur. De 
bezuinigingen zijn een gevolg van maatschappelijke trends als democratisering. Het draagvlak voor het huidige 
subsidiëringsmodel  nam af binnen de maatschappij en daardoor ook binnen de politiek. Daarnaast was ook het 
begrotingstekort bij de overheid een belangrijke oorzaak. De gevolgen hiervan zijn ingevoerd door kabinet Rutte I 
wat van oktober 2010 tot en met november 2012 heeft geregeerd. De eerste bezuinigingen werden 
aangekondigd in 2010 en zijn doorgevoerd in 2011 en 2012, respectievelijk €30 miljoen en €50 miljoen. De sector 
werd niet alleen getroffen door bezuinigingen, maar van juli 2011 tot en met juni 2012 ook door de BTW 
verhoging van 6 naar 19 procent binnen de sector. In juli 2012 werd deze verandering weer teruggedraaid naar 6 
procent. De ontwikkelingen hebben binnen de sector geleid tot veel protest, zoals  de manifestatie Nederland 
Schreeuwt Om Cultuur op 20 november 2010. De sector heeft twee jaar in veel onzekerheid geleefd, maar 
inmiddels is duidelijk wat de gevolgen zijn voor de huidige periode – ingevoerd door kabinet Rutte II. De jaren 
2013-2016 vormen een overgangsperiode. Tijdens deze periode wordt de blik gericht op de toekomst. 
 
5.1 VERTREKPUNT 
De huidige trends en ontwikkelingen vormen het vertrekpunt naar de toekomst. De belangrijkste trends en 
ontwikkelingen zijn de bezuinigingen, de economische crisis, concurrentie, individualisme, het elitaire, de 
economie, aandacht, private financiering, een nieuwe generatie en de top-down benadering.   
 
Bezuinigingen  
De bezuinigingen zijn al een aantal keer genoemd en is één van de belangrijkste trends binnen de Amsterdamse 
culturele sector. Vanuit de Rijksoverheid is er vanaf 2013 tot en met 2016 landelijk per jaar €700 miljoen 
beschikbaar voor de culturele sector. Dit is €200 miljoen – ruim 22 procent – minder dan de afgelopen jaren. In 
Amsterdam valt het volgens Araf Ahmadali van gemeente Amsterdam mee:  
 
“Als je kijkt naar de bezuinigingen hebben wij ongeveer 8 procent bezuinigd, wat neerkomt op ongeveer € 9 miljoen. Als 
je dat vergelijkt met een stad als Den Haag of Rotterdam, daar is het meer dan 20% en het ministerie van OCW 25 
procent.” 
 
Dit neemt niet weg dat ook Amsterdam de klappen voelt. Susan Gloudemans van de Rijksakademie voor 
beeldende kunsten ziet de Amsterdamse culturele sector als een keten die door de bezuinigingen kapot wordt 
gemaakt: 
  
“Een kunstenaar gaat naar een kunstacademie, gaat daarna vaak nog iets doen in het binnen- of buitenland, dan een 
tijdje werken en dan heb je in ons geval voor de beeldende kunst instituten als de Rijksakademie die eigenlijk zorgen dat 
een kunstenaar zich na zo’n tijd weer verder kan ontwikkelen, maar misschien wel even zo belangrijk in contact komt 
met een internationaal forum. Daar worden ze vaak opgepakt door de galeriewezen, curatoren, verzamelaars, musea en 
maken die volgende stap in die keten. Zo’n ketenbenadering kun je ook voor productiehuizen zien, 
theaterproductiehuizen en dans. Die laag is heel hard aangepakt in die bezuinigingsronde en dat is zeg maar wel iets 
van. Ik denk dat er een kloof gaat ontstaan tussen aan de ene kant die beginfase van de keten en die eindfase en de weg 
daar naartoe.” 
 
 



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 34 
 

Deze kaalslag in het midden wordt door meerderen gezien. Theatergezelschappen verliezen hun theaters, zoals 
theatergroep Toetssteen de Engelenbak. Ook het Holland Festival ziet verandering binnen de locaties waar zij 
mee samen werkt. Er moeten een ander soort afspraken worden gemaakt, omdat de locaties minder budget 
hebben om te programmeren, maar ook voor marketing en overhead.   
 
Economische crisis 
Er zijn maar weinig particulieren en bedrijven die er niets van voelen, de economische crisis. De huidige 
kredietcrisis begon in 2008 in Nederland. De crisis heeft als gevolg dat zowel particulieren als bedrijven minder 
geld te besteden hebben. Dit betekent dat bedrijven minder geld hebben om uit te geven aan sponsoring en 
Mariëtte Wildeboer van stichting Muzenis ziet door de crisis onzekerheid bij particulieren wat ten nadele komt aan 
bijzondere vormen van kunst en cultuur:  
 
“En daar komt ook nog bij dat in tijden van crisis mensen gewoon als ze nog geld uitgeven aan dat soort dingen, dan 
willen ze weten wat ze krijgen, want er is al zo veel onzekerheid. En dan is er maar een hele kleine laag die nog naar een 
of ander beginnend danseresje wil komen kijken. Ze willen gewoon waar voor hun geld, vermaakt worden, weg uit die 
onzekerheid, dus dan willen ze geen moeilijke stukken waar dat nog eens wordt gedaan.” 
 
Maar naast de onzekerheid aan de kant van de consumenten, heerst er ook onzekerheid bij de producenten. Qua 
subsidies zijn de plannen voor de komende vier jaar bekend en daarover is inmiddels duidelijkheid, maar wat 
betreft de economische crisis ligt dit anders. Niemand kan inschatten wanneer de crisis voorbij is of dat deze 
zelfs nog heftiger wordt. Dit ziet ook Edgar Witteveen van Rialto:  
 
“Alleen, door de onzekerheid van de economie, van subsidies. Iedereen weet waar die de komende vier jaar aan toe is en 
dat is voor heel veel mensen krap. En iedereen is onzeker dat het daarna nog minder wordt.” 
 
Concurrentie  
Amsterdam is een stad met een rijke culturele sector en wordt niet voor niets door velen gezien als dé culturele 
hoofdstad van Nederland. Jet de Ranitz van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten beschrijft de bloei 
van de sector:  
 
“Nou ik denk, het Amsterdamse culturele veld wordt natuurlijk in eerste instantie gekenmerkt doordat het heel breed is, 
alle disciplines zijn hier optimaal aanwezig. De kwaliteit van wat hier is, is heel erg hoog. De top in alle disciplines is hier. 
Of dat nou de musea, beeldende kunst, dans, muziek, theater, maar ook in design. Ik bedoel Amsterdam heeft dat 
allemaal en heeft dus die variëteit, de kwaliteit en heeft ook een enorme hoeveelheid jonge aanwas de hele tijd, het 
vernieuwt zich continu.” 
 
Heel positief die breedte en kwaliteit van de Amsterdamse culturele sector, maar volgens velen is er de afgelopen 
jaren te veel aanbod gekomen wat nu leidt tot concurrentie. Simone Meijer van Cultuur-Ondernemen geeft het 
volgende voorbeeld:  

 
“Je hebt het Concertgebouw en het Muziekgebouw. Het Concertgebouw bestaat al lang, daar komen de groten der 
aarden, zij hebben een vast publiek, daar wordt veel geld neergelegd voor een kaartje en niet gesubsidieerd. Vervolgens 
wordt er een Muziekgebouw neergezet. De doelstelling van het Muziekgebouw is nieuwe muziek en ensembles aan bod 
laten komen, is flink gesubsidieerd, maar ze krijgen het niet rond. (…) Als ze dan alleen maar nieuwe muziek gaan 
programmeren waar echt niemand op afkomt en ze moeten het betaalbaar maken dan redden ze het niet. Dus wat gaan 
ze doen, ze gaan overlappen in repertoire met het Concertgebouw. Ze kunnen het net wat goedkoper maken, maar ze 
krijgen niet zoveel mensen in de zaal, dus er ontstaat concurrentie en dat is voor beiden niet leuk en constructief.” 
 
Eén ding is zeker, door de financiële omstandigheden zullen de komende periode culturele organisaties en 
instellingen moeten stoppen en sluiten. Een aantal respondenten zien het als een survival of the fittest, het recht 
van de sterksten. Ronald de Wilde van Rabobank Amsterdam verwacht eerder een survival of the fitting. Degene 
die zich het beste kunnen aanpassen aan de vernieuwde omstandigheden zullen het overleven.  
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Individualisme 
De culturele sector is – met name binnen de beeldende kunsten – een heel individualistische sector. Araf 
Ahmadali beschrijft het als een sector die te veel naar binnen is gekeerd en daardoor niet in staat is daarop te 
anticiperen. Simone Meijer van het Amsterdams Fonds voor de Kunst beschrijft het als een bubbel: 
 
“Wij proberen ook met het AFK zo laagdrempelig mogelijk te zijn en echt van joh, kom langs, we kunnen een keer praten, 
maar mensen zijn zodanig in hun eigen wereld, hun eigen bubbel bezig. Daar moet een enorme slag in gemaakt worden.” 
 
Dit individualisme is ook niet zomaar ontstaan, het is een tendens van een aantal jaren geleden waarover we op 
dit moment precies het tegenovergestelde zeggen volgens Annette Shautt van Shout! Partners in Cultuur:  
 
“Wat ik opvallend vind is dat we, dat is een kwestie van samenwerken, want de afgelopen jaren hebben we tegen al die 
culturele instellingen gezegd dat ze zo uniek moeten zijn, vooral meer aan marketing moeten doen en moeten 
onderzoeken waarin ze anders zijn dan anderen en nu zeg je tegen diezelfde organisaties ja, je bent misschien wel 
anders dan die andere, maar je moet nu meer samenwerken met degenen die anders zijn.” 
 
Samenwerking is meteen een heel grote omslag voor de sector, aangezien ze vanuit een individualistisch 
vertrekpunt komt. Edgar Witteveen van Rialto heeft hier een verklaring voor met betrekking tot identiteit: 
 
“Iedereen denkt hoe en wat? Wat moet ik daar dan voor laten? Eigenlijk moet je het zelfs nog doorpakken. Je moet je 
eigen identiteit weten en dan moet je daarna nog. Het is niet er vanaf stappen, maar je moet er mee door kunnen gaan. 
Je moet ook nog iets overeind houden om nog samen te kunnen werken.” 
 
Elitair 
Er zijn grote verschillen op het gebied van kunst en cultuur per Markt in Amsterdam. Kunst en cultuur is met 
name in Markt Centrum, Markt Zuid en Markt West goed ontwikkeld. In Markt Noord wordt op dit moment flink 
aan de weg getimmerd, maar in Markt Zuid-Oost kunnen nog veel drempels worden verlaagd. Het wordt gezien 
als elitair, kunst met een grote K en cultuur met een grote C. Araf Ahmadali van gemeente Amsterdam zegt daar 
het volgende over:  
 
“Het blijft te zot voor woorden dat het huidige culturele aanbod eigenlijk voor maar 20 tot 30 procent van deze stad 
aantrekkelijk is. Dat is een groot probleem. Terwijl vanuit economisch oogpunt er buiten de ring nog zoveel mensen 
wonen die nog helemaal niet betrokken zijn bij kunst en cultuur. Dat het eigenlijk vanuit ondernemerschap onlogisch is 
dat dat publiek nog helemaal niet bereikt wordt. Dus je kan er vanuit economisch oogpunt naar kijken. Sociaal ook. Het 
huidige aanbod is te specifiek gericht op een toch primair, witte, oudere doelgroep. Amsterdam bestaat niet alleen uit 
dat soort mensen. Als je kijkt naar de doelgroep onder de twintig jaar, is meer dan 60 procent niet van Nederlandse 
afkomst. Dat is je publiek voor morgen. Als je als instelling niet gaat nadenken over wat doe ik de komende tien jaar om 
mijn publiek te bereiken, dan sterft je publiek eigenlijk letterlijk uit.” 
 
Deze drempels worden niet alleen gezien door betrokken partijen zoals een gemeente, maar ook door de 
culturele organisaties en instellingen zelf. Leonie Kruizenga van het Holland Festival kijkt hier wel op een 
vernieuwende manier naar: 
 
“Ik heb heel sterk het gevoel dat als je geld krijgt van de belastingbetaler dan moet je ook zorgen dat de 
belastingbetaler weet wat je doet. En, uiteraard gaat niet iedere belastingbetaler, en zeker niet wat betreft het Holland 
Festival, dat is wel kunst met een grote K. Wij willen daar wel zo veel mogelijk mensen aan introduceren, maar het is niet 
voor iedereen. Ik bedoel dat mag wel, maar dat vindt niet iedereen leuk.” 
 
Het doel van het Holland Festival is wat betreft marketing niet per se een grotere kaartverkoop, maar in de eerste 
plaats om te zorgen dat zij weten waar een deel van hun belastingcenten naartoe gaat. Een goede eerste stap, 
want volgens Annette Schautt is het erg lastig om mensen die weinig of geen kennis hebben van kunst en cultuur 
binnen te halen:  
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“Dan is die kloof wat, want nu wordt die verantwoordelijkheid bij de ensembles en podia gelegd. Jullie moeten meer doen 
aan marketing om mensen binnen te halen. Maar welke mensen binnen halen als ze nog nooit bij een concert zijn 
geweest. Hoe haal je die binnen? Dus die verantwoordelijkheid vind ik, daar is de creatieve sector druk mee bezig, 
terecht op zich, daar meer mee te doen dan er creatiever mee om te gaan. Participatie, ze doen van alles, maar het is 
ook een beetje raar om dat bij die sector neer te leggen. Daar is voor mijn gevoel vroeger al wat mis gegaan.” 
 
Economie  
De Amsterdamse economie draait op cultuur en toerisme. Toeristen uit zowel Nederland als het buitenland. De 
sector wordt hierdoor steeds meer internationaal. Musea trekken van oudsher al veel toeristen aan, maar wat 
betreft de podiumkunsten ligt dit anders. Toneelgroep Amsterdam speelt daar op in door iedere donderdag een 
voorstelling te houden in het Nederlands met Engelse boventiteling, speciaal voor internationale toeristen en 
expats. Die voorstelling is altijd uitverkocht, dus het geeft wel aan dat er vanuit dat publiek behoefte aan is. Het 
toerisme zorgt op haar beurt weer voor een positieve invloed op de Amsterdamse economie wat betreft hotels en 
horeca.  
 
Ook wat betreft export is de culturele sector van belang. Toneelgroep Amsterdam speelt uitverkochte avonden 
wanneer zij in New York is, de beste DJ’s in de wereld zijn Nederlanders, André Rieu en ook de grote 
houseparty’s van Miami tot en met Tokio zijn door Nederlanders geproduceerd. En als je kijkt naar televisie, Big 
Brother, the Voice, allemaal producties van een Nederlander.  
 
Kunst en cultuur komt niet alleen ten goede aan de economie door middel van toerisme, maar ook door de eigen 
inwoners van Amsterdam. Simone Meijer van het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft een heel eigen gevoel 
bij kunst en cultuur in een stad: 
 
“Je kunt zeggen van als er veel kunst en cultuur is in een stad, komen mensen daar graag wonen. Kijk, Pakhuis de 
Zwijger wat hier zit, dat is kunst en creativiteit op een bepaalde plek in Amsterdam, dat zorgt er ook voor dat huizen in 
waarde stijgen, dat er reuring is in een buurt en mensen hebben dat graag.(…) Als ik in het buitenland in de stad ben, in 
Brussel, ik kom eigenlijk uit Brussel, dan denk ik huh, is er vanavond niks? Ik ben een ongelofelijke snob wat dat betreft. 
Amsterdammers zijn strontverwend eigenlijk en ook een voorloper denk ik. Maar het is wel om die tendens hier te zien, 
want het loopt toch voor.” 
 
Aandacht 
Het jaar 2013 is een jaar vol (culturele) festiviteiten in Amsterdam, zoals de heropening van het Rijksmuseum, het 
175-jarig bestaan van Artis en de Amsterdamse grachten die dit jaar 400 jaar bestaan. Winfred Voordendag ziet 
deze aandacht als positieve aandacht voor alle kunstdisciplines, zo ook Toneelgroep Amsterdam waar hij werkt:  
 
“Staat aan het begin van een prachtige lente waar heel veel musea net zijn opgegaan of binnenkort opengaan, dus dat is 
volgens mij geweldig en goed, zowel, eigenlijk voor alle kunsten. Dat trekt publiek en daar komt het publiek waar ook 
podiumkunsten of andere beeldende kunsten van kunnen profiteren.” 
 
Maar naast de specifieke aandacht voor Amsterdam is er ook landelijk meer aandacht voor de culturele sector 
door de talentenjachten op televisie. Ze bestaan al jaren, Nieuwe Oogst was in 1958 de eerste echte 
talentenjacht op de Nederlandse televisie, maar nooit waren ze zo populair als de laatste jaren.  Idols, Op Zoek 
Naar…, Holland Got Talent, So You Think You Can Dance en The Voice Of Holland, het is slechts een greep uit 
het vele aanbod. Er heerst nogal wat discussie of deze aandacht positief of negatief is. Susanne de Boer van 
Rabobank Amsterdam beschrijft wat het voor gevolg heeft: 
 
“En volgens mij ligt er wel een heel interessant vraagstuk bij wat jij aanstipte van hoe kan die culturele sector, hoe 
kunnen podia en theater nog beter profiteren van aandacht die er is, want dat is wel duidelijk, er is wel heel veel 
aandacht. En dat leidt misschien nog wel veel meer tot dat je zelf wil gaan dansen bijvoorbeeld, ik denk dat dat wel heel 
erg geactiveerd wordt, maar dat heeft nog niet z’n werking op de theaters en podia.” 
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Dat er aandacht is voor kunst en cultuur is overduidelijk, maar mensen zien een scheiding tussen wat zij op 
televisie zien en wat er in theaters en podia te zien is.  
 
Private financiering  
De overheid heeft een stimulerende rol genomen in de verschuiving van publieke naar private financiering wat 
door Marianne Versteegh van Kunsten ’92 als een positieve stimulans wordt gezien:   
 
“De geefwet en de oproep vanuit de overheid om als private partijen meer in de financiering te gaan doen. Dat dat er 
bijvoorbeeld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds toe heeft geleid dat er veel meer fondsen op naam gekomen zijn en dat 
zijn dan particulieren die besluiten om een deel van hun vermogen daarvoor beschikbaar te stellen en die kunnen dan 
ook zelf bijvoorbeeld zeggen van ik stel mijn geld beschikbaar om één of twee studenten per jaar een postacademische 
opleiding te laten volgen of een talentvol musicus de gelegenheid te geven om een jaar in het buitenland te studeren.”  
 
Sinds 2010 begint ook crowdfunding een steeds bekender begrip te worden in Nederland door onder andere de 
opkomst van het platform voordekunst. Het is een hele toegankelijke manier om culturele organisaties of 
instellingen in contact te brengen met het publiek en andersom. Susanne de Boer van Rabobank Amsterdam ziet 
het als een positieve, nieuwe ontwikkeling:  
 
“Op projectbasis met name en kunstprojecten die zich aanbieden op crowdfundingplatformen en dan met name 
voordekunst.nl, dat is een kunstplatform. En daar worden particulieren geworven om bij te dragen €10, €100, €300, zo 
veel als je wil, te schenken. In ruil daarvoor krijg je soms iets terug. Bijvoorbeeld als er een kunstproject is dat je een 
publicatie terugkrijgt. Hoe hoger, hoe leuker het geschenk is dat je terugkrijgt. Dat zijn nieuwe vormen van funding in de 
kunstwereld en de culturele sector.” 
 
Niet iedereen is er even enthousiast over, omdat het met name gaat om financiering op projectbasis. Hierdoor 
wordt crowdfunding ook vaak gezien als een middel om marketingtechnisch in te zetten. Aan de populariteit van 
de platformen ligt het niet, sinds november 2010 zijn er alleen op voordekunst al ruim 300 projecten succesvol 
afgerond, door meer dan 20.000 donateurs die samen ruim € 2,2 miljoen hebben gedoneerd (voordekunst, 2013).  
 
Nieuwe generatie 
De ‘oude’ en de ‘nieuwe’ generatie. De ‘oude’ generatie kenmerkt zich door een over het algemeen oudere groep 
kunstenaars die heel goed waren in het oude systeem van subsidies. Door de steeds minder wordende subsidies 
ontstaat er langzaamaan een ‘nieuwe’ generatie. Leoniek Veldhuis van Rabobank Amsterdam geeft een mooie 
beschrijving van deze generatie:   
 
“Een trend die ik zelf heel interessant vind, is dat je een soort nieuwe generatie ziet ontstaan in de kunst en cultuur 
sector van mensen die ondernemerschap veel meer vanuit een soort innerlijke beleving waarde geven. Die het niet doen 
omdat subsidiestromen opdrogen, enzovoort. Maar dat veel meer de manier is waarop zij invulling willen geven aan hun 
kunstenaarschap. Dat er heel actief wordt gezocht naar verbindingen met bestaande en nieuwe partijen om ervoor te 
zorgen dat het een soort zichzelf bedruipend geheel kan zijn.” 
 
Deze ‘nieuwe’ generatie is ook steeds meer multidisciplinair. Zowel wat betreft kunsten door bijvoorbeeld 
podiumkunsten te mengen met muziek en/of beeldende kunsten, maar ook qua activiteiten om hun brood mee te 
verdienen. Acteurs doen bijvoorbeeld een beetje acteerwerk voor Toneelgroep Amsterdam, commercials, eigen 
producties, doen mee in een collectiefje van vrienden, geven een beetje les en doen daarnaast wellicht ook nog 
dingen die helemaal niets met acteren te maken hebben. De verklaring van Wouter Goedheer van Stichting 
Nieuwe Helden zit hem in de digitalisering:  
 
“De grenzen tussen disciplines zijn aan het vervagen. Sowieso is onze generatie denk ik een stuk veelzijdiger in alles, 
omdat we een achtergrond hebben van alles een beetje kunnen en via het internet heel veel weten en kennen en overal 
een beetje goed in zijn. Volgens mij gaan we van specialismen naar veel bredere inzetbaarheid.”  
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Top-down 
De focus wordt binnen de Amsterdamse culturele sector vaak gelegd bij de top, de herkenbare iconen. Het zijn 
organisaties en instellingen met een naam, waardoor ze eerder sponsoren weten te bereiken en het gaat vaak 
over cultureel erfgoed, waardoor ze eerder ondersteund worden door overheden. Deze top-down benadering 
heeft volgens Carlos van Ree van Rabobank Amsterdam een negatieve uitwerking:  
 
“We vinden dat we in de Markten moeten gaan kijken en daar dingen moeten ontstaan, want wat daar ontstaat gaat 
uiteindelijk naar de Stadsschouwburg. Als daar niets meer ontstaat, zal de Stadsschouwburg een heel eenzijdig aanbod 
krijgen over tien jaar. Niet dat dat gaat gebeuren, maar wel als je de lijn door zou trekken.” 
 
Deze top-down benadering is niet alleen te zien bij de herkenbare iconen, maar ook binnen organisaties en 
instellingen. Susan Gloudemans van de Rijksakademie voor beelden kunsten voelt deze ontwikkeling heel sterk:  
 
“De kunst en cultuur sector kenmerkt zich – even heel gechargeerd – vaak toch wel door een top-down benadering. Op 
veel plekken zit een soort van Zonnekoning. Het gezicht van een culturele instelling is vaak de directeur. Die is heel 
bepalend en vaak heel top-down. Ik merk ook dat wij vaak ook zo werken. Ook een collega van een ander instituut die 
niet met mij wil praten, maar met de directeur van het instituut. Eigenlijk is in die zin de sector behoorlijk conservatief 
naar mijn idee.” 
 
5.2 STAKEHOLDERS 
De stakeholders binnen de Amsterdamse culturele sector zijn natuurlijk de Amsterdamse culturele sector, maar 
daarnaast ook overheden, het bedrijfsleven en Amsterdammers. Het is voor Rabobank Amsterdam interessant 
om vast te stellen uit welke groepen deze stakeholders bestaan en welke rol deze stakeholders hebben binnen 
de Amsterdamse culturele sector om te achterhalen hoe er al aan de sector wordt bijgedragen en kansen te 
achterhalen voor eventuele samenwerking.   
 
5.2.1 AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR 
De Amsterdamse culturele sector bestaat onder andere uit individuele kunstenaars in Amsterdam die veelal als 
ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) opereren. Binnen de beeldende kunsten zijn altijd al veel ZZP’ers actief 
geweest, maar de afgelopen jaren is het aantal ZZP’ers binnen de gehele culturele sector enorm gestegen. Door 
de vele ontslagen binnen de sector werken anno 2013 ook veel podiumkunstenaars, docenten, zakelijk leiders, 
technici, choreografen, componisten en regisseurs als ZZP’er. Naast de individuele kunstenaars bestaat de 
culturele sector uit culturele organisaties waar kunstenaars in een collectief opereren, zoals 
theatergezelschappen. Er verdwijnen steeds meer culturele organisaties van kunstenaars die jaren met elkaar 
samenwerken en culturele organisaties werken steeds vaker op projectbasis met elkaar samen. Een derde groep 
binnen deze stakeholder is culturele instellingen, zoals musea, galerieën en theaters. Het zijn plekken waar 
kustenaars en culturele organisaties hun kunsten kunnen tonen aan het publiek. Als laatste groep zijn er de 
plekken waar kunstenaars zich kunnen ontwikkelen, zoals ateliers en academies.   
 
Vaak wordt binnen de culturele sector onderscheid gemaakt tussen professioneel en amateur, maar wat is het 
verschil tussen beiden? Er zijn criteria over het primaire inkomen, professioneel opgeleid of beoefening op basis 
van plezier en uit liefhebberij, maar deze criteria zijn alle vatbaar voor discussie.  
 
Rol 
De Amsterdamse culturele sector wordt binnen het netwerk gezien als de stakeholders die het meest afhankelijk 
is van de andere actoren, maar de sector heeft daarnaast ook veel te bieden. De rol van de sector is gebaseerd 
op het realiseren van waarden (Klamer e.a., 2011):  

• Artistieke, spirituele en culturele waarden: gaat het bij kunstenaars en culturele organisaties in de eerste 
plaats vaak om. Wanneer hun werk als kunstzinnig, grensverleggend, verrassend of interessant 
beoordeeld wordt, draagt het bij aan het gesprek dat kunst heet. 
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• Sociale waarden: betreffen de relationele sfeer waarin kunstenaars en culturele organisaties opereren, 
het ‘wij-gevoel’. Bijvoorbeeld in de vorm van inspiratie en plezier dat een publiek ervaart wanneer het 
elkaar ontmoet bij voorstellingen of wanneer kunstenaars met elkaar samenwerken. Het is voor 
kunstenaars en culturele organisaties vaak belangrijk om als kunstenaar erkend te worden of te behoren 
bij of bekend te zijn met een groep van kunstenaars. 

• Maatschappelijke waarden: wijzen op de betekenis die kunst en cultuur heeft voor de maatschappij. 
Kunsten kunnen bijdragen aan het culturele kapitaal van een land, een stad of een gemeenschap. 
Cultureel kapitaal kan bedrijvigheid aantrekken en bepaalt de kwaliteit van een stad, waardoor kunst een 
maatschappelijke betekenis kan hebben. 

• Financiële (economische) waarden: komen terug in de geldelijke opbrengsten van de kunsten. Een 
orkest kan veel geld opbrengen door een concert te geven in een grote buitenlandse stad of door een cd 
te maken. Daarmee realiseert het financiële waarden. Kunstenaars en culturele organisaties moeten 
financiële waarden realiseren om hun monden en die van hun werknemers te voeden, maar daarmee is 
niet gezegd dat het om winst gaat.  

 
5.2.2 OVERHEDEN 
De stakeholder overheden bestaat op nationaal niveau uit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) werkt nauw samen met de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van de Rijksoverheid op het 
gebied van kunst, cultuur en media. De fondsen vanuit het Ministerie van OCW (2013) hebben een zelfstandig 
bestuursorgaan en zijn:  

• Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten: voor podiumkunstinstellingen en kunstenaars op het 
gebied van dans, theater, festivals, muziek en muziektheater in Nederland 

• Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie: voor vernieuwende initiatieven op het gebied van 
amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur 

• Stichting Mondriaan Fonds: richt zich hoofdzakelijk op musea, presentatie-instellingen, 
kunstenaarsinitiatieven, archieven en bibliotheken  

• Stichting Nederlands Filmfonds: stimuleert de filmproductie in Nederland 
• Stichting Nederlands Letterenfonds: stimuleert de literatuur met beurzen en subsidies aan schrijvers, 

vertalers, uitgevers en festivals. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van 
Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland  

• Stichting Stimuleringsfonds voor Creatieve industrie: voor projecten op het gebied van architectuur, 
vormgeving, e-cultuur, games, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en videoclips  

 
Op provinciaal niveau maken provincies – in dit geval provincie Noord-Holland – deel uit van de stakeholder 
overheden en op gemeentelijk niveau de gemeentes – in dit geval gemeente Amsterdam. De gemeente 
Amsterdam werkt nauw samen met de Amsterdamse Kunstraad, het onafhankelijke adviesorgaan van het 
Amsterdamse gemeentebestuur. Het fonds vanuit de gemeente Amsterdam heeft een zelfstandig bestuursorgaan 
en is:  

• Amsterdams Fonds voor de Kunst: voor alle disciplines, kunstenaars en kunstorganisaties, van amateur 
tot professioneel. Door financiële bijdragen te verstrekken aan kunstenaars, instellingen en andere 
culturele initiatiefnemers ondersteunt het AFK de ontwikkeling, versterking en diversiteit van de kunsten 
in Amsterdam. Het AFK opereert onafhankelijk en beheert zelf een gedeelte van de gemeentelijke 
subsidie.   

 
Rol 
De overheden hebben verschillende functies en taken. Wat betreft kunst en cultuur is het Ministerie van OCW 
verantwoordelijk voor de landelijke (vierjarige) culturele basisinfrastructuur (BIS) en de financiering van het 
beheer van de rijkscollectie. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor cultuur waar dit de lokale 
belangen overstijgt. De provincie zet zich in voor de diversiteit en spreiding van culturele voorzieningen in de 
regio en is verantwoordelijk voor de financiering van regionaal erfgoed, waaronder provinciale collecties en 
musea. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor accommodaties voor podiumkunsten en voor de 
financiering van het beheer van gemeentelijke collecties en musea. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor 
alle Amsterdammers, omdat de belastingcenten ook van alle Amsterdammers vandaan komen en zet daarom 
onder andere erg hoog in op cultuureducatie en talentontwikkeling.  
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Naast de ondersteunende financiële rol van de overheden hebben de overheden ook een stimulerende functie. 
Sinds 2012 stimuleert de overheid het geven aan en investeren in kunst en cultuur door middel van verschillende 
fiscale faciliteiten die zijn vastgelegd in de Geefwet. Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de 
culturele sector in maart een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: 
“Cultuur, Daar Geef Je Om”. Via de online Geefwijzer kun je als potentiële gever, groot of klein, particulier of 
bedrijf in een oogopslag zien wat de fiscaal aantrekkelijke faciliteiten inhouden. Daarnaast stimuleren de 
overheden ondernemerschap binnen de (Amsterdamse) culturele sector. Het Ministerie van OCW heeft een 
toetredingsnorm voor de basisinfrastructuur 2013-2016 van 17,5 procent eigen inkomsten en de gemeente 
Amsterdam verwacht van de instellingen in het Kunstenplan dat zij minimaal 25 procent eigen inkomsten heeft 
per jaar aan het eind van de periode 2013-2016.  
 
5.2.3 BEDRIJFSLEVEN 
Het bedrijfsleven bestaat uit Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Grootbedrijf. Het verschil heeft te maken met het 
aantal werknemers, de jaaromzet en de jaarlijkse balanstotaal en is vastgelegd door de Europese Commissie op 
1 januari 2005. Onder Midden- en Kleinbedrijf vallen bedrijven met maximaal 250 werknemers met een maximale 
jaaromzet van €50 miljoen en een maximale balanstotaal van €43 miljoen. Bedrijven die hier niet aan voldoen 
vallen onder Grootbedrijf. In Nederland zo’n drie per duizend bedrijven. Onder Grootbedrijf vallen ook 
multinationals: bedrijven met vestigingen in meerdere landen. Qua Grootbedrijf staat heel Nederland centraal en 
qua MKB ligt de focus op Amsterdam.  Naast de bedrijven vallen ook private fondsen onder de stakeholder 
bedrijfsleven, omdat private fondsen vaak een sterke binding hebben met bedrijven.  
 
Rol 
Het bedrijfsleven toont haar rol binnen de culturele sector van oudsher door middel van sponsoring. Kleinveld 
(2012) definieert sponsoring als: “een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor geld en/of op geld 
waardeerbare prestaties levert, waar tegenover de gesponsorde communicatiemogelijkheden én andere door de 
sponsor gewenste zakelijke tegenprestaties levert (mogelijkheden marktbewerking/relatiemarketing), direct of 
indirect voortvloeiend uit het sponsorproject.”   
 
De laatste jaren neemt het bedrijfsleven ook steeds meer haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, doordat 
steeds meer bedrijven beseffen dat zij invloed kunnen uitoefenen op een gezonde (sociale) omgeving. Bedrijven 
gaan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, 
faciliteiten en netwerken in de (lokale) omgeving. Het levert winst op voor de samenleving, maar ook voor de 
ondernemingen, zoals zakelijke winst in de vorm van versterking van het imago, het aanboren van nieuwe 
markten en uitbreiding van netwerk en kennis. MVO Nederland (2012) spot verschillende trends binnen MBO:  

• Van munten naar mensen: bedrijven verleggen het accent van doneren en sponsoren naar de inzet van 
medewerkers en vrijwilligers. Vaak investeren bedrijven een combinatie van geld en mensuren.  

• Van ad hoc naar strategisch: steeds meer bedrijven hebben de behoefte om structuur aan te brengen in 
hun MBO-activiteiten. Minder hapsnap, meer samenhang. En gericht op bijvoorbeeld een specifieke 
doelgroep in plaats van meerdere.  

• Van liefdadigheid naar investering: ondernemers willen dat hun maatschappelijke activiteiten ook voor 
henzelf voordeel opleveren. Denk aan profilering op commerciële markten (Public Relations en/of 
reputatie), verbeterde teamgeest en medewerkerstevredenheid of toegang tot nieuwe kennis en 
netwerken. 

 
De private fondsen hebben een financieel ondersteunende rol binnen de Amsterdamse culturele sector. Private 
fondsen nemen zelf beslissingen over hun positie binnen de sector, de rol die ze (willen) vervullen binnen de 
sector en de wijze waarop ze daar invulling aan geven. De werkwijze van private fondsen is veelal 
overeenkomstig met de werkwijze van publieke fondsen. De Amsterdamse culturele sector kan een aanvraag 
indienen, deze wordt vervolgens beoordeeld door een samengestelde commissie naar aanleiding van de 
opgestelde criteria en vervolgens wordt de aanvraag wel of niet gehonoreerd.  
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5.2.4 AMSTERDAMMERS 
Onder de stakeholder Amsterdammers vallen alle inwoners van Amsterdam. Naar aanleiding van het Bureau 
Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam komt naar voren dat Amsterdam op 1 januari 2013 
799.442 inwoners telde die qua geslacht, leeftijd en nationaliteit als volgt waren verdeeld:  
 
Geslacht  Leeftijd Nationaliteit   
Man  49,2%  0 – 19  20,4% Autochtoon 49,4% 
Vrouw 50,8%  20 – 34 27,6% Westerse allochtoon 15,7% 
  35 – 49  23,1% Surinamer 8,5% 
  50 – 64  17,3% Antilliaan 1,5% 
  65+  11,6% Turk 5,3% 
    Marokkaan 9,0% 
    Overige niet-westerse allochtoon 10,6% 
Tabel 8. Amsterdammers op 1 januari 2013 naar geslacht, leeftijd en nationaliteit (OS Amsterdam, 2013) 
 
De stakeholder Amsterdammers komt terug in de andere stakeholders. Het grootste gedeelte van de 
governance, de medewerkers, de leden en de klanten van Rabobank is Amsterdammer. Binnen de Amsterdamse 
culturele sector, overheden, met name de gemeente Amsterdam, en het bedrijfsleven  zijn veel Amsterdammers 
werkzaam.  
 
Rol 
Amsterdammers hebben aan de ene kant een consumerende rol. Het kopen van een kaartje voor een 
voorstelling, een entreebewijs voor een museum of een schilderij van een beeldend kunstenaar, maar ook het 
kopen van een lidmaatschap of gebruik maken van horecavoorzieningen. De markt kent vier ingrediënten: een 
product, een prijs waartegen dat product verhandeld wordt, een verkoper of producent en een koper of 
consument. Het draait hierbij om de logica van de markt waarbij het gaat om twee tegenovergestelde belangen: 
de ene partij wil iets voor een zo hoog mogelijk prijs verkopen en de andere partij wil iets voor een zo laag 
mogelijke prijs kopen. Deze logica is in de culturele sector echter niet zo logisch als bij het kopen van een brood 
bij de bakker. Binnen de Amsterdamse culturele sector speelt de artistieke kwaliteit een grote rol en deze is voor 
een groot deel subjectief.  
 
Naast de consumerende rol hebben Amsterdammers een sociale rol binnen de sector. De sociale rol heeft te 
maken met sociale logica die terug komt in vrijwilligerswerk, donaties en mecenaat. Het gaat hierbij om zowel 
fysieke inzet, maar ook om financiële ondersteuning wat bijvoorbeeld door een crowdfundingplatform als 
voordekunst wordt gefaciliteerd. Deze sociale logica kent onder andere de volgende kenmerken:  

1. Een gemeenschappelijk doel: samen winnen, samen kunst maken en/of ervaringen delen.  
2. Het belang van bijdragen: je wordt lid van de club, bent kunstenaar als je bijdraagt aan de club en/of aan 

het gesprek dat kunst heet. 
3. Het principe van wederkerigheid: een bijdrage nodigt uit tot een tegengebaar, maar anders dan in de 

markt is het meestal niet duidelijk wat dat tegengebaar is (‘als jij ons nu helpt, zullen wij iets voor jou 
doen, maar wat en wanneer kunnen we nu niet zeggen’).  
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HOOFDSTUK 6  
TOEKOMST  

 
 
 
De paden bewandelen. Het doel in de toekomst is balans. De economie en maatschappij hebben jaren in het 
teken gestaan van groei, maar er is behoefte naar balans. Geld is schaars, maar er is een overvloed aan 
ruilmiddelen, zoals tijd, aandacht, ideeën, energie en kennis. Diensten worden belangrijker en interessanter dan 
producten. De meeste gewenste ontwikkelingen zijn al in minimale mate terug te zien in de huidige Amsterdamse 
culturele sector, maar zijn in de ideale sector op alle organisaties en instellingen van toepassing.  
 
6.1 CONSUMENT 
De Amsterdamse culturele sector moet op zoek naar balans tussen producent en consument. Aan producenten 
de taak om na te denken over wie die consument is en hoe zij deze kan bereiken. Een taak aan alle betrokken 
partijen om cultuureducatie mogelijk te maken. 
 
Publieksbereik 
Het huidige aanbod van de Amsterdamse culturele sector is voor zo’n 20 tot 30 procent van de Amsterdammers 
aantrekkelijk. Langzaamaan ontstaan er in de huidige sector initiatieven om een bredere doelgroep te trekken. In 
de ideale sector is het aanbod van de Amsterdamse culturele sector aantrekkelijk en toegankelijk voor alle 
Amsterdammers. Publieksbereik gaat niet over hoe veel, kwantiteit, maar over wie, kwaliteit. Carlos van Ree van 
Rabobank Amsterdam heeft het hierbij over dialoog: 
 
“Maar om het breder toegankelijk te maken, moet je ook in gesprek gaan met de mensen voor wie je het toegankelijk wil maken 
en die zich op dit moment niet aangesproken voelen door het aanbod van kunst en cultuur op dit moment in de stad.” 
 
Er moet met name een brug worden geslagen naar de multiculturele Amsterdammers en daardoor naar de 
Markten. Cultuur speelt namelijk op lokaal niveau, op wijkniveau, een heel belangrijke rol. Hans Vernooij en 
Ronald de Wilde van Rabobank Amsterdam beschrijven het respectievelijk als volgt:  
 
“Misschien is het voor de stad juist heel goed om eens te kijken wat bieden wij aan cultuur aan allochtonen. Wat zoeken 
zij, wat maken zij, wat doen zij en waar zijn zij mee bezig? Dat is een hele grote groep in Amsterdam. Als je bijvoorbeeld 
naar Oud-West kijkt, wat daar gebeurt. Dan kom je waarschijnlijk toch meer in de Markten terecht met wat daar 
gebeurt.” 
 
“Dat het dus ook belangrijk is om vanuit die commerciële invalshoek, maar ook vanuit de sociale cohesie of leefbaarheid 
in de stad om ook die brug te slaan naar die multiculturele mensen, inwoners.” 
 
Publieksbereik heeft ook te maken met maatschappelijk draagvlak. Leonie Kruizenga van het Holland Festival 
ziet dat er een omslag nodig is:  
 
“Dat is dat je als sponsor- en fondsenwerver niet alleen op zoek bent naar financieel draagvlak, maar eigenlijk ben je 
met name op zoek naar maatschappelijk draagvlak. Dat verschilt nog een beetje van marketing en communicatie.”  
 
Cultuureducatie  
Publieksbereik is een heel belangrijke opgave voor de producenten van kunst en cultuur, maar ook erg lastig om 
consumenten te bereiken zonder de basis van cultuureducatie. Zonder educatie geen cultuurminnend publiek. In 
de ideale sector mag cultuureducatie niet verloren gaan en moet er in geïnvesteerd worden zo zegt ook Annette 
Schautt van Shout! Partners in cultuur:  
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“Ik denk dat het je als land waard zou moeten zijn om te investeren in goede kunstopvoeding. Hier in Nederland is alles 
op economie gericht en gister zei ook iemand tegen me het is voeding voor de ziel. Het menswaardig bestaan is meer 
dan economie.”  
 
Bij cultuureducatie gaat het niet per definitie om kinderen. Op dit moment wordt er geïnvesteerd in 
cultuureducatie op basisscholen door onder andere de gemeente Amsterdam, maar er zijn ook groepen – 
voornamelijk niet-westerse personen – die een stuk cultuureducatie gemist hebben. Daarnaast gaat het met 
name op de prikkels om als consument door te gaan nadat je cultuureducatie hebt gehad zo vertelt Simone 
Meijer van het Amsterdams Fonds voor de Kunst: 
 
“Je ziet dat heel veel als kleine kinderen ergens naartoe gaan dan moeten de ouders mee en die pikken dat dan op en 
die vinden dat leuk en die denken van oh, dat moeten we nog een keer doen. Dat is een bepaalde leeftijd. Maar eenmaal 
dat de mensen pubers worden of twintigers dan ligt het toch aan die mensen zelf. Die moeten gemotiveerd zijn, die 
moeten de smaak te pakken hebben gehad.” 
 
Het internet, de televisie en de sociale media – de digitalisering – speelt een belangrijke rol bij cultuureducatie. 
Het maakt kunst en cultuur toegankelijker en zorgt ervoor dat kinderen, maar ook jongeren en ouderen op ieder 
moment van de dag met allerlei vormen van cultuur in aanraking kunnen komen.  
 
Samenwerking  
Er vindt in de huidige maatschappij een verschuiving plaats van één naar twee richtingsverkeer. De ontwikkeling 
van de sociale media kan het publiek actiever betrekken bij kunst en cultuur. Het publiek kan meer doen dan een 
kaartje kopen en toekijken. De consument is in de ideale sector een private partner, fan, ambassadeur, 
recensent, medebeslisser of co-creater. De aanpak van Stichting Nieuwe Helden kan gezien worden als een 
voorbeeldfunctie:  
 
“Maar dat komt omdat we nu echt wel gegroeid zijn naar een organisatie die niet theatervoorstellingen maakt, maar 
echt projecten waaronder wij verstaan dat het interdisciplinair is, dus echt per verhaal, thema of onderwerp kijken 
naar welke vorm is daar voor nodig, welke kunstenaars hebben we daar voor nodig, welke partijen of partners kunnen 
we gebruiken om dit zo goed mogelijk bij het juiste publiek te brengen.” 
 
In de meeste gevallen is de samenwerking met consumenten dichterbij dan partijen denken. Het gaat echter om 
de omslag van een vraag- naar een geefcultuur. Leonie Kruizenga van het Holland Festival ziet de voordelen van 
de nabije omgeving:  
 
“60 procent van de steun die je als organisatie kunt vinden zit al in je database, is al in je omgeving. Je moet alleen 
zorgen dat je ze kunt identificeren en goed kunt uitleggen wat je nodig hebt, waarvoor je het nodig hebt, wat je ermee 
kunt doen en wat je voor die ander kunt betekenen. Als je een heldere vraag hebt, daar begonnen we al mee, dan sta je 
er verbaasd van hoe vaak mensen bereid zijn om hun tijd en geld te investeren. Maar het moet wel helder zijn. En het 
moet ook authentiek zijn, dus je moet nooit iets gaan verzinnen dat niet helemaal bij je past.” 
 
Crowdfunding is een manier om producenten en consumenten op financieel vlak met elkaar in contact te 
brengen, maar er wordt ook steeds meer gezocht naar mogelijkheden met betrekking tot crowdsourcing, zo 
vertelt Roy Cremers van crowdfundingplatform voordekunst:  
 
“Publiek wordt nog best wel veel gewoon als publiek gezien dat naar de voorstelling of tentoonstelling komt kijken. Je 
ziet dat bijvoorbeeld crowdfunding wel een instrument is om het publiek ook op een andere manier te betrekken, al in de 
voorfase. Dat is iets wat nog verder doorontwikkeld kan worden. Je merkt wel dat er wel op de een of andere manier 
wordt gekeken naar crowdsourcing. Hoe kun je de kennis van het publiek weer inzetten om een project beter te maken 
of ideeën te krijgen of inhoudelijk perfect te krijgen.” 
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6.2 GEZOND ONDERNEMERSCHAP  
De Amsterdamse culturele sector moet gezond gaan ondernemen. Hierbij draait het natuurlijk in de eerste om 
plaats professionaliteit en ondernemerschap, maar ook zeker om artistieke kwaliteit. Bij gezond 
ondernemerschap blijft er ruimte voor vrijheid en innovatie.   
 
Ondernemerschap 
De culturele sector is sinds de Tweede Wereldoorlog steeds afhankelijker geworden van overheidssubsidiëring, 
maar het doel van de huidige bezuinigingen is om de sector ondernemender te maken en onafhankelijker te 
maken van subsidie. De ‘oude’ generatie binnen de sector was vooral heel goed in het oude systeem van 
subsidies, maar dat systeem gaat niet meer op. In de ideale situatie bestaat de Amsterdamse culturele sector uit 
ondernemers. Stichting Nieuwe Helden toont al vijf jaar ondernemerschap en definieert het als volgt: 
 
“Mensen die wel echt in staat zijn om te ondernemen. Volgens mij moet je dan gewoon heel goed kijken naar je product, 
naar wat je maakt en naar de mogelijke markt die daar voor is en dat je het zo organiseert dat je die twee bij elkaar 
brengt. (…) Ik geloof namelijk wel dat er een balans is en dat het een kwestie is van goed ondernemerschap. Als je iets 
maakt wat maar tien mensen willen zien, kun je nog steeds een onderneming daar omheen opzetten. Dat betekent dat je 
daar met de prijs iets moet doen. Dat is de zoektocht.” 
 
De gemeente Amsterdam zet sterk in op ondernemerschap door de sector te ondersteunen waar mogelijk en het 
criteria te stellen van minimaal 25 procent eigen inkomsten per jaar in de periode tot eind 2016. Het doel hiervan 
is de sector zichzelf te laten beschermen tegen een eventuele volgende bezuinigingsronde zegt Araf Ahmadali 
van Gemeente Amsterdam: 
 
“Wij zien toch ook dat het ondernemerschap een belangrijke rol gaat spelen. De uitdaging is, kan de sector zichzelf 
herdefiniëren, maar ook zo positioneren dat bij een volgende bezuinigingsronde, als die er ooit gaat komen en dat kun je 
niet uitsluiten, dat die sector er dan toch sterker voor staat.” 
 
Artistieke kwaliteit  
Kunstenaars hebben door middel van subsidie in volledige vrijheid kunst kunnen maken, maar het tonen van 
ondernemerschap binnen  de culturele sector brengt een effect met zich mee waarin organisaties en instellingen 
een balans moeten gaan vinden tussen artistiek en commercieel. In de ideale sector worden organisaties en 
instellingen hier steeds beter in. Roos Soetekouw gaat hier creatief mee om: 
 
“En verder om dan echt aan je centjes te komen, gaan gewoon echt heel veel mensen er klusjes bij doen. Illustraties 
maken voor een tijdschrift, dat is niet je hoofdvak, maar je kunt wel leuk centjes verdienen. Ik ontwerp in principe 
producten in textiel en interieur, maar ik verdien tot nu toe mijn geld met grafische vormgeving. Dat loopt wel door. Uit 
noodzaak. Maar daar kan ik dan weer mooie dingen van maken en dan ben ik weer gelukkig. Dan is het cirkeltje weer 
rond.” 
 
Ook theatergezelschappen als Podium Mozaïek, waar Evert van Nass actief is, gaat hier op zo’n zelfde manier 
mee om:  
 
“Wij maken meer keuzes kijkend naar commercialiteit. Vroeger hadden we voorstellingen waarbij niet alle zalen vol 
zaten en die hebben we nog steeds, maar daar hebben we er minder van. Het is leuk als we een alternatief programma 
hebben en dat er dan voor één keer maar dertig à veertig mensen in de zaal zitten, maar we willen ook gewoon volle 
zalen hebben en dan mag het wel commerciëler.” 
 
Kort gezegd worden organisaties en instellingen hun eigen financiers doordat ze de winst van commerciële kunst 
inzetten voor artistieke kunst.  
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6.3 KETEN 
Ook de volledige keten van de Amsterdamse culturele sector moet in balans komen. De keten bestaat uit 
amateurkunst, kunstvakonderwijs onderzoek en ontwikkeling, talentontwikkeling en internationaal toptalent. 
Zonder plaatsen voor experiment en ontwikkeling, geen kweekvijver van talent. Zonder talent, geen 
aansprekende, vernieuwende culturele uitingen. Zonder dit alles, geen top.  
 
Talentontwikkeling  
De bezuinigingen zijn vooral van invloed geweest op de voedingsbodem binnen de keten, de humuslaag, de plek 
voor talentontwikkeling. Susanne de Boer van Rabobank Amsterdam geeft een definitie van de humuslaag:  
 
“De humuslaag is volgens mij het goed functioneren van de keten: goed opleiden van artiesten, goede doorstroom van 
artiesten naar dat ze daadwerkelijk kunnen ondernemen, investeren in ondernemerschap en investeren in consumenten 
dat ze gaan consumeren.” 
 
In de ideale sector wordt het belang van de humuslaag gezien en is er voldoende ruimte voor talentontwikkeling. 
Er moet geïnvesteerd worden in kunstenaars en culturele professionals van morgen. Marianne Versteegh van 
Kunsten ’92 ziet het als een beschermde omgeving: 
 
“Ik vind het belangrijk dat er toch ook voor talentontwikkeling en dan heb ik het met name over studenten die van 
academies, conservatoria, kunstacademies en theaterscholen afkomen dat die wel de gelegenheid krijgen om zich een 
beetje in een beschermde omgeving verder te ontplooien.” 
 
Leonie Kruizenga vindt het een positieve ontwikkeling dat er steeds meer wordt gekeken naar ‘ruilhandel’ wat 
betreft kennis en expertise, maar talentontwikkeling kan niet zonder geld: 
 
“Het is heel goed dat er steeds meer gekeken wordt naar ruilhandel, maar geld is ook een heel belangrijk middel. En 
eigenlijk het liefste geld zonder voorwaarden om mensen te laten experimenteren. (…) Want zonder experiment ontstaat 
er niks nieuws en het is heel moeilijk te voorspellen wie de volgende Shakespeare of Robert Wilson is, maar die heeft in 
ieder geval wel bestaansrecht gekregen door aan te kunnen modderen, klinkt helemaal verkeerd, maar die heeft kunnen 
proberen, mensen op plekken heeft kunnen zetten en daar steun voor heeft gekregen vanuit zijn omgeving om te 
proberen.” 
 
Kruisbestuiving  
Talentontwikkeling is erg belangrijk, maar uiteindelijk draait het om spreiding binnen de keten. Susan 
Gloudemans van de Rijksakademie voor beeldende kunsten en Femke Lakerveld van Cultuur-Ondernemen 
ondersteunen dit respectievelijk met de volgende woorden: 
 
“Dat is inderdaad dat er in principe wel bij het aanbod wordt gekeken naar hé, is de keten voldoende, is er voldoende 
spreiding van organisaties en initiatieven die zorgen dat er een goede stroom is. Vooral dat eigenlijk. Dus die spreiding 
is denk ik heel belangrijk en niet alleen maar enkel focus op een paar zogenoemde topinstellingen, want een top bestaat 
gewoon niet zonder alles wat daaronder zit.” 
 
“Ik geloof heel erg dat je aan de verschillende kanten van het veld iets moet bijdragen om het hele veld tot een succes 
te brengen. Dus ik denk ook een gezond klimaat in Amsterdam is dat ook op verschillende niveaus een investering 
plaatsvindt.” 
 
Spreiding is belangrijk, maar in de ideale sector gaat het nog een stapje verder tot samenwerking tussen 
rafelrand en gevestigde orde. Leoniek Veldhuis van Rabobank Amsterdam schetst een combinatie:  
 
“Een combinatie tussen gevestigde orde en rafelrand. Ik denk dat het heel erg belangrijk is en zeker die rafelrand is 
heel interessant. Want ik denk dat daar de innovatie op een gegeven moment wel vandaan komt en is denk ik ook 
cruciaal om de toekomst van een gezonde sector te borgen. Dat is een belangrijk plaatje in mijn ideale wereld. 
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Gevestigde instituten vind ik ook nog steeds heel belangrijk, ondanks die subsidie infusen of verzuurdheid die daar zit. 
Maar het zijn wel de iconen in de stad die uiteindelijk grote namen trekken, voor het toerisme heel erg belangrijk zijn en 
voor de internationale uitstraling van de stad een rol spelen. En ik denk dat die elkaar heel erg moeten voeden en 
beïnvloeden. Dat ze open kunnen staan voor elkaar en beiden heel veel van kunnen leren.” 
 
Ook Susanne de Boer van Rabobank Amsterdam ziet deze kruisbestuiving: 
  
“Ik denk ook dat er een kruisbestuiving tussen die twee werelden aan het ontstaan is. De grote iconen leren steeds 
meer van de rafelrand om te kijken hoe zij ook kunnen innoveren. Want op lange termijn zullen ook de iconen met hun 
vraagstukken komen. Interessante ontwikkelingen en innovaties zullen op het kruispunt van die twee werelden 
ontstaan.” 
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HOOFDSTUK 7  
RABOBANK AMSTERDAM 

 
 
 
De oorsprong van het bestaan van de Rabobank ligt in het gezamenlijke belang van mensen en 
gemeenschappen. Haar coöperatieve filosofie bestaat uit vier pijlers naar het idee van verbindingen: verbinden 
met de klant, met elkaar, met de samenleving en met de toekomst. Vanuit deze coöperatieve filosofie weet 
Rabobank Amsterdam als geen ander dat je samen verder komt dan alleen. Samen bereik je meer dan alleen.  
 
7.1 WAARDEN 
De lokale kredietcoöperaties die meer dan een eeuw geleden ontstonden, zijn vandaag de dag uitgegroeid tot de 
moderne Rabobank. Vanaf 2006 heeft Rabobank Amsterdam belangrijke stappen genomen in het versterken van 
haar positie in de stad en anno 2013 is zij een bank die midden in de samenleving staat. Samen werken aan een 
prachtige stad. Dat is het idee.   
 
De Rabobank werkt vanuit vier kernwaarden die de rode draad vormen voor de bank:  

• integriteit: ze wil in haar handelen eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouwbaar zijn 
• respect: ze werkt samen op basis van respect, waardering en betrokkenheid 
• professionaliteit: ze is haar klanten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten 
• duurzaamheid: ze wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, 

sociale en ecologische zin 
 
7.2 AMBITIES  
Voor een coöperatieve bank zijn bankbelang en maatschappelijke welvaart onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Wat goed is voor de stad is goed voor de bank en haar leden. En andersom. Dat noemt ze welbegrepen 
eigenbelang. Het bankbelang is te verdelen in een commerciële en een economische component.  
 
Coöperatie 
De coöperatieve identiteit van de Rabobank met als rode draad samenwerking kenmerkt de bank al ruim 110 
jaar. Vanuit dit sociale karakter zet Rabobank Amsterdam zich in voor initiatieven in de stad die mensen bij elkaar 
brengen en bewegen. De coöperatieve identiteit van de bank heeft als doel verbindingen leggen en 
samenwerking stimuleren. Leoniek Veldhuis en Astrid Elburg stellen dan ook voor om samenwerking als criteria 
te stellen bij nieuwe aanvragen.  
 
Commercieel 
De commerciële component van het bankbelang komt met name terug in het stuk sponsoring van de bank. De 
bank gaat bij sponsoring uit van een partnership waardoor ten eerste unieke initiatieven mogelijk worden 
gemaakt, die ook als zodanig door de markt worden herkend. Ten tweede het partnership dat naast de 
beschikbaarstelling van geld invulling krijgt door het leveren van menskracht en toegang tot netwerken. 
Duurzaamheid en wederkerigheid staan hier bij centraal. Tenslotte creëert de bank daarmee een 
communicatieplatform waarbij koppeling aan diverse marketing-, communicatie-, commerciële- en coöperatieve 
activiteiten mogelijk en wenselijk is. Het doel van de commerciële component is de zichtbaarheid van de bank 
vergroten en een voorbeeldfunctie zijn voor andere bedrijven en op die manier haar stimulerende rol uit te 
dragen. Daarnaast wil zij Amsterdammers (klanten en leden) stimuleren de verantwoordelijkheid te nemen voor 
de Amsterdamse culturele sector.  
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Economisch 
Bij de economische component van het bankbelang draait het om het zijn van een goede bankier op alle 
gebieden. Qua financieren, financiële logistiek en kassasystemen voor de klant. Er wordt zo sterk ingezet op de 
culturele sector, omdat die sector het leefklimaat in de metropool Amsterdam bevordert en daardoor het 
leefklimaat bevordert.  Daarnaast draait het om de basisfilosofie van de Rabobank: mensen helpen zichzelf te 
helpen. Doel daarvan is het om het stimuleren van zelfredzaamheid en ondernemerschap. Ronald de Wilde zou 
graag zien dat de donatiegelden van de bank vanuit deze basisfilosofie worden ingezet.   
 
Maatschappelijk 
De maatschappelijke ambitie van de bank komt tot uiting via haar Coöperatiefonds. Het geld wat binnen het fonds 
te verdelen is wordt verdeeld onder acht uitgangspunten waarvan het versterken van historische bewustwording 
en het toegankelijk maken van kunst en cultuur er twee zijn. Hierbij draait het dus om cultureel erfgoed, 
cultuureducatie en talentontwikkeling. Dit betekent dat de bank binnen de hele culturele keten ondersteuning 
biedt. Door te investeren in cultuureducatie en talentontwikkeling komt de bank met haar bijdragen al gauw in de 
Markten van Amsterdam terecht. Dat is minder stadsbreed, maar heeft als doel bij te dragen aan de omgeving 
van haar klanten en leden.   
 
7.3 ORGANISATIE 
De organisatie van de Rabobank verschilt met die van andere banken, omdat de Rabobank geen 
aandeelhouders heeft, maar leden. Om die reden vloeit een deel van de winst terug naar (de omgeving van) de 
leden via het Coöperatiefonds en hebben de ledenraadsleden daar een belangrijke functie in.  
 
Governance  
Rabobank Amsterdam kent een governance die bestaat uit een directie van vier directeuren die in 
gezamenlijkheid de koers van de bank bepalen en de raad van commissarissen die toezicht houdt op het beleid 
van de directie, de algemene gang van zaken bij de lokale bank en de naleving van wet- en regelgeving. De raad 
van commissarissen bestaat uit zes personen en wordt benoemd door de ledenraad.  
 
Medewerkers 
Een tweede groep binnen Rabobank Amsterdam zijn de – ongeveer 700 – medewerkers. De medewerkers 
brengen de coöperatieve identiteit en cultuur van de bank tot leven. Zij kennen de fundamentele uitgangspunten 
van de Rabobank en weten die door te vertalen in hun werk.  
 
Leden(raad)  
Naast de governance en de medewerkers zijn de leden – ongeveer 18.000 – een belangrijke groep binnen de 
bank. De betrokkenheid van de leden uit zich op drie niveaus. Zeggenschap en invloed, kennis en ervaring en 
specifieke voordelen. De eerste twee niveaus zijn met name van toepassing op de ledenraad. De ledenraad 
bestaat uit 48 leden en vormt een afspiegeling van de Amsterdamse leden. De ledenraad vormt de ogen en oren 
van de bank, heeft een adviserende rol en is een klankbord voor de directie. De ledenraad is ingedeeld in zes 
Markten, ofwel kiesringen: Centrum, Noord, Oost & Zuidoost, Zuid, West en Nieuw-West. Daarnaast hebben de 
klanten van Corporate en Private Banking een eigen kieskring.  
 
Klanten  
Ten slotte zijn ook de klanten belangrijk binnen Rabobank Amsterdam. Klanten moeten voelen, ervaren en 
herkennen dat Rabobank Amsterdam oprecht, eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar is en handelt vanuit haar 
waarden: integriteit, respect, professionaliteit en duurzaamheid.   
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7.4 VIJF M’S 
Rabobank Amsterdam gaat wat betreft in te zetten instrumenten uit van de vijf M’s. De vijf M’s zijn gebaseerd op 
de M’s van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en staan voor Mensen, Munten, Middelen, Media en Massa.  
 
7.4.1 MENSEN 
Rabobank Amsterdam heeft binnen haar organisatie twee groepen mensen die zij kan inzetten om bij te dragen 
aan de Amsterdamse culturele sector, namelijk haar medewerkers en de ledenraadsleden. Beide groepen 
kunnen een fysieke bijdrage leveren aan de sector of hun kennis en expertise inzetten binnen de sector.  
 
Binnen de bank is er veel kennis aanwezig over samenwerking en gezond ondernemerschap. Daarnaast hebben 
zowel medewerkers als ledenraadsleden kennis en expertise over verschillende aspecten waar de Amsterdamse 
culturele sector behoefte aan heeft, zoals bijvoorbeeld marketing of sociale media.  
 
Hans Vernooij van Rabobank Amsterdam zou graag zien dat de medewerkers gestimuleerd worden, omdat er op 
dit moment nog maar weinig medewerkers actief een bijdrage leveren: 
 
“Je zou kunnen stimuleren medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat het binnen hun loopbaanontwikkeling 
past als ze een jaar of een paar jaar een vrijwillige bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk of een culturele instelling.” 
 
De ledenraadsleden worden gezien als de voelsprieten van de bank, want zij staan met beide benen in de 
maatschappij. Ahmed Larouz ziet screening daar op aansluitend ook nog als een taak van de ledenraad:  
 
“Ik denk dat dat een taak is van de ledenraad om een soort voorscreening te gaan maken, een uitnodiging te gaan 
sturen. Ik maak het nu elke dag bijna mee, iemand die zegt nou… Ik zeg nou, ga maar naar de Rabobank. Dit is de website 
dan kun je dat en dat doen, misschien wordt het wat. Waar ik het over heb is je hebt je ogen en oren opengehouden, je 
bent jarenlang in de stad, je hebt zoveel mensen ontmoet, zoveel initiatieven gezien en denkt deze verdienen absoluut 
een kans, deze verdienen die aandacht. En daar heb ik het over. Dat je die stimuleert en bindt aan de ledenraad, aan de 
Rabobank.” 
 
7.4.2 MUNTEN 
De bank kan haar beschikbare munten via verschillende wegen inzetten binnen de Amsterdamse culturele 
sector, namelijk via sponsoring en haar Coöperatiefonds. Daarnaast heeft ze de mogelijkheid haar (vermogende) 
klanten aan te spreken om financieel bij te dragen aan de sector. 
 
Sponsoring wordt door Rabobank Amsterdam gedefinieerd als “een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor 
geld en/of op geld waardeerbare prestaties levert, waar tegenover de gesponsorde communicatiemogelijkheden 
én andere door de sponsor gewenste zakelijke tegenprestaties levert (mogelijkheden marktbewerking / 
relatiemarketing), direct of indirect voortvloeiend uit het sponsorproject” (Kleinveld, 2012). Het doel van 
sponsoring is primair het verwerven van positief geladen zichtbaarheid. De bank gaat bij sponsoring verder dan 
een sponsorship en is op zoek naar partnerships waardoor ten eerste unieke initiatieven mogelijk worden 
gemaakt, die ook als zodanig door de markt worden herkend. Ten tweede het partnership – naast de 
beschikbaarstelling van geld – invulling krijgt door het leveren van menskracht en toegang tot netwerken. 
Tenslotte creëert de bank daarmee een communicatieplatform waarbij koppeling aan diverse marketing-, 
communicatie-, commerciële- en coöperatieve activiteiten mogelijk en wenselijk is. De sponsorcontracten van de 
bank liggen vast voor de komende paar jaar, het beschikbare geld is verdeeld.  
 
Daarnaast kan de bank via haar Coöperatiefonds financieel bijdragen aan de Amsterdamse culturele sector. 
Tijdens de Centrale Kringvergadering in 2006 is het coöperatief dividend gedefinieerd: "Coöperatief dividend 
omvat alle investeringen en bestedingen die worden gedaan ter verbetering van de economische, sociale en 
culturele omgeving (inclusief initiatieven op het terrein van duurzaamheid).” Het doel van het coöperatief dividend 
is het maken van een verschil in de maatschappij. De bank wil er de maatschappij mee vooruit helpen.  
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De financiële bijdragen via het Coöperatiefonds zijn op dit moment vaak donaties, maar de bank wil uiteindelijk 
toe naar investeringen. Bij investeringen is het effect beter zichtbaar, wordt zelfredzaamheid gestimuleerd en 
gaat het om duurzame projecten.    
 
Bovenstaande mogelijkheden om financieel bij te dragen aan de Amsterdamse culturele sector worden actief 
ingezet. Helaas heeft ook de Rabobank last van de economische crisis en zullen de munten die zij kan investeren 
in de sector de komende jaren niet toenemen, maar eerder afnemen. Maar naast haar eigen munten, kan 
Rabobank Amsterdam haar (vermogende) klanten stimuleren om te investeren in de Amsterdamse culturele 
sector. De bank heeft een charity desk voor Private Banking klanten die iets goeds willen doen met hun geld. Het 
gaat hierbij vaak om waterprojecten in ontwikkelingslanden, landbouwprojecten of rampenbestrijding om 
gebieden weer op te bouwen. Uit ervaring weet de bank dat er Private Banking klanten zijn die wel willen 
investeren in de sector, maar hier geen kennis van hebben. De bank heeft een netwerk aan beide zijden en hoeft 
deze alleen nog maar met elkaar te verbinden.  
 
7.4.3 MIDDELEN 
Rabobank Amsterdam beschikt zelf niet over fysieke middelen die zij kan inzetten om bij te dragen aan de 
Amsterdamse culturele sector, maar het netwerk van de bank kan wel een interessante rol spelen binnen deze 
M. De bank heeft een intensief educatie programma met een basisschool in Amsterdam Zuidoost en zet haar 
partnerships met onder andere het Stedelijk Museum en de Stadsschouwburg in om de kinderen van die 
basisschool naar het Centrum te halen, zodat ze kunnen zien wat daar gebeurt.  Daarnaast worden culturele 
instellingen binnen het netwerk van de bank ingezet als locatie voor ledenraadsvergaderingen, 
ledenbijeenkomsten en de Avond van de Coöperatie. Dit soort verbindingen zijn niet direct van invloed op de 
Amsterdamse culturele sector, maar zorgen er wel voor dat de klanten en leden van de bank direct in aanraking 
komen met de sector.  
 
7.4.4 MEDIA 
Zowel online als offline heeft Rabobank Amsterdam verschillende mediakanalen. Online heeft de bank allereerst 
intranet wat dient als communicatieplatform voor haar medewerkers. Daarnaast is een groot deel van de 
medewerkers actief op de sociale media Yammer. Extern gericht heeft de bank haar lokale website – 
www.rabobank.nl/amsterdam – die een nauwe relatie heeft met de landelijke website van de Rabobank. 
Daarnaast heeft de bank de mogelijkheid om klanten en leden op de hoogte te houden via e-mail en heeft 
Rabobank Amsterdam een openbaar Twitter account waar zij regelmatig interessante nieuwtjes op plaatst.  
 
Qua offline media – ook online te lezen – ontwikkelt Rabobank Amsterdam voor haar medewerkers twee keer per 
jaar het personeelsblad Op de Bank. Extern brengt zij vier keer per jaar het ledenmagazine Dichterbij uit waarin 
leden inspiratie kunnen opdoen over duurzaam consumeren, kennis kunnen maken met innovatieve 
ondernemers, relevante tips kunnen lezen over financiële zaken en op de hoogte kunnen blijven van de culturele, 
economische en sociale ontwikkelingen in en rond de stad. Daarnaast brengt de bank één keer per jaar het 
Coöperatief Jaarbericht uit. In het Coöperatief Jaarbericht is informatie te lezen over activiteiten en de projecten 
die de bank steunt. Het blad geeft antwoord op de vraag hoe de bank bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad 
en wat Amsterdammers daar zelf van vinden.   
 
7.4.5 MASSA 
De laatste M – massa – heeft betrekking op het trekken van aandacht van de stakeholders die betrokken zijn bij 
de Amsterdamse culturele sector. Rabobank Amsterdam laat via haar partnerships zien hoe zij bijdraagt aan de 
sector, niet door zichzelf centraal te stellen, maar door via haar media de sector centraal te stellen. Ook wat 
betreft coöperatief dividend wordt er gezocht naar een manier om uit te dragen wat de bank allemaal doet, zoals 
de uitreiking van een cheque bij iedere donatie. Het doel van Rabobank Amsterdam is het tonen van een 
voorbeeld, zodat zij daar andere (commerciële) partijen mee kan enthousiasmeren en dat zij gaan zeggen: ‘we 
gaan mee doen’.  
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HOOFDSTUK 8  
CONCLUSIES 

 
 
 
In de vorige vier hoofdstukken zijn de resultaten beschreven die zijn verkregen door middel van desk- en 
fieldresearch. De resultaten zijn objectief beschreven en in dit hoofdstuk worden deze objectieve resultaten 
geïnterpreteerd. Allereerst worden de onderzoeksvragen één voor één beantwoord en vervolgens wordt er 
antwoord gegeven op de probleemstelling die aan het begin van dit onderzoek is gedefinieerd. Tenslotte worden 
de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die verkregen zijn uit de resultaten en conclusies 
weergegeven in een SWOT-analyse.   
 
8.1 ONDERZOEKSVRAAG 1 
WELKE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN UIT HET VERLEDEN ZIJN VAN INVLOED OP HET HEDEN EN DE TOEKOMST?  
 
Rabobank Amsterdam moet in haar bijdrage aan de Amsterdamse culturele sector rekening houden met een 
drietal ontwikkelingen die specifiek van invloed zijn op de stad Amsterdam. De stad wordt gezien als de culturele 
hoofdstad van Nederland en is een bron van creativiteit door de culturele industrieën die de stad kent en de 
artistieke sfeer die er hangt. Dit maakt de stad anders dan andere steden wat betreft: 

• Inwoners: de Amsterdamse culturele sector moet rekening houden met het hoge percentage (niet-
westerse) allochtonen die wonen in Amsterdam. Daarnaast heeft de stad een positieve 
aantrekkingskracht wat juist zorgt voor aanwas van met name studenten, alleenstaanden en 
hoogopgeleiden. In de maatschappij wordt gesproken over vergrijzing, maar in de hoofdstad is die 
ontwikkeling veel minder van toepassing dan in andere gebieden.  

• Economie: de invloed van de Amsterdamse culturele sector op de Amsterdamse economie mag niet 
onderschat worden. Zowel de personen die werkzaam zijn in de sector als toeristen die de stad 
bezoeken om haar culturele rijkdom zijn belangrijk voor andere sectoren in de stad zoals hotels en 
horeca. Zowel voor de overheden als het bedrijfsleven is er een belangrijke rol weggelegd om via de 
culturele sector te zorgen voor een bloeiende economie.  

• Internationaal:  de stad moet rekening houden met haar internationale positie die ze met name te 
danken heeft aan de sterk ontwikkelde kenniskant van de regio. De culturele industrieën worden gevoed 
door de hogescholen, de speciale opleidingsinstituten en de twee universiteiten die de stad rijk is.   

 
Naast de geografische ontwikkeling van Amsterdam is ook de economische ontwikkeling van de culturele sector 
van invloed op het heden en de toekomst. De overheid speelt via haar subsidiëringsmodel een belangrijke rol 
binnen de sector, maar ook private financiering is niet weg te denken. De laatste economische periode loopt 
vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 2010.  
 
Het model van overheidssubsidiëring is opgebouwd sinds de jaren veertig van de vorige eeuw met de opvatting 
dat de overheid verantwoordelijkheid moest dragen voor cultuur binnen de maatschappij. In eerste instantie 
slechts tijdelijk om de verbroken relatie tussen kunstenaar en samenleving te herstellen, maar de publieke 
financiering werd in plaats van minder alleen maar meer. In de jaren tachtig werden criteria als artistieke kwaliteit 
en professionalisering steeds belangrijker. Of een organisatie of instelling hier aan voldeed werd echter bepaald 
door een geselecteerde groep mensen. In de eenentwintigste eeuw  stegen de uitgaven van de overheid aan 
kunst en cultuur van bijna €740 miljoen tot ruim €990 miljoen op het hoogtepunt in 2010. Naast de publieke 
financiering is de private financiering in de periode 2005-2008 flink gestegen en was het veruit de grootste 
financieringsbron voor cultuur.  
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8.2 ONDERZOEKSVRAAG 2 
HOE ZIET DE HUIDIGE ONTWIKKELING VAN DE AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR ER UIT?  
 
Het jaar 2013 maakt deel uit van de overgangsperiode 2013-2016. Tijdens deze periode is er vanuit de overheid 
per jaar  €700 miljoen beschikbaar, wat €200 miljoen – ruim 22 procent – minder is dan de afgelopen jaren. Met 
name de middenmoot – de productiehuizen en kleine instellingen – is hard aangepakt. Ook de economische 
crisis is een niet te negeren ontwikkeling binnen de Amsterdamse culturele sector. De crisis zorgt voor 
onzekerheid bij zowel producenten, waardoor zij voorzichtiger worden, als consumenten die zekerheid willen 
wanneer ze hun geld uitgeven aan kunst en cultuur. Naast deze financiële ontwikkelingen zijn er nog een achttal 
ontwikkelingen die bijdragen aan de Amsterdamse culturele sector:  

• Concurrentie: Amsterdam is een stad met een rijke en bloeiende culturele sector, maar doordat de 
sector de laatste jaren te veel aanbod heeft gekregen, is er nu sprake van concurrentie. Er vindt een 
heftige survival of the fitting plaats.  

• Individualisme: de culturele sector is – met name binnen de beeldende kunsten – een heel 
individualistische sector die erg naar binnen is gekeerd en in haar eigen bubbel leeft. Samenwerking 
wordt echter langzaamaan binnen de sector gestimuleerd.  

• Elitair: kunst en cultuur wordt door een groot deel van de Amsterdammers gezien als elitair, als een 
drempel. Maar ook al is kunst en cultuur niet voor iedereen toegankelijk, een nieuwe ontwikkeling is wel 
dat organisaties en instellingen kenbaar maken waar de belastingcenten heen gaan.  

• Economie: de Amsterdamse economie draait op cultuur en toerisme. Toeristen uit zowel binnen- als 
buitenland. Met name musea trekken buitenlandse toeristen, maar ook podiumkunsten spelen hier 
steeds vaker op in.  

• Aandacht: er is tegenwoordig veel aandacht voor kunst en cultuur door de talentenjachten op televisie. 
Dit leidt er voornamelijk toe dat mensen zelf creatief aan de slag willen, maar dat is een positieve 
ontwikkeling voor de sector die nog geactiveerd moet worden. Daarnaast is 2013 een jaar vol 
festiviteiten in Amsterdam, zoals de heropening van het Rijksmuseum, wat zorgt voor positieve 
aandacht.  

• Private financiering: het wordt bedrijven en particulieren steeds gemakkelijk gemaakt om te investeren in 
kunst en cultuur door ondersteunende initiatieven zoals de geefwet vanuit de overheid en de bouw van 
online crowdfundingplatformen.   

• Nieuwe generatie: langzaamaan ontstaat er een generatie die vanuit ondernemerschap aan de slag 
gaat binnen de Amsterdamse culturele sector en zich steeds meer multidisciplinair inzet, zowel wat 
betreft kunsten als activiteiten om hun brood te verdienen.  

• Top-down: de focus ligt binnen de Amsterdamse culturele sector op de top, de herkenbare iconen.  
 
Bovenstaande ontwikkelingen vormen samen de Amsterdamse culturele sector, maar daarnaast zijn er ook een 
viertal stakeholders die allen hun eigen rol hebben binnen de sector en op die manier bijdragen aan de 
ontwikkeling van de sector: 

• Amsterdamse culturele sector: draagt bij aan de sector door het realiseren van artistieke, spirituele en 
culturele waarden, sociale waarden, maatschappelijke waarden en financiële (economische) waarden. 

• Overheden: zijn van invloed op de huidige ontwikkeling door haar financiële rol als subsidiegever. 
Daarnaast heeft deze groep een stimulerende functie door middel van de Geefwet of haar criteria wat 
betreft eigen inkomsten van organisaties en instellingen.  

• Bedrijfsleven: al jaren door middel van sponsoring actief binnen de Amsterdamse culturele sector, maar 
de laatste jaren neemt ze ook steeds meer haar verantwoordelijkheid vanuit Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen.  

• Amsterdammers: een consumerende rol om te genieten van kunst en cultuur, maar daarnaast ook een 
sociale rol door middel van vrijwilligerswerk, donaties of mecenaat.   
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8.3 ONDERZOEKSVRAAG 3 
HOE ZIET DE GEWENSTE ONTWIKKELING VAN DE AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR ER UIT? 
 
Binnen de Amsterdamse culturele sector draait in de toekomst  alles om balans. De meeste gewenste 
ontwikkelingen zijn al in minimale mate terug te zien in de huidige Amsterdamse culturele sector, maar zijn in de 
ideale sector op alle organisaties en instellingen van toepassing. Er staan drie ontwikkelingen centraal. 
 
1. Balans tussen producent en consument: 

• Publieksbereik: in de ideale sector is de Amsterdamse culturele sector aantrekkelijk voor alle 
Amsterdammers. Publieksbereik heeft niet  per se betrekking op hoe veel, kwantiteit, maar met name 
over wie, kwaliteit.   

• Samenwerking: de verschuiving van één (individualisme) naar twee richtingsverkeer waarbij de 
consument actief wordt betrokken door producenten. Consumenten worden een private partner, fan, 
ambassadeur, recensent, medebeslisser of cocreater.  

• Cultuureducatie: betreft het investeren in consumenten om cultuur te introduceren en begrijpelijk te 
maken. Het is één van de eerste stappen om kunst in de toekomst minder elitair te maken.  

 
2. Balans tussen ondernemerschap en artistieke kwaliteit:  

• Ondernemerschap: in de gewenste toekomst heeft de sector zich door middel van ondernemerschap zo 
geherdefinieerd en gepositioneerd, zodat zij zichzelf kan beschermen tegen een eventuele volgende 
bezuinigingsronde. Private financiering speelt hierbij een belangrijke rol.    

• Artistieke kwaliteit: betreft de balans tussen artistiek en commercieel. Het gaat om een stuk vrije kunst 
waarbij het draait om innovatie en het prikkelen van mensen.  
 

3. Balans tussen voedingsbodem en herkenbare top:  
• Talentontwikkeling: in de huidige situatie is de humuslaag door de bezuinigingen flink geraakt, maar in 

de gewenste ontwikkeling is er voldoende ruimte voor  talentontwikkeling, omdat er op die manier 
geïnvesteerd wordt in de kunstenaars en culturele professionals van morgen.  

• Kruisbestuiving: naast de voedingsbodem is ook de herkenbare top erg belangrijk. In de toekomst moet 
het vooral draaien om spreiding binnen de sector en een kruisbestuiving tussen beiden.  
 

8.4 ONDERZOEKSVRAAG 4 
WAT IS DE IDENTITEIT VAN RABOBANK AMSTERDAM?  
 
Rabobank Amsterdam werkt vanuit vier kernwaarden die de rode draad vormen voor de bank, namelijk integriteit, 
respect, professionaliteit en duurzaamheid. Als coöperatieve bank zijn bankbelang en maatschappelijke welvaart 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en dit uit zich in een viertal ambities:  

• Coöperatie: de bank wil zich inzetten voor culturele initiatieven in de stad die mensen bij elkaar brengen 
en bewegen.  

• Commercieel: Rabobank Amsterdam wil haar zichtbaarheid vergroten door bij te dragen aan de 
Amsterdamse culturele sector door middel van sponsoring.  

• Economisch: Rabobank Amsterdam wil een goede bankier zijn op alle gebieden en daarnaast 
zelfredzaamheid en ondernemerschap stimuleren binnen de Amsterdamse culturele sector.  

• Maatschappelijk: de bank wil bijdragen aan de omgeving van haar klanten en leden door te investeren in 
de Amsterdamse culturele sector via haar Coöperatiefonds.   

 
De Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar leden, waardoor de organisatie van de bank verschilt met die 
van andere banken. De organisatie van de bank kent een governance die bestaat uit een directie van vier 
directeuren en de raad van commissarissen – benoemd door de ledenraad – die toezicht houdt. Een tweede 
groep binnen de bank zijn de ongeveer 700 medewerkers van Rabobank Amsterdam. Daarnaast vormen de 
ongeveer 18.000 leden en de 48 ledenraadsleden de betrokken groepen van de bank en tenslotte zijn ook de 
klanten van Rabobank Amsterdam een belangrijke groep.  
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Om bij te kunnen dragen aan de Amsterdamse culturele sector kan de bank haar vijf M’s inzetten. De bank heeft 
de volgende instrumenten tot haar beschikking:  

• Mensen: Rabobank Amsterdam kan zowel via haar medewerkers als ledenraadsleden een bijdrage 
leveren aan de Amsterdamse culturele sector. Beide groepen kunnen een fysieke bijdrage leveren aan 
de sector of hun kennis en expertise inzetten binnen de sector.  

• Munten: via sponsoring en haar Coöperatiefonds heeft Rabobank munten beschikbaar om een bijdrage 
te kunnen leveren aan de Amsterdamse culturele sector. Wat betreft het Coöperatiefonds wil de bank de 
omslag maken van donaties naar investeringen. Naast haar eigen mogelijkheid om financieel bij te 
dragen, kan zij haar (vermogende) klanten stimuleren om te investeren in de sector.  

• Middelen: wat betreft middelen kan de bank een beroep doen op haar netwerk en partnerships. 
Rabobank Amsterdam ‘gebruikt’ haar samenwerking met de culturele iconen in Amsterdam voor haar 
netwerk, zoals klanten en leden.  

• Media: online kan de bank intern intranet en de sociale media Yammer inzetten en extern haar lokale 
website, de sociale media Twitter en kan zij haar klanten en leden bereiken door middel van e-mail. 
Offline verschijnt er voor de medewerkers tweejaarlijks het blad Op de Bank en extern maakt zij vier 
keer per jaar het ledenmagazine Dichterbij en één keer per jaar het Coöperatief Jaarbericht.  

• Massa: via haar partnerships kan Rabobank Amsterdam aan de massa laten zien hoe zij bijdraagt aan 
de sector. Hierbij stelt zij niet zichzelf centraal, maar de sector door middel van haar media.  

 
8.5 SWOT-ANALYSE  
 
Sterktes                 Zwaktes 
S1    Munten (vermogende) klanten              Z1    Criteria Coöperatiefonds & sponsoring   
S2    Kennis & expertise Mensen              Z2    Inzet Mensen   
S3    Economische waarde                 Z3    Munten Rabobank Amsterdam  
S4    Maatschappelijke waarde               Z4    Betrokkenheid leden    
S5    Coöperatieve identiteit               Z5    Inzet Coöperatiefonds  
 
 
Kansen                 Bedreigingen 
K1    Balans producent & consument             B1    Bezuinigingen & economische crisis  
K2    Balans ondernemerschap & artistieke kwaliteit            B2    Economie 
K3    Balans voedingsbodem & herkenbare top            B3    Top-down   
K4    Aandacht                B4    Individualisme   
K5    Private financiering               B5    Elitair   
K6    Nieuwe generatie               B6    Concurrentie 
 
 
Balans producent & consument: K1 + S5 + S1 + Z1 + Z3 + B4 + B5 + K4 + K5 
Balans ondernemerschap & artistieke kwaliteit: K2 + S3 + S2 + Z2 + B6 + K6 
Balans voedingsbodem & herkenbare top: K3 + S4 + S1 + Z3 + B2  
 
8.6 PROBLEEMSTELLING 
WAT ZIJN DE HUIDIGE EN GEWENSTE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR EN HOE ZOU 
RABOBANK AMSTERDAM AAN DE SECTOR KUNNEN BIJDRAGEN?  
 
Het hele model van overheidssubsidiëring is pas na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd, maar heeft de sector 
in zeventig jaar tijd enorm subsidieafhankelijk gemaakt. De huidige bezuinigingen vanuit de overheid en de  
economische crisis die het hele land in zijn greep houdt, zijn de ontwikkelingen die er binnen de huidige 
Amsterdamse culturele sector  met kop en schouders bovenuit steken. Twee, door veel mensen gezien als 
negatieve, ontwikkelingen die van 2013 het startjaar maken voor verandering.  
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De focus ligt op de gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector. In de toekomst draait het 
om balans tussen producent en consument, balans tussen ondernemerschap en artistieke kwaliteit en balans 
tussen voedingsbodem en herkenbare top.  
 
Balans tussen producent en consument 
Bij deze ideale situatie moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke demografische ontwikkeling 
van Amsterdam. De vertrekpunten die hierbij centraal staan zijn het individualisme van culturele organisaties en 
instellingen, het elitaire imago dat veel Amsterdammers over de Amsterdamse culturele sector hebben, de 
aandacht die er is voor kunst en cultuur en de opkomst van de private financiering door onder andere de bouw 
van online crowdfundingplatformen.  De ontwikkelingen om deze balans te bereiken zijn publieksbereik vanuit de 
culturele organisaties en instellingen, de samenwerking tussen producenten en consumenten en cultuureducatie.  
De stakeholder Amsterdammer speelt een belangrijke rol met betrekking tot deze ideale situatie, omdat het over 
hen gaat. Zij zijn een groot deel van de consumenten.  
 
Rabobank Amsterdam zou aan deze gewenste ontwikkeling op verschillende manieren kunnen bijdragen. Wat 
betreft publieksbereik en samenwerking is het een kunst om de juiste organisaties en instellingen er uit te pikken 
die een toegevoegde bijdrage leveren aan de Amsterdamse culturele sector. De criteria wat betreft sponsoring en 
het Coöperatiefonds kunnen hier een bijdrage aan leveren. Aan de achterkant zou de bank kunnen gaan werken 
met een checklist, omdat hier vanuit de ledenraad behoefte aan is. Rabobank Amsterdam heeft door haar 
coöperatieve identiteit veel kennis binnen de bank over samenwerking. Ze zou een bijdrage kunnen leveren aan 
de Amsterdamse culturele sector door deze kennis aan de sector over te brengen. Wat betreft cultuureducatie 
gaat het met name om voldoende financiële middelen. Cultuureducatie is binnen de Amsterdamse culturele 
sector een onderdeel dat zichzelf moeilijk kan bedruipen, maar waar Amsterdam wel in moet blijven investeren. 
De munten binnen Rabobank zullen de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid gaan afnemen, waardoor hier 
een kans is weggelegd voor (vermogende) klanten.  
 
Balans tussen ondernemerschap en artistieke kwaliteit 
In de ideale situatie wat betreft gezond ondernemerschap moet rekening worden gehouden met de 
maatschappelijke economische ontwikkeling van Amsterdam. De vertrekpunten die hierbij centraal staan zijn de 
concurrentie binnen de Amsterdamse culturele sector en de nieuwe generatie kunstenaars die langzaamaan aan 
het ontstaan is. De ontwikkelingen om deze balans te bereiken zijn ondernemerschap wat de culturele 
organisaties en instellingen moeten tonen en de artistieke kwaliteit waarbij er een balans is tussen vrije en 
commerciële kunst. De stakeholder bedrijven speelt een belangrijke rol met betrekking tot deze ideale situatie, 
omdat gezond ondernemerschap binnen de sector het bedrijfsleven in Amsterdam ten goede komt. Daarnaast 
kan het bedrijfsleven de sector vanuit haar eigen ervaring met ondernemerschap ondersteunen.  
 
Rabobank Amsterdam valt onder de stakeholder bedrijfsleven en kan de sector op verschillende manieren 
ondersteunen vanuit haar kennis over ondernemerschap. Een eerste mogelijkheid is om de enthousiaste 
medewerkers en ledenraadsleden op een heel persoonlijke manier te laten bijdragen aan de sector in de vorm 
van coaching of een mentorschap. Culturele organisaties en instellingen kunnen op die manier hun eigen coach 
of mentor op afgesproken dagen en tijden benaderen met vragen. Wanneer dit vanuit matching wordt gedaan, zal 
dit het meeste effect opleveren. Bijvoorbeeld wanneer een culturele organisatie met vragen over haar 
verdienmodel gekoppeld wordt aan een medewerker die verstand heeft van verdienmodellen.  
Om een groter effect te bereiken kan Rabobank Amsterdam haar kennis en expertise inzetten via een congres of 
conferentie. Investeren in ondernemerschap sluit aan bij haar economische component wat betreft bankbelang. 
 
Balans tussen voedingsbodem en herkenbare top 
Bij de ideale situatie binnen de keten moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke internationale 
ontwikkeling van Amsterdam. De vertrekpunten die hierbij centraal staan zijn de invloed van de Amsterdamse 
culturele sector op de economie van Amsterdam en de top-down benadering waarbij de focus ligt bij de 
herkenbare top. De ontwikkelingen om deze balans te bereiken zijn financiële middelen voor talentontwikkeling 
en een kruisbestuiving tussen zowel voedingsbodem als herkenbare top. De stakeholder overheden speelt een 
belangrijke rol met betrekking tot deze ideale situatie, omdat het aan de ene kant betrekking heeft op de 
internationale positie van Amsterdam en aan de andere kant de omgeving van de Amsterdammers.   
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Rabobank Amsterdam heeft, zo blijkt uit het onderzoek, veel overeenkomsten met de gemeente Amsterdam. 
Rabobank Amsterdam zet vanuit haar maatschappelijke ambitie in voor de omgeving van haar klanten en leden 
die door heel Amsterdam verspreid wonen. De gemeente zet zich in voor alle Amsterdammers, omdat de 
subsidie die zij te verdelen heeft aan de Amsterdamse culturele sector voortkomt uit de belastingcenten die de 
Amsterdammers betalen. Een samenwerking tussen beiden partijen is dus eigenlijk heel voor de hand liggend.  
Daarnaast zijn er ook wat betreft talentontwikkeling voldoende financiële middelen nodig. Rabobank Amsterdam 
investeert hier momenteel in door middel van haar Coöperatiefonds, maar doordat deze laag erg hard is getroffen 
door de bezuinigingen krijgt de bank steeds meer aanvragen. Ook hier kan Rabobank Amsterdam haar 
(vermogende) klanten stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen.  
 
Wat betreft de herkenbare top kan Rabobank Amsterdam haar commerciële component van bankbelang 
realiseren door middel van sponsoring. Op dit moment liggen de partnerships voor de komende jaren vast en is 
er geen extra budget wat verdeeld kan worden. In de toekomst zou Rabobank de criteria waarover bij balans 
tussen producent en consument met betrekking tot publieksbereik en samenwerking kunnen toepassen.  
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HOOFDSTUK 9  
AANBEVELINGEN 

 
 
 
Vanuit de conclusie worden in dit laatste hoofdstuk de concrete aanbevelingen voor Rabobank Amsterdam 
beschreven. Tijdens de aanbevelingen staat centraal hoe Rabobank Amsterdam haar rol binnen de 
Amsterdamse culturele sector kan versterken.  
 
9.1 CRITERIA SPONSORING & COÖPERATIEFONDS  
Vanuit maatschappelijke waarde is het interessant voor de bank om in te zetten op cultuureducatie en 
talentontwikkeling, omdat dit twee sectoren zijn die onmisbaar zijn binnen de gewenste ontwikkeling van de 
Amsterdamse culturele sector, maar zichzelf moeilijk kunnen bedruipen. De bank kan dit op een relatief 
eenvoudige manier naar buiten communiceren door middel van het toevoegen van de volgende vraag binnen 
haar aanvraagformulieren: ‘Op welke wijze draagt uw project bij aan cultuureducatie of talentontwikkeling binnen 
Amsterdam?’ Hiermee laat de bank in een oogopslag zien waar zij binnen de Amsterdamse culturele sector op in 
zet.  
 
Daarnaast kan Rabobank Amsterdam haar rol binnen de Amsterdamse culturele sector versterken door haar 
coöperatieve rode draad door te voeren in de criteria van haar aanvraagformulieren. De eerste criteria heeft 
betrekking op het publieksbereik van culturele organisaties en instellingen. Hierbij draait het niet specifiek om de 
vraag hoe veel publiek een organisatie of instelling denk te bereiken, maar ligt de focus op wie. Rabobank 
Amsterdam kan dit doorvoeren door in haar aanvraagformulier de volgende vragen te stellen: ‘Op welke 
specifieke groep binnen de maatschappij richt u zich met uw project?’ Deze vraag verplicht organisaties en 
instellingen na te denken over hun publiek. De tweede criteria heeft betrekking op samenwerking tussen culturele 
organisaties en instellingen. Samenwerking heeft binnen de Rabobank een centrale rol en wordt door de 
concurrentie binnen de Amsterdamse culturele sector erg belangrijk. Om te inventariseren in welke mate 
organisaties en instellingen bezig zijn met samenwerking kan Rabobank Amsterdam hen vragen in hoeverre zij 
omgevingsbewust zijn. Organisaties en instellingen denken al gauw een innovatief idee te hebben. Door ze te 
stimuleren om te kijken naar wat er om hen heen gebeurt, zullen ze zien dat er wellicht al projecten bestaan die 
aansluiten bij dat van hen. Rabobank Amsterdam stimuleert de partijen zo om samen te gaan werken, omdat ze 
samen meer kans maken op een donatie dan ieder voor zich. Op deze manier kan de bank de innovatie ideeën 
er ook sneller uitpikken.  
 
9.2 INVESTERING 
De bijdragen uit het Coöperatiefonds van Rabobank Amsterdam zijn op dit moment voornamelijk donaties. 
Verschillende medewerkers hebben aangegeven dat ze graag zien dat dit duurzame donaties oftewel 
investeringen worden. De vraag hierbij luidt is hoe de bank juist diegene er uit kan pikken die net even dat extra 
zetje nodig hebben om later uit te groeien tot iets groots. De bank is geen expert op het gebied van kunst en 
cultuur, waardoor het interessant kan zijn om te gaan samenwerken met partijen die ook ondersteunend zijn voor 
de sector, maar al met één been in het veld staan. Een stabiele partij die al ervaring heeft in samenwerking met 
Rabobank Rotterdam wat betreft kunst en cultuur is Cultuur-Ondernemen. Een partij als Cultuur-Ondernemen 
kan Rabobank Amsterdam ondersteuning bieden waarbij het gaat om het kaf van het koren scheiden. Daarnaast 
heeft zo’n dergelijke partij meer inzicht in de artistieke kwaliteit van organisaties en instellingen dan de bank.  
 
9.3 INZET COÖPERATIEF JAARBERICHT 
Door de steeds groter wordende bekendheid van het Coöperatiefonds en de bezuinigingen die vanaf dit jaar sterk 
zijn doorgevoerd, krijgt Rabobank Amsterdam steeds meer aanvragen binnen. De bank kan logischerwijs niet al 
deze aanvragen honoreren, omdat daar simpelweg geen geld voor is en daarnaast sluiten niet alle aanvragen 
aan bij haar waarden en ambities.  
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Rabobank Amsterdam beschikt echter wel over de mogelijkheid om haar (vermogende) klanten te stimuleren om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de bloei van een gezonde Amsterdamse culturele sector.  
Dit kan op een vrij eenvoudige manier door het Coöperatief Jaarbericht actiever in te zetten. Accountmanagers 
van Private Banking klanten kunnen het Coöperatief Jaarbericht introduceren bij elke nieuwe klant. Op die manier 
kan de bank via een bestaand medium laten zien wat zij betekent voor de stad binnen onder andere de culturele 
sector. Wanneer het Jaarbericht aan de eventuele nieuwe klant wordt meegegeven, biedt het de mogelijkheid om 
de klant nog eens na te bellen en te vragen wat hij of zij er van vindt. Wanneer een Private Banking klant 
geïnteresseerd is kan deze via het netwerk van Rabobank Amsterdam in contact worden gebracht met een 
culturele organisatie of instelling. Het gaat hierbij om de matching tussen bijvoorbeeld een filminstituut en een 
klant die daar helemaal gek van is.  
 
9.4 PLATFORM 
Het stimuleren van (vermogende) klanten om verantwoordelijkheid te nemen binnen de Amsterdamse culturele 
sector kan in de toekomst worden doorgetrokken. Crowdfundingplatformen als voordekunst maken het op een 
toegankelijk manier mogelijk om als burger bij te dragen aan cultuur. Voordekunst heeft op dit moment een 
samenwerking met ING Bank, maar er zou gekeken kunnen worden naar een mogelijkheid om klanten van 
Rabobank Amsterdam op te laten treden als ambassadeurs van de bank op bijvoorbeeld voordekunst. Op die 
manier worden klanten nog extra gestimuleerd om bij te dragen aan de culturele sector en laat Rabobank 
Amsterdam aan een groot publiek zien hoe zij zich profileert binnen de sector. De bank zou er ook voor kunnen 
kiezen om aan te sluiten bij de landelijke charity desk van Rabobank Nederland. De samenwerking met een 
platform als voordekunst zorgt echter voor een wederkerige relatie en extra zichtbaarheid in de stad.  
 
9.5 COACHING 
Rabobank Amsterdam doet op dit moment veel qua inzet van Munten, maar te weinig wat betreft Mensen. De 
bank kan zowel haar medewerkers als ledenraadsleden inzetten om een bijdrage te leveren binnen de 
Amsterdamse culturele sector. Dit kan fysiek, maar ook wat betreft kennis en expertise. Om de inzet in eerste 
instantie behapbaar te maken, kan zij beginnen met een inventarisatie onder haar ledenraadsleden. De bank 
heeft 48 ledenraadsleden die allemaal kennis en expertise hebben op verschillende gebieden. Daarnaast moet 
geïnventariseerd worden hoeveel tijd en energie zij in de sector zouden willen steken. Het advies is om te 
beginnen met de ledenraadsleden, omdat het gaat om een relatief kleine groep gaat. Vervolgens moet een soort 
marktplaats ontwikkeld worden waar zij zich aanbieden en waar culturele organisaties op kunnen reageren. De 
marktplaats is natuurlijk niet zomaar open voor alle organisaties en instellingen en kan worden afgeschermd door 
gebruik te maken van een intranet systeem. De bank kan organisaties en instellingen die worden afgewezen voor 
een financiële bijdrage van sponsoring of het Coöperatiefonds doorverwijzen naar dit systeem.  
 
9.6 CONGRES 
Bij coaching gaat het om het koppelen van personen aan elkaar wat op heel lokaal niveau plaatsvindt. Het gaat 
hierbij om een mentorschap. Om haar kennis wat betreft ondernemerschap en samenwerking in één keer met 
een grote groep te delen, kan de bank een congres organiseren. Het netwerk van de bank staat hierbij centraal. 
Zowel wat betreft het regelen van een locatie als het bij elkaar krijgen van sprekers en geïnteresseerden. Het 
congres is het meest waardevol wanneer de groep sprekers bestaat uit zowel medewerkers van de bank als 
externe experts. Rabobank Amsterdam moet wat betreft een congres ook niet opnieuw het wiel uit gaan vinden, 
waardoor het verstandig is als zij van tevoren inventariseert wat er allemaal al aangeboden wordt binnen de 
Amsterdamse culturele sector op het gebied van ondernemerschap of samenwerking. Wanneer er een initiatief 
bestaat wat aansluit bij de bank kan zij er ook voor kiezen om hiermee samen te werken.  
 
9.7 GEMEENTE AMSTERDAM  
De gemeente Amsterdam is een belangrijke partij binnen de Amsterdamse culturele sector. Uit het onderzoek is 
naar voren gekomen dat de ambities van zowel Rabobank Amsterdam als de gemeente Amsterdam in sterke 
mate overeenkomen. Medewerkers van Rabobank Amsterdam zien het belang van een samenwerking met de 
gemeente en dit geldt andersom ook. Beide partijen staan open voor een dialoog en het advies luidt dan ook om 
dit dialoog te laten plaatsvinden. Het gesprek kan in eerste instantie plaatsvinden tussen de bank en de 
gemeente, maar wellicht zouden hier in de toekomst andere financiers binnen de Amsterdamse culturele sector 
bij aan kunnen sluiten om samen nog sterker in te zetten op kunst en cultuur.  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 61 
 

9.6 FOETSJE  
 

Aanbeveling Financieel Organi- 
satorisch 

Economisch Technologisch Sociaal Juridisch Ethisch  Totaal 

1. Criteria 4 4 5 4 5 5 5 32 
2. Investering 4 3 5 4 5 4 5 30 
3. Klanten 4 4 5 5 5 4 5 32 
4. Platform 2 2 5 3 5 4 5 26 
5. Coaching 3 2 5 4 5 4 5 28 
6. Congres 2 3 5 5 4 5 5 29 
7. Gemeente 4 4 5 5 4 4 5 31 

Tabel 8. FOETSJE  
 
Het maximaal te behalen punten is 35, waardoor gezegd kan worden dat de meeste aanbevelingen hoog scoren 
wat betreft inzetbaarheid. Het toevoegen van de criteria aan de aanvraagformulieren, het stimuleren van 
(vermogende) klanten via het Coöperatief Jaarbericht om te investeren in kunst en cultuur en het gesprek met de 
gemeente zou de bank op korte termijn kunnen toepassen binnen haar cultuurbeleid.   
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BIJLAGE 1.  
RESPONDENTEN 

 
 
1.1 RABOBANK AMSTERDAM 
Respondent Functie 
Susanne de Boer Adviseur Coöperatie & MVO 
Brenda de Groot Adviseur Sponsoring & PR 
Evert van Nass Senior Accountmanager PB Vermogenden 
Carlos van Ree Adviseur Coöperatie & MVO 
Eric Traa Manager Zakelijke Relaties Centrum 
Leoniek Veldhuis Manager Bestuurszaken, Coöperatie & MVO 
Hans Vernooij Senior Accountmanager PB Vermogenden (& Kunstcommissie) 
Ronald de Wilde Manager Marketing & Communicatie 
 
1.1.1 DIALOOGSESSIE 
Respondent Functie 
Susanne de Boer Adviseur Coöperatie & MVO 
Mariet van Duijn Medewerker Bestuurszaken, Coöperatie & MVO 
Astrid Elburg  Ledenraadslid Markt Zuid 
Ahmed Larouz Ledenraadslid Markt Nieuw-West  
Inke Pols Ledenraadslid Private  
Hans Soetekouw Ledenraadslid Markt Centrum 
Aleid Visser Medewerker Bestuurszaken, Coöperatie & MVO  
 
1.2 AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR 

Naam  Respondent Functie  
Amsterdam Museum Denise de Boer Manager Fondsenwerving   
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Jet de Ranitz Voorzitter College van Bestuur 
Ateliers Westerdok Sanne Verdult Directeur en initiatiefnemer  
Holland Festival Leonie Kruizenga Hoofd Development 
Opus One Theaterproducties Maarten Voogel Algemeen Directeur  
Rialto Edgar Witteveen Hoofd Financiën, Personeel & Organisatie  
Rijksakademie van beeldende kunsten Susan Gloudemans Hoofd Bureau Trustfonds 
Roos Soetekouw Fabric & Interior Designer Roos Soetekouw Fabric & Interior Designer 
Stichting Jongerencultuurfonds Elaine van Beurden Bestuur 
Stichting Muzenis  Mariëtte Wildeboer Coördinator en initiatiefnemer  
Stichting Nieuwe Helden Wouter Goedheer Oprichter en zakelijk leider 
Theatergroep Toetssteen Paul Adama  
Toneelgroep Amsterdam Winfred Voordendag Hoofd Financiën 

 
1.3 OVERHEDEN & BEDRIJFSLEVEN  

Naam Respondent Functie  
Amsterdams Fonds voor de Kunst Simone Meijer Stafmedewerker 
Cultuur-Ondernemen Femke Lakerveld Projectmanager loopbaanadvies en coaching 
Gemeente Amsterdam Araf Ahmadali Beleidsmedewerker DMO / Kunst & Cultuur 
Kunsten ‘92 Marianne Versteegh Algemeen secretaris 
Shout! Partners in Cultuur Annette Schautt Directeur  
Voordekunst Roy Cremers Initiator en projectmanager  
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BIJLAGE 2.  
ITEMLIJSTEN 

 
 
 
2.1 RABOBANK AMSTERDAM 
Doel: achterhalen welke trends en ontwikkelingen er spelen in de Amsterdamse culturele sector, welke 
ontwikkelingen gewenst zijn en hoe huidige en toekomstige bijdragen aan en samenwerkingsverbanden met de 
Amsterdamse culturele sector en de betrokken partijen (zouden kunnen) bijdragen aan deze ontwikkelingen.  
 
Introductie 

• voorstellen 
• korte uitleg onderzoek: onderzoek naar de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse 

culturele sector en de bijdrage die Rabobank Amsterdam daaraan zou kunnen leveren. Doel: 
aanbevelingen bijdragen en positioneren Amsterdamse culturele sector  

• duur gesprek (max. 30 minuten) 
• onderwerpen (huidige en gewenste ontwikkelingen, huidige en toekomstige bijdrage) 
• toestemming opnemen 

 
Huidige ontwikkelingen 

1. Wat zijn huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
 
Gewenste ontwikkelingen 

2. Hoe beschrijft u de ideale Amsterdamse culturele sector?  
3. Welke ontwikkelingen zijn nodig om dat gewenste resultaat te bereiken?  

 
Huidige bijdrage 

4. Via welke input draagt Rabobank Amsterdam bij aan de ontwikkeling van de Amsterdamse culturele 
sector?  

5. Met welke partijen werkt Rabobank Amsterdam samen binnen de Amsterdamse culturele sector 
(culturele organisaties, overheden, bedrijfsleven en Amsterdammers)?  

6. Hoe wordt deze samenwerking beoordeeld (sterke en zwakke punten)?  
 

Toekomstige bijdrage   
7. Via welke input kan Rabobank Amsterdam bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen (vraag 3) binnen 

de Amsterdamse culturele sector?  
8. Met welke partijen binnen de Amsterdamse culturele sector is samenwerking in de toekomst van 

belang?   
 
Slot 

• vragen of opmerkingen 
• bedanken medewerking 
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2.1.1 DIALOOGSESSIE 
Doel: inzicht verkrijgen in de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector en de 
rol die Rabobank Amsterdam daarin zou kunnen spelen.  
 
Introductie (5 minuten) 

• Welkom en voorstellen 
• Waarom dit onderzoek? 
• Hoe ziet de bijeenkomst eruit? Wat kunt u verwachten?  
• Rol van de gespreksleider. Het is goed als u zoveel mogelijk onderling discussieert. De discussieleider 

is er alleen om het tempo erin te houden en af en toe te sturen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Het gaat erom wat u vindt en waarom u dat vindt?  

• Toestemming opnemen  
• Heeft u nog vragen voor we beginnen?  

 
Opening (10 minuten) 

• Kort voorstellen 
• Wat is uw persoonlijke relatie met kunst en cultuur?  

 
Huidige ontwikkelingen (15 minuten) 

1. Wat zijn huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector? 
 
Gewenste ontwikkelingen (15 minuten) 

2. Hoe beschrijft u de ideale Amsterdamse culturele sector?  
3. Welke ontwikkelingen zijn nodig om dat gewenste resultaat te bereiken?  

 
Pauze (10 minuten) 
 
Huidige bijdrage (15 minuten) 

4. Via welke input draagt Rabobank Amsterdam bij aan de ontwikkeling van de Amsterdamse culturele 
sector?  

5. Met welke partijen werkt Rabobank Amsterdam samen binnen de Amsterdamse culturele sector 
(culturele organisaties, overheden, bedrijfsleven en Amsterdammers)?  

6. Hoe wordt deze samenwerking beoordeeld (sterke en zwakke punten)?  
 

Toekomstige bijdrage (15 minuten)  
7. Via welke input kan Rabobank Amsterdam bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen (vraag 3) binnen 

de Amsterdamse culturele sector?  
8. Met welke partijen binnen de Amsterdamse culturele sector is samenwerking in de toekomst van 

belang?   
 

Slot (10 minuten) 
• Samenvatting van de vragen  
• Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
• Afsluiting en dankwoord 
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2.2 AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR 
Doel: inzicht verkrijgen in de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector en de 
rol die Rabobank Amsterdam daarin zou kunnen spelen. 
 
Introductie 

• voorstellen 
• korte uitleg onderzoek: onderzoek naar de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse 

culturele sector en de bijdrage die Rabobank Amsterdam daaraan zou kunnen leveren. Doel: 
aanbevelingen bijdragen en positioneren Amsterdamse culturele sector  

• duur gesprek (max. 30 minuten) 
• onderwerpen (huidige en gewenste ontwikkelingen, huidige en toekomstige bijdrage) 
• toestemming opnemen 

 
Huidige ontwikkelingen 

1. Wat zijn huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
 
Gewenste ontwikkelingen 

2. Hoe beschrijft u de ideale Amsterdamse culturele sector?  
3. Welke ontwikkelingen zijn nodig om dat gewenste resultaat te bereiken? 
  

Huidige bijdrage 
4. Via welke input draagt Rabobank Amsterdam bij aan de ontwikkeling van de Amsterdamse culturele 

sector?  
5. Met welke partijen werkt Rabobank Amsterdam samen binnen de Amsterdamse culturele sector 

(culturele organisaties, overheden, bedrijfsleven en Amsterdammers)?  
6. Hoe wordt deze samenwerking beoordeeld (sterke en zwakke punten)?  

 
Toekomstige bijdrage   

7. Via welke input kan Rabobank Amsterdam bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen (vraag 3) binnen 
de Amsterdamse culturele sector?  

8. Met welke partijen binnen de Amsterdamse culturele sector is samenwerking in de toekomst van 
belang?   

 
Slot 

• vragen of opmerkingen 
• bedanken medewerking 
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2.3 BEDRIJFSLEVEN & OVERHEDEN  
Doel: inzicht verkrijgen in de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector en de 
rol die Rabobank Amsterdam daarin zou kunnen spelen. 
 
Introductie 

• voorstellen 
• korte uitleg onderzoek: onderzoek naar de huidige en gewenste ontwikkelingen binnen de Amsterdamse 

culturele sector en de bijdrage die Rabobank Amsterdam daaraan zou kunnen leveren. Doel: 
aanbevelingen bijdragen en positioneren Amsterdamse culturele sector  

• duur gesprek (max. 30 minuten) 
• onderwerpen (huidige en gewenste ontwikkelingen, huidige en toekomstige bijdrage) 
• toestemming opnemen 

 
Huidige ontwikkelingen 

1. Wat zijn huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
 
Gewenste ontwikkelingen 

2. Hoe beschrijft u de ideale Amsterdamse culturele sector?  
3. Welke ontwikkelingen zijn nodig om dat gewenste resultaat te bereiken?  

 
Huidige bijdrage 

4. Via welke input draagt Rabobank Amsterdam bij aan de ontwikkeling van de Amsterdamse culturele 
sector?  

5. Met welke partijen werkt Rabobank Amsterdam samen binnen de Amsterdamse culturele sector 
(culturele organisaties, overheden, bedrijfsleven en Amsterdammers)?  

6. Hoe wordt deze samenwerking beoordeeld (sterke en zwakke punten)?  
 

Toekomstige bijdrage   
7. Via welke input kan Rabobank Amsterdam bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen (vraag 3) binnen 

de Amsterdamse culturele sector?  
8. Met welke partijen binnen de Amsterdamse culturele sector is samenwerking in de toekomst van 

belang?   
 
Slot 

• vragen of opmerkingen 
• bedanken medewerking 
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BIJLAGE 3.  
UITWERKINGEN 

 
 
 

3.1 RABOBANK AMSTERDAM 
 
Susanne de Boer 
 
De eerste vraag heeft betrekking op de huidige ontwikkelingen. Wat zie jij als huidige trends en ontwikkelingen binnen de 
Amsterdamse culturele sector?  
Natuurlijk allereerst dat er allerlei bezuinigingen zijn doorgevoerd en dat heel veel culturele instellingen nog niet precies 
weten wat daar de consequenties van zijn, wat dat op lange termijn gaat betekenen. Daardoor zie je heel veel onzekerheid. 
Het is een vrij existentiële crisis voor de culturele sector denk ik, waardoor instellingen moeten gaan nadenken over vragen 
zoals: ‘Wat is mijn bestaansrecht?’, ‘Wie is mijn publiek?’ en ‘Hoe legitimeer ik wat ik doe en kan ik daar mijn geld mee 
verdienen?’. Die laatste vraag is natuurlijk best wel interessant, omdat geld verdienen in die culturele sector vrij nieuw is. Dat 
was van oorsprong niet altijd zo. Niet iedereen kon beroepshalve in de culturele sector werken, je had met name 
kunstenaars die dat ernaast deden. We komen terug van het gegeven dat we de afgelopen decennia kunstenaars hebben 
betaald voor wat ze doen. Dat zorgt voor een existentiële crisis en dat vind ik een heel boeiend verschijnsel. Maatschappelijk 
gezien, in een bepaald opzicht, ook heel gezond. Het fundamentele vraagstuk komt er nu, want het dwingt mensen om na te 
denken over hun bestaansrecht en wie die klant is. Heel veel partijen en personen in de culturele sector hebben door het 
subsidiestelsel misschien wat minder goed nagedacht over wie die klant is, voor wie ze het doen en wat hun bestaansrecht 
is. Dus in dat opzicht vind ik het heel erg gezond. Maar het blijft natuurlijk ontzettend pijnlijk dat culturele instellingen van de 
ene op de andere dag gekort worden. Dat is een hele schrijnende situatie die in mijn optiek wat meer geleidelijk aan 
ingevoerd had mogen worden. En ik denk, maar ik ben geen expert in de culturele sector, dat meerdere, diverse mensen 
zich hadden mogen buigen over de vraag: ‘Wat willen we dan wel steunen en wat niet?’ Daar valt veel over te discussiëren 
en de commissies die zich daar over uit hebben gesproken, hebben daarmee veel macht in handen gekregen wat een hele 
kwalijke zaak is. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen zijn er vraagstukken over bestaansrecht en financiering en wat daar 
uit voortvloeit zijn ontwikkelingen wat betreft innovatie. De sector is nu echt aan het innoveren en dat is een heel positief 
aspect. Dat innoveren zorgt denk ik wel voor een soort van evolutie in die sector, omdat instellingen, projecten, kunstenaars 
en artiesten zich daarmee versterken en legitimeren. Dat is een wat positiever aspect. 
 
Dus ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is en even kijken of ik nog andere kan ontdekken. Ik denk dat je in 
Amsterdam qua ontwikkelingen mede aangewakkerd door deze situatie dat er echt een duidelijker onderscheid lijkt te gaan 
ontstaan, nouja of juist niet. Wat je ziet zijn de grote iconen in de culturele sector, maar er gebeurt ook heel veel in de 
rafelrand. Het onderscheidt wordt enerzijds sterker, want de iconen lijken vanzelfsprekend hun hoofd boven water te kunnen 
houden, omdat ze makkelijker financiers weten te bereiken en eerder ondersteund worden door overheden, omdat het over 
cultureel erfgoed gaat. Het gaat om het behoud van erfgoed, musea en theaters, want zij faciliteren het openbaar stellen van 
kunst. De artiesten en kunstenaars moeten juist vechten voor hun bestaansrecht. Dat zijn investeringen die je doet, maar de 
gekke dingen die op straat of in het nachtleven gebeuren of tentoongesteld worden op plekken als bijvoorbeeld 
uitgaanscentra komen toch ook wel weer tot bloei. Mensen zetten met weinig middelen iets neer en verdienen daar niet per 
se direct geld mee, maar innoveren wel. Ik denk ook dat er een kruisbestuiving tussen die twee werelden aan het ontstaan 
is. De grote iconen leren steeds meer van de rafelrand om te kijken hoe zij ook kunnen innoveren. Want op lange termijn 
zullen ook de iconen met hun vraagstukken komen. Interessante ontwikkelingen en innovaties zullen op het kruispunt van 
die twee werelden komen. De gekke rafelrand zal iets doen met de grote iconen en het feit dat het Stedelijk Museum 
blikopeners heeft, jonge rondleiders die gekke dingen doen in het museum. Ik denk dat daar doorbraken inzitten. Dat is het 
wat betreft ontwikkelingen. 
 
Dit gaat over de huidige ontwikkelingen. Kijkend naar de gewenste ontwikkelingen, hoe zie jij de ideale Amsterdamse 
culturele sector in de toekomst? Dat kan in de nabije toekomst zijn, maar ook over bijvoorbeeld twintig jaar.  
Ik weet niet of ik daar iets over kan zeggen, omdat ik daar weinig verstand van heb. Maar hoe ik de ideale sector zie, is dat 
het elitaire er van af moet. Voor veel grote iconen geldt dat het soms echt elitair is. De sector moet toegankelijk zijn voor de 
breedte van het publiek en dat is echt een opgave. Een subsidie kan een infuuswerking hebben, dat kunstenaars of artiesten 
niet meer geprikkeld zijn om te luisteren naar het publiek en om te kijken of de mensen het wel ontvangen. Want als je 
subsidie ontvangt, heb je de ruimte om te doen wat je denkt dat je moet doen en dat is anders dan luisteren naar wat het 
publiek wil.  
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Dus als ik kijk naar de ideale sector, dan zou er veel meer verbinding moeten zijn tussen de producent en de consument van 
kunst en cultuur. Dat de keten korter wordt en dat de prikkel wordt geleverd vanuit het publiek. Misschien moet het 
subsidiestelsel dan niet zijn dat subsidies instellingen en projecten mogelijk maken, maar juist klanten mogelijk maken. Dat 
klanten zelf subsidies kunnen besteden en zelf kunnen bepalen waar die euro naar toe gaat. Bijvoorbeeld door burgers een 
pas te geven om voorstellingen of instellingen te bezoeken en zelf te laten stemmen waar het geld naartoe gaat. Ik zeg niet 
dat dat het beste systeem is, maar je moet de sector dwingen om ze te laten nadenken over waar ze het voor doen, dus ik 
denk dat het een belangrijk aspect is. Waar we heel erg voor moeten waken, is dat diversiteit behouden blijft en dat innovatie 
gestimuleerd wordt. Voor kunst is vrijheid nodig, de culturele sector komt tot bloei als mensen volledige vrijheid van 
creativiteit hebben, gekke dingen kunnen doen en mogen prikkelen. We moeten dus heel erg naar het klimaat van de 
culturele sector kijken om te zorgen dat er ruimte blijft voor creativiteit. We moeten investeren in de opleidingen en er voor 
zorgen dat we in de loopbaan van een kunstenaar of artiest kunnen blijven investeren.  
 
Welke ontwikkelingen zijn er volgens jou nodig om deze ideale sector te creëren?  
Er moeten systematieken worden ontwikkeld om kunstenaars en artiesten te laten nadenken over hun klant of eindgebruiker. 
Wat Rabobank Amsterdam nu bijvoorbeeld ziet, is dat veel projecten die een aanvraag indienen bij het Coöperatiefonds het 
magische woord kindereducatie hebben bedacht. Met de gedachte: als het maar om kinderen gaat dan wordt het toegekend. 
Ik denk dat het noodzakelijk is dat projecten en initiatieven niet zozeer fondsen naar hun mond praten en denken de 
overheid wil dit, maar dat ze een soort van legitimatie vanuit het publiek meegeven aan fondsen. Dat Rabobank Amsterdam 
bijvoorbeeld als fonds van een aanvraag een legitimatie nodig heeft van voordekunst.nl. Dat vind ik een heel belangrijk 
podium om te kunnen herleiden dat het publiek dat project wil. Bijvoorbeeld door als eis te stellen dat een x percentage van 
een begroting gedekt moet worden via crowdfunding. Dus kort gezegd, dat we systematieken gaan bedenken waardoor er 
niet meer naar de mond van fondsen en overheden wordt gepraat, maar juist naar de mond van het publiek. En dat fondsen 
daar naar luisteren, dat dat een vereiste wordt voor fondsen om toe te kennen. Dus ik denk dat daar een systematiek voor 
ontwikkeld moet worden, waar wel bij moet worden bewaakt dat het niet allemaal eenheidsworst wordt. Je kunt je voorstellen 
dat als je een x projecten voorlegt aan een publiek hetgeen waar de massa voor kiest een soort van middenmaat wordt. De 
massa zal minder snel kiezen voor de gekke dingen die nodig zijn voor innovatie, maar je moet juist wel in lage punten van 
de normaalverdeling zitten voor innovatie en vrijheid en om te zorgen dat er gekke dingen gebeuren. Juist die zaken 
wakkeren aan. De systematiek moet dus het publiek door vertalen, maar ook ruimte houden voor innovatie. Het gaat denk ik 
echt om systematieken om daar naar te kijken. Wat nodig is, is inderdaad veel meer ondernemerschap van artiesten, 
kunstenaars, podia, theaters en musea. Ze moeten gaan luisteren naar wat het publiek wil. Bijvoorbeeld in de voedselsector. 
Er zijn voedselproducenten die op basis van de subsidies die ze van Europa krijgen gewoon maar aardappelen gaan maken 
en zich helemaal niet bekommeren om wat de consument of de burger wil. Maar je hebt ook ondernemers die kijken naar 
waar de stad behoefte aan heeft en dat gaan produceren. Dat zijn innovaties die nodig zijn voor kunstenaars, artiesten, 
podia, theaters en musea. Luisteren naar wat het publiek wil.  
 
Dan de huidige bijdrage van Rabobank Amsterdam. Via welke input draagt Rabobank Amsterdam bij aan de Amsterdamse 
culturele sector?  
Dat doen we natuurlijk sowieso via geld, maar de bank probeert ook partijen met elkaar in verbinding te brengen en de keten 
te sluiten. De bank brengt gebruikers en makers van kunst meer met elkaar in verbinding door bijvoorbeeld voorstellingen die 
wij financieel ondersteunen ook kenbaar te maken aan onze leden en klanten of door klanten mee te nemen naar bepaalde 
voorstellingen. We proberen ook heel erg die netwerken te ontsluiten. Waar we in de toekomst meer naar toe willen is ook 
kijken. Er zit gewoon ontzettend veel vermogen in die stad. Er zijn veel particulieren die een vermogen hebben dat stil staat, 
waar ze niets mee doen. Ze hebben het natuurlijk allemaal zelf voor het zeggen, maar het zou mooi zijn als dat veel meer 
ontsloten wordt vanuit de culturele sector. Dat vermogende particulieren willen gaan investeren in bijvoorbeeld de 
Rijksakademie voor Beeldende Kunsten of juist gekke projecten en daardoor zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Dat is 
niets nieuws, althans die gemeenschappelijkheid van mensen wel om coöperatief te gaan investeren. Maar wat al sinds de 
Middeleeuwen bestaat, zijn de rijke, vermogende families in de grachten die ergens in investeren. Ook vermogende 
Amerikanen investeren ook echt. Zij zijn betrokken en nemen verantwoordelijkheid. Zo’n coöperatief verband vind ik super 
slim, omdat je dan misschien veel meer investeert. Het is minder op basis van persoonlijke interesse, waar niets verkeerds 
aan is, maar samen kun je krachten bundelen. Dan kan het 1+1=3 worden en dat vind ik mooie, interessante doorbraken. 
We hebben veel Private Banking klanten met vermogen en veel van die klanten doen al heel veel, dus misschien moeten we 
meer naar de middenmoot kijken en gemiddelde Amsterdammers meer oproepen om te gaan investeren. Misschien moeten 
we meer kijken naar partnerships met partijen zoals voordekunst, ook al worden ze al door ING gesponsord. Hoe kunnen we 
mensen activeren om ook te gaan bijdragen. Door meer te consumeren of door juist te investeren in de achterkant. Er zijn 
verschillende mogelijkheden, maar het doel is mensen aan te wakkeren om het te gaan doen. Het is een middel dat we in 
handen hebben door onze brede achterban en onze communicatiemiddelen die veel mensen bereiken. Het is iets wat we 
kunnen inzetten en deels al inzetten. Wat we kunnen doen, is onze expertise over gezond ondernemerschap overbrengen. 
Wij weten veel van business modellen en over hoe je de dingen financieel gezond houdt. Wij kunnen die kennis overdragen 
op de culturele sector.  
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En dan de partijen waar Rabobank mee samenwerkt. Culturele organisaties, maar ook bijvoorbeeld de overheid.  
Ik denk dat je verschillende niveaus kunt onderscheiden. We werken samen met culturele organisaties - zie coöperatief 
jaarbericht - op verschillende niveaus: amateurgezelschappen, iconen en alles wat ertussen zit. Daarnaast hebben we 
collegiaal contact met andere fondsen en bedrijven, zoals Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stichting DOEN. Er is ook 
links en rechts contact met ING Bank of ABN Amro.  
 
In relatie tot overheden heb ik bijvoorbeeld contact met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en dan onderdeel kunst en 
cultuur, Kunstzaken. Daar zitten wat mensen met wie je af en toe van gedachten wisselt, kijkt hoe de gemeente investeert en 
wat zij belangrijk vindt. De gemeente trekt zich steeds meer terug en laat steeds meer over aan de sector en het 
bedrijfsleven, maar dat is niet visieloos. Zij hebben er een gedachte bij en willen in de overgangsperiode eerst wat 
aanwakkeren bij het bedrijfsleven om het netjes over te dragen. De gemeente is ook een partij die kijkt naar andere 
wereldsteden. Zo heb ik met een ambtenaar contact die hiervoor in Londen heeft gewerkt voor de gemeente op het gebied 
van kunst en cultuur. Hij neemt zijn Londense ervaringen mee naar Amsterdam en kijkt hoe het hier werkt.  
 
Verder hebben we contacten met opleidingen, zoals Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam Fashion Institute, Rijksakademie 
voor Beeldende Kunst. Dus ook aan de startkant zijn er goede gesprekken. Rabobank Amsterdam is heel veel in dialoog en 
weet wat er speelt, maar als het echt gaat om partnerships mogen we meer optrekken met collegafondsen en –bedrijven. 
Hierbij zeggen we niet: we doen allemaal hetzelfde, want we moeten de diversiteit behouden. We moeten niet zeggen als 
het AFK het doet, doen wij het ook. We moeten juist onze eigen visie bewaren. Het AFK richt zich heel erg op artiesten en 
kunstenaars en zitten op het artistieke niveau. Rabobank Amsterdam is een massabank en wil juist dat de gemiddelde 
Amsterdammer iets van kunst en cultuur meemaakt en zit op het niveau dat het goed vertoeven moet zijn om in de stad te 
wonen of om de stad te bezoeken. Wij staan voor andere dingen en behartigen andere belangen dan bijvoorbeeld het AFK 
en dat is goed, want dat maakt ons complementair. Het maakt dat er een spanning komt tussen de producenten en 
consumenten van kunst. Maar er mag meer overleg en afstemming komen.  
 
Kijkende naar de toekomst. We hebben het gehad over gewenste ontwikkelingen en hoe jij de ideale Amsterdamse culturele 
sector voor je ziet. Via welke input kan Rabobank Amsterdam aan die ontwikkelingen bijdragen?  
Ik denk wat betreft het ontsluiten van onze netwerken, stimuleren dat onze klanten meer consumeren en zorgen voor 
cultuureducatie bij kinderen, dat ze al op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur en hun eigen creativiteit. Dat 
moeten we gewoon voortzetten. Wat we nog extra kunnen doen, is het ontsluiten van het vermogen dat in de stad zit en 
Private Banking klanten hun verantwoordelijkheid laten nemen om te investeren in de culturele sector. Daarnaast mogen we 
onze expertise over gezond ondernemerschap nog veel meer overbrengen. Als het puur gaat om financieel investeren in de 
sector, moeten we gaan kijken naar: ‘Wat is een donatie?’ en ‘Wat is een investering?’. Ik denk dat we veel meer naar 
investeringen toe moeten dan donaties. Donaties kennen we momenteel veel toe, zoals giften voor tentoonstellingen, 
voorstellingen en exposities. Maar waar we meer naar toe moeten, is het investeren in de humuslaag. Door een goede basis 
komen de tentoonstellingen, voorstellingen en exposities als vanzelf tot stand. Hoe dat moet, weet ik niet. Daar heb ik niet zo 
veel verstand van en de sleutel niet toe. Maar we moeten gaan definiëren wat investeren in de humuslaag is en hoe we 
gedegen nee kunnen zeggen tegen eenmalige tentoonstellingen en tijdelijke dingen. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk 
is, dat we daar in investeren. Of dat we bijvoorbeeld kijken naar. Stel je hebt een x percentage opgehaald via crowdfunding. 
Geen garantie voor een toekenning, maar het opent deuren bij de bank om een toekenning te krijgen. Maar het is een 
discussie waard. Investeren in de humuslaag is niet alleen investeren in opleidingen, hoewel dat wel een belangrijke 
component is. Er moet gedacht worden aan de hele keten. De humuslaag is volgens mij het goed functioneren van de keten: 
goed opleiden van artiesten, goede doorstroom van artiesten naar dat ze daadwerkelijk kunnen ondernemen, investeren in 
ondernemerschap en investeren in consumenten dat ze gaan consumeren. Ik denk dat we naar de volledige keten moeten 
gaan kijken. Dat is verdieping waard die we kunnen bereiken door in discussie te gaan. We moeten er goed over nadenken. 
Als bank hebben we alle verstand van de voedselketen en ketens in andere sectoren, maar we denken er niet snel aan om 
die expertise om te slaan naar de culturele sector, maar voor die sector geldt precies hetzelfde.  
 
Als laatste. Met welke partijen zou een samenwerking in de toekomst gewenst zijn?  
Ik denk met crowdfundingplatforms. Voordekunst vind ik daar een hele interessante in, omdat ze de enige zijn. Aan de 
consumentenkant heb ik onlangs kennisgemaakt met een initiatief waarbij je als Amsterdammers lid kunt worden van een 
soort community. Je betaalt een lidmaatschapsfee en als ruil daarvoor mag je gratis naar bepaalde culturele 
programmeringen die ze (mede) organiseren of mogelijk maken. Je betaalt een x bedrag per maand (ongeveer €7) en dan 
kun je elke maand naar een bepaald concert, expositie of gekke voorstelling. Het zit allemaal een beetje in de rafelrand, 
zoals opkomende kunstenaars, artiesten of bandjes. Je investeert niet in een Marco Borsato, maar in een gek punkbandje. 
Daarmee investeer je in de humuslaag van die rafelrand, je ontsluit consumenten door het toegankelijker te maken om ze te 
bezoeken en je doet dat in een collectief verband. Je investeert niet in een individueel punkbandje of gekke kunstenaar, 
maar juist in kunsten die ontsloten worden richting publiek wat (semi) openstaat voor gekke dingen. Ik vind dat een hele 
interessante doorbraak. Dat is voor de rafelrand en daarmee kom je niet in een Stedelijk Museum, maar dat vind ik wel 
interessant. En ook zouden we slimmer kunnen nadenken over Museumjaarkaarten of iets dergelijks om wel die iconen en 
erfgoed, want dat is natuurlijk meer. Wat ik net zei in de rafelrand wordt het gecreëerd, daar gebeuren nieuwe dingen.  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 78 
 

 
  
Samen – 
partijen  
 
 
 
 
 
 
 
Bijdrage – 
vermogen  

Maar het behoudt van wat er al de afgelopen decennia, eeuwen is gemaakt, wordt onder andere tentoongesteld in musea. Ik 
denk aan partnerships met museumjaarkaart, Amsterdam Port Night en/of broedplaatsen waar ruimte is voor artistieke 
kwaliteiten (bijvoorbeeld Broedstraten in Amsterdam Noord). Maar ook bijvoorbeeld samenwerking met Amsterdam Centre 
for Entrepreneurship. Dat is een samenwerkingsverband tussen Universiteiten en Hoge Scholen in Amsterdam om kennis 
van ondernemerschap in het onderwijs te integreren. Als student aan de Universiteit van Amsterdam, de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten en de Vrije Universiteit van Amsterdam kun je een minor volgen over ondernemerschap. We 
kunnen zo’n minor veel meer gaan inzetten voor studenten aan de kunstacademies of misschien nog veel meer in huis 
brengen in de vorm van gastcolleges. De artistieke talenten als ze hun opleiding hebben afgerond zijn in orde, op niveau, 
maar dan ‘Hoe breng je het aan de man?’ en ‘Hoe ontwikkel je business modellen?’ Dus investeren in dat soort initiatieven. 
Ik denk dat dat de humuslaag is. Museumjaarkaart, Amsterdam Fort Night, investeren in ondernemerschap en kennis over 
ondernemerschap. Daarnaast zouden we moeten kijken naar hoe we een mecenasachting principe met onze Private 
Banking klanten kunnen ontwikkelen. We hebben een charity desk van de bank. Private Banking klanten die iets goeds 
willen doen met hun geld kunnen daar in investeren. Het zijn vaak waterprojecten in ontwikkelingslanden, landbouwprojecten 
en rampenbestrijding om gebieden weer op te bouwen. We kunnen meer onder de aandacht brengen dat ze hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen als vermogende klant. Net zoals dat ook al in de Middeleeuwen gebeurde. Om het 
gewoon te geven. Doe iets zinnigs met je geld. Dus dat.  
 
Heb je zelf nog vragen of opmerkingen?  
Ik zou je willen uitdagen om na te denken over die keten. Hoe sluit het een op het ander aan en hoe kunnen we onze kennis 
als bank waar we heel veel verstand hebben van bijvoorbeeld de mode- en voedselindustrie en allerlei ketens in de 
economie inzetten voor het versterken van de keten in de culturele industrie. Daartoe zou ik je willen uitdagen. Om daar 
misschien bij andere collega’s of partijen te vragen hoe zij daarover denken.   
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Brenda de Groot  
 
Wat zie jij als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdams culturele sector?   
Wat je ziet is dat partijen steeds meer hun broek moeten gaan ophouden en dat er steeds meer behoefte is aan 
ondersteuning van deze partijen en daar hebben wij natuurlijk binnen het Amsterdamse segment een rol in. Als je kijkt naar 
de sponsorpijlers vanuit Rabobank Nederland is dat sport en cultuur, waarbij de focus meer ligt op sport. Als je kijkt naar 
Amsterdam is dat eigenlijk omgekeerd en zitten we veel meer op het culturele vlak. Met name het centrumgedeelte. Ze zijn 
meer afhankelijk en zoekende naar partijen. Ik denk ook inhoudelijk meer, zoals een rol spelen op het gebied van cultureel 
ondernemerschap.  
 
Wat ik daarbij vanuit sponsoring nog wel lastig vind als je kijkt naar exposure en  zichtbaarheid is dat vanuit sport veel beter 
in te vullen dan vanuit cultuur. Dan merk je dat je veel discussies moet voeren om je sponsorship zichtbaar te maken en daar 
hebben wij nog wel wat te doorbreken. Het is voor die partijen ook wennen om een commerciële partij toe te laten en vooral 
die inhoudelijke samenwerking verder aan te gaan. Dat is wat ik vanuit mijn eerste ervaring met name met het Stedelijk zie.  
 
Hoe zie jij de ideale Amsterdamse culturele sector? Dat kan zijn over één jaar, maar ook verder kijkend naar de toekomst 
over bijvoorbeeld twintig jaar.  
Voor de sector vind ik het lastig te beoordelen. Als ik kijk naar de combinatie van onze doelgroepen – klanten en leden – zie 
ik dat we meer toegankelijk mogen zijn. Dat we ook een bijdrage vanuit sponsoring kunnen leveren voor het verlagen van die 
drempel. Niet alleen Private Banking klanten vanuit Zuid die zelf al snel hun weg vinden naar partijen als de 
Stadsschouwburg en het Stedelijk Museum, maar dat we ook kijken naar andere deelgebieden en mensen zo ver kunnen 
krijgen om ook eens het Stedelijk te bezoeken. Dit kan door het bezoek door bijvoorbeeld tegenprestaties interessant te 
maken. En datzelfde doen we natuurlijk een beetje met het hele scholenproject, het educatiestuk. Door ook kinderen in 
aanraking te laten komen cultuur. Kinderen die door hun ouders niet mee worden genomen naar het Stedelijk daar toch mee 
naartoe te nemen. En op die manier alles toegankelijker te maken en te beginnen bij de basis.  
 
Welke ontwikkelingen zijn er nodig om te zorgen dat de Amsterdamse culturele sector toegankelijk wordt voor de 
Amsterdammers?  
Ondersteuning door partijen zoals Rabobank wat mij betreft. Als je kijkt naar het hele armoedebestrijdingstuk en de rol die 
we daar in spelen. Dat is natuurlijk wat meer op scholen gebaseerd als Crescendo en Caland. Maar dat andere partijen die 
rol ook gaan spelen en ook tot een inhoudelijke samenwerking komen en ook verbindingen tussen die partijen tot stand 
brengen. Primair met partijen uit het bedrijfsleven denk ik.  
 
Dan over de huidige bijdrage van Rabobank Amsterdam. Via welke input draagt de bank bij aan de Amsterdamse culturele 
sector? Met input doel ik op mogelijke middelen, mensen en/of expertise. 
Primair natuurlijke financiële ondersteuning, maar ook netwerken. Laten zien wat wij vanuit sponsorships kunnen bijdragen 
aan de maatschappij op cultureel gebied binnen de stad en daar misschien ook commerciële partijen in meenemen. Als ik 
vanuit sponsoring kijk, zie ik het echt als klanten en leden laten meeprofiteren van onze sponsorships. Dat is wat mij betreft 
het belangrijkste. Waar we wel heel erg naar zoeken is de koppeling tussen onze sponsorships en commerciële 
doelstellingen. Dat gebeurt eigenlijk nog te weinig. Dat je ook gerichter klanten kunt benaderen.  
 
Zie je verder mogelijkheden hoe medewerkers van de bank daar een rol bij  spelen of hoe de kennis binnen de bank naar 
buiten wordt gedragen?  
Het probleem in eerste instantie is dat de interne bewustwording van collega’s en de commerciële slag vanuit sponsoring 
nog te weinig wordt gezien. Waar we eerst in moeten slagen is om dat stuk beter uit te dragen, waardoor het minder een 
ding van Marketing & Communicatie of Coöperatie & MVO blijft – afhankelijk van waar het project ligt – en door interne 
communicatie de collega’s optimaal mee te kunnen nemen. Uiteindelijk zijn zij namens onze bank het gezicht naar de 
klanten en de stad en moeten zij de boodschap over kunnen brengen. Daar hebben we nog wel een slag te maken. Dat 
begint natuurlijk bij het meenemen van collega’s in het verhaal en ermee kennis te laten maken en vervolgens het verhaal te 
laten vertellen. Niet alleen in zakelijke gesprekken, maar ook op verjaardagen. Daar hebben we nog wel echt stappen te 
zetten. Dat kun je doen door, zoals we afgelopen keer met Mike Kelley bij het Stedelijk hebben gedaan, alle collega’s de 
gelegenheid geven om een bezoek te brengen aan zo’n tentoonstelling.  
 
Met welke partijen werkt Rabobank samen binnen de Amsterdamse culturele sector? Niet alleen wat betreft culturele 
organisaties, maar ook Amsterdammers, andere bedrijven of de overheid.  
Dat vind ik vanuit mijn rol lastig te beoordelen. Ik heb het idee dat we wat dat betreft ook nog wel wat slagen moeten maken. 
De focus vanuit mij ligt nu nog heel erg op de samenwerking met die culturele partijen en om ook bij die partijen het besef te 
krijgen dat het niet alleen geld schieten is, maar dat het een inhoudelijke samenwerking betreft. Je bent echt partners van 
elkaar en je kunt elkaar versterken. Wij kunnen de partijen ook helpen door onze benaderingsmiddelen in te zetten wanneer 
zij iets interessant hebben en dat besef is er nog te weinig. Ze moeten ons meer als partner gaan zien dan als sponsor en 
het dan inhoudelijk meer uit te kunnen bouwen. Wat we met ‘Maak Het Mee In Mokum’ bijvoorbeeld doen.  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 80 
 

 
G T&O – 
partnerschip  
5 M’s –  
mensen  
 
 
 
 
5 M’s –  
media  
RA visie – 
educatie 
Samen –  
bedrijven  
 
Samen – 
gemeente    
 
 
RA visie – 
zelfredzaam  
 
 
 
 
 
 
RA visie – 
zichtbaarheid  
& coöperatie 
  

Hoe de samenwerking wordt beoordeeld is al grotendeels beoordeeld. Wat sterk is of verbeterd kan worden.  
Elkaar inhoudelijk meer binden en versterken en profiteren van elkaars krachten en in dit geval ook netwerken van elkaar 
openstellen. Alleen daar komt dan weer interne communicatie van de business bij kijken. Wij kunnen het platform creëren, 
maar vervolgens is het aan de commerciële collega’s om daar invulling aan te geven en de juiste klanten en leden te 
benaderen om een bezoek te brengen aan een voorstelling of tentoonstelling. Die slag die moet nog gemaakt worden. Van 
platform naar commerciële invulling.  
 
Dan kijkend naar de toekomst. Via welke input zou Rabobank Amsterdam kunnen bijdragen aan de gewenste ontwikkeling 
van de culturele sector, de toegankelijkheid van de sector?  
Dat doen we eigenlijk nu al heel actief vanuit onze eigen kanalen en middelen klanten en leden benaderen met een 
interessant aanbod of iets dergelijks. En eigenlijk beginnen bij de jeugd. Dat we vanuit educatie zorgen dat we dat stimuleren 
en ouders daar in meenemen. Een groep bereiken die je primair vanuit de instellingen niet bereikt. Van onderaf bouwen. En 
zorgen dat we andere commerciële bedrijven meekrijgen die zelf een rol kunnen spelen en ook daar elkaars netwerken en 
tegenprestaties voor elkaar openstellen.  
 
Heb je verder nog ideeën over partijen waar Rabobank in de toekomst mee of meer samen zou moeten werken?  
Ik vind het lastig om dat te beoordelen, maar ik kan me voorstellen dat er met een gemeente bijvoorbeeld wat meer 
samengewerkt kan worden.  
 
Je spreekt niet inhoudelijk over de Amsterdamse culturele sector, maar meer vanuit de Rabobank.  
Het is meer hoe kunnen wij vanuit onze contracten de culturele sector verder helpen. Het blijft natuurlijk niet bij financiële 
ondersteuning, we moeten die partijen verder helpen om ook hun eigen broek op te kunnen houden. En wat ik al eerder 
aangaf, het zit hem ook in een stukje bewustwording vanuit die partijen zelf dat ze de commerciële partijen ook nodig 
hebben. Niet discussiëren over hoe groot het logo op een abri moet worden, want dat is waar we het nu letterlijk af en toe 
over hebben, maar hoe kun je elkaar versterken. Daarom vind ik “Maak Het Mee In Mokum’ een heel mooi voorbeeld 
daarvan. Hoe breng je de partijen inhoudelijk met elkaar in contact? Die contacten zijn er wel, alleen niet op dat niveau denk 
ik en daar spelen wij dan wel op in.  
 
En als je kijkt naar het sponsorbeleid zijn er wat mij betreft twee pijlers of uitgangspunten en dat is een stuk exposure, 
zichtbaarheid en het uitdragen van je coöperatieve identiteit in de stad en het creëren van commerciële kansen. Die 
combinatie moet optimaal zijn. Je kunt een platform creëren, je kunt tegenprestaties zo formuleren dat ze interessant zijn, 
maar de invulling en de slag naar de business moet uiteindelijk bij hun liggen.  
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Evert van Nass  
 
Wat zie jij als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
Je ziet meerdere ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling vanuit de overheid gezien, is dat zij de kosten omlaag en een 
concentratie wil hebben. Alleen de sterke en goede organisaties mogen leveren, waardoor er een concentratie komt op 
kwaliteit. Als je kijkt naar Amsterdam worden instellingen vanuit het Kunstenplan gestimuleerd om te gaan samenwerken om 
de overhead omlaag te brengen en een beter aanbod te krijgen. Dat is één. De tweede ontwikkeling die je ziet is het 
professionaliseren van de sector. De organisaties die dit niet lukt, zullen het niet overleven en de ene organisatie kan dat 
beter dan de andere.  Een aantal denken dat dit overwaait, maar dat denk ik niet. Ik denk dat we een bepaalde richting op 
gaan. Wat je ook ziet is dat er vanuit de overheid en in het bedrijfsleven worden keuzes gemaakt, er wordt gekeken wie het 
goed doet. Ik kijk bijvoorbeeld naar Markt West. Er wordt een keuze gemaakt van instellingen die het gaan doen. Niet alleen 
vanuit ons, maar ook vanuit de goede doelen, zoals Postcodeloterij zie je hele sterke ontwikkelingen. Kortom, je ziet een 
professionaliserings- en een concentratieslag en onze rol is dat we daarbij kunnen helpen. We zijn er direct om mensen te 
leveren die het leuk vinden om vanuit de bank ondersteuning te geven. Maar het tweede is, we kunnen ook helpen door 
partijen met elkaar te verbinden en in contact te brengen met elkaar. Hoe gek het ook klinkt, ze kennen elkaar allemaal, 
maar zijn heel contactarm. Ze vinden elkaar heel moeilijk. Deels is dat omdat ze bang zijn dat ze daarmee hun eigen 
identiteit prijs geven, maar je ziet ook aan de andere kant dat. Het is een stukje overleven, dus in hoeverre zal ik mijn 
buurman helpen als me dat zelf in gevaar brengt. Die tendens om te gaan samenwerken dat dat sterker wordt. Dat is een 
beetje de trend die ik nu zie. En dan wordt er gekeken naar kwaliteit. Dat merk ik en dan kan ik naar mijn eigen theater 
kijken. Wij maken meer keuzes kijkend naar commercialiteit. Vroeger hadden we voorstellingen en dat niet alle zalen vol 
zaten en die hebben we nog steeds, maar daar hebben we er minder van. Het is leuk als we een alternatief programma 
hebben en dat er dan voor één keer maar 30 à 40 mensen in de zaal zitten, maar we willen ook gewoon volle zalen hebben 
en dan mag het wel commerciëler. Meer naar vraag kijken, commerciëler denken en professioneler werken. Aan 
succesfactoren in rapportages merken we dat de interne organisatie professioneler wordt om een beeld te krijgen van waar 
komen nou mijn toeschouwers vandaan.  
 
Dan kijkend naar de toekomst. Hoe beschrijf je de ideale Amsterdamse culturele sector? Stel we kijken naar de sector over 
20 jaar. Moet er juist ontwikkeling plaatsvinden in de organisaties of misschien juist binnen de rafelrand die de Amsterdamse 
culturele sector misschien zo interessant maakt?  
Ik geloof in zoverre in de rafelrand als je daarmee definieert ‘niet alles in de grachtengordel’. Dat is een hele positieve 
ontwikkeling en een hele bewuste keuze van Carolien Gehrels, de wethouder kunst & cultuur Amsterdam, om de vier 
openbare wijkpodia in Noord, Oost, Zuid en West bewust te benoemen en niet alles in de grachtengordel. Dat staat voor een 
deel haaks op de wens van de culturele elite, die vindt dat je je beter kunt concentreren op mooie instellingen aan de 
grachtengordel en dat mensen vinden de weg dan vanzelf wel. Gebleken is dat het niet zo is, want daarmee maak je het 
elitair en dat is wat men niet wil. Althans ook niet in de instellingen zelf, bijvoorbeeld bij de Stadsschouwburg. Die zegt ik wil 
met mijn schouwburg ook een nieuw publiek aanboren, bijvoorbeeld de tweede en derde generaties allochtonen die nog niet 
de weg naar de Stadsschouwburg hebben gevonden. Dat gebeurt nu inmiddels wel, maar nog niet succesvol. Maar dat geeft 
niet, dat moet je een paar keer proberen en dan krijg je misschien wel een Turks publiek. Datzelfde geldt voor het 
Concertgebouw. Maar die mensen moet je gaan halen, die komen niet uit zichzelf. Wat dat betreft, vind ik het goed dat het 
meer over Amsterdam verspreid raakt, maar ik geloof dat er bij de grote theaters en concertgebouwen meer gespecialiseerd 
mag worden. Ik ben blij dat we een aantal van die mooie musea hebben en dat is prima, maar je moet als bank wel keuzes 
maken. Die ontwikkeling vind ik wel heel positief en ik denk dat de markt er ook om vraagt. Dat is jammer voor sommige 
mensen die het dan niet redden, maar het is wel goed. Dus aan de ene kant de rafelrand is leuk, maar de vraag is hoeveel 
gemeenschapsgeld daar naartoe moet gaan. Ik vind het heel belangrijk dat instellingen worden gedwongen om voor een 
deel hun eigen financiering te regelen met publieke- of sponsorgelden en dan ook voor een deel gemeente. Maar het vraagt 
om een meer zakelijke aanpak en dat is goed.  
 
Dus de ontwikkeling die op dit moment speelt, vind jij een goede en mag nog even zo doorgaan?  
Dat is soms jammer, omdat je daar soms een gezelschap mee verliest en de mensen die daarbij betrokken zijn. Het enige 
waar we voor moeten oppassen, is dat we op een bepaald moment te weinig gezelschappen in Nederland om al het talent 
een plek te kunnen geven op het podium. Dat is wel een bepaalde ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij dansgroepen, dat worden er 
steeds minder dat is natuurlijk wel heel jammer, want daardoor gaat er wat verloren. Maar dat is een keuze, op het moment 
dat wij in Nederland niet bereid zijn om voor toegangskaartjes te betalen wat het kost. Aan de andere kant, bij opera lukt het 
wel, operazalen zitten vol met mensen die € 100 voor een kaartje betalen, dus het kan wel, maar bij dans niet. Soms moet je 
mensen dwingen te fuseren, maar dat vinden ze alleen niet altijd even leuk.  
 
Dan over de huidige bijdrage van Rabobank. Via welke input draagt Rabobank op dit moment bij aan de ontwikkelingen? Op 
welke manieren heeft Rabobank op dit moment een rol binnen de culturele sector? 
Heel veel. Natuurlijk sponsoring om een aantal instellingen in stand te houden. Zowel musea als schouwburg en theater en 
dat is allemaal van belang. We moeten een brede focus hebben dat vind ik heel goed. Ik vind het heel goed dat we inzetten 
op cultuureducatie. Dat vind ik echt heel belangrijk. 
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En dat is me ook ingegeven, doordat ik een aantal jaren in Amsterdam West heb gezeten en heb gezien hoe belangrijk het 
daar is. Dat voornamelijk kinderen die het niet van huis uit meekrijgen leren hoe ze met cultuur kunnen omgaan. Je ziet nog 
steeds 40/50+-ers die voor het eerst in het theater komen. Dat zie je vaker in West of Oost dan in Centrum en dat moet je 
blijven stimuleren. Dat kun je prima doen via de scholen, dus dat is op zich wel mooi. Ik vind het ook leuk dat we nu kijken 
naar een samenwerkingsverband met Muziekschool Amsterdam. Kijken waar je daar meer focus kunt hebben, niet op de 
ouders die de muziekles van hun kinderen wel kunnen betalen, maar juist op de talenten die het van huis uit niet kunnen 
betalen. Via het KinderMattheus dat we nu ondersteunen, geven we mensen een beeld van het verhaal en de cultuur. Dat 
mogelijk maken en dat ondersteunen is natuurlijk zorgen dat een deel van je erfgoed in stand blijft. Dat vind ik van belang. 
Het mogelijk maken. Het mee helpen uitdragen, waar wij ook onze middelen ook voor hebben. Dus ik vind het wel een goede 
besteding van ons coöperatief dividend dat je op die manier inzet. En wat mooi is en dat zou nog meer kunnen. Meer met 
mensen, minder met munten, maar dat is een lastige. Maar dat komt ook wel. In deze tijd zijn mensen heel erg met hun werk 
bezig en hebben ze er minder tijd voor. Het zou van nature moeten komen. Maar op zich is het wel heel leuk. Wat dan met 
name wat ik nog leuk zo vinden is als we een combi kunnen maken tussen heel veel mooie projecten die al in de stad lopen 
en dan denk ik aan een IMC Weekendschool en meer van dat soort projecten. Daar hebben we contacten mee en we 
hebben ook contacten met de culturele instellingen. Als je die twee nu met elkaar kunt combineren, ze met elkaar in contact 
kunt brengen is dat natuurlijk helemaal mooi. Dan wordt het echt 1 + 1 = 3. Want wij hebben natuurlijk het voordeel als 
bankiers zit je bij iedereen aan tafel en je kunt ook iedereen helpen om met elkaar in contact te komen. Als je ziet dat ze 
bepaalde kanten missen. Mensen die daar op die school zitten, weten ook niet waar de mogelijkheden liggen. Dat is wel heel 
leuk om daar een rol in te kunnen spelen.   
 
Je hebt in dit antwoord ook al beantwoord hoe je de samenwerking beoordeelt. Met name positief, maar zijn er ook nog 
samenwerkingen waar je verbeteringen ziet?  
Ik denk dat ze er wel meer mee zouden kunnen uithalen in het kader van publiciteit. Niet in het kader van ‘kijk ons nou’, maar 
breder laten zien wat we doen en ondersteunen. En daarmee meer in het openbaar brengen, omdat er zo veel goede 
initiatieven zijn. Dus niet door ons centraal te zetten, maar door via onze middelen andere centraal te zetten. Daarmee doen 
we onszelf helemaal geen kwaad, dus op die manier kun je jezelf natuurlijk goed profileren en kun je anderen enthousiast 
maken en misschien daarbij betrekken dat ze mee gaan doen. En ik denk dat er binnen de bank en dat is zeker een proces 
dat heel lang gaat duren en daar wordt al jaren heel hard aan gewerkt door alle mensen van de coöperatie, zal er wat mij 
betreft nog meer betrokkenheid bij de medewerkers mogen zijn, want je moet er wel aan trekken. De een heeft het van 
nature, de andere heeft het wel in zich, maar die heeft het heel goed verborgen. Dat zie je dan heel goed op het moment dat 
je het doet. Het moet uit jezelf komen, je moet het gewoon leuk vinden. Dat zouden meer mensen mogen doen van de 700 
medewerkers. Je kunt niet alles doen, maar het zou wel meer mogen. Je ziet wel vaak dezelfde gezichten. We hebben het in 
onze PM en hij zou er eigenlijk nooit in mogen staan, maar we hebben in ons P Management document over wat gaan we 
doen met z’n allen dit jaar binnen private banking. Wordt het dit jaar opgenomen, collectief, en ik heb zelfs voorgesteld om 
het zowel collectief en individueel maken. Van wat doen wij en hoe draag jij daar privé aan bij? Toevallig hebben we 
vanmiddag tijdens het werkoverleg besproken dat we een nieuwe inventarisatie van medewerkers gaan maken. Oké, ik heb 
er wat meer mee dan een aantal anderen. Hans Vernooij zit naast me en vindt het heel leuk dat ik het doe. We gaan een lijst 
maken en dat iedereen aangeeft van wat zou ik nou willen, wat vind ik nou echt leuk. De een zegt ik zou het leuk vinden om 
eens voor de klas te staan een anders zegt geeft me maar een verfkwast en een ander zegt ik vind het leuk om iemand voor 
een dag te begeleiden. Zo zijn er allerlei mogelijkheden. Wanneer iemand zelf kan zeggen dit zou ik leuk vinden en je dan 
een mooie inventarisatie hebt dan kun je dat terugkoppelen aan Susanne en Carlos. We hebben mensen die dit en dat leuk 
vinden, als jullie projecten hebben, geef dat dan tijdig door wie weet kunnen we daar dan mensen aan koppelen.  
 
En terugkijkend naar jouw antwoord op de vraag over de ideale Amsterdamse culturele sector. Hoe zou Rabobank daar 
input aan kunnen leveren? Bijvoorbeeld wat betreft professionaliseren. Hoe kan Rabobank haar kennis en expertise binnen 
de bank naar buiten kunnen brengen?  
Je zou kunnen stimuleren, dan ga je dus dat eerste doortrekken, medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat het 
binnen hun loopbaanontwikkeling past als ze een jaar of een paar jaar een vrijwillige bijdrage leveren aan vrijwilligerswerk of 
een culturele instelling. Ook in het kader van je CV. Dat is niet nieuw. Neem als voorbeeld Podium Mozaïek, daar waren we 
op zoek naar een nieuwe penningmeester. Binnen de bank hadden zich een aantal mensen aangemeld voor als er zo’n 
functie vrijkwam. Het podium heeft een aantal CV’s gekregen en heeft nu een nieuwe Viëtnamese penningmeester. Het 
leuke is dat we daardoor een bestuur hebben met verschillende achtergronden. Iemand uit Suriname, iemand met een 
Latijns-Amerikaanse achtergrond, Turken, Nederlanders. We hebben van alles wat in dat bestuur zitten en dat past bij het 
multiculturele van het podium. Het zou ook helemaal niet slechts zijn ook voor andere instellingen. Ik hoor regelmatig dat 
mensen best wel moeite hebben om penningmeesters te vinden, tenminste een bankier in te zetten. Maar waarom niet? 
Maar geef iemand daar ook de ruimte voor om daar tijd in te steken. Dat zou de bank kunnen faciliteren.  
 
Maar ook mensen bij elkaar. Organiseer bijvoorbeeld één keer per jaar een goed congres of iets dergelijks over 
ontwikkelingen in de cultuur, faciliteer en betaal dat en zorg voor goede sprekers. Dat brengt mensen bij elkaar.  Het kan 
commercieel gebruikt worden, daar is helemaal niets mis mee om onszelf te profileren en meer contacten te kunnen leggen. 
Dus ik denk dat ze daar nog best wel een stap in zouden kunnen maken.  
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Dat zou je mooi in samenwerking met Rabobank Nederland kunnen doen om te kijken wat willen we daarmee bereiken en 
wat gaan we daar nou neerzetten. Dat hoeft niet per se in Amsterdam te zijn, dat is natuurlijk wel mooi in Amsterdam. We 
hebben de locaties, want we hebben de Stadsschouwburg bijvoorbeeld. En dan op die manier iets te organiseren. Misschien 
iets meer aan de weg timmeren nog tot goede congressen en daarmee kun je kennisoverdracht doen.  
 
De meeste vragen zijn beantwoord. Wil jij nog iets vragen of opmerken?  
Ik ben heel benieuwd wat je er uit kunt halen. Ik denk dat er een heleboel kansen liggen voor Rabobank om in deze sector 
verder te komen. En dat het los van het feit dat we er heel veel goed mee doen, het ook heel veel goodwill kan opleveren en 
ook gewoon commercieel. Een juiste balans vinden tussen die drie dingen, daar is de organisatie nog naar op zoek. En dat 
hoeft niet te bijten. Een mooi voorbeeld daarvan is we steunen nu het KinderMattheus. Daar kunnen we commercieel weinig 
aan koppelen en dat is jammer, maar in deze fase is dat even niet anders. Volgend jaar willen we dat wel doen door het te 
combineren met een VolwassenMattheus. Er is toegang voor zo’n 1.000 mensen en voor 100 à 150 klanten zal er een 
goede ontvangst zijn. De ene helft voor één van de sponsoren, een accountantskantoor, en de andere helft voor ons. 
 
Hetzelfde wat we gaan doen met ArtZuid, cultuureducatie, we organiseren rondleidingen met topklanten en daarin kunnen 
we heel goed benadrukken wat we doen voor de jeugd. Misschien moeten we dat meer over de bühne brengen. En op het 
moment dat onze relaties beseffen van hé dat een deel van die rente die ik betaal waarvan ik altijd van vind dat ik er te 
weinig van krijg en te veel voor betaal gaat wel naar goede projecten. Op die manier kun je meer acceptatie krijgen voor wat 
je doet en kun je meer over de bühne brengen wat je betekent voor de stad. Daar moeten we nog steeds in groeien van hoe 
vertellen we het onze klanten, onze omgeving en hoe nodig je je omgeving uit om daarover met elkaar in gesprek te gaan. 
We proberen het met de leden, maar daar kunnen we nog hele slagen in maken. Los van het feit dat we al heel veel doen, 
niet ten nadeel van alle goede dingen die er gebeuren, maar we kunnen er nog veel meer uithalen. Wat je hoopt is dat het 
een inktvlekwerking krijgt. Dat mensen en organisaties in je omgeving zeggen dit is zo leuk, ik ga met ze mee doen. Zowel 
grote bedrijven als Delta Lloyd en de bedrijven aan de Zuidas als ondernemersclubs waar ondernemers in zitten die niet de 
schaalgrote en focus hebben van ons op dit vlak, maar die op het moment dat we zeggen wil je met ons mee doen, 
financieel en qua mensen, zeggen van het is een goed doel, daar doen we aan mee en daar wil ik mijn naam aan verbinden.  
 
Ik ben blij dat de stad inzet op cultuurbreed en breed in de stad en niet alleen in de grachtengordel. Niet dat ik iets tegen de 
grachtengordel heb, maar het maakt het elitair en minder toegankelijk. En dat, dat is overigens waar die instellingen ook 
weer mee worstelen. Wat ik al zei, dat een Stadsschouwburg zegt van hoe krijgen we die mensen binnen. We willen graag, 
maar hoe bereiken we nou die tweede en derde generatie allochtonen? Daar worstelen ze mee. Cultuur hoeft geen drempel 
te zijn, want het Concertgebouw had hetzelfde, tot ze een keer een concert organiseerde met een Turkse kunstenaar en er 
veel Turken op afkwamen. Die drempel is helemaal niet hoog, het ligt maar aan welk aanbod je hebt. En durf dan te kiezen. 
Durf het programma zo te organiseren dat je een aantal bijeenkomsten hebt voor die doelgroep en dat je dan weet dat er, op 
een enkele liefhebber na, niemand uit Amsterdam Zuid in de zaal zit. Daar zijn heel veel besturen en heel veel klassieke 
managers van instellingen huiverig voor, maar je merkt dat dat nu aan het vernieuwen is en dat er nieuwe, professionele 
managers en directeurs komen.  
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Carlos van Ree 

Welke huidige trends en ontwikkelingen zie jij binnen de Amsterdamse culturele sector?  
Ik heb niet het idee dat wat betreft waar kunstenaars mee bezig zijn veranderd is. Ik denk wel dat het klimaat veranderd is 
waarin ze aan het werk zijn. Daarmee bedoel ik te zeggen dat er minder middelen beschikbaar zijn. Dat daagt kunstenaars 
niet uit om anders aan de slag te gaan, dat zit natuurlijk ook niet in de aard van de kunstenaar. Wel om meer marktgericht te 
denken. Dat marktgerichter denken zit hem niet zo zeer in de kunstenaars zelf als wel de schil die daar om heen zit. Dus 
bijvoorbeeld de grote instituten. Wat je de afgelopen jaren flink hebt op zien komen zijn de ZZP’ers in de kunst en cultuur 
sector. Dat die een grotere rol hebben gekregen, omdat er minder middelen zijn en zij dus een belangrijke taak hebben om 
de middelen aan te trekken. Waar je dat dan weer in ziet is dat er bijvoorbeeld veel educatieprogramma’s voor kinderen 
ontwikkeld worden. Vaak worden er gehandicapten, kinderen of ouderen bijgehaald. Dat is wel iets wat ik denk te zien.  
 
Er wordt meer vraaggerichter gedaan dan puur aanbodgericht? 
Er wordt niet direct vraaggerichter gewerkt, maar het lijkt wel ambtelijker te zijn geworden. In die zin dat ze kijken naar oke 
nu is de trend zo dat gehandicapten, kinderen en ouderen populair zijn, dus we gaan een programma schrijven richting die 
doelgroepen. Wat ik ook echt wel een belangrijke trend vind, wat ik net zei, zijn die tussenpersonen, laat ik ze 
tussenpersonen noemen, stromannen die in de kunst en cultuur sector zitten. Ik vraag me af of dat de bedoeling is. Of de 
kunstsector daar meer mee geholpen is of dat er meer schil bij is gekomen. Dat het geld dat aangetrokken wordt naar de 
schil daar omheen gaat.  
  
Wat zie ik verder? Ik vind dat eigenlijk de belangrijke ontwikkeling wel. En dat de grotere instituten volgens mij een grotere 
plek hebben gekregen. De grotere instituten hebben hun kwaliteit bewezen en die krijgen meer plek, meer rol, worden meer 
aangesproken om andere Markten te bedienen. Maar je kunt je afvragen of dat een goede ontwikkeling is. En die 
subsidietoekenningen van het Rijk. Een keer in de zoveel tijd komen ze met een rapport en daar is juist wel aandacht voor 
innovatie.  
 
Hoe beschrijf je de ideale Amsterdamse culturele sector?  
Op dit moment wordt er naar mijn idee te veel aandacht besteed aan de grote iconen in Amsterdam. Ik vind het positief als 
er meer aandacht wordt besteed aan de verschillende Markten in Amsterdam. Dat je vanuit een bottum-up aanpak gaat 
werken. De Markten staan centraal.  
 
Met name van beneden naar boven komt, dus niet zozeer dat de grotere instituten leidend zijn voor het klimaat, maar de 
kleinere initiatieven die vanuit niet georganiseerd ontstaan.   
 
Welke ontwikkelingen zijn nodig om dat gewenste resultaat te bereiken? 
Dat de grote instituten niet zozeer qua inhoud naar buiten moeten gaan, maar meer faciliteiten beschikbaar moeten stellen. 
Educatie moeten gaan doen of meer stimuleren. Niet zozeer in de leidende rol moeten gaan zitten, maar in de stimulerende 
rol. Ik bedoel te zeggen als. Stel jij hebt een vraag dan kan ik je helemaal zeggen hoe je het moet doen, maar ik kan ook 
zeggen hier heb je stenen en maak er zelf iets van. Ik vind dat in de culturele sector ruimte moet zijn voor creativiteit. Het is 
heel lastig, maar dat is wel hoe ze het zouden moeten doen.  
 
Het interessante is als je terug gaat naar wat ik zei. Als je er naar toe gaat dat het moet ontstaan buiten de instituten om en 
dat die dus niet zozeer richtinggevend als wel faciliterend moeten zijn. Daarbij hoort dus niet dat je de sponsorcontracten 
gaat gebruiken om een aantal exposities in Zuid-Oost te organiseren. Daarentegen daarbinnen zou wel weer passen dat je 
mensen uit Zuid-Oost mee naar het Stedelijk neemt om ze te inspireren of om aan de slag te gaan.  
 
Wat is de huidige bijdrage van Rabobank Amsterdam aan de Amsterdamse culturele sector? 
Je kunt via documenten opzoeken met welke culturele instellingen wij een samenwerking hebben. Verder zie je natuurlijk, 
verder mist er gewoon vanuit Rabobank een visie op kunst en cultuur. Dus niet zozeer van dat wij een ambitie hebben op het 
gebied. We hebben met elkaar vastgesteld dat het belangrijk is voor een metropool als Amsterdam om een bloeiende kunst 
en cultuursector te hebben, omdat we op die manier het leefklimaat bevorderen en daarmee dus ook het vestigingsklimaat 
bevorderen, enz, enz. En hoe je dan vervolgens, wat een bloeiende culturele sector  is in onze ogen en hoe wij daar een 
bijdrage aan willen leveren dat is totaal niet duidelijk. En je zou daarbij gewoon moeten gaan kijken van. Dus wat dat betreft 
vind ik de huidige bijdrage van Rabobank Amsterdam aan de kunst en cultuursector op bepaalde gebieden heel sterk. Maar 
of dat nu elkaar versterkt al die aparte investeringen die we doen, daar durf ik vraagtekens bij te stellen. 
 
En met betrekking tot de gemeente of Amsterdammers, klanten of leden, hoe daar mee samengewerkt wordt? 
Die ledenraden wel natuurlijk. Ik denk dat de leden of klanten meer betrokken kunnen worden door te stemmen. Ik denk dat 
kunst en cultuur typisch zoiets is. Waar de uitdaging nu ligt in de kunst en  cultuursector is om het niet te laten bepalen door 
een elite groep, maar door het wat breder toegankelijk te maken.  
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Maar om het breder toegankelijk te maken, moet je ook in gesprek gaan met de mensen voor wie je het toegankelijk wil 
maken en die zich op dit moment niet aangesproken voelen door het aanbod van kunst en cultuur op dit moment in de stad. 
Je zou eigenlijk een soort peiling moeten houden onder de leden, een onderzoek. Wat zij nou belangrijk vinden en 
verwachten van kunst en cultuur. Aan de andere kant, het is een heel moeilijk onderwerp kunst en cultuur. Ik vind het zelf 
ook heel moeilijk. Er wordt zo interessant over gedaan. Dat heb ik altijd. Dat is kennelijk iets. Het is gewoon je vindt iets mooi 
of niet, je wordt er door aangesproken of niet, je vindt iets betekenisvol of niet. Dus er wordt heel interessant over gedaan. 
Dus dat wat betreft de huidige bijdrage van Rabobank.  
 
Wat vind je positief of negatief aan deze samenwerkingen?  
Ik vind het positief dat de visie van Rabobank Amsterdam aansluit bij de visie van het Stedelijk Museum, de 
Stadsschouwburg en Artis. Wat betreft de sponsorcontracten met onder andere deze partijen mogen deze duidelijker worden 
opgesteld. Rabobank moet zich afvragen wat zij er mee kan. Vooral op het gebied van cultuureducatie vind ik dat erg 
belangrijk. De bank moet allereerst keuzes maken in wat zij wil, vervolgens gaan kijken welke iconen daar bij passen en dat 
tenslotte gaan vormgeven, niet andersom. De tijd is veranderd. Rabobank verbindt niet alleen maar haar naam aan de 
iconen, het samenwerkingsverband wordt inhoudelijker. 
 
Wat ik bijvoorbeeld veel meer bij de Rabobank zou vinden passen is het Tropisch Utopisch Museum. Het heeft veel meer 
met mensen te maken, met culturen te maken. Het is veel logischer dan zo’n Stedelijk. Ik snap dat echt niet. Artis snap ik 
dan wel weer, dat is natuurlijk natuureducatie voor een groot deel. Stadsschouwburg zou ik ook niet snel doen.  
 
Via welke input kan Rabobank Amsterdam bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen, de bottum-up aanpak, binnen de 
Amsterdamse culturele sector?  
Voor een deel wat de bank nu doet, maar voor een deel ook niet. De focus moet minder komen te liggen op de instituten, 
maar meer op de Markten. Binnen de Marktenstructuur moet de focus komen te liggen op vernieuwende initiatieven op het 
gebied van kunst en cultuur. Vervolgens kijk je bijvoorbeeld in Zuidoost welke initiatieven, kunstenaars en cultuur er leeft. 
Kijken wat er gebeurt, dat beoordelen op kwaliteit en kijken waar behoefte aan is. Vervolgens kijken hoe de huidige relaties, 
zoals de Stadsschouwburg, het Stedelijk Museum en Artis, in die Markt kunnen bijdragen om daar iets te laten ontstaan. Ik 
noem nu de Stadsschouwburg, het Stedelijk Museum en Artis, omdat we daar nu eenmaal een relatie mee hebben, maar ik 
vraag me af of dat nu de ideale. De Rijksakademie zou daar bijvoorbeeld ook heel interessant voor zijn, omdat zij daar in zijn 
gespecialiseerd. Zij zouden daar ook een rol in kunnen spelen. We vinden dat we in de Markten moeten gaan kijken en daar 
dingen moeten ontstaan, want wat daar ontstaat gaat uiteindelijk naar de Stadsschouwburg. Als daar niets meer ontstaat, zal 
de Stadsschouwburg een heel eenzijdig aanbod krijgen over tien jaar. Niet dat dat gaat gebeuren, maar wel als je de lijn 
door zou trekken. Dus lokaal gaan praten om te kijken hoe het landschap er uit ziet en welke factoren en personen belangrijk 
zijn. En die verbinding leggen door kennis uit de Markten.  
 
Met welke partijen binnen de Amsterdamse culturele sector is samenwerking in de toekomst van belang?   
Die Kunstuitleen uit Zuidoost, want die heb je in elke stadsdeel. Dat vind ik wel een partij. Verder meer met instituten, maar 
ook juist met. Ik vind het wel moeilijk hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel een beeld hoe het er uit moet komen zien, maar 
niet hoe je daar komt. Ik weet niet hoe dat georganiseerd kan worden. Ik denk dat het alternatieve circuit het belangrijkste is. 
Hoe krijg je dat in kaart, hoe krijg je daar zicht in. Rabobank moet contacten leggen met personen, organisaties en 
netwerken uit de verschillende Markten die daar meer inzicht in hebben. Rabobank moet zich meer richten op het 
alternatieve circuit, ook weer niet heel erg, maar net de grens.  
 
Heb je verder nog vragen of opmerkingen?  
Je zou vanuit Rabobank ook moeten kijken wat past nou het beste bij Rabobank ook qua bijdrage. Dat is ook wel heel erg 
belangrijk. En daarbij is Rabobank een degelijke bank en je kunt je dus afvragen wat daar dan bij past. Verbindingen leggen 
waar Rabobank voor staat. Samenwerken. Waarom zou je die pijlers niet op kunnen nemen in je kunst en cultuurvisie. 
Eigenlijk heb je dan twee hele belangrijke, richtinggevende uitgangspunten.    
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Eric Traa 
 
Allereerst kijkende naar de huidige ontwikkelingen in de stad. Wat zie jij als huidige trends en ontwikkelingen binnen de 
Amsterdamse culturele sector?  
In zijn algemeenheid draait deze stad op cultuur en toerisme. Dat is wat mij betreft dat bewijzen ook alle onderliggende  
economisch stukken. Ik kom net bij een vergadering van Amsterdam City vandaan, daar zitten wij in. Amsterdam City is een 
overkoepelende vereniging van ondernemers uit het centrum. Daar zit bijvoorbeeld de helft uit de culturele sector. En welke 
ontwikkelingen zie ik. Groei. Nog steeds. Ik ben nu ook weer bezig met een nieuw project in de Beurs van Berlage. Daarbij 
zitten wij in het financieringstraject. En er blijven nieuwe initiatieven ontstaan. Ik loop net ook weer even over … en ik zie ook 
weer nieuwe. Dat is een van de bouwputten, maar dan zie ik toch weer nieuwe toeristische attracties verschijnen. En ik vind 
toerisme en cultuur dat schuurt toch wel heel erg met elkaar. Daarnaast zitten wij dit jaar in het jubeljaar, waarin heel veel 
wordt gevierd. Dat betekent dat naast dat er heel veel gevierd wordt, vinden er ook heel veel heropeningen plaats. Ik was 
vorige week bij het Rijksmuseum bij een preview, dat is een ING bolwerk, maar dat is ongelofelijk wat daar wordt neergezet. 
Dat gaat over 30 dagen open. En zo gaat er iedere keer, wordt er weer iets heropend en wordt er weer iets ‘nieuws’ 
neergezet. Net zoals hiernaast het Paleis daar wordt ook weer een impuls gegeven na de huldiging door nieuwe 
tentoonstellingen. Dus ik zie alleen maar groei daarin, maar wel in bestaande situaties. Dus ze maken gebruik van de 
monumentale gebouwen en je ziet her en der in de stad wel wat moderne ontwikkelingen ontstaan. Maar Eye vind ik ook een 
voorbeeld, het gaat uit het Vondelpark weg en wordt daar als groot museum neergezet.  Dat is ook wel weer een voorbeeld 
van dat het allemaal wordt uitgebreid en een nieuw jasje aan wordt gegeven.  
 
En kijkende naar de toekomst. Hoe beschrijf jij de ideale Amsterdamse culturele sector? Dat kan over één jaar zijn, maar ook 
over twintig jaar. En kijkende naar verhoudingen in de stad tussen de grote iconen en de rafelrand.   
Nou ja ik heb wel een hele fatale mening. Ik zit midden in die culturele sector. Wat er gaat gebeuren, denk ik, binnen die hele 
culturele sector. Dat merk ik al aan mijn klanten, ik heb negen musea als klanten, die gaan met elkaar samenwerken. Ik ben 
nu bezig, samen met coöperatie, om te kijken of een aantal musea onder een coöperatie samen te voegen. Zij bieden daar 
hulp in, dus iemand van Rabobank Nederland helpt ons daarin. Het Amsterdam Museum gaat samenwerken met het Bijbels 
Museum en Lieve Heer Op Zolder. Dat zijn twee kleine musea, maar zij willen aansluiten en gebruik maken van de overhead 
die het Amsterdam Museum heeft. Dan moet je denken aan ICT, HR, Marketing & Communicatie. Die proberen daarin 
samen te werken. Aan ons is nu gevraagd om mee te denken of we daar een coöperatievorm van kunnen maken. Dat staat 
nu even stil, maar dat vind ik wel een voorbeeld van wat er in de stad gaat gebeuren. Dus je ziet nu gewoon nu een aantal 
musea, dat komt ook een beetje door de besparingen, maar je merkt gewoon dat die partijen ook noodgedwongen met 
elkaar moeten gaan samenwerken. Dus dat zie ik wel gebeuren. Dus ik denk dat we betere verdienmodellen en betere 
culturele ondernemers gaan krijgen. Daar zie je ook hele veranderingen in ontstaan, het nieuwe culturele ondernemerschap. 
Die sowieso verstand hebben van de cultuursector, maar ook heel goed kunnen ondernemen. Dus die ontwikkeling zie ik wel 
gebeuren. Terugtrekkende overheid, terugtrekkende bemoeienissen. Er is nu gelukkig een samenwerking op Marketing 
Amsterdam gebied, die partners zijn gaan fuseren. Nou daar is de bank ook heel nauw bij betrokken, dus ook de 
marketingfunctie van de stad Amsterdam is nu op een centrale plek neergelegd. Dat gaat het allemaal helpen. Het wordt 
professioneler, groter, betere verdienmodellen. Ik denk dat er ieder jaar toch wel meer toeristen komen. Daar heb ik net een 
vergadering over gehad. De mobiliteit van station naar museumplein zal behoorlijk ingrijpend worden. De Damrak ziet er 
over tien jaar heel anders uit, dat zien we per dag veranderen. Je ziet een hele rode loper, de rode loper is een project in 
Amsterdam vanaf het centraal station tot aan het Museumplein en dat wordt één grote toeristische route en daar zijn we 
nauw bij betrokken. De looproutes worden goed, mooie winkels, mooi aanbod vanuit de culturele sector. Dat gaat gebeuren. 
Dat is al besloten door de stad en dat wordt nu ook echt uitgevoerd.  
 
En daarnaast, maargoed ik praat nu over het centrum, zie ik dat je ook wel. Maar ook in andere stadsdelen ook culturele 
ontwikkelingen ontstaan. Dus als je het hebt over attracties of culturele ondernemers die minder de toeristische druk 
opzoeken, maar wel de creativiteit, die zoeken in andere stadsdelen. Dat zie je ook gebeuren. En dat is prima, dat bijt elkaar 
ook niet.   
 
Kijkende naar Rabobank. Via welke input draagt Rabobank op dit moment bij aan de ontwikkeling van de culturele sector?  
Ik heb eigenlijk al antwoord gegeven. We zitten er bovenop, ik ben hier marktverantwoordelijk, dus ik zit in allerlei stichtingen 
en besturen om de aansluiting te vinden. Dat is één aspect. We hebben negen musea als klant, dus we zijn ook bankier van 
de culturele instellingen. Dat zijn grote instellingen. Dus wij zitten daar middenin. En de rol van de Rabobank is aan de ene 
kant bankier zijn, goede bankier op alle gebieden, financieren, maar met name ook financiële logistiek. Kassasystemen die 
we optimaal voor de klanten moeten regelen. Maar nog belangrijker is de coöperatieve rol. Daar zit ik met mijn ledenraad 
middenin. Mijn ledenraad die adopteren ook de kunst en cultuur wereld. Ik stel ook mijn bank beschikbaar aan een jonge 
kunstenares. Ieder kwartaal heb ik een nieuwe expositie hier, dus op die manier proberen we ook te laten zien dat we die 
verbinding hebben. Maar als je kijkt naar de aanvragen die wij behandelen binnen onze ledenraad, is 80% op cultureel 
gebied. Bancair sluiten we aan, want dat is gewoon ons gebied, het zijn onze klanten. Daarnaast hebben wij een 
coöperatieve rol en ik geloof, ik ben echt een coöperatief dier en werk al 26 jaar bij die bank, dus ik weet dat je die 
coöperatie gewoon heel goed kunt inzetten om heel krachtig in die stad aanwezig te zijn.  
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En wat ik wel probeer, is om die verbinding te zoeken. We hadden het er net even over hoe culturele ondernemers zich gaan 
verbinden op bedrijfseconomisch gebied, maar aan de andere kant zoek ik hen ook op van hoe kunnen wij die stad met 
elkaar beter maken. En dat zie ik veel meer gebeuren. En daar hebben wij een hele goede rol in, omdat wij deze stad 
gewoon goed kennen. Ik ken dit gebied goed, ik ken de ondernemers goed. Het voorbeeld net dat ik uit die vergadering kom 
waarbij het bedrijfsleven en culturele ondernemers bij elkaar zitten en over dezelfde onderwerpen praten. Dat geeft al wat 
aan. Daar zit ING ook wel aan tafel, maar wij hebben wel onze coöperatie en onze leden en daar probeer ik gewoon veel 
meer aansluiting bij te vinden. Ik gebruik die coöperatie als een krachtig middel om samen die stad beter te maken. Paul 
Spies, directeur van Amsterdam Museum, is een maatje van mij geworden. We hebben het vaak over hoe we daarin kunnen 
samenwerken. We staan binnenkort samen met een interview in het blad Amsterdam Business en daar gaat het ook 
daarover. Hij gebruikt zijn museum om economisch naar de toekomst te kijken, nou als wij daar als bank bij aansluiten. Een 
voorbeeld, 21 april, houden wij een ledenevent bij het Amsterdam Museum. Daar komen 200 leden en zij gaan ervaren wat 
het Amsterdam Museum is, wat de gouden eeuw is en we trekken de lijn door naar de toekomst. Dat vind ik echt een 
voorbeeld, dat kan geen enkele bank. En bijvoorbeeld Melkweg, Paradiso. We hebben allemaal onze verschillende partners 
die we commercieel verschillend inzetten. Paradiso die sponsoren we niet, maar het wel een van onze grootste klanten met 
een netwerk. Met die directeur heb ik ook een hele innige band, omdat we samen praten over die toekomst van de stad. En 
Ziggo Dome en Heineken Musical Hall zijn concurrenten, maar Paradiso is al zo’n instituut in het land dat zal nooit 
verdwijnen. Maar zijn wel op zoek naar hoe kunnen we de programmering anders doen, hoe gaan we op andere gebieden 
samenwerken. Ik ben meegereisd met Toneelgroep Amsterdam naar New York, het is fantastisch om te zien hoe beroemd 
zo’n gezelschap in New York is, daar hebben wij hier in Amsterdam geen weet van. Ze spelen daar voor 1.500 uitzinnige 
Amerikanen drie avonden die hele zaal plat en met bekende acteurs, zoals Gijs Scholten-Van Asschat, Halina Reijn. En dat 
zijn wel onze partners. Die sponsoren wij, ik ben er ook regelmatig. Ik was er van de week met Marketing & Communicatie. 
Ik ken ze persoonlijke allemaal, het is een fantastische band. Iedere dag heb ik hier met cultuur te maken, op welke manier 
dan ook.  
 
En kijkende naar de toekomst. Zou Rabobank nog anders of extra kunnen bijdragen aan de culturele sector?  
Ja hoor. Ik ben voorstander van het bouwen van weer een zogenaamde Cultuurbank. Die hebben we ooit gehad, ik ken de 
directeur ervan en ik heb ervoor gewerkt. Ik heb hier ook wel eens met Maarten Rosenberg over gesproken. Dat het wel 
mooi zou zijn. Triodos heeft dat eigenlijk ook wel. Dat is mijn grootste concurrent hier. Triodos heeft een soort Cultuurfonds 
die het gemakkelijk maakt voor culturele ondernemers om te financieren en eigenlijk zou ik dat ook wel willen. Dat we ons 
geld beschikbaar stellen, niet voor de bestaande culturele ondernemers, maar met name voor de nieuwe generatie culturele 
ondernemers om die verder op weg te helpen. En daar zie ik wel een ontwikkeling voor onze bank in weggelegd, want ik vind 
dat Triodos zich daar wel in onderscheidt en die kiezen daar bewust voor. Ze sponsoren niets, wij sponsoren té veel en zij 
hebben wel meer succes. En daar moeten we wel over na gaan denken.  Misschien moeten we een deel van onze 
sponsoring ook op een andere manier beschikbaar stellen. Maar dat is mijn persoonlijke mening, dus daar moeten we intern 
nog maar eens over spreken. Dus dat zie ik wel als.  
 
En daarnaast zie ik de hele culturele sector eigenlijk als een hele belangrijke motor voor Amsterdam, de volledige economie 
van Amsterdam. Dat blijft. We staan internationaal ook echt goed op de kaart, dus onze sector wordt ook steeds 
internationaler. Je merkt ook. Morgenavond hebben wij een gala over Amsterdam Business Board. Die hele avond gaat in 
het Engels. Dus je merkt al dat het steeds internationaler wordt. Toneelgroep Amsterdam die iedere donderdag een 
voorstelling houdt in het Nederland met Engelse boventiteling. Voor internationale gasten, expats. En die is altijd uitverkocht, 
dus dat geeft wel wat aan. Dus deze stad wordt steeds internationaler. We hebben het vaak over de metropool Amsterdam, 
maar ik denk dat het ook een hele goede thuishaven kan zijn voor Rotterdamse ondernemers die zich in Nederland gaan 
vestigen. Dus we moeten wat verder kijken dan alleen maar Amsterdam, het is maar een plaats van 800.000 inwoners, waar 
hebben we het over. En dan gebeurt er nog heel veel. Cultuur zal een hele belangrijke motor blijven. Het blijft groeien, niet 
zo explosief, maar je ziet dat er grote attracties komen, het wordt professioneler, uitgebreider. Rijen voor Madame Tussauds, 
Anne Frank huis, Rijksmuseum gaat open met boven de 1 miljoen bezoekers per jaar, het gaat maar door. Dus ik verwacht 
daar ook niet echt een, zelf in de huidige tijd, we klagen natuurlijk wel veel, maar zo lang ik die rijen zie staan, is het geen 
crisis.  
 
En wat merk je daarvan bij de kleinere culturele organisaties of instellingen?  
Die hebben het zwaar. Maar die hoeven niet om te vallen, omdat ik ook verwacht van de wat grotere instellingen dat ze ze 
helpen. We het hier bijvoorbeeld Cascati, een heel klein theater, maar Toneelgroep Amsterdam treedt daar ook op. Dus ze 
helpen elkaar overleven. Maar ze hebben het wel zwaar, omdat zij als eerste minder subsidie krijgen. Dus wat dat betreft is 
dat gewoon een lastige. En ik moet zeggen dat het centrum steeds elitairder wordt, dus ik merk het niet direct in mijn 
omgeving. Maar ik denk dat de kleine gezelschappen in andere stadsdelen het wel zwaar krijgen. Daar moeten we wel oog 
voor hebben, ook vanuit de coöperatie om dat te stimuleren.  
 
Heb je er ideeën over hoe daar dan aan bijgedragen zou kunnen worden vanuit Rabobank en hoe niet? 
Rabobank kan daaraan bijdragen via de coöperatie. Aan de ene kant zijn we sponsor, maar we stimuleren ook om 
talentontwikkeling in de andere gebieden te stimuleren via onze grote partners.   
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Wat we nu doen is met Cresendo en Caland College kunst en cultuur van onze grote partners aan te bieden. Bijvoorbeeld 
Toneelgroep Amsterdam trainingen te laten verzorgen aan een school. Dus het op die manier aanpakken. Maar we kunnen 
de grote partners ook gebruiken om kinderen uit Oost, Zuidoost en Noord naar het Centrum te halen, zodat ze echt kunnen 
profiteren en genieten van wat daar gebeurt. En daar hebben we een belangrijke coöperatieve rol in, dus dat doen we ook 
en daar praten we al over. Aan de ene kant heb je de commerciële activiteiten, maar de coöperatieve activiteiten zijn 
waardevoller en worden zeer gewaardeerd.  
 
En qua focus vanuit het Coöperatiefonds. Hoe kan die scherper worden gesteld?  
Ik heb mijn focus al gelegd. Ik heb drie thema’s in centrum benoemd: voedsel, talentontwikkeling met ondernemerschap en 
kunst en cultuur. En dat geldt nog niet voor andere markten. Bij de laatste ledenvergadering hebben ze voorgesteld om mij 
te helpen door zelf thema’s te adopteren. Twee ledenraadsleden pakken voedsel op, twee talentontwikkeling met 
ondernemerschap en twee kunst en cultuur. Ze gaan de markt in. Zij gaan vanuit hun coöperatieve bril kijken wat er mogelijk 
is en geven advies aan ons. Beter kan ik het niet wensen, dus zo probeer ik het ook te doen. Dus de thema’s zijn al bedacht, 
maar ik vind wel dat de bank daar nog veel verder in moet. Dat is wel mijn advies, zo van jongens, ik wil mezelf niet op de 
borst slaan, maar kijk wat het hier oplevert en doe het elders ook. Wat ik ook mis is dat andere markten te weinig gebruik 
maken van wat hier allemaal is, het is een grote snoepwinkel. Je ambitie kun je hier zo waarmaken, als je maar gebruik 
maakt van het aanbod. Dus de thema’s zijn benoemd.  
 
Heb je nog bepaalde partijen waarvan je denkt daar zou Rabobank mee kunnen samenwerken?  
We hebben genoeg. Ik denk dat we zelfs te veel hebben. Ik wil klanten erbij, maar dat is puur bancair. Maar qua partnership, 
laten we eerst maar eens kijken of we dit goed kunnen activeren. Daar ben ik heel helder is, het is gewoon te veel en we 
doen er te weinig mee. Stedelijk Museum, Artis, Toneelgroep Amsterdam. Dat moeten we eerst goed activeren, dat doen we 
nog veel te weinig. Dus het is goed zo. 
 
En kijkende naar andere bedrijven, de overheid en dat soort partijen?  
Kijk wat natuurlijk belangrijk wordt, en dat is ook coöperatie, dat we onze grote klanten betrekken bij deze culturele sector. Ik 
was laatst bij de directeur van een giga groot bedrijf hier in Amsterdam en die man die vraagt aan mij, we hebben budgetten, 
hoe kan ik in zo’n culturele wereld komen. Daar kunnen wij natuurlijk uitstekend bij helpen. Het mes snijdt aan twee kanten. 
Hij is een prospect van ons en hij helpt de culturele sector. Dus we moeten proberen mijn netwerk is jouw netwerk, mijn 
klanten zijn jouw klanten. Die klanten die wij hebben, die moeten wij veel meer betrekken bij deze ontwikkelingen. En dan 
denk ik dat een aantal grote partijen wel wil aansluiten. Dat moeten ze ook, het moet groot worden gedragen. En ik zou het 
gewoon fantastisch vinden als grote corporate klanten van ons willen aansluiten bij deze ontwikkeling. 
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Leoniek Veldhuis 
 
Wat zijn huidige trends en ontwikkelingen die jij ziet binnen de Amsterdamse culturele sector?  
Een hele voor de hand liggende is dat partijen meer ondernemerschap moeten tonen, wat dat dan ook mag zijn. En dat 
iedere partij daar op zijn eigen manier handen en voeten aan probeert te geven. Dat is een trend die ik zie. En zo zijn er nog 
meer voor de hand liggende trends. Een trend die ik zelf heel interessant vind, is dat je een soort nieuwe generatie ziet 
ontstaan in de kunst en cultuur sector van mensen die ondernemerschap veel meer vanuit een soort innerlijke beleving 
waarde geven. Die het niet doen omdat subsidiestromen opdrogen, enzovoort. Maar dat veel meer de manier is waarop zij 
invulling willen geven aan hun kunstenaarschap. Dat er heel actief wordt gezocht naar verbindingen met bestaande en 
nieuwe partijen om ervoor te zorgen dat het een soort zichzelf bedruipend geheel kan zijn. En daar zie je best hele mooie 
initiatieven in. En dat vind ik een hele positieve, nieuwe trend. Verder zie ik heel veel verzuring, ‘wat zijn we zielig’ en ik zie 
ook een soort van trend dat we alles wat er bestaat maar in stand moeten houden. Waarbij je je heel erg moet afvragen of 
het haalbaar is en het is misschien juist ook wel heel erg zinvol om daar eens, even los van alle persoonlijke pijn die 
daarmee gepaard gaat, een aardverschuiving in te laten plaatsvinden. Dat kan absoluut zijn waarde hebben. En ik zie toch 
ook bij een aantal instituten nog wel, zeker bij de grote instituten heel veel zelfgenoegzaamheid. Dat in een notendop.  
 
Dit zijn de huidige ontwikkelingen die je ziet. Kijkende naar de gewenste ontwikkelingen. Hoe zie jij een ideale Amsterdamse 
culturele sector? Dit kan zijn over één jaar, maar ook over twintig jaar.  
Ik heb niet zo een plaatje voor ogen, zo van dit is de ideale kunst en cultuur sector in Amsterdam. Ik kan wel een aantal 
aspecten opnoemen die ik belangrijk zou vinden en die aangevuld met nog heel veel dingen waar ik totaal geen zicht op heb 
daar onderdeel van kunnen uitmaken. Als ik kijk naar wat ik belangrijk vind, is dat je een combinatie hebt tussen gevestigde 
orde en rafelrand. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en zeker die rafelrand is heel interessant. Want ik denk dat daar de 
innovatie op een gegeven moment wel vandaan komt en zijn denk ik ook cruciaal om de toekomst van een gezonde sector 
te borgen. Dat is een belangrijk plaatje in mijn ideale wereld. Gevestigde instituten vind ik ook nog steeds heel belangrijk, 
ondanks die subsidie infusen of verzuurdheid die daar zit. Maar het zijn wel de iconen in de stad die uiteindelijk grote namen 
trekken, voor het toerisme heel erg belangrijk zijn en voor de internationale uitstraling van de stad een rol spelen. En ik denk 
dat die elkaar heel erg moeten voeden en beïnvloeden. Dat ze open kunnen staan voor elkaar en beiden heel veel van 
kunnen leren. Ik zie – en is dat kunst en cultuur sector of creatieve sector in Amsterdam – maar dat is dan veel meer 
economische creatieve sector waar kunst en cultuur onderdeel van uitmaakt, ik denk dat je daar als stad veel waarde aan 
moet hechten, in die zin dat dat ook je innovatieve vermogen als stad stimuleert. Dus daar zou ik graag heel veel aandacht 
voor willen zien. En, kom ik ook met zo’n lege term, ondernemerschap in de culturele sector vind ik dan toch wel heel 
belangrijk. En los daarvan is er ook een stuk kunst om kunst. Ik denk dat dat er is en dat er moet zijn en dat dat niet 
noodzakelijkerwijs zichzelf moet bedruipen, zou mooi zijn, maar dat is absoluut geen voorwaarde, maar het is wel belangrijk 
om daar vervolgens ruimte aan te geven. Ik denk dat de instituten daar een belangrijke rol in kunnen spelen.  
 
Hoe kijk je aan tegen de samenwerkingen binnen de Amsterdamse culturele sector? 
De samenwerking is heel erg belangrijk en dat zie je hier bij de bank, bij instituten in de kunst en cultuur sector en heel erg 
op maatschappelijk vlak waar de bank heel actief is. Zodra een organisatie enige subsidie krijgt dan wordt het in stand 
houden van zo’n organisatie een doel op zich. Dan gaat het er niet meer om dat het ooit je droom was om moderne kunst in 
Amsterdam een podium te geven, maar dan gaat het er om dat je je eigen bestaansrecht veilig stelt. Er werken 100 mensen, 
dus dat moeten er 100 blijven. Dan gaan er hele andere dingen spelen. Een van de nieuwe groeisectoren in de kunst en 
cultuur sector is dat heel veel instellingen en instituten willen investeren in educatie. Dat is een nieuw toverwoord.  En daar 
hebben ze allemaal hun eigen programma voor en allemaal op a-locatie in de stad 200 m2 waar educatie gestalte moet 
krijgen. Dat moet iedereen dan weer voor zichzelf hebben, want daarmee profileren ze zich, daarmee stellen ze hun 
bestaansrecht veilig, enzovoort. En daarbij ontbreekt het heel erg aan samenwerking en een gezamenlijke visie. Waarbij je 
ook weer moet oppassen dat dat niet een soort mallemolen of kolos aan beleidachtige zaken wordt. Het mag ook wel een 
redelijk praktisch karakter krijgen. Laatst sprak ik met het Stedelijk en zij hadden een mooie visie op hoe ze educatie breder 
zouden kunnen trekken, het familiedomein konden claimen. Of wij daar voor open stonden om dat op de een of andere 
manier te ondersteunen, nou dat vonden we best interessant, maar zeiden we, we vinden het heel belangrijk dat je niet je 
eigen familiedomein plekje, maar dat je dat doet met een aantal instellingen in de stad. En nou was hun oplossing daarvoor 
en die vond ik wel heel typerend. Dan ontwikkelen wij het en vervolgens organiseren wij een conferentie om te laten zien hoe 
wij dat doen. Maar dat is wel heel typerend, overigens niet alleen voor de culturele sector, dat zie ik ons ook af en toe doen.  
 
Wat zouden gewenste ontwikkelingen zijn om die ideale sector tot stand te brengen?  
Ik denk dat het ook al redelijk aan de orde is, maar dat is het belang van de sector voor een stad als Amsterdam door 
iedereen als zodanig ervaren wordt, door het gemeentebestuur, de ondernemers, de bewoners, et cetera. Dat de waarde 
van een goede creatieve en culturele sector van belang is voor de gezondheid van de stad op meerdere fronten. Maar ik 
denk dat dat in Amsterdam wel meer dan redelijk het geval is, anders dan in heel veel andere delen van het land denk ik dat 
dat hier wel een van de onderdelen van het bestaan is. Ik denk dat het qua subsidiestromen belangrijk is dat er duidelijke 
keuzes gemaakt zijn en die zijn ook al heel helder gemaakt. Wat zijn nou criteria waarom we wel of niet iets doen en welke 
consequenties heeft dat voor instellingen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.  
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Daarnaast aandacht voor educatie en zorgen voor een aanpassing in de generatie die kunst en cultuur belangrijk vindt en de 
laagdrempeligheid die dat met zich meebrengt. Voldoende geld is ook een belangrijke randvoorwaarde. En wat is dan 
voldoende geld en hoe zorg je er voor dat dat geld er ook daadwerkelijk is? Dat is weer een hele andere vraag natuurlijk. 
Maar ik denk dat dat een gemeenschappelijke opgave is voor overheid, bedrijfsleven en inwoners. Alle relevante partijen in 
de stad hebben daar een eigen rol in. Een moeilijke, maar het kan denk ik ook niet anders, maar ik vind het wel eens 
interessant om na te denken welke aanvliegroute je gebruikt om bepaalde onderdelen onder de aandacht van mensen te 
brengen. Wat ik zelf wel ervaar, misschien een heel ander voorbeeld, op de school van onze dochter bijvoorbeeld. Ik weet 
niet zo goed hoe ik het moet uitleggen, maar het gaat er wel eens om wat heb je voor bepaalde dingen over, ook financieel 
gezien. Ik zou het helemaal niet raar vinden, maar heel veel andere mensen kijken daar weer anders tegen aan. Wij hebben 
het financieel helemaal niet verkeerd, dat je daar een andere bijdrage aan levert dan iemand anders. Dat zie ik in de 
culturele sector denk ik ook wel. In educatieprogramma’s denk ik dat het belangrijk is om daar naar draagkracht aan bij te 
dragen. Niet vanuit overheidswegen gestimuleerd, maar ik denk dat je daar wel hele mooie methoden in kan vinden als je 
daar wat verder over nadenkt hoe je dat handen en voeten kunt geven. En dat is niet een panklare oplossing, zus of zo. 
Maar dat vind ik zelf wel interessant om te zien. Een heel ander voorbeeld, in het dorp waar wij wonen, worden kinderen 
gestimuleerd om allerlei sporten te doen op een bepaalde dag, sportdagen om het mogelijk te maken om. Want iedereen 
moet natuurlijk kunnen sporten. Het feit dat dat gratis is, hoeft voor mij helemaal niet. Misschien voor Jantje of Pietje wel, 
maar ik vind het belangrijk dat je daar naar rato aan bijdraagt. Dat vind ik wel een interessant iets. Ik zou bijvoorbeeld weer 
niet zo gauw, heel persoonlijk getint, niet vanuit de bank, maar ik zou niet zo gauw vrienden van worden. Maar ik zou als ik 
ergens gebruik van maak wel een soort bijdrage aan willen leveren, los van het feit of dat specifiek gevraagd wordt ja of nee. 
Maar dat is een persoonlijke noot daarin. Ik vind dat er een wildgroei is aan van alles en nog wat. En ik net ook al zei, als iets 
er eenmaal is, wordt het doel bijna meer om jezelf in stand te houden dan. Eigenlijk zouden we een soort algemene regel 
moeten hebben dat alles na drie jaar, op festival niveau weet ik veel wat, zou je gewoon weer eens moeten zeggen in 
principe doen we het niet, tenzij we daar hele goede redenen voor hebben. Bijvoorbeeld hoeveel openluchtfestivals zijn er 
wel niet. Dat soort zaken. Je moet je afvragen of het allemaal toegevoegde waarde heeft, nog steeds. Zo heb je duizend en 
één theaters in de buitenlucht, maar je moet je wel afvragen of dat nog steeds haalbaar is. Mensen kunnen één keer hun 
geld uitgeven, de overheid kan één keer subsidie geven. En wat voegt het uiteindelijk op macro niveau toe aan de 
ontwikkeling van het culturele leven. Dat kan best veel zijn, want buitenluchtkunst is denk ik heel laagdrempelig en daar ga je 
gemakkelijk heen. Maar zo zijn er duizend en één voorbeelden waar ik denk dat er sprake is van wildgroei.  
 
Dan specifiek kijkende naar Rabobank Amsterdam. Via welke input draagt Rabobank Amsterdam bij aan de ontwikkelingen 
binnen de Amsterdamse culturele sector?  
Nou ik denk dat wij een belangrijke partij zijn als financier, als donateur, als sponsorpartij of vanuit het Coöperatiefonds. Dus 
op financieel vlak. Ik zie voor ons wel een rol weggelegd op het gebied van het stimuleren van het ondernemerschap in de 
culturele sector. Ik denk dat wij, Rabobank kun je niet echt een onderneming noemen, maar ik denk dat wij onze kennis best 
kunnen inzetten om instellingen en instituten te prikkelen op het gebied van ondernemerschap. Dat zou ik heel erg leuk 
vinden. Ik denk dat er voor ons een rol is weggelegd om in die rafelrand te stimuleren, dat kunnen we heel goed doen vanuit 
het Coöperatiefonds. En ik denk dat er een rol voor ons is weggelegd in op wat voor manier wij de creatieve sector in zijn 
algemeenheid stimuleren als bank dan vooral gebruik makend van je bancaire bedrijf en het netwerk dat je hebt.  
 
En heb je er ideeën over hoe de kennis over ondernemerschap binnen Rabobank naar buiten kunt uitdragen? 
Ik denk dat, ik zou graag een soort leergangetje ondernemerschap in de culturele sector willen faciliteren. Zou ik best wel 
interessant vinden. Ik denk dat je via een actieve rol iets kunt doen. En de belangrijkste stap, ik denk dat we daar al best wel 
veel in doen, ik denk dat we er meer keuzes in moeten maken. Eerder minder moeten gaan doen dan meer gaan doen. En ik 
denk dat wij op het gebied van de creatieve sector nog heel duidelijk onze punten moeten slijpen en moeten kijken wat we 
daar in willen doen. Enerzijds die sector als bank goed kunnen bedienen en anderzijds ook maatschappelijk in te investeren. 
En ik denk dat we op het gebied van coöperatief dividend wel heel kritisch mogen zijn om samenwerking te stimuleren. Wat 
gebeurt er nu, gelukkig steeds minder, maar het zoveelste voorleesproject op school, et cetera. Ik denk dat we daar wat 
strakker in mogen zijn en strakkere keuzes in moeten maken. Door middel van criteria, gezond verstand en het verbinden 
van partijen aan elkaar.  
 
En met welke partijen werkt Rabobank samen binnen de Amsterdamse culturele sector? En dan alleen culturele 
organisaties, maar ook overheden, andere bedrijven, fondsen en Amsterdammers.  
We sponsoren, maar dat zijn de partijen waar je heel direct mee samen werkt. We hebben contact met faciliterende partijen 
en relaties mee aan het opbouwen zijn. Mensen kennen en verbindingen tot stand brengen. Het netwerk dat wij in de stad 
hebben, zoveel contacten. En op het gebied van wat doe je dan met de gemeente. Ons beleid is gebaseerd op de koers die 
de gemeente wil gaan varen, dus logisch dat daar raakvlakken in zitten. En waar blijkt dat dan vervolgens uit, dat we juist 
heel vaak gepolst worden om ergens een rol te kunnen spelen als smeerolie of als financiële partij of wat dan ook. Dus we 
zien best vaak dat de gemeente ons vraagt. Tegelijkertijd zie je ook wel weer bijzondere initiatieven ontstaan dat je denkt 
van oeps, we zijn met hetzelfde bezig, maar totaal los van elkaar. Om een praktisch voorbeeld te geven, we zijn nu bezig 
met ‘Maak het mee in Mokum’.  
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En tegelijkertijd heeft de gemeente afgelopen week een soort museumschoolproject georganiseerd voor alle groep achten 
op basisscholen in Amsterdam die twee/drie musea bezochten in Amsterdam. Dat is toch wel jammer, dat had je eigenlijk 
samen moeten doen. Zou dat kunnen is een goede vraag. Je moet niet de illusie hebben dat als de gemeente iets 
ontwikkeld dat ze denkt laten we eens kijken wat Rabobank doet. Ik denk dat wij het hadden moeten weten, ik denk dat wij 
heel goed gefocust moeten zijn als we iets ontwikkelen, iets oppakken. We moeten als een soort modus hebben dat we niets 
nieuws in het leven willen gaan roepen, maar als je eens een scan maakt van je omgeving weet je zeker dat in een stad als 
Amsterdam een aantal partijen die dit al doen en daar moet je bij aansluiten. Of je moet het vanuit marketing perspectief 
doen, dat is anders.  
 
Hoe beoordeel jij de samenwerking met deze verschillende partijen?  
Verschillend. Daar valt niet een algemene lijn in te trekken. Wat zie je gebeuren. Je ziet een aantal partijen waarmee je tot 
een hele intensieve samenwerking komt, zoals het Food Film Festival, dat mag je toch ook wel als kunst en cultuur rekenen 
denk ik. Je doet aan co-creatie om iets tot stand te brengen. Dat is heel anders dan met een Stedelijk Museum die zegt we 
hebben dit en dat, kun je daar zo veel geld voor betalen. Al die vormen van samenwerking zijn er. De ene is heel erg prettig, 
voel je elkaar aan en versterk je elkaar. De andere is een veel zakelijke, autistische relatie. Kijk ons eens cultureel zijn in ons 
eigen gebiedje en als je wil mag je ons wel wat geld geven. Dus dat is heel gevarieerd.  
 
Dan nog kijkend naar de toekomst. We hebben het al gehad over de input van Rabobank in de toekomst om bij te dragen 
aan de gewenste ontwikkeling. Maar zie je nog samenwerkingsverbanden met bepaalde partijen om in de toekomst die 
gewenste ontwikkeling te stimuleren?  
Ik denk dat samenwerking met de gemeente heel belangrijk is en blijft. Daar mogen wij in onze koers misschien nog best wel 
weer eens die herijking plegen bij de meeste dingen die we doen. Ik denk dat het heel belangrijk is om niet meer te gaan 
doen. We gaan niet meer doen, eerder minder doen. Maar we moeten wel duidelijkere keuzes maken. Wat we doen. En ik 
denk dat je veel meer donaties doet, dat je veel meer kijkt hoe je zelfredzaamheid kunst stimuleren. Het zou een 
focusverlegging zijn. Geen donaties, maar meer investeringen. Ik denk dat het belangrijk is om partijen te stimuleren om 
meer samen te werken, dat mag best een soort vereiste zijn bij afspraken die wij maken. Ik denk dat het belangrijkste is dat 
we zeker niet meer gaan doen, maar eerder minder gaan doen. Maar wel duidelijkere keuzes maken.  
 
Dit waren mijn vragen. Heb je verder nog vragen of opmerkingen?  
Ik denk het niet. Nou, niets wat ik denk ik al niet gezegd heb. Maar ik denk dat de focus van hoe kun je volgens een goed 
economisch principe, minder middelen, minder inzet hoe kun je door focus van je aandacht uiteindelijk een groter effect 
bereiken. Er wordt logischerwijs meer beroep op ons gedaan. Dat we zelf niet zullen uitbreiden in onze activiteiten dan wel 
budgetten. Eerder reduceren de komende paar jaar. Hoe zorg je er dan voor dat je de stimulerende rol wel blijft spelen en 
het liefst beter gaat spelen. Dat je niet meer gaat doen, maar wel meer kan bijdragen. En niet zo zeer vanuit ons eigen 
perspectief, maar wat heeft de sector nou nodig om die slag te kunnen slaan. Om daar effecten van te kunnen zien. Daar is 
hulp bij nodig. En de sector is zo divers. En je hebt een aantal sectoren die heel logischerwijs een soort publiekstrekker zijn 
en daarmee zorgen voor allerlei partijen en je hebt een aantal sectoren waar dat veel minder het geval is. Ballet heeft het 
bijvoorbeeld best moeilijk, terwijl klassieke muziek, dat op zich wel heel veel raakvlakken heeft en het Concertgebouw gaat 
zo gemakkelijk.   
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Hans Vernooij 
 
Als eerste de ontwikkelen. Wat zie jij als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?   
Als grootste ontwikkeling zie je dat de overheid zich terugtrekt van subsidie. Je ziet dat Amsterdam daar als culturele stad 
van Nederland daar last van heeft. Een terugtrekkende overheid betekent ook dat musea en theater van alle kanten andere 
middelen gaan zoeken om financiën op orde te houden. Het is al een tijdje aan de gang. Het is vorig jaar natuurlijk al flink 
ingezet. Bedrijven die zoeken de Rabobank ook op van willen jullie graag helpen? Dus ik denk dat dat zoeken niet eens zo 
aan de orde is, maar gewoon keuzes maken als Rabobank. Waar wil je je voor inzetten?  
 
Dat terugtrekken van de overheid, betekent natuurlijk iets voor de partijen. Dus wat zie je bijvoorbeeld bij kleinere 
organisaties, stichtingen?  
Wat ik zie is bijvoorbeeld de Rijksakademie die schreeuwt natuurlijk nu. Die waren heel erg afhankelijk van die subsidie en 
bij een terugtrekkende overheid moeten zij andere bronnen aansporen en op zoek naar andere ‘funding’. Dat doen zij ook 
wel, want ze zijn heel erg bezig met donaties en een foundation waarin geld terecht komt om de continuïteit voor de 
toekomst te waarborgen. Als Rabobank zijnde zeg ik van je kan ze helpen, maar je moet ook kijken van welke continuïteit 
kun je waarborgen? En dat is heel belangrijk, want kijk een mooi voorbeeld is de Stadsschouwburg die we vijf jaar lang 
hebben geholpen. En ja, waar nu het contract verlengd wordt voor vijf jaar. Je bindt je aan een Stadsschouwburg en op zich 
vind ik dat een hele goede gebeurtenis, omdat je bij de Stadsschouwburg drie in één hebt. De Stadsschouwburg, de 
Melkweg en Toneelgroep Amsterdam. Juist dat je dat zo in ene pakt is naar mijn inziens een hele goede. Ook voor 
Amsterdam, want het leeft. Rabobank is een bank die ook niet onbeperkt middelen heeft, maar als je in zoiets kunt 
investeren, je naam daaraan mag ontlenen in de vorm van de Rabozaal. Dat vind ik een hele goede vorm van bijdragen aan 
de cultuur. Je moet ook oppassen dat je de cultuur pakt die voor iedereen toegankelijk is. Als je vormen neemt zoals ballet of 
een bijzondere vorm van schilderkunst of wat dan ook, dan bereik je niet meer, dan betaalt het zich niet terug in publiek. 
Hard nodig om te ondersteunen, als bank zijnde moet je keuzes maken.  
 
Niet dat jij per se zegt van oke, door de overheid worden veel grote instellingen al ondersteund, dus Rabobank gaat wat 
anders doen zoals ballet of schilderkunst.  
Je moet keuzes maken. Je moet als Rabobank kijken hoe je je er als coöperatie in kunt vinden. Niet achter alles aanlopen. 
Maar dat we bijvoorbeeld niet in Carré zitten, vind ik goed. Je hoeft niet overal achteraan. Ik zou liever in kleinere dingen 
willen zitten, dan in de hele grote. Dat je ook toegang hebt met mensen erbij. Met toneel heb je dat natuurlijk. Het is een 
vorm die financieel onder schot ligt, ik denk dat het goed is dat we daar in investeren. Als bank hebben we daar ook profijt 
van, doordat we klanten mee kunnen nemen. Dus dat vind ik een hele goede. Stedelijk vind ik goed in de uitstraling, maar ik 
weet niet of het zo toegankelijk is voor iedereen. Dat zie ik ook bij collega’s, we hebben allemaal kaartjes gekregen. En als ik 
dan om me heen hoor van hoe daar mee omgegaan wordt, dan weet ik niet of dat zo leeft. Maar daar moeten we binnen de 
bank meer aan doen. Het wordt gegeven, maar alleen het geven en een boodschap. Het moet misschien iets meer leven. 
Daar zou als bank zijnde misschien wat meer aandacht aan gegeven kunnen worden.  
 
Ik zit zelf in de kunstcommissie en ik zie hoe moeilijk het is om mensen met kunst in aanraking te brengen. Het leeft of het 
leeft niet en dat leeft bij sommige wel, maar bij heel veel mensen niet. Het prikkelt nog niet. Je probeert ook met de 
kunstcommissie ook aanstichting te geven. Want kunst is volgens ons iets wat mensen bij elkaar moet brengen. 
 
En specifiek op de wat kleinere organisaties, want Stedelijk en Stadsschouwburg zijn sponsoring vanuit het beleid. En meer 
per markt of de kleinere organisaties, hoe kan Rabobank daar aan bijdragen?  
In Amsterdam, zoals de Rijksakademie. Dat is iets wat al een naam heeft in Amsterdam. Je zou iets met de laag daaronder 
moeten zitten om die stimulans dat mensen op den duur kunnen zeggen door hulp van de Rabobank zijn we zo ver 
gekomen. We zijn nu aan het redden. Het zou ook mooi zijn als de laag die daaronder zit, ondersteunt. Maar dat heeft ook 
met kwaliteit te maken, met toekomst. Dat is wel iets waar je als bank zijnde naar kunt kijken. Maar hoe schat je in dat een 
kunstenaar doorbreekt, dat een expositie uitmondt tot iets groots, etc. Kijk en, er kloppen zoveel mensen aan bij Rabobank. 
Je scheidt het kaf van het koren. Maar je zou er wel een aantal dingen uit kunnen halen. We moeten proberen om de leuke 
dingen voorrang te geven. We hebben beneden een expositieruimte. Daar zou iets meer mee gedaan kunnen worden, 
vanuit de kunstcommissie proberen we wat met Delta Lloyd. Maar dat is alleen maar erbij, die paar uurtjes en dan is het 
over. Dat zou vanuit de bank meer aandacht kunnen  krijgen. Kunstcommissie is eigenlijk ook een ondergeschoven kindje, 
als ik zie hoe langzaam het loopt. We komen steeds stapjes verder, we hebben een beleid, een strategie, een visie. We 
gaan ergens vanuit bouwen, dus er komt wel iets, maar op deze manier heeft het heel veel tijd nodig. Maar dan moet ik hand 
in eigen boezem steken. Want ik heb ook niet veel meer tijd, het gaat in de tussenuurtjes en avonduurtjes zitten. Maar de 
contacten eruit zijn heel leuk. 
 
Maar dat het inderdaad allemaal erbij is.  
Voor de kunstcommissie sowieso erbij. Maar als de bank cultuur meer wil omarmen. Kunstcommissie is een onderdeel, maar 
ze zou meer kunnen doen. Maar het moet ook ergens toe leiden. Dus je helpt de culturele sector er mee en er komt 
inspiratie bij de bank of naar toe. Wij hebben een werk gekocht van Barbara Broekman twee jaar geleden. 
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Als je ziet wat voor contacten daaruit zijn en zij vond het geweldig hoe wij er mee omgingen. Dan krijg je er wel iets voor 
terug en zij staat wel in de picture. Als wij ooit een expositie hebben, zou zij daar wat mee kunnen en willen doen. Omdat de 
contacten goed zijn en ze is een goede kunstenares en een Amsterdamse en dat zoeken wij als kunstcommissie. Maar 
nogmaals kunstcommissie is maar klein, we komen vier keer per jaar bij elkaar en onderhouden onze collectie goed. Zijn 
bezig alles op orde te houden en hebben onze handen daar al vol aan.  
 
Maar Rabobank, ze proberen het overal. Waar ik vandaan kom heeft de Rabobank een schilderij gekocht van een 
plaatselijke kunstenaar en hij is bekend in de omgeving. Het geeft iets eigens, iets gunnend en dat is goed.  
 
En kijkend naar de toekomst, hoe zou de Amsterdamse culturele sector zich moeten ontwikkelen om bloeiend, duurzaam en 
sterk te zijn?  
Ze moet onderscheidend zijn, maar dat is makkelijk gezegd. Wat is tegenwoordig onderscheidend, vooral in de kunst. Er zijn 
zoveel mensen bezig. Wat ik niet als kunst ervaar, maar wel heel erg trekt, is musical. Maar dat is wel een groot gedeelte 
van ons publiek natuurlijk, wat daar graag naar toe gaat. Maar bij mij gaat het juist iets verder. Persoonlijk vind ik toneel heel 
mooi. Wij hebben zelf in onze klantenkring een Foundation van oude instrumenten die concerten geeft. Mijn klantenkring 
vindt concerten, musea heel mooi. Bijvoorbeeld een hermitage met elk half jaar een nieuwe expositie.  
 
En hoe kijk je aan tegen de verhoudingen tussen grote, internationale iconen en alles wat daar omheen zit, zoals de kleine 
stichtingen of de rafelrand van de Amsterdamse culturele sector? 
We hebben het Stedelijk natuurlijk nu, waar wij hoofdsponsor van zijn. Maar ik zou niet ook nog eens naar een Van Gogh 
gaan of een Rijksmuseum. Ik zou verdeling willen hebben, iets op theatergebied, musea, moderne kunst, zoals het Stedelijk 
en nog een andere uiting van cultuur. 
 
En met het coöperatiefonds. Dit is sponsoring, maar juist de kleine stichtingen en organisaties. 
Ja, maar goed. Dan ga je meer naar exposities ofzo, die trend. Dat is zo groot.  
 
Dat is ook het probleem van Rabobank. Hoe kan zij focus aanbrengen in alles wat er aangevraagd wordt. Dat is mede door 
alles wat door de bank als positief wordt ervaren en hoe gaat zij daar op inspelen? 
Ik zou zelf. Wat een beetje ondersneeuwt is de ambachtelijke culturele sector. Daar zou ik in willen investeren, want zij 
hebben het moeilijk, maar hoe benader je dat. Je moet kaf van het koren onderscheiden. We hebben nu opnieuw vijf jaar 
getekend met Stadsschouwburg. Dat had ook iets totaal anders kunnen zijn, ik bedoel dat je de Stadsschouwburg al gehad 
hebt en dat je zegt, juist wel switchen naar een andere schouwburg. Een Kleine Comedie bijvoorbeeld, want dan kom je daar 
weer in de picture. Hoewel de Rabozaal wel heel sterk is. Maar de Kleine Comedie is meer cabaretachtig, wat ook erg 
momenteel is. En daar doet Rabobank helemaal niets mee. 
 
Dat ze vooral bij sponsoring gaan kijken van wie komen daar.  
Cabaret is heel breed. Maar het is gekleurd. Wil de Rabobank achter uitspraken staan die daar gevormd worden. Maar ik 
denk dat als een Kleine Comedie of kleinere zalen die onder druk komen, daar zou Rabobank in kunnen investeren. Maar 
wel andere uitingen van kunst. Musical moet de Rabobank denk ik niet doen. Al had je een Soldaat van Oranje gehad, dat is 
qua kwaliteit. Maar had je achter Andre Hazes willen staan? Maar heel vaak gaan persoonlijke meningen, het gaat om 
smaak. Over smaak valt niet te twisten. Sommige zaken zijn heel goed, maar die vind je niet mooi. En sommige dingen zijn 
minder, maar die vind jij dan heel mooi. En dat is cultuur. Ik weet niet of je cultuur als eens in blokken hebt gedaan. Er zijn 
zoveel uitingen van cultuur. En ik zou daar. Misschien is het voor de stad juist heel goed om eens te kijken wat bieden wij 
aan cultuur aan allochtonen. Wat zoeken de allochtonen, wat maken zij, wat doen zij en waar zijn zij mee bezig? Dat is een 
hele grote groep in Amsterdam. Als je bijvoorbeeld naar Oud-West kijkt, wat daar gebeurt.  
 
Dan kom je waarschijnlijk toch meer in de markten terecht met wat daar gebeurt. Dat zal minder toegankelijk zijn. Maar het is 
belangrijk voor de leden en klanten van Rabobank zelf. Niet alleen andere mensen die ze wil bereiken, maar ook de 
omgeving van de leden en de klanten. Nu komen die mensen vaak op religieuze manieren bij elkaar. Daar wil de Rabobank 
zich niet aan. Maar er zijn misschien wel culturele uitingen in de vorm van muziek, theater of koren. Koren zouden ook 
aandacht mogen krijgen. Ik weet dat er in Amsterdam ook zang- en koorgezelschappen zijn die best wat ondersteuning 
nodig hebben. Daarin zou Rabobank een belangrijke schakel kunnen zijn en bij koren praat je vaak over 50 tot 60 man. En 
als je een kwaliteitskoor hebt, verspreid dat zich ook weer.  
 
En stel dat Rabobank daar aan zou bijdragen. Wat zijn volgens u criteria waar het aan moet voldoen? Niet zomaar een zak 
geld om 2013 te overleven. Naast dat het duurzaam moet zijn en een investering moet zijn.  
Het is cultuur. Je moet het zien als een uiting en het vergaat ook weer. Sommige dingen van het verleden, bepaalde shows 
die zijn er vijf jaar en dan is het weer weg. Je moet kijken wat past bij ons en kwalitatief moet het sowieso goed zijn. En het 
moet iets toevoegen. Niet dat er al 50 van zijn. Dan kom je weer op onderscheidend. Oh wat leuk. En het moet gericht zijn. 
Er moet een bepaalde gedachtegang achter zitten. Niet dat je zomaar een concert hebt en daarna is het over. Dat klinkt een 
beetje kort door de bocht. 
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Niet dat het per se duurzaam moet zijn, maar wel met een visie, een achterliggende gedacht is gemaakt.  
Ja, je zou bijvoorbeeld in de muziekwereld wel ondersteunend kunnen zijn. Dat je bijvoorbeeld iets met DJ gaat doen. Armin 
van Buuren. Die maakt het heel groot. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam, ik weet niet wat er gaande is. Maar Amsterdam is 
een uitgaansstad. Kijk maar wat er zaterdagavond aan de gang is. Paradiso, Melkweg en concerten. Er is heel veel en dat 
draait kennelijk goed. Wat pak je dan mee. Dat is ook weer een groep, die muziekwereld. Dat zal best wel moeilijk zijn. Je 
gaat er geen geld insteken als  je denkt over twee jaar is het weer weg.  
 
En wat u zegt het is een groep waar het al goed mee gaat, maar betekent dat meteen dat Rabobank daar niets mee moet 
doen?  
Nee, maar je zou wel kunnen kijken van iets wat zich als groep aanbied. Die heeft een bepaalde visie en wil iets bereiken en 
dat kunnen ze niet zonder financiële middelen. Dan zou het best mooi zijn als Rabobank dat kan ondersteunen.  
 
Ik zie het liever breed dan. En dat gebeurt nu. Want wat we nu hebben is goed, maar als je kijkt naar hoe wil je mensen 
betrekken en hoe wil je er een naam op geven en de lagen van je klanten bereiken. Kijk bijvoorbeeld naar Artis. Is het 
cultuur? Ik vind van niet. Het is vermaak en het is natuur, geen cultuur. Maar daarmee bereik je wel. Als je Artis hoort, krijg je 
bij de mensen een smile. Ze hebben er een goede gedachte bij. Maar het zou ook bij andere dingen, die goede gedachte, 
zoals moet je wel krijgen. Ik denk dat de Stadsschouwburg ook al positief klinkt. Bekend, maar ook positief. Maar in die 
onderlaag zijn ook veel zaaltjes, maar goed de markt is zo groot. Van waar kun je helpen. Bijvoorbeeld in het theater kan iets 
meer georganiseerd worden. 
 
En andere middelen. Rabobank heeft financiële middelen. Maar wat kan ze qua kennis en expertise. Rabobank wil niet 
alleen financieel iets betekenen, maar ook de kennis delen. Bijv. qua ondernemerschap bij individuele kunstenaars en 
organisaties die daar behoefte aan hebben. 
Dat is het punt he. In de sport doen we niets individueels, maar de organisaties. Natuurlijk geeft dat veel meer kracht, want 
daarmee bereik je meer dan met een persoon en dat is goed. Ja, dat Rabobank niet individuele kunstenaars ondersteunt, 
maar gezelschappen of academie. Bijvoorbeeld wat we met de Rijksakademie doet. Of een groep die probeert verder te 
komen in een bepaalde samenstelling. Maar met cultuur is ook iets wat niet zo tastbaar is. Het is minder tastbaar. Ik vind dat 
de bank heel erg moet kijken van wat zijn veranderingen en waar wil men in bijdragen.  
 
En zijn daar specifieke?  
Weet ik niet. Je ziet bij muziek ook dat er nieuwe stromen komen. Met schilderen. Dat is constant in beweging natuurlijk. 
Andere vormen van uiting in beeldende kunst, daar zou je naar moeten kijken. Dat aangrijpen. Maar we moeten het niet zelf 
doen, maar kijken naar instanties die dat bevorderen. Waar je ziet van zij hebben voor de komende jaren wat leuks in petto 
en dat willen we ondersteunen. Ik denk niet dat we op de stoel van moeten gaan zitten, maar wel moeten kijken wat biedt 
kansen en wat is leuk. Als je ziet wat wij via de site binnenkrijgen, waar iedereen mee bezig is. Kunstenaars individueel, daar 
kopen wij een werk van. Zoals met Barbara Broekman, je omarmt haar en je koopt een kunstwerk van haar. Zo moeten we 
ook naar een volgende stappen dit jaar. Dat is onze taak, niet van Rabobank. Ik denk dat wat wij doen en nog te kort doen is 
het zelf creatief denken. Er is creativiteit in de financiële wereld, maar we kunnen meer onze nek uitsteken. Niet bij de grote 
dingen, maar bij de kleinere projecten voor een paar jaar. Als je vijf of tien dingen hebt, zou heel mooi zijn. Dat kun je in de 
wijk uitvergroten. We hebben genoeg middelen, toerijkingen voor de kunstenaars. Hoeft niet alleen geld te zijn, kan ook 
aandacht zijn. Ik vind wel dat als je met cultuur iets pakt het iets nieuws moet opleveren. Kijk iemand die al 20 jaar aan het 
schilderen is. En die eigenlijk niet onderscheidt dan heb ik er niets mee. Ik vind Barbara Broekman, die triggerde met haar 
tentoonstelling de mensen. Het zou heel leuk zijn als medewerkers naar ons toe komen en zeggen we hebben zulk mooi 
werk gezien, ga daar eens naar kijken. Ga daar eens naar toe.  
 
Bij het Coöperatiefonds zijn het de ledenraadsleden die kennis hebben van de culturele sector in hun markt. Maar wellicht 
kan het breder worden getrokken en dat het meer gaat leven onder de medewerkers.  
Nouja kijk, we zeggen het heel gemakkelijk. Ze komen weleens met werken van mensen, maar bij de kunstcommissie moet 
het ook aan kwaliteit voldoen. Ik denk wel in de uitingen van waar mensen mee bezig zijn op cultureel gebied, muziek, etc. 
dat je die op een goede manier aandacht moet geven. En ook nog een financieel ondersteunen. Je kunt geld stoppen in 
grote projecten, maar ook bijvoorbeeld tien kleine projecten en de volgende twee jaar weer andere. Vijf in een jaar. Dat vergt 
creatieve denkkracht, is dat het waard. Wil je er mee bezig zijn. Bijvoorbeeld het ondersteunen van de Stadsschouwburg, 
Artis of Stedelijk Museum dat spreekt veel makkelijker dan dat je zegt we ondersteunen het koor van Gilde Amsterdam. 
 
Maar dat is wel echt het verschil tussen sponsoring en het fonds.  
Maar wil je op cultureel gebied dan ook helpen. Ik denk dat we daar moeten kijken, wat voegt iets toe aan Amsterdam, als 
stad. Rondleidingen bijvoorbeeld, dan is het leuk om te kijken wat zijn dat voor mensen, wat doen zij en wat pakken zij op? 
ArtZuid is ook een leuke uiting. Dat je dat kunt ondersteunen, dat is echt iets van de stad. Dat is echt iets wat mensen 
voelen. Maar vergis je niet, want we zitten ook in de omgeving van Amsterdam. En daar gebeurt cultureel ook heel veel, 
maar heel kleinschalig. Een plaatselijke toneelgroep, leuk, maar dat schiet niet op.  
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Als je dat wil, moet je daar andere afspraken mee maken. Dan zeg je hier heb je wat geld. Je zult echt een verdeling moeten 
maken. Als je echt iets leuks wil doen, dan moet je de nieuwe dingen. Als je zegt je wil wat, moet je zelf naar de 
kunstacademie en kijken wat daar gebeurt. Meer de nieuwe dingen oppikken. Maar wat is interessant en wie bepaalt dat? 
 
Met het fonds. Dat wordt hier aangevraagd. De afdeling geeft een advies en de ledenraadsleden beslissen. Zij hebben het 
laatste woord. Bij sponsoring gaat het om win-win situatie. Wat hebben beide partijen te bieden. Voor mij hoeven ze niet per 
se iets te bieden, maar je moet komen tot: wat goed dat we dat ondersteund hebben. Of omdat we het een goed initiatief 
vinden. Je hebt verschillende richtingen waar je naar toe kan.  
 
Cultuur is in Amsterdam een hoogstaand feit. De Rabobank doet al aardig veel, al weet ik het niet ten opzichte van andere 
banken. Die visie is het allerbelangrijkst. Hoe de visie is geformuleerd. Als dat alleen maar is win-win, dan kom je er niet. Wat 
mij betreft moet in de visie voor cultuur staan dat het vernieuwend, onderscheidend moet zijn. Dat is een belangrijke 
eigenschap. Waar komt publiek op af? Op nieuwe dingen, prikkels, andere dingen. En ik denk dat dat het uitgangspunt moet 
zijn. En dan mag het soms best iets zijn waar je geen vertrouwen in hebt. Maar het is ook wel eens leuk om je nek uit te 
steken wat nu nog niets is, maar juist over twee of drie jaar. Dan kom je weer bij die schilder die al 20 jaar bezig is dat kan 
veel te gemakkelijk zijn. De veiligheid bij Barbara Broekman hebben we ook gezocht bij van het is mooi, maar het is ook door 
collega’s ingefluisterd. Hoe mooi is het om dat dan binnen de bank te krijgen, dat geeft een goed gevoel. Dat moet je 
hebben.  
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Ik zou graag vernemen van je wat je stappen zijn. Hoe je er mee verder gaat en wat je ziet of wat je hoort. Dat is 
belangstelling vanuit de kunstcommissie om te kijken waar kunnen wij naar kijken, waar jullie niet naar kijken. Wij kijken naar 
beeldende kunst, maar dat is iets voor ons, omdat wij onze collectie willen waarborgen en uitbreiden. Ik hoor wel graag van.  
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Ronald de Wilde  
 
Voor opname  
Doelstellingen van Rabobank. Verdiepen, verbreden, verbinden. Aanwezigheid, zichtbaarheid en wat doet het voor je 
reputatie en imago in de stad. Dat zijn de belangrijkste en de rest is daar aan afgeleid. En onze strategie en aanwezigheid in 
de culturele sector. Ik heb vorig jaar april een visienota geschreven waarbij ik een visie op onze aanwezigheid in de stad 
vanuit een aantal invalshoeken heb belicht, waaronder de culturele sector.  
 
Wat zijn huidige trends en ontwikkelingen die jij binnen de Amsterdamse culturele sector ziet?  
Te veel aanbod. Aan de andere kant heel gevarieerd en dat is ook heel aantrekkelijk. Schoorvoetend wat meer 
samenwerking tussen de verschillende culturele partijen wat eerder nog vloeken in de kerk bleek te zijn. Erg 
subsidieafhankelijk, 90-95% en nu bezig om te ontdekken wat het betekend om te ondernemen en wat dat voor hun 
verdienmodel betekent. En daarbij eigenlijk nog moeten leren hoe je met het bedrijfsleven omgaat en wat de belangen daar 
zijn en wat je daar als culturele instelling kunt bieden. Wat opvalt en dat staat ook in die nota waar ik net aan refereerde, wat 
eigenlijk ook uit bronnen van de gemeente komt. De Amsterdammer veel van zijn vrije tijd in de stad verblijft en dat geldt 
vooral voor de meer autochtone Amsterdammer denk ik. Ze houdt echt verband met het culturele erfgoed van Amsterdam en 
daar gaat het hart sneller van kloppen, emotionele band. En dat is voor ons belangrijk geweest om juist voor kunst en cultuur 
te kiezen en ons daar aan te verbinden als Amsterdamse partij en niet bijvoorbeeld aan sport, zoals je in Rotterdam meer 
zou doen. Want daar hebben ze ook wel cultuur, maar een grachtengordel kennen ze niet, want die stad is platgegooid in de 
Tweede Wereldoorlog. Daar is een hele andere mentaliteit. We hebben bewust gekozen voor en op zoek gegaan naar wat 
past die Amsterdammer. Om daarmee heel dicht bij die Amsterdammer en zijn emotie te kunnen komen. Aan de ene kant. 
En aan de andere kant door dat te doen ook bij te dragen aan de sociaal-maatschappelijke-economische ontwikkeling van 
Amsterdam. Er komen natuurlijk miljoenen toeristen op kunst en cultuur af en die worden nu steeds beter bediend. Dat is 
nog een andere trend, omdat de stad eindelijk heeft ingezien dat als het gaat om ATCB, Amsterdam Marketing City, City 
Marketing, noem maar op dat echt in een hand moeten gaan organiseren. En ook alles wat er gebeurt ook naar het 
buitenland toe en andere bezoekers in Nederland weten te ontsluiten, zodat het aantrekkelijk is van wauw, dat is er allemaal 
en een weekendje Amsterdam levert me heel veel op als ik daar in geïnteresseerd ben. Dat Amsterdam internationaal bij de 
top 20 Europese steden wil blijven behoren, omdat dat garant staat voor op termijn nog steeds werkgelegenheid en dus 
welvaart en inkomen van dit gebied. En dan blijkt dat de aanwezigheid van internationale bedrijven en ook het handel doen 
met het buitenland vanuit Nederlandse bedrijven is daar natuurlijk heel cruciaal in. En de aantrekkelijkheid van Amsterdam 
zit ‘m voor een deel ook in de aanwezigheid van een florerende kunst en cultuur sector, dus die moet ook goed onderhouden 
en ontsloten worden. Dat proberen ze nu steeds beter te doen en dat lukt ook, want dat begint zijn vruchten af te werken. 
Getuige ook een prijs, het feit dat Amsterdam naast Los Angelos dit jaar juist vanwege die citymarketing en die culturele 
invalshoek tot toeristenstad nummer twee is gekozen. Dus daar zie je dat in terug. Maar er valt nog heel veel te doen, want 
er is wat dat betreft een redelijk overaanbod.  
 
Ik ben ook heel benieuwd naar hoe jij kijkt naar de keten tussen producent en consument in de Amsterdamse culturele 
sector.  
Ik denk dat daar een betere afstemming moet, dat dat gaat vragen op een betere afstemming op elkaar. Want daar waar je 
produceert vanuit een subsidiegedreven invalshoek, betekent dat het feit dat je een bepaald aanbod kunt doen cultureel, 
creatief, dat dat het doel nummer één is en dat er dan toevallig ook nog mensen zijn die daarvoor willen betalen is 
meegenomen. Wat je gaat zien is dat door vermindering van subsidie ‘Shit, ik heb betalende bezoekers nodig’ en ‘Hoe ga ik 
die dan interesseren?’. Het gaat wat betekenen voor het consumptieproces. Maar tegelijkertijd zie je dat er door de 
economische situatie minder geld beschikbaar komt om te consumeren, dus je moet ook enorm meer gaan concurreren met 
elkaar. Dus dat vraagt ondernemerschap. Dan zie je dat is lastig. Het zal mij niet verbazen dat als, ik hoop het niet, maar als 
de economische situatie nog een paar jaar zo zal blijven dat er links en rechts in deze kunst en cultuur sector in Amsterdam 
nog wel het een en ander staat te gebeuren, omdat een aantal partijen het gewoon niet volhoudt. Ze hebben een te duur 
apparaat of een programmering die onvoldoende op betalende bezoekers is afgestemd.  
 
Heb je enig idee hoe dat meer ontwikkeld zou kunnen worden dat ze meer naar elkaar luisteren? 
Daar zouden wij als Rabobank natuurlijk, maar dan zit je enerzijds op consultancy, een positieve rol in kunnen spelen. Dat 
zou bijvoorbeeld kunnen door een conferentie te organiseren waar je verschillende partijen aan het woord laat om 1. Besef, 
awareness. 2. Hoe ga je er dan mee aan de slag? Partijen in Amsterdam te helpen. In feite klant- en marktgericht denken en 
handelen. Daar zouden wij een rol in kunnen spelen als makelaar en wellicht als dat aan de orde zou zijn als bank. Dan zou 
je vanuit je maatschappelijk coöperatief een makelaarsfunctie kunnen spelen en vanuit je coöperatief bankieren rol, dan zit je 
meer op het bankieren zelf, zou je, dat gaat natuurlijk hand in hand, kunnen kijken hoe je daar met je dienstverlening kunt 
helpen.  
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En verder qua huidige bijdrage van Rabobank. Via welke input draagt Rabobank op dit moment bij aan de culturele sector?  
Nou we stoppen er heel veel geld in. Via sponsoring, maar ook via donaties. En daar zijn die partijen uitermate blij mee en 
aan ons de uitdaging om daar wat meer vanuit welbegrepen eigenbelang te benutten. Dus daar hebben ze nog een 
opdracht. Maar het helpt ons. Nee, ik moet het anders zeggen. Het stimuleert ook die instellingen om nadrukkelijker 
bijvoorbeeld na te denken over hun eigen bezoekers van de toekomst wat voor een deel multiculturele inwoners van 
Amsterdam zullen zijn, gegeven de bevolkingssamenstelling. En dat het dus ook belangrijk is om vanuit die commerciële 
invalshoek, maar ook vanuit de sociale cohesie of leefbaarheid in de stad om ook die brug te slaan naar die multiculturele 
mensen, inwoners. Want dat doen ze nog veel en veel te weinig. Het zijn overwegend toch de grachtengordel, van oudsher, 
toch een beetje de blanke, elitaire, betalende bezoeker. En daar ga je het niet mee redden. Nou dan zie je dat de 
Stadsschouwburg daar een van de voortouwnemers is met een gevarieerder aanbod te ontwikkelen en aan te bieden qua 
programmering naast podiumkunsten als het gaat om Toneelgroep Amsterdam of andere toneelgezelschappen onder de 
naam ‘Expanding Theatre’. En nou je ziet dat iedereen daar op zijn manier stappen in aan het zetten is. Wij hebben 
bijvoorbeeld ‘Maak het mee in Mokum’. Daar ben ik dan zelf de bedenker van. Om te kijken of je meerdere partijen bij elkaar 
kunt brengen, in dit geval educatief. Om de handen in elkaar te slaan en daarmee ook samenwerkingsverbanden te leggen 
die de stad ten goede komen, maar ook henzelf in dat opzicht.  
 
En de partijen waar Rabobank mee samenwerkt binnen de culturele sector, zowel culturele organisaties, overheden, andere 
bedrijven, de markt en Amsterdammers?  
Fondsen, zelf werk ik niet met fondsen samen. Het zit ‘m op een aantal individuele, dat zijn dan meer de vermogende 
particulieren die je overal in netwerken tegenkomt. Meer de influentials in de stad. Het zijn vooral directies van instellingen en 
dan natuurlijk de eigen partners waar we samenwerkingsvormen mee hebben. En mensen die daaraan gelinieerd zijn. En 
dan blijkt dat bijvoorbeeld de Stadsschouwburg, die is bezig om in de oude zaal op het podium schilderijenvoorstelling te 
maken waar een vijftiental schilderen besproken worden. Zijn in gesprek met Rabobank Nederland om vanuit de 
kunstcollectie te kijken of dat vijftien werken van Rabobank kunnen zijn. En dan blijken dat weer van een of meerdere 
kunstenaars die dan ook weer bij de Rijksakademie in Amsterdam hebben gestudeerd, waar wij ook weer een samenwerking 
mee hebben. Nou en dan op die manier dan zie je allerlei relaties en samenwerkingen weer ontstaan. Of een Rijkakademie, 
die zit om de hoek bij Artis, waarbij kunstenaars in het verleden werken over Artis hebben gemaakt. Hoe kun je die artistiek 
bij elkaar brengen waardoor er uiteindelijk een meerwaarde ontstaat voor de bezoekers van Artis. Zo zijn er allerlei 
dwarsverbanden. 
 
We hebben minder contact met gemeente als het gaat om allerlei gemeente afdelingen die hier blijkbaar iets mee zouden 
moeten. Het is meer dat we ons eigen pad kiezen met de kunst en culturele instellingen en de netwerken die daar omheen 
hangen en bedrijven en individuele personen. Ik kijk er even naar positionerend, staan we op de kaart, dat kan beter, dat kan 
altijd beter. Maar we moeten vooral nu, vind ik, meer de aansluiting zoeken naar onze klantenportefeuilles en de 
marktwerking die dat heeft vanuit de doelstellingen die we als bank hebben. Daar kijk ik dan misschien iets anders naar dan 
andere collega’s, maar daar valt nog het nodige te winnen. Als je daarvoor de gemeente nodig hebt of andere marktpartijen 
om dat te kunnen bereiken, dan zoeken we de samenwerking op. En anders is het alleen maar verlies van focus, energie en 
geld. We zijn er namelijk niet om Amsterdam te bevredigen om het bevredigen. Dat ligt een beetje dan opgesloten in de 
vraag of in. Het gaat ook om wat wij belangrijk vinden dat wij kunnen toevoegen en niet alleen om wat de stad saldo vraagt. 
Daar moet van twee kanten een wederkerigheid in zitten en anders moet je het niet doen.  
 
Kijkend naar de doelstellingen van Rabobank Amsterdam. Is er bepaalde input die Rabobank Amsterdam daarbij kan 
leveren of bepaalde samenwerkingen die volgens jou nog moeten ontstaan? 
Het leuke is dat wij natuurlijk door de hele stad vertegenwoordigd zijn en natuurlijk heel veel klanten hebben. En de mate 
waarin wij onze klanten goed kennen en ook weten wat zij zelf willen, zijn wij in staat om vanuit onze coöperatieve filosofie 
klanten aan elkaar te verbinden of klanten te verbinden aan partijen of individuen binnen de kunst en culturele wereld 
waardoor er meerwaarde ontstaan. Daar zouden we nog meer energie in kunnen stoppen, want uiteindelijk als het dan die 
klanten goed gaat, dan gaat het ons ook weer goed. Dat geldt hun business of hun aanwezigheid in de stad. En als het 
daarmee economisch beter gaat of kunstcultureel beter, want er zit natuurlijk een economische component aan wat ik al in 
het voorgesprekje probeerde aan te geven. Dan gaat het de stad goed en dan gaat het ons ook goed als bank. Dus daar is 
nog het nodige te winnen en dat valt dan ook weer terug op het netwerk en je klanten.  
 
Heb je er bepaalde ideeën over hoe dat versterkt zou kunnen worden? 
Nou ik denk dat wij al wel een lijst van misschien wel dertig instellingen kunnen benoemen en dat als wij daar met elkaar 
voor gaan zitten, en wie zitten daar in de directie, welke bedrijven zijn daar aan verbonden. En je zou dan bijvoorbeeld kijken 
naar wie kennen we daarvan en wie kennen we nog niet en wie zouden we willen kennen en welke overlap zit er, dat je een 
heel patroon zou kunt ontwaren waar je wederzijds voordeel mee kunt doen. Dat hebben we in die mate zijn we daar wel 
mee bezig en we zijn bezig met een top 500 database te bouwen. En op dat niveau zit je op tweede of derde graat niveau 
die dwarsverbanden kunnen we nog wel beter in kaart brengen. Maar goed, dat heeft allemaal tijd nodig. Dan kun je van 
daaruit ook kijken als je iets wil beïnvloeden of ergens aan bijdragen, wie zou ik daar dan het beste voor kunnen benaderen.  
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En kijkend naar het coöperatief dividend. Dat zijn natuurlijk vaak de wat kleinere partijen die op dit moment een donatie 
krijgen, een eenmalige bijdrage. Vanuit andere collega’s die zeggen al het moet meer een investering worden in plaats van 
een donatie.  
Daar ben ik het niet mee eens. Nee kijk, sponsoring dat is echt, dat vind ik een investering. Omdat je feitelijk een zak met 
geld of kennis en inzicht en tijd en energie beschikbaar stelt en daar wil je wat voor terug hebben. Donatie is echt van hier ik 
wil jou helpen. Dat hoeft niet altijd met geld te zijn en daar wil ik eigenlijk niets voor terug hebben. Maar ik zou het wel op 
prijs stellen als je goed over mij spreekt of mede mogelijk gemaakt door mijn logo plakt of zoiets. Maar dat is het dan wel. 
Dus ik denk dat het wel belangrijk is om keuzes te maken. Dat het geld niet op de grote hoop gaat en dat je daar juist die 
culturele instellingen, partijen of persoon. Nou we willen niet persoon sec helpen, maar dat het er om gaat. Kijk de basis 
filosofie van de Rabobank is ‘Mensen helpen zichzelf te helpen’, dus het stimuleren van zelfredzaamheid en 
ondernemerschap. Ik zou in dat opzicht dan ook mijn donatiegelden inzetten. Zodat het vanuit de basis, vanuit de kern van je 
filosofie een bijdrage kan leveren en daarmee ook versterkend werkt. Want dan bouw je iets duurzaams op. Dus anders blijft 
het geld weggeven als Sinterklaas en uiteindelijk weet je ook niet of het echt heeft bijgedragen. Dus ik ben wel heel kritisch 
op waarom en waar geef je dat geld aan uit. Maar dat geld is in beginsel niet een investering, dus ik vind dat het ook om 
kleinere bedragen moet gaan.  
 
Heb je er bepaalde ideeën over wat voor eisen, criteria er moeten zitten aan organisaties. Waarom wordt wel of niet 
toegekend? 
Ik denk dat het in ieder geval zelfredzaamheid moet stimuleren. En dat kan zijn dat je een partij ondersteunt waarvan het 
programma is om andere hulpbehoevenden te helpen. Nou dat is in dat opzicht prima, maar dan heb ik liever dat wij dat 
programma steunen via die partij dan dat wij die partij zelf steunen. Als je de nuance begrijpt Dus ik kan jou wel geld geven 
en dan kan jij bepalen wat jij met dat geld doet. Maar ik zeg nee, jij hebt tien programma’s en dat ene van die tien daar wil ik 
mijn geld aan uitgeven. Dus ik ga een stapje verder, omdat ik dan weet, en dan kan ik dus ook zien wat het effect daarvan is. 
Of het echt bijdraagt of niet. Dus misschien dat collega’s dat meer om investeren verstaan, want dan zie je een resultaat. 
Want uiteindelijk wil je dat wel zien, je wil wel zien dat het wat oplevert, want anders ben ik alleen maar bezig om jouw salaris 
te betalen en daar wil je een donatie niet aan weggeven. Dus het mag van mij concreter en naar partijen gaan die een goede 
naam en faam hebben en in dat opzicht in Amsterdam ook echt wat bijdragen. En dat het niet is ter vervanging van subsidie 
als het gaat om kunst en culturele sector.  
 
En kijkend naar of het dan uiteindelijk iets heeft bijgedragen. Hoe kan Rabobank naar de toekomst kijken? 
Ik vind dat wij dat mogen doen. Dat wij de partijen waar we geld aan geven ook om verantwoording mogen vragen. En ik 
weet wel, donatie is een bijdrage om niet. Maar misschien is dat dan een criterium, dat jij na een jaar wil weten van wat heeft 
het opgeleverd, wat is het effect daarvan. En dat zou misschien best naar kunnen leiden dat je zegt dat is heel mooi, zijn we 
blij mee en gaan we nog een keer doen. Terwijl we nu feitelijk elke keer over eenmalige bijdragen praten.  
 
Heb jij nog vragen of opmerkingen?  
Nee, ik denk dat. Ik zal je die nota sturen. Als je die leest en als je dan nog vragen hebt. Daar zul je een deel van dit ook wel 
in terug vinden. Het tweede is dat wat ik je in het begin schetste. Dat als je kijkt naar de culturele sector, dat ik het nooit los 
kan zien van onze eigen bedrijfsdoelstellingen. En dat met een coöperatieve bankiersbril op. Dat betekent eigenlijk dat het 
duurzaam moet zijn en wederkerig. Wederkerig betekent dat als wij onze klanten er zakelijk of particulier een plezier mee 
kunnen doen. Dat in die wederkerigheid de instelling waar je die samenwerking mee aangaat of hebt dat die daar ook van 
profiteert. Want op het moment dat ik bij Artis in staat ben om via een lidmaatschap of sponsoring van een businessnetwerk 
een bijeenkomst in Artis te houden, gaan er heel veel ondernemers naar Artis toe. Daar help ik Artis mee, want die heeft 
daarmee een unieke kans om iets van zichzelf te laten zien, zichzelf positief te presenteren. Dat zijn allemaal 
dwarsverbanden waar we best nog wat handiger in kunnen worden. Dat bedoelde ik eerder met daarmee kunnen we onze 
klanten helpen. Want uiteindelijk gaat het er wel om om de bal rond te blijven spelen, het is net voetbal.  
 
Weet je, iedereen die jij spreekt vanuit de Rabobank, zit er namens de Rabobank. Die is met een Rabobank bril op. En die 
kan best verschillen, maar alles wat wij doen en hoe wij naar die stad kijken heeft daarmee te maken. Dus je moet het in je 
onderzoek meenemen, anders moet je niet met Rabobank mensen praten, maar met ieder ander.  En ook als je praat over 
identiteit of coöperatief bankieren. Dan zet je jezelf er eigenlijk al middenin. En ik denk dat het wel heel lastig is om vast te 
stellen als dit de culturele sector is drie jaar geleden en dit de culturele sector nu, waar hebben wij dan een verschil kunnen 
maken. Wij kunnen het aangeven ten aanzien van de samenwerkingen die wij zijn aangegaan, het belang, maar dat is 
natuurlijk ook maar een mede-belang en geen exclusief belang. En vanuit dat ook nog eens naar de toekomst toe. Dat is 
heel moeilijk, want daarvoor is de sector een miljardenbusiness in Amsterdam en zijn wij dan ook maar weer een relatieve 
kleine speler in dat geheel. Dus is het wel belangrijk om geen versnippering toe te staan, maar wel focus vast te houden.  
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3.1.1 DIALOOGSESSIE 
 

Naam Afkorting 
Susanne de Boer SdB 
Miranda den Dekker MdD 
Mariet van Duijn MvD 
Astrid Elburg  AE 
Ahmed Larouz AL 
Inke Pols IP 
Hans Soetekouw HS 
Aleid Visser AV 

 
SdB: Korte intro Ahmed, we zijn hier met een aantal ledenraadsleden bij elkaar om te kijken hoe we als Rabobank 
Amsterdam zijnde kunnen investeren in de Amsterdamse culturele sector. Dat is focus van vandaag. Dit gesprek maakt deel 
uit van het onderzoek van Miranda, hier naast mij. Het onderzoek moet ons gaan helpen om ons Coöperatief Dividend 
zinniger te besteden en nou dit gesprek gaat natuurlijk ook helpen om de ledenraad te overtuigen zo meteen van wat we 
moeten gaan doen.  
 
MdD: Ik zou even willen beginnen met een kort introductie. Dat we onszelf even allemaal heel kort voorstellen met als 
belangrijkste vraag wat je persoonlijke relatie is met kunst en cultuur, zodat ik even kort een impressie heb van in hoeverre 
jullie een achtergrond hebben met kunst en cultuur. Misschien dat Aleid zou willen beginnen.  
 
AV: Nou mijn naam is Aleid Visser. Ik werk sinds 1 januari bij Coöperatiezaken, medeweker Coöperatie. Ik heb een hele 
sterke band met Amsterdam en cultuur denk ik. Ik ben een groot fan van Toneelgroep Amsterdam en zie zo’n beetje alle 
toneelstukken daarvan en ik ga ook wel naar balletvoorstellingen. Dus ik probeer van alles te zien en te doen in de stad.  
 
MvD: Mijn naam is Mariet van Duijn. Ik werk ook, net zoals Aleid, bij Coöperatie sinds 1 februari. Mijn binding met kunst en 
cultuur is vanuit de Rabobank vrij sterk, doordat ik in Centrum heb gewerkt en daar de focus kunst en cultuur is. Veel musea 
van binnen gezien en goed contact mee gelegd. Evenementen daar georganiseerd en toch wel direct bij betrokken geweest. 
Zelf ga ik ook graag met vriendinnen naar bijvoorbeeld de Museumnacht. Amsterdam daar woon ik, studeer ik en leef ik.  
 
IP: Ik ben Inke Pols. Ik woon bijna 30 jaar in Amsterdam en kom uit Twente, dat blijf je altijd horen. Ik geniet volop van al les 
wat Amsterdam te bieden heeft, op de eerste plaats alle musea in Amsterdam. Ballet bezoeker bij leven. En ik heb het geluk 
om uit te delen aan de culturele sector. 
 
SdB: Voor zover ik mezelf moet voorstellen. Ik ben Susanne. Ik consumeer vooral kunst en cultuur denk ik. Houd erg van 
hedendaagse kunst, met name. Heb ook wel wat geproduceerd in het verleden, maar dat was meer in mijn pubertijd. Dat 
doe ik eigenlijk te weinig. Vooral aquarel en acrylverf en ook kleding. Produceer ik ook te weinig. Verder uiteraard natuurlijk 
betrokken bij culturele initiatieven, artistieke initiatieven die we vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen. Verschillende 
soorten initiatieven, ontwikkelingen, behoeften en die ook vooral aan verandering onderhevig zijn.  
 
AE: Ik heb met de culturele sector een behoorlijke binding. Ik ben getraind als bestuurder van de culturele sector in 2001. 
Daarna heb ik 10 jaar gezeten in de raad van onderzoek van het Nationaal Ballet. Op dit moment zit ik in de raad van 
onderzoek van Nemo, heeft ook een museale status. Stadsarchief, de geschiedenis van Amsterdam. Sinds kort in het 
bestuur van de Museumnacht. Ik heb wel een dikke culturele. En ik zit in de advisable van TEDxAmsterdam. TEDx gaat 
natuurlijk over onder andere technologie en design, maar ook steeds meer cultuur. Dit jaar is het in november in het 
Concertgebouw. Ik heb een hele grote binding met de culturele sector en de dingen waar ik naar kijk, wat ik heel graag doe, 
is naast podium van een goede culturele sfeer in Amsterdam ook kijken naar hoe andere doelgroepen ook mee genomen 
worden in de hele gebeuren.  
 
IP: Je bent ook betrokken bij de club van 100 toch?  
 
AE: De club van 100, dat is ook iets wat ik doe. Ik leid ook een netwerk, dat heet de club van 100 individuen. Een 
samenwerkingsverband tussen de Kunsthal in Rotterdam en het Rijksmuseum in Amsterdam. En in dat verband kijk ik naar 
nieuwe en verloren doelgroepen, die ook hun weg vinden naar musea. Wat ik er zelf heel leuk aan vind, is de 010020 
combinatie.  
 
HS: Nou, om daar op voort te borduren. Ik kom ook uit Hengelo, net als Inke. Dus we hebben wat gemeenschappelijke 
buurtvrienden gehad. Mijn culturele wigstand in Rotterdam.  
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Daar ben ik opgevoed toen ik 20, 21 was in de Doelen en in Boymans. Die hadden toen hele mooie exposities. En daarna 
ben ik naar Amsterdam gegaan. Nouja, ik werk er niet in. Ik ga wel veel naar concerten toe in het Muziekgebouw en het 
Concertgebouw. Ik heb ongeveer het meest uitgebreide  opera abonnement. Kamermuziek en veel moderne muziek in 
Concertgebouw. Daar hou ik van. Dat is een ding wat ik er mee heb. Ik zit zelf in een koor en op zangles. Ik moet een beetje 
op tijd weg, want ik heb me ook opgegeven voor vrijwilliger in het Bethaniënklooster. Om daar ook gewoon m’n handen uit 
de mouwen te steken en gewoon bezig te doen. Dus dat vind ik leuk. En ik heb een dochter, dat is de andere kant, die heel 
creatief bezig is. Waar het vandaan komt weet ik niet, maar ze doet het. De meeste van jullie weten daarvan. Daar zie ik dus 
hoe zij en haar generatie zeg maar, knoeit en sputtert en zich geweldig gedreven probeert een plek te vinden in deze wereld 
en op dat moment. Dus dat is een ander soort drijfveer voor mij om niet voor haar, maar wel voor die generatie te kijken van 
wat kunnen we daarvoor doen, want Amsterdam. Het zit nog wel beetje in de voorhoede, maar het is ook een beetje te 
comfortabel. Dat merken we ook wel in die zin. Dus ik maak me wat zorgen over Amsterdam. Juist over Amsterdam.  
 
IP: Kun je daar een paar zinnen aan wijden?  
 
HS: Nou, het is een tijd te comfortabel geweest. Amsterdam had het allemaal, het Stedelijk was iets en dat dreigt ook al een 
beetje te verdwijnen. Het Rijks, de akademie wordt erg bedreigd op dit moment. Zo heb je meer instituten. Toevallig weet ik 
nu van de Bethaniënklooster die doen ook hele leuke dingen en worden ook bedreigd. Het gaat op veel plekken niet goed. 
Nederland, vooral de politici hebben weinig met geestespuberteit. Dus dat maakt me wel. Terwijl het relatief weinig kost. 
Voor mij weer een reden om te kijken of we dat met de Rabo voor een deel goed kunnen maken, want ik vind, we hebben 
het wel nodig.  
 
AL: Ik hoef niet te zeggen waarom ik hier zit, want dat weten jullie. 
 
HS: Maar wat heb je met cultuur?  
 
AL: Weinig. Ja, cultuur. Ik heb er best wel veel mee. Ik organiseer ook heel veel. Ik heb zelf op podia gestaan als cabaretier 
met mijn broer, die nu meer een professioneel comedian is dan ik. Ik ben wat serieuzer geworden, ik moest een stropdas 
dragen en hij niet meer. Dus, nee, ik heb op zich een hele andere band met kunst en cultuur dan de meesten hier. Ik kijk 
altijd vanuit de migranten doelgroepen naar talent, naar de mix met de grote podia. Hoe breng je die naar grote podia? En 
dat doe je ook niet alleen als adviseur of bestuurder, maar ook. Ik zat meestal ook aan de andere kant, de organisator, de 
podiumbezoeker, de adviseur ook van bestuurders. Vaak initiator en daardoor kom ik bij grote jongens. Bij Muziekgebouw 
aan ’t IJ of bij het Concertgebouw. Als ze graag die doelgroep willen dan breng je die ook echt daadwerkelijk naar het 
podium, dus meer vanuit de sterkste kant. Dat heb ik mijn hele leven gedaan en dat blijf ik doen. Aan de ene kant zoek ik 
talent en aan de andere, of ik probeer ook door de activiteiten die we organiseren talent een podium te bieden, maar 
tegelijkertijd ook een stempel neer te zetten in Amsterdam. Je zegt niet zomaar het is ‘the most advertised city of the world’ 
en een theater of podium niet advertised genoeg is. Daar wil je natuurlijk ook een bijdrage aan leveren. That’s it.  
 
MdD: Oke, ik zal zelf nog even vertellen wat mijn relatie is met kunst en cultuur. Ik ben studente Vrijetijdsmanagement. In het 
eerste jaar een hele brede opleiding, in het tweede jaar gekozen voor Management Creative Industries wat in het teken 
stond van de gehele culturele sector. Vanuit daar een programma gekregen waar we onder andere bij het Boymans van 
Beuningen museum zijn geweest en allerlei activiteiten hebben bezocht. Vorig jaar heb ik stage gelopen bij het Brabants 
Kenniscentrum Kunst en Cultuur in Tilburg. De organisatie die daar onder andere de subsidiegelden van de provincie Noord-
Brabant verdeelt aan de professionele kunsten in Noord-Brabant. Zij waren vanaf september een samenwerking aangegaan 
met voordekunst, dus daar ben ik heel nauw bij betrokken geweest toen het net werd opgezet. En dit jaar door mijn 
afstuderen hier. Verder ben ik altijd wel geïnteresseerd in kunst en cultuur. Ik heb zelf op de middelbare school dwarsfluit 
gespeeld, ik heb onlangs een keyboard gekocht wat ik mezelf wil gaan leren, ik heb in clubjes gezeten om te schilderen en 
creatief bezig te zijn, dus zelf ook wel enigszins actief. Dat is mijn relatie met kunst en cultuur.  
 
Nu zou ik jullie willen vragen. 2013 is natuurlijk eigenlijk het jaar waarin de bezuinigingen zijn doorgevoerd, er is ontzettend 
veel gaande binnen de culturele sector; culturele organisaties, overheid, bedrijven, de rol van Amsterdammers. En ik zou het 
graag eerst met jullie willen hebben over wat jullie als huidige trends en ontwikkelingen zien binnen dat veld in Amsterdam. 
 
IP:  Het meest in het oog springend van dit moment is dat Carré openlijk aangeeft dat ze enorm veel terugval in bezoekers 
heeft. Dat vind ik het meest in het oog springend, omdat Carré een geschiedenisvol, cultuurpaleis is. Naast alles wat heel erg 
bekend is. Ze heeft veel last van de economische crisis.  
 
SdB: Ik vind crowdfunding wel een, echt een hele nieuwe ontwikkeling.  
 
AE: Wat houdt dat precies in?  
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SdB: Op projectbasis met name en kunstprojecten die zich aanbieden op crowdfundingplatformen en dan met name 
voordekunst.nl, dat is een kunstplatform. En daar worden particulieren geworven om bij te dragen € 10, € 100, € 300, zo veel 
als je wil, te schenken. In ruil daarvoor krijg je soms iets terug. Bijvoorbeeld als er een kunstproject is dat je een publicatie 
terugkrijgt. Hoe hoger, hoe leuker het geschenk is dat je terugkrijgt. Dat zijn nieuwe vormen van funding in de kunstwereld en 
de culturele sector.  
 
AE: Mag ik? Nou, wat ik zie is dat, het voelt hoor, ik weet niet of het ook zo is, alsof er een veel groter aanbod is met kunst 
en cultuur de afgelopen tien jaar. We hebben heel veel aanbod gekregen. Ik heb het gevoel dat kunst en cultuur heel erg 
een plek in deze samenleving heeft. Het wordt een soort van mee smikkelen. Iedereen moet daarom ook zo. Op school ook 
enzo. Op scholen is veel meer aandacht daarvoor, er is veel samenwerking met universiteiten ook. Dus de concurrentie is 
groot. Dus naast de bezuinigingen is er een enorme concurrentie. Dat zie je als je kijkt naar het Museumplein, de musea 
beconcurreren elkaar. Dat gevoel had ik vroeger niet. Tegelijkertijd wordt er steeds meer melding gemaakt van vrije tijd. In 
Europa gaan mensen veel meer op korte bezoeken naar steden, waardoor er veel meer mensen, veel meer publiek, hoe zeg 
je dat, meer in Europa, maar ook landen als China die naar Europa komen, men verwacht meer toeristen. Dat is wat je 
merkt, wat je ziet. Even kijken. Je merkt ook ontzettend veel ondernemerschap. Ik was laatst in het café van het Stedelijk. 
Vroeger had een museum een cafeetje en dit is gewoon business. Veel werkgelegenheid zie ik ook in de vrijetijdssector 
daarvoor. Jonge mensen die tijdelijk of langer in die nieuwe businesses kunnen werken, naast digitaal fysiek. Omdat er zo 
ontzettend veel concurrentie is en het ondernemerschap zie ik ook dat er heel veel ruimte ontstaan is voor andere groepen 
dan en niet alleen groepen die eigenlijk de kunstsector puur bevolkte is er nu veel meer ruimte voor andere groepen om een 
plek in te nemen. Ligt aan hun ondernemerschap, recht van de sterkste. Niks aan te doen. Vroeger had je traditionele 
kunstvormen en die konden voortkabbelen, maar tegenwoordig als ze niets meer opleveren, een orkest ofzo, sorry. Geld 
gaat naar mensen waar het wat oplevert. En wat ik heel voorzichtig zie en dat is eigenlijk iets wat ik de culturele sector al 
heel lang adviseer is dat ze niet alleen maar moeten kijken voor hun financiering voor groot bedrijf. Er is een enorme run op 
banken en op de usual suspects, de gangbare bedrijven om kunst en cultuur te financieren, te sponsoren. Terwijl ik zie, als 
ik kijk naar het MKB hebben ze minder vaak een samenwerking via reguliere, het top MKB. Er liggen ontzettend veel kansen. 
En eerlijk gezegd. Als ik jou hoor je maakt je zorgen om de culturele sector. Als je er op die manier naar kijkt, maak ik me 
helemaal geen zorgen over de culturele sector. Ik denk dat bepaalde traditionele manieren van kijken naar kunst en cultuur 
zullen er uit geconcurreerd worden, maar dat er nieuwe manieren gaan ontstaan. En daarin vertrouw ik ontzettend op het 
ondernemerschap van Nederland en Nederlanders in z’n algemeenheid. En van de ondernemers.  
 
MvD: Ik kan me ook voorstellen dat televisie programma’s als So You Think You Can Dance, die zijn ontzettend populair. Er 
komen moderne dans en andere dansvormen in dat dat ook wel van invloed is op nieuw publiek in.  
 
AE: Absoluut, en dat was een aantal jaar geleden niet aan de orde.  
 
SdB: Het boort echt nieuwe markten aan.  
 
AL: Nieuwe markten, wat bedoel je?  
 
SdB: Nou, met een publiek wat voorheen helemaal niet zo geïnteresseerd was om naar een dansvoorstelling te gaan 
bijvoorbeeld die dan getriggerd worden door zo’n programma en denken, het toch wel interessant vinden om zo’n 
dansvoorstelling te bezoeken.  
 
AL: Ja, het is een beetje dubbel voor mij. De televisie neemt een beetje de, dat is de negatieve kijk naar die ontwikkeling, 
dus de televisie neemt een beetje de taak over van theaters en live podia. En dat is het gevaar van al die programma’s al die 
talentenshows.  
 
MvD: Aan de andere, bijvoorbeeld zo’n programma als So You Can Dance toont allerlei verschillende dansvormen. Ik heb 
me daarvoor nooit geïnteresseerd in moderne dans en nu denk ik oh, dat is mooi en het lijkt me leuk om daar een keer 
naartoe te gaan. En als ik dat niet via de televisie had gezien, had ik daar misschien nooit een kaartje voor gekocht. Je kunt 
het op twee manieren bekijken.  
 
AL: Nee, het is net als vroeger met basketbal. Dan heb je Michael Jordan heeft het zo mooi gemarketeerd dat bijna 
wereldwijd, zelfs in Afrika, al die baskets werden neergezet. Mensen gingen echt basketballen. Niet alleen zijn T-shirt of 
schoenen kopen, maar echt daadwerkelijk sporten. Dat zou mooi zijn als de televisie dat ook zou halen. Maar ik heb een 
beetje het gevoel in Nederland, alles wat een beetje op straat ligt, wat de theaters niet kunnen oppakken, wordt door de 
televisie overgenomen. Ik kan me niet, ik zie het als een trend, maar niet iets wat de theaterwereld of podia iets positiefs 
bijbrengt. 
 
AE: Zou je het niet en, en kunnen zien? Want dat effect.  
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AL: Dat kan, dat kan.  
 
AE: Dat ze naast elkaar gaan staan.  
 
AL: Halfvol, halfleeg, maar hoe kun je die verbinden?  
 
AE: Nou, nee, ik kijk altijd naar halfvol. Door het aanbod op televisie. Klassiek ballet naast breakdance, naast meisjes die 
heel lieflijk dansen, krijg je een heel breed aanbod van wat er mogelijk is. Daardoor krijg je misschien wel triggers. Als je een 
keertje naar zo’n theatervoorstelling zou gaan dan heb je er kennis mee gemaakt via de televisie. Dus je kan het ernaast 
zien, want televisie is niet weg te denken en niet alleen maar fout. Het biedt ook, kijk naar vrije geluiden.  
 
SdB: Een eerste kennismaking.  
 
AE: Het biedt toegang tot hele andere dingen, maar als je dat op het podia oppakt en dat op de televisie daar advertist dan 
zou het elkaar versterken.  
 
AL: Ik zeg niet dat dat niet gebeurt, dat is juist het ideale plaatje volgens mij, als dat zou werken. Maar ik heb zelf het gevoel 
dat dat nu juist minder werkt. Want je ziet bijvoorbeeld al die X-factor, Idols, je ziet wel dat alles in de grote studio’s wordt 
uitgevoerd van Hilversum zelf. Het is niet dat oh, we gaan het in Carré even doen. Vaak vinden de voorselecties plaats in 
hotels en dan hebben ze de show bij hun zelf en dan wordt ook geen reclame gemaakt van grote theaters. Je ziet ze bijna 
nooit een bijdrage leveren. Je ziet ze een bijdrage leveren als artiest of zanger, maar dat we kunnen zeggen de kunstsector 
in Amsterdam of in Nederland is zo goed ontwikkeld, deze mensen die komen daar allemaal vandaan en leveren een 
bijdrage, dat zie ik gewoon niet gebeuren.  
 
AE: Ik heb iets anders gezien en dat is dat een theater in Amsterdam jonge mensen de kans gaven om bijvoorbeeld een 
weekend lang een dans, hoe zeg je dat, een masterclass aanbood. Wat er namelijk ontstaan is en dat zie ik dus ook. Ik zie 
dat heel veel jongeren die de kant kozen van dans die vroeger in een theater terechtkwamen nu allerlei nieuwe vormen en 
nieuwe, hoe zeg je dat, evenementen aan het organiseren zijn. Een bootcamp of wat dan ook. Het is net zoals. Je hebt 
tegenwoordig die fitness centra en dan is er een grote, ik geloof Fit for Free en, daar sport ik ook, en wat ik daar zie, heel 
bijzonder. Heel veel jonge meiden en jongens die vroeger die opleiding dingen van ALO en lichamelijk opvoeding, die 
worden daar trainer. Het is een enorm nieuw vakgebied, totaal nieuwe werkgelegenheid. Vroeger kwamen ze op een school 
terecht of weet ik wat nog meer, toen heb je heel langzaam gehad die personal trainers en nu zie je dat deze industrie aan 
heel veel mensen werkgelegenheid biedt. Aan de ene kant heb je gelijk, maar aan de andere kant zie ik ook dat jonge 
mensen nieuwe dingen oppakken waardoor ze binnen die theaters nieuwe dingen doen en hun eigen doelgroep aanspreken.  
 
HS: Nou, en bij alle theaters is ook mijn idee van waar het gebeurt nu. Dat is met name denk ik een invloed van cultuur. Het 
was natuurlijk heel erg voorbehouden aan de oude theaters en de oude musea en dat is veel meer, nieuwe plekken waar het 
gebeuren. Veel meer dwarsverbanden ook tussen vormen.  
 
AE: Festivals die hebben nu, festivals maken combinaties met wetenschap en met stand up comedian of met danspodia. 
Comedie, dat hoor ik dan, dan denk ik goh, wat goed.  
 
SdB: En volgens mij ligt er wel een heel interessant vraagstuk bij wat jij aanstipte van hoe kan die culturele sector, hoe 
kunnen podia en theater nog beter profiteren van aandacht die er is, want dat is wel duidelijk, er is wel heel veel aandacht. 
En dat leidt misschien nog wel veel meer tot dat je zelf wil gaan dansen bijvoorbeeld, ik denk dat dat wel heel erg 
geactiveerd wordt, maar dat heeft nog niet z’n werking op de theaters en podia. Misschien is dat wel een heel interessant 
vraagstuk om te verkennen van hoe kunnen podia en theaters hier beter van profiteren of hoe kan misschien ook parallel 
daaraan een grotere verantwoordelijkheid gaan ontstaan  bij die grote productiebedrijven. Joop van de Ende die steunt 
natuurlijk ontzettend veel in Amsterdam, dat natuurlijk wel.  
 
HS: Dat is nou typisch een voorbeeld van zo’n tussenvorm. Van de televisie kom je bij Joop van den Ende theaters terecht 
hè, want het is ook wel een hele grote stap van de lage cultuur van het publiek en de hoge cultuur van het Concertgebouw 
en de Stopera. Joop van den Ende heeft daar een hele mooie tussenvorm, een paar van die jonge mensen die die 
wedstrijden winnen die komen daar dan terecht.  
 
AL: Het is een beetje een soort indirect scouting. Je ziet talent, het is een vorm op televisie en dat is natuurlijk mooi. Maar als 
ik kijk naar de trends bijvoorbeeld, breed. Laatst, Meervaart die had een hele musical delegatie bijvoorbeeld. Het 
Rijksmuseum wordt steeds gevuld met migranten en er is geen aanbod. Daar hebben ze een hele mooie musical gedaan, 
maar er kwam geen hond.  
 
AE: Die hebben het al meegemaakt, weten hoe het is en hoeven dat niet nog eens te zien. 
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AL: Een hele mooie, dure productie met bekende acteurs, zowel Turken, Marokkanen en Nederlanders. En dan zie je 
bijvoorbeeld die groep verandert wel, er is behoefte aan dat soort dingen. Dan heb je één productie bijvoorbeeld met die vier 
cabaretiers uit de Dino show. Die hebben een show terwijl die helemaal uitverkocht is. En dan komen mensen niet uit West, 
dan zie je Zuid-Oost helemaal daar naartoe gaan. Maar dan zie je bijvoorbeeld bij Najib Amhali, dat is een hele andere 
categorie. Maar dan heb ik het daar over. Ik weet dat die groepen absoluut zouden gaan, maar dat is ook een trend hè. Zij 
organiseren eigen feesten, eigen events en het is alleen maar aan het groeien. Ik bedoel als je kijkt, die agenda’s komen niet 
zo snel bij jullie terecht, maar als je kijkt in die portals van al die activiteiten is echt aan de lopende band. Die Turken vooral 
die halen nu artiesten voor € 70.000 à € 80.000 wat niet voor een Marco Borsato is weggelegd. Dat zijn dingen die nu steeds 
aan het ontwikkelen zijn, maar je ziet wel theaters, de grote theaters die kunnen daar niet op inspelen.  
 
IP: Maar de kunst is ook een beetje afgeschermd, zoals jij het verteld, groepen in Amsterdam.  
 
AL: Weet ik niet, er zit sowieso een misconnectie. Een keer, dat is een voorbeeld, ik was met een club en we zouden een 
gala organiseren bij Carré. Omdat hij ons zag, we waren drie allochtonen, we kwamen binnen en hij zegt ja maar wat. Hij 
heeft zo veel slechte ervaringen met mensen die komen huren, dan tellen ze het niet goed of is het niet netjes. De tweede 
keer kwamen we weer terug en hij zei van ik heb Aboutaleb gebeld en ik heb jullie namen gecheckt en hij zei het is goed. 
Toen mochten wij pas Carré gebruiken. Maar hij heeft ook uitgelegd, zij verhuren Carré ook nooit aan politieke partijen, dat is 
hun beleid. Dus toen heeft hij dat uitgelegd en zeiden wij van oke, we gaan het doen. Binnen twee weken was Carré 
uitverkocht. En hij begreep er niks van. Het is voor mij een interessante doelgroep om iets mee te doen en dan zag je later al 
die internationale artiesten die makkelijk geprogrammeerd werden. Dat had je met Fyroes, Samkaled en noem maar op en 
het werd ook gewoon uitverkocht, maar ze konden bijna niet een jaar lang programmeren, omdat ze ook niet weten of die 
doelgroep eigenlijk kunnen terwijl. Maar dat is een andere trend weer.  
 
SdB: Eigenlijk is het ook een belangrijke crux bij de curators, zij hebben van een bepaalde doelgroep veel kaas gegeten, 
maar van een andere doelgroep gewoon helemaal niet.  
 
AE: Maar de kunst ligt ook bij de duiding hoge en lage cultuur, daar begint het mee. Je moet je voorstellen dat, ik heb nog 
meegemaakt dat van den Ende er niet tussenkwam. Joop van den Ende het heeft heel lang geduurd voordat mensen hem 
accepteerden op een bepaald niveau. Ik heb discussies meegemaakt, ik heb verteld hoe lang ik er ertussen zit, zat ik met 
gekromde tenen onder de tafel, omdat ik dacht het gaat ook een beetje over mij. Dat er gewoon gezegd werd van ja, maar 
wat van den Ende brengt dat is lage cultuur. Totdat hij op een gegeven moment ooit eens ergens, ik ga geen namen 
noemen, daar was een begrotingsachterstand en van den Ende zou kunnen redden door een productie daar te doen. Maar 
dat was totaal ander publiek, geen autochtonen, maar een allochtoontje. Maar daar waren dus echt discussies van doen wij 
dat wel of niet. Nou, dat heeft hij gedaan, was heel succesvol. Dus je ziet dat er ook een soort van kramp aan de 
zogenaamde bovenkant van onze samenleving en dat heeft niks te maken met autochtoon, allochtoon, maar daardoor zoom 
ik bewust in op hoge en lage cultuur. Van den Ende heeft de musicals, in Nederland een nieuw segment aangeboord waar 
heel veel jonge mensen ook hun brood in verdienen. De musicalsector is heel groot geworden. Al die mensen als Chantal 
Janzen ofzo, er waren er vroeger wel een paar, maar nu is het echt een industrie geworden. Hij is daartussen gaan zitten en 
is nu volledig geaccepteerd, inclusief lintje enzovoorts. Hij hoort erbij. Je ziet dat dat nu een beetje door elkaar heen begint te 
lopen, eigenlijk al een hele tijd, maar dat de wal het schip zal keren, want het kan allemaal eigenlijk naast elkaar bestaan.  
 
Ik heb ook meegemaakt dat als je bepaalde bedrijven vroeg, dat waren bepaalde diners, dan wilden ze per se de raad van 
bestuur van Axel Nobel, maar die van bijvoorbeeld Jumbo dat kan er niet in. Dat kan er echt niet in. Dat is dus veranderd, 
want je ziet dus ook dat er een aantal veranderingen plaatsvinden, waarvan je nu zegt als je naar de markt kijkt, dan zou je 
kunnen profiteren. Mensen ook, en dan kom ik een beetje bij jullie, mensen ook zouden moeten vragen om 
samenwerkingsverbanden op te zoeken en een beetje weg van al die strugente duidingen van dit is van ons en dit van jullie. 
Ga samenwerken en kijk eens wat je toegevoegde waarde is.  
 
IP: Ik heb ook nog een aanvulling, maar ik ben bang dat ik er net een beetje naast zit. Wij sponsoren ook scholen om 
kinderen kennis te laten maken met cultuur. Ik word dit jaar 62 en ik weet nog precies alles van mijn kindertijd en het 
Rijksmuseum. En uhm, ik denk dat investeren in kunst en cultuur daar begint, dus dat wat wij doen, moeten we ook vooral 
blijven doen, want dat is de volgende generatie en dat geeft een enorm effect.  
 
SdB: Volgens mij zou het ook een follow-up moeten krijgen naar jongeren, want wat we merken is dat in heel veel 
projectaanvragen die we krijgen dat kinderen en educatie een soort van magische woorden lijken te worden om in 
aanmerking te komen voor subsidies of fondsen. Je merkt dat er een soort van gat daarna is, dat er voor jongeren minder 
interessante dingen zijn. Wat ik wel leuk vind in het Stedelijk zijn die blikopeners. Het gaat wel om een beperkte groep 
uiteindelijk, maar het is een groep van ultrahyper jonge medewerkers van het Stedelijk die daar een bijbaan hebben en via 
die bijbaan ontzettend veel leren over kunst, maar ook over werken, hun eerste baan. Maar ook over het museum, hoe 
belangrijk musea zijn en wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een museum. Dus ik vind dat wel hele interessante 
vormen waar het stedelijk wel mee pioniert.  
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HS: Waar we het eigenlijk steeds over hebben is het weghalen van drempels. Dat begint jong en dat zet je door, puberteit en 
tussenvormen tussen hoog en laag, tussen. Nouja, overal waar je maar drempels ziet, zeggen wij van die moeten weg.  
 
AE: Maar het gaat niet alleen maar over het genieten van kunst en cultuur, ik kan me voorstellen dat niet iedereen er van 
kan genieten, we doen alsof. Maar het is ook een industrie, daar kun je ook gewoon werken. Je kunt ook als jurist werken bij, 
of als P&O’er. Dus dat is ook heel gek dat wij jonge mensen met een ontdenking van dat het vooral alleen maar gaat om hè 
dat als je geen kunstenaar bent, je daar ook niks kunt. Je kunt bij wijze van spreken ook suppoost zijn. Laten we even 
gewoon alle niveaus pakken en dat ook naar tevredenheid doen. De Museumnacht, het bestuur en alles zijn alleen maar 
jonge mensen in samenwerking met musea.  
 
SdB: Ook heel gedwongen toch? Die moeten na twee jaar toch echt weg?  
 
AE: Ja, moeten echt weg. Die zitten daar twee jaar en dan moeten ze weg, maar dan hebben ze wel geleerd over de 
marketing, de stad, met universiteiten wordt gewerkt, entreedagen van universiteiten. Dus het is ook leuk om te zien dat je 
mensen kunt laten ervaren dat zo’n stad daar kun je ook een businessmodel overheen zetten.  
 
AL: Dat is het ook en het is altijd zo geweest. Als je de koppeling maakt met uitgaansleven. Als je de laatste verhalen hoort 
van het Rijksmuseum hoe belangrijk die is voor de economie van Amsterdam internationaal gezien. Dat is gewoon industrie. 
Dat is. Industrie is een beetje, het is gewoon business.  
 
AE: Het is een creatieve industrie. Je moet eens kijken in Parijs en die steden, nou. Het is industrie, laten we elkaar geen 
mietje noemen.  Het is fantastisch, maar er wordt gewoon met een Rembrandt wordt gezegd, weet je wat dat schilderij ons 
heeft opgeleverd?  
 
IP: Dat is met het Concertgebouw ook, het gaat de hele wereld over, ons Concertgebouw.  
 
AE: En dan kijken jongeren plotseling heel anders en die denken ha.  
 
MvD: Ik denk dat je ook wel een trend ziet bij feesten van jongeren. Die worden steeds meer gehouden in bijvoorbeeld het 
Concertgebouw, zoals vrij op vrijdag. Op apartere plekken in de stad. Dat jongeren daar ook in geïnteresseerd zijn, niet 
alleen maar in dat feestje, maar ook juist doordat het op zo’n plek wordt georganiseerd.  
 
AL: We hebben afgelopen zaterdag een gala georganiseerd in de Stadsschouwburg en dat zijn allemaal jonge mensen en 
75% van de mensen die er waren zijn nog nooit in dat gebouw geweest. De eerste reactie die je krijgt is: wat een prachtig 
gebouw. Terwijl dat gebouw gewoon op het Leidseplein staat, al jaren. Er zijn mooie producties waar je naartoe kan gaan 
met vrienden of familie. Dat is denk ik ook wat kunst en cultuur biedt in zo’n stad, de ruimte en diversiteit die in principe door 
iedereen gebruikt kan worden. Die ruimte is open, alles in principe is te huur in Amsterdam heb ik het gevoel. Alles is te 
doen. En dat is denk ik ook een positieve trend.  
 
IP: Dan heb ik zelf nog een ervaring, leuk om te vertellen. Mijn buurtjongetje in Hengelo die heette Joost van Dam en hij 
speelt in het Concertgebouworkest. Hij heeft daar een prima positie. Hij zit super in het Concertgebouw en reist de hele 
wereld over. Ik vind dat verhalen voor jonge mensen die in het Leerorkest zitten ofzo. Dit is een open weg, stap voor stap en 
dat vind ik zoiets geweldigs.  
 
MdD: Dan wil ik hier graag een slag maken naar. Er zijn al wel wat dingetjes genoemd over hoe de ideale Amsterdamse 
culturele sector er uit moet zien. Wat zijn nou een paar pijlers die jullie er uit willen pikken, zo van dit moet er in de toekomst 
gebeuren of zijn, wil het een bloeiende, gezonde sector zijn.  
 
HS: Nouja, ik denk een van de dingen waar we het over hebben is de toegankelijk. De toegankelijkheid doe je via populaire 
media, dat is op zich heel belangrijk om de weg te vergemakkelijken. Het enige andere dat ik toe wil voegen, wat nog steeds 
heel erg, ik noem het de hoge cultuur, anders word ik geslagen, haha. Ik zit binnen handbereik. Maar ik denk, je moet van de 
basis tot het eind door kunnen gaan. Daar zit bijvoorbeeld de Rijksakademie. Dat je ook tot en met jouw buurjongen die op 
het conservatorium. Die toegang tot het. Dat we tot zo ver moeten gaan, want daarmee maak je naar buiten ook een 
reputatie. Daarmee heeft het Concertgebouw een reputatie en dat is niet wat Joop van den Ende. Joop van den Ende zit op 
een hele belangrijke tussenpositie, maar ik denk dat we ook het Rijksmuseum, het Concertgebouw en de Appel en nog een 
paar van dat soort initiatieven moeten hebben om internationaal naam te houden. Het Stedelijk heeft dat een beetje verloren 
en dat wordt ook onmiddellijk afgestraft.  
 
AE: Dan kom je wel bij de zinnigheid. Je eerste woorden waren, ik heb ze opgeschreven, gewenst ontwikkeling vanuit het 
coöperatief dividend en zinnige bestemming en hoe kan de Rabobank daar aan bijdragen. De ledenraad daar aan bijdragen 
en dan kijk ik naar jou.  
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Dan denk ik als je het hebt over zinnig, dan hebben we het over zingeving, betekenisgeving en dan denk ik dat je, ook in dat 
voorbeeld, dat je een signaal van de culturele sector wil zijn. Dat je op een manier kunt bijdragen aan de zinnigheid van een 
samenleving. En wat mij betreft heeft het er mee te maken dat je kijkt hoe, je gaat concentreren op waar er schokken, 
belemmeringen zijn voor mensen om hoger te komen. En dat je in je honorering mensen ook daar naar laat kijken. Factoren 
die kunnen bijdragen aan de bereidheid, de toegankelijkheid, maar ook samenwerking. Samenwerkende mensen die 
projecten opzetten, ga eens kijken hoe jij je krachten kunt bundelen om de zinnigheid. Daar zit ik een beetje naar te kijken. 
Zijn wij in staat om binnen de dingen die wij doen, om er voor te zorgen dat er een vruchtbare.  
 
SdB: Ja, de humuslaag.  
 
MdD: Want in de hele keten, van de basis tot als eindpunt bijvoorbeeld het Concertgebouw. Waar zitten volgens jullie ‘gaten’ 
en daar moet iets gebeuren wil die hele keten een aaneenschakeling zijn van? Bijvoorbeeld wat er net werd gezegd over 
jongeren. 
 
AL: Er zit natuurlijk, de ouders die spelen een belangrijke rol bij alles. De ouders vinden kunst en cultuur heel belangrijk en 
stimuleren hun kinderen. Ze hebben meer grip op kinderen dan op jongeren. Dan worden de kinderen gestimuleerd om iets 
met kunst en cultuur te doen. Ik denk dat jongeren een soort stimulans nodig hebben. Dat zie je nu ook met al die 
programma’s, er zijn ook veel jongeren die meedoen. Die zien het als een podium, die zien dat er een stimulans is, de 
televisie geeft ze meer power en zichtbaarheid en dat gebeurt niet via andere podia, dat gaat te traag, gaat niet zo snel. Dus 
als je mij vraagt waar zou je in moeten investeren? Je moet de jongeren stimuleren en aan je verbinden, maar ook wat 
sneller. Misschien duren sommige dingen te lang voor jongeren om te schitteren. Ik denk dat het daardoor lijkt dat de 
jongeren niet geïnteresseerd zijn.  
 
AE: Ik heb twee dochters van 11 en 19. Je ziet dat jongeren het geweldig vinden in Amsterdam, maar dat het. Kijk, zolang je 
kinderen onder je vleugels zijn begeleid je ze. Maar dan op een gegeven moment op de middelbare school  dan zijn ze al 
lang blij dat ze van je af zijn en wat er dan op een gegeven moment gebeurt, dan willen ze hun eigen dingen. Waar jongeren 
heel panisch voor zijn is dat als zij ons iets komen vragen dat wij moeten vertellen van ja, dat is leuk, maar het moet wel 
binnen deze box passen. Dan denken ze laat ons maar met rust, wij gaan wel over ’t IJ en dan nemen we onze picknick mee 
en zijn we weg van onze ouders. Maar het punt is, hoe vang je jongeren, zonder dat ze het gevoel hebben dat als ze bij jou 
aankomen dat ze dan wel moeten voldoen aan jouw voorwaarden en dat is wat jongeren niet willen. En wat wij doen met 
onze voorwaarden is dat, het is wel leuk, omdat wij het leuk vinden, we hebben criteria, maar dat willen jongeren helemaal 
niet. Die Museumnachtjongeren die gaan bijvoorbeeld iets doen in november op het Museumplein. Ze hebben een plan en 
gaan gewoon alle musea in Amsterdam verbinden en die hebben daar een plan, maar dat gaat buiten al die musea om, dus 
ze zitten met eigen sponsoring, eigen dingen en daar zitten jongens en meiden die dat niet weten. Die maken zelf gebruik 
van de infrastructuur, maar gaan iets cultureels opzetten wat ze zelf.  
 
AL: Dat is altijd zo geweest, met alles. De mindset van jong zijn, denk ik.  
 
IP: Volgens mij zit er in de leeftijd van kinderen vanaf 5 à 6 tot en met de leeftijd die jij hebt. Ik herinner mij m’n neefje, van 
25, die is nog steeds niet volwassen, die neem ik mee naar het museum. En ik ging er mee naar het museum met z’n zusje 
en hij en legde dingen uit in een drieluik. En die dag daarna kreeg ik een drieluik geschilderd van hem. Het is heel grappig, 
maar ik vond het heel bijzonder. Ook met m’n eigen ervaring bij het Rijksmuseum met m’n opa en oma. Dat die basis hoe 
eerder je begint, hoe eerder daar volgende stappen op kunnen, en die kunnen best zo gaan hoor, naar hele andere dingen. 
Maar die eerste stappen, ik geloof er nog heilig in.  
 
AE: Ze kunnen zich ook afzetten hoor.  
 
AL: Dat is ook dus de meerwaarde van televisie in dit geval. Als ik nu kijk naar mijn eigen kinderen, ze willen graag zingen en 
dansen, komt allemaal door de televisie. En dan willen ze graag ook nog naar de schatkamer, heet dat, gaan na hun 
schooltijd om te dansen. Je ziet wel dat televisie wel een belangrijke rol heeft gespeeld bij de keuze van heel veel kinderen. 
Ze willen allemaal grote artiesten worden. Vroeger was het beperkt, want je moest naar MTV kijken, maar van je ouders 
mocht je niet naar MTV kijken, want er is heel veel bloot. Nu mag je alles zien, de meest extreme dansen en meest extreme 
talenten. Ik kom ook thuis en dan zitten ze stiekem op de iPad filmpjes op YouTube te kijken van Idols, et cetera. Dus je ziet 
wel dat televisie wel een belangrijke rol speelt bij die trend. Even terugkomen naar jouw punten. Kijk, we moeten niet alleen 
kijken naar wat moeten ze bieden, we moeten ook kijken naar wat er al ontwikkeld wordt in Nederland. Nederland is extreem 
goed in haar aanbod, we hebben een aantal kunst en cultuur producten die wij internationaal hebben gedeponeerd, kijk naar 
de Dance Valley things, ID&T, niet normaal.  
 
SdB: André Rieu.  
 
AE: Dat is lage cultuur hè.  
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AL: Nee, dat is beiden. Als je kijkt naar de beste DJ’s in de wereld, dat zijn Nederlanders. Alle grote houseparty’s van Miami 
tot en met Tokio, zijn allemaal door Nederlanders geproduceerd. Als je kijkt naar televisie, Big Brother, the Voice, allemaal 
producties van een Nederlander. Die Nederlander kan een jongetje uit Nieuw-West zijn, maar ook van ’t Gooi, dus elk talent 
wordt benut. Daar moeten we ook nog naar kijken. Kunst en cultuur is zo breed in het land is zo goed, hoe noem je dat, zo’n 
goede school. Zo’n goede, ik wil niet te kort doen, maar als je het over televisie hebt dat die partijen, dat die podia niet 
zichtbaar zijn. Misschien moet dat ook een soort aanbeveling zijn, hoe zorg je dat al die grote bekendheden zoals Ben 
Saunders en allemaal die dat gewonnen hebben, je ziet ze nooit achter de schermen. Je ziet nooit wie hun stimulans is 
geweest, je ziet ze nooit in een studio spelen, je ziet ze altijd met privé dingen. Vriendinnetje hier, scheiding daar. En ik denk 
als we dat op de een of andere manier verder kunnen stimuleren, kunnen we de podia en de mensen die er achter zitten, de 
industrie, zichtbaarder maken. Voor kaarten, de schoonmaakster, als we dat op de een of andere manier kunnen laten zien. 
Ik zeg nu allemaal dingen door elkaar.  
 
HS: Daar voeg ik nog wat aan toe dan. Wat die mensen ook hebben gedaan is dat ze op de een of andere manier een heel 
goede marketingmachine zijn. Het is niet alleen goed zijn, maar het ook kunnen verkopen. Ik heb heel lang geleden, 30 jaar 
geleden, een onderzoek gedaan in de kunstensector in Nederland. Wat je daar zag dat was, ik heb daar ontzettend, ik heb 
allemaal mensen van kunstinstellingen geïnterviewd en wat zie je dan, de mensen die je interviewt zijn de mensen die boven 
komen drijven en niet alleen mensen die gewoon heel goed zijn in hun vak en een enorme passie daarvoor hebben. Maar 
die ook op de een of andere manier heel goed zijn in contacten, netwerken en dat soort dingen. Dus en ik denk dat daar.  
 
AL: Dat is de kracht ook van Nederland denk ik.  
 
HS: Ja, maar goed, er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben. Ik ken ook heel veel mensen die ook een passie 
hebben die niet boven komen drijven, omdat ze niet de goede uitgever krijgen. Die gewoon niet aan de weg timmeren, 
omdat ze het veel te leuk vinden om met hun ding bezig te zijn. Als je kijkt naar van wat kunnen wij als ledenraad daar aan 
doen of kunnen wij ook niet mensen die die passie wel hebben een handje helpen om ook die eigenschappen te 
ontwikkelen.  
 
MvD: Het ondernemerschap van kunstenaars.  
 
HS: Ja, het ondernemerschap van de kunstenaar. Dan maak je niet de drempel laag vanuit het bezoek om naar binnen te 
gaan, maar dan maak je de drempel laag als creatieveling om mensen binnen te laten.  
 
IP: Je hebt het dus eigenlijk over ondernemerschap binnen kunst en cultuur wat Van den Ende in zijn bloed heeft en dat 
hebben veel meer kunstenaars waarschijnlijk, alleen komt het er niet uit.  
 
AE: Nou, ze worden wel onderwezen op allerlei kunstopleidingen, kunstmanagement. Dat is heel recent, maximaal vijf jaar. 
Want het is wel ingegeven door die ontwikkeling, want wat je zag op kunstacademies is dat de kunstacademies voor 60 tot 
70% bevolkt door vrouwen, maar wat zijn de kunstenaars die boven komen drijven? Mannen. En dat is dus ook een 
verschijnsel. Ze zijn er achter gekomen dat mannen daar veel, mannen durven veel meer, enzovoort. Ze hebben het in de 
opleiding opgenomen, maar het is vrij jong dat ze het doen.  
 
HS: En dan nog, op het moment dat je er mee geconfronteerd wordt, dan moet je het ook gaan doen. En niet zomaar het 
lesje leren. Het gaan doen is wat anders.  
 
AL: De tijd dat. Dat klopt, want ik merk ook dat toen ik in die industrie zat, merk je ook dat dat eerste gesprek wat je voert is 
van wat kost je, sta je ingeschreven, heb je een vaarverklaring? De industrie eist dat je ondernemer moet zijn, anders ga je 
er aan. En dat is denk ik ook van afgelopen jaren, want vroeger was het ik wil een podium hebben en nu praat je met een 
snotneus die gisteren is begonnen en vraagt met of zonder. Met of zonder BTW en wat schuift het. Dat is een cultuur die de 
afgelopen jaren is ontstaan en als je wil survivallen in Nederland dan moet je het doen. De meeste acteurs en artiesten die ik 
ken, als ik ze begeleidt, dan is de belangrijkste vraag: hoe kan ik een onderneming opzetten?  
 
MvD: De regels zijn ook aangescherpt.  
 
AL: Ja, maar het is ook gestimuleerd, behoorlijk vanuit de Belastingdienst en de overheid.  
 
AE: Maar ook vereist, want het is bij veel mensen van je hebt een vak geleerd en nu moet je het weten te vermarkten. Wat ik 
ook zie, als ik kijk naar de culturele sector. Er zijn heel veel ontslagen gevallen de afgelopen jaren, in alle sectoren, maar 
vooral cultuur. En wat ik gezien heb is dat, met alle respect voor jouw studie, er een aantal studies ontstaan zijn de 
afgelopen jaren, pretstudies, en heel veel van die mensen, dus ook die culturele studies. Er zitten heel veel mensen in die 
culturele sector die allemaal maar daar wat kunnen, nu staan ze aan de kant, ook jonge mensen.  
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Wat ik me kan voorstellen is dat je in de culturele sector, cognitieve flexibiliteit, als je in staat bent om ook daarin flexibel te 
worden. Om mensen vanuit de culturele sector. Er ontstaan nieuwe sectoren op dit moment. Maar eigenlijk zouden jongen 
mensen ook, programma’s moeten opzetten, zodat ze het gevoel krijgen. Ze worden ergens voor opgeleid, maar ze hebben 
nog meer talenten, je kunt ook nog meer, niet alleen in die culturele sector. Vanuit die culturele sector, dat bieden ze 
bijvoorbeeld aan balletdansers aan, die zijn 32 en dan zijn ze klaar en dan krijgen ze een soort van vervolgstudie. De meeste 
gaan kunstmanagement doen of het ontwerpen van balletkleding. Je zou eigenlijk, in die sector als er jonge mensen werken, 
meteen kunnen kijken wat voor trainingen of cursussen je zou kunnen aanbieden waardoor die jonge mensen als het een 
beetje gaat prikken in de sector met hun kennis van cultuur ergens anders aan de bak kunnen, waardoor je die culturele 
sector. Het jonge spul wat daar zit ook op een andere manier.  
 
HS: Is dat iets voor de ledenraad? Sorry, ik zit even terug naar het Coöperatiefonds.  
 
AE: Ik merk dat ik doordraai. Sorry hoor.  
 
HS: Nouja, nee maar goed. Ja sorry het is even een vraag van mij, van. Ik wil het niet loslaten hoor.  
 
IP: Nou, ik kijk even naar jou en naar mij zelf. Competentiemanagement sluit heel erg aan bij wat jij vertelt. Dat je heel vroeg 
begint van wat heb jij in huis en dat is veel meer dan alleen maar balletdanser zijn. Daar hangt nog van alles en een 
geschiedenis aan. Als je daar vrij vroeg mee begint dan kun je die mensen meer focus geven op wat daarna of wat nu. Want 
dan krijg je blessures of.  
 
HS: Moet dat nu, voordat je dalijk geen uitkering krijgen. Acteurs die tussen.  
 
IP: Geen uitkering between two jobs.  
 
AE: En vanuit het Coöperatiefonds. Zijn dat dingen, we hadden het over criteria. Zijn dat dingen waar wij iets aan zouden 
kunnen doorwerken. Het heeft ook te maken met duurzaamheid, maar dan op een ander gebied. Het duurzaam benutten 
van talent.  
 
SdB: Ja, dat past zeker.  
 
HS: Ja kan nadenken over geld, maar je kan ook nadenken over wat wij als ledenraad zouden kunnen organiseren.  
 
MdD: Het ging ook heel erg over ondernemerschap. Binnen de bank en de ledenraad zit zoveel kennis en expertise. Hoe 
kan dat naar buiten worden gedragen en hoe kunnen culturele organisaties profiteren van de kennis die binnen Rabobank 
aanwezig is?  
 
AE: Ik herken dat, het is onderdeel van mijn vak namelijk. Hoe je mensen hè, competentieberoepen. Je bent meer dan je 
bulk of je diploma en dat ene baantje. Dus hoe ga je dat benutten? Ik kan me voorstellen dat je, ook in de culturele sector, 
met minder angst of meer vertrouwen laat ik het zo zeggen in die markt staat. Dat je denkt dat als dit ophoudt, dan kun je 
nog. Gecombineerd met je basisopleiding. Daarin kunnen we inzetten.  
 
SdB: Als bank kijken we natuurlijk ook heel veel naar flexibiliteit van, bedrijfsvoering van een onderneming, ondernemer.  
 
AE: En dat is het sluiten. Ik weet niet wie er was bij de MKB Lenteborrel. Daar waren presentaties van twee ondernemers en 
wat zijn de zeven trends de komende jaren. Een is in ieder geval flexibiliteit. De manier waarop je je presenteert in de markt 
of je product en of je in staat bent om voortdurend. Dat je mensen aan boord hebt die je voortdurend betrokken hebt en 
switchen, maar ook voelt wat er verandert.  
 
MvD: Ik denk dat ook een trend is. Ik zit zelf op de UvA en doe de master Bedrijfskunde en ik zie dat daar dan ook een 
nieuwe master Bedrijfskunde creatieve industrie, dus vanuit die kant wordt er ook al wel gedacht niet creatieve industrie 
studeren met een klein stukje bedrijfskunde er bij, maar bedrijfskunde en dan het stukje.  
 
MdD: Daar zijn ze bij mijn opleiding ook mee bezig. Waar heeft dat veld behoefte aan binnen de creatieve industrie. Hoe kan 
zij zich richten op ondernemerschap?  
 
HS: Ik moet helaas afscheid nemen van jullie, tot ziens. 
 
AE: Maar oke, dus master creatieve industrie. Hoe kun je vanuit bedrijfskunde of wat dan ook de creatieve industrie 
bedienen. Maar worden jullie ook getraind in en als het dan ophoudt, hoe gaan jullie het anders doen? Wat hebben jullie 
nodig qua competenties om ook anders naar dingen te kijken, wordt je daar ook in getraind?  
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MdD: Mijn opleiding is heel erg competentiegericht. In het eerste jaar 1/3 deel en in het tweede jaar ook nog voor een heel 
groot deel. En dat kun je invullen qua beleidszaken, maar ook operationeel.  
 
AE: Ja, maar op allebei de niveaus moet je kunnen schakelen. Zowel op strategisch niveau als operatie, moet je ook kunnen 
switchen. Ik kijk er op drie niveaus naar: operatie, strategisch, maar ook leiderschap. En daarom had ik het over in bepaalde 
tijden heb je andere leiders nodig die aan de voorkant van zo’n organisatie staan. Sommige mensen blijven veel te lang 
zitten. Niet omdat ze niet goed zijn, maar omdat ze goed waren voor iets en dat niet in zich hebben. Ze hebben maar weinig 
kaas gegeten van die flexibiliteit.  
 
IP: We hebben een boel te bieden, dat is wel duidelijk. 
 
AL: De algemene vraag is wat kan de ledenraad op dit gebied doen? Je hebt sowieso als ledenraad beperkingen of een 
bepaalde focus wat je kunt doen, dus we moeten ook heel realistisch zijn. Als je iets op het gebied van onderwijs wil doen 
dat dat misschien niet, hoe noem je dat, dat de ledenraad als adviseur van onderwijsinstellingen zou kunnen fungeren en 
niet meer dan dat. Als we praten over het coöperatief dividend, niet aan onderwijsinstellingen, maar wel aan de burger in de 
stad. Wat zou je dan, heel concreet als ledenraad op dit gebied moeten doen voor de burger. Moeten adviseren, moeten 
initiëren. Dat is denk ik een heel belangrijke vraag om te beantwoorden. 
 
AE: Moeten wij dat initiëren?  
 
AL: Nee de burger initieert. Nee, initiëren in de zin van faciliteren. Maar wat moet je faciliteren? Je moet iets communiceren 
naar de burger in je voorwaarden, maar misschien ook in je bijeenkomsten van hier staan we voor en wat stimuleren wij in 
deze stad wat ook in de beleidsnotitie staat. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat je de ledenraad in principe, je zou ze 
straks moeten adviseren van nou dit is wat er speelt in de stad, daar zou je moeten kijken en daar zou je absoluut rekening 
mee moeten houden, dus als de burgers in de stad met goede initiatieven bezig zijn of goed bezig zijn, stuur ze naar ons.  
 
AE: Een beetje richtlijnen geven. Een beetje richtinggevend op basis van trends of wat dan ook van dit willen we 
ondersteunen.  
 
IP: Ik heb even een zijweggetje. De ledenraadsleden kunnen heel veel doen en doen ook heel veel, maar de leden zou je 
ook eens in kunnen schakelen. Dan zit je met mensen met dezelfde ervaring als wij of nog veel mooier en die kunnen 
misschien heel veel plezier beleven aan inzet van hun kennis en ervaring. Ik ga dit jaar met pensioen en ik heb Jinc opgezet, 
iets wat ik jaren heb gedaan en de leeftijd wordt wel heel groot tussen 15 en 62. Heel veel heb ik daar gedaan en daar heb ik 
zo veel van geleerd en zoveel plezier aan gehad en zo’n kijk op die maatschappij gekregen en dat is alleen maar verrijking 
voor mij door dat werk te doen. Als leden dat ook kunnen doen, je ziet er veel grijzen tussen als ik.  
 
AE: Ja maar dat is ook precies de kracht, dat is nodig. Er zit zoveel expertise en kennis.  
 
IP: En je geeft en je krijgt en er is niets leukers dan dat.  
 
AL: Dan zou een van je aanbevelingen kunnen zijn dat je zegt van binnen de ledenraad of de leden een netwerk opzetten 
dat beschikbaar is. Volgens mij Susanne kan dat bevestigen, met de Summerschool dat is precies wat er gebeurt. De 
trainers of docenten worden ingezet voor begeleiding, maar daar zou je ook in dit geval, want dat is er ook eigenlijk niet, 
tenminste voor zover ik weet, dat je naast de aanvragen dat je gewoon een soort klankbord mag lastigvallen met je 
aanvraag. Of dat je een project initieert en je krijgt waarschijnlijk geld van de bank of niet, dat je altijd een keuze kunt maken 
ik kan wel bij hen aankloppen, want zij kunnen mij begeleiden. Dat zijn vrijwilligers of de vrienden van het coöperatief 
dividend. En dan hoef je niet. Daar heb je met bummers, het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft allemaal 
gepensioneerde TG’ers. Allemaal bekende, nouja niet bekend, maar experts.  
 
AE: Ja, maar die zijn niet leuk. Niet zo leuk als wij.  
 
AL: Nee, ik heb er eentje meegemaakt. Op een gegeven moment zijn die gesprekken toch doorvertaald naar een 
vriendschap. En dat is juist mooi, dat iemand jou professioneel begeleidt en doordat je te veel met elkaar bent omgegaan, 
koffie hier, drankje daar, soms thuis en dan heb je die vriendschap gecreëerd. Ja, je bent volwassen genoeg om te bepalen 
wie er in je huis komt. Het is geen mentoraar, het is professionele begeleiding en dan zou je bijvoorbeeld juist in dit geval, 
want dat merken we ook naar aanleiding van het onderzoek wat toen is geweest over de ledenraad zelf. Van wat zou je met 
de ledenraad kunnen doen. En dan merken we dat eigenlijk alle leden hadden behoeften aan netwerken onderling. We 
kennen elkaar niet. We zitten twee of drie jaar bij elkaar en er zitten expertises overal, misschien business to business, maar 
gewoon ook expertise dat je met elkaar kunt delen en die kennis is er gewoon niet en ik zou zeggen, juist in dit geval, als we 
het over ondernemerschap hebben, over specifieke kennis en competenties. Dat je toch een paar mensen een databaseje 
kunt zien, dat kun je ook beschermen via intranet.  
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Dat je kunt zeggen, oke, zij stelt zich beschikbaar op het gebied van jongeren, die kan ik gewoon makkelijk bellen, dan 
hebben ze een uurtje voor mij beschikbaar in de maand ofzo. Dat mag je zelf bepalen en klaar. En ik denk dat dat ook een 
van de krachten zou kunnen zijn, want wij hebben ook moeite gehad met een aantal vragen. Dat je denk van het is een hele 
goede aanvraag, maar het past niet, maar we zouden er wel iets mee moeten doen. Die twijfelgevallen heb je altijd, terwijl je 
dan kunt zeggen dat is een mooie aanvraag, wij hebben geen geld, maar wel expertise. Dat mag je gebruiken, maar dat is 
aan jou.  
 
AE: Het is de economische waarde, maar wat ik ook zie, nogmaals, als we er aan meewerken dan krijgen we er zoveel 
energie voor terug. Maar ik zie ook een nieuwe trend ontstaan en dat heeft te maken met het feit dat jonge mensen ook op 
zoek zijn naar zingeving, niet alleen maar consumeren. Dan heb je duurzaamheid aan de ene kant, maar ook give and back. 
Een aantal jaren is dat er op gekomen, maar een groep gaat met kinderen uit groep 8 binnenkort fietsen voor water. Dat zijn 
jonge mensen, die studeren aan de universiteit. En wat ik zie, is dat dat nog bijna nog sterker is dan wanneer je. Want dat 
zijn de rolmodellen. En dat is zo krachtig en wat wij doen is dat dan initiëren. Je doet een stap achteruit en dat is genieten. 
Het zijn net grote broer en zusters. En dan zie je ook, wat jij zegt, je gaat er uit, omdat de afstand zo groot is geworden. Maar 
hoe minder leeftijdsverschil, hoe sterker het voorbeeldfiguur is. En dan vallen etnische lijnen ook weg en dat is zo ontzettend  
mooi om te zien. En als je het hebt over kippenvel en tranen in je ogen, dat zijn dit soort projecten. Nogmaals, je kunt het 
initiëren vanuit de ledenraad om er voor te zorgen dat het betrokkener wordt en dan kun je dat vervolgens binden.  
 
IP: Ik wil verdergaan dan de ledenraad. Wij zijn toen in het Scheepvaartmuseum geweest, daar waren heel veel leden. Ik 
heb er denk ik tien gesproken en ik werd zo droevig dat ik dacht waarom bent u lid? Als ik iets vroeg kreeg ik geen antwoord, 
ze keken me aan. Ik stelde me voor, ik vertelde waarom ik dat vroeg.  
 
AE: Maar dat zag je ook aan die gezichten, ze zaten ook zo te kijken zo van wanneer is het zes uur.  
 
IP: Dan denk ik al die mensen die daar waren zijn niks minder en waarschijnlijk nog meer dan ik met ervaring. Die kunnen 
ook die leuke ervaringen opdoen en hun bijdrage leveren.  
 
AE: Ja, maar nu komt het. Ik wil daar geen mensen die niet die motivatie hebben.  
 
IP: Ja, maar we kunnen ze misschien motiveren. Ze weten niet wat ze laten liggen.  
 
AE: Nou, je hebt een groep mensen die totaal niet wil.  
 
AL: Ja oke, maar dan moet je focussen op de mensen die dat wel hebben.  
 
SdB: Waar de energie zit.  
 
IP: Als wij daar gaan staan, dit is wat en vertellen wat die fantastische ervaringen zijn voor dat hele gezelschap, wij trekken 
ze over de streep.  
 
AE: Geloof mijn, nee, niet allemaal. 
 
SdB: Ik noteer jullie namen. De eerste avond van de Coöperatie is weer in juli, volgens mij 3 juli. Dus ik zet jullie op een 
podium.  
 
AL: Maar het is wel een goed punt, als je kijkt naar zo’n avond. Toevallig heb ik de avond goed bestudeerd om de een of 
andere reden en dan merk je dat dit onderdeel juist ontbreekt. Je ziet, dit is een onderdeel waar je goede voorbeelden kunt 
neerzetten met leden wat ze aan het doen zijn. Ik denk ook dat dat een soort aanbeveling kan zijn die je kunt meegeven aan 
de volgende avond van de coöperatie.  
 
AE: Wat heeft het je gebracht, want dat vind ik ook heel interessant. Mensen denken altijd in wat ga ik brengen, wat gaat het 
me kosten, maar eigenlijk en jou verhaal ook, wat heeft het mij opgeleverd. Naast netwerken, want iedereen denk dat het 
alleen maar voor het netwerken, maar wij zitten hier ook op onze vrije middag, omdat het ons heel veel heeft gebracht. En 
dat verhaal zou je misschien wat meer voor het voetlicht kunnen brengen en dan met dit soort projecten.  
 
AL: Dat kun je op verschillende manieren trouwens doen hè, je hoeft het niet fysiek op een podium te doen, maar 
bijvoorbeeld met zo’n mooie brochure die jij vorig jaar hebt ontwikkeld dat je daar juist aandacht aan besteed. Dat je daar 
een strookje. Ze heeft een hele mooie brochure gemaakt.   
 
SdB: Het coöperatief jaarbericht. 
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AL: Er zijn, dit punt is echt heel belangrijk. Ik denk dat er heel veel mensen die, de 600 man die daar vorige keer was, dat die 
waarschijnlijk ook een belangrijke rol kunnen spelen, want het coöperatief dividend dat is misschien de verkeerde definitie 
die we er altijd aan hangen is geld. Het is helemaal geen geld, het is veel meer dan dat, het is expertise, het is.  
 
AE: Maar dat is ook dividend, precies. Dat heeft ook een economische waarde.  
 
AL: Dat is misschien een definitie die we kunnen hanteren als het gaat om het bereiken van de doelgroepen. De burger in de 
stad van wij bieden meer dan dat en zijn mensen bereid die bijvoorbeeld in zo’n netwerk die hun tijd, 1 uur per maand ofzo, 
want dan kun je ook mensen echt iets bieden. Kijk, die mensen die jij hebt gesproken die willen graag wat bieden, misschien 
zijn ze niet gemotiveerd, omdat zij nooit iets zien van ons.  
 
IP: Ze hebben geen idee. Ik had ook geen idee. VMBO scholen, daar kleven vooroordelen aan die zijn sky high. Daar is 
allemaal niks van waar, ik heb het jaren gedaan. Het zijn de leukste kinderen, de meest ambitieuze kinderen die ik mee heb 
gemaakt. Dus iedereen wordt door mij overspoeld met al die verhalen, want je verandert de maatschappij ermee, het is 
gewoon niet waar. Ik heb ze bij de vleet, graag. Al mijn vrienden, kennissen, buren, iedereen moet ze horen en iedereen 
wordt enthousiast.  
 
AE: Ik heb hier met Jeroen, in het junior college in West. Dat was geweldig, daar ging je iedere dag ontroerd weg en dat 
soort dingen. Maargoed, dat is ook dividend. Dat is behalve geld, is dat gewoon kennisdeling, tijd. Dat is ook dividend.  
 
AL: Alleen dit punt zou je natuurlijk straks delen in sectoren. Dat je zegt we hebben experts op het gebied van kunst en 
cultuur, we praten natuurlijk vandaag over kunst en cultuur, dus even gefocust blijven. Ondernemerschap, ik denk dat het 
een heel belangrijk punt sowieso is. Ik maak het bijna, ik wil niet zeggen dagelijks, maar ik maak het echt wekelijks mee. 
Mensen willen een onderneming starten en dan weten ze gewoon niet waar ze moeten beginnen. Ik denk dat wij die 
expertise ook kunnen bieden. Wij hebben natuurlijk sowieso, weet je nog vorige vergadering, dat ondernemerschap een van 
de stukken is die niet goed ontwikkeld is als, toch, bij Artis toen toch. Dat is echt iets wat vanuit de Rabobank sowieso 
gestimuleerd moet worden, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar even terugkomen naar jou, heb jij een specifieke 
vraag eigenlijk of zitten wij vooral?  
 
MdD: Nee, ik vind het wel heel interessant. Ik heb al best wel wat interviews gehad en natuurlijk gesproken over de 
bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid en hoe dat opgepakt kan worden en dat daar ook wel heel veel ideeën waren en 
gesproken is over hoe kunnen we kennis gaan delen. Het is vooral de vraag hoe je dat gaat faciliteren, hoe ga je er voor 
zorgen dat bijvoorbeeld de leden die culturele organisaties vinden in dit geval. Waar die kennis zit, zodat ze elkaar kunnen 
vinden. En niet alleen dat leden hun kennis kunnen delen met organisaties, maar dat ook organisaties hun kennis en 
creativiteit delen met de leden. Dat je op die manier een meerwaarde gaat creëren.  
 
AE: Maar dan zullen culturele organisaties anders moeten denken, want in principe als culturele organisaties contact zoeken 
als een soort van bijen, vliegen willen ze alleen maar geld. Dat is op zich prima, maar je zou je kunnen afvragen. Vraag hen 
wat ze te bieden hebben, wat komen zij brengen. Het is niet zozeer, ze zeiden vroeger wel eens we hebben een slechte 
geefcultuur in Nederland, nee we hebben een slechte vraagcultuur. We weten niet goed hoe we moeten vragen, want als je 
wat vraagt dan ga je ook nadenken over wat je te bieden hebt, wat je te brengen hebt. Dan creëer je een soort van 
wederkerigheid, want het gaat uiteindelijk als je het hebt over geld en kennis gaat het om burgerschap. Want op het moment 
dat je schaarste hebt, ga je kijken van wat heb jij en wat heb ik en hoe ga je het zodanig delen dat we het beiden beter 
hebben.  
 
AL: Het gevaar met al die aanvragen die. Waar ik moeite mee heb, persoonlijk, als ik die aanvragen zie. Je ziet dat het talent 
en de nieuwe aanvragen weinig kans krijgen, omdat ze niet bekend zijn. Als wij hier zitten en wij weten dat het 
Concertgebouw failliet gaat en ze doen een aanvraag die er heel gelikt uitziet, omdat die mensen jarenlang dat werk doen, 
ze worden betaald voor dat werk. Terwijl het. Daar moeten we ook voor uit kijken hè dat je. Terwijl juist die creatieve 
industrie komt vanuit jongeren, vanuit mensen die nog nooit iets hebben gedaan met geld van de bank of iets dat die, dat je 
daar rekening mee houdt. Dat je daar in ieder geval ook als Rabobank, maar ook als ledenraad kunt zeggen, we moeten wel 
een bepaald percentage van die aanvragen hebben. We moeten dat blijven stimuleren om binnen te krijgen, anders krijg je. 
Anders heb je grote kans dat al die grote jongens die al jaren bestaan, die altijd hetzelfde hebben gedaan er met het geld 
vandoor gaan. Terwijl dat ik denk, als jij duidelijk wil zeggen ik wil jongeren aantrekken, ik wil de kinderen die de match doen 
met jongeren, die tranen laten barsten die de kans moeten bieden, dat die ook echt een prioriteit kunnen krijgen. Dat is denk 
ik, ik heb dat meegemaakt.  
 
IP: We krijgen zulke stapels, dat is misschien overal, maar waar wat mij betreft zo’n stapel tussenzit waarvan ik denk linke 
jongens, maar daar stink ik niet in. Een beetje overdreven.  
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AE: En die heel vaak over de rug van, wat Susanne zei, van kinderen. Het lijkt wel. Alles sneu en zielig, heel veel van dat 
soort en dan zie je vooral het personeel wat rondkomt.  
 
AL: Het is natuurlijk. Kijk, wat ik ook mis. Ik probeer nu ook dingen te noemen die misschien helemaal niet met kunst en 
cultuur te maken hebben, maar gewoon algemeen. Wat ik mis, ik mis een checklist. Kijk, meestal wordt het voor ons gefilterd 
en heel mooi en dan moet je zelf je eigen inbreng gaan geven over. Misschien dat je kunt zeggen: is het nieuw? Is het? Dat 
je gewoon een checklist van een A4’tje hebt om zelf een beetje makkelijker te kunnen screenen. Maar, wat ik vroeger heb 
meegemaakt, vooral omdat ik in een ander netwerk van allochtonen zat. Ik heb wel meegemaakt dat de bank zelf ging 
screenen buiten. Die ging mensen, partijen recruiten, kom dan een keer op gesprek! Creatieve industrie bijvoorbeeld kreeg 
een kans, laat zien wat je doet na een jaar of drie jaar. Je doet fantastisch werk, we zouden graag aan jou willen gelinked 
worden.  Ik denk dat dat een taak is van de ledenraad om een soort voorscreening te gaan maken, een uitnodiging te gaan 
sturen. Ik maak het nu elke dag bijna mee, iemand die zegt nou, ik zeg nou, ga maar naar de Rabobank. Dit is de website 
dan kun je dat en dat doen, misschien wordt het wat. En dat is denk ik ook, als wij een olde boys network blijven denken dan 
blijven we de olde boys aanvragen krijgen. Terwijl ik denk, juist, ga de hort op, ga zoeken, ga kijken wat er speelt in de stad 
en breng dat ook gewoon naar de Rabobank.  
 
IP: Actief zoeken bedoel jij?  
 
AL: Nee, maar ook adviseren, zoeken. In ieder geval aanbevelen.  
 
IP: Ik maak even een zijweggetje, dus trek het je niet aan, het is geen kritiek, ik pik er eentje uit. Een aantal mensen hebben 
een initiatief om, het heet geloof ik de Tostifabriek, en dan willen ze dus laten zien waar de ham, de kaas en het brood 
vandaan komt en dan zitten we op het Rabospoor van food en hoe het geproduceerd wordt. Nou, we hebben het niet 
goedgekeurd, want het was een beetje niks om het maar even kort door de bocht te zeggen.  
 
SdB: Ze hebben een kleine bijdrage gekregen.  
 
AL: Maar even dat voorbeeld afmaken en dan.  
 
IP: Ik was kritisch van. Ik vind het te populair en ze vragen een aardig bedrag. Dat was één. Dan ga ik daar naartoe en dan 
ga ik praten hoe hun ondernemerschap werkt, bijdrage aan de samenleving hier. Zou het dan mijn oren, ogen en maag nog 
verder openzetten dan dat ik over hun gelezen heb.  
 
AL: Dat is totaal iets anders, dan zit je op dat moment te beoordelen. Waar ik het over heb is je hebt je ogen en oren 
opengehouden, je bent jarenlang in de stad, je hebt zoveel mensen ontmoet, zoveel initiatieven gezien en denkt deze 
verdienen absoluut een kans, deze verdienen die aandacht. En daar heb ik het over. Dat je die stimuleert en bindt aan de 
ledenraad, aan de Rabobank.  
 
SdB: De fase voor die aanvraag en dat is in essentie wel die functie van de ledenraad. Jullie zijn onze voelsprieten in de 
maatschappij, jullie brengen informatie naar ons toe.  
 
AL: Ja, want we hebben aanvragen meegemaakt. Iedereen zijn kennis beperkt, dan zie je zo’n aanvraag en denk je nou en 
dan zegt er eentje, nee toevallig ik ken ze, ze doen goed werkt. Dat moet je altijd doen. We hebben niet keihard criteria ze 
moeten blauw en wit zijn, nee, iedereen. De een schrijft heel goed en de ander niet, terwijl de een die niet goed schrijft wel 
mooie projecten doet.  
 
AE: Nouja, tot op zekere hoogte heb je gelijk, maar ik zal je vertellen, ik heb er zelf ervaring mee. Ik heb ooit een keer een 
aanvraag ingediend en die is afgewezen. En dat was een heel mooi project.  
 
IP: En je hebt er heel veel van geleerd en je hebt het nooit nog een keer gedaan op die manier.  
 
AL: Je gaat wel, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar je gaat je wel afvragen.  
 
AE: Nee, het is niet goed beoordeeld vind ik, maar ik ben toch van de Rabo blijven houden. Ik had het gevoel dat het me niet 
gegund werd, maar dat is een ander verhaal. Maar als je het over de oren en de ogen van Rabobank, dat is wat ik ook graag 
wil zijn. Ik wil ook initiatieven naar de bank brengen waarvan ik denk die horen hier, dat is leuk als wij daarmee verbonden 
worden, dat doe ik ook wel. Maar ik weet niet of iedereen dat zo heeft, dat is heel persoonlijk.  
 
AL: Maar dat is iets wat je automatisch kunt ontdekken, dat zou een soort aanbeveling kunnen zijn.  
 
AE: Of zeg je dat moet je van mensen vragen? 
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AL: Kijk, ik heb een interview gehad, even over de ledenraad. Ik denk dat je daar ook iets in moet veranderen. Je hebt een 
interview gehad met iemand die in de ledenraad zit en ik denk dat dat ook een van de belangrijkste vragen is die je moet 
meenemen in het interview bij vooral de nieuwe leden. Maar je zou ook kunnen zeggen ook de oude leden dat willen we 
graag gewoon meegeven. Breng je netwerk, je komt hier, omdat je leden vertegenwoordigt in principe. Bring the voice of 
your member, van je netwerk, je achterban. Dat gebeurt misschien heel sporadisch of de een heeft het meer, de een heeft 
het minder. Maar, waar wij nu op zoek naar zijn of waar jij op zoek naar bent is een is een soort aanbeveling of structuur die 
je kunt bieden aan het systeem straks. Nou, het systeem is de ledenraad, de burgers en de Rabobank. Hoe breng je die bij 
elkaar en hoe stimuleer je dat? Ik zou zeggen, ik zou graag een paar uur per maand beschikbaar willen stellen voor elke 
organisatie die een aanvraag indient volgens mijn expertise. Dat doen wij nu met de ledenraad van Nieuw-West, als wij geld 
geven, wij zeggen iemand is verplicht, dat is een voorbeeld, je bent verplicht om een check over te dragen aan die 
organisatie. Of het nu € 500 is of € 700, dat moeten we gewoon doen, dat is verplicht. Dat moet de directie even regelen, de 
directie van de Rabobank of het management van Rabobank Nieuw-West moet dat allemaal regelen. Het is een kwestie van 
een uurtje tijd beschikbaar stellen, nou dan ga je er naar toe. Dat zijn allemaal structuren die je kunt invoeren die ook straks 
gewoon vaste structuren kunnen worden.  
 
AE: Je kunt er ook iets aan toevoegen, want zo doen wij het in Zuid. Dat wij mensen uitnodigen om een presentatie te 
houden over hun project en hoe ze het gaan doen waardoor je een verbinding met ze legt in plaats van alleen maar geld 
geven en je ziet elkaar niet meer. Dus wat wij doen en dat is een variatie is dat wij verbinding zoeken. Sommigen van ons 
adopteren een project, ik bel ze of ik ga er eens naar toe. En wij hebben nu in onze vergaderingen ruimte vrij gemaakt per 
vergadering voor een van die projecten waarvan wij denken. Zo hebben wij het opgepakt.  
 
AV: Miranda, ik moet gaan.  
 
AL: Ik ga ook.  
 
AE: Had jij nog een vraag?  
 
MdD: Nee, er is heel veel gezegd en heel veel beantwoord wat ik zeker kan gebruiken.  
 
AE: Oke, krijgen we hier wat over te horen?  
 
MdD: Jazeker, in de vorm van een rapport en een eindpresentatie.  
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3.2 AMSTERDAMSE CULTURELE SECTOR   
 
Amsterdam Museum – Denise de Boer  
 
Misschien is het leuk als je eerst zelf even vertelt wie je bent en wat je functie is binnen het Amsterdam Museum.  
Mijn naam is Denise de Boer en ik ben hier de manager fondsenwerving en sponsoring en dat doe ik nu zo’n 2,5 jaar. Ik heb 
Finance gestudeerd en Kunstgeschiedenis en die combinatie gebruik ik nu in dit vak, dus dat is eigenlijk heel mooi. Wat 
doen we hier zoal. Eigenlijk betrekken wij een aantal partijen bij het museum. Natuurlijk de gemeente waar we 
overheidssubsidie van krijgen. Fondsen en dat zijn particuliere-, maar ook overheidsfondsen. Bedrijven, dus sponsors. We 
hebben een zakelijke kring, het Fundament. En particulieren dat is de vierde groep. Die onderscheiden we in particulieren 
die in geld bijdragen en particulieren die voor zichzelf verzamelingen hebben, dus verzamelaars. We betrekken eigenlijk 
beide partijen bij het museum op verschillende manieren en om verschillende redenen. Maar dat is eigenlijk kort de weg wat 
we doen, maar het is heel verfijnd werken. Je bent ook iedere dag weer met iets anders bezig. Het is voor een groot deel 
relatiemanagement, maar aan de andere kant is het ook heel erg linken leggen tussen wat hier speelt en wat je in de 
buitenwereld ziet en is het ook nieuwe concepten, ideeën te bedenken om mensen te betrekken bij wat je doet en uiteindelijk 
geld op te halen voor de projecten die nog geld nodig hebben. En dit team bestaat uit drie mensen. Ik als de manager en 
dan heeft het team twee medewerkers. Eentje die meer zit op het relatiebeheer van de verzamelaars en die helpt mij bij het 
aanschrijven van fondsen. De ander zit meer op de zakelijke tak, het Fundament, en helpt bij het relatiebeheer van de 
bedrijven.  
 
Dan kijkend naar de Amsterdamse culturele sector. Wat zijn trends en ontwikkelingen die je ziet binnen die sector?  
Ik zie dat veel partijen gaan samenwerken en dat zijn musea onderling, maar dat kan ook tussen museum en theater zijn. 
Die vormen van samenwerking waren er altijd al wel, maar je ziet dat het nu groter wordt opgezet en dat het meer structuur 
krijgt. Wij zelf werken nu samen met het Bijbels Museum en Onze Lieve Heer Op Zolder. Dat initiatief heet Amsterdam 
Heritage Museums. En dat gaat veel verder dan bijvoorbeeld eenmalig een tentoonstelling neerzetten. Het gaat zelfs zo ver 
dat de organisaties nu geïntegreerd worden. Ik doe nu ook dingen voor de andere twee musea. Die trend dat is wel vrij 
nieuw, dat je samen de back office gaat delen waardoor je dus efficiënter gaat werken. En dat de kleinere spelers niet 
omvallen, maar zich aansluiten bij de grotere spelers, zodat ze kunnen voorbestaan. Dat is wel echt een trends. Daarnaast 
zie ik dat nou ook op het gebied van City Marketing gaan partijen steeds meer samenwerken. Dus bijvoorbeeld wat er nu 
speelt met het 2013 verhaal, het vieren van 400 jaar grachten. Dat wordt vanuit City Marketing begeleid of eigen geleid, 
gecoördineerd en eigenlijk bijna iedere partij in Amsterdam doet er aan mee. Waardoor je een gezamenlijke promotie krijgt 
die daardoor een veel groter bereik heeft. Dat vind ik ook wel echt een trend die je waarneemt. Iets anders, door de 
bezuinigingen zie je ook dat bepaalde initiatieven worden gestopt, maar je ziet ook dat juist nieuwe initiatieven weer 
ontstaan. Dus ik zie ook wel dat daar verandering in komt. Juist als het wat slechter gaat dan zie je dat de sector gaat 
innoveren. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel weer iets positiefs. Naast dat het natuurlijk jammer is als een aantal instituten het 
niet redden of geforceerd moeten fuseren, maar uiteindelijk zie je toch wel dat het de sector uiteindelijk gezonder gaat 
maken. Even kijken, in Amsterdam verder. Ik vind het lastig. Je ziet dat wat betreft mijn tak wat belangrijker wordt. Musea 
gaan nog meer naar buiten kijken naar andere culturele instellingen en proberen die financiële mix nog meer divers te 
maken, dus niet te veel leunen op één grote speler, maar ook kijken naar bedrijven dat werd al veel gedaan, maar met name 
de particulieren en de nalatenschappen. Dat zijn twee takken die nu veel meer worden benut door culturele instellingen. De 
populariteit zie je terugkomen in het aantal workshops en presentaties die worden gegeven op dit gebied. Ook wat betreft 
cultureel ondernemen, dat wordt ook veel genoemd. Ik heb recent les gegeven aan de Universiteit van Amsterdam aan 
master studenten over cultureel ondernemen en dan zie je ook de populariteit van zo’n vak. Dus ik denk dat het steeds 
belangrijker wordt dat iedereen binnen een culturele instelling zich bewust is van hoe je zo efficiënt en effectief mogelijk je 
culturele missie uitvoert, dus dat het niet zomaar gegeven is dat je geld krijgt dat je daar  ook wel zorg voor moet dragen. 
Ook al ben je inhoudelijk, observator of collectiemedewerker. Denk na hoe je dat efficiënter zou kunnen doen of zelfs 
inkomsten zou kunnen genereren. Dat zie ik ook hier binnen het museum heel erg terugkomen.  
 
En hoe kijk je aan tegen de relatie tussen de producenten en de consumenten van cultuur? 
Ik denk dat die relatie eigenlijk één op één zou moeten zijn en ik denk dat die tien/twintig jaar geleden meer aanbodgericht 
was wat musea deden. Dat je toch wel ziet dat musea steeds meer proberen hun publiek beter te begrijpen. Wij zijn hier 
bezig met een herinrichting. Twee jaar geleden hebben we Amsterdam DNA ontwikkeld, waarbij we eigenlijk inspelen op het 
feit dat mensen weinig tijd hebben, met name toeristen, maar dat ze wel kort willen weten wat Amsterdam is en wat het 
geschiedenisverhaal van Amsterdam is. Dus we hebben een rondje gecreëerd van 45 minuten, heel multimediaal en 
interactief waarbij mensen dat verhaal krijgen in 45 minuten en als ze dan nog zin hebben gaan ze door, want het museum is 
veel groter en als ze geen zin hebben,  zijn ze klaar en hebben ze in ieder geval de basis. Dat soort nadenken over wie is 
mijn publiek en wat willen ze. Amsterdam DNA is in tien talen beschikbaar. Dat zie ik bij andere musea ook heel erg 
terugkomen. Dus ik denk wel dat dat juist misschien door de urgentie om meer publieksgelden te genereren, zie je ook dat er 
meer wordt gekeken naar het publiek. Al denk ik dat er op een gegeven moment een evenwicht moet komen tussen alleen 
maar blokbusters aanbieden, maar bijvoorbeeld ook voor kleinere publieksgroepen ook iets te doen. 
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Daar zie je een beetje de wrijving tussen de commerciële en de inhoudelijke tak van een museum. De inhoudelijke tak wil het 
liefst voor iedereen wat doen, ook voor tien mensen bij wijze van spreken. De commerciële tak zegt nee, we moeten gewoon 
inkomsten generen. Daar moet een evenwicht in komen. We zijn als museum voor iedereen en je bent geen winstgevende 
onderneming, dus je kunt ook projecten organiseren voor kleine doelgroepen. Maar daar moet je ook wel een, je kunt niet 
verantwoorden dat je bijvoorbeeld € 100.000 uitgeeft aan een tentoonstellingen waar maar vijftig mensen op afkomen, dan 
moet je iets organiseren voor € 5.000 bij wijze van spreken. Maar dat evenwicht daar moeten organisaties zich in vinden, 
maar dat kristalliseert zich wel uit de komende jaren.  
 
Kijkend naar de toekomst. Hoe zie jij de ideale Amsterdamse culturele sector als gezonde, bloeiende sector?  
Ik zou willen zien dat ze misschien nog meer gaan samenwerken, ook qua programmering. Dat er gewerkt wordt 
bijvoorbeeld in themajaren. Dat wordt nu al vanuit City Marketing opgezet. Volgend jaar is het bijvoorbeeld de gelovige stad 
en het zou mooi zijn als iedere culturele instelling daar iets mee doet, zodat je dat gezamenlijk kunt uitzetten en promoten. 
Op die manier geef je niet allemaal zelf duizenden euro’s uit aan communicatie en marketing, maar dat gezamenlijk zou 
kunnen doen. Zo heb je meer zaken waar je zou kunnen samenwerken, zoals zaalverhuur, educatieprogramma’s, met name 
ook kindertentoonstellingen en -programma’s die je denk ik veel mooier zou kunnen integreren. Dus daar zie ik nog wel grote 
kansen. En ook op het gebied van impulsen genereren, denk ik dat daar nog wel een slag te halen valt. Dat musea nog best 
wel wat creatiever mogen zijn om hun collectie beter kunnen benutten. Om je een idee te geven, we hebben hier 80.000 
objecten waar wij beheer en behoud voor doen en ruim 70.000 liggen in depot. Die liggen daar te wachten en kosten 
eigenlijk alleen maar geld en hoe zou je daar meer mee kunnen doen. Dat soort ideeën die worden nu ontwikkeling het 
museum. Maar het kost tijd om mensen die voorheen heel erg zaten op beheer en behoud om te vormen tot mensen die 
gaan nadenken van wat kan ik met deze collectie eigenlijk doen, behalve ze tentoon te stellen in het museum. Nouja, daar is 
ook nog een slag te halen. Voor de rest denk ik dat er. Er is een heel mooi aanbod aan cultuur in Amsterdam. De 
museumdichtheid is bijvoorbeeld heel hoog en er wordt ontzettend veel gedaan en ontwikkeld, nieuwe initiatieven. Dus ik 
denk op dat gebied er heel veel gebeurt, maar dat het meer de details zijn waar nog wat aan gewerkt kan worden. Qua 
aanbod, er is in ieder geval genoeg aanbod, dat is overduidelijk.  
 
En als je kijkt naar de verschillende partijen die de culturele sector ondersteunen, zoals particulieren en bedrijven. Hoe 
zouden zij nog meer kunnen samenwerken met culturele organisaties?  
Ik denk dat, wat ik heel erg zie is dat mensen en met name particulieren die bijdragen aan het museum dat zij zich al heel 
erg betrokken voelen, want anders doe je dat niet. Zij zouden misschien juist ook nog iets meer kunnen doen met hun 
kennen en kunde. Dat proberen wij nu bijvoorbeeld ook met de verzamelaars te doen. Wij halen kennis en kunde uit hun, 
maar dat zou natuurlijk ook op andere gebieden kunnen. Bij bedrijven werkt het een beetje hetzelfde. Bij sponsorships heb je 
een zakelijke overeenkomst eigenlijk, want je krijgt een bedrag maar daar doe je ook iets voor terug als museum. Daar zou 
je ook nog naar kunnen kijken. Hoe kunnen we de expertise en kunde van het museum inzetten bij het bedrijf. Zo dat het 
niet. Dat de verhouding wat meer gelijkwaardig is. Want nu merk je toch vaak dat een bedrijf, een sponsor uit 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en natuurlijk ook bepaalde tegenprestaties of wensen. Maar goed het is wel een 
manier om een maatschappelijke bijdrage te doen. Maar dat maakt je als museum best wel kwetsbaar, want als het met een 
bedrijf iets minder gaat of hun hele beleid verandert dan ben je dat sponsorship kwijt. Je bent heel erg afhankelijk. Terwijl het 
zou denk ik meer een gelijkwaardige samenwerking moet gaan worden waarbij je kennis en kunde uitwisselt of dat het 
museum iets doet bij het bedrijf waar het gewoon voor betaalt krijgt. Dus daar zie ik nog wel echt mogelijkheden. Ik denk dat 
dat wel iets is waar ook persoonlijk naar aan het kijken ben.  
 
Eigenlijk is op heel veel vragen al antwoord gegeven. Zo hebben we het al gehad over samenwerking binnen de culturele 
sector en over de input. Ik weet niet of jij nog iets wil vragen of opmerken?  
Als ik specifiek kijk naar Rabobank. Rabobank is van nature uit een coöperatie. Zij hebben al heel veel kennis over 
samenwerking en een coöperatiegedachte. Ik denk dat ze daar nog best wel hun kennis en kunde zouden kunnen. Nouja, ze 
zouden kunnen adviseren in die samenwerking en dat gebeurt ook voor een deel hier bij het museum. Rabobank 
Amsterdam heeft advies gegeven en dat zouden ze nog meer kunnen doen. En het blijft natuurlijk zo dat bepaalde 
initiatieven die culturele instellingen opzetten die zullen nooit winstgevend zijn en een maatschappelijk doel hebben en geen 
winstoogmerk hebben. Het zou het mooiste zijn als dat een project is waar Rabobank zelf nog iets aan heeft. Dat je er iets 
gezamenlijks van kunt maken behalve dan dat je alleen maar geld geeft. Dat de Rabobank er ook zelf iets mee zou kunnen 
doen. Bijvoorbeeld, de coöperatie heeft hier het Fundament ondersteund. Het Fundament is de zakelijke kring van het 
museum en dat werkt anders dan de businessclub van een museum. Heel veel musea hebben een businessclub en dat 
houdt in dat je lid wordt als bedrijf en dan betaal je € 2.000 / € 2.500 per jaar en je krijgt er een aantal dingetjes voor terug. 
Je bent eigenlijk een soort van minisponsor. Wij hebben het heel anders ingestoken. Wij willen heel graag een platform zijn 
voor Amsterdamse ondernemers en bedrijven, dus bij ons zijn de Fundament avonden gratis, je komt gewoon en we vragen 
terplekke aan de mensen of ze iets willen bijdragen aan een bepaald project, maar dat hoeft niet, het is niet verplicht. Ons 
doel is eigenlijk om de mensen bij elkaar te brengen, om de ondernemers en bedrijven kennis te laten maken met de 
geschiedenis van de stad waar ze in werken en dat netwerk aan het museum te verbinden, maar ook aan elkaar. Voor 
Rabobank is dat heel erg voordelig, omdat zij ook weer nieuwe mensen kunnen ontmoeten, nieuwe bedrijven, maar ook 
bedrijven kunnen meenemen als een leuk uitje.  
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Maar die avonden kosten natuurlijk geld en dat halen we niet op tijdens zo’n avond. Tenminste, we halen het op, maar het is 
zonde om zo’n avond ervan te betalen, dat wil je natuurlijk besteden aan dat project. Dus wij zijn heel erg blij met die 
bijdrage van de coöperatie, zodat we deze avonden kunnen organiseren die dus meer zijn dan alleen maar een bedrijf als 
tegenprestatie zo’n avond bieden. Nee, het is echt een platform, een netwerk van Amsterdamse ondernemers met een 
inhoudelijke touch, zodat je net ook even dat geschiedenisverhaal meekrijgt. Het is geen platte netwerkborrel, maar ook echt 
een inhoudelijke, bijna collegeachtig wat ze krijgen. Het is een combinatie van educatie en gewoon plezier. Dat maakt dat 
het Fundament an sich niet winstgevend kan zijn, maar door hulp van Rabobank waar ze zelf ook iets aan hebben, kunnen 
we het dus wel organiseren. Ik vind dit echt zo’n heel mooi project waarbij je ook de meerwaarde ziet voor Rabobank, voor 
de stad en voor het museum. Voor iedere partij is echt een voordeel te behalen en vandaar dat ik dit als een project 
voorbeeld geef. Dit is iets waarvan ik ook begrijp dat Rabobank het financiert. Niet alleen maar puur uit maatschappelijk 
opzicht, maar ook voor zichzelf. Dat ze er ook zelf iets mee kunnen qua organisatie.  
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De eerste vraag is eigenlijk een hele brede. Wat zie u als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele 
sector? 
Dat is inderdaad een hele brede vraag. Nou ik denk, het Amsterdamse culturele veld wordt natuurlijk in eerste instantie 
gekenmerkt doordat het a. heel breed is, alle disciplines zijn hier in optimaal forma aanwezig. De kwaliteit van wat hier is, is 
heel erg hoog. De top in alle disciplines is hier. Of dat nou de musea, beeldende kunst, dans, muziek, theater, maar ook in 
design. Ik bedoel Amsterdam heeft dat allemaal en heeft dus die variëteit, de kwaliteit en heeft ook een enorme hoeveelheid 
jonge aanwas de hele tijd, het vernieuwt zich continue. En dat komt natuurlijk omdat het de hoofdstad is en omdat 
Amsterdam van oudsher altijd heel erg die kern van kunst en cultuur heeft gehad. Een aantal van de instellingen hier heeft 
een geschiedenis van honderd of zelfs honderden jaren. En ik denk dat dat eigenlijk. Dat is niet zo zeer een ontwikkeling, 
maar wel een constante. Sinds de Gouden Eeuw en daarvoor was die kwaliteit en breedte er al en dat zal ook zo blijven. Je 
ziet de stad daar heel erg in investeren vanuit de gemeente. Je ziet ook de instellingen die daar verantwoordelijk voor zijn 
hun verantwoordelijkheid nemen. Kijk hoe het Stedelijk en het Rijksmuseum, wat net vorige week is geopend. Het is heel 
makkelijk om niet aan de verwachtingen te doen, want de verwachtingen zijn huizenhoog. En het knappe is dat ze wel aan 
die verwachtingen voldoen en dat ook nog weten te overtreffen, dus er zit ook heel veel kwaliteit in al die instellingen hier. En 
ik denk ook als je kijkt naar de creatieve industrie, want dat is niet-gesubsidieerd veld, maar ook daar is de kwaliteit hoog, de 
variëteit groot, dat is echt een markt en is een van de weinige onderdelen van de economie die zelfs midden in een recessie 
nog groeit en buitengewoon succesvol weet te zijn. En ik denk ook dat samenspel van dat allemaal hier op één plek hebben 
is ook niet toevallig, want dat trekt elkaar aan en wil bij elkaar in de buurt zijn. En tegelijkertijd dat is constant, maar er is ook 
heel veel dynamiek, want dat ontwikkelt zich aan de lopende band om. Soms beïnvloedt door subsidiebeslissingen die 
bijvoorbeeld voor het dansveld en het kleine theater in Amsterdam grote gevolgen heeft. Daar heeft de gemeente wel iets 
van weten te compenseren en van sluiting weten te behoeden, maar een aantal ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat er 
geen dans meer is in Amsterdam, maar dat gaat zich op een andere manier organiseren. En wat je ook ziet wat uit diverse 
onderzoeken komt, wat eigenlijk in heel Nederland zo is, is het idee dat je 40 of 60 jaar lang voor een onderneming werkt of 
bij een gezelschap zou zitten. Net zoals dat bij Philips niet meer is, is dat bij Toneelgroep Amsterdam ook niet meer zo. Heel 
veel kunstenaars die bij ons aan de HKA afstuderen, hebben vijf banen tegelijk. Beetje acteerwerk voor Toneelgroep 
Amsterdam, commercials, eigen producties, doen mee in een collectiefje van vrienden, geven een beetje les, doen 
misschien ook nog dingen die helemaal niets met acteren te maken hebben. En zo hebben ze een bestaan. En dat is geen 
probleem, dat is gewoon wat normaal is in hun wereld en zeker in de creatieve industrie zijn heel veel ZZP’ers, heel veel 
MKB. En ik heb de overtuiging dat zij ook bezig zijn om een nieuwe standaard neer te zetten van hoe de economie werkt en 
daarin eigenlijk heel erg voorlopers zijn, dus ik zie dat helemaal niet als een probleem, maar ik zie dat als zij zijn bezig iets uit 
te vinden waar straks de rest van werkend Nederland naar zit te kijken van zo moet het dus. Want het idee dat je je leven in 
loondienst doorbrengt en op die manier voor alles gezorgd wordt dat zie je in heel veel sectoren dat dat eigenlijk niet meer 
de norm is. En in elk geval dat hele grote groepen niet meer volgens die norm leven en voor kunstenaars is dat de 
normaalste zaak van de wereld.  
 
Kijk er zit iets gevaarlijks in, in de zin dat we het in Nederland heel gewoon vinden dat als je kunstenaar bent je voor een 
boekenbon of voor niets je ding komt doen en dat je daarvoor niet loon naar werken hoeft te betalen. Daar ben ik heel erg 
tegen. Dat zou je van een schoonmaker, bakker of onderwijzer niet vragen en een belediging vinden en bij kunstenaars 
vinden we dat heel gewoon om dat te doen. Maar de andere kant daarvan is dat kunstenaars niet gedreven worden door 
geld en vanuit een hele andere motivatie toch de dingen doen die ze moeten doen en daarmee heel erg bijdragen aan de 
innovatieve kracht van Nederland en dingen weten te verzinnen waar nooit iemand om gevraagd heeft, maar die wel heel 
erg spannend en succesvol weten te zijn en wat ook bijdraagt aan de internationale positie van Nederland, zeker in 
Amsterdam.  
 
Dus in principe is er onder culturele organisaties al een hele omslag gaande en altijd al een andere dynamiek geweest dan 
in andere sectoren. Wat zou er moeten gebeuren onder Amsterdammers en bedrijven willen zij meer één worden met die 
sector?  
Ik denk door het afgelopen kabinet en de discussie die er ontstond over met name de Rijkssubsidiëring van kunst. Het ging 
eigenlijk niet eens over de subsidiëring van de stad Amsterdam. Het ging vooral over Rijkssubsidiëring, maar dat heeft 
natuurlijk de sector wel in een heel kwade reuk gezet en ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we dat keren en dat we 
weer op een andere manier kijken naar wat is nu eigenlijk de bijdrage van kunst en cultuur in onze samenleving. En ik denk 
ook wel dat die bijdrage aan het veranderen is. Ik bedoel, in de tijd waarin kunstsubsidies ontstaan zijn, was het heel erg 
vanuit de gedachte de subsidies dragen er aan bij dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is. Ik denk dat we daar 
heel erg succesvol in zijn geweest en dat wat dat betreft de democratisering van kunst en cultuur is gewoon geslaagd. En 
dat betekent dat we dat nu allemaal volstrekt normaal vinden en niet meer snappen waarom we daar nu belastingcenten aan 
moeten besteden. Dat heeft er ook mee te maken dat sommige technieken in een keer natuurlijk heel erg toegankelijk zijn. 
Als je kijkt naar film. Ik bedoel iedereen kan nu met zijn laptop of telefoon filmpjes maken, dus wat is er nu zo belangrijk aan 
film. Dat heeft dan toch met kwaliteit te maken, met een goed verhaal, de kwaliteit van het beeld, dat het een bepaalde 
zeggingskracht heeft, het moet emotie losmaken.  
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Of dat nou discussie is omdat je het er niet mee eens bent of ontroering omdat het juist wel heel erg naar binnen kwam. Dat 
maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, maar dat is wel wat maakt dat iets uiteindelijk op dat voetstuk komt en kunst is of niet.  
 
En de reden dat je dat wil hebben in je samenleving heeft natuurlijk enerzijds te maken met het feit dat ik denk dat kunst 
gewoon hoort bij menszijn. Bekijk een willekeurige facebookpagina van wie dan ook en dat is een en al fotografie en filmpjes 
en van alles en nog wat, wat allemaal kunstzinnige uitingen zijn en de subsidie strekt dan, omdat er ook een publieke rol te 
vervullen is, omdat je bepaalde voorzieningen in Nederland nou eenmaal gewoon wil hebben, omdat je voor 
talentontwikkeling wil zorgen. Ook omdat, als je kijkt waar draait onze maatschappij over, dat gaat steeds meer echt over 
creativiteit. Ook een Rabobank, ook een chemisch bedrijf heeft creativiteit nodig om competitief te blijven in een mondiale 
wereld. Wij verdienen ons geld nauwelijks nog met echt productie, gewoon dingen uit een fabriek in elkaar zetten en 
verkopen, maar wij verdienen ons geld in Nederland en zeker in Amsterdam met diensten. En om in diensten succesvol te 
kunnen zijn, moet je creatief zijn, creatieve vaardigheden hebben, geïnspireerd worden zo nu en dan door dingen die buiten 
jezelf liggen. Dat zijn allemaal dingen die kunst levert en niet alleen doordat een vormgever een huisstijl ontwerpt. Dat is de 
platte manier, gewoon heel een op een. Hij maakt een product, levert dat, dat neem je af, dat hebben we nodig in 
Amsterdam. Maar ook doordat je als kind met kunst en cultuur in aanraking bent gekomen, doordat je misschien zelf op het 
toneel bent gaan staan en het heeft bijgedragen aan je zelfvertrouwen. Doordat je een mooi boek leest of een mooie film 
ziet, dat draagt ook bij aan hoe jij naar je wereld kijkt, waar jij over nadenkt, waar jij over praat. En uiteindelijk levert je dat 
ook ideeën op in je werk. En dat is niet een op een, in de zin van ik las dat boek en toen heb ik dit idee bedacht, maar 
uiteindelijk is dat wel als je kijkt naar wat van een professional wordt gevraagd dan moet je die breedte en die brede blik 
hebben en kunst en cultuur draagt daar aan bij. Het is niet de enige leverancier van dat soort vaardigheden, maar wel een 
belangrijke.  
 
Hoe zouden kunstenaars of culturele organisaties en bedrijven meer gebruik kunnen maken van elkaars diensten? Hoe 
zouden daar samenwerkingen kunnen plaatsvinden? 
Het hangt er een beetje vanaf in welke constellatie je je bevindt wat er dan nodig is. Ik denk dat als je kijkt naar de grote 
instellingen dat zij al lang begrepen hebben dat dat soort samenwerking nodig is. Sterker nog, heel veel diensten van 
sponsors worden gewoon op die manier in natura geleverd. Rabobank organiseert ondernemerschapsclinics voor de 
Amsterdam Centre of Entrepeneurship waar wij binnenkort met de AHK ook lid van worden en wat voor de HvA dingen 
organiseert, voor studenten. De Robeco Zomerconcerten van het Concertgebouw. Dat is eigenlijk een marketingactie van 
Robeco. Wordt ook met marketingmensen van Robeco samen opgezet. Dus je ziet zeker bij de grotere instellingen, daar 
bestaat dat soort samenwerking al lang en leveren de culturele instellingen ook diensten aan de bedrijven als een soort 
tegenprestatie om de mensen op de vloer te inspireren. Ik weet dat we bij NDT op een gegeven moment aan Ronald Berger 
strategyconsultants. We hadden een probleem wat NDT had, daar hebben zij een groepje consultants opgezet die zaten in 
een recuitment traject. Voor hem was het een manier om te kijken wie zijn de leukste mensen in dit groepje want die willen 
we een baan aanbieden en die moeten dan proberen die case van een goede oplossing te voorzien en wij kregen feedback 
op onze case wat voor ons in feite gratis advies was. Dat soort combinaties, dat is zeker vijf jaar geleden dat we dat gedaan 
hebben, dat soort combinaties zie je al heel veel bij de instellingen, dus als je kijkt naar de individuele kunstenaars. Zij zijn al 
heel erg gewend om in collectiefjes te opereren. En dat doen ze samen, als kunstenaars collectief, of ze nu een theaterstuk 
maken of iets met vormgeving doen of ander soort activiteiten opzetten. En naarmate ze wat groter groeien, kun je dat ook 
met grotere bedrijven. Dan wordt je collectief groter, je netwerk groter en kun je ook grotere verbanden aangaan. En 
sommige grote bedrijven, a la Rabobank, als die interesse hebben in het MKB en daar markt zien, dan is dat voor hen ook 
nuttig om daar iets mee te doen. Maar uiteindelijk moet het wel, weet je, het moet wederzijds elkaar kunnen bevruchten, 
want anders werkt het niet. Dan is het gewoon liefdewerk oud papier en dat is ook heel goed, maar je moet wel heel erg 
keuze maken in waar je mee bezig bent. Ben je bezig om gewoon een zwakkere te ondersteunen, omdat je vindt dat het er 
moet zijn, dan geef je sponsoring en daar vraag je verder geen tegenprestatie voor. Dat is altijd welkom en degene die het 
wil krijgen die moet gewoon heel hard werken om z’n sponsorcase goed duidelijk te maken. Je moet ook helder maken aan 
een sponsor waar je het geld voor nodig hebt, waarom dat nuttig is, waarom het belangrijk is, dus dat moet je allemaal 
gewoon goed geregeld hebben en dat is dan een zakelijke transactie vanuit een maatschappelijk gevoel. Maar op het 
moment dat je echt samen dingen op wil zetten, ga je steeds meer uit van de wederzijdse kracht en dan moet je elkaar ook 
echt iets te bieden hebben, maar dat is een andere propositie.  
 
Sponsoring is heel erg gericht op wederzijdse win-win situatie en het Coöperatiefonds is op dit moment een eenmalige 
donatie. Maar er wordt toch gekeken hoe je meer die verbinding kunt versterken.  
Daar zul je in criteria voor je fonds heel duidelijk in moeten zijn, want daarmee creëer je een bepaalde verwachting en die 
moet helder zijn aan de andere kant. En de organisatiegraad moet ook zodanig zijn dat je dat waar kunt maken en als je in je 
eentje bent is dat lastiger dan wanneer je, andere uiterste, bij het Rijksmuseum werkt. 
 
En kijkende naar de hele keten in de culturele sector van cultuureducatie op basisscholen tot doorgroeien naar de grote 
instituten in bijvoorbeeld Amsterdam. Ik heb hier ook met anderen over gesproken en zij zagen juist een gat bij de 
productiehuizen, etc. Hoe ziet u dat?  
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Ja, nouja ik denk ook op zichzelf. Cultuureducatie heeft wel flinke klappen gehad, zeker op lokaal niveau. Hier in Amsterdam 
probeert de wethouder dat wel in te halen, maar ook dat is een druppel op de gloeiende plaat. Muziekles, 
handvaardigheidslessen en al dat soort dingen is op heel veel scholen uitgekleed. Dus ik heb ook daar wel zorgen om. En 
de topinstellingen zijn ook allemaal gekort, maar zijn er inderdaad allemaal nog. Dus daar is ook geen zorg dat ze gaan 
verdwijnen. Het klopt dat in het middensegment de grootste klappen zijn gevallen en dat treft zowel theaters als 
gezelschappen. Er zijn heel veel gezelschappen minder. Ik vond het niet nodig, maar er zijn ook mensen die vinden dat het 
wel goed was. Maar dat klopt, ja. En daar gaan een hoop deuren sluiten en een aantal zullen omdat ze al heel erg goed 
waren in ondernemerschap en allerlei creatieve manieren om je hoofd boven water te houden die gaan het wel redden. En 
degene die daar minder creatief in zijn die gaan het niet redden en dat gaat niet alleen over puur weten hoe je geld moet 
verdienen, het is gewoon net als elke ondernemer op alle mogelijke manieren zien waar de kansen liggen en die benutten. 
En daar ook variëteit en creativiteit in weten aan te brengen.  
 
En natuurlijk weten wie je publiek is en waar je hen kunt vinden.  
Maar het gaat niet alleen over publiek, het is altijd en, en, en. Er zijn er die dat heel goed kunnen en dat ook al heel goed 
konden. Die zullen dat goed blijven kunnen doen en die gaan het redden. En degene die daar al niet zo goed in waren en 
daar nu nog meer problemen mee hebben, daar gaat het heel erg moeilijk voor worden. Dus in die zin wordt het wel een hele 
heftige survival of the fittest. Maar dat is natuurlijk zo oud als de wereld. Maar het is wel heel erg treurig, omdat er ook een 
aantal instellingen nu geen steun meer krijgt die daar niet zo heel erg slecht in waren en daar is het zuur voor. Maarja, of we 
daar echt wat aan kunnen doen.  
 
En dan nog kijkende naar de toekomst. Hoe beschrijft u de ideale Amsterdamse culturele sector?  
Ik denk eerlijk gezegd dat Amsterdam gewoon moet blijven wat ze is en dat we dan heel goed zullen zijn en dat zal. Weet je, 
er gaan nog wel dingen veranderen in de inhoud. We gaan ander soort toneelstukken, dans en van alles zien, waarvan ik 
niet kan voorspellen wat dat zal zijn. Maar waarvan ik denk als Amsterdam zich ontwikkelt zoals zij zich altijd ontwikkeld 
heeft, zal het wel anders zijn. Ik kan alleen nog niet voorspellen hoe, dat zal ook gedicteerd worden door de actualiteit en 
door hoe jonge mensen op dat moment in hun leven staan. En nieuwe generaties gaan gewoon nieuwe dingen brengen, 
daar moet je op vertrouwen. Ik denk ook dat wij hele creatieve manieren van samenwerking gaan zien en creatieve manieren 
van voorstellingen renderend maken, in ieder geval zodanig dat kunstenaars er van kunnen leven. Ik denk ook dat 
kunstenaars nog minder geld zullen krijgen voor wat ze doen, maar dan toch besluiten dat het acceptabel is om daarmee 
een bestaan op te bouwen. Dus het heeft een aantal zwarte rafelrandjes die nu eenmaal te maken hebben met de tijd waarin 
we leven, maar ja, dat gaan heel veel mensen meemaken. En dat is niet leuk, maar het is wel. En ik schat kunstenaars zo in 
dat ze zich daar wel druk om maken, zich ook tegen zullen verzetten, maar zich niet zullen laten weerhouden om kunst te 
maken. Ik heb eigenlijk heel veel vertrouwen in dat. De inhoud en de kracht die in Amsterdam zit die vindt zijn weg, ik weet 
alleen nog niet hoe. Daar ben ik redelijk ontspannen in. En natuurlijk moeten we lobbyen voor politieke steun en proberen te 
zorgen dat er in subsidieland nog het een en ander mogelijk is. Maar je weet één ding zeker, er gaat niet meer geld bijkomen 
bij de overheid, bedrijven moeten ook allemaal bezuinigingen, dus zoveel sponsorgeld is er niet in omloop en de rest van de 
Nederland zit ook in een recessie. 
 
Maar de partijen moeten qua diensten wel gaan samenwerken.  
Ja, en dat is al gaande. Dat zie je gewoon gebeuren. Ik zie het ook wel nieuwe creativiteit losmaken in allerlei broedplaatsen 
en ook commercieel is helemaal geen vies woord meer. Mensen willen geld verdienen en heel vaak geen subsidie meer 
hebben, want dat levert verplichtingen op die mensen niet zo aantrekkelijk vinden. En het feit dat er een aantal dans- en 
toneelgezelschappen en dans- en toneelhuizen er niet meer zijn, dan komen er weer nieuwe op. Dat is ook wel heel 
spannend. Het heeft hele rotte aspecten wat er nu gebeurt, maar nogmaals dat is vooral in het gesubsidieerde veld. In dat 
wat altijd al commercieel was en geen subsidie kreeg, is dat helemaal niet aan de orde en gaat het gewoon door zoals altijd 
en dat is heel gezond. Kijk naar de popmuziek, de ensembles. Dingen worden soms ook heel groot gemaakt op basis van 
een paar gebeurtenissen, terwijl als je kijkt naar het gros, censuur was al enorm is. Ik bedoel het is ook niet zo dat mensen 
helemaal niet meer van kunst houden. Dat is echt klinkklare onzin. Kijk naar je vrienden, kijk naar de mensen om je heen. Ik 
zie het niet, echt niet. Ik zie wel dat er een politieke discussie over kunst en cultuur een andere lading heeft gekregen. Maar 
een politieke discussie is ook niets meer, niets minder dan een politieke discussie. En voor gewoon wij normale mensen die 
in Nederland leven is die waarde … Het heeft jou niet gestopt om muziek te kopen. Als jij een schilderij wil kopen, koop jij 
een schilderij. Je moet het ook niet groter maker dan dat het is.  
 
Kijk, ik denk, deze overheid, deze regering zal nooit beslissen om kunstsubsidies maar helemaal te schrappen en de 
volgende ook niet, daar geloof ik helemaal niets van. Zeker niet als je je bedenkt dat de creatieve industrie een groeisector is 
en dat dat nou precies hetgene is waar wij het in Nederland van moeten hebben van dat soort. Van inspiratie, creativiteit en 
dat soort dingen. Het zou gewoon dom zijn als je daar dan niet meer in zou investeren en dat ga ik overal vertellen, aan 
iedereen die het horen wil om te zorgen dat dat vooral zo blijft. Maar als je het terugbrengt naar het individuele niveau van 
zowel de kunstenaar als van het publiek, wij mensen die van muziek, plaatjes aan de muur en nog zo wat dingen houden. Is 
er niet iets wezenlijks veranderd.  
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Het is heel fijn dat er bedrijven zijn zoals de Rabobank die daar zich ook verantwoordelijk voor voelen. Het is gewoon je moet 
niet alleen naar de overheid kijken, ik denk dat dat misschien de meest fundamentele verandering is als uitsmijter. Je 
overheid is niet je enige loket, je moet ook kijken naar alle bedrijvigheid om je heen. Ook niet alleen naar de grote bedrijven 
met fondsen, maar ook naar allerlei andere waarmee je interessante verbintenissen aan kunt gaan. Die soms in geld en 
soms in natura en soms in iets heel onverwachts in een keer iets opleveren. En die creativiteit, denk ik ja die zit in ons en ik 
zie dat bij nieuwe generaties is dat gewoon zo, is dat ook niet iets waar je studenten nog van moet overtuigen. Het zijn 
vooral mensen die de oude situatie gewenst waren en het moeilijk vinden om die slag te maken, maar dat is ook zo oud als 
de wereld. Ik bedoel, kijk naar je ouders en je denk ook jaaa. En ja, such is life. En ik zie de studenten hier op school al 
gewoon die denken al over heel veel dingen waar wij ons enorm druk maken niet eens na, want dat is gewoon hun wereld. 
Net zoals wij nog, mijn generatie 40’ers, hoteldebotel kunnen raken van wat een smartphone allemaal kan en de helft van de 
functies niet begrijpen. En ik zie mijn kinderen en die zeggen van ja, mam. Die nemen de wereld zoals hij is en die stellen 
daar geen vragen bij. Dit is hoe die is. Kijk als je je hele leven lang afhankelijk bent geweest van subsidie en je moet ineens 
op een andere manier je bedrijf vorm gaan geven, dat vraagt gewoon een ander bedrijfsmodel en dat is best een ding. Neem 
Rabobank, als zij opeens haar bedrijfsmodel moet omzetten van leden naar aandeelhouders, nou dat moet ik nog zien of ze 
dat redden. Want dat is echt zo’n fundamentele verandering en zo fundamenteel is het. En daar moet je. Dat zal niet 
iedereen kunnen en een aantal kunnen dat wel. En weet je, degene die al meer gewend zijn om in zo’n context te opereren 
die hebben daar gewoon minder moeite mee. Dat oude moet je niet in stand willen houden. Kijk, subsidie moet wel blijven, 
maar de verhouding tussen overheid, instellingen en private partijen en publiek moet anders, omdat de wereld nu eenmaal 
anders is. De wereld is gewoon niet meer zoals die was, maar dat is ie nooit.  
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Ateliers Westerdok – Sanne Verdult  
 
De eerste vraag is een hele brede. Wat zie jij als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
Nou, ik zit dus op educatief vlak. Ik zie daar heel duidelijk een hele grote terugval in een aantal doelgroepen wat ons aanbod 
betreft de afgelopen jaren. Wij hebben, misschien kan ik eerst even vertellen wat we doen. We hebben een particuliere markt 
waarin cursussen worden aangeboden op het gebied van tekenen en schilderen. Daar hebben we een heel programma voor 
ontwikkeld. Het is voor amateurs, maar wel een professioneel hoog niveau. Dus waarin mensen echt van beginners tot 
gevorderden programma’s kunnen volgen. We zien ook wel dat als mensen dat hebben gedaan of naar kunstacademies 
gaan of zelf gaan exposeren of dat soort dingen. Dus dat is voor de individuele cursisten noem ik het maar eventjes. Dan 
hebben we de bedrijfs- en teamworkshops waarin we met grote groepen creatieve middagen organiseren. Dus met elkaar 
samen een kunstactiviteit doen om daarin zeg maar ook weer samenwerking, et cetera in te vinden. Dan hebben we de 
werkplaatsen voor de kunstenaars. Werkplaats model die zo hier start. Dat is eigenlijk wel vrij continu. Dat is een 
doorstromend geheel zeg maar. En dan hebben we tot slot de kinderacademie. Dat is voor mij een soort verzamelnaam voor 
alles wat we doen voor kinderen. We hebben hier wekelijkse lessen op het atelier van verschillende groepjes. De kunstclub, 
kunstatelier, verschillende niveaus. Dan hebben we ook bijvoorbeeld op locatie, in de openbare bibliotheek verzorg ik dan de 
workshops in het kinderlab. Een heel programma wat is afgestemd daar op de collectie van de bibliotheek. Dan in huizen 
Frankendeal, ook weer projecten voor scholen. De Rode Loper doen we dan op scholen die ons vragen om een programma 
op hun locatie te doen. Nou dat laatste is niet zo heel groot, niet heel veel gewerkt. Dus die doelgroepen en nou binnen die 
doelgroepen zie ik dus wel verschillende ontwikkelingen.  
 
De individuele markt die zie ik pas voor het eerst dit jaar echt heel erg teruglopen met het aanbod wat we hebben. Het teken 
en schilder cursussen programma dat we normaal hebben dat is echt veel meer teruggelopen als halfjaar of jaar programma. 
Mensen willen veel meer kortere cursussen volgen. Zijn niet snel overtuigd om zich langer te binden. Ze willen echt wat 
korter. Wat ik nu ook bijvoorbeeld merk, gisteravond deed ik bijvoorbeeld een ander soort programma aanbod. Een 
workshop kinderboeken illustratie, dus veel meer die niche en die zit vol. Eigenlijk zie ik dus daarin ook wel van je moet 
eigenlijk een aanbod hebben waarin mensen een heel gericht, specifiek iets leren. Dus niet een algemeen aanbod van ik wil 
leren tekenen of schilderen, maar ik wil een kinderboek leren illustreren. Dus dat vond ik ook wel interessant om te zien. 
Verder zie ik ook een ontwikkeling waar ik dus zelf ook op instap. Omdat die particuliere cursussen minder goed lopen, ben 
ik ook zelf met een andere programmering bezig waarbij ik veel minder van tekenlesatelier aanbod heb, maar veel meer naar 
kunstproductieruimte wil ontwikkelen. Dat betekent dat de plek hier zelf ook veel multifunctioneler moet worden ingezet. Dat 
was ooit ook wel de bedoeling, maar ik wil het nu ook echt uitvoeren om hier een ontmoetingsplek te creëren waarin 
exposities samenkomen met een plek waarin creatieven letterlijk met elkaar kunnen gaan vergaderen en kletsen op de 
werkvloer, met elkaar kunnen uitwisselen. Waarin events worden georganiseerd waarin kunstenaars zichzelf kunnen 
presenteren, dus ook als collectief of als platform. Waarin die versterkingen van kunstenaars elkaar een groter bereik 
proberen te krijgen. Dat ga ik nu ook zelf met samenwerking doen. Dus dat vind ik heel interessant om te zien. En nouja 
goed, dan komt daar dus ook bij, wat ik al heel lang wil. Puur de lunches en horeca voorzieningen. Wat mij daarin wel 
belemmerd is toch hoe ongelofelijk ingewikkeld die regelgeving is en het beheer van zo’n pand als dit. De vreselijke toestand 
die daarbij komt. Maargoed, dus dat.  
 
Maar verder in de trends zie ik ook. De kinderacademie van ons. Wij hebben nu, nouja dat heeft de Rabobank vorig jaar dus 
ondersteund voor het eerst en daar waren wij heel blij mee. Waarin wij eigenlijk ook een nieuw aanbod hebben ontwikkeld 
voor kinderen om in de zomer, in ieder geval in de vakanties, voor kinderen die niet echt weg zijn of kunnen op vakantie om 
hier grote creatieve projecten te ontwikkelen. Dat is echt ook weer een gat in de markt is een slecht woord, het is geen 
commercieel product, maar er is heel veel behoefte aan. Wij spelen echt in op een hele grote vraag van ouders. Die willen 
hun kinderen zinvol een dagbesteding hebben. Ze moeten vaak zelf werken of ze hebben geen geld om op vakantie te gaan. 
En in plaats van dat ze buiten de stad vertier zoeken, is het echt gewoon goede opvang zeg maar. Dus dat is voor ouders 
interessant, maar voor juist de ontwikkeling van de kinderen, wat ons uitgangspunt is natuurlijk, is dat zij dus echt de 
mogelijkheid hebben om de hele dag lang met kunstenaars te werken. Niet even een tekenuurtje op school hebben, maar 
gewoon waanzinnig mee te kunnen duiken in de beleving van een kunstenaar. Een hele week waarin ze kunnen 
meebouwen en meegaan in de beleving. Je ziet dus ook echt dat die creativiteit ook enorm goed gestimuleerd wordt in zo’n 
dag of week. Dat is wel heel bijzonder.  
 
Ik heb tijdens mijn onderzoek al veel gehoord over cultuureducatie en dat het nu op basisscholen wel wordt aangeboden, 
maar dat iedereen ook behoefte heeft aan cultuureducatie naast school. 
Maar dat is dus ook wel interessant om daar verder misschien in te duiken, want ik wil niets liever dan dat. Na de schooltijd 
ook met kinderen. We doen het al, in clubjes. Het enige wat dan het punt is, is omdat het in clubjes is, krijg je het vaak ook 
niet goed ondersteunt. Je moet het toch tegen een prijs wegzetten waarin je in ieder geval kosten dekt van een docent en 
materiaal, maar voor mij is het toch nog steeds allemaal liefdewerk oud papier. Want ik kan er geen goede prijs voor vragen 
die marktconform is, want dan moet ik mijn huur en alles doorrekenen. Dus eigenlijk zijn de cursussen die we aanbieden 
voor kinderen, zouden veel duurder moeten zijn, maar we zijn al zo duur in de ogen van ouders.  
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Dus die naschoolse opvang waarin ouders aan de ene kant ook zeggen van nouja goed de echte BSO’s zijn ook ongelofelijk 
duur, want dan moet je verplicht een aantal uren afnemen. Tegelijkertijd als wij het aanbieden, als wij niet genoeg kinderen 
hebben, wij zijn geen BSO, dus als wij niet genoeg inschrijvingen hebben, dan gaat het clubje niet door. Dat is een risico 
voor ouders, want ze kunnen niet zomaar hun vast opvang opzeggen om dan bij ons te gaan, want wij zijn dan te onzeker 
zeg maar. Hoewel we juist door het grote animo wat er is het aanbod kunnen aanbieden daar niet van, maar ik zeg altijd wel 
van als jij echt je kind van de BSO afhaalt en je hebt geen plek meer terug, wij zijn echt geen opvang, wij zijn een activiteit, 
maar bieden wel de service als ‘concurrent’ van een BSO. We hebben ook een ophaalservice en nou dat moet zich nog een 
beetje gaan verspreiden, maar als je dus naar ons kijkt dan ligt er echt geld aan toe. Ophaalservice daar kun je ook niks voor 
vragen, terwijl iemand daar wel 1 of 1,5 uur voor ingezet moet worden. Dan ben je eigenlijk al zo € 50 of € 60 kwijt, alleen al 
voor het feit dat iemand dat gaat doen. Maar wat betaalt dat nou? € 2,50 willen ze misschien een keertje betalen weet je wel. 
Dus dat is allemaal heel moeilijk te exploiteren.  
 
Dat is ook het lastige. Zo’n 60% van de Nederlanders wil dat er bezuinigd wordt op kunst en cultuur, maar tegelijkertijd wil 
60% dat er geïnvesteerd wordt in cultuureducatie.  
Maar ik denk ook wel in die zin, er zit inderdaad een spanningsboog in. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook geprobeerd een 
samenwerking te zoeken met de BSO op het Westerdok. Ik heb gezegd van nou als jullie nou die kinderen komen dan een 
middag bij ons, maar dan krijg je juist dubbele kosten. Want zij hebben natuurlijk ingeschreven kinderen en de ouders 
betalen aan hen, maar wij moeten wel aan die BSO onze normale prijs kunnen doorrekenen. Ouders zijn misschien best 
bereid om een klein stukje, misschien € 5 bovenop te drukken, maar daar gaan wij natuurlijk niet een hele workshop voor 
kunnen draaien, dus daar zit een spanningsboog. Dat is ook wel iets waar ik heel erg aan het onderzoeken ben van hoe krijg 
ik dan voor elkaar dat dat dan toch exploitabel blijft. Zonder ook meteen alleen maar subsidie of sponsoring te willen vragen. 
Maar ja, eigenlijk kan je wat betreft cultuureducatie echt niet zonder. Daar zitten nog wel kansen ook in samenwerking.  
 
Dat het een partnership wordt. Niet dat een BSO het hier afneemt, maar dat je gebruik maakt van elkaar in de goede zin van 
het woord, qua doelgroep bijvoorbeeld.  
Maar het is ook gevaarlijk voor een BSO, want ik heb bijvoorbeeld ook letterlijk met de BSO afgesproken ik zal zorgen dat ik 
niet bij de eilanden die ophaalservice ga aanbieden, want dan zouden ouders wel eens hun lidmaatschap op kunnen zeggen 
bij de BSO. Als wij die service aanbieden zijn wij een directe concurrent voor zo’n BSO. En nouja goed, net wat ik ook al zei, 
wij zijn niet die continuïteit zeg maar. Ik heb ook ooit zelf een onderzoek laten doen of wij zelf een BSO zouden kunnen zijn, 
maar dat is voor ons ook weer niet interessant, want dan moet je aan heel veel eisen voldoen. Alleen al bijvoorbeeld de 
spullen die wij hier nodig hebben om kunst te kunnen maken, een snijmachine, een ezel die om kan vallen, viezigheid, 
chemicaliën. Dat mag je niet eens hebben op een BSO. Dan krijg je arbeidsinspecties, je moet een tweede iemand hebben 
voor de opvang van de sociaal-emotionele ontwikkeling, iemand met zo’n BVH diploma. Daar worden de kosten eigenlijk 
alleen maar duurder van. Terwijl wij juist werken met een kunstenaar die ik ook echt wel goed selecteer. Het zijn wel 
kwalitatief goed opgeleide mensen ook met een bevoegdheid en met ervaring en met een bewijs van goed gedrag. Dus 
kwaliteit wordt wel geleverd, maar tegelijkertijd, je kunt ook vaak wat minder grote groepjes maken, omdat het heel 
arbeidsintensieve begeleiding is voor kinderen om met kunst te werken. Je kunt echt maximaal met 8 tot 10 kinderen als een 
docent aan. Of je moet een hele goede docent hebben, die kunnen er misschien 12 of 13 aan. Maar het is minder dan in een 
klas, 30 of 40 kinderen in een klas met een juf. Daar kun je het gewoon niet mee vergelijken. Het is technische aandacht. De 
projecten die we hier aanbieden met de vakantiekunstweken dat zijn gewoon echt projecten. Er wordt getimmerd, gezaagd, 
ik weet niet wat. Dat kun je echt gewoon, het creatieve proces moet gewoon goed begeleid worden met die kinderen. Je kunt 
niet zeggen van ga maar je gang, ga maar wat knutselen en we zien wel wat eruit komt. Nee, er moet een duidelijke, 
inhoudelijke ontwikkeling zijn. Dus wij zitten ook met de vakantiekunstweken hebben we voor 1 dag gezegd 15 kinderen 
maximaal per project. Daar zit dan een kunstdocent en een kunst assistent op. Dan draaien ze met z’n tweeën de groep en 
dan zitten ze al kei en kei hard te werken en te buffelen. Dan hebben we een assistent hier op de werkvloer die gewoon alles 
in de gaten houdt van is er genoeg voorraad, maar die ook gewoon telefoontjes opneemt, inschrijvingen verwerkt. En dat 
klinkt als klein klusje, maar daar is iemand dus ook de hele dag mee bezig. Als je zulke grote projecten elke dag organiseert 
en je communicatie moet goed zijn, moeten foto’s worden gemaakt, moet allemaal geregeld worden. Dan zit op zo’n project 
ook nog een projectmanager die in z’n geheel, net zoals ik ben dat nu allemaal aan het voorbereiden, PR’en, zorgen dat de 
hele organisatie, dat er samenwerkingsverbanden komen. Dus het is een vrij dens project. En daar zie je dus ook weer een 
spanningsboog, want wij vragen dan bijvoorbeeld subsidie aan bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst, hebben we 
gekregen. Maar waar kijken ze naar? Naar het bereik van hoe veel kinderen je hebt bereikt en wij zeggen wij willen juist dat 
een kind een hele week kan komen die vijf dagen lang intensief kan werken met een kunstenaar, mag ook 1 dag zijn, vinden 
we ook goed, maar het bereik is daarmee voor een subsidiegever van. Je hebt wel bijvoorbeeld 75 plekken per week, maar 
dan heb je in één week 40 deelnemers. Dan wordt in het subsidiebedrag naar 40 deelnemers gekeken en ze kijken dus heel 
erg naar die cijfers. Wat is het bereik? Want het is belangrijk dat we zo veel mogelijk kinderen bereiken. Dat is ook ons doel, 
we willen ook zo veel mogelijk kinderen bereiken, maar we willen juist een inhoudelijkheid bereiken. En niet alleen, anders 
hadden we wel iedere dag 10 workshops van 1,5 uur kunnen aanbieden en dan hadden we een 10 keer zo hoog bereik als 
we nu hebben.  
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Er moeten bij alle partijen veranderingen plaatsvinden, zowel bij de culturele organisaties, als bij bedrijven, fondsen en 
Amsterdammers.  
Dat vind ik wel echt lastig hoor. Dan kom je bij eenmalige events. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling, daar ga je een keer 
kijken, nou dan heb je een kaartje verkocht en dan heb je een theatervoorstelling met zalen van 500 kinderen en dan doe je 
dat 10 keer ofzo. Hier kun je echt een veranderingsproces bij een kind bewerkstellingen. Een kind kan echt anders kijken 
naar, dat het ook een beroep zou kunnen zijn, met kunst bezig zijn. Dat ze echt hun creatieve talent ook mogen laten zien en 
ontdekken en dat is een vrij intensief proces. Daar kom je niet met een theaterbezoekje vanaf. Dat is wel iets waar ik 
tegenaan loop, dat het bereik zo hoog moet zijn. Terwijl ik juist naar de inhoudelijkheid wil, dat je echt iets kan doen met 
iemand. Maargoed, dus dat.  
 
Nouja, en de trends verder. Wat wij al heel lang merken, sinds 2008 is voor die bedrijven en teamactiviteiten dat is gewoon 
crisis. We zijn echt 80% teruggelopen in onze verkoop van die workshops, terwijl dat dus voor ons altijd de grote steunpilaar 
was om zonder subsidies te kunnen werken. Door dat aanbod van kunsteducatie en bedrijfs- en teambuilding konden wij 
onszelf bedruipen. Dus er was interne financiering. Wij zijn zelf subsidiegever voor de educatie. In 2008 is dat commerciële 
verhaal weggevallen, ingestort bij ons. Dus we hebben zelf ook vier jaar lang echt, dat we gewoon echt met verlies de 
educatie hebben aangeboden. Maar gewoon van nouja doorgaan, komt wel goed, komt wel weer. Maar dus lastig, zwaar.  
 
En kijkende naar de toekomst. Welke ontwikkelingen zijn er nodig om een gezonde, bloeiende sector te houden?  
Nou ik denk dus inderdaad investeren in kinderen is gewoon echt heel belangrijk. Maar ook, nouja kijk op scholen hebben ze 
allemaal Cito toetsen en daar wordt alles wat linkerhersenhelft is getoetst, terwijl een kind een talent van creativiteit eigenlijk 
helemaal niet goed genoeg, vind ik, ook getoetst, niet alleen getoetst, maar van misschien ben je slecht in rekenen of taal, 
maar je kan wel een waanzinnig creatief vermogen of talent hebben om een heel ander soort beroepenveld te kiezen. We 
zijn nog heel erg bezig met, ik zeg maar wetenschappelijke kant van de ontwikkeling van een kind. Terwijl juist Amsterdam 
creativiteit en alles dat. Je hoeft denk ik niet echt een goede Cito score te hebben om een waanzinnige carrière te hebben of 
een creatief talent te zijn. Dat vind ik dus wel iets waarvan ik denk, tegenover die Cito score zou iets anders moeten staan 
dat even zwaar en even belangrijk is om talenten bij een kind ook te ontwikkelen en dat ook te stimuleren. Alles wordt 
getoetst op taal, rekenen en lezen en het is gewoon bijna niet meer van deze tijd, vind ik. Maar uhm, ja dus waar echt, en ik 
denk ook dus dat de maatschappelijke ontwikkeling zich daar wel steeds bewuster van wordt, maar de ontwikkeling van 
kinderen van die iPads en de computertechniek die zich steeds meer ontwikkeld en je ziet ook dat kinderen daar heel goed 
in zijn, terwijl daar helemaal niks mee wordt gedaan op school. Er zitten zoveel andere manieren van werken op zo’n school. 
Nog een heel ouderwets systeem. Maar uhm, ja, dus dat.  
 
En hoe zouden bedrijven zoals Rabobank daar een rol in kunnen spelen? Hoe zouden zij de samenwerking tussen partijen 
kunnen stimuleren of hun kennis kunnen delen?  
Nouja, kijk. Wat ik zelf nu aan het doen ben is met die zomerkunstweken, behalve dat wij bijvoorbeeld bij een fonds subsidie 
aanvragen, stappen wij af, en dat is natuurlijk ook wel een trend wat iedereen nu aan het doen is van de mecenas of wat dan 
ook, maar wij willen juist naar bedrijven dus gaan om te kijken of we die samenwerking kunnen doen. In plaats van dat wij 
zeggen tegen een sponsor of subsidiegever van je mag je logo op onze poster zetten, omdat je ons hebt gesponsord, heb ik 
nu hele gerichte projectvoorstellen. Ik probeer dus nu de kunstweken per kunstweek te koppelen aan een bedrijf, organisatie 
of instelling waarvan ik denk nou dit kan inhoudelijk interessant zijn voor jullie en kunnen we kijken of wat kunnen jullie eruit 
halen wat interessant is voor jullie om die samenwerking ook binnen jullie organisatie iets mee te kunnen doen. Nu heb ik, en 
dat is dus heel leuk, want ik heb nu twee organisaties waar ik wel al langer mee samenwerk die mij dus eerst alleen 
gesponsord hebben. Maar waarbij ik nu heb gezegd van ik ga een andere aanpak doen, dus ik wil jullie koppelen aan een 
projectweek. Nou dat is dan bijvoorbeeld EigenHaard en Ymere, dat zijn twee woningbouwcorporaties. En ik heb ze allebei 
een voorstel gedaan van zou dit een leuk project zijn waarin jullie je kunnen verbinden. Een project is dromen op het 
Westerdok, het maken van een droomhuis. En daar heb ik dus in het projectvoorstel gezet van dit zouden jullie dan ook 
kunnen laten zien in jullie hal of jullie kunnen hier ook jullie eigen bewoners misschien voor gaan uitnodigen. Gisteren had ik 
een gesprek en wat we ook gaan doen is toen zei Ymere van we gaan een groot deel sponsoren, maar we gaan ook de 
vereniging van eigenaren benaderen die dan in dit Westerdokse eiland gehuisvest zijn, want het is ook voor hun van belang. 
Dan gaan we overal in die koers een soort reizende expositie van dat kunstwerk in de hallen tentoonstellen. En met 
EigenHaard gaan we dus ook verder brainstormen. Zij willen een animatieweek doen, zodat we die animaties ook kunnen 
gebruiken voor EigenHaard om op hun website ook te laten zien en dat is de eerste stap die ik wil maken. Dat ze er fysiek 
iets aan hebben. De tweede stap die ik volgend jaar wil maken, is dat ik het creatieve proces dat kinderen doormaken 
eigenlijk als inspiratiebron wil gebruiken om aan medewerkers van zo’n bedrijf te laten zien. Van hoe kun je creatieve 
oplossingen bedenken met een bepaald uitgangspunt, hoe zijn kinderen daar mee omgegaan? En dan zou een bedrijf bij 
wijze van spreken zelf een stelling of vraagstelling neer kunnen leggen waarbij wij dan bijvoorbeeld eerst met kinderen 
proberen zo’n creatief proces aan te gaan en dat wij dan als volwassenen weer kunnen leren van hoe hebben kinderen die 
oplossingen gedaan. Maar ik denk dus ook voor bedrijven dat dat dus een waanzinnig iets kan zijn, omdat je ook. Ik doe heel 
veel met bedrijfsworkshops, samenwerking, teamveranderingsproces en dat soort dingen. En als je dus gaat kijken hoe 
kinderen zoveel beter zijn in bepaalde oplossingen en als we dat kunnen gebruiken voor een bedrijf. Dan volgens mij kan dat 
voor een bedrijf ontzettend interessant zijn. Ik denk ook van daarmee kunnen wij ons ook gaan onderscheiden.  
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Vaak willen bedrijven dan hele moeilijke vergaderingen met elkaar, teambuildingen of wat dan ook, terwijl ik denk juist door 
zo’n ingang te doen waarbij je en de positiviteit en creatieve vermogen van kinderen kunt gebruiken. Ik denk dat dat zo’n 
ontzettende eye opener kan zijn voor bedrijven. Dus dat is zeg maar de follow up die we steeds verder willen ontwikkelen. 
 
En je vroeg net, hoe zit dat dan, hoe zou Rabobank daar een bijdrage aan kunnen leveren? Nou, door eigenlijk misschien 
ook te helpen om dat proces in kaart te brengen. Het is natuurlijk toch, ook voor onszelf, ook nog een beetje zoeken van hoe 
gaan we dat dan doen. Gaan we dat dan filmen? We willen ook niet dat zomaar wildvreemde mensen met kinderen gaan 
samenwerken. Tegelijkertijd wil je juist wel die verbinding hebben van. Zo’n soort. Dat is voor mij een nieuwe ontwikkeling 
waarin je het steeds verder kunt professionaliseren, maar waarbij je wel met heel veel randvoorwaarden moet om zien te 
gaan. Maar ja, wat wel een hele unieke uitdaging kan zijn. Dus, daar zou ik. Ik weet nog niet heel concreet, maar al is het 
maar dus dat een Rabobank de connecties met elkaar. Dat is dus ook een van de dingen, als we een Ymere of EigenHaard 
of een andere instellingen hebben die zo’n projectweek heeft geadopteerd dat we die gewoon op een vrijdagmiddag bij de 
weekpresentatie hebben. Dat ze het hebben gezien, dat de kinderen elkaar ook zien en nu gaan de mensen van Ymere zelf 
een rondleiding geven binnen zo’n projectweek om iets te vertellen over de ontwikkelingen van het Westerdokse eiland met 
een maquette en dat weer als inspiratiebron gebruiken om weer andere dingen te maken. Dus, zoiets zou ik. Dat is dus ook 
wat ik nu heb voorgesteld in die eerste stap naar Rabobank van als Rabobank ook zo’n projectweek zou adopteren dan zou 
ik met de Rabobank willen brainstormen om te kijken wat voor project zij zouden willen doen, hoe zij daar met haar eigen 
medewerkers daarin niet alleen support kunnen geven, maar waar uiteindelijk in die tweede fase eigenlijk he, dat 
medewerkers ook wat leren daaruit. Dat zou ik dus eigenlijk heel graag van de Rabobank willen. Dat ik met hen kan 
brainstormen over hoe zo’n samenwerking er concreet uit kan zien.  
 
Dus in ieder geval een concrete samenwerking en een investering van beide partijen in elkaar.  
Exact. En ik denk dus. Maar ik bedoel kom op, die hele wielrenwereld, wat een ellende. Hoe positief is het om met kinderen 
en kunsteducatie als Rabobank je daaraan te liëren en te verbinden. Ik bedoel dat is zo’n positief imago dat je neer kunt 
zetten. Ik heb namelijk al een aanvraag alweer gedaan bij de Rabobank met dit concept. Vorig jaar had ik dus bij Centrum 
aangevraagd en daar hebben we inderdaad een budget voor gekregen en dat was ook heel leuk. Ik had dit jaar zoiets van ik 
wil eigenlijk, het is een groot stedelijk project, ik ga groot Amsterdam voor een samenwerking via die site dan invullen. En 
dan kom ik toch weer tegen van wat voor bedrag vraagt u, wat. Dan kom je, eigenlijk kan ik dus niet in zo’n site duidelijk 
maken dat ik eigenlijk niet alleen vraag, maar ook geef. Maar ik heb dus een afwijzing en toen dacht ik van jeetje. Ik snap 
natuurlijk dat er heel veel criteria komen, maar ik kan daar eigenlijk geen goede invloed op uitoefenen. Ik heb natuurlijk bij 
Centrum het eerste contact gehad, en toen dacht ik van nouja, dit is zo bijzonder als de Rabobank zich ook hier aan kan 
verbinden. Maar aan wie moet ik dat dan vertellen? Hoe kan ik duidelijk maken dat. Ik ben natuurlijk zelf overtuigd dat het 
een goed project is, maar ik weet gewoon zeker dat anderen bij de Rabobank het ook heel goed zouden vinden en ik weet 
zeker dat als ik mensen daar kan vertellen over hoe het gaat dat ze bij wijze van spreken wel twee of drie projecten die 
samenwerking willen doen. Dus ja, ik was ook eigenlijk wel gefrustreerd erover. Ik heb dus nu toch opnieuw aangevraagd bij 
Centrum, ik denk ja daar heb ik nu. Vorig jaar had ik daar mijn contact en daar kan ik dan wel rechtstreeks zeggen van luister 
we doen het iets anders dan voorgaande jaren, maar het frustreert me wel dat ik voor groot Amsterdam er niet doorheen ben 
gedrongen. Dan denk ik van juist wij groeien en dan zou de Rabobank met ons mee moeten groeien en ja ik ben er van 
overtuigd dat dit bij uitstek voor de Rabobank geschikt is met alle doelen die Rabobank heeft. Verbinding in de buurt, 
verbinding tussen. Nouja alles wat Rabobank zelf beoogd. Ik weet wel dat overal beperkte mogelijkheden zijn en dat er 
keuzes moeten worden gemaakt, maar ik heb wel zoiets van ik vind het wel een gemiste kans voor de Rabobank op dit 
moment. Dus ik hoop echt dat ik toch nog kan doordringen tot nieuwe stappen en dan ga ik toch weer terug naar Centrum. 
Als zij het willen doen dan ga ik misschien volgend jaar wel weer laten zien wat we dit jaar hebben gerealiseerd in 
samenwerking met andere bedrijven.  
 
Het aanvraagformulier is ook erg belangrijk. Rabobank wil focus aanbrengen en daarin is die eerste fase, dat 
aanvraagformulier heel belangrijk om te filteren.  
Plus, kijk zoals, ik zeg maar wat, bij Ymere. Dan heb ik op een gegeven moment een contactpersoon en daar kan ik mijn 
projectvoorstel laten zien, maar daar kan ik ook op bezoek komen. En hier vul je het in en dan krijg je daarna een afwijzing 
met van we hebben keuzes moeten maken en helaas viel het niet in. Dan denk ik van ja, ik hoor helemaal geen feedback. 
Wat er wel of niet goed aan is of wel of niet. Wie heeft het überhaupt bekeken? Naar welke mensen gaat het? Bij zo’n 
woningbouwcorporatie weet je van er zijn bepaalde personen binnen zo’n organisatie die dat onder hun hoede hebben. Maar 
bij de Rabobank is totaal niet duidelijk wie heeft dat onder z’n hoede? Waar zitten de mensen die je moet bereiken? Hoe kan 
je? Ja niet eens, ik snap ook wel dat je niet iemand in dienst kunt nemen om al die aanvragen te gaan doen, maar ik heb het 
idee van. Gaat het nou door de leden worden beoordeeld of door iemand die bij de bank werkt? Hoe gaat dat nou eigenlijk 
en hoe kan je daar dan toch op de juiste manier contacten mee krijgen en wat dat betreft is het dus nog. Dat vind ik jammer, 
want aan de ene kant heb ik al een kleine relatie opgebouwd met Centrum. En dan denk ik van ik wil daar meer uithalen, 
want het is een goed project en dit is een concept wat nu voor twee jaar in Amsterdam speelt en dit jaar zijn we ook in 
Frankendeal wil ook heel graag twee projecten. En op den duur kan dit bij wijze van spreken een landelijk project worden.  
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Daarom denk ik ook van, en dat is misschien heel ambitieus, maar als ik dan kijk van die hele wielersportwereld. Kom 
gewoon dit soort projecten. Dit is een goed concept. Dit is iets wat nog helemaal doorontwikkeld kan worden, waarin en 
bedrijven wat uit kunnen halen, maar waarin heel Nederland de kinderen in de vakanties ook behoefte aan hebben. Dat ze 
niet op een locatie op vakantie moeten gaan om iets te gaan doen, maar gewoon in hun eigen omgeving een kunstproject 
kunnen realiseren. Dat is misschien dan niet een sport, maar ik denk ook dat ja, de kunst is een veel mooier, zonder 
middelen nodig zeg maar. Ik denk echt van het is waanzinnig als je hier  gewoon een hoofdsponsor op hebt, dan kun je dit 
heel groot maken. Maar goed, wij beginnen klein hoor. En het gaat gewoon. Dit jaar gaan we alweer met twee projecten in 
Amsterdam uitbreiden en volgend jaar een keer in een ander stad, weet je wel. Maar ik heb wel zoiets van daarin moet ik 
dus ook groeien, om die verbindingen zelf ook steeds beter zichtbaar te maken, het track record steeds te verstevigen. Dus 
dat.  
 
Vooral over dat aanvraagformulier vind ik interessant.  
Plus inzichtelijk maken over wie en wat nou eigenlijk. Hoe je nou zo’n procedure. De kleine tot de grote, daar kun je dan wel 
in kiezen van waar wil je die aanvraag doen, maar net even wat meer. Dat je een contactpersoon hebt, dat je even iemand 
kunt bellen van goh hoe moet ik dit nu doen of hoe kan ik. Dat dat netwerk ook wat zichtbaarder is. Ik had zoiets van nou. 
Vorig jaar had ik zoiets van misschien moet ik gewoon echt in zo’n ledenraad dan heb je soms zo’n voordracht. Dat je daar in 
gaat zitten weet je wel en je overal mee aan gaat bemoeien. Om gewoon eens daar in te stappen om te kijken hoe het werk. 
Dan denk ik van ja, op zich zou ik dat best wel willen, alleen ik heb gewoon ook zelf beperkte tijd. En ik vind dat dan ook 
geen positie om daarin te gaan zitten om te ontdekken hoe het werkt, dan denk ik nou.  
 
Heb je verder nog vragen of opmerkingen?  
Ik zal jou digitaal nog wat sturen over de vakantiekunstweken.  
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Holland Festival – Leonie Kruizenga 
 
Wat zien jullie hier als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
In fondsenwerving of in culturele zin? 
 
In principe in de breedste zin van het woord, maar ik denk dat fondsenwerving ook wel een belangrijke en leuke is om hierin 
mee te nemen.  
Poeh, hoe zal ik het antwoord focussen? Als festival merken wij heel goed dat, wij hebben geen huis. Wij zijn het 
programma, wij zijn het levende, het bestaande erfgoed. We merken dat die locaties het allemaal moeilijker hebben 
bijvoorbeeld. Wij merken dat wij daardoor ook andere soorten afspraken met hen moeten maken, bijvoorbeeld bepaalde 
garanties die in eerste instantie door hen genomen werden dat we daar nu over moeten onderhandelen, dat huren omhoog 
gaan, dus dat is een trend die wij merken. En we lezen het natuurlijk ook in de kranten. Carré heeft 32% minder bezoekers 
aangetrokken en dat dat ook komt en ik kan me voorstellen dat dat in de theaters best ingewikkeld is dat je en je locaties 
gaat verhuren, maar in hoeverre communiceer je dat op een manier waardoor je programma niet te gefragmenteerd is en dat 
je het verhuur gedeelte wel helemaal achterwege laat in de communicatie, althans behalve in het zakelijke circuit waarin je 
aangeeft dat je ruimtes verhuurt, maar dat het programmatisch gezien niet aan bod komt. Omdat het heel verwarrend kan 
zijn, daar heeft Carré dan erg veel last van. Dat mensen niet meer, het is geen eenduidig programma. Het gevoel van oh 
daar hoor ik bij, als ik naar Carré gaat vind ik dat altijd heel leuk, want dan hebben ze dit of dat.  
 
Ik merk dat veel theaters het moeilijk vinden, maar dat is altijd al zo, om jonge mensen aan te trekken. Maar ik merk juist dat 
andere theaters waar wij mee werken, zoals Frascati bijvoorbeeld, dat is een locatie van het Holland Festival, doen altijd heel 
veel met jonge mensen. En dat is geweldig. We merken met het Holland Festival zelf ook dat we steeds meer jonge mensen 
aan kunnen trekken en dat die jonge mensen ook op een andere manier omgaan met hun kunst en cultuur beleving. Toch 
met een groter gevoel van interactie. Je kan eigenlijk al wel merken, je kan natuurlijk sowieso merken dat jonge mensen zich 
veranderingen sneller eigen maken en ik merk zelf heel goed, wij hebben bijvoorbeeld HFJ, Holland Festival Jongeren, dat is 
een project dat drie jaar geleden is opgezet. Het werkt eigenlijk als een olievlek, een HFY circle, dit jaar zijn dat 19 mensen 
en dat zijn allemaal young professionals en die bespelen weer hun eigen netwerk, dat worden dan ambassadeurs die 
vervolgens weer hun netwerk aanspreken. Ze kunnen met grote korting, € 19 per kaart is de prijs. Soms is het € 40 korting 
op een kaart, een andere keer de helft. We hebben bijvoorbeeld een 3D opera, een hele dure voorstelling, de kaarten zijn € 
55 of € 60 en daar kunnen zij dan voor € 19 naartoe. We hebben nu inmiddels iets van 1.500 mensen verbonden aan HFY. 
De trend die ik daar zie is de verantwoordelijkheid die jongeren voelen ten opzichte van kunst en cultuur en dat ze heel goed 
doorhebben dat als wij dat niet steunen dan is het er dadelijk misschien ook niet. Dat is wat mij betreft, zo is de crux van 
sponsoring- en fondsenwerving. Dat is dat je al sponsor- en fondsenwerver ben je niet alleen op zoek naar financieel 
draagvlak, maar ben je eigenlijk met name op zoek naar maatschappelijk draagvlak. Dat verschilt nog een beetje van 
marketing en communicatie. Je bent natuurlijk altijd op zoek naar publiek en des te diverser, des te beter. Maar het is ook 
heel belangrijk. Wij worden nog steeds, ik wijk af van de trends, maar wij worden nog steeds, dan kan ik wel naar een trend 
toewerken trouwens, wij worden nog steeds door de overheid gelukkig gesteund en ook wel iets minder, maar nog steeds in 
goede mate. Ik heb zes jaar in Amerika gewerkt, ik denk dat het daar ook vandaan komt. Ik heb heel sterk het gevoel dat als 
je geld krijgt van de belastingbetaler dan moet je ook zorgen dat de belastingbetaler weet wat je doet. En, uiteraard gaat niet 
iedere belastingbetaler, en zeker niet wat betreft het Holland Festival, dat is wel kunst met een grote K. Wij willen daar wel zo 
veel mogelijk mensen aan introduceren, maar het is niet voor iedereen. Ik bedoel dat mag wel, maar dat vindt niet iedereen 
leuk. Ik bedoel het is iets anders dan de Ziggo Dome of Geldredome of de Huishoudbeurs of voetbal. Zo is er natuurlijk voor 
iedereen iets. En ik vind wel dat je in ieder geval aan zo veel mogelijk mensen moet laten weten wat je doet en waarom het 
ook belangrijk is. En dan zijn er misschien mensen, bijvoorbeeld in mijn familie, die niet snel een voorstelling van het Holland 
Festival zouden bezoeken, al zijn ze dan altijd blij verrast dat ze denken ik vond het eigenlijk helemaal niet moeilijk, ik vond 
het eigenlijk heel erg leuk. Maar dat ze ook het bestaansrecht ondersteunen. Misschien is het dan toch niet echt voor mij, 
maar ik snap wel waarom het belangrijk is en ik vind het ook belangrijk dat mensen hier kennis mee kunnen maken. Dat vind 
ik een trend die er zou moeten zijn en ik denk dat die ook wel gestimuleerd wordt.  
 
En een trend van subsidiënten is en dat zit met name in fondsen en dat is best ingewikkeld. Ik mag natuurlijk echt niet 
klagen, wij zitten nog steeds in de BIS, Basis Infrastructuur, maar dat betekent ook dat alle publieke fondsen, AFK, Fonds 
voor de Podiumkunsten, maar ook bijvoorbeeld Prins Bernhard Cultuurfonds die niet alleen maar geld krijgt, misschien wel 
helemaal niet, in ieder geval veel Bankgiroloterij. Die steunen sinds dit jaar geen BIS instellingen meer. En dat scheelt voor 
ons enorm aan inkomsten. En dat is begrijpelijk, want er zijn heel veel organisaties die uit de BIS gevallen zijn en die die 
steun ook kunnen gebruiken.  
 
En een andere trend die we zien is dat fondsen die ons al jaren steunen en ook met volle overgave willen blijven doen, 
bijvoorbeeld vorig jaar of twee jaar geleden nog zeiden nou, vanaf volgend jaar kunnen jullie wel € 100.000 aanvragen, want 
we zijn zo tevreden en blij met de samenwerking en dan toch dit jaar terugkomen van ja, we krijgen nu zo veel extra 
aanvragen van ook echt niet de minste gezelschappen of instellingen waar we ook van willen dat zij kunnen blijven 
voortbestaan en een rol blijven spelen. Dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk, ook voor ons en voor iedereen.  
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Dus dat we dan toch blijven bij het bedrag van € 50.000. Dus we merken er is gewoon minder geld te verdelen, logisch en de 
competitie is hoog en dat is heel goed.  
 
Ik denk ook dat als, dat zal wel een trend blijken, dat als je niet in staat bent om in te zien wat sponsor- en fondsenwerving 
kan betekenen voor je organisatie en ook hoe positief die ontwikkeling eigenlijk is, dat je het niet zult overleven. Want het is 
niet alleen het zoeken naar geld, maar echt de mindset die je moet hebben om in deze tijd te kunnen bestaan. Daar moet je 
je gewoon echt in realiseren, ik vertelde over die jongeren en als ik merk hoe jongeren zich echt daar aan overgeven en 
zeggen van joh. Wij zijn echt door de jongeren aangesproken, het lijkt bijna omgekeerde wereld, die dan net te oud of aan de 
bovengrens van HFJ zitten en zeiden joh, ik verdien eigenlijk goed en met de fiscale mogelijkheden, ik wil eigenlijk wel 
steunen. En zo hebben wij vervolgens een Jonge Begunstigers in het leven geroepen. Dat zijn allemaal hele enthousiaste 
mensen die zeggen ik wil bijdragen, voor mij is dat belangrijk in mijn leven. Daarom denk ik als je als instelling niet in staat 
bent te zien hoe verrijkend het is. Lang niet alleen financieel, maar ook doordat je echt een vriendengroep, een steungroep 
aan je verbindt dan ga je het niet redden.  
 
Interessant dat je juist hier merkt dat het heel erg leeft onder jongeren en dat zij inzien dat zij moeten bijdragen aan kunst en 
cultuur om het te behouden. Dat moet iedereen gaan inzien.  
Ik denk dat wij heel erg merken met het Holland Festival, dat met name de jongere bezoekers, je moet wel jongeren in 
perspectief zetten. De gemiddelde Holland Festival bezoeker is 49 jaar oud, dat is vrij jong in vergelijking als je kijkt naar het 
Concertgebouw of het Muziektheater of de hogere podiumkunsten. Dan is dat eigenlijk relatief jong, maar 49 jaar, 
autochtonen, hoger opgeleide, boven modaal verdienende NRC lezer is het vaste publiek van het Holland Festival. Terwijl, 
wij hebben al lang gemerkt, zeker door ons programma, dat wij ook hele andere mensen kunnen aantrekken. Wij merken nu 
bijvoorbeeld met de jongeren, het schort, het heeft niet zozeer geschort aan het programma, al worden daar de afgelopen 
jaren steeds diversere keuzes in gemaakt. Dat het met name ook in de communicatie zit. Want wat er met die jongere 
bezoekers gebeurt is dat zij zich allemaal kunnen herinneren hoe zij als kind of tiener voor het eerst naar een dergelijke 
Holland Festival of een dergelijke productie geweest zijn in hun leven en wat dat voor hen betekent heeft. Dat dat echt een 
eye opener is geweest dat je op zo’n manier ontroerd of geraakt kunt worden. Laatst vertelde nog, een theater die is 
overleden aan kanker ..., zeer beroemd ook beeldend kunstenaar. Die had een voorstelling gemaakt over zijn ziekte, 
helemaal niet zo letterlijk. Maar toevallig zat iemand van HFJ  met haar vader die ook die ziekte heeft in die zaal en die heeft 
daar zo’n kick van gekregen eigenlijk van die voorstelling wat dat allemaal met je kan doen. Ik bedoel Holland Festival 
voorstellingen, net als de meeste podiumkunsten, gaan over de meest basale emoties die we allemaal kennen. Vreugde, 
verdriet, afscheid nemen, liefhebben, kinderen, ouder worden en jong willen blijven en nou noem maar op, succesvol zijn, 
jaloezie. Alles komt, het is voor iedereen herkenbaar. Het kan voor sommige mensen een ontzettende openbaring zijn om 
daar kennis mee te maken en met name de jongeren herinneren zich dat moment nog heel goed en kunnen dat ook heel 
goed communiceren.  
 
Maar wat jij ook zegt, wel degene die er al mee in aanraking zijn geweest.  
Ja, maar wel met school bijvoorbeeld op zo’n manier of via HFJ, dus via vrienden die zeggen het is helemaal niet eng om 
naar het Holland Festival te gaan.  
 
De vraagt blijft hoe je de drempel kunt verlagen en kunt zorgen dat mensen helemaal niet denken dat het eng of 
onbegrijpelijk is.  
Je merk eigenlijk altijd met kunst die vanuit het hart gemaakt is, vanuit een overtuiging gemaakt is, dat snappen mensen. 
Conceptuele kunst is natuurlijk iets anders, maar ook dat kun je soms gewoon voelen. Maar theater en de podiumkunsten, 
expressie van dans, dat raakt mensen veel meer dan ze zich vaak bewust zijn, maar er kleeft wel altijd een vooroordeel aan. 
Wij hebben nu ook een opera, de eerste 3D opera, daar zitten mensen met brillen op in de zaal en dat is echt heel leuk, 
multimediaal en spannend. Echt een toevoeging ook wel aan de beleving. Je merkt ook kijk, als je de juiste makers vraagt 
om dingen te doen die dan inspireren of een rolmodel zijn voor je publiek dat merken we ook met de culturen die we binnen 
halen. We hebben heel vaak een programma uit het Midden-Oosten, niet helemaal toevallig, want onze artistiek directeur, 
Pièrre …, komt uit Libanon oorspronkelijk. Hij weet gewoon heel veel van wat er in het Midden-Oosten gebeurt, …, 
Egyptenaren, weet ik veel van wie hier allemaal komen. Niet alleen… Dan merk je ook dat op dat moment dat dat gelijk 
opgepikt worden door groepen voor wie dat helden zijn. Dat Carré dan helemaal vol zit met fans van Pheiroe.  
 
En kijkende naar de gewenste ontwikkelingen binnen de sector. Hoe beschrijf jij de ideale Amsterdamse culturele sector?  
Nou, daar. Dat is een diversere sector en die mag echt. Gelukkig is Amsterdam met name heel veerkrachtig, maar de 
bezuinigingen mogen echt niet het effect hebben dat wij diversiteit kwijt raken in Amsterdam en in Nederland. Dat mag echt 
niet. Dat is gewoon slecht voor de geestelijke gezondheid, dat is gewoon zo. En daarbij moet ruimte zijn voor alle lagen, 
leeftijdsgroepen, maar ook culturen en mensen die zich hier bewegen. Dat is ontzettend belangrijk. En er moet ook, het is 
heel goed dat er steeds meer gekeken wordt naar ruilhandel, maar geld is ook een heel belangrijk middel. En eigenlijk het 
liefste geld zonder bijna voorwaarden om mensen te laten experimenteren.  
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Want zonder experiment ontstaat er niks nieuws en het is heel moeilijk te voorspellen wie de volgende Shakespeare, 
Richard Sellers of Robbert Wilson is, maar die heeft in ieder geval wel bestaansrecht gekregen door aan te kunnen 
modderen, klinkt helemaal verkeerd, maar die heeft kunnen proberen, mensen op plekken kunnen zetten en daar steun voor 
heeft gekregen vanuit zijn omgeving om te proberen. En zo ontdek je nieuwe dingen. Kijk, we willen in Nederland niet 
bekend blijven staan alleen maar om Rembrandt en Van Gogh en het feit dat we goede,  nouja goed het nadeel van 
Nederlands theater is dat het Nederlandstalig vaak is, maar we gaan toch ook goed de grens over. Ik heb dus zes jaar in 
New York gewoond, Nederlandse podiumkunsten lopen daar ontzettend voorop samen met de Duitsers en de Belgen en dat 
komt met name omdat daar geld voor is. Want in Amerika, ten eerste is het geld dat binnenkomt komt bijna allemaal uit vrij 
traditionele families bijvoorbeeld of personen, maar ook wel bedrijven die eigenlijk het schuwen om controversieel te zijn en 
geen belang hebben bij experiment, maar veel publiek. Dus dan komt de zoveelste versie van de Drie Gezusters van 
Tjechov, waar niemand iets aan heeft en bovendien moeten de acteurs allemaal nog in de horeca werken om zich te kunnen 
bedruipen. Hier is de ruimte voor jong talent om zich te ontwikkelen, zowel voor acteurs als makers, waardoor je merkt dat 
we ontzettend voorop lopen op veel vlakken. En dat moeten we echt zo houden. Want wat er 20 jaar geleden naar het 
buitenland ging uit Nederland, dat is nu alweer een beetje geaccepteerd en de standaard geworden. Dat is goed en daar 
hebben we wat aan en kunnen we verder mee. We kunnen blijven groeien en dat is ontzettend belangrijk.  
 
En het is heel belangrijk dat er gewoon gekeken wordt naar waar zitten mensen op te wachten, maar zo goed kan ik niet in 
de toekomst kijken. Er zullen andere mensen zijn die dat wel beter kunnen. Maar ik kan me voorstellen dat de generatie van 
mensen tot 30 nu op zo’n andere manier met multimedia en sociale media, dat zij op een andere manier ook kunst en cultuur 
beleven. En aan de ene kant heb ik dan het ideologische gevoel van het is ook erg dat zoveel aandacht steeds meer 
versnipperd is bij mensen en daardoor moeten ze naar voorstellingen en concerten, want dat is belangrijk. Aan de ene kant 
vind ik dat ook, ik vind dat echt. Ik denk dat het heel goed is. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar andere vormen zullen 
komen en dat daar ruimte voor is om dat te ontdekken, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar in het populisme waar altijd 
gezegd wordt van in Nederland hebben we geen eigen identiteit en dat is altijd met klompen, maar dat is helemaal niet waar 
natuurlijk. Wij zijn altijd door immigranten rijker, op allerlei gebieden, geworden. En het feit dat wij in staat zijn om zoveel 
verschillende trends en innovaties te kunnen realiseren en naar buiten kunnen brengen, dat is ons handelsmerk. Daar 
moeten we rijk in blijven.  
 
En dat is natuurlijk ook een deel wat nu door de bezuinigingen vanuit de overheid is weggevallen, omdat ze niet direct omzet 
of winst opleveren, maar in eerste instantie in geïnvesteerd moet worden, wil het überhaupt uitgroeien tot iets groots. Hoe 
zouden andere partijen zoals particulieren, bedrijven en fondsen dit kunnen oppakken?  
Nou, daar zit gedeeltelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid in denk ik. En daarom zou, wat de overheid moet doen is 
gewoon zo snel mogelijk zorgen dat het fiscaal gezien voor iedereen echt, niet met die halve maatregelen die we nu hebben, 
dat het echt aantrekkelijk is. Kijk, ik ben niet minder belasting gaan betalen en tegelijkertijd moet ik onderwijl wel mijn goede 
doelen steunen. Voor mij klopt dat niet. Dan denk ik nou, ik betaal nog steeds voor de veiligheid omtrent grote 
voetbalwedstrijden of Koninginnedag. Ik wil terugzien dat er bezuinigd is in de hoeveelheid belasting die ik betaal, zodat ik 
gestimuleerd wordt om geld te geven aan goede doelen die ik interessant vind en bovendien wil ik dat daar fiscale voordelen 
aan zitten. Dat is uiteindelijk de drive voor mensen om te steunen, bij particulieren. Dus daar zit absoluut een hele 
belangrijke rol voor de overheid die misschien heel onrealistisch klinkt, maar je kunt niet én bezuinigen én geen goede 
fiscale voordelen bieden voor publiek. Bovendien ook nog in grotere mate kunst afvallen en dan verwachten dat de markt dat 
over gaat nemen, dat kan niet. Maar ik denk dus dat het belangrijk is dat schenkers de kracht en het belang van kunst en 
cultuur inzien en het maatschappelijk nut daarvan. Kustenaars zijn toch de antennes van onze samenleving. Als je naar de 
toekomst wil kijken dan moet je met kunstenaars werken. Dan moet je kijken wat zich afspeelt op de podia en in de musea. 
Zo leer je ook om daar op die manier. Daar kunnen bedrijven kunnen dat daar dus ook uithalen. Ik denk dat het heel 
interessant is voor bedrijven om. Dat kan variëren van met elkaar naar een voorstelling gaan en daar over na te denken met 
elkaar, niet zo letterlijk, maar je kan dat wel merken. En wij hebben wel dat soort samenwerkingen. Dwaal ik nu af? Wat was 
de vraag precies?  
 
Het ging over de ideale sector.  
Nou, de ideale sector neemt dus maatschappelijke verantwoordelijkheid en steunt ook met geld, zonder. Steunen is eigenlijk 
geen zakelijke overeenkomst in de zin van ik geef dit, dus ik wil precies terugzien voor die waarde wat ik geef. Dat kan niet, 
want dan is het gewoon een werktransactie. Dus er moet een gedeelte inzitten van hier, besteed het maar. Verantwoord 
tegen mij waar je het aan besteed hebt. En dan kun je heel goed. Kijk, je moet natuurlijk altijd een relatie aangaan als gever 
met een ontvanger die klopt. Dus je moet niet iets gaan doen waarvan je denkt van nouja alleen een iemand in de 
organisatie vind het belangrijk of je weet gewoon van ik kan nu wel investeren in het Concertgebouw maar, dat is altijd goed, 
maar mijn medewerkers zijn gemiddeld 22 jaar oud. Dan kun je beter in Frascati investeren, ik noem maar wat. Maar 
misschien zeg je nou mijn medewerkers interesseren mij niets, maar wel mijn omgeving, nou dat is dan ook iets waar je naar 
kijkt. Wil je jonge of oude mensen en wat wil je met ze doen? Je moet iets zoeken wat goed bij je past. Oja, we hebben een 
voorbeeld met Clifford Chance, dat is onze één na grootste sponsor. Zij steunen HFJ, onder andere, en zij sturen naar een 
aantal HFJ voorstellingen, want we hebben er zeven geselecteerd, dat hebben de HFJ’ers zelf gedaan. Sturen zij hun Junior 
medewerkers met extra kaarten, dus dan kunnen zij hun relaties uitnodigen en dan leren ze zeg maar netwerken.  
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Dus ze nemen hen mee naar voorstellingen en daarna is er een netwerkborrel en dan ga je met je klanten bespreken van, 
soms ga je wel in op de voorstelling, soms ook helemaal niet, maar in ieder geval heb je dan een aanknopingspunt. Dus op 
die manier leer je dan netwerken. Zo kun je ook inzetten wat je. Ik merk, bij de Rabobank, we hebben verschillende dingen. 
We doen een aanbieding voor medewerkers van Rabobank, alle medewerkers, zodat ze zich verbonden voelen ook met 
waarom steunen wij het Holland Festival, ik ga daar eens kijken. Krijgen een korting en kunnen gemakkelijk kaarten 
bestellen en zijn van harte welkom. Dan zien ze ook overal dat wij door Rabobank gesteund worden, dus dat vergroot ook 
een bepaalde trots van daar horen wij bij. Want het Holland Festival is natuurlijk in de maand juni in ieder geval niet weg te 
denken uit de stad, het is een buzz in de stad. Ik kan me voorstellen dat je dat als Rabobank medewerker dat geweldig vindt 
dat je dan voor een redelijke prijs naar een voorstelling kunt gaan en ook nog een beetje het gevoel hebt wij zijn mede gast 
van dit gebeuren. Nou, aan de andere kant natuurlijk voor externe relaties op wie Rabobank graag indruk wil maken die zijn 
er natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk niet beter dan wanneer je hen meeneemt naar een opening waar in dit geval de Koning 
en Koningin aanwezig zullen zijn en gewoon een mooi gezelschap van allerlei mensen en potentiële klanten. Ik kan me ook 
voorstellen je wil je ook graag profileren. Dan kun je onder die informele, nouja met de Koning en Koningin, hoogwaardige 
maar toch informele omgeving toch heel anders met elkaar omgaan dan wanneer je op kantoor zit met elkaar.  
 
Ik denk dat je van alles van elkaar kunt meenemen, maar ik denk dat uiteindelijk moeten zowel de gever als de ontvanger 
moeten dicht bij hun kern blijven. Het moet niet zo zijn dat culturele instellingen continue bezig moeten zijn met hoe kunnen 
wij onze organisatie inhoudelijk linken aan allerlei verschillende en dat we dan ruilhandel hebben, want dan op een gegeven 
moment valt je core business weg. En daar heb je dan toch ook gedeeltelijk alleen maar geld voor nodig.  
 
Het is alleen de vraag hoe je die verschillende partijen bij elkaar brengt. Hoe weet je dat de directeur van bedrijf x helemaal 
gek is van film of dans? Het is een verantwoordelijkheid voor zowel culturele organisaties als bedrijven om elkaar te vinden. 
60% van de steun die je als organisatie kan vinden zit al in je database, is al in je omgeving. Je moet alleen zorgen dat je ze 
kunt identificeren en goed kunt uitleggen wat je nodig hebt, waarvoor je het nodig hebt, wat je ermee kunt doen en wat je 
voor die ander kunt betekenen. Als je een heldere vraag hebt, daar begonnen we al mee, dan sta je er verbaast van hoe 
vaak mensen bereid zijn om hun tijd en geld te investeren. Maar het moet wel helder zijn. En het moet ook authentiek zijn, 
dus je moet nooit iets gaan verzinnen dat niet helemaal bij je past. Dat heeft gewoon helemaal geen zin. Bovendien, de 
Rabobank steunt het Holland Festival, omdat Holland Festival een hoogwaardig, kwalitatief programma laat zien, totaal 
internationaal en door de hele stad, dus heel Amsterdam is er bij betrokken. Als wij ineens alleen maar bezig gaan met hoe 
kunnen wij de relaties van onze sponsors, hoe kunnen we onze particulieren en daarmee afbreuk doen doordat we zeg 
maar. We willen graag nog diverser publiek en jonger, dus we gaan eigenlijk alleen nog maar ons daar op richten. De kern 
weggaan van wat we zijn, dan is het voor zo’n sponsor ook niet interessant meer, want dan ben je niet meer datgene waar 
ze zich aan wil verbinden.  
 
Een bedrijf moet winst maken en daar moet jij met jouw instelling aan bij kunnen dragen, ook al vraag jij ook geld. Je moet 
tegelijkertijd ook zorgen dat je, je werkt bijna, sponsoring is bijna altijd een promotiemiddel. Wij zijn een fysieke kaart voor 
een organisatie en dat is belangrijk. Dat moet je ook zo goed mogelijk uitvoeren. Een langdurige relatie is dan ook heel erg 
van belang en ook voor het publiek. Die gaan dat elk jaar associëren.  
 
Een samenwerking is veel gelijkwaardig dan de afhankelijkheid van culturele organisaties bij het aankloppen bij een 
subsidieloket.  
En eigenlijk zie je ook heel erg overeenkomsten in begaafde en succesvolle ondernemers komen erg overeen met begaafde 
succesvolle kunstenaars. De bevlogenheid en de inspiratie en het ‘out of the box’ denken, dat beïnvloedt elkaar enorm. Want 
wij andersom, wij, die governers bijvoorbeeld. Als wij in gesprekken met de Rabobank of andere donateurs zitten, daar leren 
wij ook ontzettend veel van en zeker op zakelijk gebied. Het is ontzettend belangrijk dat mensen investeren in het ons 
vertellen wat we misschien niet goed doen of waar we een andere strategie of dat is ook ontzettend waardevol.  
 
Dan is het meeste wel besproken. De huidige situatie, de ideale situatie en wat samenwerkingen daarin kunnen doen. Heb jij 
nog vragen of opmerkingen? 
Nee, volgens mij niet direct zo. Ik ben gewoon heel benieuwd naar alle uitslagen bij elkaar, wat mensen hebben gezegd. En 
ik hoop en gelukkig gaat het goed met de Rabobank, ik hoop dat ze dit kunnen blijven doen, want zij zijn een van de grootste 
spelers in Amsterdam. Zij zijn echt ongelofelijk, hoe zij steunen en ook de manier waarop. Ze hebben echt een prachtig 
portfolio, heel mooi breed en goed gecoverd. Dat doen ze met veel inzicht en passie en je kan merken dat ze heel goed 
begrijpen waarom het belangrijk is om als ondernemer om succesvol te zijn moet de stad bloeiend en productief zijn en 
geïnspireerd. Ik ben echt onder de indruk, Rabobank is echt een onderdeel van de stad. Dat voel je echt.  
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Opus One Theaterproducties – Maarten Voogel 
 
Zou jij jezelf eerst even kunnen voorstellen?  
Ik ben Maarten Voogel en ik ben zakelijk leider en directeur van het productiebedrijf Opus One. Wij maken sinds 25 jaar 
theatervoorstellingen in het reizende, professionele theatercircuit. Ik doe dit samen met Frans Schaap, de artistiek leider van 
alle producties. Hij stond vroeger op het toneel en manifesteert zich nu als creatief directeur, regisseur en bedenker van 
programma’s. Een jaar of tien geleden kregen wij de vraag van Amsterdam Hogeschool voor de Kunst om het project LEF 
over te nemen. Een dansproject voor theaterscholen, omdat een groot gedeelte in de school leeg stond. En dat hebben we 
gedaan. Het educatieve werken is een vast onderdeel geworden van de organisatie. Een theaterproductiebedrijf dat als een 
van de opdrachten heeft om namens stichting Dansvak, de stichting die het LEF project heeft overgenomen, geven ons de 
opdracht om de logistiek en management van een voorstelling te doen. Het LEF project is 18 jaar geleden begonnen. 
Origineel komt het uit Amerika door Jacques Damboire. Danser bij het American Ballet Theatre. Na zijn actieve danscarrière 
is hij de wijken in gegaan, met name achterstandswijken om daar samen door middel van dans naar een eindpunt toe te 
werken. Dans was daar het meest geschikt voor, omdat je met veel verschillende culturele uitgangspunten zit. Docenten die 
op de theaterschool lesgaven en een vrij breed internationaal programma hebben en daardoor vaak naar New York gaan om 
lessen bij te wonen, kwamen in aanraking met dat programma en dat programma is in die zin in Amsterdam neergezet met 
enigszins hetzelfde doel. Enerzijds omdat je ziet dat bepaalde kinderen in Amsterdam niet meer met dans, cultuur en theater 
in aanraking komen. Anderzijds omdat zij zagen dat in het wervingsbeleid de AHK overal aanmerkingen vandaan kregen, 
maar voornamelijk uit Purmerend, Laren, Blaricum, Wassenaar, Amstelveen, maar niet uit Amsterdam(se wijken) zelf waar 
ze als Amsterdams instituut op gefundeerd zijn. Dus zij vonden dit programma ook goed om scouting aan te koppelen, dat 
als ze hele goede kinderen zien deze doorstromen naar de voorprogramma’s van de verschillende soorten dans. Of dit 
helemaal van de grond is gekomen, weet ik niet. Het project zelf heeft een grote vlucht genomen en bestond al een jaar of 
6/7 toen het AFK bij de zoveelste bezuinigingsronde zei dit is niet onze core business om een educatief project in stand te 
houden. Het is leuk, maar om daar zoveel geld aan uit te geven aan een stukje scouting, dat kan ook op andere manier. Het 
moest afgestoten worden en toen had de toenmalige directrice zoiets van het project heeft aantoonbaar veel waarde voor de 
stad, de kinderen en alles wat met dans, cultuur en educatie bezig houdt dat het overeind moest blijven. Zij heeft toen 
stichting Dansvak opgezet en is via een relatie van ons die bij ons toenmalig voorzitter van het bestuur was. Zijn met elkaar 
in gesprek geraakt en toen hebben wij die opdracht aangenomen. We hebben er een mooie klus aan en we doen het nu zo’n 
12 jaar. Afgelopen acht jaar heeft het in het Kunstenplan gezeten, maar daar is het weer uit, waardoor er een stuk basis 
wegvalt, maar het project loopt door. Dus alle bijdragen van fondsen en dergelijke zijn meer dan welkom en ook 
noodzakelijk, omdat het een vrij arbeidsintensief project is. Je werkt met een aantal kinderen toe naar een professionele 
eindvoorstelling in een professionele theater met decors, kostuums, et cetera. Er zit een kostenplaatje aan Het moet voor de 
kinderen een onvergetelijke ervaring zijn. We breiden dat dit jaar uit met een samenwerking met het Muziekgebouw, 
Muziekgebouw aan ‘t IJ en het Leerorkest, waardoor we een soort conglomeraat hebben en gaat kijken naar toevoeging van 
de verschillende partijen, de meerwaarde van de samenwerking.  
 
Wat zie je als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
In grote lijnen kun je wel een aantal dingen constateren door de inbreng van fondsen redelijk substantieel zal gaan worden 
de aankomende tijd. Je ziet dat die lokale overheden, ik merk dat eigenlijk natuurlijk ook met mijn professionele 
theatervoorstellingen die ik in het land afzet, steeds meer de neiging hebben om een terugtrekkend karakter te hebben. Er 
wordt steeds minder, toen wij 25 jaar geleden begonnen toen hadden die kleine theaters nog een programmabudget wat ze 
mochten uitgeven om een voorstelling in te kopen. Het toeschouwerscriterium was niet altijd maatgevend. Je kijkt nu dingen 
als het kost ons veel te veel geld en er zitten veel te weinig mensen als het om moderne dans ging of een caberatier die nog 
niet bekend is. Dat heeft niets met kwaliteit te maken, maar sommige dingen hebben een aanloop nodig. Youp van ’t Hek 
heeft vier jaar lang voor lege zalen gespeeld, totdat hij op een gegeven moment doorsloeg en het booming werd en iedereen 
het gezien wilde hebben. Sommige kunstvormen en performers hebben een aanlooptijd nodig om tot dat punt te komen. Wat 
je nu gaat zien is dat je die ruimte niet meer hebt, vroeger kon dat wel omdat de theaters daar altijd wel een bedragje voor 
hadden. Nu wordt dat steeds minder, omdat de middelen er niet meer zijn. Theaters die dan maar een paar dagen dicht 
gaan of een bedrag krijgen van de gemeente om risicoloos te programmeren, waardoor je wel naar een willekeurige stad in 
Nederland kunt reizen, waar je wel mag komen, maar in een zaal met 300 plekken mag je 80% van de recetten hebben en 
dan mag je al blij zijn en dan mag het ook niet mis gaan. Vandaar dat je ziet dat dat risico steeds meer wordt verlegd naar de 
partijen die wel heel graag willen, maar ook een risico nemen of het goed gaat of niet. 9 van de 10 theaterproducties komt 
niet uit de kosten en je merk dat je dit vak eigenlijk alleen maar goed kan doen op het moment dat je € 1,5 miljard in je 
achterzak hebt zoals Joop van den Ende of een dagelijkse televisieshow zoals Albert Verlinde. Als je die twee dingen niet 
hebt, wordt het wel een hele moeilijke zaak en kei hard om speciale dingen te kunnen laten zien en het laatste proberen wij 
te manifesteren dat je aan de ene kant een goede afweging hebt van repertoire wat heel speciaal, een urgentie heeft en aan 
de andere kant ook dingen die zichzelf kunnen bedruipen. En aan de andere kant proberen door een combinatie, het 
samenvoegen van een aantal diensten bij elkaar, zodat je heel compact produceert. Wat heeft dat nou voor effect, daar moet 
ik naartoe praten, voor de rol van de fondsen is natuurlijk best wel substantieel. Het project dat wij nu ook hebben, het LEF 
project, is een project wat echt niet zonder fondsenwerving kan. Dat kun je niet uit een andere exploitatie halen.  
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Dat kost gewoon erg veel en het is educatie, die paar kaartjes die je daarmee verkoopt op die twee voorstellingsdagen daar 
red je dat project niet mee. Dus wat je moet zien te doen met die fondsen is dat je die fondsen erbij ziet te krijgen. Die 
fondsen zien zichzelf ook steeds meer, ik wil even refereren aan het VSB Fonds, dat heeft aan dit project een substantiële 
bijdrage geleverd van € 50.000. Die fondsen die zeggen van wij vullen nu min of meer de gaten op van wat de overheid laat 
liggen, als het al bedoeld is dat wij daarvoor in het leven geroepen zijn, dan willen we ook wel iets over het beleid te zeggen 
hebben. Anders ben je als fonds maar een soort stoflap dat iedereen maar aanklopt van vroeger hadden we het daar 
vandaan, maar de theaters of scholen betalen niet meer en het stadsdeel trekt zich er vanaf. En dan heb je het idee dat je op 
een gegeven moment een soort overheid zit in te vullen wat per saldo misschien ook wel het geval zal zijn, maar waarvan je 
zegt als we dat al doen wil ik wel een soort vinger in de pap hebben. Om te kijken hoe liggen die wensen van ons ten 
aanzien van de bestedingen en hoe gaan we om met de uitingen van de subsidiegevers en wat willen we er eigenlijk zelf 
mee bereiken? Dus dat vind ik wel heel legitiem en dat is iets. Je hebt 1,5 of 2 jaar geleden met het vorige kabinet wel 
gezien dat dat hele systeem wat was opgebouwd in een sneltempo naar beneden ging. Dan kun je zeggen van ja, maar er is 
een Amerikaans model en dat is helemaal gebaseerd op founding. Je komt daar geen museum binnen zonder dat er de 
naam van degene bovenstaat die dat lokaal heeft opgericht en daar een hele substantiële bron van geld in heeft gestopt. Zo 
werken balletgezelschappen en theatergezelschappen daar. Broadway is een hele andere markt, dat is een soort centrum 
van waar theater. Dat is een hele andere manier van commerciële bedrijven, zoals we dat in Nederland kennen. Dus je kunt 
er niet naar verwijzen in Amerika gaat dat ook zo, want dat heeft 200 jaar nodig gehad zo ongeveer om tot dit systeem te 
komen en daar zit een soort historische ontwikkeling in die wij hier helemaal niet kennen. Wij zijn natuurlijk altijd heel erg 
geborgen geweest en wij moeten als vrije producent niet zo vreselijk klagen als het een soort warboel is geweest, omdat we 
altijd het maar zelf hebben moeten doen. Wij hebben jarenlang kunnen teren op de subsidies die de theaters hadden, zodat 
ze ons tenminste een inkomstendeel konden garanderen. Dat is altijd heel prima geweest, maar nu dat wegvalt allemaal, 
moeten we toch naar andere middelen gaan zoeken. Fondsen zullen steeds meer benadert worden, ik neem ook aan dat het 
aantal aanvragen bij de diverse fondsen stijgt en dat je daarin ook gedwongen wordt bepaalde keuzes. Keuzes zijn altijd 
arbitrair. Als je dan een bepaalde pot te verdelen hebt dan zou je moeten kijken hoe je dat precies gaat doen.  
 
Dat is ook een van de insteek geweest vanuit de Rabobank voor dit onderzoek. Ze krijgen veel aanvragen, maar wat wordt 
hun focus en hoe kan zij onderbouwt nee zeggen?  
Ik denk ook dat de noodzaak voor die fondsen, en ik heb eerlijk gezegd hetzelfde meegemaakt bij het VSB Fonds. Dat is een 
fonds wat echt een lange traditie heeft en een groot kapitaal had. Door de val van Fortys is het kapitaal erg afgenomen, 
maar het is nog steeds een van de grotere fondsen. Daarmee heb ik dezelfde discussie min of meer gehad, dat ze ook 
zeggen van we zitten wel in de situatie dat we linksom of rechtsom toch onszelf moeten gaan herdefiniëren van wat wordt 
onze rol? Als wij een loket zijn om de gaten van de overheid op te vangen, dan moet daar iets anders voor in de plaats 
komen. Met name, daarvoor moet je zelf eerst je parameters bepaald hebben. Wat vinden we nu belangrijk? Wat is de rol die 
de Rabobank in de samenleving wil hebben? Welke vorm van. Ik kan me voorstellen dat het hele sentiment wat er ten 
aanzien van bancaire organisaties heerst ook niet altijd positief, hoewel de Rabobank daar altijd als een coöperatieve vriend 
er redelijk goed uitkomt. Ze staat een beetje buiten de hele ING, et cetera. Dat gaat een beetje aan de Rabobank voorbij 
vind ik, ik vind dat ze dat nog wel keurig doen. Maar laat dat verlet dat je daar ongelofelijk goed over na moet denken wat je 
positie is, wat het beeld is dat je naar buiten wil brengen. Zeker tegenwoordig. Het moet niet zo zijn dat het inderdaad een 
soort aflaat wordt voor onoorbare praktijken die in de bancaire sector nu plaatsvinden. Dat het ook niet zo is dat die banken 
zichzelf nu even vrijkopen door € 3 miljoen in die culturele sector te investeren, in de hoop dat het dan een beetje goed komt. 
Ik denk dat je daar ongelofelijk goed mee om moet gaan en kritisch moet kijken.  
 
Dit is wat betreft fondsen, maar hoe kijk je aan naar de culturele sector? Daar is vooral de ‘schade’ en de sector moet zich 
opnieuw positioneren.  
Wij vinden ons continu weer uit. Wij zijn altijd ondernemers geweest, wij zijn een vrije producent, geen gesubsidieerd 
gezelschap dat altijd op overheidssubsidie, noch uit Amsterdam of wat dan ook. Het LEF project is wel even ondersteund 
vanuit het Kunstenplan voor acht jaar. Maar ik vind het heel moeilijk, want voor mij is het nooit anders geweest. We hebben 
het altijd met minimale middelen moeten doen, we hebben altijd moeten bijsturen en kijken hoe we dat doen. We hebben, 
onze belangrijkste focus ligt, los van het feit dat dit project belangrijk is, toch op het produceren. Wat maken wij voor die 
theatermarkt en hoe gaan we dat op de een of andere manier bij elkaar krijgen. Dat zijn wel dingen, we hebben 25 jaar nooit 
anders gedaan. Misschien is dat wel een van de redenen dat we er in ieder geval nog zijn. We hebben een jaar of 5/6 
geleden wat klappen opgelopen, ook omdat we probeerden in die concurrentiestrijd met Albert Verlinde en Joop van den 
Ende toch daar bij te blijven aanhaken. En dat merk je dat je op een gegeven moment die slag niet wint, omdat je niet in 
staat bent dat marketingoffensief te creëren. Dat is een hele andere omdraai die de afgelopen jaren steeds belangrijker is 
geweest. Dat het niet meer zozeer om de inhoudelijkheid gaat, niet dat je dat weg moet cijferen, maar dat het met name ook 
een soort marketingtraject wordt, van hoe zorg je dat die inhaalslag, zodat heel Nederland het weet. Welke middelen heb je 
daarvoor? Joop heeft een marketingapparaat wat, ik bedoel die steekt makkelijk in een musical €400.000 marketingbudget, 
ook al krijgt ie er maar € 200.000 voor terug. Iedere marketeer zal duidelijk kunnen maken dat dat geen fatsoenlijke manier 
van zaken bedrijven is, maar hij kan het zich permitteren, omdat het natuurlijk toch een beetje een uit de hand gelopen 
hobby is die altijd afgedekt is door een groot kapitaal wat erachter zit. Albert Verlinde doet in zijn televisieprogramma’s op het 
moment niets anders dan zijn eigen productie promoten.  
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Als de naam niet wordt genoemd dan zijn het wel de hoofdrolspelers die continu geëtaleerd worden. Daar is allemaal niks 
mis mee, ik vind het prima dat het gebeurt. Alleen, je moet wel zien, als ik zelf moet gaan kijken van wat is ons 
marketingaandeel en ik kan hooguit € 15.000 voor wat advertenties en een beetje fatsoenlijke poster vrijmaken uit een 
productie, omdat er gewoon echt niet meer in zit. Dan heb je al een achterstand die je niet inhaalt. Dat maakt de waarde van 
je voorstelling, ook al is hij goed, beter misschien zelfs dan hetgeen wat andere op de planken zetten, maakt toch dat die 
waarde uiteindelijk defileert ten opzichte van iets wat met heel veel ondersteuning gemarkt wordt. Dat zal ik wel moeten 
onderkennen dat dat zo is. En daar voor gaan handelen. Zorgen dat je efficiënt, niet te hoog in je overhead gaat zitten, 
dingen combineert, ten aanzien van je repertoire keuze probeert nog meer in de speciale dingen te gaat zitten, de noodzaak 
van zo’n educatief project nog meer gaat ondersteunen bij.  Ook al weet je dat die stadsdelen eigenlijk helemaal, volgend 
jaar zijn die stadsdelen er niet eens meer en weet ik helemaal niet meer waar ik aan moet kloppen. Waar loop zo’n project 
uiteindelijk naartoe? Ja, dat zijn wel wezenlijke vragen. 
 
Wat je zegt, jullie zijn altijd ondernemers geweest en niet volledig afhankelijk geweest van subsidie, maar zie je dat bij 
andere partijen wel? Heb je daar inzicht in? 
Dat weet ik gewoon niet. Ik weet, ik denk dat het er bij grote partijen met bakken uit gaat, maar goed als je reserves hebt 
opgebouwd. Wij hebben jarenlang als stichting gewerkt, dus dat winstoogmerk lag niet heel erg bovenop de stapel. Niet dat 
er geld bij moest, maar als je maar steeds break-even speelt, kom je ook nooit in de situatie dat je klappen kunt opvangen. 
En de kosten voor het maken van een productie worden steeds hoger, dus je gaat jezelf limiteren op het moment dat je dat 
winstoogmerk niet heel hoog in je vaandel hebt zitten. Dat is misschien wel heel, een stichting is daar in principe niet voor 
om winst te maken, maar het zet je nog eens een keertje op een achterstand ten aanzien van andere partijen. Maar ik denk 
eerlijk gezegd dat het ook weer voordelen heeft, omdat je gewend bent vanuit een beperking te werken en dat gaat je nu wat 
makkelijk af dan partijen die nu op alle kanten moeten snijden in de uitgaven, mensen moeten ontslaan en compact 
produceren.  
 
Wat ik ook van anderen hoor. Ondernemerschap wordt heel belangrijk. Hoe kijk jij aan tegen de wisselwerking tussen 
producent, de maker en consument, het publiek?  
Ik vind theater een performing art, je doet het voor mensen en wat mij betreft moeten er zoveel mogelijk mensen in de zaal 
zitten. Ik vind een voorstelling niet geslaagd als die zaal halfvol zit en ik kan me soms op een gegeven moment best 
realiseren dat dat de grootte is van het publiek wat je voor sommige voorstellingen kunt binnenhalen, maar dat mag nooit je 
uitgangspunt zijn. Zalen moeten vol. Een voorstelling gloreert alleen maar bij het feit, een voorstelling wordt beter ook door 
een volle zaal. Meer respons, die wisselwerking, die werkt gewoon op die manier. Je zal moeten accepteren dat het er bij 
best wel wat voorstellingen niet in zit en je moet het steeds meer accepteren dat voorstellingen op een gegeven moment 
halve zalen trekt. Er zijn echt nog maar een paar uitschieters die continu vol zitten. Dus dat standpunt heilig ik wel hoor. Ik 
bedoel ik zit helemaal niet in die ivoren toren dat je maar moet denken dat het een soort individuele, artistieke expressie is 
van de regisseur of producent die een bepaald idee heeft of wat dan ook. Dus wat dat betreft, vind ik wel dat je heel 
publieksgericht moet denken. Maar je kan je publiek ook meenemen in een bepaalde ontwikkeling. Ik bedoel we hebben 
familievoorstellingen gemaakt van titels van bekende boeken waar we in de jaren ’90 heel veel succes mee hebben gehad 
en veel mensen aan ons hebben verbonden. Maar die zaten vol en dat was ook echt het oogmerk. Voor 
familievoorstellingen, voor kinderen, kun je niet meer dan een bepaald bedrag vragen. We hebben altijd in een ander 
prijssegment gezeten, maar de beleving of de waarde van zo’n voorstelling was minstens zo groot als bijvoorbeeld Les 
Miserables. Aan alle kanten was het tot de rand toe geproduceerd van wat er binnen die marge mopperde. Met een oogmerk 
om juist een breder publiek binnen te krijgen en mee te nemen in een ontwikkeling die er toe leidde dat je ook af en toe wat 
verder kon gaan. Dat je niet allemaal hapbare brokken het publiek voorschotelde. Dat hoeft helemaal niet, het zijn geen 
idioten, ze kunnen beste hele bijzondere dingen aan, net even wat verder gaan. Artistiek hoge waarde hebben, laat ik het zo 
zeggen.  
 
Een goed voorbeeld daarvan, De Verleiders. Afgelopen jaar een productie geweest van Inge Bosch, Bosch 
Theaterproducties. Die heeft die voorstelling over vastgoedfraude gemaakt, dan denk je van waarom moet ik daar naartoe 
gaan? De dingen die ik op het nieuws hoor zijn bijna al te theatraal voor woorden, maargoed er wordt een theaterstuk van 
gemaakt met inderdaad een hele unieke vorm, met excellent geacteerd werk, zulk goed acteerwerk dat je blij moet zijn dat je 
dat in een land, dat je dat mee mag pakken. En zo’n voorstelling loopt dan, en dat was geen vorm waarvan je nou zegt is dat 
nou heel erg toegankelijk of voor een heel groot publiek, maar het was niet aan te dragen. Die voorstelling was continu 
uitverkocht en kwam op een gegeven moment in een soort stroomversnelling, omdat iedereen dat op een gegeven moment 
gezien wilde hebben. Dus dat geeft ook wel aan dat publiek best ook wel rijp is om hele bijzondere dingen eruit te pikken en 
die krenten in de pap die zien mensen heus wel voorbij komen.  
 
En verder qua verbindingen in de Amsterdamse culturele sector tussen culturele organisaties en met andere partijen?  
Ja, ik vind dat je daar. Het is makkelijk gezegd. We hebben ook altijd gedacht van hoe moet je dat nou uiteindelijk doen? We 
hebben dit jaar met het Muziekgebouw aan ‘t IJ en het Leerorkest gaan we de eerste keer dus het project wat jullie 
ondersteunen in samenwerking doen. Dat wordt denk ik heel bijzonder. Het is altijd een beetje wennen aan, als andere 
partijen in elkaar moeten gaan voegen en wie heeft welke inbreng en hoe wil je dat het liefste naar voren gebracht zien. 
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Voor het moment gaat dat eigenlijk heel goed. Ik heb net de laatste hand aan het programmaboekje gelegd en dan moet je 
ook weer kijken, dat is weer zo’n moment dat je denk komen al die partijen op de goede manier aan bod en heeft iedereen 
de ruimte om z’n eigen statuur. Komt er voor iedereen genoeg naar voren toe, ieders identiteit. Nouja dat is wat mij betreft 
eigenlijk wel de redding voor dit project, omdat je a. de mogelijkheid hebt om door te ontwikkelen, omdat we nu live kunnen 
begeleiden. Kinderen kunnen nu zelf muziek maken, dus dat project waar we ooit wel eens oude voorstellingen van ons 
eigen gezelschap hebben gebruikt, dat concept laten we nu een beetje los. We gaan op een gegeven moment nu kinderen 
zelf muziek laten componeren. We hebben 100 kinderen op het podium van het Leerorkest die drie van hun eigen dingen 
doen. In het begin schrijven we een verhaal wat helemaal gemodelleerd wordt naar de organisaties die ermee te maken 
hebben. Dat maakt heel duidelijk zichtbaar waardoor dit samenwerkingsverband zo uniek is en zal je dus inderdaad op alle 
mogelijke manieren moeten proberen om de boel bij elkaar te rapen en te zorgen dat het inderdaad tot een goed 
eindresultaat komt. Maar die samenwerking en die noodzaak voor partijen om samen te werken die moet er zijn. Alleen hij 
moet wel op een logische manier naar voren komen. Ik denk niet dat het iets is wat makkelijk van bovenaf opgelegd kan 
worden. Dat je zegt tegen een Nationaal Ballet je moet fuseren met. Misschien is dat wel een goed voorbeeld, dat hebben 
we een keertje geprobeerd en dat werkt niet echt. Dat kwam niet verder dan facilitair gebruik van de studio en de kinderen 
een keer een les laten zien. Dat was heel bijzonder, maar dat gaf geen inhoudelijke meerwaarde. Wat we nu hebben met 
Muziekgebouw aan ‘t IJ en het Leerorkest is dat je inhoudelijk dat project naar een ander niveau tilt en daarin ziet dat je 
gewoon uiteindelijk door kunt ontwikkelen en die noodzaak van ondersteunen nog steeds meer kan onderbouwen. Dit is nu 
echt nodig om het voor elkaar te krijgen. Het is even zoeken in het begin en wij sturen het wel heel erg aan. Het zijn niet drie 
partijen die blanco bij elkaar zijn gekomen. Wij zijn nog steeds de voortrekker van dat hele initiatief en die andere volgen wel. 
Dat moet ik zelf iedere keer weer zeggen van jongens denk nu even mee, want nu gaat het naar. Zo’n programmaboekje is 
een heel mooi ijkpunt om nog een keertje te zeggen van maar ons logo staat er niet op. Nee, maar dat moet je dan ook 
aangeven. Ik kan niet voor vier partijen gaan denken, het is al moeilijk genoeg om voor mijn eigen partij te denken. En als je 
dat dan nog een keertje moet verspreiden over drie anderen dan wordt het zo’n verhaal. Maar meer het wennen. Onze 
dynamiek is als vrije producenten wat ondernemender, wij gaan wat meer voor de troepen vooruit, we nemen ook vaak wat 
grotere risico’s waar je wel of niet in mee gaat. Dat zijn andere organisaties wat minder gewend. Van die dingen allemaal, zo 
moet het op een of andere manier bij elkaar zien te blijven. Maar samenwerken, wat mij betreft absoluut noodzakelijk, maar 
het moet logisch. Het moet eigenlijk uit de organisaties zelf komen en niet van bovenaf opgelegd worden, want dan werkt het 
niet. Je kunt mij wel aan Toneelgroep Amsterdam koppelen of aan wat dan ook, maar dat schiet niet op.  
 
Op het meeste wat ik wilde weten is wel antwoord gegeven.  
Ik was een beetje aan het ratelen. Nouja goed, wat mij betreft wat je terug mag koppelen, een hele belangrijke rol voor de 
fondsen de aankomende tijd. Ik zou het ook erg leuk vinden, nou met Susanne hebben we best al redelijk wat contact die het 
project verder goed begeleidt. Ik vind het een hele interessante discussie om dat verder aan te gaan omdat verder te zien 
van waar je uit komt.  
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Rialto – Edgar Witteveen  
 
Misschien kun je eerst kort even wat vertellen over Rialto.  
We zijn een stichting die hier nu 30 jaar zit, ruim 30 jaar als theater op de plek al sinds 1912. Dus al 100 jaar. Zelf een 
stichting voorgekomen uit de vrijwilligersorganisatie. We zijn ooit gekraakt als pand voor de film en dat karakter. Dat komt 
eigenlijk wel overeen met het mooie wat we net van de Rabobank zeiden, het coöperatieve vasthouden, dat karakter 
proberen we nog steeds binnen alle marktontwikkeling zo goed mogelijk vast te houden. Nog steeds hier te blijven werken 
met vrijwilligers om te zorgen dat de kosten daardoor laag zijn en te kunnen zorgen dat met subsidies en sponsoring van 
gemeente, het stadsdeel, andere sponsoren om te zorgen dat je nog steeds een product aan kunt bieden wat kwetsbaar is 
en dat is dan een kwetsbaar filmproduct. Wij draaien, wij zijn binnen Amsterdam het enige echte filmtheater, het Ketelhuis is 
ook een kleiner filmtheater wat ook subsidie krijgt, maar qua titels draaien wij de meest exclusieve of kleinere films van de 
stad. Eye is natuurlijk een filminstituut en draait ook heel veel titels die wij draaien, maar programmeert ook meer 
commerciëlere titels om daar de boel draaiende te houden. Dat is ook logisch met zo’n gebouw, maar wij proberen dat zo 
beperkt mogelijk te houden om te zorgen dat we zoveel mogelijk inhoudelijke programma’s kunnen doen. En naast dagelijks 
filmvertoon, premièrefilms. Films die uitkomen worden hier vertoont, ongeveer 50 per jaar, dus ongeveer iedere week een 
nieuwe. We hebben drie zalen. We doen ook heel veel speciale programmering, je zag net Vanessa, dat is onze coördinator 
voor speciale programma’s. En gisteravond hebben we dan weer een nieuw programma gehad met een interactie tussen 
muziek en film en zo hebben we ook interactie tussen kunst en film en zij zelf wil nu ook een programma gaan maken met 
mode en film. We hebben ook klassiekers en podiums waarin bekende Nederlanders hun favoriete film komen vertonen. We 
hebben nog ongeveer 200 speciale voorstellingen per jaar buiten alles wat we normaal doen. En we hebben een eigen 
festival, World Cinema Amsterdam. We zijn eigenlijk gewoon een bioscoop en daarnaast doen we heel veel speciale dingen, 
we zijn wat dat betreft heel breed. Ikzelf ben daarbinnen verantwoordelijk voor financiën, personeel en organisatie. Ik werk 
hier nu 4,5 jaar. En dat is leuk.  
 
Het klinkt ontzettend leuk. En kijkende naar de Amsterdamse culturele sector. Wat zie jij als trends en ontwikkelingen binnen 
de sector?  
Er heerst nu natuurlijk heel veel onrust in de sector. Iedereen is, zoals ik het altijd heel mooi zeg, met elkaar aan het 
snuffelen, maar niemand wil met elkaar verkering. Iedereen, want heel veel organisaties zijn natuurlijk gekort in subsidie, met 
name vanuit landelijke stroom. Met name theater denk ik  dan als ik daar naar kijk. Er zitten allemaal creatieve mensen en 
dat is net zoals onze vrijwilligers, die gaan altijd door en willen altijd blijven doen wat ze doen. Iedereen is met elkaar aan het 
kijken van kunnen we samenwerken. Dat is denk ik echt nieuw, daar worden we nu eindelijk toe gedwongen, om nog meer 
samen te werken. Dat vind ik alleen maar een hele goede ontwikkeling. Alleen, door de onzekerheid van de economie, van 
subsidies. Iedereen weet waar die de komende vier jaar aan toe is en dat is voor heel veel mensen krap. En iedereen is 
onzeker dat het daarna nog minder wordt. Niemand durft zich echt te verbinden op dit moment, tenminste dat is wat ik heel 
duidelijk zie. Niemand durft echt te zeggen van oke ik haal jou en jou in huis en wij gaan het samen doen, want iedereen is 
bang dat ie niet de goede partij kiest. Zo zie ik het in de omgeving. Daarnaast hebben we natuurlijk nu eindelijk het 
Rijksmuseum en alle musea die steeds meer open gaat, dat is wel heel fijn en een goede ontwikkeling. Gisteren toevallig 
een heel interessant artikel van Steenbergen in de NRC gelezen over sponsorwerving en vriendenbijdrage voor het 
Rijskmuseum. Hoe dat veel beter uitgedragen had kunnen worden in de lancering. Het was een heel mooi artikel en ik zal 
het je even doorsturen. Steenbergen is iemand die voor vrienden en mecenas staat. Hij heeft er veel onderzoeken naar 
gedaan. Dat soort ontwikkelingen vind ik goed dat die plaatsvinden en daar wil ik ook graag altijd aan meewerken. Dat is ook 
een trend, dat we allemaal gebouwen neerzetten, maar dan uiteindelijk hoe je in die gebouwen kunt programmeren. Dat zie 
je ook bij Eye, het gebouw kost heel veel geld en daarna moet er geld zijn voor programma en dat is altijd veel moeilijker.  
 
Dat hoor ik in meerdere interviews. Dat met name de instellingen en theaters vroeger nog geld kregen voor programmering, 
maar dat daar nu zo op gekort is dat een theatergezelschap zelf geld moet steken in marketing.  
Nee, dat theater wordt niet meer betaald. Of heel slim samenwerken met iemand, maar dat is heel moeilijk. Het zijn allemaal 
ego’s. Ja, nee dat is.  
 
Ik sprak gisteren ook met iemand die zei we hebben de afgelopen jaren zo gestimuleerd je eigen visie en identiteit te creëren 
en nu moet je gedwongen gaan samenwerken.  
Iedereen denkt hoe en wat? Wat moet ik daar dan voor laten? Eigenlijk moet je het nog zelfs doorpakken. Je moet je eigen 
identiteit weten en dan moet je daarna nog. Het is niet er vanaf stappen, maar je moet er mee door kunnen gaan. Je moet 
ook nog iets overeind houden om nog samen te. En dat is gewoon heel moeilijk. En binnen deze sector ook. Er zijn zo veel 
belangen en het is zo persoonlijk ook vaak, waardoor het dus vaak ook ego’s zijn. Het is ook zo, je moet ook wel eigenwijs 
en vasthoudend zijn in deze sector en dat komt ook meestal omdat het heel persoonlijk ligt voor mensen. Dat is in ieder werk 
wel, maar hier wordt de uitvoering van het werk heel vaak gekoppeld aan een persoon en dat maakt het soms moeilijk. 
Iemand die een theatervoorstelling maakt, die voorstelling kun je mooi of niet mooi vinden, maar die relateer je ook weer 
altijd aan die persoon. Terwijl hij ook gewoon een stuk kan maken in opdracht van iemand anders of ook gewoon een andere 
invalshoek kiest om andere redenen waar die misschien ook niet altijd achterstaat.  
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En qua verbindingen. Vanuit hier, met welke soorten partijen zoeken jullie verbindingen?  
Ik kijk altijd het liefst eerst even terug. Als ik dus kijk. Wij zijn natuurlijk puur een filmtheater, dat is onze basis, wij draaien 
films en je hebt natuurlijk heel veel festivals in Amsterdam ook die specifiek een land aanboren om daar een festival voor te 
organiseren, of animatie of andere thema’s die niet bij ons passen, dus die noem ik even niet. Ik bedoel je het Cinemezia, 
Chinese film, CinemaArab, Arabische film, een Latijns-Amerika festival in Utrecht. Dat zijn instellingen waarvan ik denk dat 
we daar in de toekomst veel meer mee moeten en veel meer mee willen ook, omdat dat steeds. Die moeten we in huis 
halen, want dat versterkt ons imago. Maar als ik terugkijk naar het verleden dan zie ik ook die worsteling met ons eigen 
imago en de ander om daar ruimte voor te geven. Dat dat ook niet altijd makkelijk is geweest en ook uit elkaar zijn gegaan 
met verschillende partijen, terwijl dat eigenlijk niet had gemoeten. Dat is toch wel moeilijk. Dus daar kijk ik nog wel. Als ik 
naar de toekomst kijk, lijkt me dat nog steeds wel pittig. Omdat die organisaties die hebben ook weinig budget, veel 
belangen, zitten weer niet in een vaste organisatie als wij en dat botst altijd op de een of andere manier en dat is ook logisch, 
dat moet ook, dat is ook samenwerken. Daardoor kun je samen sterk worden, maar dat lijkt me wel pittig. Maar dat is puur 
inhoudelijk.  
 
Verder werken we ook samen met De Balie, een debatcentrum op het Leidse Plein. Zij hebben ook een kleine filmzaal en die 
gebruiken ze eigenlijk alleen maar voor speciale programma’s. Ze draaiden maar een aantal voorstellingen per week, één of 
twee. Heel minimaal. En wij hebben daar nu sinds een jaar verzorgen wij daar de dagelijkse programmering. Dat zijn echt 
samenwerkingsverbanden waar je samen sterker van wordt. Waar wij sterker van worden, want wij krijgen een groter publiek 
en waarmee zij inkomsten generen en een interessant programma kunnen aanbieden voor hun klanten en bezoekers. Dus 
dat zijn samenwerkingen waar ik van denk hè daar, zo moet het, daar moet je naar toe met elkaar. Zo denk ik. En verder 
zoek je natuurlijk binnen je afnemers en partners waar je mee samenwerkt zo veel mogelijk samenwerking om mogelijk te 
maken wat je zelf hier doet en wat je denkt dat voor een ander interessant is. Dat geldt ook voor de Rabobank. Want weet jij 
wat wij voor de Rabobank doen?  
 
Nee, niet precies.  
Wij hebben een eigen programma dat heet Next. Dat zijn jongeren, middelbare scholieren die volledig zelf hier een 
programma mogen maken. Van het film zoeken tot het boeken van een film tot marketing tot het programma tot de avond 
zelf tot de aankleding. Het is een vrij intensief traject. Het is ook echt een educatief traject om te zorgen dat jongeren zich 
heel bewust zijn van kunst en cultuur en film. Dat doen wij samen met een aantal scholen in Zuid. Dat is een heel mooi 
project, maar ook een heel kostbaar project. We hebben maar drie voorstellingen per jaar, maar we zijn er wel een heel jaar 
voor aan het werk. Daar krijgen we geld voor van de Rabobank, € 5.000 per jaar en daar kunnen we puur in kosten die drie 
edities van draaien. Dan bieden wij zelf alle faciliteiten en mankracht om dat voor elkaar te krijgen en het is behoorlijk 
arbeidsintensief. Daar hebben we ook een stimuleringsprijs voor gekregen vanuit Eye, vanuit de sector, omdat het een mooi 
project is. Dat zijn bijzondere dingen die we dan daarmee kunnen doen. En dat is gewoon heel mooi en het is ook heel mooi 
dat je daarin een partner kunt vinden die dat ook mooi vindt, dat is ook het leuke van Susanne dat ze er dan altijd ook 
gewoon is. Ik bedoel, dat is ook heel bijzonder, want dat zie je ook bij heel weinig sponsoren terugkomen. Sponsoren zelf 
hebben ook een bepaalde rol en dat is denk ik de andere kant die ook nog wel eens, die zou wel eens mee benadrukt 
mogen worden. Als je sponsor bent is het niet alleen van ik geef geld en ik ben klaar. Als je geld geeft als sponsor dan 
verwachten wij ook dat je er bent en dat je interesse hebt in wat we doen en dat je tijd en aandacht voor ons hebt.  
 
Dus dat er bij die sector ook nog een omslag moet plaatsvinden?  
Ja, ik denk dat het dus aan twee kanten. Ik denk dat wij als culturele instellingen daardoor zien hoeveel, want het kost ook 
heel veel tijd en energie. Ook al weet ik dat Susanne komt, die middag bel ik haar toch eventjes of ze komt en of ze nog 
iemand meeneemt of en dit. En dat wil niet zeggen dat je dat verplicht moet doen. Bij haar of de Rabobank loopt dat zo, 
omdat je weet, daar hoef je er niet eens over na te denken. Maar als je iemand hebt die daar verder van af zou staan dan 
zou dat heel veel tijd en energie kosten om daar constant achteraan te zitten. We hebben dan programma dit en ben je er 
dan wel en hoe laat kom je en eet je mee en neem je nog een partner mee? Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee 
moet houden. Aan de andere kant moeten hun daar ook tijd voor willen investeren. Dat zie je bij de Rabobank dat jullie daar 
bewust ruimte voor maken. Dat zie je heel weinig instellingen doen, omdat het heel vaak vanuit andere commerciële 
gedachten gedaan wordt. Dan ben ik er maar vanaf, geef ik wat geld, staat m’n naam op m’n bord, maar verder. Ook bij 
sommige gedwongen door het maatschappelijke verantwoord ondernemen.  
 
Kijk we hebben het Hilton, dat is een hotel, in Amsterdam zit daar een directeur op die echt filmliefhebber is, echt een 
liefhebber. Hij zit ook in de Raad van Commissarissen bij Eye, bij ons doet ie altijd een stukje sponsoring van het festival. 
Dat is iemand die nodig je uit en hij is er. Een heel druk persoon, groot netwerk, belangrijk man, zeg maar, maar die kan ik 
gewoon mailen of naar z’n assistent van we hebben elkaar nodig, dit of dat en binnen één week of twee weken heb ik een 
afspraak bij hem en dan weet hij precies wie je bent, is hij er voor je en dan is hij er voor je, heeft hij de tijd en aandacht en 
dan daarna gaat hij ook weer door met andere dingen. Maar ik bedoel, dat is wel echt nodig voor een goede samenwerking 
en dat vind je niet zo snel. Uiteindelijk draait het er om dat het iemand is die van film houdt, want anders dan blijft het moeilijk 
praten, is het te zakelijk. Daar zit aan de ene kant de kracht en aan de andere kant de moeilijkheid. Denk ik voor alle 
culturele instellingen, je moet echt iemand hebben die er liefhebber van is.  
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Misschien wordt er nog wel te veel opgekeken tegen het bedrijfsleven vanuit de culturele sector? 
Ja, het blijft altijd een beetje een te groot ding, het blijft te veel in de lucht hangen. Het blijft denk ik ook te groot zoeken. Dat 
is eigenlijk wat ik terugkoppelt bedoel met het artikel uit de NRC van gisteravond. Ook wij gaan in eerste instantie te groot 
zoeken, terwijl je het veel dichter in de buurt bij jezelf kunt zoeken. We hebben heel veel klanten rondlopen hier die 
liefhebber zijn of hier iedere donderdag komen. Die zou je moeten durven vragen van ik zie dat je hier iedere donderdag 
komt, waarom en interessant en god we hebben project x en daar hebben we geld voor nodig, zou je ons daarbij willen 
helpen? Dan voelen ze zich én gewaardeerd, omdat je ziet dat ze je vaste klant zijn én je vraagt ze iets waar zij eerder 
geneigd toe zullen zijn om ja tegen te zeggen, dan dat ik naar bedrijf x loop die ons wel kent en interessant vindt, maar 
alleen maar vraagt hoeveel bezoekers heb je eigenlijk. Het gaat alleen maar om aantallen en verder interesseert het ze dan 
wel, maar het gaat alleen maar om grootst zijn. Ik denk dat je daar veel meer aan hebt om dat heel specifiek hier te vragen. 
En dan uiteindelijk het geluk te hebben, want er zit er altijd eentje tussen die echt geld heeft of een bedrijf heeft of iemand 
kent en het zo te laten rollen. Daar zijn we ook wel steeds meer mee bezig om dat ook te doen, alleen moet je wel zorgen 
dat iedereen dan op dezelfde lijn zit. Dat is bij ons met een hele grote vrijwilligersorganisatie een moeilijke kant eraan.  
 
En sowieso kijkende naar die nieuwe inkomstenbron, dat nieuwe verdienmodel van die vrienden. Hebben jullie het idee dat 
het leeft onder Amsterdammers om te geven aan cultuur?  
In het artikel van gister stond dat 95% van de Nederlanders bereidt is om te geven aan kunst en cultuur of geven aan goede 
doelen. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat 95% van al mijn publiek geld aan mij wil geven, maar ik denk wel dat wat ik dus 
net zeg als je de juiste vraag aan de juiste persoon zal stellen ze eerder geneigd zijn om te geven. En qua verdienmodel 
denk ik wel dat het steeds breder, dat er steeds meer begrip voor komt. Dat we steeds meer naar die Amerikaanse gedachte 
gaan. Ook hij zei gisteren over het Rijksmuseum van ik zie geen button bij het kopen van je kaartje van doneer een donatie 
ofzo. Daar komt ook steeds meer vraag naar. Bij ons ook met kaartjes om meteen een donatie te kunnen doen. Daar zijn we 
wel mee bezig om er over na te denken hoe je dat goed doet.  
 
Van de mensen waar ik mee heb gesproken hebben velen toch het idee dat de waarde van kunst en cultuur te weinig leeft 
onder de huidige generatie.  
Willen we het echt doneren, willen we het echt op ons nemen? Ik denk dat dat over vier jaar anders word. Ik denk dat we nu 
nog. Iedereen is nu nog met elkaar aan het snuffelen en aan het kijken wat ie doet, maar als het over vier jaar echt minder 
wordt, gaan er nog meer. Ik denk dat het heel natuurlijk, heel goed is dat er nu een soort van shifting ontstaan, waardoor de 
sterksten moeten overleven. Ik denk dat dat, dat is in alle ontwikkelingen goed uiteindelijk. Ik bedoel, oorlog is nooit goed, 
maar uiteindelijk heeft het altijd een bepaald doel om iets beter te maken. Dat denk ik ook in deze sector, ik denk dat er 
uiteindelijk, maar als er dan uiteindelijk nog minder geld komt of toegang is vanuit subsidies dan denk ik dat het steeds 
evidenter wordt dat de particulieren daarop inspelen. Er zijn steeds meer fondsen op naam, welgestelde mensen die daar 
wel geld in kunst en cultuur willen steken. Ik ben er wel van overtuigd dat dat komt. Het is alleen wij moeten wel goed weten 
wat we die mensen bieden. Wij moeten niet denken dat als iemand mij € 50 geeft dat hij dan heel de week gratis naar de film 
mag of als iemand een kunstwerk schenkt altijd voor eeuwig zijn naam daar op mag staan. Daar moeten wij als culturele 
instellingen goed klaar voor zijn. Maar ik denk wel dat het geld er komt en dat de normale mensen of het nieuwe 
verdienmodel dat het wel gaat lopen.  
 
Ook een omslag naar samenwerkingsverbanden. Deze waren met de overheid en bij subsidies niet mogelijk, maar met 
bedrijven en particulieren wel.  
What’s in it for us, what’s in it for you. En bij de overheid was het natuurlijk ook dat je elkaar anders beconcurreerden. Als wij 
bij hetzelfde loket aanvragen, ik met een filmhuis en jij dan zijn we concurrenten van elkaar en gaan we überhaupt niet met 
elkaar samenwerken, want dan. Dat is de eerste gedachte. Nu is dat versterkt en zou je dat moeten doen en krijg je 
daardoor eerder geld. En ik denk dat dat ook bij de privé gelden opgaat. Die vrienden van mij die hier zijn. Er zijn mensen bij 
die € 250 of € 500 per jaar geven. Die komen hier gewoon, zijn liefhebber en vriend van Rialto. Die voelen zich voor zichzelf 
een deel van ons. Ik denk dat daarin community denken en het ergens bij willen horen en de ontwikkeling in de samenleving 
en dat dat steeds. Kijk naar Facebook of Twitter, iedereen wil groepjes of ergens bijhoren. Ik denk dat is allemaal denk ik 
heel vluchtig, online en niet tastbaar. En zoiets als een deel van Rialto kunnen zijn dat dat uiteindelijk veel tastbaarder gaat 
worden. Ik denk dat daar steeds meer behoefte aan is, dus ik zie dat wel positief in.  
 
Ik heb vanmiddag ook een interview met Roy Cremers van voordekunst, dat crowfundingsplatform.  
Daar hebben wij ook wel eens mee gesproken voor een project voor crowdfunding. Maar daar waren wij toen nog niet klaar 
voor, want dan zouden we regisseurs uit het buitenland moeten vragen om een boodschap in te spreken van hé, wil je dat ik 
naar Amsterdam kom? Doneer dan € x. Ik vond dat wat minder moeilijk, maar intern vonden we dat wat moeilijker om 
mensen vanuit Azië, Afrika of Latijns-Amerika te vragen of te smeken om hier te komen. Wij vonden eerder van wij zijn 
welvarend en we moeten ze gewoon uit kunnen nodigen. In die perceptie hebben we nog heel veel te leren. Crowdfunding 
zelf werkt denk ik ook voor bepaalde projecten. Vrienden van is meer een langere relatie, crowdfunding meer projectgericht. 
Het is zichtbaar, maar uiteindelijk ook vluchtig. Maar daar moet je juist gebruik van maken denk ik en dat kan ook heel goed 
werken, zo interactief. Het heeft heel veel met automatisering en interactie, online social media te maken.  
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En kijkende naar de toekomst. Hoe ziet voor jou de ideale Amsterdamse culturele sector er uit? 
Dat is een mooie vraag. Altijd een gewogen goed gemiddelde ja. Nou, voor mij. Laat die tien jaar nog maar even zo 
gebeuren denk ik en pik daaruit degenen die echt van belang zijn. Ik ben bijvoorbeeld penningmeester bij een educatief 
jongeren traject voor theater. Trekken in de donker gekleurde wijken op scholen jongeren aan om theater te maken, omdat 
dat mensen zijn die vaak niet op de vooropleidingen van theaterscholen terechtkomen. Een heel mooi project, wordt ook 
gesteund, is ook nu helemaal, want educatie is op de een of andere manier helemaal niet meer in, dus ze hebben nu geen 
enkele vaste bron van inkomsten. Zijn zwevend, zijn zoekend. Ik zit in het bestuur, dus aan de ene kant wil ik heel graag dat 
ze iets vast hebben en zou ik heel graag willen denken van nou laat iemand komen met een zak geld om te zorgen dat. 
Maar aan de andere kant denk ik dat het heel goed is dat ze nu even zoekend zijn en zij overleven wel. Dus zo zie ik in de 
toekomst. Laat het nu maar zoeken en er zullen er een aantal zijn die overleven en die moeten we wel in de loop van die vier 
jaar doneren of adopteren met z’n allen om te zorgen dat ze een vaste plek krijgen en net wat meer geld, zodat ze daarna 
weer in een vaste situatie door kunnen groeien. Ik denk wel dat er heel veel weg gaat en dat mag van mij ook wel denk ik, 
veel weg, zal ik het zo hard zeggen. En ik denk dat dat de mogelijkheid geeft voor sponsoren en subsidiënten om daar de 
krachtige projecten en instellingen uit te halen en daar in te investeren. Ik denk dat dat ook. En natuurlijk moet het in 
evenwicht zijn met, nouja, het moet gewoon kloppen met wat er is. Bij theater is het denk ik heel groot gegroeid, dus daar 
mag het voor mij een stuk minder zijn. Voor film is het goed, hou het maar zo, want wij gaan goed. De economische crisis 
betekent vaak ook mee filmbezoek. Wij hebben afgelopen jaar ons beste jaar ooit gehad qua bezoekers. Dus dat is een heel 
bijzondere situatie. Dus dat is wel leuk.  
 
Daarbij aansluitend de vraag welke ontwikkelingen daarbij horen?  
Ik denk dat die ontwikkeling. Ik denk ook wel dat qua bedrijfsleven, sponsoren, de gewone mensen aan vrienden bijdragen 
het allemaal wel zien, maar nu ook niet klaar zijn om het allemaal over te pakken. Er moet eerst duidelijk zijn wat er allemaal 
om gaat vallen en wie er kans heeft om te blijven staan en dan gaan we volgens mij met z’n allen schakelen. Dat is wat ik zie 
als ontwikkeling. Hoop ik tenminste. Voor dat theater educatief programma ga ik daar natuurlijk ook voor zoeken om te 
blijven staan.  
 
Hoe zouden bedrijven daar toch op dit moment op kunnen inspelen?  
Kijken, snuffelen. Ik denk voor zichzelf heel duidelijk zijn. Willen we het? En als we het willen wat voor consequenties 
betekent dat dan voor ons, vanuit een bedrijf. Dan moeten we dus ook tijd en aandacht geven aan. En waar focussen we 
ons op? Waar zijn we liefhebber van? Dat is eigenlijk de conclusie van wat ik hier nu zeg. Waar ligt ons hart? In plaats van 
waar liggen onze belangen? En je kunt het hart heel vaak aan de belangen koppelen, het mag een commerciële doelstelling 
hebben, ik wil niet zeggen dat het sowieso los van elkaar moet staan. Ik denk juist dat als je je hart volgt je daar heel goed in 
kunt connecten. Dus als zij echt gaan staan vanuit een bedrijf van dit is waar wij voor staan, dit is wat wij willen, dit is wat wij 
leuk vinden. Als je dat eenmaal voor jezelf weet dat je het dan ook gaat zien en ook de deur open kunt zetten voor 
organisaties om ze binnen te laten, naar hun toe te treden. Ik denk dat zij ook wat dat betreft, ik bedoel, wij moeten vragen, 
maar de ander moet wel openstaan voor de vraag. Want ik denk ook als bedrijf dat het heel interessant zou kunnen zijn als 
je zoals ik liefhebber bent van dat gezelschap als ik een bedrijf had in wat dan ook en daar liefhebber van zou zijn. Dan denk 
ik dat ik vanuit bedrijfsgedachten in deze tijd waarin er veel aandacht en focus is op Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen om je daarmee te profileren. Hé hallo, ik heb dit gezien, ik ben hier liefhebber van, ik vind dit leuk en ik ga deze 
instelling adopteren, doe jij met me mee? En jij ook. Laten we dit samen doen. Dat gildegevoel. Ik denk dat dat vanuit een 
bedrijf heel goed zou zijn. Ik denk dat je je daar mee kunt profileren, ook commercieel, bedrijfsmatig. Je kunt jezelf daarmee 
wel zichtbaar maken, marketing kost ook een hoop geld. Je kunt het ook op een andere manier doen.  
 
En kijkende naar de input van bedrijven zoals de Rabobank. Financiële ondersteuning, maar hoe zou zij om kunnen gaan 
met kennis en andere middelen die bij een bedrijf aanwezig zijn?  
Daar zit natuurlijk veel overlap in als waar wij het als culturele instellingen het allemaal zelf zoeken. Er zijn heel veel diensten 
die we met z’n allen doen. Als je die centraliseert vanuit één organisatie, zou daar veel voordeel te behalen zijn voor 
iedereen. Maar puur qua kennisoverdracht natuurlijk ook. Rabobank biedt aan bij ons jongerentraject aan de jongeren om. 
Een bijeenkomst wordt door Ronald gegeven over hoe maak je een begroting, hoe ga je met kosten om, waar kijken wij als 
bank naar? Dat zijn natuurlijk kennisoverdrachten waar je heel veel aan hebt. Maar dat is heel specifiek vanuit de Rabobank. 
Op andere vlakken kan ik nu niet zo snel voorbeelden bedenken. Dan denk ik eerder dus aan dat automatiseringsvraagstuk. 
Hoe zorg ik op het plein dat daar alle Facebookpagina’s staan. Er zijn internet- of commerciële bedrijven die daar heel ver 
mee zijn en ons heel gemakkelijk mee zouden kunnen helpen. Ik bedoel als één dag iemand komt van bedrijf x zou hij ons 
drie maanden verder kunnen helpen. Ik weet het niet, maar ik bedoel dat soort partnerships zijn natuurlijk ook gewoon heel 
erg belangrijk.  
 
Het is net waar je als organisatie naar op zoek bent. 
Ja, waar de behoeftes liggen natuurlijk. Ik denk ook voor dat soort bedrijven. Wij zijn heel anders gericht. Ik denk dat een 
organisatie met zo’n automatiseringsvraagstuk interessant kan zijn voor zo’n bedrijf. Live op een plein dat mogelijk maken in 
plaats van achter je bureau in een online omgeving. Ook voor zo iemand zou dat natuurlijk heel leuk kunnen zijn. 
Verbindingen zoeken, kijken waar is behoefte aan, wat een bedrijf of een culturele organisatie heeft te bieden.  
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Maar het schept al met al. Het is een volledige. Wij zijn als instellingen van nature. Dan kijk ik naar ons naar de culturele. Wij 
zijn gewend om te zeggen wat wij doen is geweldig en jij moet mij daar geld voor geven. Dat is de basis. Zo zijn we het ook 
gewend, zo zijn wij ook opgevoed en zo is het altijd geweest. En wij moeten nu altijd andersom denken, ik wil iets en jij wil 
iets en wat kan ik voor jou doen, zodat jij mij helpt. En dat is een hele andere manier van benaderen en daar is nog wel een 
weg te winnen hoor.  
 
Oke. Het meeste is besproken. Heb je nog vragen of opmerkingen?  
Ik denk dat je als Rabobank zijnde als belangrijke voorwaarde moet stellen dat je al samenwerking hebt en niet van hé ik 
heb een leuk idee en kunnen jullie ons helpen. Ik denk dat je alleen maar met partners in zee moet gaan van wie je denkt dat 
staat, want daar verbindt jij je naam ook aan en wordt je zelf ook krachtiger van. Ik denk dus ook dat dat nu, door het zoeken 
daarin is denk ik ook. Wat ik nu als ontwikkeling zie in de culturele sector is het ook logisch dat dat nu nog niet. Hoe moet ik 
dat zeggen, dat daar ook gezocht wordt van hoe gaan we hier nu weer mee om? Want er komen steeds meer aanvragen en 
projecten binnen. Ik denk dat het 2014 wordt voordat we wat gaan doen.  
 
Je moet als Rabobank vast blijven houden aan je eigen. Wat dat betreft sluit het aan bij de coöperatieve gedachte, het 
samenwerken tussen. Zolang je dus met een partner werkt die ook samenwerkt voor een bepaald doel dan kun je daar voor 
staan als bank. Je hebt de trends en ontwikkelingen, maar de moeilijkste vraag is hoe ga je daar mee om? Vanuit ons, maar 
ook vanuit jullie. Hoe anticipeer en reageer je daar op en wanneer ook met name.  
 
En succes.  
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Rijksakademie van beeldende kunsten – Susan Gloudemans  
 
Zou je eerst wat kunnen vertellen over jouw functie binnen de Rijksakademie?  
Ik werk voor de stichting Trustfonds Rijksakademie en dat is eigenlijk de steunstichting van de Rijksakademie wat wil zeggen 
dat het Trustfonds verantwoordelijk is voor eigenlijk. Tot nu toe waren wij met name verantwoordelijk voor alle aanvullende 
financiering van de Rijksakademie, voor de kernactiviteiten. Met de bezuinigingen die we nu achter de rug hebben, zal de rol 
van het Trustfonds groter worden en zullen wij eigenlijk echt verantwoordelijk gaan worden voor een substantieel deel van de 
financiering van de kernactiviteiten. Dus basically fondsenwerving en sponsoring. Het is iets breder dan dat, omdat het 
Trustfonds als de stichting die het geld binnen moet halen ook belang heeft bij de zichtbaarheid van de Rijksakademie, de 
communicatie met andere stakeholdersgroepen, denk aan galeristen, alumni en politici. Dus in die zin zou je kunnen zeggen 
draagvlakvergroting, fondsenwerving en sponsoring. Dan ben je het meest compleet.  
 
De eerste vraag is eigenlijk een hele brede. Wat zie jij als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele 
sector?  
Nou, als trend heel duidelijk natuurlijk de toegenomen aandacht voor fondsenwerving en sponsoring. Het aantrekken van 
private financiering om je activiteiten staande te houden. Kijk, wat je heel erg ziet denk ik globaal is dat grote partijen 
overeind blijven, hun subsidie is nauwelijks aangetast door het ministerie en zij zijn vaak ook succesvolle partijen in de 
private fondsenwerving, omdat zij hebben veel te bieden. Zij kunnen een concertkaart weggeven, toegangstickets, zij 
hebben grote namen, zij hebben een grote vriendenclub die weer nieuwe vrienden aantrekt waardoor misschien ook, niet 
perse de kleinere organisaties, maar wel eigenlijk die laag die daar tussenin zit die niet direct die enorme zichtbaarheid heeft 
naar de buitenwereld toe, niet een concertzaal vult of iets dergelijks een beetje het onderspit delft. Dus een beetje de duivel 
piest/schijt op een hoop. Een beetje dat principe. Dat is natuurlijk wel een tendens die er altijd al is geweest, maar nu nog 
sterker voelbaar is door die kaalslag.  
 
Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat het ondernemerschap. Ik heb zelf een beetje een hekel aan dat woord, 
ondernemerschap, omdat ik het een beetje een vreemd woord vind voor een sector die altijd met geld van een ander, van 
het publiek heeft gewerkt. Maar je ziet wel dat inderdaad dat andere verdienmodellen worden ontwikkeld en breder worden 
dan alleen fondsenwerving en sponsoring. Nouja, en wat je zegt een brede vraag tendensen. Ik weet niet of het een tendens 
is of zowel meer een zorg. Door wat er nu is gebeurd met die subsidies, die bezuinigingen. Als je zeg maar naar de 
cultuursector kijkt of dat nou dans is, theater, beeldende kunst of wat dan ook. Dat zijn ketens, net zoals dat je ook een keten 
hebt voor een stuk kaas of melk. Dat gaat een aantal fasen of stadia door. Een kunstenaar gaat naar een kunstacademie, 
gaat daarna vaak nog iets doen in het binnen- of buitenland, dan een tijdje werken en dan heb je in ons geval voor de 
beeldende kunst heb je instituten als de Rijksakademie die eigenlijk zorgen dat een kunstenaar zich na zo’n tijd weer verder 
kan ontwikkelen, maar misschien wel even zo belangrijk in contact komt met een internationaal forum. Daar worden ze vaak 
opgepakt door de galeriewezen, curatoren, verzamelaars, musea en maken die volgende stap in die keten. Zo’n 
ketenbenadering kun je ook voor productiehuizen zien, theaterproductiehuizen en dans. Die laag is heel hard aangepakt in 
die bezuinigingsronde en dat is zeg maar wel iets van. Ik denk dat er een kloof gaat ontstaan tussen aan de ene kant die 
beginfase van de keten en die eindfase en de weg daar naartoe. En wat kan er dan gebeuren? Dan kan het gebeuren dat 
talentvolle mensen naar het buitenland gaan. En wat betekent dat voor wat je over 10/20/30/40 jaar in die topinstellingen 
gaat zien. Wat daarvan komt dan van Nederlandse bodem? En dat is wel heel erg vanuit mijn veld, waarin ik beweeg, maar 
die hap uit die keten.  
 
Er is heel veel oog voor dingen wat top is, wat geconsumeerd kan worden, wat begrijpelijk is, wat jongeren en Marokkanen 
trekt. Maar daarmee ga je als het ware krijg je bijna een soort vervlakking van alles wat daar onder zit zeg maar. Niet alles 
hoeft er per se te zijn, maar je hebt wel die toplaag nodig om als het ware ook weer die brede laag die daarbovenop zit te 
kunnen voeden. En zonder die toplaag is die brede laag daarboven er ook niet. En dan bedoel ik met die toplaag meer dat 
minder zichtbare, direct publiek toegankelijke, behapbare, kaartjes en top. En dat is wel echt iets wat je.  
 
Dus als je bijvoorbeeld ook kijkt naar creatieve industrie wat door de overheid ook nu extra financiële impulsen krijgt, terwijl 
dat op zich een industrie is die goed loopt. Ik ben er niet op tegen, maar dat is iets wat we kunnen behappen, iets wat hypt, 
iets wat pakt, dat heeft een smoel naar buiten toe. Dus dat wordt gestimuleerd, Nederland wil zich profileren op de creatieve 
industrie, maar lijkt zich er heel weinig van bewust dat de creatieve industrie alleen kan bloeien op een hele rijke humuslaag 
van een heel rijk kunst en cultuur klimaat waar inderdaad ruimte is voor talentontwikkeling, innovatie en experiment. En die 
vrije ruimte. Dat zie je ook binnen de wetenschap en hier ook. Alles moet eigenlijk inderdaad in een soort klant en klaar 
product zijn. Dat is ook in de wetenschap. Onderzoeken moeten het liefst vooraf al helemaal gedefinieerd zijn, terwijl de 
innovatie zit ‘m vaak in het niet vooraf gedefinieerde. En dat is best wel een enge ontwikkeling, want die vrije ruimte die is 
vooral die staat het meest onder druk. Dat vrije onderzoek en wat dat voor een uitkomst genereert.  
 
En kijkende naar de toekomst. Hoe ziet volgens jou de ideale Amsterdamse culturele sector er uit?  
Dat vind ik best een moeilijke vraag. Als ik kijk vanuit de Rijksakademie, wij zijn een internationaal instituut in Amsterdam 
gevestigd, wij vinden de band met de stad belangrijk, dus Amsterdam moet een aandeel hebben in dit instituut.  
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Aan de nadere kant als ik denk plat in termen van financiering. Wij zijn zo internationaal, zo belangrijk ook in Europese 
context, vind ik dat wij voornamelijk een Europees gefinancierd instituut zouden moeten zijn, maar wel met een duidelijk 
binding met de stad, want die is er gewoon van oudsher. Ja, weet je. Hoe ziet het er idealiter uit? Dat is in inderdaad dat er 
in principe wel bij het aanbod wordt gekeken naar hé, is de keten voldoende, is er voldoende spreiding van organisaties en 
initiatieven die zorgen dat er een goede stroom is. Vooral dat eigenlijk. Dus die spreiding is denk ik heel belangrijk en niet 
alleen maar enkel focus op een paar zogenoemde topinstellingen, want een top bestaat gewoon niet zonder alles wat 
daaronder zit.  
 
En zijn er bepaalde ontwikkelingen die daar aan kunnen bijdragen en gestimuleerd kunnen worden door fondsen en/of 
bedrijven?  
Ze kan zeker gestimuleerd worden en ik vind, dit is geen promotiepraatje, maar ik vind dat de Rabobank dat al doet door te 
kiezen om een instelling als de Rijkakademie te sponsoren, want dat is helemaal niet per se zo voor de hand liggend. Je ziet 
dat de meeste banken zich verbinden aan een groot museum. Dat heeft Rabobank ook gedaan met het Stedelijk Museum. 
Ze sponsoren ook nog eens een museum dat heel dicht tegen de Rijksakademie aanschuurt, dus verschillende van onze 
alumni zijn daar te vinden. Dat weegt toch in die hele hedendaagse kunstscene. Maar door zich te verbinden bijvoorbeeld 
aan onze RijksakademieOPEN, maken zij wel ook een statement naar buiten toe dat een partij als Rabobank zo’n plek 
belangrijk vind. En dat. Een bank, een particuliere partij maakt wel een statement. Voor ons, voor mij, ook voor mijn werk is 
het belangrijk en relevant om te zeggen van Rabobank ondersteunt ons ook. Zij vervullen daar mee ook een soort 
voorbeeldrol, maar we betrekken ook een beetje nieuw publiek erbij door de communicatie, door de events die je 
organiseert, gekoppeld aan zo’n sponsorship creëren ze voor ons een platform bij een nog niet bereikt publiek. Rabobank 
heeft natuurlijk een heel divers pakket aan instellingen die ze ondersteunt en dat. Ja ik denk wel dat Rabobank Amsterdam 
zich bijna de cultuursponsor van Amsterdam mag noemen. Weet je, ze hebben echt een aantal key institutes. Artis, de 
Stadsschouwburg, het Stedelijk Museum, de Rijksakademie. Ja, ik vind dat. Ik zou niet weten, ik heb er niets aan toe te 
voegen, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze een heel mooi. Ook, nouja als je dan kijkt naar keten en andere activiteiten die 
ze doen, vervullen zij op heel veel verschillende plekken een rol. Ik weet dat ze bijvoorbeeld ook iets doen met scholen die 
ze dan weer bij culturele initiatieven, dus dan begin je eigenlijk al bij het basisonderwijs. Dan zitten ze bij de Rijksakademie 
bij dat stuk talentontwikkeling, bij het Stedelijk Museum bij een stuk presentatie, de Stadsschouwburg ook. Bij Artis zit je 
eigenlijk ook weer op een stuk educatie. En ze doen vast nog meer dat ik niet weet. Dat educatieve zit er in met die 
kindervakantieweken (Maak het mee in Mokum), met Artis. 
 
En wat een ander aspect is als stad, om het wat breder te trekken. Het is natuurlijk meer dan financiering, wat natuurlijk ook 
een heel belangrijk aspect is, is huisvesting. De Rijksakademie haalt toptalent naar Amsterdam toe en Amsterdam wordt 
daardoor een aanlegsteiger voor kunstenaars die na die Rijksakademie echt internationaal betekenis hebben. Het is aardig 
als je huisvesting kunt bieden aan kunstenaars die hier blijven zitten. Dat draagt allemaal bij aan een rijk cultureel klimaat. Ik 
denk aan meet packing district in New York. In heel veel steden heb je van die gebieden die heel aantrekkelijk zijn voor 
creatieven en kunstenaars om zich daar te vestigen. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is. Ook dat hoort bij je 
keten en wat daarna? Hoe hou je mensen vast? Het bieden van ruimte op het gebied van faciliteiten, huisvesting is er één 
van is heel belangrijk om een stad aantrekkelijk te maken. Als je nadenkt waarom bepaalde steden aantrekkelijk zijn. Niet 
alleen voor mensen om naar toe te gaan, toerisme, dat is één ding. Ook als bedrijf om je hier te vestigen, omdat het heel 
hybride en internationaal is.  
 
Hoe kijk je aan tegen samenwerking tussen partijen binnen de culturele sector op dit moment?  
Er begint beweging in te komen. Ik vind niet dat dat nu super snel gaat. Misschien is dat ook wel te veel gevraagd. Het heeft 
ook niet alleen. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat die openheid en bereidheid er is. Dan spreek ik in ieder geval vanuit ons 
eigen instituut. En ik weet, wij hebben die draai echt zelf ook moeten maken. Wij zijn echt heel gesloten geweest. Er is ook 
een verschil tussen instellingen, dan heb je ook verschil tussen die hele grote instellingen en die andere. Er is minder 
noodzaak ook en dan zie je ook dat het moeilijker ligt bijvoorbeeld. Je hebt ook organisaties. Bij ons, de helft van ons 
personeel is ontslagen. Wij werken met een halve organisatie sinds januari dit jaar. Dat is ook gewoon opkrabbelen. Heel 
veel dingen die wij hadden ingezet, ook op het gebied van die samenwerking, die vaart die we hadden is verminderd. Op alle 
fronten, dus ook op fronten van samenwerking. Maar bijvoorbeeld wat wel interessant is. Ik heb nu twee bijeenkomsten 
bijgewoond met allemaal directeuren development, fondsenwerving, van culturele instellingen in de randstad. Ook om te 
kijken wat kun je nu eigenlijk samen doen? Om dat donorpotentieel van kunst en cultuur te vergroten. Dat is nog een beetje 
aarzelend, maar het is er al wel. Ik vind dat zelf. Ik denk dat er geen ontkomen aan is. Ook als het gaat om mijn vakgebied, 
fondsenwerving. Ik denk dat het totaal niet interessant is om bij elkaar een soort van slootje pik te gaan doen, want het 
slootje is klein en er staat bijna geen water in. De meeste mensen die ons steunen die hebben mij niet nodig om ergens 
anders binnen te komen, daar komen ze zelf wel. Ik denk dat in Nederland heel veel dezelfde mensen benaderd worden, het 
zal per regio nog wel wat verschillen, maar het is toch aansluiten in de rij. Dus ik denk dat het heel interessant is ook om als 
sector te kijken hoe kun je nou met elkaar er voor zorgen dat kunst en cultuur in een beter daglicht komt te staan. Er is heel 
veel schade geleden door ons vorig kabinet. Die subsidieslurpende sector is misschien nog wel erger dan de financiële 
consequenties van het vorige kabinet, dus ik denk dat daar nog wel terrein te winnen valt. Maar de openheid en bereidheid is 
er steeds meer. Daarin heb je zoals altijd voorlopers, volgers en achterblijvers.  
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Zie je bij die omslag ook nog verschil in generatie?  
Dat vind ik moeilijk te zeggen, weet je. Ik denk dat er sowieso al een omslag bezig was voor die cultuurbezuiniging. Het lijkt 
nu net alsof de bezuiniging. Kijk, de bezuiniging heeft een aantal positieve bijeffecten gehad, maar overall is die negatief. 
Heeft die gewoon enorm slechte dingen gedaan.  Er was al heel veel beweging daarvoor, wij waren al een paar jaar 
daarvoor, weet je, werd er ook door Plasterk enzo aangedrongen om meer samenwerking, de het maken van 
matchingsprincipes bij financiering. Ook gewoon goede ideeën, maar veel meer vanuit een positieve stimulans. Dus heel 
veel dingen waren al in gang gezet. Ik denk wel, naar mijn idee. Dat klinkt best wel negatief, de kunst en cultuur sector 
kenmerkt zich – even heel gechargeerd - vaak toch wel door een top-down benadering. Op veel plekken zit een soort van 
Zonnekoning. Het gezicht van een culturele instelling is vaak de directeur. Die is heel bepalend en vaak heel top-down. Ik 
merk ook dat wij vaak ook zo werken. Ook een collega van een ander instituut die niet met mij wil praten, maar met de 
directeur van het instituut. Eigenlijk is in die zin de sector behoorlijk conservatief naar mijn idee. Het verschil tussen oud en 
nieuw? Ik denk dat dat een ontwikkeling is die al in gang werd gezet, maar nog wel een duw kan krijgen. Ik denk dat van 
oudsher de sector zich wel kenmerk door, ik vind ‘m best wel top-down. Als je dan naar bedrijfsstructuren kijkt, dan denk ik 
van hé, ik kan me voorstellen dat daar veel minder hiërarchie is en top-down benadering, maar dat weet ik niet. Maar dat 
gevoel heb ik wel, terwijl je zou verwachten dat het anders is. Aan de andere kant, ook weer niet, is het ook wel weer 
inherent aan het product. Het Stedelijk Museum, natuurlijk is het Ann Goldstein. Bij een dansgezelschap, natuurlijk Hans van 
Manen, Holland Festival, natuurlijk. Zij zijn het DNA bijna van zo’n instituut. Het is ook weer inherent aan het product, aan het 
type van de organisatie. Dus je zal het altijd wel een beetje hebben, maar. Ik weet niet het verschil tussen oud en jong. Ik 
denk dat de hele sector zich er wel van doordrongen is, ook oud, dat er dingen anders moeten.  
 
Vrijwel alles is beantwoord. Heb je zelf nog vragen of opmerkingen?  
Nee, ik ben heel benieuwd naar wat het wordt. Ik ben nieuwsgierig ook om het te lezen, ik vind het heel interessant klinken. 
Leuk onderzoek. Ik ben ontzettend trots dat ook een partij als Rabobank het belang ziet van de Rijksakademie en dat toont 
aan de buitenwereld.  
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Roos Soetekouw Fabric & Interior Designer – Roos Soetekouw 
 
Misschien is het leuk als je eerste even kort vertelt wat je doet en hoe je met Rabobank Amsterdam in contact bent 
gekomen?  
Ik ontwerp interieurstoffen en daarmee producten en met die producten richt ik ruimtes in. Het is eigenlijk, ik probeer een 
totaalsfeerbeeld neer te zetten in een ruimte. Zo heb ik ook een heleboel kamers ontworpen voor het Exchange Hotel en zo 
ken ik Eric. Hij doet ook wat dingen samen met Susanne, de eigenaresse van het hotel. Hij was op de opening en had daar 
mijn werk gezien en toen kwam hij erachter dat ik de dochter ben van Hans Soetekouw, die in de ledenraad zit en die hij vrij 
vaak spreekt. Dus toen heeft hij tegen mijn vader gezegd van joh, laat haar maar mailen en zo kwam ik bij Rabobank terecht.  
 
Kijkende naar de Amsterdamse culturele sector. Wat zijn trends en ontwikkelingen die jij binnen de sector ziet? 
Ik denk dat. Naar mijn idee zijn kleine zelfstandigen in de culturele sector, zijn steeds meer bezig met zelf fondsen werven, 
sponsoren of. Ik denk dat dat ook al wel gaande was toen er nog wel subsidies waren en dat het steeds meer wordt we 
lossen het zelf wel op. Het is niet dat creatieven in de kunstsector allemaal maar een soort subsidievangers zijn, je hebt er 
natuurlijk een aantal, maar ik denk dat het steeds meer wordt we kunnen ook prima daarnaast een centje verdienen om op 
eigen benen te kunnen staan. Ik denk dat daarmee ook steeds meer wordt gezocht naar een soort 
samenwerkingsverbanden. Niet per se: hi, wil je geld geven. Maar hoe kunnen we dat samen zeg maar gaan doen. Een 
soort partnerships.  
 
En zie je ook samenwerking tussen die individuele kunstenaars? 
Je ziet steeds meer dat als ik ergens iets tegen. Ik zit hier met een hele grote groep zelfstandigen en dat je dan zegt hé, is 
dat niet wat voor jou? En dat je elkaar op de hoogte. Eigenlijk een soort van, ondanks dat je allemaal zelfstandig bent, veel 
meer gaat samenwerken. Want alleen is ook maar zo alleen. En goed ik heb natuurlijk alleen maar een beeld op die 
zelfstandigen in de sector, ik heb geen beeld van hoe dat met grotere creatieve…  
 
Zie je daarbij ‘angst’ van individuele kunstenaars om hun eigen identiteit te verliezen? 
Nee, ik denk helemaal niet dat dat nodig is. Ik denk juist dat mensen, vooral zelfstandigen, die zien elkaars sterke kanten. 
Dat is jouw stijl en dat is wat jij doet en dat zoek je ook op. Je gaat niet met iemand samenwerken waarvan je weet dat ik 
helemaal niet mijn stijl.  
 
En kijkende naar de toekomst. Hoe beschrijf jij de ideale Amsterdamse culturele sector? 
Wauw, de ideale culturele sector. Dat vind ik een lastige. Nou ik denk dat het. Voor kleine zelfstandigen waar het nu naar op 
weg is, meer samenwerken, meer soort sponsorschap van particulieren en dat crowdfunding dat dat een hele goede is. En ik 
denk dat dat alleen maar meer gaat worden als de economie weer aantrekt. Er is nu nergens geld, dus mensen kunnen niets 
met elkaar. Want jij hebt net zo weinig geld als ik. Ik denk dat dat. Dat mensen dan ook gewoon makkelijker ja zeggen tegen 
iets als het allemaal weer iets relaxter is. Ik denk dat daardoor de culturele sector wel extreem onder druk ligt. Als het weer 
wat aantrekt dat het weer wat rust krijgt. Meer vrijheid ook daardoor. Dat iedereen nu heel erg werkt van het moet wel 
commercieel zijn, want anders verkoop je helemaal niks. Ik denk dat het dan weer wat vrijer kan worden. Ik merk het ook in 
mijn eigen hoofd van shit ik moet geld verdienen. Dan moet ik even nu een tikkeltje commerciëler gaan zitten dan wat ik 
eigenlijk zou willen. Maar dan wil ik dat dus helemaal niet.  
 
Denk je wel dat die omslag van culturele organisaties en individuen om op zoek te gaan naar particulier geld in plaats van 
subsidies gemaakt is, ook als er in de toekomst meer subsidie beschikbaar zou zijn? 
Ik denk in principe wel dat die omslag is gemaakt. Ik ken vrij veel mensen die bedrijven opzoeken voor sponsoring of iets en 
particulieren inderdaad. En ik denk dat dat voor mensen zelf ook leuker is omdat je dan zelf, hoe zeg je dat, iemand bereid 
hebt gevonden om echt in jou te investeren. Meer betrokkenheid. Meer dan hier heb je weer een subsidie, alsjeblieft. Ik denk 
wel dat mensen zich meer bewust worden van dat als je echt iemand bereid vindt dat het meer iets is om trots op te zijn.  
 
Die omslag is onder culturele organisaties en individuen gemaakt. Zou er bij fondsen, bedrijven en Amsterdammers ook nog 
een omslag moeten plaatsvinden in hoe zij met de sector om gaan?  
Dat is een lastige. Zijn die ook al dat. Ja, ik denk dat die misschien, dat dat misschien nog iets meer. Die worden nu naar 
mijn idee steeds een soort van hé, zou jij mij kunnen sponsoren? En oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Zoals dat je 
een sportvereniging kunt sponsoren, kun je natuurlijk ook een samenwerkingsverband of sponsorschap aangaan met een 
kunstenaar of creatief persoon. Ik denk dat dat misschien andersom. Zoeken naar een kunstenaar die bij ons past waarbij oh 
daar kunnen we wel, is leuk en geld aan. Ik denk dat dat inderdaad nog niet zo heel ver is, dat mensen daar over nadenken.  
 
En particuliere Amsterdammers? Je hebt bijvoorbeeld crowdfunding. Zien Amsterdammers de noodzaak van het investeren 
in die culturele sector in?  
Ik denk dat het vooral creatieven zijn die creatieven met crowdfunding sponsoren. Ik weet niet of het verder. Of de 
Amsterdammer dat zo ziet. Dat weet ik eigenlijk niet goed. Naar mijn idee. Ik vind het onwijs leuk, ik kijk er heel graag op. 
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Maar of de minder creatieve Amsterdammer dat al, dat weet ik niet zo goed. Je moet sowieso wel echt iets met kunst 
hebben, wil je aan zoiets deelnemen.  
 
Heb jij ideeën over gewenste partnerschappen binnen de Amsterdamse culturele sector tussen culturele organisaties, 
fondsen, bedrijven en Amsterdammers? 
Ik heb bijvoorbeeld nu met mijn roeivereniging, daar doe ik vrij veel voor, maar ik kan mijn lidmaatschap op dit moment niet 
betalen. Maar ik doe wel al het beeldmateriaal voor hun. En nu zijn we met elkaar in gesprek, omdat ik heb gezegd dat het 
niet meer gaat zo. Nu zijn we aan het kijken hoe wij zeg maar, dat ze me, ik maak dan dat materiaal en ga dingen voor het 
interieur ontwerpen en dat zij dat weer kenbaar maken aan mensen. En hoef dan minder lidmaatschapsgeld te betalen en 
doordat zij mij, er komen over het algemeen vrij rijke mensen op de roeivereniging. Als mensen dat weer weten, als zij dat 
kenbaar maken dan zou dat weer bij mij terug moeten komen. En ik weet dat een vriend van mij die is bezig om een galerie 
voor filmkunst op te zetten en hij gaat waarschijnlijk samenwerken met een bedrijf die dat een mooi project vindt en wil dat 
filmkunst, dat het een beetje een ondergeschoven kindje is. Mensen doen het natuurlijk heel veel, maar wie koopt zoiets, wat 
moet je er dan weer mee. Zij zijn nu samen aan het kijken, hij krijgt geld om dat te doen en daarvan gaat een deel van het 
geld dat hij krijgt naar de mensen die daar die films gaan vertonen. Dus dat wordt een soort. Ik vind het nog steeds heel 
ingewikkeld, maar ik denk dat je dat soort dingen, een soort sponsorschap. Niet letterlijk in geld, maar andere diensten.  
 
En verder dan echt om aan je centjes te komen, gaan gewoon echt heel veel mensen er klusjes bij doen. Illustraties maken 
voor een tijdschrift, dat is niet je hoofdvak, maar je kunt wel leuk centjes verdienen. Ik ontwerp in principe producten in textiel 
en interieur, maar ik verdien tot nu toe mijn geld met grafische vormgeving. Dat loopt wel door. Uit noodzaak. Maar daar kan 
ik dan weer mooie dingen van maken en dan ben ik weer gelukkig. Dan is het cirkeltje weer rond.  
 
En kijkend naar de keten van cultuureducatie, kunstvakonderwijs, instellingen en de grote iconen. Heb je inzicht in die 
keten?  
Het stukje na het kunstvakonderwijs is dood. Ik denk dat het heel erg. Ik kom van de modeopleiding, dus in principe gaat 
iedereen die mijn opleiding heeft gedaan voor een modemerk werken. Dat loopt in principe nog redelijk door, daar zijn 
redelijk wat banen. Maar als je voor jezelf begint. Je hebt op een kunstopleiding helemaal geen idee hoe dat werkt. Je leert 
mooie dingen maken en that’s it. Dus daar ligt echt nog wel. Dat je een soort, wat dat betreft een soort mentoren makkelijk 
ergens zou moeten kunnen vinden die het al een keer gedaan hebben of die het ook weer geleerd hebben van iemand 
anders. Het is nu zo dat iedere zelfstandige. Je hebt geen idee, dus je moet allemaal maar weer opnieuw het wiel uitvinden. 
Terwijl er al 1.000 wielen zijn. Dus ik denk dat dat. Of vanuit bedrijven een soort coaching of gewoon zelfstandigen die het al 
gedaan hebben die jongeren op weg helpen. 
 
Je kan het op verschillende manieren doen. Want je kan. Ik heb heel erg veel moeite dus met. Mijn administratie enzovoort 
krijg ik allemaal wel rond. Dat is gewoon even uitzoeken, maar dat lukt me nog wel. Ik zit heel erg vast in die acquisitie en 
marketing. Dat is gewoon helemaal niet mijn straatje. Ik zit het liefst hier gewoon lekker hard te werken en dan hoe ik aan 
opdrachten kom, ik weet het gewoon niet. Ik zou daar juist ondersteuning in willen. Terwijl iemand anders juist zegt help me 
alsjeblieft met het uitzoeken van mijn administratie.  
 
En hoe denk jij over congressen?  
Dat is ook altijd. Bij Pakhuis de Zwijger heb je lezingen en dat is altijd interessant. Ik bedoel, je leert er wel heel veel van. 
Maar wat ik dan uiteindelijk altijd heb, dat ik thuis kom en dat ik dan ineens denk van ja, maar, uhm, hoe, wat. Maar hoe 
moet ik het nou persoonlijk…? Natuurlijk ik denk wel na en ik kom er misschien wel uit, maar ik heb ook wel eens dat ik denk 
oke, maar ik weet nou eigenlijk helemaal niet hoe ik dit op mezelf moet toepassen. Dat ik bij iemand terecht kan die me kan 
helpen nadenken over hoe ik dat op mezelf kan toepassen.  
 
Ik heb een paar keer mee gedaan aan een veiling. De eerste keer heb ik wel wat dingetjes verkocht, maar de tweede keer 
niet. Doe ik er nou verstandig aan om mee te doen aan die veiling. Ja of nee? Zijn er andere veilingen of andere galerieën of 
moet ik naar winkels? Als je iemand hebt die ook in de sector zit en die het ook allemaal al eens een keer heeft gedaan die 
kan dan misschien makkelijker zeggen je moet bij die veiling blijven of nee, ik zou die niet doen, maar heb je daar al wel 
eens van gehoord? Misschien moet je meer bij zo’n soort winkel. Laten we nog eens naar je doelgroep, wat is ook alweer je 
doelgroep.  
 
Wil jij nog iets vragen of opmerken?  
Dit zijn natuurlijk wel dingen waar je over. Dit klinkt wel als iets waarvan ik denk daar zou de Rabobank wel een soort van in 
kunnen bemiddelen.  
 
  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 143 
 

 
 
 
H T&O – 
festiviteiten   
H T&O –  
drempel- 
verlagend 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Jongerencultuurfonds – Elaine van Beurden 
 
Wat zijn volgens u huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector? 
Ik noemde al die twee educatie dingen waar ik van op de hoogte ben. Er is ook een aanbod van het Concertgebouw. Zij 
geven dan les aan docenten op scholen waardoor zij muziekles kunnen gaan geven. Dat is er. Ja, en de ontwikkelingen in 
de culturele sector. Het wordt nu op het moment veel overschaduwd door de opening van het Stedelijk Museum, het 
Rijksmuseum, het Scheepsvaartmuseum hebben we gehad. Wat je dus wel krijgt, dat vind ik een heel leuk initiatief van het 
Concertgebouw die open dagen. Meestal ergens in juli. Je ziet wel dat ze iets meer moeite doen om de drempel naar 
beneden te halen. Bijvoorbeeld de opera, het Nederlands Opera en het Nederlands Ballet hebben ook van die open dagen. 
Heel erg leuk om een keer heen te gaan, maar het is net geweest. Nou, dat is ook drempelverlagend. Je hebt natuurlijk hier 
nu in het Concertgebouw kunnen kinderen tussen de 16 en 24 zich inschrijven om mee te doen aan een uitvoering van The 
West Side Story in december. Dus ze doen wel. Er worden wel dingen ondernomen om jongeren er in te betrekken. Dat 
soort evenementen zetten wij dan ook op onze website of op Facebook, maar of daar nou veel van onze kinderen gebruik 
van maken, weet ik niet. Maar dan denk ik ook. Wij hebben heel veel aanvragen uit Zuid-Oost, de Bijlmer. Ook heel veel 
aanvragen uit Noord. Neem nou bijvoorbeeld, hier was het orkest van Gustavo Dudamel met El Sistema. Een man in Zuid-
Amerika die muziekonderwijs aanbiedt in sloppenwijken. We kregen heel aardig van het Concertgebouw kaartjes 
aangeboden, maar de kinderen die door ons betaald worden wonen door heel Amsterdam. Het was op een dag dat ze 
eigenlijk naar school moesten, hoe organiseer je dat? Heel leuk, één school, bus voorrijden, maar ze zitten allemaal niet op 
één school. Dat zie je hier ook in het Concertgebouw, heb ik het even niet over de jeugd, maar proberen ze de drempel ook 
naar beneden te halen. Heel erg leuk met dan doen ze zingen beleef de Mattheus, zingen beleef Mozart, nou ga maar door. 
Kosten € 250 voor volwassenen. Ik heb er aan mee gedaan, ik heb een behoorlijk pensioen, maar wat kom ik dan tegen, 
allemaal mensen waarvan ik dan denk: drempelverlagend? Jullie komen al heel vaak in het Concertgebouw. Dus er is wel 
allerlei aanbod, maar als je dan met ouders die geen geld hebben, dan lopen ze klem. Of je moet een oma hebben die er 
toevallig warmpjes bijzit of, ja je weet het niet. Het kost toch allemaal geld. En dat zouden ze misschien op kunnen lossen, 
maar dat is natuurlijk een wensdroom dat iedereen gratis culturele les kan krijgen. Of tenminste als je ouders het niet hebben 
en dat allerlei jongeren ook als je ouders het niet hebben gewoon naar de sportschool of –vereniging kunnen. Nou, dat zit er 
voorlopig niet in.  
 
En als u kijkt naar de toekomst. Hoe zou de ideale Amsterdamse culturele sector er uit zien? 
Culturele sector is een wijds begrip. Wij hebben alleen met de culturele opleidingen te maken. Nou, dat is natuurlijk ook 
beperkt. Kijk, wij. Wat we nog wel eens horen en dat is leuk en als we tijd hebben gaan we ook. We horen altijd van de open 
dag van het Concertgebouw, we krijgen bij een heleboel balletscholen of theaterscholen waar wij voor kinderen betalen een 
uitnodiging voor een uitvoering. Maar dat is wat we er van merken. We merken niet zoveel van de culturele sector.  
 
Maar wat u net zei, gericht op educatie. Het is wenselijk als alle kinderen gratis culturele les of sportles kunnen volgen. Hoe 
zou dat opgevangen kunnen worden?  
Ik denk gewoon door de regering, maar dat zullen ze niet doen. Ik denk omdat de overheid het heel erg laat afweten, moet je 
voor die educatie voortdurend in de rondte shoppen om je geld bij elkaar te krijgen. Dat kost ontzettend veel tijd en nu op het 
moment zitten we even, door de Rabobank, door een ander fonds en doordat de gemeente nu voor drie jaar bijdraagt, 
zonder geldproblemen. Maar we hebben een periode gehad dat we dachten we moeten een wachtlijst, want we hadden 
geen geld in kas. En we zijn dus begonnen, we hebben kunnen starten door een grote donatie van Stichting DOEN, de 
Postcodeloterij en een andere bank, ik ben even de naam kwijt, hebben ook een keer flink in de bus geblazen. Dus we 
hebben kunnen starten. In het begin waren we natuurlijk nog niet zo heel bekend, daar hebben we natuurlijk wel van alles 
aan gedaan. En toen het ging lopen, vielen de Postcodeloterij en een andere bank weg. Er is al die jaren gelobbyd bij de 
gemeente, maar dat is pas afgelopen jaar gehonoreerd en moet je dus voortdurend het particuliere circuit in om geld bij 
elkaar te harken om het maar zo te noemen. Je kunt op onze website zien wie ons doneren. Daar is de Rabobank halleluja 
hebben drie jaar lang € 10.000 toegezegd. Nou dat is echt een hartstikke lekker bedrag.  
 
Dat was een van jouw vragen dacht ik. Van wij moeten het ook hebben van samenwerking met banken en particuliere 
instellingen, maar er is natuurlijk een lobby van allerlei Amsterdamse fondsen op banken, et cetera. Waarbij wij het voordeel 
hebben dat we voor de jeugd gaan. En wat we merken dat ook heel erg sympathiek gevonden wordt, wij doen dit allemaal 
vrijwillig. We werken vanuit huis, we krijgen sinds afgelopen jaar € 500 voor gebruik van telefoon, computer en ga maar door. 
De rest doen we dus voor niks. Maar je hebt ook onkosten, drukwerk en dat soort grappen. Maar het is dus heel weinig wat 
het kost en dat helpt met het binnenhalen van geld. Mensen hoeven niet bang te zijn dat het in dure salarissen of 
kantoorruimten wordt gestoken.  
 
Mankracht is ook iets wat meer ingezet zou kunnen worden. Er zit veel kennis en expertise binnen de bank en er zitten 
zoveel mensen die iets zouden kunnen doen, waardoor de bank op zoek is naar hoe kun je niet alleen financieel een 
bijdrage leveren, maar ook door verbinding te zoeken met partijen.  
Het is een sympathieke bank. Dat is een goede gedachte, dat coöperatieve. Dus even samenwerking met de culturele 
instituten, maar daar is onze samenwerking zal ik maar zeggen redelijk beperkt.  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 144 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
G T&O –  
talent- 
ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G T&O –  
Cultuur- 
educatie 
 
 
 

Want jij bent onderwijzer, je vraagt iets aan, wij kijken er naar, is allemaal prima voor elkaar, voldoet aan de voorwaarden. 
Krijg jij van ons bericht dat wij het door jou aangevraagde bedrag honoreren en dat we binnen vier weken een rekening 
willen hebben. Die kunnen de ouders opsturen of jij of wie dan ook. Dan komt die rekening bij ons binnen, die wordt wel 
nagelopen en dan wordt er betaald. Dat is onze samenwerking. En soms, je hebt met de wat grotere instituten, die 
muziekscholen die in de beginfase konden aanvragen, hebben we met een aantal secretaressen een goede band 
opgebouwd. Maar verder werken wij niet zoveel met de culturele sector samen. We hebben ons toen bekend gemaakt bij 
educatie, nou, hebben ons wel goed in het achterhoofd. Dat is heel plezierig, die zullen altijd aan ons denken. Dat zou je 
kunnen zeggen dat is samenwerking met het Concertgebouw en dat is echt heel plezierig, maar verder hebben wij niet veel 
samenwerking met de culturele sector.  
 
Want als niemand leert tekenen, niemand naar Artis Ateliers gaat of niemand gaat naar de Muziekschool. Nou op een 
gegeven ogenblik droogt het dan waarschijnlijk een beetje op. Er zijn natuurlijk altijd mensen die heel veel geld hebben en 
hun kinderen dat wel kunnen laten doen. En ik denk het echte toptalent als dat komt bovendrijven, dat wordt wel geholpen 
en dan heb je wel speciale fondsen voor. Maar dat talent moet wel aangezet worden.  
 
Maar dus samenwerking met de culturele sector. Nouja, we hebben een soort samenwerking die heeft ons ook altijd heel 
goed op zijn netvlies met de Muziekschool Zuid-Oost met haar leerorkest. Het is een beetje naar dat El Sistema. Hij 
sprokkelt geld bij elkaar en daar kunnen, ik geloof dat Zuid-Oost twaalf scholen heeft. Vier scholen kunnen kinderen leveren 
voor het leerorkest. Dat is een samenwerking met het Nederlands Philharmonisch die dus de beurs bespeelden of nog 
bespelen. Kinderen krijgen allemaal een instrument, muziekles en gaan allemaal in het leerorkest en geven 1x per jaar een 
uitvoering. Ouders trots, kinderen trots. En vanuit het leerorkest zijn er kinderen naar ons doorgestroomd. En wat we dus 
willen doen de komende periode is de samenwerking met de scholen intensiveren, want dat zijn toch ook de mensen en 
ogen die kunnen zien dat kind kan leuk zingen of leuk tekenen. Maar omdat wij maar beperkte tijd hebben.  
 
Als iemand heel veel talent heeft, wordt zo iemand meestal wel geholpen. Maar het gaat niet alleen om talent, ook om 
plezier. Het leert je ook andere dingen. Kijk als je in een orkest speelt, moet je naar de dirigent kijken en kun je er niet je 
eigen ritme op nahouden. Je moet luisteren naar wat mensen naast je doen. En daar leren kinderen ook enorm van. En met 
tekenen moet je goed leren kijken en met boetseren ook. Maar muziek is toch een metafoor voor het leven. En je moet leren, 
ik moest mijn jongste altijd achter de piano jagen, maar daar ben ik ook op een gegeven moment mee gestopt. En het is 
natuurlijk heel belangrijk wat voor docent je hebt. Laten we zeggen, behalve dat je muziek leert, leer je ook andere mensen, 
je leert ook andere dingen. Dat is bij dansen natuurlijk ook. En het is natuurlijk ook leuk als je een uitvoering geeft en opa en 
oma vinden het allemaal prachtig. Voor je zelfvertrouwen. Het is veel meer dan alleen een instrument leren spelen of leren 
dansen.  
 
Ik denk samenwerking met het bedrijfsleven en banken zou wel gewoon moeten, want anders droogt het op. En dat is te 
treurig. Een Concertgebouw en de Opera dat zit allemaal wel goed. Zij moeten ook bezuinigen, maar die redden het wel.   
 
Dankjewel. Heb je nog vragen of opmerkingen? 
Ik stuur je onze jaarverslagen nog op.  
 
  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 145 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
H T&O – 
ondernemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H T&O – 
middenmoot 
  

Stichting Muzenis – Mariëtte Wildeboer  
 
Misschien is het leuk als u eerst even wat vertelt over Muzenis en uw rol daarbinnen.  
Ik heb dit opgezet 30 jaar geleden. We bestaan eind van het jaar 30 jaar. Dat is dan stichting Muzenis. Muzenis is een 
koepel, al je bij www.muzenis.nl zou kijken dan is daar onder andere een jubileumboek te downloaden binnen een paar 
minuten. Dus als je dat nog zou willen weten dan kun je dat op die manier bekijken. Ik kan het je nu ook even laten zien, 
maar ik weet niet of je meer achtergrond nodig hebt. Dus als je al 30 jaar lang ergens aan werkt dan wil je dat vast niet 
allemaal horen. Maar wij zijn ontstaan met name voor de beginnende, professionele podiumkunsten.  
 
Muzenis komt van muzen en muizenis. Geïnspireerd worden als kunstzinnige jongeren door de muzen geeft muizenissen. 
Want je kan wel denken dat die dans die je in je hoofd hebt dat iedereen die wil zien, maar je moet een studio vinden, geld 
vinden, vervolgens wil niemand hem zien, frustratie enzovoort. Dus wij zijn er voor alle mensen die inspiratie hebben, een 
kunstopleiding hebben gedaan of autodidact zijn en daardoor talent hebben om die te helpen met die hele economische 
kans van het gebeuren. Dus wij zijn er eigenlijk, vanaf het begin, voor het cultureel ondernemerschap van artistieke mensen. 
Wij zijn opgericht om mensen van die economische kant bewust te maken, dus dat betekent dat cultureel ondernemerschap, 
wat nu tegenwoordig zo vreselijk hot is, dat hebben wij altijd al gezegd. Ook aantoonbaar. Dat is dus Muzenis geworden en 
daar zijn allerlei potigers onder. Dit gebouw, Clifford Studio, een theater, een schooltheater, zondagmiddagvoorstellingen 
voor kinderen en de werkplaats community theater Amsterdam. Wij maken theater van de verhalen van Amsterdammers, 
voor die Amsterdammers, met die Amsterdammers en door die Amsterdammers. Je werkt dan van onderop als regisseur. Ik 
heb wel, ik ga de komende twee jaar, dit jaar en volgend jaar, met het thema huiselijk geweld aan de gang. Maar wat daar 
komt dat weet ik niet, want dat moeten andere mensen spelen. Dus dat doen wij. En voor twee en ook daar, het heet een 
werkplaats, dus ook daar werken we met mensen die zeggen van ja ik heb nu wel genoeg naar mijn navel gestaard en ik 
heb al tien keer Homerus of Shakespeare of weet ik veel wat gedaan. Ik wil mij met de samenleving verbinden en die 
mensen helpen wij dus aan structuur om dat te doen. En twee van die mensen waren rekeninghouder bij de Rabobank en 
wij wisten dat dat dus kon en toen hebben zij op eigen titel onder onze paraplu geld aangevraagd. En hier, met Clifford 
studio, en dat is denk ik voor de Rabobank interessant, maar wij zijn geen Rabobank klant, maar Triodos klant onder andere. 
Zij waren, lang voordat de Rabobank het licht zag, ja zij zagen het licht op andere manieren, maar Triodos bank heeft altijd 
wat gedaan voor kunstenaars sinds 1980 en wij waren als sinds 1983 lid. Zij hadden in de jaren ’80 de hele mooie slogan: 
kunstenaars moeten gesteund, want die zitten dichterbij de toekomst. Dus dat is heel leuk. Maar Rabobank doet al haar hele 
leven goede dingen voor het maatschappelijke en wij streven hier nu als gebouw naar een ontwikkeling tot sociaal artistiek 
centrum. We blijven die creativiteit en het artistieke belangrijk vinden, maar wel verbonden met. En daar hebben we allerlei 
vormen voor. We krijgen deze maand, een open podium morgen, zondag hebben we een voorstelling over eerwraak, de 
week daarop een voorstelling over obesitas, de week daarop over wensen. Sociaal artistiek.  
 
Wat ziet u als huidige trends en ontwikkelingen binnen de culturele sector.  
Dat is dramatisch. Ik had nooit kunnen denken dat het creatieve in de zin van het artistieke, kunstzinnige zo in het gedoemd 
hoekje zou komen te zitten en dat met name ook de mogelijkheden voor jonge mensen zo onder druk zouden komen te 
staan. Als je het landelijk bekijkt, alle werkplaatsen worden afgeschaft en het was altijd al zo dat er iets was voor jongeren, 
voor de middenmaat was er niks en dan heb je de top. Dat wordt nu nog veel erger. En allerwege zie ik afbraak. Ik maak me 
ernstig zorgen ook over schooltheater en al dat soort zaken. Ik hoor van allerlei mensen die wij al jaren kennen die gewoon 
heel goed zijn dat dat dramatisch terugloopt wat ze kunnen spelen op scholen en dan heb ik het ook wel over Nederland. En 
door de verdergaande bezuinigingen en steeds meer centraliseren weer van stadsdelen die nu weer worden opgeheven, 
gedeeltelijk of helemaal. We hebben net de overgang gehad van Westerpark naar West en het kost allemaal ongelofelijk 
veel energie en daar staat helemaal geen geld tegenover en het gaat ook nergens heen vrees ik. En ja, vanaf 2015 worden 
er nog veel grotere bezuinigingen op het gemeentefonds doorgevoerd. Dat is geld dat uit Den Haag komt en wat naar de 
gemeenten gaat. Dat is gigantisch veel meer dan de bezuinigingen van deze jaren. Dat is echt heel dramatisch. En dat 
betekent dus dat de toekomst niet zo florerend is.  
 
Hoe kunnen culturele organisaties, Amsterdammers en private partijen, zoals fondsen en bedrijven hier op inspelen?  
Ook daar is veel minder geld. Wij hebben over het algemeen, gekeken naar vroeger en nu, met name ook dat wCTA 
gebeuren krijgen wij afwijzing op afwijzing van scherpere criteria, minder geld. Dat soort dingen. Nee, op alle fronten is het 
ingewikkeld.  
 
En kijkende naar de toekomst. Hoe moet het zich ontwikkelen om te zorgen dat het hier in Amsterdam een gezonde, 
bloeiende sector blijft.  
Dat kun je op dit moment niet zeggen. Ik ben van huis uit sociaal-economisch instuentor en socioloog. Ik vind het een 
uitermate interessante ontwikkeling en die economie herstelt zich nog niet. Aan de raden hollen we van crisis naar crisis en 
op het moment dat er weer ergens een oorlog uitbreekt, het is in Korea heel dreigend op het moment, als daar weer oorlog 
uitbreekt. We hebben Syrië, er zijn andere instabiele regio’s. Ik loop lang genoeg mee om te weten dat zodra er ergens een 
oorlog uitbrak, zoals de Golfoorlog of in Irak, storten de evenementen in. En je ziet dat, ik heb een groep gehad die daar veel 
in deed, en elke keer gingen ze failliet als er weer zo’n oorlog was. Al die bedreigers zeiden hun evenementen af.  
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Dat zijn allemaal. Dat is als je zo lang meeloopt, zie ik dat soort trends. Maar nu zitten ook de bedrijven met crisis, dus je ziet 
dat bijvoorbeeld ook de rollenspel acteurs op straat komen te staan. Want bedrijven huren dat in om bepaalde 
ontwikkelingen in het bedrijf te kunnen begeleiden. Nou, allemaal op straat. En ik had hier iemand die al 30 jaar zijn geld 
verdient met poppentheater en dergelijke of televisie, bij Klokhuis en dat soort dingen die zegt nou, ik heb deze week nog en 
daarna is het blanco. Nog nooit meegemaakt. Dus, kijk, er blijft altijd wat geld. Er zijn altijd mensen met geld. Werken in onze 
sector is sowieso geen vetpot. In leven kunnen blijven puur en alleen met artistiek werk, lukt slechts 5% van de gehele 
populatie, dus je moet het allemaal doen met combinatiedingen. Wij zijn hier allemaal ZZP’ers op hoop van zegen. Wat 
banken kunnen doen. Nouja, Triodos bank heeft lage rente. Ik zag een paar jaar geleden een stuk in de krant van het gaat 
niet goed met die sector, wij willen wat doen. Ik zei nou, ik ben een van jullie oudste klanten. En ik werd meteen teruggebeld, 
willen jullie leengeld. Nee, ik heb schenkgeld nodig om weer een initiatief verder te zetten voor de jonge mensen en dat is er 
gekomen. De Triodos Foundation heeft geen eigen geld, maar twee mensen in dienst die mensen met geld bewegen om 
geld te geven aan dingen die zij goed vinden. Dus wij hebben geld gekregen waarvan we niet weten van wie, maar waar we 
dat dus wel van mogen doen. Nou, zo werkt de Rabobank denk ik niet. Het is een coöperatie die iets doet met de winst. 
Maar ook al die banken komen minder in dit soort geld te zitten, omdat ze grotere verplichtingen aan de overheid hebben. Ze 
moeten meer geld als buffer aanhouden, gezien al die bankenkwesties. Dus er is minder geld dat kan rollen. Maar het feit 
dat de overheid zich terugtrekt, omdat het crisis is en er dat geld niet meer is, dan moeten er ergens nog plekken of mensen 
zijn die dat geld wel hebben. Werkelijk vrije kunst wordt van schenkgeld gemaakt, mensen die dat er echt voor over hebben. 
Het is geen koopgeld, ik ben geen bakker, ik bak geen broodje, jij kan niet naar mij toekomen van alsjeblieft broodje, 
dankjewel € 2. Dat gaat niet. En daar komt ook nog bij dat in tijden van crisis mensen gewoon als ze nog geld uitgeven aan 
dat soort dingen, dan willen ze weten wat ze krijgen, want er is al zo veel onzekerheid. En dan is er maar een hele kleine 
laag die nog naar een of ander beginnend danseresje wil komen kijken. Ze willen gewoon waar voor hun geld, vermaakt 
worden, weg uit die onzekerheid, dus dan willen ze geen moeilijke stukken waar dat nog eens wordt gedaan. Daarbij 
sowieso maar 3% van de bevolking vindt. Dus dat is de situatie. 
 
En waar het over gaat is dat men kiest. De iconen zullen heus wel overeind blijven. Het Concertgebouw, de Opera, hoewel 
het allemaal duur is. Het Rijksmuseum wat nu open gaat en voor een deel ook de motor draaiende houden van het toerisme. 
Maar aan de andere kant is er een tendens om de buurten, de wijken om daar toch de nadruk op te leggen. Hier, in wijken, 
moet de samenleving plaatsvinden. En Westerpark, waar wij dus onderdeel van uitmaakte voordat het West werd, had een 
heel goed profiel op dat gebied. Er wordt heel veel gedaan aan kunst en cultuur in dit stuk van de stad en vooral ook op het 
kleinschalige gebied zoals wij.  
 
Heeft u enig idee hoe de verschillende partijen op dit moment een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sector? 
Het is heel simpel. Zolang we niet weten of er geld meer komt. In feite vernietigd kunst geld als je begrijpt wat ik bedoel. 
Nouja, of er op een gegeven moment gekozen moet worden van kunnen wij nog een voedselbank overeind houden of een 
theater. Dan is dat hartstikke duidelijk. Wat gebeurt er allemaal wel niet op het gebied van ouderenzorg, dementie, 
enzovoort. Dat gaat toch de spuigaten uitlopen. Dan is het natuurlijk van belang dat er nog steeds mensen zijn die kunnen 
vermaken of vermanen of wat dan ook. Het blijft belangrijk en zeker voor ontwikkeling van mensen. Kunst is voor van alles 
en nog wat goed, maar er moeten mensen blijven die het daar voor over hebben. En die kunnen heus niet allemaal 
overnemen van wat de overheid heeft gedaan. Dat geld is voor een deel verdwenen. Want het VSB Fonds, ik heb me erover 
opgevreten hoe daar de zaak verdampte. Omdat we net in die tijd ook door VSB werden gefinancierd. Ze raakte de helft van 
een gigantisch vermogen kwijt en daar zit je dan bij en daar kijk je dan naar. Je moet steeds strengere criteria, er komen 
steeds meer mensen op straat die allemaal naar die fondsen hobbelen. Dus met name op de langere termijn dat er 
doorgaande lijnen zijn. Het is allemaal hit and run, het is allemaal project, project, project en die paar mensen die dan door 
mogen en voor de rest is het heel erg jammer. En om nou te zeggen ik heb daar de oplossing voor. Nee, want de vraag is: 
waar zit nog geld?  
 
Nee, dus zolang die crisis niet een andere kant op gaat, vind ik het erg moeilijk om te zeggen wat er allemaal gebeurt. Wat 
banken betreft. De Rabobank staat er op zich niet slecht voor, maar dat een SNS Reaal om zou vallen, weer zo’n grote 
bank. Het wordt gewoon heel erg. Fortys is al omgevallen, ABN Amro. Het gaat echt, het gaat ergens over, snap ja. En dan 
kun je als kunst zeggen van ja het moet allemaal overeind worden gehouden en dat hoop je ook wel. Wat ik het meest 
zorgelijke vind. Bijvoorbeeld zo’n kindertheater, dat kan ik dit jaar en volgend jaar nog draaien, daarna is het maar zeer de 
vraag, want dan komen we in nog verder teruggaande economische omstandigheden voor de gemeente Amsterdam. De 
Rabobank gaat heus niet mijn kindertheater subsidiëren. Waarschijnlijk wel dingen rond wCTA, maar dat waren hele kleine 
bedragen, daar kun je heel weinig mee. Dus het echt substantieel helpen van organisaties die op een zeer laagdrempelige 
manier zoals wij in de wijk staan. Dus ik weet niet waar de Rabobank wil inzetten, want je kunt natuurlijk zeggen je gaat 
zitten op het segment waar prestige te halen valt, wij zijn geen prestige.  
 
Rabobank vult haar coöperatiebeleid op twee manieren in, via sponsoring met de grote iconen, maar ook via het 
Coöperatiefonds op maatschappelijk vlak.  
Dan zou ik bijzonder graag willen praten met iemand om na te denken over buurtparticipatie fondsen.  
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Ik weet dat het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Cultuurfonds bezig zijn met het opzetten van een 
buurtfonds hier in Amsterdam. Verder is het de vraag waar Rabobank zich op gaat inzetten.  
Het belangrijkste is waar gaan ze voor kiezen. En ik weet dat ook met de man van de Triodos Foundation heb ik het daar 
over gehad van hoe kom je tot iets, in ieder geval op zo’n plek als hier dat met elkaar kan dragen. Je kunt ook niet naar de 
overkant gaan, wie zitten daar Van der Laan en nog iemand. Dat kon je misschien vijf jaar geleden doen, maar dat heeft nu 
ook geen zin meer. We hebben werkelijk allerlei dingen gedaan ook met kleine ondernemers hier in de buurt en dat 
leergeldtraject, dat traject waarmee ik bij VSB zat en dat hele instorten heb meegemaakt. En nou toen was iemand heel veel 
tijd kwijt en die haalt dan bij al die ondernemers, ze is bij vijftig langs geweest, heeft ze dan € 800. Daar is tijd ten opzichte 
van, plus dat je merk ik kan het die mensen eigenlijk niet vragen.  
  
Maar in principe vindt u dat er het beste geïnvesteerd kan worden in buurten.  
Nou, ik weet niet of dat het beste is, maar ik denk dat we alles op alles moeten zetten om, zeker als die crisis doorettert, de 
zaak leefbaar te houden. En we houden het niet leefbaar door de grachtengordel te financieren. Daar komen ze niet in 
opstand. Het gaat echt zo ver, dat als dit echt doorgaat. Je ziet het gebeuren in Griekenland, in Spanje. Daar zie je de 
opstanden. Waar komt de hele welzijnslaag vandaan. Als je de mensen die aan de onderkant zitten niet op de een of andere 
manier helpt of tevreden houdt, komen ze in opstand. Dat was puur eigenlijk op een gegeven moment van de burgerij om die 
sociale voorzieningen in het land verder te zetten.  
 
Hoe kijk je aan tegen de keten binnen de culturele sector? Beginnende bij de basis, cultuureducatie, vervolgens het volgen 
van een opleiding, daarna plekken waar kunstenaars terecht kunnen om zich te ontwikkelen en uiteindelijk de top.  
Dat is ook weer zo’n totaal rare situatie. Er zijn veel en veel en veel te veel mensen opgeleid. Dus de MBO scholen 
begonnen dat allemaal te doen. Hier hebben geweldige cartoons gehangen van ik ga MBO beroemdheid doen. Van ja, maar 
er zijn mensen nodig in de zorg en techniek en daar word je niet beroemd van en je kunt toch veel beter voor weinig geld in 
de zorg gaan werken. Dat was een hele scherpte cartoon. Wat dat betreft zijn er veel te veel mensen opgeleid en ja er is 
geen vraag naar. Dus het hele stukje van constant bezig zijn met opleiden en talentontwikkeling, enzovoort klinkt vreselijk 
leuk, maar talent waarheen? Voor de meeste mensen is het persoonlijkheidsontwikkeling en dat is ook prima, maar daar kun 
je je brood niet mee verdienen, met persoonlijkheidsontwikkeling. Ik denk dat het, waar moet je geld op inzetten. In ieder 
geval op educatie, want ik vind het van levensbelang dat kinderen hun fantasie leren gebruiken. Dat is natuurlijk heel erg 
ingewikkeld. Wij doen nu sinds ’97 schooltheater, dat hebben we overgenomen van een ander theater wat toen gesloten 
werd. Het is al 33 jaar traditie in Westerpark dat al die basisschool leerlingen één toneelvoorstelling in ieder geval kregen en 
daarna hier naartoe konden en dan konden van hieruit weer ergens anders heen als dat gebeurde. Je merkt bij die 
schoolvoorstellingen dat er dus echt kinderen zijn die totaal niet begrijpen wat daar gebeurt en alleen maar kunnen denken 
dat zie ik, maar niet een stapje hoger komen en dat is. Het begin is dus de verwondering. En alles wat gebeurt wat 
gemeenschapsvorming in de hand werkt daar is dat community theater geschikt voor. Alles wat er gebeurt om mensen met 
elkaar in contact te brengen, ja ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan zeker vanuit de Rabobank is dat gewoon van 
belang dat je  op die basis blijft zitten.  
 
Wat ze ook zouden kunnen doen is zo veel mochten trachten dat matchingsidee verder te krijgen. Wat voor klanten hebben 
zij, wie zouden er bereid zijn om. We hebben hier een tijd lang ‘heb hart voor je stad’ gehad. Dat was een stichting die 
probeerde om bedrijven te koppelen aan bepaalde initiatieven. Dus nu hebben we in 1999 de heb hart voor je stad 
Amsterdam prijs gewonnen. Dat was  omdat we dat buurttheater hadden gerealiseerd en daarvoor kregen we een mooie 
beker en dat was het dan, dus dat schoot niet op. Maargoed hij staat er. Maar dat was dus vooral ook dat matchen, maar dat 
is allemaal weer ter zielen. We hebben er een koelkast en bordjes aan over gehouden en dat was het geloof ik. Maar ja, dat 
soort dingen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt natuurlijk geroepen, maar het probleem met kunst is dat het 
allemaal handwerk is en dat kost geld. Tijd is geld. En wat dat verder betreft, de bedragen zijn natuurlijk erg klein die ze 
hebben. Ik zeg altijd wij zijn ideëel, toch zakelijk, voor zover we zakelijk kunnen zijn. Dan blijven wij toch voor het grootste 
deel ideëel en dat betekent dat we heel weinig verdienen. Ja, het zet niet veel zoden aan de dijk, tenzij je weer een 
vrijwilligersorganisatie bent. Wat je nu ziet, is dat er een enorme tendens is we moeten alles vrijwillig gaan doen. Dat is heel 
interessant. Het is een volledige doe-het-zelf maatschappij. Je krijgt niet meer van je verzekeringsmaatschappij, dat moet je 
allemaal zelf uitdraaien via het internet. Ik ben er eindeloos tijd mee kwijt. Oke, iedereen moet voor z’n oude ouders zorgen, 
allemaal zelf doen. Dat gaat niet lukken. Het is allemaal werk en waar haal je geld vandaan. Je moet ergens een 
basisinkomen hebben. En waar zijn toentertijd de verzorgingshuizen en kinderopvang enzovoort vandaan gekomen, omdat 
er steeds meer mensen moesten gaan werken en je kan niet alles tegelijk doen. En je kunt beter collectief ouderen en 
kinderen opvangen dan dat iedereen dat zelfstandig moet doen. Dus daar is dat vandaan gekomen. Dus ik zit echt te kijken, 
ten eerste moet iedereen gaan werken en er is geen werk voor heel veel mensen. Nouja, het. Ik ben ontzettend benieuwd 
waar het heengaat. Dus we gaan terug naar simpeler, eenvoudiger, enzovoort en de Rabobank moet zich gewoon heel goed 
bedenken waar het geld dat ze dan nog hebben dat ze dat gaan inzetten. Mijn advies zou zijn zet het in de wijken in 
teneinde onrust te voorkomen. Dat klinkt misschien heel gek. En je ziet die onrust gewoon in die landen waar het nog veel 
slechter is, je ziet het. Men komt de straat op.  
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Ik heb hier dus ook gewerkt binnen dat wCTA met jongeren van Antilliaanse, Ghanese, Surinaams. Al je dan zag wat die dan 
wel of niet hadden en hoe zij dan wel of niet aan werk kwamen en dan werkten ze echt goed en werden ze er weer uit 
gegooid omdat ze te duur werden. Dan werd het volgende blik opengetrokken die wel op een hefboomtruck kwam zitten. En 
dan met een beperkte opleiding en randcrimineel, althans toen ze jongeren waren. Allemaal strafblad, vind je het gek. Ik heb 
met dit werk dus wel een groep van straat gehaald die voor het stadsdeel zeer problematisch was. Er zijn een aantal 
factoren die daartoe hebben bijgedragen, maar onder andere het feit dat we er waren en die jongeren opvingen. Dat het kon, 
omdat we er nog waren. Als we er over een paar jaar niet meer zijn. Alles verdwijnt, winkels, maar ook buurthuizen en 
kerken. Mensen kunnen nergens meer terecht. En dan kun je zeggen ja we hebben nu de virtuele netwerken, Facebook. 
Allemaal kwats, je hebt constant zo’n ding voor je neus. Het verenigingsleven, er is nog wel wat. Dat is eigenlijk waar ik me 
het meeste zorgen om maak en waarom ik dus voor deze plek ga als sociaal artistiek centrum. Dat je hoopt dat je de plek 
kunt behouden, maar de buurthuizen zijn al voor de helft geminderd. Wij zijn een stuk goedkoper dan al dat soort dingen, 
maar daar moet je maar op hopen. Dat er in die buurten gesteund wordt en daar zou ik de Rabobank een geschikte partner 
voor vinden, maar die verdwijnt natuurlijk ook met die banken uit die buurt.  
 
En ik kan nog wel wat zeggen, ze zouden echt plekken moeten scannen en mensen in die zin dat het gaat om mensen zoals 
ik die lang op zo’n plek blijven en daar een visie hebben. Er zijn veel meer mensen en die hoeven niet allemaal een plek te 
hebben. Maar mensen die gewoon aantoonbaar zich ergens mee verbinden. Want ik zeg tegen iedereen, het is altijd de 
kwaliteit van de mensen die maakt wat eruit komt. Je hebt mensen nodig die willen wortelen. Dus mensen, plekken, ja en 
toch mensen die zich wat gelegen laten liggen aan het iets grotere geheel. Dus, sponsoren. Ja, ze zitten al in de grote kunst, 
maar ik zou zeggen toch het sociaal artistieke, buurtgerichte. Dan hou je de zaak bij elkaar.  
 
Mijn vragen zijn beantwoord. Heeft u nog vragen of opmerkingen?  
Ik vrees dat ik de somberste ben en dat heeft er gewoon mee te maken dat ik die geschiedkundige achtergrond heb.  
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Stichting Nieuwe Helden – Wouter Goedheer 
 
Misschien kun je kort wat vertellen over Stichting Nieuwe Helden.  
Wij zijn Stichting Nieuwe Helden, een stichting die we runnen met z’n tweeën als dagelijks bestuur en we doen 
kunstprojecten en urban action voor de publieke ruimte. We zijn vijf jaar geleden afgestuurd aan de theaterschool met z’n 
drieën. Allemaal in een andere richting, maar we vonden elkaar in het feit dat we dachten in theaters, in productiehuizen 
daar kunnen we niet bereiken, niet echt teweegbrengen wat we zouden willen doen en waarvan we geloven dat kunst dat 
kan doen. Dus we willen publiek meer opzoeken en op een andere manier zoeken naar vormen en plekken waar we publiek 
effectief kunnen bereiken, kunnen raken en kunnen bewegen. Dat is in locatievorm en inhoud helemaal bij ons verweven. 
Dus daarvoor hebben we toen een stichting opgericht en zijn we begonnen en nu zo langzamerhand hebben we dus net, 
onlangs dat bestempeld als kunstprojecten en urban actions. Maar dat komt omdat we nu echt wel gegroeid zijn naar een 
organisatie die niet theatervoorstellingen maakt, maar echt projecten waaronder wij verstaan dat het interdisciplinair is, dus 
echt per verhaal, thema of onderwerp kijken naar welke vorm is daar voor nodig, welke kunstenaars hebben we daar voor 
nodig, welke partijen of partners kunnen we gebruiken om dit zo goed mogelijk bij het juiste publiek te brengen. Dat kan echt 
alle kanten opgaan, behalve dan dat bij ons de vraag centraal staat is wel het feit dat we het allemaal niet weten. De 
antwoorden op de vragen van het leven en dat dat kracht geeft en dat we blijven zoeken en dat dat juist een mooi ding is en 
dat we mensen steeds willen stimuleren en verrassen om te zorgen dat ze nieuwe inzichten verkrijgen. En daarom hebben 
we dus al die, we hebben een groot netwerk. We runnen het met z’n tweeën, maar we hebben een groot netwerk van 
kunstenaars opgebouwd in de afgelopen vijf jaar die steeds in elk project op projectbasis met ons meewerken. En verder ook 
heel veel partners waar we per project kijken welke partners zijn interessant en partners kan een gemeente zijn of de 
overheid, dat kan fondsen zijn, maar voor ons is dat allemaal min of meer gelijk ook met bedrijven of met verenigingen of 
maatschappelijke organisaties. We noemen het allemaal partners en kijken allemaal de hele tijd gewoon naar wat is jullie 
doelstelling en wat is onze doelstelling en hoe kunnen we daar iets in met hetgeen dat wij willen bereiken, hoe kunnen we 
elkaar daarin versterken. Dat is voor onze projecten en daarnaast werken we ook nog in opdracht, waarbij we eigenlijk 
dezelfde strategie gebruiken, maar dan is het niet vanuit ons idee ontstaan, maar dat iemand naar ons toe komt, een bedrijf, 
een festival of een organisatie en zegt we willen graag dit bereiken of ik heb dit idee in mijn hoofd, kunnen jullie daar een 
project van maken en dan gaan we daar onze eigen vorm in zoeken. Maar al deze partijen zijn bezig met het belang om 
uiteindelijk een ont-moeting in de publieke ruimte te veroorzaken. Dat is in het kort waar we mee bezig zijn en dus om wat 
we hier vanavond doen is omdat we op projectbasis werken en blijven werken, omdat we het fijn vinden. Maar tegelijkertijd 
merken we aan de ene kant dat we daarvoor nieuwe mensen moeten leren kennen uit andere disciplines en dat we de 
mensen die bij ons hebben gewerkt ook kunnen blijven behouden en betrokken houden bij wat we aan het doen zijn. We 
hebben een klein kantoor in Amsterdam Noord, maar iedereen is natuurlijk overal bezig, dus vandaar dat we nu met de 
Brakke Grond één plek hebben kunnen vinden waar die mensen gewoon kunnen zijn, waar we nieuwe mensen kunnen 
uitnodigen en dus de uitwisseling tot stand brengen en het is ook een manier om ons netwerk te onderhouden We doen dit 
nu sinds januari en we zijn het nu nog heel erg aan het vormen, aan het zoeken, maar het is wel gewoon prettig dat we nu 
een plek hebben waar we bijvoorbeeld dit soort afspraken kunnen plannen en waar andere mensen kunnen komen 
vergaderen en dat we ze zien, kunnen spreken en kunnen koppelen aan elkaar. Dat werkt wel. Maar we zijn nog aan het 
zoeken naar wat. We willen eigenlijk ook nog meer partijen uit, het is nu best wel culturele sector, we willen eigenlijk wat 
breder de creatieve industrie uitnodigen en we zijn nog aan het kijken naar welke activiteiten zijn er nog interessant om te 
organiseren. Ik geef zo een workshop voor zakelijk leiders. Dus we zijn aan het kijken hoe zorg je dat het aantrekkelijk is. 
Daar zijn we nog naar aan het zoeken en aan het schaven. Voor ons is het een beetje een onderzoeksjaar, een jaar om het 
uit te proberen, te ontwikkelen.  
 
Wat zijn huidige trends en ontwikkelingen die jij op dit moment binnen de culturele sector ziet in Amsterdam?  
Nouja, het zijn er. Er is heel veel aan de hand op dit moment in de sector. Dus heel veel dingen waren al in gang gezet. Ik 
denk wel, naar mijn idee. Dat klinkt best wel negatief, de kunst en cultuur sector kenmerkt zich – even heel gechargeerd - 
vaak toch wel door een top-down benadering. Op veel plekken zit een soort van Zonnekoning. Het gezicht van een culturele 
instelling is vaak de directeur. Die is heel bepalend en vaak heel top-down. Ik merk ook dat wij vaak ook zo werken. Ook een 
collega van een ander instituut die niet met mij wil praten, maar met de directeur van het instituut. Eigenlijk is in die zin de 
sector behoorlijk conservatief naar mijn idee.. Ik ben aan het denken of ik een paar goede voorbeelden kan verzinnen. Maar 
ja. Iedereen is wel, er zijn een beetje twee bewegingen. Dat is aan de ene kant dat voormalig gesubsidieerde partijen heel 
erg aan het schreeuwen zijn, in paniek zijn over het verdwijnen van de subsidie en daaronder zit wel een soort stroom van. 
Waar wij dus eigenlijk vijf jaar geleden, toen was er nog niet zo veel aan de hand, maar wij hadden wel het idee al dat het 
een beetje zou gaan veranderen. We waren één van de eerste die andere wegen zochten en dat gebeurt nu best wel veel. 
Dus ik zie wel dat. Volgens mij zijn er meerdere redenen om, meerdere oorzaken voor die omslag. Aan de ene kant heeft het 
met geld te maken, maar aan de andere kant is het geld een oorzaak voor gebrek aan draagvlak voor kunst in de 
maatschappij. Ik denk dat die beide dingen er voor zorgen dat mensen nu opeens veel meer voorstellingen willen maken 
waarbij 1.000 jongeren gaan betrekken of op andere plekken gaan spelen of op zoek te gaan of weer in contact te komen 
met de maatschappij. En dat vind ik en dat daar ook mogelijkheden zitten om daar vervolgens weer geld vandaan te halen 
dat is er aan de hand. Maar dat is nog wel echt heel ingewikkeld.  
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Ik ken weinig mensen die dat ook heel erg lukt om dat voor elkaar te krijgen. Er is heel erg geroepen destijds van je moet 
geld uit het bedrijfsleven halen, maar wat je net zei, dan komen mensen aankloppen voor geld en dan gaan alle deuren 
gewoon weer dicht.  
 
Wat verder wel een tendens is, is denk ik ook dat disciplines aan het verdwijnen zijn. Nee, maar dat grenzen tussen 
disciplines aan het vervagen zijn. Sowieso is onze generatie denk ik een stuk veelzijdiger in alles, omdat we een achtergrond 
hebben van alles een beetje kunnen en via het internet heel veel weten en kennen en overal een beetje goed in zijn. 
Volgens mij gaan we van specialismen naar veel bredere inzetbaarheid. Maar ook tussen kunstvormen en andere. Hokjes 
verdwijnen volgens mij best wel snel. Dus dansers die in voorstellingen acteren en acteurs die in dansvoorstellingen staan. 
Zeg maar dat  soort dingen. Ja, daar zie ik ook wel ontwikkelingen in gebeuren. Volgens mij, ja wat past natuurlijk heel erg. 
Steeds kleinere specialistische hokjes van wat zij maken. Specifieke mime theater met objecten ofzo. Om maar wat te 
noemen. En nu veel meer, want. Dat is de andere, wat ook nog meespeelt denk ik is dat heel veel meer freelancers of 
mensen op losse contractbasis werken. Dus het ideaal van het hebben van een vast collectief of gezelschap met allemaal 
vaste medewerkers en een theater is volgens mij heel erg aan het verdwijnen. Mensen zijn ook gewoon dan doe ik weer iets 
daar en dan daar. Daar muziek maken, daar een film monteren, et cetera. Die flexibiliteit is denk ik ook waar. De culturele 
sector  is heel erg veranderd in mijn ogen.  
 
Heb je daar een verklaring voor? Komt het bijvoorbeeld doordat de hele sector misschien wel breder moet zijn, wil ze een 
breder publiek aan spreken.  
Ik denk dat het enerzijds te maken heeft met het aanspreken van een breder publiek. Maar ik denk ook ergens dat het de 
noodzaak is, omdat het nu eenmaal, omdat je niet zomaar een gevestigd instituut kan zijn nu in deze tijd. Dat is het 
financiële. Daarnaast denk ik ook dat er veel creatieven zijn die graag die vrijheid en die flexibiliteit hebben en in staat zijn 
om dat voor zichzelf vorm te geven en gebruik te maken van die vrijheid. Wat ik ook denk is dat het voor een deel een 
generatieding is. Eigenlijk is dat bij bedrijven langzamerhand ook aan het gebeuren dat er veel meer met. Heel fysiek met de 
ruimte vrijheid wordt gecreëerd, maar er zijn weinig denk ik jonge mensen die de droom hebben op één plek. Die een bedrijf 
binnen komen en daar nog 40 jaar te werken. En ik denk dat de culturele sector daar in die zin wel voorop loopt. Misschien 
noodgedwongen, maar dat daar al best wel aan de hand is, jobhoppen. Maar ik denk dat dat de trends zijn.  
 
Tijdens interviews heb ik ook vaak de trend ondernemerschap gehoord. Zie jij die trend ook?   
Nouja, omdat ik het idee heb dat ondernemerschap een lastige term is. Voor heel veel mensen betekent het ik moet nu mijn 
handje op gaan houden bij bijvoorbeeld Rabobank in plaats van bij de overheid. Dat heeft voor mij niets met 
ondernemerschap te maken. Ik vind het nog niet echt een trend, omdat ik het nog maar heel weinig zie binnen de culturele 
sector. Mensen die wel echt in staat zijn om te ondernemen. Volgens mij moet je dan gewoon heel goed kijken naar je 
product, naar wat je maakt en naar de mogelijke markt die daar voor is en dat je het zo organiseert dat je die twee bij elkaar 
brengt. En hetzelfde geldt voor crowdfunding. Het zijn initiatieven die opkomen, maar het is nog geen trend, omdat ik ook 
niet helemaal geloof in de duurzaamheid ervan. Of het werkt. Laat zei iemand crowdfunding is meer een marketingmiddel 
dan dat het je heel veel betrokkenheid en zichtbaarheid voor je kan genereren, maar het levert uiteindelijk. Financieel ben je 
het geld dat je er mee ophaalt, ben je ook wel weer kwijt aan de inspanning ervan. De mensen die het geld geven die 
steunen je en zijn betrokken, dus helpen wel op een bepaalde manier. Maar je kan je project er niet van betalen via wat er 
binnenkomt via crowdfunding. Je ziet nu vaak dat mensen een CD willen maken of een bepaald onderdeel. Maar de 
bedragen waar het bij onze projecten over gaat, die halen we nooit binnen met familie en vrienden.  
 
Hoe kijk je aan tegen de relatie tussen producenten en consumenten? In hoeverre kunnen en willen culturele organisaties 
inspelen op consumenten?  
Dat is ondernemerschap volgens mij. Dat is lastig. Ik zie dat nog niet zo heel erg veel gebeuren, maar ik geloof namelijk wel 
dat er een balans is en dat het een kwestie is van goed ondernemerschap. Als je iets maakt wat maar tien mensen willen 
zien, kun je nog steeds een onderneming daar omheen opzetten. Dat betekent dat je daar in de prijs iets moet doen. Dat is 
de zoektocht. Net zo goed geldt dat er misschien ook wel organisaties zijn die er wel baat bij hebben om wel op de 
traditionele manier te werken of die wel alleen van fondsen geld krijgen. Dat is wat ik net zei van kijk naar je product en wat 
je maakt en welke markt daar voor is en wat daar tussenin. Hoe je dat organiseert, dat is volgens mij ondernemerschap. Ik 
ben helemaal niet van mening dat je per se 100.000 mensen moet bereiken met elk project dat je doet of dat ieder 
gezelschap zoveel mogelijk publiek. Het is gewoon een heel breed scala aan doelgroepen en mensen die je kunt bereiken 
en dat moet je op elkaar afstemmen. Ik denk dat het helemaal niet nodig is om heel erg aan je artistieke vrijheid te tornen om 
ondernemer te zijn. Dat is de grote zoektocht. Maar ik merk dat er überhaupt nog heel veel culturele instellingen zijn die 
zeggen mijn doelgroep is theaterpubliek ofzo en dan gaat het behoorlijk mis. Of iedereen die het wil zien. En mensen willen 
denken dat het nodig is om heel veel publiek. Terwijl ik denk het gaat er niet per se om heel veel publiek, maar wel publiek, 
hoe je daar iets aan kunt doen en de relatie die je opbouwt met het publiek. Dat is wel een omslag. Die komt wel denk ik, 
maar die is er heel lang niet geweest. De situatie was heel lang gewoon ik maak wat ik wil maken en wie het wil zien, moet 
maar komen kijken. Het was zo ingericht door subsidies vanuit de gedachte dat de maker vrij moest kunnen werken.  
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Ik denk dat dat nog steeds kan op andere manieren en ik denk dat de eisen die een subsidiënt stelt per se anders moeten 
zijn dan de eisen die een bedrijf stelt. Allebei willen ze iets bereiken. Ze geven beiden geen geld, omdat ze geld over 
hebben. Ze geven geld, omdat ze er iets mee willen. Maar dat moet nog wel even goed doordringen. 
 
Hoe zouden bedrijven, fondsen en Amsterdammers kunnen inspelen op deze ontwikkelingen?  
Ik vind het lastig. Ik denk niet dat bedrijven ook weer een soort. Ik geloof dus heel erg in wat ik net zei, in dat je een soort 
relatie opbouwt met een bedrijf en dat je daarin zoekt naar waar je elkaar in kunt versterken. Wat daarbij lastig is, is dat wij 
vanuit de culturele sector niet weten hoe je of waar je precies binnen kunt komen bij een bedrijf. Het is bij heel veel bedrijven 
die potentieel interessant zijn, kan ik niet heel veel verder komen dan de receptioniste en die niet weet met wie ze me kan 
doorverbinden. Dus daar een soort. En vaak heb je bij die grotere bedrijven een sponsorafdeling, maar die hebben vaak al 
een redelijk vast gesteld beleid. Wat ik nu heel fijn vind, is dat er een aantal fondsen zijn, zoals stichting DOEN die heel erg 
kijken naar de ontwikkeling die er aan het gebeuren is waardoor we vervolgens een aantal gesprekken hebben gehad over 
wat wij aan het doen zijn en wat zij aan het doen zijn en dat je er zo langzamerhand achter komt dat dat heel erg raakt. Dan 
uiteindelijk, als je dan tot een financieringsconstructie komt wordt het een partnerschap. Zij betrekken ons in dingen die zij 
voor elkaar willen krijgen en wij houden hen betrokken bij wat wij aan het doen zijn en op die manier weten ze heel erg 
nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen. Dat is een soort openheid en bereikbaarheid van hoe zorg ik ervoor. De 
mogelijkheid tot een gesprek, überhaupt. Een soort juist loket creëren waar mensen kunnen aankloppen, zonder dat het 
meteen om een geldvraag gaat. Dat vind ik wel een ding waar nog. Als je vraagt wat kan een bedrijf doen dan denk ik ruimte 
geven voor mensen om gewoon eens langs te komen, te spreken, zonder dat je er meteen geld aan moet geven. Als je twee 
dingen wil ondersteunen is het best wel zinvol om er twintig te spreken en dan een beslissing te maken. 
 
Aan de andere kant, wat wij hier aan het doen zijn ook. De culturele sector en de creatieve industrie bij elkaar brengen om 
uiteindelijk ook te zoeken naar netwerken van bedrijven om die ook samen te brengen. Dus ik denk dat bedrijven om te 
investeren in een soort verbinding tussen bedrijven en culturele instellingen, creatieven, maar dan puur op niveau van elkaar 
leren kennen en daar een vorm voor te vinden die wel iets verder gaat dan gewoon een borrel. Dat zou heel zinvol zijn. Ik 
denk gewoon al is het maar dat ik nu vijf mensen ken die mij dan vervolgens weer kunnen helpen om ergens anders weer 
geïntroduceerd te worden. Dat is gewoon best wel een hoge drempel voordat je überhaupt. Iedereen in de culturele sector 
heeft het de hele tijd over het bedrijfsleven, alsof er ergens een hele grote muur staat met één deur erin en als je daar 
doorheen gaat, kom je in het bedrijfsleven terecht. Maar alsof het één berg is waar ze heel veel geld hebben en waar je bij 
een deur aan moet kloppen. Maar het is natuurlijk ook helemaal, dus je moet daar ook je weg in vinden. Dus daar, die 
ingangen stimuleren of die uitwisseling stimuleren dat lijkt me een goede eerste stap om te zorgen dat die verbinding verder 
tot stand komt.  
 
Heb je ideeën over welke mogelijkheden daar voor zijn? Zoals je zegt, breder dan een ‘simpele’ netwerkborrel? 
Nouja, nee niet direct. We zijn er wel al een tijd naar aan het zoeken en als we het zouden weten, zouden we het al doen. 
We hebben wel het idee gehad, wat denk ik wel zinvol is om een soort koppeling te maken met mentorschap en dat je zo 
wat mensen aan elkaar kunt koppelen die weer. Zij maken een paar verbindingen en als die mensen dan weer kunnen 
zorgen voor verdere contacten te leggen dan komen daar misschien dingen uit. En daarnaast als je dan dus. Het ideaalste is 
natuurlijk als je. Ik zeg altijd om elkaar te leren kennen, moet je samen iets doen. Je zou eigenlijk wel zo veel mogelijk 
moeten stimuleren om te ondersteunen op een plek waar bedrijven en culturele instellingen ook echt samen iets maken. Dan 
pas kom je elkaar echt tegen, leer je elkaar kennen. Dat is iets anders dan elkaar op een netwerkborrel spreken. Ik denk dat 
je daar als je initiatieven kunt ondersteunen waar de samenwerking echt tot stand komt. Dat je als bedrijf kan zeggen wij 
willen dit wel ondersteunen, want wij willen er op zo’n manier ook aan mee doen, zodat we dat samen kunnen doen. Dat dat 
dan misschien effect heeft.  
 
Rabobank ik ook aan het zoeken naar manieren om haar kennis en expertise te delen.  
Ik kan me voorstellen dat Rabobank een deel van haar kennis en expertise heel concreet in een soort dienst kan vertalen die 
zij voor culturele organisaties aanbiedt. En dat dat vervolgens kan betekenen dat die mensen van die culturele organisatie 
daarvoor één keer in de maand over de vloer komen en op de kerstborrel zijn en dat je zo langzamerhand. En dat die 
mensen van de Rabobank dan weer naar voorstellingen kunnen. Dan werk je samen op een manier dat je vooral elkaar leert 
kennen, zonder dat het per se heel veel kost. Maar dan kun je wel weer worden door voorgesteld aan nieuwe mensen.  
 
In bedrijven is er meer mogelijk op het gebied van samenwerking dan met de overheid. En dat moet gezocht worden en 
uitgezocht worden. Ik denk dat wat er nu nodig is zijn een paar mensen die de eerste bruggen slaan tussen die twee 
werelden om uit te zoeken hoe het moet en om te laten zien hoe het kan. Wat is nodig en nog niet echt heel veel gebeurt. 
Een voorbeeldfunctie. Er is denk ik ook niet één formule voor. Ik denk dat een paar culturele organisaties en bedrijven dat 
gewoon moeten gaan uitproberen en moeten kijken of het werkt. De mensen die daarnaar op zoek zijn, moeten elkaar eerst 
nog even vinden. Het is heel lastig om de goede mensen te vinden.  
 
Wat zijn volgens jou gewenste ontwikkelingen in de toekomst en hoe ziet jouw ideale Amsterdamse culturele sector er uit?    
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Dan moet je echt de ‘Staat van de Creatieve Stad’ van Lucas lezen, Lucas is mijn compagnon. Die eindigt volgens mij met 
een schets van de ultieme stad. Het gaat er wel over dat het veel meer gemixt is. De creatieve sector, de culturele sector 
überhaupt met de creatieve industrie en dan het bedrijfsleven en dat er ook dus projecten ontstaan waarin allerlei partijen als 
partner optreden die elkaar versterken en waarbij de overheid maar één partner is die meedoet.  
Nouja, dus een bank, een restaurant of een biermerk ook mee stapt in een project en dat het oplevert en dat iedereen ook 
openstaat om die uitwisseling zo te doen. Kijken of ik dat concreter kan maken. Ja, het is wel gewoon, dat is wel een ideaal 
beeld dat je gewoon. Dus dat die werelden die nu nog steeds zo afgesloten zijn dat die elkaar weten te vinden. Dat zou 
ideaal zijn en dat mensen daar ook weer. Dat het voor bedrijven duidelijk is wat zij er aan kunnen hebben om met een 
culturele partner samen te werken. Niet dat ik dat nu weet en dat bedrijven dat niet weten, maar dat dat duidelijk is geworden 
hoe die twee elkaar kunnen versterken. Dat is aan de andere kant ook een omslag in het bedrijfsleven. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Daarom geloof ik dat het wel echt de ultieme tijd is nu om meer samen op te trekken, ook op 
sociaal vlak, welzijnsvlak, en. Daar kunnen bedrijven en de culturele sector volgens mij heel veel in betekenen in de 
ontwikkelingen die op dit moment aan de hand zijn. En die hele bedrijven waren tot nu toe super kapitalistisch vanuit een 
economisch model en kunstenaars vanuit een puur artistiek model. Sociaal en inhoudelijk. Ik denk dat daarom juist nu het 
moment is dat die allebei moeten veranderen en dat ze heel veel van elkaar kunnen leren. Kunst moet meer economisch 
worden en bedrijfsleven moet meer sociale waarde. Daarom ben ik heel benieuwd wie er bij elkaar komen en dat zou elkaar 
moeten versterken. Ja, dus in mijn ideale wereld loopt dat door elkaar.  
 
Dan waren dit mijn vragen. Heb je nog vragen of opmerkingen?  
Ik ben benieuwd naar je onderzoek.  
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Theatergroep Toetssteen – Paul Adema  
 
Wat zie jij als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
Nou ik denk dat de culturele sector heel afhankelijk gaat worden van sponsoring juist en van hulp van buitenaf, want het 
aantal subsidies neemt fix af. Dat weten we allemaal. Dus ik zie steeds meer afhankelijk, maar het maakt mensen ook weer 
innovatiever om te kijken of ze andere mogelijkheden vinden om aan geld te komen en misschien ook met wat minder geld. 
Dat zijn ook opties. Zo zien wij dat overigens ook binnen onze stichting. Kijk, kunst zal altijd blijven en ook, nouja goed. Wat 
af zal nemen en wat een groter probleem is dan geen subsidie is geen publiek. Als mensen minder geld hebben, kunnen ze 
minder uitgeven. Je ziet het al, wij als amateurgroep, ik weet niet of je gehoord hebt van de Engelenbak in Amsterdam. Dat 
was een podium voor de betere amateurverenigingen in Nederland en specifiek Amsterdam. Dat is nu gesloten, ze hebben 
subsidie verloren. Dat heeft heel veel oorzaken en daar valt heel veel over te zeggen. Er zat een directie die een beetje in 
slaap gesukkeld was. Wat dat betreft je moet ook als bedrijf altijd innovatief blijven en altijd blijven nadenken en altijd toch 
weer met een frisse blik tegen je activiteiten aankijken. Ook jonge mensen de kans geven om hun ideeën neer te leggen en 
dan heb je vaak als je ouder bent dat je zegt van ja dat hebben we tien jaar geleden ook al bedacht en dat werkte toen niet, 
maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus ik denk dat er steeds meer een beroep zal worden gedaan op bedrijven en de 
culturele sector zal sowieso met veel minder geld moeten gaan werken. En dus, ja, zelf meer dingen moet gaan doen om het 
zonder kosten dingen te regelen. Ik denk dat dat hetgene is wat het meeste plaats zal vinden. Toerisme neemt ook af met 
crisis, dus ook onze grote instellingen zullen ook met minder bezoek te maken krijgen. Het Van Gogh Museum is gesloten 
nu, het Rijksmuseum gaat weer open. Ja, dat is volgens mij wat ik op dit moment zie in de culturele sector.  
 
Het gaat over producent, culturele organisaties en consument, het publiek. Hoe kijk jij aan tegen de wisselwerking tussen 
beide partijen?  
Ja, je zult oplossingen moeten vinden om nog beter je publiek te benaderen en te vinden. Daar hebben wij wel wat dingen bij 
bedacht hoor, ik bedoel via Facebook ofzo. We willen dit keer  voor de eerste keer een experiment gaan doen op Facebook, 
dus door heel direct marketing te doen. Dus echt door wel even reclame te kopen bij hun. Ik heb het bekeken en ik denk dat 
ik voor € 200 best 5.000 mensen kan benaderen die geïnteresseerd zijn in kunst, podiumkunst, musical of dat soort dingen 
en op die manier mensen te bereiken. En om verbanden te sluiten met en wat ik net benoemde is dat ik eigenlijk met 
Rabobank in gesprek wil komen om te kijken of je nou, buiten dat je een geldbedrag krijgt, maar gezamenlijk naar 
mogelijkheden gaat kijken die misschien ook niet zoveel geld kosten. In principe, ik begrijp heus wel dat Rabobank een 
beleid heeft ten opzichte van haar site, maar je zou ook kunnen bedenken dat er ergens een hoekje vrij is om voor culturele 
zaken reclame te maken op de site van de Rabobank. Dat is dan ook een vorm van sponsoring. Die kost de Rabobank 
eigenlijk geen geld, maar laat wel aan de klanten zien. Dat is hetzelfde met die magazines die uitgegeven worden. Als je 
daar een stukje ruimte biedt, op zich kost dat drukken van het blaadje, het is allemaal digitaal tegenwoordig en dan kost het 
helemaal niks, een beetje opmaak dat kan in de hele grote stroom mee. Dus in plaats van dat je nou een aantal duizenden 
euro’s geeft zeg je nou oke, we maken ruimte binnen onze marketing die we toch doen naar onze klanten toe, maken we 
een stukje ruimte voor de culturele sector. Ik zou dat met name ook zo houden. Daar kan niemand ook echt aanstoot aan 
nemen als je dat doet. Ik bedoel, als je andere vormen van reclame gaat doen is het een beetje een hellend vlak, maar op 
die manier kun je de culturele sector wel heel goed ondersteunen, want natuurlijk. Marketing en reclame is gebaat bij de 
factor herhaling, mensen moeten een paar keer dingen zien en daar zou zoiets heel goed bij helpen. Daar zoek ik naar, naar 
dat soort mogelijkheden om op die manier. Samenwerkingen die ook kosten neutraal kunnen zijn op zich, maar daar help je 
wel mee. Kijk, e-mailbestanden en dergelijke zijn natuurlijk waardevol tegenwoordig. Daar zijn wij nu ook mee bezig om toch 
veel beter e-mailbestand op te bouwen van mensen die geïnteresseerd zijn in ons. Nou en ik begrijp heus wel dat een bank 
niet haar e-mailgegevens van klanten of leden gaat geven, maar zo’n vorm van iets neerzetten in zo’n Dichterbij ofzo. Nog 
mooier is natuurlijk als je een vorm kan vinden dat je inderdaad met een soort korting kan werken en in de vorm van 
sponsoring terugkrijgt. Op die manier, volgens mij, als een bank het zelf in de hand houdt. Mensen moeten zich bij de bank 
aanmelden of met een code. Als dat dan gebeurd is kan degene die dat project heeft met als bewijs die codes dat stukje 
geld erbij halen, bijvoorbeeld € 2,50 op een kaartje. Dan kunnen ze ook heel goed afmeten wat voor effect dat weer heeft, 
dus of dat ook effect heeft. Als er maar vijftig mensen op afkomen dan denk je van ja, hebben we daar de boel mee 
geholpen. Heeft dat nut. Moet ik dat subsidiebedrag geven of is het handiger om dat op deze manier te doen.  
 
Dit soort samenwerkingen zijn er ook tussen de Rabobank en haar sponsorcontracten.  
Ja, maar goed. Heel vroeger en dat was echt wel heel mooi hoor. Dat was echt super, ik vond dat heel super. Vroeger zat er 
op je europas een Museumjaarkaart meteen. Rabobank Nederland heeft de Museumjaarkaart gesponsord. Mensen die bij 
de Rabobank zaten mochten gratis naar allerlei musea. Dat was goed, voor de klant ook was dat. Wij zijn echt heel veel met 
onze dochter naar musea gegaan, want het kostte toch niks. Het Van Gogh museum en, dat is toch ook wel weer leuk dat je 
je kind. Voor jonge mensen überhaupt is die drempel heel groot om naar musea te gaan. Voor een grote groep. Nauurlijk het 
blijft altijd een elitaire groep, laten we eerlijk zijn. Er is een hele groep mensen die daar dus niet mee in aanraking komt. Mijn 
dochter heeft nu een vriendje die is nog nooit in het theater geweest. Maar doordat ik speel, komt hij mee en vond hij het 
toch wel heel leuk. Mensen komen er niet mee in aanraking. Het is wat krijg je van huis uit mee. En dat is in Nederland, ik 
kom ook in Engeland en ga in Londen naar voorstellingen. Als je daar kijkt, ja dat is veel, maargoed in Londen is ook het 
museum gratis. Daar ga je gewoon naar binnen.  
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The National Gallery is gratis in Londen als je daar loopt dan zie je ook heel veel schoolklassen. Het is toch ook logisch, als 
jij nu gratis naar het Rijksmuseum kan als schoolklas. Dat zo’n leraar zegt van nou morgen gaan we met alle kinderen op de 
tram en gaan we naar het Rijksmuseum dan gaan we kijken en misschien laat ik vijf schilderijen zien en dan gaan we weer 
naar buiten. Dus dat is natuurlijk. Maar goed, dat heeft niks met sponsoring op zich te maken, maar wel met het openstellen 
van door de overheid. En ik heb in Thailand meegemaakt dat ik als toerist meer toegang moet betalen als de Thai. Ja, op 
zich is dat niet zo gek. Zij betalen toch belasting, daar worden musea toch van betaald. Waarom niet. Dat vond ik helemaal 
niet oneerlijk ofzo. Wat dat betreft wordt er ook te weinig door onze overheid aan teruggedaan natuurlijk. Met het culturele 
beleid, ja. Dus ontstaat er ook niet zo, voor een hele grote bevolkingsgroep niet zo veel gevoel voor dat soort uitingen 
allemaal.  
 
Ken je de kunstschooldag? Iemand uit ons bestuur die regelt dat altijd. De subsidie is ingetrokken, maar dat is een dag. 
Carré is dan toegankelijk, allerlei zalen en dingen, er worden allerlei evenementen georganiseerd voor scholen. Die kunnen 
daar gratis dan naar toe alleen de subsidie is zwaar ingetrokken. Maar op zich is het natuurlijk ook een hele mooie uiting om 
kinderen in aanraking te laten komen met. Ik denk dat het steeds minder gebeurt. Ik ging vroeger met school naar een 
museum toe, maar volgens mij, tegenwoordig.  
 
Je had het net over het sponsoren van de Museumjaarkaart door Rabobank Nederland vroeger. Zou de bank juist met grote 
partijen moeten samenwerken?  
Ik denk dat je altijd een balans moet vinden daarin. Ik bedoel, er zijn bepaalde belangen, ik begrijp dat Rabobank heus wel 
een belang heeft bij het feit dat ze a. er een breed publiek mee aan kunnen spreken en b. dat ze er ook, ik bedoel 
sponsoring is niet iets eenzijdigs. Sponsoring is ook iets waar je iets aan over wil houden als bedrijf, nou goed dat kan een 
stukje goodwill zijn natuurlijk. Maar ik denk wel dat de Rabobank meer er gebruik van zou moeten maken in die zin dat 
marketingtechnisch er meer gebruik om te laten zien wat ze doet. Dat zie je niet. En dan niet in de vorm van dit doen wij 
allemaal. Daar moet je ook weer mee uitkijken, maar ik denk wel dat je dat midden in de samenleving. Ik heb meegemaakt 
ooit dat het nieuwe logo werd geïntroduceerd, dat is een mannetje dat midden in de samenleving staat, daar staat dat logo 
voor. En dat je, nouja goed ze hebben nu een deuk opgelopen met wielrennen, maar ik denk dat de daar meer mee zou 
kunnen doen. De uiting naar buiten toe van hoe je het lokaal doet. Kijk, je hebt bijvoorbeeld wel de Robeco concerten, dat is 
natuurlijk ook Rabobank. Daar zie je dan wat advertenties van, maar ik denk dat er best wel wat meer mee gedaan zou n 
worden. Vooral via de website natuurlijk, dat is natuurlijk iets wat. Maargoed, ik weet niet in hoeverre, ik denk namelijk dat de 
websites heel erg vanuit Rabobank Nederland worden bepaald van zo moet het eruit zien en that’s it, weet je wel. Maar 
misschien kun je wel een verwijzing maken naar de Rabo cultuurwebsite, of de Rabo cultuur Facebookpagina. Dus 
samenwerkingsverbanden, dus overleg. Ik wil graag met de Rabobank in gesprek komen of we niet. Kijk, wat ik vertelde, ik 
heb een keertje Rabobank een hele voorstelling uit laten kopen. Dat hoeft natuurlijk niet zo extreem te zijn, maar je kunt wel 
zeggen van nou, we kunnen zwraar. We hebben nu een bedrag van € 1.000 toegezegd gekregen voor de volgende 
voorstelling. Ik kan jou ook zeggen van nou dat is 200 x € 5 dat gaan we als korting aan kaartjes weggeven aan Rabobank 
klanten. Dus die kunnen voor € 10 naar binnen. Het leuke is dat je ook de onderkant van de Rabobank klanten daarmee 
pakt, dat je in zijn gehele linie pakt. Dus, misschien kan dat technisch niet hoor, maar goed daar kun je modussen op vinden. 
Een stukje ondersteuning van uit de expertise. Kijk, een Rabo kan natuurlijk via haar marketing afdeling veel goedkoper 
blaadjes en dergelijke laten maken dan een klein clubje dat per jaar een paar 100 flyertjes laat drukken. Dus in die zin kun je 
er ook nog eens voor zorgen dat de € 1.000 die je geeft meer waard wordt dan € 1.000. Ik denk dat je daar veel. Dus je moet 
innovatiever met het geld om gaan. Waardoor je gewoon meer rendement eruit kunt halen en er vanzelf meer exposure is. 
Misschien zou de Rabo, maar dat is iets voor Rabo Nederland een cultuursite ofzo in het leven kunnen roepen waar dat 
soort dingen. Het mooiste is dat het niet alleen ondersteund wordt via internet, maar ook via gewone reclame, zodat mensen 
er naar verwezen worden. Misschien iets innovatiever nadenken dan alleen maar geld schenken.  
 
Er zit natuurlijk ook veel kennis en expertise bij de bank die ze kan delen.  
Ja, en middelen. Net zo goed middelen. Ze hebben marketinginstrumenten natuurlijk en als je dat misschien in zou kunnen 
zetten om juist. Dat is het grootste probleem. Wij zijn een kleine club en hebben toevallig vanavond een vergadering over de 
PR van die voorstelling en het is gewoon heel moeilijk. Wij zijn altijd gezegend geweest met PR mensen en goede PR 
mensen, echt mensen die ook in het vak zaten en echt bij Joop van den Ende werkte of in Carré. Maargoed die mensen 
gaan ook weg, krijgen kinderen enzovoort. Dus nu zitten we best met een vacuüm in ons marketinggedeelte. Dat is best 
lastig om dat op te pikken. Hebben we verschillende dames benadert, hadden we iemand gevonden, maar die heeft weer 
afgezegd. En nu hebben we toch maar besloten om het zelf een beetje, om het toch weer bij ons te houden, want het kost 
allemaal heel veel geld namelijk. Dat is het grote probleem. Het kost gewoon veel tijd, het nabellen. Kijk en we hebben echt. 
We zijn wel eens op televisie geweest met een voorstelling op de VARA. Ooit heeft Toetssteen een voorstelling gemaakt 
over Willem-Alexander en een vriendinnetje dat hij had, die heette Emelie. Daar hebben wij een voorstelling over gemaakt. 
Wij hebben hele gerenommeerde schrijvers voortgebracht, Ger Beukenkamp en Dick van de Heuvel. Misschien zegt je dat in 
eerste instantie niks, maar Ger Beukenkamp, hij was van de week nog op televisie, die heeft geschreven de Troon, de 
Kroon, Wij Alexander, die serie. En Dick van de Heuvel die heeft bijna iedere musical in Nederland geschreven van Dick 
Trom tot Buddy Holly nu. Dat zijn jongens die zijn hier begonnen en we zijn nu met de tweede generatie van schrijvers bezig. 
We hebben best altijd hoog opgeleide mensen in de groep gehad en we hebben onze eigen repetitieruimte ook zelfs.  
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Dat is ook wel vrij uniek, dat heeft ook niet iedere groep, maar kost veel geld overigens. Staat ook op de nominatie dat we 
daar mee moeten stoppen, omdat het te veel geld gaat kosten. Landelijk gezien heeft Toetssteen ook nog wel een beetje 
een redelijke naam, omdat we altijd, wij spelen alleen maar zelfgeschreven stukken en die moeten wat te maken hebben met 
maatschappelijke ontwikkelingen of met Nederland in het bijzonder. Regelmatig veel aandacht ook van de pers. 
Tegenwoordig wordt het wel meer gedaan, ook door de professionele gezelschappen, wordt veel meer aan eigen 
geschreven stukken gedaan, maar Toetssteen was indertijd best wel een voorloper daarin. Toen werd dat niet zo veel 
gedaan allemaal. Veel politieke stukken en veel mensen willen zich daar niet aan branden. Over het Koningshuis hebben we 
drie keer een stuk gemaakt. We hebben wel een aparte status wat groep betreft in Nederland überhaupt. Oke.  
 
Hoe zie jij de ideale culturele sector? Wat zijn voor jou gewenste ontwikkelingen die moeten gaan plaatsvinden?  
Ik praat heel erg vanuit theater hè, dus ik neem aan. Beeldende kunst is wat dat betreft weer heel wat anders. De ideale 
situatie, die zal wel nooit ontstaan. In ieder geval dat er genoeg plek is om te spelen, want met de Engelenbak dat is best wel 
een behoorlijke aderlating, zeker voor ons als groep. Het aantal podia dat er is, dat dat op de een of andere manier wel in 
stand wordt gehouden. Dat verdwijnt wel heel erg rap op het moment. Het is best reëel dat er minder geld voor is, dus zal er 
wat beter met het geld om gegaan moeten worden. Maar in ieder geval belangrijk is dat het aantal podia wel blijft bestaan. 
Mensen blijven altijd wel zoeken overigens hoor naar nieuwe oplossingen, maar de kwaliteit neemt dan wel af. En dan heb ik 
het voornamelijk over de facilitaire kwaliteit. Zo’n Engelenbak deed ook marketing, technische zaken, licht enzovoort wordt 
steeds lastiger allemaal. Op zich is het initiatief van de Rabobank om in die Stadsschouwburg te gaan een heel goed 
initiatief, want daarmee wordt er dus een stukje ondersteuning gegeven aan het behoud van. Nu is de Stadsschouwburg op 
zich best een onderneming die altijd zal blijven bestaan op die manier. Maar ik denk dat er juist wat kleinere initiatieven zijn 
die juist misschien, dat die ondersteunt worden op de een of andere manier. Ook dan zou je kunnen zeggen van ja, ga nou 
eens bijvoorbeeld als Rabobank een commissie met knappe koppen vormen die eens een goed advies geeft, in plaats van. 
Want veel van die mensen die die dingen leiden, die hebben wel verstand van artistieke zaken, maar niet van financiële 
zaken. En daar zou zo’n Rabobank juist een hele goede rol in kunnen vervullen in een adviserende taak. Vaak, als je dat 
soort kennis moet halen bij een accountant, moet je er weer heel veel geld voor betalen. Terwijl best binnen zo’n bank er ook 
heel veel van dat soort kennis zit, hoe je zorgvuldig met dat soort dingen om kunt gaan, hoe je met kerncijfers enzo kunt 
werken en kunt zeggen van nou of simpele programmaatjes om een beheer te voeren van de financiën of een begroting op 
te zetten voor een voorstelling. Dat zijn dingen waarvan ik zou denken als daar een beetje geld en energie in gestoken zou 
worden. Is misschien ook wel leuk nog. Ik heb voor de Rabobank ook culturele dingen gedaan. Advisering daarin of helpen 
met het zoeken naar wegen om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. En vooral, jij vroeg hoe zie ik de ideale cultuursector is 
dat juist zo’n Rabo daar een rol in vervult en dus een aantal mensen beschikbaar stelt die zo’n theater bijvoorbeeld wat 
advisering geeft en op een onafhankelijk manier de cijfers van zo’n theaterbedrijfje bekijkt. En zegt van nou jullie kunnen 
beter dit of dat doen of jullie moeten uitkijken dat je niet teveel geld daar aan uitgeeft of ik zou wat minder personeel. Daarin 
een stukje.  
 
Dus dat bedrijven waar kennis zit de culturele sector ondersteunen.  
Ja. Maar vaak is het moeilijk om dat in te. Als je een adviseur in dienst moet nemen daarvoor, kost dat weer heel veel geld 
voor zo’n organisatie en de vraag is wat het uiteindelijk oplevert. Dus ik denk dat in de ideale sector dat we beschermen dat 
wat er nu allemaal is, dat dat niet allemaal gaat verdwijnen op een gegeven ogenblik. Want wat er dan gebeurt namelijk is 
dat je een soort cycluswerking krijgt, dus dat je weer overnieuw moet gaan beginnen. Ik bedoel, mensen zullen altijd weer 
nieuwe initiatieven ondernemen en hier en daar. Er is een andere amateurgroep in Amsterdam die gaat een stuk doen over 
een kantoor met makelaars, Vastgoed. Dat gaan ze niet meer in het theater spelen, omdat de Engelenbak failliet is, dus 
gaan ze het in een kantoor doen. Dus er ontstaan wel weer initiatieven van mensen om dingen te doen, maar dat is 
eenmalig en dat is eenmalig leuk. Wij hebben ook overwogen om onze voorstelling wilden we graag in een tent doen. We 
hebben het ook ingediend subsidiair technisch, maar dat is niet te realiseren, het is te duur. En organisatorisch is het heel 
veel. Bewaking en dergelijke. Maar wat je dus nu dus krijgt, wij gaan nu zelf onze kaartverkoop doen. Ik ben op internet gaan 
kijken en toen heb ik een mogelijkheid gevonden, een site waar je je op kunt aanmelden, kost je niks en je krijgt software van 
hen en je kunt een site aanmaken met de verkoop van kaarten voor een evenement met iDeal en al. Want meestal is het zo, 
ik heb het onderzocht van als wij zelf kaartverkoop doen en je moet iDeal gaan nemen kost heel veel tijd en geld om dat te 
implementeren. Bij hen is het gratis en de klanten betalen € 1,50 handelingsfee. Dus dat zijn dingen waardoor je wel 
mogelijkheden schept zeg maar. Kijk en als een Rabo dat ook zou doen en dan zonder dat het publiek handelingsfee moet 
betalen. Maar wat ik als ideaal zie voor de komende twintig jaar is dat er behouden kan blijven wat er bestaat. Ik denk dat we 
daar al heel erg geholpen mee zouden zijn, dat het niet teloor gaat allemaal.  
 
Het steekwoord bij ons nu is, wat je steeds meer hoort is cultureel ondernemerschap. Een beetje een hype woordje. Vooral 
de politiek gebruikt het graag. Dat ze zeggen geen subsidie meer, maar jullie moeten goed ondernemerschap vertonen. En 
dat is ook wel zo. Ze mogen best wel nadenken over wat ze doen, maar we moeten in ieder geval kunnen houden wat we 
hebben. Dat is eigenlijk meer waar ik. En dat kun je doen dus door juist die ondersteuning te bieden, zodat het niet kapot 
gaat aan wanbeleid of dat mensen dingen niet zien aankomen of iets dergelijks, omdat dat vaak gebeurt.  
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Je moet wel slim zijn, daar zijn wij ook mee bezig. Zo’n voorstelling als Mama Wilders bijvoorbeeld daar komt heel weinig 
publiek op af, dat is heel klein. Dat is niet voor een groot publiek, dat trekt het gewoon niet. Maar dat is wel een keuze die je 
maakt. Die andere voorstelling over die Vlinderkinderen idem dito. Dat is een voorstelling die heeft nog quitte gedraaid, die 
andere verlies. Maar we hebben bepaald we willen een keer in de zoveel tijd, zoals we Hemel hebben gedaan wat heel veel 
publiek heeft opgeleverd en geld, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat hebben we gebruikt om weer die andere dingen te 
kunnen doen. Daarnaast proberen we samen te werken met bijvoorbeeld Hiphoppers van het ROC.  
 
Maar mensen moeten weten dat we het doen en daar ligt ‘m de bottelnek. Dat is veel moeilijker om dat duidelijk te maken. 
Kijk, Albert Verlinde die komt nu met z’n kop iedere dag op televisie en kan iedere dag zeggen dat Shrek in de Ray staat. 
Joop van den Ende heeft het toentertijd ook heel goed aangepakt doordat hij in die televisie zit en iedere uitzending boem, 
boem, boem en een reclame betalen. AT5 laat het zich ook niet zeggen wat zij in hun programma’s moeten kiezen, maar 
zoiets kan je ook bedenken dat je toch wat meer cultuur via die kanalen laat zien. Dat het ondersteunt wordt, zeg maar. Dat 
is het moeilijkste dat er is. Dat is het lastigste. Het is een wisselwerking, als er eenmaal genoeg publiek komt kijken heb je 
geen subsidie nodig. Met Hemel hebben we dat kunnen realiseren. Dat zat iedere avond vol, maar we hadden een koor van 
dertig man. Waar we voor kiezen is veel mensen op het podium zetten, want dat betekent dat zij ook veel mensen 
meenemen. Maar heel leuk is natuurlijk als je een bepaalde groep mensen hebt die vast komen. Vroeger hebben we dat wel 
gehad in de Engelenbak, maar dat is een beetje teloor gegaan. Nu moeten we dat zelf weer op gaan bouwen. Dus we zijn 
ook met vrienden van bezig en dat soort dingen. Het heeft iets van een pad wat al veel betreden is, maar ik probeer daar 
toch nieuwe elementen aan toe te voegen, zodat het leuk is. Maar het is allemaal niet 1, 2, 3 gerealiseerd. Van al die 
groepen is altijd maar een heel klein percentage van mensen die uiteindelijk het werk verrichten. Vrienden van wat betekent 
dat nou? Een vriend van zou wat meer voor je moeten kunnen doen, maar dat hoeft niet altijd in financiële zin namelijk. Ik 
denk altijd veel meer in de vorm van gesloten beurzen dat iemand wat inspanning voor je kan leveren in zijn vrije tijd, 
waardoor we geen kosten hoeven uit te geven aan bepaalde dingen, omdat iemand dat voor ons kan doen zeg maar. 
Daarom zit ik bij ons ook te denken aan zo’n vriendenclub dat je ze ook meer moet betrekken bij je groep. Mensen moeten je 
kennen en je spelers kennen. Als jij dan op een voorstelling komt, dan wordt je herkent door de acteurs. Er ontstaat een 
band en dan denken ze misschien wel van ik kan nog wel dit of dat voor jullie doen. Dat is niks nieuws hoor, maar dat 
gebeurde vroeger veel meer.  
 
De meeste vragen zijn beantwoord. Heb je zelf nog vragen of opmerkingen? 
Nee, ik heb een beetje mijn verhaal verteld. Hoe ik er over denk, ik denk dat de Rabobank daar een rol in zou kunnen 
spelen. Ik begrijp ook wel dat dat veel meer inspanning kost voor bedrijven en of ze daar toe bereid zijn is de vraag altijd. Of 
ze daar de energie in willen steken. En dat blijft altijd moeilijk, want welke groepen moet je daar voor benaderen. Waar zit je 
goed en waar niet. Dus dat blijft moeilijk. Het zou leuk zijn als de Rabobank ook een keer een kleiner podium in de arm zou 
nemen.  
 
Bovendien is de trend tegenwoordig dat niemand zich wil verbinden aan je club. Dat betekent dat wij heel veel te maken 
hebben met mensen die een voorstelling voorbij fladderen en dan weer weg zijn. Niks betalen, want dat durven we dan niet 
te vragen, want dan hebben we een rol die bezet moet worden en waar we niemand voor kunnen vinden. Dat is heel lastig. 
Met jongere mensen helemaal. Dus dat zijn vervelende dilemma’s. Het verenigingsleven is steeds lastiger aan het worden 
en om iedereen tevreden te houden. Wij zijn echt een kweekvijver.  
 
Ken je het Gilde? Dat zijn oudere Amsterdammers die rondleidingen verzorgen in Amsterdam, particulieren. Je kunt je daar 
gewoon aanmelden en dan krijg je een rondleiding en dat is zo leuk. Niet alleen voor niet Amsterdammers. Hoe kom ik daar 
nou bij? Wij hebben een voorstelling gemaakt over de penoza van Amsterdam en mijn ervaringen bij de Rabobank op de 
Nieuwmarkt, dat heet Koning van de Nieuwmarkt en wat hadden we daar nou bij, een rondleiding en eten. Vanaf het 
Centraal Station kreeg je een hele rondleiding en liet hij allerlei plekken zien, zoals waar de penoza had gewoond. En die 
rondleiding is enig. € 35 voor een toegangskaart, een rondleiding en eten. Dat soort initiatieven en dingen dat geeft 
meerwaarde.  
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Toneelgroep Amsterdam – Winfred Voordendag  
 
Wat ziet u als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse sector?  
Ik kijk dan naar de podiumkunsten, niet naar de hele culturele sector. Nee, de hele culturele sector is volgens mij. Staat aan 
het begin van een prachtige lente waar heel veel musea net zijn opgegaan of binnenkort opengaan, dus dat is volgens mij 
geweldig en goed, zowel, eigenlijk voor alle kunsten. Dat trekt publiek en daar komt het publiek waar ook podiumkunsten of 
andere beelden kunsten van kunnen profiteren. En de podiumkunsten daar merk ik dat de vrije sector het best moeilijk heeft, 
zie de berichten bij Carré en het nieuwe De La Mar. Niet altijd makkelijk. Het gaat nu volgens mij best goed, maar dat is wel 
eens strijd geweest. En voor onszelf sprekend merk ik dat wij nog steeds goed varen qua publiek, moeilijker is om daar aan 
de voorkant financiering voor te krijgen. Subsidies lopen terug, ook aanvragen van fondsen, sponsoring en particuliergeld. 
Het is moeilijker dan het was, maar het lukt ons allemaal wel.  
 
Hoe proberen jullie daar op in te spelen? Om een samenwerking aan te gaan met particulieren, daar een relatie mee op te 
bouwen? 
Nu heb je het over de financiering hè. Het allerbelangrijkste is dat wij mooie producties maken. Het tweede belangrijkste is 
dat daar zo veel mogelijk goed publiek bij komt. Dat is natuurlijk inkomstenbron, maar ook legitimatie voor het werk dat wij 
maken. Doel is om daar zo veel mogelijk publiek voor binnen te halen. Het doel is om een goede mix van inkomstenbronnen 
te halen. Dat is zowel subsidie als fondsen als sponsorgeld als particulier geld. Toneelgroep Amsterdam is eigenlijk sinds 2 
jaar actief op het gebied van het werven van particulier geld en sponsorgeld. Sponsoring deden we al, maar dat is niet op 
een heel hoog niveau. We doen het wel op een hoog niveau, maar er zijn niet veel projecten waar wij geld voor kunnen 
aanvragen. Particuliere werving is sinds 2 jaar begonnen en dat loopt lang niet slecht, maar kan nog beter.  
 
En kijkende naar de gewenste ontwikkelingen. Hoe beschrijft u de ideale Amsterdamse culturele sector?  
Hij is mooi en goed. Ik zou willen dat er. Wat eigenlijk voor mij heel mooi zou zijn. Amsterdam heeft een heel prachtig 
cultureel leven. Daar gebeuren hele goed dingen. Goed management, het wordt goed aangestuurd en er is een groot publiek 
voor. Wat voor mij een grote wens zou zijn. Kijk, musea trekt van oudsher heel veel publiek van buiten de stad en 
podiumkunsten trekt voornamelijk publiek van binnen de stad. Dus theater is altijd voor bewoners en musea zijn altijd voor 
bezoekers. Ik zou het heel mooi vinden als daar een betere mix in zou komen. Dat onze musea veel meer ook worden 
gezien als thuishaven voor Amsterdamse bewoners, veel meer huiskamers en clubhuizen voor Amsterdammers. En dan niet 
alleen uit de binnenstad, maar vanuit alle stadsdelen. En dat tegelijkertijd de podiumkunsten er in zouden slagen veel meer 
voor bezoekers ook een thuis of een bestemming te worden. Ik denk dat het goed voor de stad is, ik denk dat er dan veel 
meer meerdaags bezoek komt van bezoekers, omdat ze ook in de avonden en nachten in Amsterdam blijven. Dat is goed 
voor de hotelsector. En ik denk dat het voor de podiumkunsten ook goed zou zijn, omdat het een breder publiek gaat geven. 
Dus een menging tussen die twee vormen van kunsten zou ik heel mooi en goed vinden om die redenen.  
 
Dus zij zouden moeten gaan samenwerken of op een nieuwe manier proberen om dat publiek aan te trekken? 
Dat kan alle twee. Ik denk dat de musea wel een taak voelen om de Amsterdamse bewoners meer te trekken en 
podiumkunsten, wij hebben bijvoorbeeld onze Engelstalige boventiteling op een vaste dag in de week. Dat is zowel voor 
expats als voor buitenlandse bezoekers bedoelt. Dus die taak wordt wel gezien, maar ik denk dat je daar heel goed in kan 
samenwerken. Dat je elkaar daar wel in kunt helpen om bepaalde groepen te bereiken of te weten hoe je ze moet bereiken.  
 
En kijkende naar de samenwerking met Rabobank. Hoe wordt die ingevuld?  
Ik heb de samenwerkingsovereenkomst niet voor me en niet in mijn hoofd. Maar dat is natuurlijk een financiële 
samenwerking waar Rabobank een bedrag betaalt aan Toneelgroep Amsterdam en wij daar tegenprestaties voor leveren in 
de vorm van toegangskaarten, relatiemarketing, zichtbaarheid, adverteren. Dat is eigenlijk de meest zakelijke en pure kant. 
Ik vind dat wij een hele prettige en goede samenwerking hebben en dat komt eigenlijk doordat er heel actief vanuit de 
Rabobank wordt gestuurd op het activeren van die samenwerkingsovereenkomst. Dus met de accountmanager is heel actief 
en proactief en meedenkend en vanuit marketing gebeurt dat ook. Dus je merkt dat er buiten de puur, buiten de sec 
overeenkomst, de sponsorovereenkomst dat we elkaar op meer manieren weten te vinden. De marketingsamenwerking 
tussen ons en de Dichterbij. We voeren acties samen. Maar ik merk ook dat Rabobank actief haar netwerk inzet om ons met 
goede partijen in contact te brengen en tegelijkertijd dat wij ook ‘gebruikt’ worden in de goede zin van het woord om 
interessant te zijn voor partijen waar Rabobank mee samenwerkt. Dus ik merk dat er echt inhoud wordt gegeven aan de 
samenwerking en dat bevalt. Dat toont ook aan dat we het alle twee als langjarig zien en niet als dingetje voor één of een 
paar seizoenen.  
 
En kijkende naar de relatie tussen producenten, culturele organisaties en consumenten, het publiek. Heb jij het idee dat er 
voldoende draagvlak is voor kunst en cultuur onder Amsterdammers?  
Ik merk eigenlijk al jarenlang, ik ben 12 jaar geleden ongeveer begonnen met werken in Amsterdam. Ik ben er een paar jaar 
tussenuit geweest, maar nu, ik merk dat er een groeiend publiek is geweest de afgelopen jaren. Althans je kunt zeggen er is 
nu een kleine dip, het afgelopen jaar op sommige punten, maar dat is vergeleken met waar het vandaan kwam nog steeds 
een enorme groei. Er is echt een heel veel groter publiek gekomen. Dat aan de puur bezoekerskant.  
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Je merkt dat ook politiek cultuur echt een speerpunt is en dat altijd als een van de key issues van Amsterdam wordt 
genoemd. Dat er ook politiek wordt gezien dat er een grootste wederzijdse afhankelijk is. De kunsten hebben de politiek 
nodig en de goede beslissingen, dat is niet alleen subsidiegeld, maar ook infrastructuur, waar kun je iets bouwen of hoe zijn 
dingen bereikbaar. Maar ook het feit dat de economie van Amsterdam heel erg afhankelijk is van een goede culturele sector. 
Er gaat in Amsterdam heel veel geld om in de kunsten wat de stad op allerlei manieren ten goede komt. Volgens mij wordt 
dat heel duidelijk gezien. Dat is vanuit een welbegrepen eigenbelang van de stad en de bestuurders van de stad. Ze 
snappen dat het een groot belang heeft om die sector te laten bloeien.  
 
Wordt dat door de inwoners van Amsterdam ook gezien?  
Die inwoners die stemmen op politici en die politici zeggen dat. Ik denk dat er absoluut een verschil is tussen inwoners van 
Noord of Zuid-Oost of inwoners van Oud-West, Zuid of Centrum. Veel culturele instellingen zijn nog steeds in het centrum 
gevestigd en trekken wel naar buiten. Wij hebben ook initiatieven in de stadsdelen, maar daar zal. Ik denk dat dat draagvlak 
naarmate je verder van de Dam afkomt dat dat kleiner zal worden.  
 
Veel is al besproken. Heeft u nog vragen of opmerkingen?  
Coöperatie is heel lang niet zo bekend geweest volgens mij, meer in de Markten, maar dat zal dus nu leiden tot een 
toestroom van aanvragen. Ik snap wel, daar is nooit veel beleid op gemaakt waarschijnlijk en dat lijkt me heel belangrijk om 
dat wel een beetje te doen. Op sponsorgebied is er waarschijnlijk veel meer een uitgedacht beleid en weet je ook en kun je 
ook je eigen keuzes maken. Zo’n fonds is veel meer vraagafhankelijk natuurlijk, wat komt er binnen.  
 
Klopt. En hoe zou Rabobank daar actiever op in kunnen gaan via bijvoorbeeld haar ledenraadsleden? 
Het is volgens mij ook een belangrijke ontwikkeling, want Rabobank stopt natuurlijk ook veel geld in kunst en cultuur. En als 
het goed is haal je daar ook weer omzet uit, dus is er ook op bankniveau een zeker eigenbelang aanwezig. En niet alleen 
opportunisme, maar er moet ook een soort belang achter zitten, anders is dat nooit langdurig, maar dan moet je ook het idee 
hebben dat je je geld aan de goede dingen uitgeeft vervolgens.  
 
Ik kan me ook voorstellen dat je, want de partijen die je noemde daar zaten volgens mij geen fondsen bij, terwijl de 
vraagstelling die je zegt die herken ik heel erg van private fondsen, zoals het VSB Fonds of het SNS Reaal Fonds. Zij zijn 
niet precies vergelijkbaar, maar die vraag stellen zij zich ook. Gedurende de jaren, de eerste vijf jaar van je bestaan zie je 
gewoon wat er binnenkomt aan vragen en denk je we kiezen een paar leuke dingen uit. En na een tijdje komt er dan de 
vraag: nee, maar wat willen we nu eigenlijk echt zelf? Wat is voor ons echt belangrijk? Waar gaan we ons geld instoppen en 
waar heeft diezelfde euro de meeste toegevoegde waarde? In plaats van een gaatje dichten.  
 
Ik kan me voorstellen dat je met het  SNS Reaal Fonds, ze zitten ook in een soort overgangsfase, maar iemand daar of 
iemand bij het VSB Fonds dat dat een heel interessante partij voor jou kan zijn om te interviewen. Dat is mijn tip.  
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3.3 OVERHEDEN & BEDRIJFSLEVEN 
 
Amsterdams Fonds voor de Kunst – Simone Meijer 
 
Dus wat ik net zei, het is volgens mij, het scheelt heel erg, er is een enorm generatieverschil tussen. Er zijn altijd 
uitzonderingen, dus pin mij er niet op vast, maar je ziet dat 50+ kunstenaars of 50+-ers in een organisatie heel anders 
denken dan mensen die jonger zijn. Hangt er ook vanaf aan welke organisatie mensen verbonden zijn, je hebt altijd mensen 
die heel jong denken, maar ik zie gewoon heel veel componisten, beeldend kunstenaars en theatermakers die het maar 
normaal vinden dat ze subsidie krijgen voor datgene wat ze doen. Zij gaan heel erg op in hun vak en dat vind ik ook niet erg, 
dat je passie hebt en bijna op een schizofrene manier in je vak op gaat, want zo kun je ook tot hele mooie dingen komen, 
maar de tijd is wel over dat je alleen maar daar aan kunt denken. En zelfs al vind je het heel lastig om te denken aan breder 
dan kun je nog altijd met iemand anders doen, maar het is wel de tijd waarin je open moet staan. Dat geldt denk ik voor 
alles, maar als je kunstenaar bent is dat natuurlijk lastig. Maar wat ook speelt is zij hebben altijd met heel weinig middelen, 
heel veel gerealiseerd, er wordt kei hard gewerkt, maar het wordt steeds lastiger, het wordt ze steeds moeilijker gemaakt. En 
op een gegeven moment trekken ze dat niet meer. Ik denk wel dat dat punt komt en het lastige is. Het sterkste is natuurlijk 
als van onderop, als ze dat voelen en als dat meegenomen kan worden en als je dat kan stimuleren om dat te veranderen. 
Maar de tijd is nu zo dat ze daartoe gedwongen worden en dat maakt het gewoon heel erg lastig. En het jammere is, vind ik, 
dat vanuit de overheid, bijvoorbeeld het AFK, ik spreek nu echt vanuit het AFK, al jarenlang is gezegd van jongens, dat moet 
veranderen, dat kan niet meer zo, let op, ga samenwerken, probeer verbindingen aan te gaan. En dan dachten ze van oke, 
dan gaan we met z’n tweeën wat doen, dan krijgen we subsidie en dan gaan we weer verder. Maar de echte noodzaak 
daartoe zagen ze niet en nu worden ze daartoe gedwongen. En dat werkt in veel gevallen niet, maar in veel gevallen ook 
wel. Want uiteindelijk zit iedereen in hetzelfde schuitje en nu is het over met het denken van kijk eens hoe erg het voor mij is, 
want het is ook heel erg voor een ander. Alleen het lastige is altijd dat als partijen gaan samenwerken er een gaat leiden, 
gaat trekken. Dus ja, hoe geef je dat vorm? En we zien echt heel originele projecten, maar we zien ook dingen waarvan we 
denken oh, dat werkt voor één of twee keer, maar hoe hou je dat vol? Ze moeten zoeken naar hun identiteit, hoe behoud ik 
die of geef ik het op voor de samenwerking? Hoe wil ik dat doen? Dat geldt net zozeer voor kunstenaars als voor 
instellingen. Iedereen zoekt dan toch een weg om anderen. Iedereen moet zich ook veel gaan positioneren. Als er drie zijn 
die hetzelfde doen, dat kan gewoon niet.  
 
Dat is hier bijvoorbeeld, om het heel concreet te maken. Je hebt het Concertgebouw en het Muziekgebouw. Het 
Concertgebouw bestaat al lang, daar komen de groten der aarden, zij hebben een vast publiek, daar wordt veel geld 
neergelegd voor een kaartje en niet gesubsidieerd. Vervolgnes wordt er een Muziekgebouw neergezet. De doelstelling van 
het Muziekgebouw is nieuwe muziek en ensembles aan bod laten komen, is flink gesubsidieerd, maar ze krijgen het niet 
rond. Ze krijgen eigenlijk alleen de organisatie en de locatie betaald, maar nog niet de programmering. Als ze dan alleen 
maar nieuwe muziek gaan programmeren waar echt niemand op afkomt en ze moeten het betaalbaar maken dan redden ze 
het niet. Dus wat gaan ze doen, ze gaan overlappen in repertoire met het Concertgebouw. Ze kunnen het net wat goedkoper 
maken, maar ze krijgen niet zoveel mensen in de zaal, dus er ontstaat concurrentie en dat is voor beiden niet leuk en 
constructief. Maarja, ik snap de situatie ook wel, het Muziekgebouw kan niet anders. Maar echt samenwerken doen ze liever 
niet, want het Concertgebouw heeft moeten vechten voor iedere bezoeker, voor ieder kaartje. Dus als ze gaan samenwerken 
en zich gaan mengen, dat wordt te eng. En bovendien, zij zijn zo druk bezig met dat wat ze moeten presteren, het is heel 
lastig om dat te laten samengaan, maarja. En zo zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden. Ik denk dat dat wel een van de 
grote problemen is op dit moment. Nog even afwachten.  
 
Het is nu natuurlijk een heel bijzonder tijdsgewricht. Dat is ook wel leuk om in kaart te brengen. Vorig jaar hoorde iedereen 
van het komt er aan, nu is de klap gekomen en is iedereen om zich heen aan het kijken en opnieuw een plek aan het 
innemen. En iedereen zoekt nu van wat moeten we en hoe en is dat wat we bedacht hebben wel goed? Sommige weten het 
heel goed en anderen kijken het nog aan, maar er is ook heel veel onzekerheid. Bijvoorbeeld heel veel kunstenaars, als ik 
dan denk aan podiumkunsten weer dan zie je dat makers en kunstenaars, orkesten, ensembles heel lastig voet aan de 
grond krijgen bij zalen, want zij weten niet of ze. Zij moeten heel voorzichtig programmeren. Wat ik heel erg jammer vind is 
dat het salaris van de directeur van de zaal er niet op achteruit zal zijn gegaan. Uiteindelijk is degene die de tol betaalt de 
musicus of theatermaker zelf. Die dus moeten wachten in onderzekerheid leeft of hij wel zijn uitvoering kan geven en vaak 
gewoon nog meer van zijn salaris moet halen om het toch te kunnen doen. Dat is heel erg lastig en jammer. Nu wordt echt 
kaf van het koren gescheiden, kei hard.  
 
Hoe kijk je daar tegen aan. Tegen de productie, de kunstenaars en de instellingen, en de consumptie, de afnemers, 
Amsterdammers en toeristen?  
Toeristen is lastig, dat is heel lastig om in kaart te brengen. Ik hoop dat die achter I Amsterdam zitten dat ze dat een beetje in 
kaart brengen. Dat is altijd heel erg lastig. In het Concertgebouw zie je toch niet veel toeristen. Nouja, ik heb bij het 
Concertgebouw gewerkt, daarom. Ik denk, het is lastig om in te schatten, maar het is nu voor de makers van heel groot 
belang dat ze veel meer denken aan publiek. Voorheen was dat niet zo.  
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Iemand maakt iets, was heel erg overtuigd van zijn product, ging daarmee naar een locatie, een podium of zaal en die 
verkochten dat. Die zorgden dat daar publiek voor kwam. Marketing is nog steeds heel belangrijk, maar ik denk dat zo’n 
derde partij als een zaal, een plek of een galerie dat het belang daarvan afneemt en veel meer een samenwerking moet zijn. 
Je ziet ook dat de jongere kunstenaars, en dan spreek ik over podiumkunsten, want je ziet heel veel verschil tussen 
podiumkunsten en beeldende kunsten bijvoorbeeld. Beeldende kunstenaars zijn veel meer op zichzelf gericht en hebben het 
de hele tijd over maar als ik geen subsidie meer kan aanvragen, waar moet ik dan van leven, waar is mijn leefgeld? En dan 
denk ik van vraag dan een honorarium. Als we het dan over podiumkunsten hebben, zij zien gewoon veel meer die interactie 
met het publiek, het belang van dat publiek en dat voor zich winnen dat dat gewoon heel groot is. En ook, ik heb het alweer 
over concerten, natuurlijk mijn specialiteit. Het is afgelopen dat er publiek in de zaal zit, er komt iemand op, die buigt, krijgt 
een applaus, buigt weer en gaat terug bij wijze van spreken. Dat is gewoon over. Het publiek wil meer interactie, wil 
betrokken zijn en zal dan ook veel meer geven en niet alleen maar in applaus, maar ook in geld. Daar ben ik echt van 
overtuigd. Heel veel jonge makers voelen dat ook en die zoeken naar allerlei wegen om dat te doen. Ik sprak een tijdje terug 
met een violiste uit het Concertgebouworkest die ook een eigen serie heeft. Vroeger waren er in het Concertgebouw geen 
kleedkamers, de musici kleedden zich om achter de schermen, bijna letterlijk, in de gang. Als het dus pauze was, hadden zij 
ook geen plek om zich terug te trekken. Dan liep dat orkest gewoon de zaal in, tussen het publiek, maakte een praatje met 
iedereen. Dat vonden mensen heel erg leuk. Maar gaandeweg in de jaren ’80, het Concertgebouw is verbouwd, er is een 
verdieping onder gekomen, er zijn kleedkamers en ze trekken zich terug. Er is een enorme afstand tussen makers en publiek 
gekomen. Daardoor vervreemd het publiek ook heel erg en dat is niet de bedoeling. Dus nu wordt er een soort inhaalslag 
gemaakt, omdat mensen veel meer inzien dat het belangrijk is. Daar zijn ze veel te lang aan voorbij gegaan. Je moet ook 
echt iets waar voor je geld. Het is wel heel lastig in kunst om steeds vernieuwend te zijn en steeds weer andere dingen te 
doen. Het is niet zo als een wasproduct waar je steeds iets aan toevoegt wat anders kan zijn, het is toch. Ja, het is ook heel 
moeilijk om steeds weer nieuwe mensen aan te spreken, nieuwe mensen te bereiken. Terwijl als je het kunt bereiken dan 
zijn mensen wel bereid om te betalen of er iets voor te doen. Dat is heel lastig.  
 
Ook natuurlijk omdat iedere kunstenaar, iedere groep op zoek is naar vrienden van en dat soort constructies. 
Wat je wel ook ziet nu steeds meer en meer, zijn multidisciplinaire projecten. Theater gaat samenwerken met muziek, 
muziek en beeldende kunst. Waardoor je geïnteresseerden krijgt van beeldende kunst die dan met muziek in aanraking 
komen, dan krijg je eigenlijk een soort uitwisseling van publiek. Dat zijn mensen die daar voor open staan en echt nieuwe 
mensen bijzitten is vaak niet zo. Ik denk dat nog altijd het echte nieuwe publiek dat zijn de gratis evenementen waar dan ook 
eten bij zit ofzo. Dan krijg je gewoon een heel ander publiek, maar voordat je die zo ver krijgt om ook naar het 
Concertgebouw of een toneelvoorstelling te gaan, daar zit een enorm gat tussen. Dat is heel lastig. En je probeert wel 
toerijkingen te dienen. Er is een stadspas en voor jongeren is er CJP, wat ook heel belangrijk is en ik denk dat dat iets is wat. 
Dat het publiek moet gaan inzien dat ze ook wel ergens voor moeten betalen. Ze vinden een tientje soms al te duur voor iets, 
maar zo duur is het nu eenmaal. Je hebt natuurlijk in de supermarkt ook heel goedkoop brood, maar ook heel duur brood. 
Maar er is wel een basis en mensen moeten inzien dat ze hun verwachtingen wel als iets echt heel goed is dat ze daar ook 
echt iets voor moeten neerleggen. Dan kom je bijvoorbeeld bij zo’n Holland Festival publiek die meteen heel veel willen 
neerleggen, omdat ze weten dat zal wel kwaliteit zijn, dat is interessant. Zij doen dat dan ook meteen, daar zit een soort label 
op. Al moet ik zeggen dat ze bij het Holland Festival ook met man en macht vol op marketing moeten inzetten om toch te 
verkopen. Maar mensen komen daar al sneller over de bühne, omdat ze inzien dat zijn dure producties, bijzondere dingen, 
we betalen wel. En ik weet dan ook bij het Holland Festival, ik sprak laatst de marketing manager, ik zei van hé die opera 
was vrij goedkoop, dat hij dan zegt: ja, we vinden het ook belangrijk dat dingen ook wat minder duur zijn. We proberen toch 
die prijzen scherp te stellen. Dat vind ik dan wel heel goed dat daar gehoor aan geven. Ze zoeken gewoon op allerlei 
manieren om mensen over te halen.  
 
Maar wat je zegt, het is niet alleen een omslag binnen culturele organisaties, maar ook van denken over kunst en cultuur bij 
het publiek, de Amsterdammers. Moet er bij bedrijven of fondsen ook een verschuiving plaatsvinden of heeft deze 
plaatsgevonden? 
Nee, ik denk dat het heel belangrijk is. Je ziet dat ze naar elkaar beginnen te kijken, maar het is heel lastig om daar een 
vorm voor te vinden. Ik was betrokken bij het opzetten van die lening, die is gelanceerd afgelopen dinsdag. Wat ik dan heel 
jammer vind is dat Triodos Bank zegt wij hoeven niet in de picture te staan tijdens die lancering, want zij wilden dat dus niet. 
Terwijl het is grof gezegd wel een ontmoeting van kunst en cultuur met commercie, met de bank.  
 
Ik was daar aanwezig en het is mij inderdaad opgevallen dat een aantal keer de term commerciële banken is genoemd met 
een negatieve ondertoon.  
Banken hebben met een bepaalde reputatie af te rekenen. Het was wel een heel mooie gelegenheid om dat naar voren te 
brengen. Dat zijn de eerste stappen voor het dichterbij komen van en ja. Het zou fijn zijn als daar een nieuwe vorm voor 
gevonden kan worden, maar het blijft lastig, want kunst en cultuur ik denk dat dat wel duidelijk is, is gewoon belangrijk. Het 
heeft een bijzonder belang, maar je kunt er geen monetaire waarde op plakken. Je kunt er alleen een waardeoordeel in 
redelijk vage termen. Je kunt zeggen van als er veel kunst en cultuur is in een stad, komen mensen daar graag wonen. Kijk, 
Pakhuis de Zwijger wat hier zit, dat is kunst en creativiteit op een bepaalde plek in Amsterdam, dat zorgt er ook voor dat 
huizen in waarde stijgen, dat er reuring is in een buurt en mensen hebben dat graag.  
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Ik merk bij mezelf ook, ik ga naar vrij veel voorstellingen, maar mijn buren niet, maar zij vinden het idee dat ze hier in de stad 
naar heel veel dingen kunnen en op fietsafstand zitten, dat vinden ze geweldig, dat is gewoon heel belangrijk. Alleen het 
lastige is, daar valt dus geen prijs op te plakken. Je kunt dat niet vergelijken, het is veel moeilijker te inventariseren. Dat was 
ook met die lening heel er aan het nadenken, hoe kan zo’n commerciële partij als een bank daar een goed waardeoordeel, 
dat is gewoon heel moeilijk. Maar wat dan ook heel lastig is, is werk dan nu voor een fonds, maar ik kijk ook heel inhoudelijk 
en ik vind het ook heel moeilijk om daar een getal of instrument voor te gebruiken om dat naast elkaar te leggen. Uiteindelijk 
gaat het over een vorm van vertrouwen of als je een persoon voor je hebt van is dat geloofwaardig, heb je daar vertrouwen 
in. Ik denk, als je een hypotheek afsluit met een partij doe je dat ook, je hebt daar een aantal heel duidelijke maatstaven 
voor, maar dat is altijd persoonlijk. Je gaat een kunstenaar geen lening geven die al drie jaar twee auto’s heeft. Maar het is 
lastig.  
 
Culturele organisaties moeten inzien dat er bij commerciële partijen meer te halen is dan allen geld om het zo te zeggen en 
commerciële partijen moeten nadenken over hoe zij hun kennis en expertise kunnen delen.  
Er zijn heel veel, bijvoorbeeld Cultuur-Ondernemen waar we mee samenwerken met die lening, zij proberen het ook duidelijk 
te maken, maar ik weet niet of het eigen is aan de sector. Ik ken de andere sectoren niet. Maar wat ik heel erg zie is dat 
kunstenaars en organisaties erg denken vanuit hun eigen behoeften en dan denken van als we dan een aanvraag doen bij 
een fonds of naar een bank stappen, hoe moet dat dan? En dan hebben ze de neiging om het er naartoe te schrijven of 
naartoe te brengen, maar zeker een bank dat staat ver van hun af. En natuurlijk de goede die weten wel van we moeten 
eerst een gesprek hebben, eerst kijken van matcht dat, maar heel veel mensen niet. Zij weten dat niet, zij doen dat niet. Wij 
proberen ook met het AFK zo laagdrempelig mogelijk te zijn en echt van joh, kom langs, we kunnen een keer praten, maar 
mensen zijn zodanig in hun eigen wereld, hun eigen bubbel bezig. Daar moet een enorme slag in gemaakt worden en als je 
daar een handreiking voor kunt. Ik bedoel, wij hebben een paar nieuwe regelingen. Hoe breng je die aan de man, welke 
doelgroep en hoe zoek je die dan op, waar ga je dan naar toe? Het kost ons ook heel veel tijd en moeite om die te 
benaderen. We krijgen ze wel te pakken, want we staan met een voet in het veld, maar de afstand van een bank tot die 
culturele sector is natuurlijk nog groter. Misschien kan een bank beter samenwerken met een partij die dan ook een groot 
netwerk heeft en misschien weer een stap dichter staat. En je kunt natuurlijk ook kijken naar degene die een rekening 
hebben bij, maar dat is dan ook nog maar een deel. Heel veel culturele instellingen zitten bij Triodos bank.  
 
Het is een wonderlijke tijd nu en ik ben wel benieuwd. Het zal wel een paar jaar kosten wat eruit komt. En wij proberen hier 
zo veel mogelijk vooruit te kijken, maar het is lastig. Het draagvlak dat is zo belangrijk dat dat draagvlak voor kunst en cultuur 
groot en sterk is. Want eigenlijk, toen de bezuinigingen werden aangekondigd, al die kunstenaars springen dan omhoog, 
maar eigenlijk. Waar was het publiek? Dan is er dus totaal. Maar blijkbaar niemand vindt dat dan zo belangrijk. Dat is wel 
heftig. En wat je nu ook ziet is dat er is zo veel aanbod en niet alleen kunst en cultuur, maar ook film, een avondje gaan 
sporten, nouja dus dat concurreert allemaal met elkaar. En als jij vrijgezel bent en je hebt niets te verliezen dan kun je 
makkelijk een uur gaan sporten en daarna aanschuiven in het Concertgebouw en misschien daarna nog ergens in een club 
gaan zitten, maar voor heel veel mensen geldt dat gewoon niet. Dan zie je ook het is niet voor niks dat iedereen klaagt over 
de grijze mensen in de zaal, maar die hebben gewoon meer tijd. Ik zie ook aankomen dat als ik 45 ben, dat mijn zoon dan 
groter is en ik makkelijker weer een avondje weg kan en vrienden meeneem. Zo gaat dan en dan ben ik misschien ook wel 
grijs. Ik weet dat ik bij het Concertgebouw toen ik daar werkte was iedereen van hoe kunnen we dan meer en ander publiek 
in de zaal krijgen, het vergrijst allemaal. Maar toen dacht ik op een gegeven moment maar ja als je gewoon wacht dat vult 
zich gewoon aan, je moet alleen zorgen dat je ze te pakken hebt. Vanaf een bepaalde leeftijd hebben mensen geen 
muziekonderwijs meer gehad, dus dan is die interesse minder. Dus als je zorgt dat je daar ergens dat gat kunt vullen, dan 
lopen ze wel binnen vanaf het moment dat ze grijs worden. Dacht ik iedere keer. Misschien de praktijk ook zo is. 
 
Er wordt op dit moment ook veel geïnvesteerd in cultuureducatie op basisscholen en middelbare scholen. 
Educatie is heel belangrijk, alleen je ziet wel dat eenmaal dat de educatie binnen school afgelopen is of bijvoorbeeld je hebt 
ook naschoolse activiteiten. Dat is gewoon heel makkelijk voor ouders om hun kind, ik doe het zelf ook, gewoon na school 
een uurtje dit of twee uur dat. Dan kun je nog even doorwerken en hoeven ze niet naar de opvang en dan haal je ‘m op. 
Maar om de brug te maken van de educatie die ze gehad hebben tot echt het zelf blijven bezoeken en het blijven doen dat is 
heel lastig. Want daar valt gewoon een heleboel weg en dat is heel jammer. Dat is echt heel jammer. Dus die prikkels om 
zelf door te gaan nadat je die educatie gehad hebt, daar valt ook nog veel te winnen.  
 
Zie jij daar, moeten ze daar bijvoorbeeld ouders bij gaan betrekken? 
Ja, het is belangrijk. Je ziet dat heel veel als kleine kinderen ergens naartoe gaan dan moeten de ouders mee en die pikken 
dat dan op en die vinden dat leuk en die denken van oh, dat moeten we nog een keer doen. Dat is een bepaalde leeftijd. 
Maar eenmaal dat de mensen pubers worden of twintigers dan ligt het toch aan die mensen zelf. Die moeten gemotiveerd 
zijn, die moeten de smaak te pakken hebben gehad. En ik weet niet of die ouders dan op eigen houtje nog naar een concert 
zullen gaan of naar een toneelvoorstelling. Misschien wel, maar het is belangrijker denk ik dat die kinderen of jongeren daar 
heen gaan, want dat zijn de ouderen van de toekomst. Daar valt ook zeker een slag in te maken. Maarja Amsterdam is wel 
een buitenbeentje hè, heel veel buitenland, heel veel. Maar ik ben dol op Amsterdam, ik zou hier nooit meer weg willen. Wat 
hier allemaal is.  
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Als ik in het buitenland in de stad ben, in Brussel, ik kom eigenlijk uit Brussel, dan denk ik huh, is er vanavond niks? Ik ben 
een ongelofelijke snob wat dat betreft. Amsterdammers zijn strontverwend eigenlijk en ook een voorloper denk ik. Maar het is 
wel om die tendens hier te zien, want het loopt toch voor.  
 
Je ziet dat Amsterdam Noord die gemeente heeft dat dan, kunstenaars krijgen heel veel ruimte. Het was eigenlijk een oude, 
verpauperde buurt. Kunstenaars komen erin en het wordt hip, dan gaan die kunstenaars weg en dan nieuwe havens, nieuwe 
bouw, er komen mensen wonen en Amsterdam begint uit te breiden. Voor je het weet wordt het een soort Londen met de 
Theems en aan beide oevers, hier zal het zijn met het IJ, en dan aan beide oevers een stad. Dus Amsterdam breidt wel uit, 
dat voel je in alles. Op een lager pitje.  
 
Dan zie je daar ook weer aan dat de waarde van kunst en cultuur ook economische voordelen heeft.  
Ik vind het nu al, als ik vroeger het pondje nam naar de overkant dan had je alleen maar Amsterdam Noorders, nu staat het 
ook vol toeristen. Iedereen gaat naar Eye, dus je krijgt een hele andere dynamiek. Dat is wel heel leuk. Aan de economische 
voordelen wordt heel erg vanaf een tekentafel aan gewerkt. De praktijk is toch weerbarstiger denk ik. Bestedingen en vooruit 
kijken dat is moeilijk, maar wel heel leuk.  
 
Ik denk ook soms. Het zijn nu tijden van crisis en bezuiniging en ik vraag me af, misschien slaat het dit jaar om, maar 
waarschijnlijk niet, volgend jaar of het jaar daarna. Hoe lang zitten we er nog in? En als het dan omslaat, zou ik dan nog 
steeds zo veel interesse zijn van commerciële partijen. Zouden mensen dan ook nog steeds. Je merkt er is een tendens en 
volgens mij was die ook al voor dat die crisis 
 kwam. Mensen geven graag geld als ze er een goed gevoel bij hebben. Duurzame beleggingen, groen, nu is dat dan kunst 
en cultuur. Maar blijft dat ook zo als het ineens weer goed gaat, de benzine goedkoper is, iedereen weer kan rondtuffen en 
minder groen hoeft te denken. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, hoe dat dan gaat. Dan is er misschien ineens weer meer 
geld voor kunst en cultuur beschikbaar en kunnen subsidies weer omhoog en gaan we dan weer verder zoals het voorheen 
was? Dat is ook heel lastig. Leren mensen ervan. Ik bedoel als mensen er echt van zouden leren dan zouden ze in die 
gouden tijden wel veel meer geld aan de kant gezet hebben en zouden veel meer mensen hun huis hebben afbetaald en 
zouden er nu minder problemen zijn, maar dan zouden banken ook niet zo’n belachelijke hypotheken hebben verstrekt en 
niet zo’n gekke dingen gedaan hebben. En dan vraag je je af, zouden ze daar dan van geleerd hebben in de toekomst als 
het opeens weer goed gaat. Gaat het dan weer allemaal zo enthousiast en kan dan ook weer iedereen een huis kopen die al 
€ 40.000 schulden heeft, bij wijze van spreken. Maarja dat is heel persoonlijk hoor, misschien heb ik het mis.  
 
Misschien ligt het aan het aantal jaar dat de crisis aanhoudt. Heb je nog vragen of opmerkingen? 
Nee, maar als jij nog vragen hebt dan laat het maar weten. En ik ben heel benieuwd naar wat de resultaten zijn.  
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Het is misschien wel interessant om te beginnen met de relatie tussen Cultuur-Ondernemen en Rabobank.  
Ja, of er al banden zijn. Nou, de Rabobank Amsterdam weet ik niet zo zeer, maar het is wel leuk om te weten. Ik ben 
persoonlijk niet betrokken bij een initiatief waar samenwerking is tussen Rabobank en Cultuur-Ondernemen. Maar ik las, 
heel recent is dit uitgekomen en dit is misschien wel een heel leuk voorbeeld van samenwerking. Dit is het Agora project en 
dat is met Rabobank Rotterdam. Dat is een project, wat ik niet draag, dus ik kan dat wat minder goed uitleggen dan de 
projectleider, maar ik doe toch mijn best. Het is een heel leuk voorbeeld van een samenwerking. Het is een marktplaats voor 
kunstenaars en creatieven waar ze hun projectplannen kunnen presenteren aan het bedrijfsleven. Het vond plaats bij 
Rabobank Rotterdam en daarvoor ontvangen kunstenaars vooraf drie workshops door ons, omdat wij daar specialist in zijn. 
Ik denk dat ze gefinancierd zijn door Rabobank Rotterdam, misschien ook niet, misschien gedeeltelijk. Ja, eigenlijk om te 
leren hoe ze die projectplannen kunnen aanscherpen en pitchen. Nu weet ik dat aanvankelijk we dat al deden en dat 
Rabobank Rotterdam, iemand van Rabobank een keer aanzat en zei dit vind ik zo’n leuk project en daar wil ik verder iets 
mee doen, want het was gewoon heel aansprekend. Ik heb hier wat flyers voor je. Dat zijn voorbeelden van allerlei 
verschillende soorten kunstenaars, allemaal Rabobank Rotterdam. Op de achterkant staat uitgelegd wat het project is dat ze 
pitchten en wat hun vraag was en hoe ze daar advies op hebben gekregen. Het is een voorbeeld van, want Cultuur-
Ondernemen probeert echt verbinding te leggen tussen die creatieve sector, maar ook andere sectoren, juist banken, juist 
wat meer commerciëlere instituten om ook die verbinding tussen die kunstensector en dat veld te kunnen maken. Want als je 
in je eigen kringetje hetzelfde blijft doen, kom je er ook niet verder mee.  
 
En dat is ook het idee van Rabobank. Om juist verbindingen te versterken tussen Amsterdammers, het bedrijfsleven, 
culturele organisaties en fondsen. 
Precies. En wat is er niet interessanter dan, we hebben ook een expertprogramma, maar dat is weer een heel ander 
voorbeeld, om juist het bedrijfsleven, de Rabobank, een plek waar verstand is van financiering te benutten in die creatieve 
industrie. En omgekeerd hè, want het ook wel eens zo dat die kunstenaars en creatieven iets zelf kunnen komen bijdragen 
aan een commercieel instituut of zo’n groot bedrijf (voorbeelden flyers). Uiteraard zijn die mensen voorgeselecteerd dat als je 
samenwerkt dat er ook, we hebben natuurlijk ook met dit soort projecten met goede kunstenaars werken waarvan je weet die 
hebben al een talent en investeer je daarin dan creëer je daarmee een meerwaarde. Eigenlijk is er helemaal geen logica in 
waarom je met de ene stad een band hebt, dat kan zijn omdat een projectleider uit Rotterdam komt, daar een contact heeft 
en iets opstart. Vaak is er helemaal geen logica, daar zijn wij ook niet zo heel sterk in, om dat wat je dan daar doet niet te 
vertalen naar andere steden, die misschien, waarbij zo’n project misschien nog wel. Het kan juist als voorbeeld gebruikt 
worden. Dus het is eigenlijk heel leuk om dan zo’n concrete aanleiding van jouw onderzoek. Geen reden waarom we in 
Amsterdam geen contact hebben gezocht, maar zo’n project begint ergens, wordt gedragen door iemand, dat blijft binnen 
een bepaalde sfeer en voor je het weet is er binnen de Rabobank of Cultuur-Ondernemen niemand die dat verder vertelt. 
Terwijl we hartstikke Amsterdams georiënteerd zijn. Daarom zijn dit soort gesprekken leuk. 
 
Een andere band die er loopt is, volgens mij heeft onze directie eerder gesproken over met Rabobank, weet ik niet 
Rabobank uit welke stad, zou ook Rotterdam kunnen zijn en dat ging bijvoorbeeld over MBO’ers waar wij over het algemeen 
niet eens zo heel veel mee doen, maar dat zou je kunnen naar de kunst en cultuur HBO’ers die bijvoorbeeld een bepaald 
traject kregen. Als ze dat helemaal doorlopen hadden, met succes, dus echt iets hadden geleerd of ontwikkeld was er vanuit 
de Rabobank een garantie, onder bepaalde voorwaarde, dat ze bijvoorbeeld voor de eerste € 20.000 mochten lenen. Omdat 
zo iemand dan al helemaal in beeld is, zo iemand wordt begeleid door iemand van Rabobank en iemand van ons. Dus die 
investering, financieringsmogelijkheid is dan alleen wat veiliger. Dat is ook een voorbeeld en eigenlijk andere voorbeelden 
meer algemeen in onze relatie met banken is dat wij zeker al tien jaar de cultuurlening hebben. Dat is eigenlijk een lening die 
speciaal bedoeld is voor kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties en dat wij eigenlijk nu samenwerking 
zoeken met partners waarin je iets kan doen met lenen, maar misschien ook wel een trainingsfactor daar aan toe kunnen 
voegen, bijvoorbeeld lenen en trainen, waardoor je iemand heel goed in beeld houdt en op verschillende manier in 
investeert. Een bank doet waar die goed in is, namelijk uitlenen, een stukje financiering en misschien wel een stuk 
begeleiding daarin. Maar dan is het weer heel erg lastig, heb maar eens expertise in kunst en cultuur. Dus dat wordt dan 
vaak weer door ons geleid. En daar zijn hele, wat mij betreft kansrijke samenwerkingen mogelijk, omdat je twee expertises 
combineert voor een sector die voorheen met subsidies uit de voeten kon, bijna nihil natuurlijk. Maar een sector waarvan je 
nu zou kunnen zeggen, die sector is wel bereid om te lenen en het grappige is de leningen die we hebben uitstaan, het 
terugbetaalpercentage schijnt succesvol hoger te zijn dan normale doorsnee groep, omdat die creatieve ondernemers. Wij 
investeren vaak net meer in een soort terugbetaalrekening op maat en als iemand niet kan terugbetalen gaan we eerst in 
gesprek. Dus de succesrate van het aantal leningen dat gewoon heel netjes wordt terugbetaald is ook heel hoog. Dus dat is 
ook heel leuk dat we daar al de kennis en ervaring mee hebben. En juist met banken kun je dat heel erg delen en kijken hoe 
je nou zoiets misschien wel kan oppimpen tot niet alleen een lening, maar ook misschien iets met begeleiding, een training, 
ondernemerschap ontwikkeling. Zodat er aan het eind van de rit die lening of wat voor financierings… dan ook, ook echt tot 
z’n recht komt. Dus daar zitten al wat banden en ideeën.  
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Jullie werken wat betreft de cultuurlening samen met Triodos bank, toch?  
Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk de oude lijn die loopt. Maar er zijn ook op projectbasis, is er natuurlijk met elk soort instelling 
opnieuw ideeën mogelijk. Dus ja, met Triodos Bank, dat is iets waar die basis cultuurlening heel erg aan verbonden is. Maar 
ik kan me ook voorstellen dat juist bij, er zijn ook gesprekken geweest, ik weet niet bij welke bank, want ik heb niet alle 
projecten in beeld, maar dat je juist verder kan kijken naar hoe je nou het oude mecenas stelsel van investeren in kunst, wat 
een hele traditionele manier is van in kunst investeren. Hoe kun je dat nou moderniseren? Zelf geloof ik heel erg in juist die 
jonge ondernemers, dan doe je ook meteen aan klantenbinding als bank. Maar wat zijn nou leuke, kansrijke, jonge 
ondernemers waarin je kunt investeren.  
 
Dat is hier (de flyers) ook wel heel interessant aan. Wat je zegt er heeft een voorselectie plaatsgevonden. Want het is heel 
lastig om als bank in te schatten welk project over drie jaar succesvol is.  
Je wil natuurlijk ook investeren in een kunstenaar die zegt ik ben verder geholpen door Rabobank. Een voorbeeldfunctie. En 
toch wil je in je maatschappelijke investeringen denk ik ook gewoon wel, het is ook beperkt, dus je wil dat doen in het talent 
of de mensen die zelf ook iets willen. En dat is ook wel een omslag die hier binnenshuis ook heel erg heeft plaatsgevonden, 
omdat wij jarenlang door de overheid gefinancierde instelling waren en nu nog steeds voor een deel, maar mijn motto is toch 
steeds meer en dat wordt toch ook wel gedeeld door de directie, mensen moeten echt iets willen en dat zelf ook laten zien. 
Je gaat niet gewoon in het wilde weg denken van nou ik projecteer even mijn ideeën op jou, dat lijkt me wel interessant, dus 
daar investeren we in. Nee, je moet zelf aangeven van hoe, wat, wanneer en een investering moet natuurlijk altijd van twee 
kanten komen.  
 
En het interessante is, vind ik, van wat voorheen nog wel eens wordt gedaan is dat  je gewoon inderdaad iets met geld doet. 
Dat deden wij ook. Je investeert ergens in, je subsidieert iets. Maar dat nu die kennisoverdracht dat je daar veel meer mee 
kunt doen. En Rabobank beschikt ook over adviseurs. Je zou zelfs nog kunnen zeggen koppel twee adviseurs aan elkaar en 
zo’n klant of iemand waar je in investeert krijgt echt een totaalpakket aan kennis en mogelijkheden en dat is een relatief 
kleine investering, want je doet het met wat je al in huis hebt. Dus dat vind ik een hele mooie, als je het over win-win hebt, zit 
dat heel erg in die kant. Bijvoorbeeld een mentorschap.  
 
Het is wel grappig, want wij hebben natuurlijk jarenlang ook een soort beoordelingsfunctie gehad waarop je de 
beroepsmatigheid en solvabiliteit van organisaties en individuen beoordeeld. Dat is in principe. Dat is wel grappig, want dan 
denk ik die systemen liggen hier allemaal klaar, die zou ik zo. Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie daar heel veel aan 
hebben, omdat je vanuit. Als je de beroepsmatigheid van een individu of organisatie beoordeelt, hanteer je eigenlijke een 
aantal eigenschappen waardoor je in ieder geval minimaal kunt kijken deze persoon of partij voldoet in ieder geval daar aan 
en dan kun je nog eens kijken is het interessant voor je organisatie of is de motivatie of het project interessant. Het is best 
wel ingewikkeld om uit zo veel aanvragen te beoordelen.    
 
Zou je wat kunnen vertellen over Cultuur-Ondernemen?  
Wij zijn als je het heel breed even bekijkt dan hebben wij twee pijlers met Cultuur-Ondernemen. Eén is kennis transfer. Dan 
zou je echt kunnen zeggen dat gaat over zowel het trainen en begeleiden van kunstenaars en culturele instellingen of 
directies van instellingen of noem het maar op. Dat loopt van outplacement tot en met organisatie adviesachtige 
vraagstukken die je tegenkomt. Maar kennisoverdracht gaat ook veel meer over van hoe kun je nou de kennis van een hele 
sector of hele beroepsorganisatie verbinden met daar waar het nodig is of daar waar vraagstukken liggen. Dat ligt natuurlijk 
heel erg in het verlengde hiervan. Heel veel van de kennis die Rabobank daar voor nodig heeft om dat goed uit te voeren die 
is er gewoon, die is gewoon relatief makkelijk te ontsluiten. Als je dan ook nog eens de taak hebt om dat te doen dan ligt 
daar wel echt een kans. Ook omdat je dan beiden kunt investeren. Wij zijn geen commerciële organisatie, dus er zit aan 
onze kant ook heel veel bereidheid om ook echt zo ver te investeren, natuurlijk moet er altijd iets van een motief of 
verdienmodel komen voor volgend jaar, maar dat gaat niet over commercieel advies, het is allemaal heel erg managebel. 
Onze kernexpertise ligt ook in deze regio, dat is natuurlijk best wel soms ook een spanningsveld, omdat wij wel een 
landelijke taak hebben, maar de praktijk is natuurlijk dat heel veel Amsterdamse kunstenaars, met name in de Randstad ons 
weten te vinden, ook omdat wij onze locatie hier hebben en dat zal wel even zo blijven. Dus daarmee is je 
verantwoordelijkheid ook voor deze regio net wat groter, dus dat maakt het ook wel kanrijk en interessant.  
 
Onze andere pijler die heet financieringsfaciliteiten. Dat is wel interessant, want ik werk hier al 10 jaar en we hebben nog 
nooit in ons werkprogramma zo veel aandacht gehad over financieringsfaciliteiten, dus dat vind ik heel interessant in 
verhouding tot die hele oude manier van alleen maar subsidiëren. En daarin zit er natuurlijk ook heel veel bereidheid om 
mee te onderzoeken, om mee te kijken naar nieuwe en innovatieve manieren van hoe kun je nou investeren op een geheel 
nieuwe wijze met nieuwe partijen en nieuwe samenwerkingen. Eigenlijk beide pijlers zijn heel erg aanvullend op elkaar en 
dat zie je dan bijvoorbeeld bij zo’n product al lening en training. Waar je cultureel ondernemers, waar je die twee zaken aan 
elkaar koppelt. (…) Maar het kan dus bijvoorbeeld ook liggen in het adviseren van een organisatie … Dus ontzettend 
interessante vraagstukken die er liggen, ik word daar echt heel enthousiast van. Maar dat is ook, ik ben al heel gauw 
enthousiast als het gaat over organisaties die een maatschappelijke rol pakken of al nemen en die daarin ook een bepaalde 
zichtbaarheid in dat culturele veld kunnen versterken.  
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Wat zie jij als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
Wat ik wel, jij was natuurlijk ook op die netwerkbijeenkomst van In Cultuur, de volgende komt er ook weer aan. In Cultuur, wij 
zijn daar partner in, omdat we het interessant vinden om ZZP’ers van en voor ZZP’ers om daar een rol in te nemen. 
Persoonlijk vind ik dat het aantal oudere kunstenaars op die bijeenkomst wel erg groot is. Ik miste op die bijeenkomst een 
beetje de echte vernieuwers, de innovaters, de partijen die we ook kennen, misschien wel hele industrieën ontbraken er, 
zoals de gaming industrie, allemaal dingen die ontzettend verbonden zijn met de cultuursector. Ik vond het in die zin een 
beetje ook, de presentaties vond ik ook niet allemaal even sterk. Maar, het initiatief an sich dat vind ik absoluut de moeite 
waard om te ondersteunen.  
 
Maar, sowieso dit is iets over het veld in Amsterdam. Nou, een groot deel van ons netwerk komt uit Amsterdam. Je merkt 
toch dat Amsterdam best wel op een aantal disciplines voorloopt, zeg maar podiumkunsten, beeldende kunsten zijn hier 
natuurlijk heel erg vertegenwoordigd. En bijvoorbeeld design is weer heel erg elders in het land. En het is ook heel 
interessant natuurlijk dat Eindhoven of Tilburg of andere steden daar natuurlijk, Nijmegen zelfs. Ook fashion wat in 
Amsterdam is, maar ook buiten Amsterdam. Dus je hebt wel een aantal disciplines die hier vertegenwoordigd zijn, dus dat 
maakt natuurlijk de keuze ook principieel ga je juist in iets investeren in iets wat er toch al heel erg is en heel erg zichtbaar is 
of juist in iets wat nog ontwikkeld kan worden? Daar zijn natuurlijk ook hele, ja nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld die gaming. 
Dat is natuurlijk een hele gekke eend in de bijt. Zijn dat nou ondernemers of kunstenaars of? Vaak studeren zij af op 
kunstacademies, dus dat dan weer wel, maar zij hebben een hele andere ondernemersgeest. Dus er zitten ook heel veel, ik 
denk dat de verscheidenheid in de sector in Amsterdam is zo groot en dat is daarmee ook meteen de waarde. Dit is 
Rotterdam, maar zou ook voor Amsterdam kunnen gelden. Er zijn zo veel deeldisciplines en zo veel instituten die 
betekenisvol zijn. Zijn er wel heel veel verdwenen en er zullen er een aantal op een hele andere manier gaan kijken. Dus wij 
krijgen ook heel veel vragen binnen van organisaties die opnieuw moeten kijken naar hun verdienmodel. In die zin is dat 
expertprogramma dat wij hebben heel interessant om daarmee ook een verbinding te maken met misschien wel experts van 
Rabobank Amsterdam, omdat het expertprogramma betekent dat wij iemand koppelen uit het bedrijfsleven aan een 
organisatie, en dat zijn dan vaak wel organisaties die aan bepaalde, daar zoeken we, het zijn niet de allerkleinste 
organisaties. Maar aan een iets grotere organisatie, minimaal zoveel man personeel, minimaal zoveel jaar bestaat, minimaal 
zo’n jaarrekening. Noem maar op, ik weet niet precies wat de criteria zijn. En zo’n organisatie betaalt eigenlijk alleen maar 
bemiddelingskosten. Want zo iemand van een commercieel instituut, dat kan een bank zijn, de expertprogramma’s zitten vol 
met verschillende adviseurs. Die doen dat in het kader van, jouw voorbeeld van die school, daar lijkt dat heel erg op. En wij 
verdienen er ook verder niet aan, aan expertisekant, maar puur een stukje bemiddeling wat nooit helemaal kostendekkend 
is. Maar daardoor, die match levert zo’n meerwaarde op voor de sector, dat het echt iets is waar we meer in willen 
investeren. Dus dat is wel interessant dat het aantal vragen van culturele instellingen op echt het gebied van 
ondernemerschap en financiering ontzettend stijgt. Mensen moeten op een hele nieuwe manier gaan kijken naar hun 
verdienmodel en financieringsplan en ik geloof heel erg in het matchen van kennis over de cultuursector en kennis over de 
financiële sector en daar iets interessants in doen. Dat is volgens mij echt iets waar je de cultuursector ontzettend mee 
vooruit kunt krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over lenen of financieren, maar echt over kennis en iemand die 
misschien meeleest met een ondernemingsplan. Dus dat is echt iets van het laatste jaar wat ik wel als trend zou willen 
noemen, als ontwikkeling.  
 
Ja, een andere, maar dat is misschien wel iets meer vanuit een persoonlijke ervaring. Ik ben ook Amsterdammer. Merk je 
heel erg dat mensen weer echt trots willen zijn op Amsterdam en de cultuur en dat er een soort van, meer een, weet niet wat 
voor soort trend je dat zou kunnen noemen, maar wel behoefte is aan. Er verdwijnen instituten, maar er komt natuurlijk ook 
een tegenreactie van mensen die zich juist gaan ontfermen over instituten. Denken van maar dit is zo belangrijk of dit willen 
we zo graag niet kwijt, hoe kunnen we hier nu mee aan de slag? Dus dat er ook een trend is niet vanuit de instituten zelf om 
te overleven, want daar zit natuurlijk altijd wel motivatie, maar ook vanuit het Amsterdamse publiek om daar een rol in te 
nemen. En dat zou ook interessant zijn. Dat je bijvoorbeeld, ik denk maar hardop, zelfs een commissie of team kunt 
samenstellen van experts rondom een organisatie die misschien wel bestaan uit een financieel expert van een bank, een 
expert op het gebied van ondernemerschap van Cultuur-Ondernemen en misschien wel een passend iemand die zich 
aanmeld, at random, een Amsterdammer die ergens gewoon aanvullend is in expertise. Waar je op kunt inschrijven, waar je. 
Ik zie allerlei modellen mogelijk om daar iets ondersteunend in te doen. Dus dat is ook wel kansrijk. Dat meer mensen zich 
bij ons aanmelden, ik kan iets, ik doe iets, hoe kan ik dat inzetten? Wij zijn ook nog heel erg zoekende naar een model van 
hoe kun je die matching faciliteren? Met expertprogramma’s, onze lijst aan adviseurs hebben we al wel in systemen opgezet, 
maar het is nu ook leuk om dat echt te gaan toepassen. Niet alleen maar binnen, voor en van cultuur, maar ook echt 
sectoren aan elkaar verbinden. Ik geloof wel dat dat echt een trend is om dat zo te doen. Je ziet niet voor niks dat 
crowdfunding, dat had natuurlijk een opmars en daar wordt ook weer van teruggekomen, van het is toch wel ingewikkeld. 
Maar dat er heel veel modellen zijn binnen  dat crowdfunding die wel werken op het moment dat je echt een relatie met je 
publiek aan gaat, is het wel echt interessant.  
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Ik heb vanmiddag een gesprek met voordekunst. Zij faciliteren het financiële plaatje van hoe komt in dit geval de 
Amsterdammer die de sector financieel wil ondersteunen in contact met het Amsterdamse culturele veld. Hoe zou je de slag 
kunnen maken naar kennis en expertise?  
Ja, dat is eigenlijk een heel leuk model wat jullie al toepassen op die school, maar wat je natuurlijk ook echt kunt toepassen 
op het culturele veld. Juist denk ik dat jullie experts en mensen binnenshuis zeker, er zijn natuurlijk altijd mensen, zeker als 
je de mensen koppelt die een affiniteit hebben met bijvoorbeeld een orkest, toneel of beeldende kunst. Is natuurlijk 
ontzettend leuk om daar een koppeling, een matching te maken en wie weet wel met waar we ook wel in investeren in hoe 
kun je nou een adviseur die misschien wel iets heel anders adviseert toerusten om in de culturele sector te adviseren. Dat is 
natuurlijk ook nog een slag die je kunt maken. Hoe kun je nu echt je kennis te gelde brengen? Ik vind het zelf een heel 
interessante trend dat mensen niet alleen geld als ruilmiddel hebben, maar ook dus kennis. Als een bank daar ook over 
doordenkt, dat is een prachtige aanvulling op een instituut waarvan je denkt ja maar dat gaat over geld. Nee, het gaat ook 
over kennis en de waarde van andere dingen dan dat je ze per se in geld uitdrukt. Ik denk dat dat wel iets is. Je ziet het ook 
op televisie, overal, dat er een soort van. Maar zo binnen cultuur. Hoe kun je waarde toevoegen zonder dat het meteen over 
geld gaat. Het is ook een beetje oud denken om alleen maar te denken ik wil iets maken als kunstenaar en daar heb ik dus 
zo veel geld voor nodig. Je kan het ook vertalen in daar heb ik dus die kennis voor nodig, deze inzet, deze samenwerking. Ik 
moet wel investeren in materialen. Dat is een veel actuelere manier van aankijken tegen investeren en dat zou ik wel heel 
graag willen stimuleren.  
 
Dat is ook echt ondernemerschap. Ik spreek met veel verschillende mensen en veel noemen het als trend, maar anderen 
vinden het nog geen trend, omdat het nog te weinig wordt gezien in de sector. Alleen dat de sector zakelijker wordt.  
Een leuk voorbeeld vind ik wel, we hebben een training. De training businessmodelling, dat visuele model. Business Model 
Canvas. De methodiek is wel heel grappig dat je dus zoekt. Het is een totaal zakelijke insteek, het is een volstrekt zakelijke 
manier van denken, businessmodelling. Het is alleen visueel interessant, maar het sluit dus heel erg aan bij kunstenaars, 
want een derde is, daar is niks lulligs aan, dyslectisch. Ze zijn niet voor niets heel auditief of visueel ingesteld. Nou een 
andere een derde is helemaal niet gewend om te denken in businessmodellen die je beschrijft in een ondernemingsplan van 
50 pagina’s dik. Maar dat betekent niet dat ze niet getalenteerd zijn of de kwaliteiten hebben om heel zakelijk na te denken 
en hun creativiteit ook in te zetten op het stuk ondernemerschap. En dat vind ik interessant. Hoe kun je nou die creativiteit 
die er is ook toepassen op het zakelijke denken. Daarin een verbinding zien, vind ik heel interessant. Zo’n training 
businessmodelling is een voorbeeld van oja, oke, dit sluit aan, dan hebben we de aansluiting, maar we hebben voor de rest 
wel een volstrekt zakelijk verhaal. En het zijn vaak ook heel aansprekende voorbeelden vanuit de cultuursector, social 
media. Dus dat is ook een trend denk ik. Dat je moet kijken naar hoe je de creativiteit in de industrie kan toepassen op het 
ondernemerschap van de industrie en daar word ik zelf heel enthousiast van als ik zie waar dat lukt. Tot zover over trends en 
er zijn er vast nog heel veel.  
 
En kijkende naar de toekomst. Hoe beschrijf jij de ideale Amsterdamse culturele sector en welke ontwikkelingen zijn daarbij 
van belang?  
Nou, ik denk dat je altijd de grote instituten nodig hebt om trots te ervaren. Noem alle musea, het concertgebouw, weet ik 
veel wat, de grote zalen, high brow, high culturele. Die is natuurlijk ook nodig om al het ondernemerschap wat op een ander, 
maar niet minder interessant niveau ook plaatsvindt faciliteren en een stem en zichtbaarheid te geven. Dus ik denk dat het 
altijd om een combinatie gaat wat succesvol is. Want je hebt ook weer nieuwe, startende ondernemers die van de academie 
komen nodig om over 10/20 jaar al die geïnteresseerde naar het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum te krijgen en die 
moeten dat dragen. Die moeten met nieuwe, innovatieve ideeën komen om dat weer ook mooier te maken. Om het nu is het 
museum vullen of nadenken over de vormgeving of hoe je de klant bereikt. Ik geloof heel erg dat je aan de verschillende 
kanten van het veld iets moet bijdragen om het hele veld tot een succes te brengen. Dus ik denk ook een gezond klimaat in 
Amsterdam is dat ook op verschillende niveaus een investering plaatsvindt. En in die zin, ik kan me best voorstellen dat er 
heel veel toneelclubjes verdwijnen, maar je hebt wel. Nou, je hebt altijd een driehoekmodel. Je hebt toch echt een basis 
nodig om de top te kunnen faciliteren. Dus die basis kan niet helemaal verdwijnen en het is zeker zinvol om daarin te 
investeren en zeker talentontwikkeling. Ik bedoel het is gewoon ontzettend interessant als je een systeem bedenkt waarin je 
talent echt kan verder helpen en ook kan beoordelen wie wordt dat dan, wie is dat dan. Hoe kun je daar een rol in nemen, 
zonder iemand. Ja, daarin maak je altijd. Dat is ook risico’s. Niet iedereen waarin je investeert is het, doet daar uiteindelijk 
mee, haalt daar alles uit. Dus het is eigenlijk ook een beetje bankieren talent eigenlijk. Maar ik geloof wel heel erg. En ik 
geloof ook heel erg in een model, Amsterdam doet dat al uitstekend, daar is al een bewustzijn dat zonder de cultuur in 
Amsterdam dat je economisch ook absoluut achter gaat lopen. Dat zie je gewoon wereldwijd. Dat die wijken wereldwijd 
waarin er gewoon geïnvesteerd wordt in kunst en cultuur en waarin creatieve ondernemers zich gaan vestigen. Dat zijn de 
nieuwe economisch interessante wijken, economisch in de hele breedte. En dat vind ik zo’n interessant gegeven, dat je. Dat 
dat zo samenhangt met elkaar. En het lijkt mij ontzettend interessant om die samenhang tussen economie en cultuur om dat 
meer zichtbaar te krijgen in de samenwerking tussen zo’n instituut en een cultureel instituut. Dus precies dat stuk waar jij 
onderzoek naar doet, ik hoop ook heel erg dat daar stappen in worden genomen.  
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Alleen al op het klantniveau, er zullen ongetwijfeld bij de Rabobank heel veel belangen zijn op allerlei niveaus, maar als ik 
alleen al als klant denk ik hoe je dat vertaalt, dan kan ik me al voorstellen dat je de cultureel ondernemende klanten, de 
kunstenaars die dus eigenlijk best wel goede. De cultureel ondernemers die kunnen opeens uitgroeien. Als je die aan je 
weet te binden bijvoorbeeld door ze in een vroeg stadium een adviesgesprek door twee mensen die het van een 
verschillende kant belichten aan te bieden en interesse te tonen. Nou reken maar dat je die klant behoudt voor je. En als ze 
straks die eerste modeshow op de planken hebben lopen dan zitten ze nog steeds bij de Rabobank. Dus ik denk ook juist de 
jonge ondernemers die nog echt aan het begin van hun loopbaan staan en dus potentieel ook een heleboel talent zit, dat dat 
ook echt een kansrijke groep is om iets mee te doen. En dan misschien inderdaad niet in de vorm van die individuele. Je kan 
een groep aanspreken of een instituut of iemand die dat klantenbestand ook heeft of. Je kan dat natuurlijk op allerlei 
verschillende manieren doen, zodat dat niet te incidenteel wordt. Daar zie ik wel, dat zou wel ideaal zijn, dat daar. Dat cultuur 
en economie op verschillende fases in zo’n kunstenaarsloopbaan of in de fase van zo’n culturele organisatie meer 
verbondenheid is en niet alleen op het moment dat er geld nodig is. En dat zo’n cultureel ondernemer of kunstenaar ook 
weer komt brengen wat ie heeft geleerd en terug komt koppelen wat zijn expertise is. Dat je echt een uitwisseling hebt. Dat 
zou ik heel interessant vinden voor de toekomst. Dat je dus misschien wel zelfs de klanten die geen aanvraag doen via dat 
formulier of weet ik veel wat ook aanspreekt. Dat zijn de klanten die jullie nog niet hebben, maar die in de toekomst dat 
misschien willen doen, maar die er nog niet over na hebben gedacht. Als je ze nu al iets geeft, dat hoeft niks tot weinig te 
kosten, kun je toch wel iets bijdragen en daar op het moment dat ze in het stadium zitten waarin ze hun geld willen sparen 
dan of iets met investeren willen doen. Maar alleen maar dat moment er is geld nodig voor een project, dat is een hele 
traditionele manier van denken. Dat is een interessant moment, maar daarvoor en daarna gebeurt er ook nog van alles.  
 
Heb jij nog vragen of opmerkingen? 
Nee, behalve dat ik er. Dat ik kan aanbieden dat ik of andere mensen van de organisatie heel graag mee willen denken naar 
hoe ze dat willen doen. En niet eens in eerste instantie om daar per se zelf in allerlei belangen beter van te worden, maar 
omdat het ook echt deels onze taak en dat me dat heel leuk lijkt om daar echt over verder te denken. Je ziet, wij hebben 
natuurlijk vanuit de overheid, wij zijn natuurlijk heel stabiel, we bestaan al heel erg lang en dat maakt ons voor ook grote 
partijen soms interessant om zich te binden. Omdat, we zijn niet even gesubsidieerd en dan verdwijnen we weer en dat 
ondernemerschap maakt ook echt die brug interessant naar commerciële partijen. Dus ja, ik zou het heel leuk vinden om de 
resultaten van je onderzoek te lezen, ook voor onszelf. Ik hoop ook heel erg dat daar een uitwisseling kan zijn. En ik kan 
bieden dat als daar interesse is daar over door kunnen praten, op welk onderdeel dan ook. Ik denk vooral dat in de 
beoordelingsfase en in het beoordelen op dat cultuur ondernemerschap en kansrijk daar zijn we heel ervaren in.  
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Gemeente Amsterdam – Araf Ahmadali 
 
Misschien kun je eerst wat vertellen over het Kunstenplan.  
Kunstenplan 2013-2016. We financieren voor de komende vier jaar uit mijn hoofd 147 instellingen voor een budget van meer 
dan € 82 miljoen. Dat is na het Minsterie het grootste budget. Daarnaast heeft Amsterdam instellingen die ook door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gefinancierd worden. Amsterdam is daarmee culturele hoofdstad 
van Nederland.  
 
Met dit Kunstenplan zijn we van mening dat de nadruk ook steeds meer op de stad Amsterdam komt te liggen op het gebied 
van kunst en cultuur. Je ziet een dynamiek waarbij de Rijksoverheid een aantal zaken op ons afschuift of wij nemen een 
aantal zaken over. Dus er gebeurt van alles. Het Kunstenplan is een goed document dat aangeeft waar moeten we nu de 
komende vier jaar naar toe. Het zijn grote, middelgrote en kleine instellingen. We spreken wat dat betreft over een piramide. 
Als je kijkt naar de bezuinigingen hebben wij ongeveer 8% bezuinigd, wat neerkomt op ongeveer € 9 miljoen. Als je dat 
vergelijkt met een stad als Den Haag of Rotterdam, daar is het meer dan 20% en het ministerie van OCW 25%. Dus ik denk 
dat we in Amsterdam met het Kunstenplan laten zien dat we kunst en cultuur erg belangrijk vinden en verantwoordelijkheid 
nemen en dat de sector verantwoordelijkheid moet nemen. Dus de grootste bezuinigingen komen uit de grote instellingen, 
dus zij bloeden het meest als je dat zo mag zeggen.  
 
Verder zetten we heel erg in op talentontwikkeling en cultuureducatie. Daar hebben we een convenant voor afgesloten. Alle 
basisscholen in Amsterdam hebben dat ondertekend. Wat inhoudt dat alle kinderen van 6 tot 12 krijgen minimaal twee uur 
per week cultuureducatie krijgen. Dat vinden wij heel belangrijk, investeren in de toekomst. Wat wij ook hebben gezegd is dat 
de instellingen meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en meer samenwerking moeten aangaan met elkaar. Waar 
kan efficiënter opereren en meer verantwoordelijkheid nemen als in meer eigen inkomsten. Daarnaast hebben we ook echt 
gezegd dat er meer publiek bereikt moet worden. Daarbij hebben we het niet over meer bezoekersaantallen, maar over een 
breder en meer divers publiek. Om dat te bereiken zul je enerzijds als sector of organisatie moeten investeren in het 
bereiken van dat nieuwe publiek. Het blijft te zot voor woorden dat het huidige culturele aanbod eigenlijk voor maar twintig tot 
dertig procent van deze stad aantrekkelijk is. Dat is een groot probleem. Terwijl vanuit economisch oogpunt er buiten de ring 
nog zoveel mensen wonen die nog helemaal niet betrokken zijn bij kunst en cultuur. Dat het eigenlijk vanuit 
ondernemerschap onlogisch is dat dat publiek nog helemaal niet bereikt wordt. Dus je kan er vanuit economisch oogpunt 
naar kijken. Sociaal ook. Het huidige aanbod is te specifiek gericht op een toch primair, witte, oudere doelgroep. Amsterdam 
bestaat niet alleen uit dat soort mensen. Als je kijkt naar de doelgroep onder de twintig jaar, is meer dan zestig procent niet 
van Nederlandse afkomst. Dat is je publiek voor morgen. Als je als instelling niet gaat nadenken over wat doe ik de komende 
tien jaar om mijn publiek te bereiken, dan sterft je publiek eigenlijk letterlijk uit. Er zal altijd wel een groep blijven, maar die is 
veel te klein. Dus ook daar klopt de werkwijze van nu niet. En laten we eerlijk wezen, iedere Amsterdammer betaalt belasting 
en dat Kunstenplan wordt betaald met belastinggeld. Dus dat is van iedereen. Kortom, dat is een duidelijke opdracht voor de 
instellingen.  
 
In het Kunstenplan hebben we ook aangegeven dat alle instellingen die daaruit gefinancierd worden echt inspanning moeten 
leveren om eigen inkomsten te verhogen. Dat moet minimaal 25% zijn in 2016, als je daarna weer in een volgend 
Kunstenplan wil worden opgenomen. Dus ondernemerschap is wat dat betreft een hele belangrijke nieuwe pijler. We zetten 
ook echt in op cultuur en zijn economische motor. Het huidige jaar 2013 is een jaar vol culturele festiviteiten en dat trekt heel 
veel bezoekers en toeristen aan. Vanuit Nederland, maar ook vanuit het buitenland. Tegelijkertijd heeft dat een sociaal 
karakter. Maar we weten ook dat heel veel bedrijven zich hier vestigen, omdat het culturele klimaat hier bijzonder goed is. 
Dus wij zien cultuur echt als een weefsel van de stad. Ik ben trots op dit Kunstenplan, want ik denk dat het een goede aanzet 
geeft tot verandering. Maar er zijn zeker nog. Het is een goede stap op weg, maar we zijn er nog lang niet. 
 
Rabobank is op zoek naar focus binnen de Amsterdamse culturele sector. Waar zou een bank als Rabobank zich binnen de 
sector in kunnen verdiepen?  
Ik denk enerzijds dat cultuureducatie en talentontwikkeling heel belangrijk blijft. We moeten het publiek, maar ook de 
kunstenaars, de culturele professionals van morgen hebben. Anderzijds moet de cultuursector ook echt een omslag maken 
in denken en doen. Het is een cultuuromslag in de cultuursector. En dat houdt ook in dat wij als subsidiegever moeten 
veranderen. Wij kunnen niet op de oude manier doorgaan. Als wij ondernemerschap willen stimuleren, zullen wij als overheid 
ook vooral dat ondernemerschap moet kunnen faciliteren. Wat we ook gezegd hebben is waar wij door vergunningen dingen 
soepeler kunnen maken, bureaucratie weg kunnen nemen, doen wij dat vooral. Maar wij gaan geen heel programma 
ondernemerschap opzetten. Dat moet echt vanuit de sector zelf komen. Ook de kijk op diversiteit, professionalisering en 
governance. Als wij dat nu allemaal weer gaan subsidiëren, krijg je een soort kaartenhuis en bij de volgende verkiezingen 
komt misschien naar voren dat er weer € 10 miljoen bezuinigd moet worden en dan valt het kaartenhuis ineen. Wat je juist 
wil is dat die sector zich zelfstandig vernieuwd, herdefinieert. Wie zijn we, waarvoor zijn we op aarde en wat willen we 
betekenen voor deze stad? En waar wij kunnen helpen en faciliteren, doen wij dat als overheid en als grootste financier voor 
de stad heel graag. Maar de bal ligt echt bij de sector. 
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Als je mij nu vraagt waar zijn er kansen voor een bank als Rabobank. Dan zit het hem vooral in het faciliteren of bijdragen 
aan die duurzame verandering in de sector. Voor een bank als Rabobank is het volgens mij, als je kijkt naar de klanten van 
Rabobank en het sociale karakter, belangrijk dat er iets is in de stad wat mensen bij elkaar brengt en beweegt. Wat een 
sociaal karakter heeft. De coöperatie is vanuit dat idee ontstaan. Het gaat om meer dingen dan geld, zo heb ik dat ook altijd 
van Susanne begrepen. Wij zien ook ons als overheid niet meer als het hoofd aan de tafel wat cultuurbeleid betreft. We 
zitten nu aan tafel en wij willen heel graag met bijvoorbeeld banken en private fondsen veel meer verbindingen. Hoe kunnen 
we gezamenlijk cultuur in de stad belangrijk maken en naar een hoger niveau tillen. Een goede, solide plek in de stad geven. 
We zijn er aan tafel allemaal van overtuigd dat cultuur belangrijk is, maar zijn er gebieden waar we samen kunnen werken of 
iets nieuws neer kunnen zetten. Voorbeeld daarvan is dat wij het Amsterdams Fonds voor de Kunst faciliteren. We hebben 
een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds gefaciliteerd en zij gaan nu samen een fonds opzetten gericht op 
buurtcultuur. Dus dat is heel erg gericht op, want dat vergeten mensen wel eens, maar cultuur brengt mensen bij elkaar. Het 
gaat niet alleen om het beste toneelstuk, het gaat er ook om dat mensen kunnen uiten hoe zij zich voelen en hun verhaal 
kunnen vertellen. En we merken dat in al die bezuinigingen dat wel eens vergeten wordt. Dat cultuur ook op lokaal niveau, 
dan heb ik het over wijkniveau, een hele belangrijke rol speelt. En dat dat nu in die hele dynamiek eigenlijk nauwelijks meer 
wordt gezien. Dus gelukkig willen die twee partijen heel graag samenwerken om een nieuw fonds op te zetten, een private 
fonds. Daar hebben wij helemaal niets mee te maken, wij faciliteren alleen waar de wethouder zich in kan zetten om partijen 
als bijvoorbeeld Rabobank aan tafel te krijgen. We willen echt dat het een fonds is van de Amsterdammers, voor de 
Amsterdammers. Of dat nu de bank is, bewoners of wie dan ook. Daar zijn we nu erg goed mee bezig. Mij lijkt het heel 
interessant als een partij als Rabobank, die juist ook die buurtcultuur, dat wijkgevoel investeert. Ga vooral eens met die twee 
partijen praten, dat zou heel uniek zijn. Het zou ook echt iets Amsterdams zijn, het gebeurt nog niet in Nederland. Het is en 
innovatief en veel meer gericht op lange termijn, want je richt je, via crowdfunding of wat voor methode dan ook op de wijk. 
Cultuur in de buurt, van de buurt en voor de buurt. Dat is een ontwikkeling die wij heel erg stimuleren.  
 
Wij zien toch ook dat het ondernemerschap een belangrijke rol gaat spelen. De uitdaging is, kan de sector zichzelf 
herdefiniëren, maar ook zo positioneren dat bij een volgende bezuinigingsronde, als die er ooit gaat komen en dat kun je niet 
uitsluiten, dat die sector er dan toch sterker voor staat. Financieel ook gezien. En dat betekent niet dat ze bij de ene 
bezuinigingsronde bij de andere partij meer geld kan aanvragen. Nee, zijn ze in staat om hun hele denken en doen, 
businessmodel en hun hele organisatie te kunnen veranderen. En ik denk juist dat daar de expertise van bijvoorbeeld 
Rabobank heel belangrijk is. Het analyseren van businessmodellen, het zien van kansen, echt het ondernemende karakter. 
Kun je die kennis en expertise op de een of andere manier, kun je daarmee een bijdrage leveren aan de verandering van die 
sector. Uiteindelijk blijft het belangrijk dat er een vitale cultuursector in Amsterdam is. Als over vier jaar blijkt dat de helft van 
de culturele instellingen moet sluiten, hebben we allemaal iets slechts gedaan. Dat komt niet ten goede aan de stad. Slecht 
voor de werkgelegenheid, economie, wijk, sociale gestel en de jeugd. Cultuur is wat dat betreft zo belangrijk dat we er 
allemaal baat bij hebben dat die sector zichzelf positioneert. Dus dat vind ik zeker ook nog een onderwerp waarbij wij zoiets 
hebben, kijk over vier jaar is er weer een nieuwe subsidieronde. Ondernemerschap zal daar een hele belangrijke rol in 
spelen en het is ons opgevallen dat wij hier bij de overheid een andere definitie van ondernemerschap hebben dan bij een 
bank of private fonds. Bij een bank is ondernemerschap heel erg gericht op het durven nemen van risico, een origineel idee 
en daar voor gaan. Terwijl het bij een overheid zoals die van ons het veel meer gericht is op risico en management. Daar zie 
ik heel erg veel kansen om onze werelden bij elkaar te brengen en een eenduidigere definitie van ondernemerschap te 
ontwikkelen. Hoe beoordeel je dat nou? En laten we niet vergeten dat culturele instellingen niet puur een bedrijf zijn, maar 
ook een sociale en maatschappelijke functie hebben. En Rabobank is bij uitstek een bank die dat probeert te verenigingen, 
sociaal en financieel rendement. Dus ik zie helemaal niet heel veel verschil. Ik denk dat het belangrijk is dat er een eerste 
aanzet wordt gemaakt en juist ook in de gebieden waar we al werken om bij elkaar te brengen. Hoe kijken jullie ernaar en 
hoe kijken wij ernaar? Oh zijn jullie daar al mee bezig, is het dan een idee om die knopen aan elkaar te verbinden, zodat het 
een sterker geheel wordt. Zo zou ik heel graag in Amsterdam met lokale partners omgaan. Dat zijn we deels al aan het doen. 
En wij willen ook heel graag input voor het volgende beleid, zodat die sector zich duurzaam, sterker kan ontwikkelen. Ik denk 
dat in het belang van iedereen is. Dus dat is hoe wij nu al kijken naar partnerships. 
 
Cultuureducatie daar zetten wij heel erg sterk op in. Maar tegelijkertijd weten wij dat private partijen dat ook belangrijk 
vinden. Kunnen we dan niet kijken of we die krachten kunnen bundelen. Het is investeren in de sector, investeren in jong en 
nieuw talent en publiek, kijken of er genoeg in de stad is waarmee genoeg gefinancierd of tot stand komt wat de stad op het 
hoogste niveau houdt. Dat soort dingen vind ik heel interessant. En kunnen we die sector op de een of andere manier meer 
in verbinding brengen met andere sectoren, zodat het niet een zelfstandig iets is. Dat is waar het de afgelopen vier tot acht 
jaar fout is gegaan. Die sector was te veel naar binnen gekeerd, waardoor op het moment dat er een hevige verandering 
plaatsvond, ze niet in staat waren om daarop te anticiperen. Ik vind dat wij als andere sectoren, overheid en private sectoren, 
toch de verantwoordelijkheid moeten nemen. We gaan allemaal naar cultuur, we bezoeken het allemaal. We vinden het zelfs 
belangrijk dat het er is in een wijk waar we wonen, terwijl we er zelf niet naartoe gaan. Het is echt maatschappelijk verweven 
in deze stad en heeft zoveel betekenis. Laten wij dat als politiek dan in ieder geval wel erkennen. Het bij elkaar brengen van 
realiteit, daar zie ik heel veel kansen in. En uiteindelijk moet het uitmonden in acties, in doen.  
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Maar ik denk dat het belangrijk is wat betreft je onderzoek als je op de een of andere manier kunt aangeven dat publiek en 
private samenwerking in de cultuursector prioriteit nummer één is. Dan heb ik het niet alleen over financiering, maar ook over 
professionalisering en bedrijfsvoering. Dan kun je veel meer tot elkaar komen.  
 
Het zijn verschillende lagen. Als wij met instellingen praten en we hebben het over private financiering, dan hoor ik wel eens 
dat ze banken benaderen. Dan vraag ik wel eens van waar heb je het dan over en dan is het antwoord dat ze graag willen 
dat een bank het gat in hun begroting vult. Dan zeg ik altijd van zou je dat nou wel doen, kun je niet op een andere manier. 
Kan die bank ook op een andere manier betekenis. We weten allebei dat banken het op dit moment  en zwaar hebben en 
tegelijkertijd de druk op banken en fondsen erg hoog is. Iedereen vraagt daar nu aan, omdat verhoudingen veranderen. 
Maar daarmee los je helemaal niets op, je verschuift het probleem alleen maar en je wil dat het verdwijnt. Je moet je hele 
operationalisering, je manier van doen, denken en strategieën veranderen. En dat is de grootste uitdaging. En dat kan zijn in 
de vorm van leiderschapscursussen, het zit ‘m echt in kennis en expertise.  
 
Niet alleen bijvoorbeeld Rabobank of de overheid moet kijken hoe zij zich wil positioneren binnen de culturele sector, maar 
ook de culturele organisaties zelf.  
Precies. Ik denk dat het allemaal wederkerig is. Wij als overheid financieren, maar proberen ook te professionaliseren en 
maatschappelijk het een en ander te doen. Dat is eigenlijk wat een bank ook doet. Die functie verschilt niet, maar toch 
vinden we elkaar niet. En ik vind dat raar. Ik ben ook een nieuwe generatie ambtenaar, eerst bij het ministerie van OCW 
gewerkt drie jaar geleden en sinds kort in Amsterdam. Laatst zei iemand tegen mij je had ondernemer moeten worden. Dat 
ben ik ook wel, maar ik vind het leuk om dat te doen vanuit dit soort organisaties, dan kun je veel meer bereiken. Ik denk dat 
ook van belang is er moet geïnvesteerd worden in een nieuwe generatie culturele leider. Gelukkig gaat OCW iets doen, een 
leiderschapsprogramma opzetten voor de culturele sector. Maar dat neemt niet weg, de culturele sector is zo groot, je gaat 
dat niet met twaalf studenten per jaar tot stand brengen. Ik vind dat ook vanuit andere hoeken leiderschap aangepakt moet 
worden. Volgens mij moet je je richten en dat vinden wij ook, op een lange termijn, duurzame verandering in de sector. Geen 
zak geld, dat doen we niet meer in ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat niet meer op. Je kunt van de crisis vinden wat je 
wil, maar het is wel het moment om naar je zelf te kijken en te beseffen dat er iets moet veranderen. Het is een moment van 
innovatie. En ik zie ergens wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld banken en fondsen, dus ook 
daar zie ik heel veel kansen om samen te werken. Het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten.  
 
Dus bij ons is de bereidheid heel erg groot om juist met partijen als Rabobank te praten en te kijken op welke onderwerpen 
we samen iets kunnen doen. Analyseren van de sector daar hebben wij echt kennis en ervaring bij nodig, hebben jullie daar 
ideeën over. We willen partijen meenemen in ons denkproces, een indruk krijgen over hoe we het over vier jaar weer kunnen 
verbeteren. Dus dat is meedenken in het grotere plaatje van de stad.  
 
Weten waar andere partijen mee bezig zijn en daar op inzetten.  
Dat is een betere investering van je geld dan dat je maar doelloos allerlei projecten gaat financieren. Wat enerzijds goed 
voor je imago is, maar ook daar ga je het niet mee redden. Kun je echt iets betekenen voor de stad? En gelukkig is 
Rabobank een van de banken die dat maatschappelijke al in haar eigen structuur heeft, maar er is volgens mij altijd wel 
ruimte voor verbetering of fine tuning. Ik denk dat het binnenkort ook tijd wordt om met alle financiers van cultuur in de stad 
bij elkaar te gaan zitten. Om veel meer af te stemmen en een gezamenlijks strijdplan, gezamenlijke afstemming te creëren. 
Hoe gaan we het aanpakken en waar willen we met de stad over vijf à tien jaar staan? Daarmee verander je je betekenis in 
die stad veel meer dan dat je maar op korte termijn, passief instellingen of organisaties financiert. Neemt niet weg dat die 
projecten allemaal heel erg belangrijk zijn, maar we zullen op de een of andere manier de sector mee moeten nemen in die 
verandering. Dat is voor mij de grootste uitdaging. Kan die sector veranderen, kunnen we die sector gezond houden en kan 
die sector veel betekenen voor de stad? Dat zijn de drie pijlers waar we ons op moeten richten.  
 
De sector moet veranderen, degene die niet mee veranderen… Het houdt een keer op. 
De afgelopen paar jaar heeft in het teken gestaan van schreeuwen, het niet willen begrijpen, er tegenin willen gaan. Als het 
puntje bij paaltje komt, niets met lobbyen tot stand brengen. Er is niets aan het beleid veranderd. Ik zie – en dat heeft niets 
met het onderwerp te maken – er is nog een enorme uitdaging voor de cultuursector om politiek te professionaliseren. Het 
helpt niet als je een week van de voren een pamflet in de Volkskrant leest over hoe belangrijk cultuur is. Dat zijn niet de 
gemiddelde kiezers, dat zijn niet de mensen van wie je het moet hebben, daarmee verander je de publieke opinie niet. En 
zolang 60% van Nederland voor bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur is en tegelijkertijd meer dan 60% kunst en 
cultuur heel belangrijk vindt voor de ontwikkeling van hun kinderen. Ergens klopt er iets niet. Als culturele sector moet je 
jezelf afvragen, als dit de uitkomst van opinieonderzoeken is. Wat doen wij fout? Kennelijk is het geluid dat ze laten horen 
het goede geluid, maar wordt het niet breed gedragen. Dus speel de bal niet terug naar ons financiers, maar pak de bal op. 
En geef ruimte aan de nieuwe generatie. Het wordt tijd dat iedereen die zich in die cultuursector bezighoudt (van banken en 
overheid tot sector en private fondsen) een nieuwe generatie toe te laten die op een andere manier naar die sector kijkt en er 
mee bezig is. Ruimte creëren waar nieuw denken een ruimte krijgt en zich kan investeren. Dat is denk ik ook een hele 
belangrijke opdracht. Want bij een aantal culturele instellingen werken wat dat betreft mensen die heel goed waren in dat 
oude systeem, maar dat oude systeem gaat niet meer op en dan heb je drie opties.  
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Of je dwingt jezelf om te veranderen en de nieuwe omgeving te omarmen, of als je dat niet kan, moet je overwegen om 
plaats te maken voor een nieuwe generatie of je gaat ten onder. Dit zijn fundamentele vragen die beantwoord moeten 
worden. Daar kunnen wij als externe partijen deels een antwoord op geven, het is vooral de sector die dat moet doen en 
uitdragen.  
 
Hoe wij dat als partijen kunnen ondersteunen.  
Wij moeten dat gaan ondersteunen en faciliteren. Het gaat echt om een lange termijn verandering en meer 
onafhankelijkheid. Uiteindelijk moet het niet zo zijn dat bij de volgende bezuinigingsronde  er weer instellingen verloren gaan, 
omdat ze zich alleen door de overheid laten financieren. Daar gaat het fout. Ondernemerschap is risico’s spreiden. Niet risico 
nemen of behoudend zijn, maar spreiden. Het is niet afhankelijk zijn van één financieringsbron, maar inkomsten uit 
verschillende hoeken. Dus dat is eigenlijk hoe wij er nu naar kijken. Gelukkig zien we daar veel medestrijders in, van 
bedrijven tot de private sector. Dus ik heb ook niet het idee dat we dat moeten veranderen. We zijn een station gepasseerd 
en we gaan het nu echt anders doen. Het zal nooit meer hetzelfde zijn als vijf à tien jaar geleden. Als je dat idee nog steeds 
hebt dan ga je ten onder. Dus dat is interessant voor de komende vier jaar. De instellingen die snappen wat er moet 
veranderen en inspelen op wat er gevraagd wordt, dat die een grotere kans van slagen hebben dan de organisaties die op 
de oude manier doorgaan. Maarja, dat is heel erg vervelend, want tegelijkertijd wil je niet dat cultuur verloren gaat. Dus je 
kan niet alles oplossen, you win some, you lose some. Daar moeten we realistisch in zijn. Dat is waarom wij gezegd hebben 
minimaal 25% eigen inkomsten. Als we dat niet doen, hoe gaat die verandering dan plaatsvinden. En wat ik uniek vind van 
Rabobank is dat je bij andere private bronnen, gaat het om sponsoring, imago, goed voor het eigen bedrijf. Er iets voor 
terugkrijgen wat goed is voor bedrijf. Terwijl vanuit de coöperatie en het coöperatief denken is dat niet zo eens de primaire 
behoefte die vervult moet worden. Het gaat veel meer om iets teruggeven aan die samenleving. En ik denk dat juist dat 
principe ons als twee partijen aan elkaar verbindt. Dat maakt Rabobank een andere partner dan heel andere partijen.  
 
Rabobank heeft geen aandeelhouders. Rabobank wil investeren in haar leden door te investeren in de omgeving van de 
leden, onder andere in kunst en cultuur.  
Maatschappelijk rendement. Dat mensen met geld dat ook belangrijk vinden, eventuele klanten. Er is altijd een eigen belang, 
wij hebben een eigen publiek belang. Omdat wij belastinggeld krijgen, zijn wij er voor de hele stad. Maar daar zitten ook 
Rabobank klanten tussen, even heel sec gezien, botst het nergens. En dan verbaast het mij dat onze werelden vroeger nooit 
echt aan tafel hebben gezeten. We wisten altijd dat jullie bestonden, maar namen geen stappen. Dat vind ik het allerleukste 
van nu, dat de crisis dit soort conversaties en nieuwe ideeën mogelijk maakt. Ik wil nieuwe dingen doen, iets neerzetten waar 
mensen over vijftien jaar nog steeds over praten. Ik zie heel veel kansen.  
 
Ik denk dat het heel belangrijk is. Je kunt op verschillende gebieden samenwerken. Op strategisch beleidsniveau of heel 
doelgericht door een project voor groep 8 te doen. Je kan het helemaal uitgraven, maar je moet elkaar altijd zien te vinden 
op die verschillende niveaus. Daarmee gaat het om die stad. En gelukkig zit één van jullie directeuren bij de Amsterdam 
Economic Board en onze wethouder ook. Ik heb altijd het idee dat er heel veel verbindingen zijn, maar die moeten we nog 
activeren. En dat moeten we zo doen dat ze jouw doel en een bijdrage leveren aan je eigen gebied. Uiteindelijk is 
Amsterdam daar klein genoeg voor. Iedereen kent elkaar. Dat is hoe wij er nu in staan en ik kijk uit naar de komende jaren.  
 
Misschien nog wel handig om te weten. Ik hou me deels met instellingen bezig, festivals en literatuurinstellingen en de 
ondernemersacademie die hier zit en internationalisering. Dus ik ben al een tijdje bezig om te reflecteren hoe doet 
Amsterdam het nou en de Nederlandse cultuursector. En ik ben echt van mening dat de Nederlandse sector één van de 
weinige sectoren is geweest die meteen heeft gezegd we gaan het anders doen. Heel veel veerkracht en daar ben ik enorm 
van onder de indruk. Je leest wel eens berichten over hoe slecht het hier allemaal is, maar in alle eerlijkheid vind ik echt dat 
de Nederlandse sector zich er niet bij neer heeft gelegd. Je ziet veel initiatieven. In andere landen moeten ze het wiel nog 
opnieuw uitvinden. Als overheid moeten we kijken of we daar nog een vliegwieleffect van kunnen creëren. Als je het mij 
persoonlijk vraagt, zou ik als bank minder een groot geldpotje neerzetten voor projecten, maar denken van kan ik mijn geld 
op die manier inzetten, dat over een tijdje minder instellingen geld nodig hebben voor projecten. En wie weet gaan we dat 
hier bij de overheid ook doen. Misschien is het subsidiebeleid over tien jaar alleen nog maar leningen, investeringen. Daar 
zijn enorm veel ideeën over. Niet klakkeloos subsidie geven, maar incentives en instrumenten inzetten, zodat we het 
gedeeltelijk terugkrijgen of rendement oplevert. Daar zouden wij weer heel veel van kunnen leren van bijvoorbeeld een bank. 
Ik zie enorm veel stof ter discussie en ideeën uitwisselen. De verbindingen zijn er, je moet alleen nog op een knop drukken 
om de juiste te activeren. Dat heeft te maken met karakters en mensen die durven. Daar hoop ik er een van te zijn.  
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Kunsten ’92 – Marianne Versteegh  
 
De eerste is eigenlijk heel breed. Wat ziet u als huidige trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele sector?  
Nouja, je ziet de markt steeds verder flexibiliseren. Je ziet bij IN Cultuur natuurlijk ook hè, het is gericht op zelfstandige 
ondernemers. Je ziet eigenlijk dat er steeds meer mensen zelfstandig iets gaan ondernemen en dan ook vaak wel 
aansluiting zoeken in groepjes. Dus dat ze wel met een klein clubje, in een soort coöperatieverband. Dus er zijn wel heel 
veel mensen op zoek naar nieuwe vormen om toch weer krachten te kunnen bundelen vanuit die zelfstandigheid en van 
daaruit hun beroep uit te oefenen. Dat zie je heel veel gebeuren. Dat is één van de trends. Je ziet dat er, ook door de 
overheid gestimuleerd, veel nadruk komt te liggen op cultuureducatie op lagere scholen en hopelijk ook middelbare scholen. 
Daar is nog altijd een discussie over hoe zich dat gaat uitkristalliseren. Daar zit veel focus op zeg maar. En als je het hebt 
over podiumkunsten met name dan zie je wel dat het middensegment is eigenlijk een beetje verdwenen. In Amsterdam is er 
nog wel een compenserend beleid. Dus aan de onderkant denk ik dat er wel behoorlijk wat nieuwe kleine groepjes gaan 
ontstaan en dan heb ik het vooral over de podiumkunsten. En verder zie je ook wel in Amsterdam dat de creatieve industrie, 
dus de kleine creatieve bedrijfjes ook bestaan vaak uit meerdere componenten van cultuur, dus allerlei dingen bij elkaar. 
Daar zit wel echt groei in, dat neemt toe. Dus daar waar toegepast. En je ziet dat mensen ook steeds meer, ja, een 
gemengde beroepspraktijk proberen te ontwikkelen. Dus die doen toegepaste dingen, autonome dingen, die doen, die cross-
overs tussen verschillende terreinen wordt steeds groter. En ook veel combinaties. Werken voor bedrijfsleven, voor 
onderwijs, voor zichzelf, voor eigen projecten. Dat zie je wel veel. Tenminste dat is wat ik van alle kanten hoor eigenlijk.   
 
En kijkende naar de toekomst. Heeft u een beeld over hoe de Amsterdamse culturele sector zich zou moeten ontwikkelen?  
Nou ik hoop echt van harte dat die bedrijvigheid van onderaf, dat die doorzet. Daarvoor is het wel heel erg van belang dat, 
bijvoorbeeld hè de discussie gaat toch weer spelen in de filmtop zo heet dat dan in Den Haag waar besloten zal worden of 
waar in ieder geval hopelijk uit zal komen dat die sector wel ook gebruik kan maken van stimuleringsmaatregelen om te 
zorgen dat er in ieder geval meer dan schilproductie in Amsterdam en omgeving in Nederland enigszins weer gestimuleerd 
moet gaan worden, want het is nu. Op dit ogenblik gaat het eigenlijk heel slecht met de Nederlandse filmproductie, omdat ze 
niet kunnen concurreren met het buitenland. Dus daar moet wat gebeuren. Ik hoop dat de regering dat doet, dat 
economische zaken dat ook doet. Ik hoop ook dat vanuit overheden wordt gezien dat de creatieve industrie grote kansen 
biedt voor onze economie en dat ze daar hun beleid op aanpassen. Dat hoop ik. Dat vind ik belangrijk. En ik vind het 
belangrijk dat er toch ook voor talentontwikkeling en dan heb ik het met name over studenten die van academies afkomen, 
conservatoria, kunstacademies en theaterscholen afkomen dat die wel de gelegenheid krijgen om een beetje in een 
beschermde omgeving zich verder te ontplooien. Dat hoop ik dat dat wel. Daar is hard in gesneden, ik denk te hard en daar 
zijn veel het wel mee eens. Maar daarmee is de oplossing nog niet in gevonden en ik hoop wel dat daar wat gebeurt.  
 
En wat zijn ontwikkelingen die daar aan bij kunnen dragen?  
Nou dus je hebt in de cultuursector steeds meer mensen die als zelfstandige werken, nou die voorwaarden voor ZZP’ers zijn 
niet zo best. Dus daar zou sociale zaken wat mee kunnen doen. Financiën kan er wat aan doen, dat speelt nu op dit 
ogenblik ook, omdat die ZZP regeling dat heeft met winstboxbelasting te maken. Dus juist voor de kleine ondernemers zijn 
die ontwikkelingen niet gunstig. Daar moeten nog genoeg besluiten definitief over genomen worden en nou wij proberen te 
voorkomen dat die heel negatief uitpakken voor juist de kleine ondernemers.  Want dat zijn er juist in de kunstensector de 
meeste. Dus dat proberen we. Nou je ziet wel, vorige week, hoe heet ze van het Prins Bernhardfonds ook nog op de radio 
dat toch door nadruk meer aandacht voor geven om cultuur. De geefwet en de oproep vanuit de overheid om als private 
partijen meer in de financiering te gaan doen. Dat dat er bijvoorbeeld bij het Prins Bernhardfonds toe heeft geleid dat er veel 
meer fondsen op naam gekomen zijn en dat zijn dan particulieren die besluiten om een deel van hun vermogen daarvoor 
beschikbaar te stellen en die kunnen dan ook zelf bijvoorbeeld zeggen van ik stel mijn geld beschikbaar om één of twee 
studenten per jaar een postacademische opleiding te laten volgen of een talentvol musicus de gelegenheid te geven om een 
jaar in het buitenland te sturen. Ik hoop echt dat daar, dus vanuit de private sector ook echt invulling aan gegeven gaat 
worden en daar zou de Rabobank ook een belangrijke rol in kunnen spelen. Zo zag ik bijvoorbeeld vorige week was de 
heropening van de Jan van Eyk academie in Maastricht, eindje weg, maar hier heb je de Rijksakademie en dat is een beetje 
vergelijkbaar. En in Maastricht hebben ze dus, ook door de bezuinigingen, externe financiering moeten zoeken om de 
academie overeind te houden en daar hebben ze dus nu zo’n combinatie van Rijk, provincie, gemeente en private partijen 
die dan gezamenlijk er voor zorgen dat het aanbod enigszins op orde blijft.   
 
Rabobank Amsterdam heeft een samenwerking met de Rijksakademie, met name voor RijksakademieOPEN als het open 
wordt gesteld voor publiek. En dit gaat over financiële middelen, maar qua kennis en expertise bij private partijen. Hoe kijkt u 
daar tegenaan?  
Wat ik net zij van de filmindustrie, daar van zie je dat Nederland eigenlijk op het gebied van de film, de creatieve industrie, 
eigenlijk best wel goed zit. Bijvoorbeeld degene die voor de film Life of Pie voor beste visuele aspecten een Oscar kreeg was 
een Nederlander die hier aan de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten heeft gestudeerd. Er zijn in Nederland hele goede 
specialisten op het gebied van technische aspecten, zoals camera. Daar staat Nederland om bekend en die mensen spelen 
ook een belangrijke rol in het onderwijs vaak. Dus ik hoop dat we daar, door te zorgen dat het productieklimaat wel op peil 
blijft, dat die mensen in Nederland blijven investeren.  
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Het is echt belangrijk, dat vergeten die overheden ook nog vaak, dat dat productieklimaat op peil blijft. Op het moment dat jij 
ergens in een stad een hogeschool hebt staan en je hebt daar een paar grote culturele instellingen en je hebt daar goede 
voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld design en film, zo’n filmmuseum hier met een enorm restauratiecapaciteit. Dan 
heb je een aantal expertises bij elkaar die ook aan het onderwijs een impuls geven, die er voor zorgen dat mensen uit het 
buitenland hier naartoe komen en zo’n Rijksakademie heeft natuurlijk al heel veel ervaring. Er kwamen heel veel studenten 
hier studenten uit allerlei delen van de wereld, die gingen weer naar huis met een adresboek vol vrienden uit Nederland, 
mensen van galerieën of weet ik veel wat en die zorgden dan voor een internationaal netwerk wat voor iedereen heel goed 
is.  
 
En hoe kijkt u aan tegen productie en consumptie. In hoeverre zijn culturele organisaties bezig met hun afnemers? 
Amsterdammers, Nederlanders en toeristen?  
Hoe kijk ik daar tegenaan. Nou, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk dat dat iets is wat in mindere mate ook wel 
door instellingen met succes wordt uitgedragen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de bezoekersaantallen van sommige musea op 
dit ogenblik, die zijn zo gigantisch gestegen. Dan denk ik dat daar wel heel succesvol in geopereerd wordt. Ook zelfs het 
muziektheater denk ik hier, Stopera. Hoewel het daar nogal eens een beetje wisselt. Ik zie dat daar de inspanning om het 
beter te doen en te zorgen dat het publiek zich goed kan identificeren met wat deze stad te bieden heeft dat dat wel beter 
wordt. Het viel me wel op, ik weet niet of je gisteravond ook hebt zitten kijken naar die documentaire van het 
Concertgebouworkest. Nou, dat vond ik al heel leuk dat ze ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het 
Concertgebouworkest een documentaire hebben laten maken of die heeft de Avro gemaakt. Maar er was ook een van die 
mensen, die zei dat ook, ja, eigenlijk zijn ze zich in Nederland. In het buitenland is het echt het toporkest van de wereld, het 
beste orkest van de wereld. Dat, daar is men zich in Nederland helemaal niet zo van bewust. Het heeft ook wel weer wat 
vind ik, maar tegelijkertijd denk je ook van wel wees er wel zuinig op, want. Dus dat is, dat merk je hier wel. Men heeft niet 
altijd in de gaten wat voor goud we hier in Nederland hebben en dat is, dat heeft. Ja, waar heeft het mee te maken? Deels 
met de instellingen zelf misschien een beetje, maar ook vooral met de Nederland. Ik kan het niet zo goed inschatten, maar er 
is wel veel meer aandacht voor dan een aantal jaren geleden. Omdat het nodig is, omdat subsidiegevers daar naar vragen, 
omdat men vindt dat de omgeving zich moet kunnen herkennen in culturele instellingen om het draagvlak te vergroten. 
Zorgen dat educatie, dat kinderen komen. Dat wordt opgepakt door de mensen.  
 
En wordt het op dit moment ook voldoende gedaan of kan er volgens u nog meer ingespeeld worden op bijvoorbeeld de 
allochtonen en het toerisme in Amsterdam? 
Dat vind ik moeilijk, dat weet ik niet zo goed. Dan zou je bij het bureau van toerisme moeten informeren. Ik heb bij musea af 
en toe wel dat ik denk ik ga er niet naartoe, want je kunt over de hoofden niet lopen of ik wil er niet heen, want ik denk het is 
er te druk. Ik wacht wel even en dan ga ik weer niet. Dat heb ik nu een aantal keer meegemaakt, zeker in de winter. Dus dat. 
Dat heb ik ook meegemaakt. En voor allochtonen. Ja, daar. De Amsterdamse gemeenschap in de breedte, daarvan denk je 
inderdaad van dat volgens mij zou je daar met goede educatieve programma’s moeten werken, maar daar stel ik me 
bescheiden op. Ik heb de cijfers niet en het zou best kunnen dat op dat gebied veel meer gebeurt dan wij weten.  
 
Maar in ieder geval investeren in de basis door cultuureducatie. En in welke mate kunnen bedrijven een partnership aangaan 
met een culturele organisatie? 
Dat lijkt mij. Ik denk dat dat. Dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf van de match die je dan maakt, maar het is denk ik ook 
vaak heel erg van waarde als een gever zich identificeert met degene aan wie die geeft en daar ook als een soort van 
ambassadeur voor kan optreden of iets kan doen, waardoor er niet alleen iets gegeven wordt, maar ook investeert in het 
bedrijf. Daar kan ik me van alles bij voorstellen en ik denk dat dat heel goed zou zijn.  
 
Heeft Kunsten ’92 ook geld te verdelen  of alleen advies? 
Kunsten ’92 is geen fonds en is vooral gericht op de overheid van wat gebeurt daar en hoe kan het beter. We zijn gericht op 
wat doen instellingen zelf en hoe kan dat beter. En we proberen het belang en de waarde van kunst en cultuur over de 
voetbrug te brengen op bij de economie en vooral ook de ambtenaren en politici. We hebben bijvoorbeeld de B&G Erfgoed 
prijs, dat is een prijs die. De Bank Nederlandse Gemeente financiert dat en die prijs die reiken we één keer in het jaar uit aan 
de gemeente met het beste erfgoed beleid. Daarnaast hebben we vorig jaar een agenda opgesteld vlak voordat het kabinet 
viel, toen we nog niet wisten dat hij ging vallen, maar wel wisten dat we een breder debat wilden voeren over kunst en 
cultuur. Dus dat zijn de dingen die we doen. Nou, IN Cultuur dat programma voor makers. Daarmee proberen we in ieder 
geval te stimuleren dat er een platform komt voor, een netwerk van zelfstandigen die ook op een nieuwe manier gaan 
functioneren straks of al doen in die culturele sector. Dat zie je al heel lang bij jonge makers. Zij zijn al heel lang op zoek 
naar een gemengde beroepspraktijk. Zij proberen om dingen te combineren, te zorgen dat ze niet afhankelijk te zijn van 
subsidies. Daar zie je allerlei mengvormen ontstaan.  
 
U ziet daar ook echt verschillende tussen de oude- en jonge generatie?  
Ja, dat vind ik lastig, maar ik denk het wel. Ik denk wel dat er steeds meer mensen rondlopen. We hebben bijvoorbeeld ook 
jongeren die van een academie afkomen en zoiets hebben van nou, ik ga niet wachten tot er iemand op mij afkomt of tot ik 
eindelijk die subsidie ontvang.  
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Ik begin gewoon met een clubje iets te doen of in m’n eentje en dan probeer ik het wel op verschillende manieren te 
financieren. Moet ik zeggen dat het vroeger ook al gebeurde, maar nu waarschijnlijk wat vaker. Dus helemaal nieuw is het 
niet, maar je ziet wel meer dat mensen niet automatisch denken van oh dan krijg ik wel geld van de overheid voor dit of dat. 
Maar dat is er gewoon niet meer. Je ziet wel dat mensen allerlei dingen doen en dan op een gegeven moment wel denken 
dan moet ik dan op het goede moment wel zo’n projectsubsidie binnen zien te slepen. Ergens is er toch een stip aan de 
horizon. Ik hoop dat er ergens toch een moment komt waarop ik dat dan toch krijg. Ik hoop ook wel dat dat besef voor de 
ontwikkeling van veel mensen toch belangrijk is om een beetje overeind te blijven. Anders zou het wel heel hard zijn.  
 
De meeste vragen zijn wel beantwoord. Ik weet niet of u verder nog vragen of opmerkingen heeft? 
Ik ben benieuwd wat je er mee gaat doen. En ik vind het leuk om op de hoogte te worden gehouden van wat je er mee doet. 
En ook hoe zich dat bij de Rabobank gaat ontwikkelen. Ik ben ook wel erg benieuwd welke prioriteit ze gaat stellen de 
komende jaren. En als we een keertje wat voor de Rabobank kunnen betekenen.  
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Shout! Partners in Cultuur – Annette Schautt 
 
Misschien is het leuk als jij even vertelt wat jullie organisatie doet?  
Wij zijn een bedrijf, ondernemers noemen we ons, cultureel ondernemer. Wij, korte voorgeschiedenis, komen uit de culturele 
sector in zoverre dat we heel vaak zakelijk leider waren of directeur van Orkest Nederland en allerlei muziekensembles. Ik 
heb verschillende festivals, soms alleen de zakelijke kant, geleid, soms de algehele leiding gehad, dus ook de 
programmering. Veel ook met educatie, beetje community art, participatie, dat soort aspecten, dus niet alleen maar in de 
hogere regione van de ensembles, soms in de niche van de hedendaagse muziek die best lastig was. Dat is de achtergrond. 
Dan heb ik een paar jaar lang twee gebouwen in het Westerpark geëxploiteerd. Heb ik echt als bedrijf ingezet bij een 
openbare aanbesteding. Verhuurd, dingen zelf in geprogrammeerd, maar echt als ondernemer, ik moest daar ook pacht voor 
betalen. Als vervolg daarop ja, hebben we ons wat meer op ondernemerschap gericht. Je zou kunnen zeggen we zijn een 
minimale concurrent van Cultuur-Ondernemen, maar Cultuur-Ondernemen is een instituut met subsidie en wij zijn 
ondernemers. Wij hebben een paar dingen die wij heel nadrukkelijk zeggen. We zijn vanuit kunstenaars die twee gebouwen 
een netwerkbijeenkomst voor culturele ondernemers gestart en wij hebben in vervolg daarop, merkte we dat de behoefte 
was er altijd al wel, maar die groeit nu ook nog, want iedereen is moe. En de groep ZZP’ers, de culturele sector is de sector 
met het grootste aandeel ZZP’ers, 75% van de mensen in de culturele sector is ZZP’ers. Dat is echt ongelofelijk, die groep is 
groeiende. Dat is van alle branches, de culturele sector is natuurlijk niet de grootste sector van ondernemingen, maar het is 
ook zeker als je naar Amsterdam kijkt iets van 10%, niet te verwaarlozen. Het is in sommige steden behoorlijk hoog. Als je 
dan denk 10% van Amsterdam en daar 75% van, dan zijn dat aantallen. En vooral, vaak waren de ZZP’ers beeldende 
kunstenaars, vanzelfsprekend ZZP’ers, zelfstandig. Maar wat nu in een klap gebeurt is dat al die muziekdocenten die 
daarvoor bij een muziekschool in dienst waren nu ook allemaal ZZP’ers zijn. Ze worden er allemaal uitgegooid. En dan komt 
er nog bij dat heeft wel raakvlakken met waar je mee bezig bent, dat heel veel organisaties hun vaste medewerkers de deur 
uit gooien. Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld, ik ben met Kunsten ’92, dat is een belangenorganisatie. Daar hebben we al 
langer gesprekken mee. Wij merken en zij merken ook, dat zal ze dan ook verteld hebben, dat hun achterban verandert. Zij 
vroegen zich juist af, en dat hebben ze aan ons gevraagd kunnen wij daar iets aan doen, hoe gaan we om met die ZZP’ers. 
Want een voorbeeld, ik heb vorig jaar een onderzoek gedaan voor festivals in Amsterdam, hoe zij de back-office samen 
zouden kunnen opzetten. Daar merkte ik dat veel van die festivals niemand meer in dienst hebben. Zelfs de zakelijk leider 
van het over het IJ festival is ZZP’er. En de producenten ZZP’er. Sommige festivals hebben misschien nog één of twee 
stafleven die door het jaar heen zijn, maar alle andere komen pas als het festival begint. En daar wilden ze misschien ook 
kijken of ze hetzelfde personeel zouden kunnen overnemen, dat ze ook een jaar lang werk hebben, maar heel veel werken 
inmiddels zo. En dan zie ik ook vaak dat dezelfde festivals dezelfde medewerkers hebben, maar dan als ZZP’ers. Liever zo 
voor het festival werken en het in leven houden dan dat het weg is en zij dat werk niet kunnen doen.  
 
Zie je dan ook dat ze allemaal in principe veel breder dingen gaan doen? Stel je hebt een theatermaker, maar die zich niet 
alleen op theater richt, maar ook breder gaat kijken? 
Ja, maar alle acteurs zijn net bezig en willen bedrijfstrainingen geven. En ondertussen hebben de bedrijven juist ook alles 
wat extern gebeurt de stop op gezet. Die acteurs worden echt wel breder, maar het is net een beetje de verkeerde tijd.  
 
En kijkende naar huidige trends en ontwikkelingen. Wat zie jij als trends en ontwikkelingen binnen de Amsterdamse culturele 
sector?  
Nou, ik denk nog steeds samenwerken. En wat ik opvallend vind is dat we, dat is een kwestie van samenwerken, want de 
afgelopen jaren hebben we tegen al die culturele instellingen gezegd dat ze zo uniek moeten zijn, vooral meer aan marketing 
moeten doen en moeten onderzoeken waarin ze anders zijn dan anderen en nu zeg je tegen diezelfde organisaties ja, je 
bent misschien wel anders dan die andere, maar je moet nu meer samenwerken met degenen die anders zijn. Dus dat botst 
ook weer. Ik weet van een gerenommeerd festival die zeiden letterlijk, maar ik wil helemaal niet dat mijn kaartje dat daar op 
staat dat ze met dat kaartje met korting bij dat andere festival binnen kunnen, want daar is mijn doelgroep niet bij gebaat. We 
hebben die doelgroep kostbaar opgebouwd en de kwaliteit van dat andere festival is toch net wat minder, dus dat soort. Dan 
willen we liever met een beeldende kunst instelling samenwerken met hetzelfde niveau en daar wat mee doen. Dus 
samenwerken, maar samenwerken vergt heel veel creativiteit en samenwerken binnen culturele organisaties, 
kostenbesparing natuurlijk, daardoor samenwerken. Maar ook samenwerken met bedrijven en wat ik merk, volgens mij is dat 
alleen voor de grote weggelegd dat is de indruk dat je echt een soort sponsorcontracten kunt maken. Vroeger kon je ook nog 
wel eens bij een bedrijf aankloppen en als je een gek en enthousiast verhaal had, dan krijg je dat sponsorgeld. Maar nu 
hebben de bedrijven ook allemaal, het is niet meer we geven even, het is we hebben een sponsorbeleid en dat is zo afgetikt 
en zo afgekaderd, dat je daar als kleintje waar je die kennis nooit zo goed kunt opbouwen niet meer aan hoeft te beginnen, 
want je komt er toch niet tussen. Dat is voor de grotere weggelegd, die dan passen bij hun imago en alle die losse 
ensembles en die kleinere bedrijven die vinden elkaar volgens mij meer in natura, maar daar vloeit volgens mij niet meer 
veel geld heen en weer. Dat hoeft de culturele sector denk ik ook niet te verwachten, al denken sommige nog steeds ik wil 
een sponsor, maar volgens mij gaat het woord sponsor er uit of zo. Dat geldt nog voor het Stedelijk Museum, die hebben 
nog een sponsor of zoals jullie ook gewoon hebben als Rabobank. Je zegt het al, dat staat al vast. Dan denk ik typisch, dan 
kun je er niet meer tussen komen. Dan kun je nog bij die kleinere voor €3.000 bedragjes aankloppen, maar daar heeft een 
toneelgezelschap dat geen structurele subsidie krijgt, heeft daar helemaal niets aan.  
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Daar begin je niet meer aan, voor € 3.000. De allerkleinste hebben daar misschien nog wel wat aan, maar zelfs het festival 
wat ik in Oost deed daar is € 2.000, wat kan je met € 2.000? Eén artiest op een podium voor een half uur arrangeren ofzo, 
maar daar heb je geen organisatie voor. Dus dat sponsording is, sponsoring is volgens mij voor de grote qua beleid en 
kaders en voor de rest ontstaat er een soort ruilhandel. Doe jij dit, doe ik dat en misschien kunnen we wat samen, maar met 
gesloten beurs. Dat denk ik.  
 
En kijkende naar de hele keten van de culturele sector. De humuslaag, de creatieve laag en de toplaag. Hoe kijk jij aan 
tegen de verhouding daar tussen en alles wat daar tussen zit? 
De overheid heeft met een botte bijl die middenlaag weggeslagen. Wil een soort top, terwijl ze jarenlang hebben verzuimd 
die top echt te laten groeien en ook vergeleken met Engeland, Duitsland en Frankrijk is de top. Ik bedoel het Concertgebouw 
is natuurlijk wel top daar niet van, maar als je kijkt wat een musicus bij het Concertgebouw verdient dan verdient ie nog 
steeds minder dan de helft dan bij de …. Zo goed zijn ze niet voorzien. En het stedelijk heeft echt bij lange na, geen tiende 
van het budget van het Tate Modern, de top. Nederland wil ook de top zijn, maar altijd voor een dubbeltje op de eerste rij 
zitten. Maar ze geven aan te investeren in de top, nouja, dat vind ik ook nog geen investering. Het totale budget is in 
Nederland nog geen € 1 per belastingbetaler, in Duitsland en Frankrijk is dat € 2,50. Duitsland heeft afgelopen jaar € 100 
miljoen er bij gedaan in de kunst en cultuur sector, lang leve de crisis, wij investeren in kunst en cultuur. Het is maar wat je 
waardeert en hier is gewoon de helft eruit gegaan. Met als gevolg, de top willen ze blijkbaar houden, maar is vind ik ook nog 
niet voldoende gevoed en dat zal je ook niet lukken hier. En de middenbouw, alles wat juist vernieuwing inzit, creativiteit, 
waar flexibiliteit ook een beetje in zit dat valt weg. Vooral productiehuizen, mensen als een Pierre Bokma of weet je die 
acteurs die eerst via productiehuizen een kans kregen om zichzelf te ontplooien, dat is nu weggevallen. En nou dat wordt 
schrijnend. Ik denk dat in de toekomst, het is sowieso al een globale markt natuurlijk, maar dat in Nederland de 
talentontwikkeling, er is nu al zo’n uitstroom naar bijvoorbeeld Berlijn, ze trekken weg. En het beroep van kunstenaars zelf, ik 
ben naar een bijeenkomst geweest in De Balie waar ik Joop van den Ende sprak en toen waren net alle bezuinigingen 
bekend, het was een treurige sfeer. En er was weer een actrice die op stond en zei maar wij laten ons toch nooit in de 
geschiedenis kunstenaar om, wij gaan er toch weer voor. Toen dacht ik ja, dat is waar, dat is ook het leuke aan de sector. 
Maar, zij kan het doen en zij gaat het ook doen, want zij is 25, ongetrouwd, heeft geen kinderen en een huurhuis van € 350. 
Maar zodra je 35 bent, je wilt een kind en je hebt misschien een hypotheek, dan moet je dus uit het beroep stappen. Ik denk 
dat het kunstbeoefeningsberoep, de beoefenaar die het nog doet als opleiding dat je of naar het buitenland moet als je 35 
bent of je moet zijn doorgebroken of je houdt ermee op. Want alle muziekschooldocenten die in orkesten zaten, ze kunnen 
niet doorkabbelen voor € 40 per uur en dan kun je niet eens een goede 40-urige werkweek maken. Ja, het is net als, ik heb 
klassieke zang ooit gestudeerd, de meeste daarvan het is toch een soort van die trouwen dan en hebben een man die een 
goede baan in het bedrijfsleven heeft. Het wordt een leuke hobby of je stopt ermee.  
 
En als gevolgen voor de toekomst dan? De culturele sector zorgt voor.  
Joh, wat maakt het uit. Dan krijg je gewoon in de muziek Japanners, Fransen, ik bedoel het is toch een heel internationaal 
gebeuren. Je krijgt misschien eenzelfde soort verschijnsel als in de bouw, van Polen zijn goedkoper en wie er toe bereid is 
het daarvoor te doen. Het zal wel doorgaan natuurlijk, maar het is de vraag of je het nog als sector beschouwd. Een 
kunstenaar verdient al jaren minder dan een loodgieter, maar het wordt steeds minder. Waar vind je, in Duitsland en 
Frankrijk daar is kunstenaar een eervol beroep. Daar ben je trots op als land en wil je koesteren. Dat wordt anders.  
 
Hoe zou je Amsterdammers meer kunnen betrekken bij het belang van kunst en cultuur? 
De sector verwijdt zich een hele tijd al van dat ze onvoldoende hebben gedaan de afgelopen jaren om de waarde van kunst 
voor het voetlicht te brengen. Ik denk voor een deel is dat waar, want zo zit het hier in de samenleving. Je moet het de hele 
tijd tonen en je kunt zeggen dat is op zich de grap dat meer van de helft van de Nederlanders vindt dat je op kunst en cultuur 
moet kunnen bezuinigen en dat het helemaal niet belangrijk is. Maar ondertussen gaan Dancing with the stars, zingen met, 
hoe al die programma’s op televisie heten, dat scoort als een tierelier. Dat zijn ook kunstvormen, maar mensen zien daar een 
scheiding in. Die denken die kunst is elitair, dat willen we niet meer. Maar dat wat we op televisie hebben is goed. Het 
niveau, kan je daar nog wel een brug slaan? Dat zou ik nog wel een uitdaging vinden. Je moet wat meer voor draagvlak 
zorgen, maar het zit niet in de cultuur van dit land. Dat gaat ook niet zomaar lukken. Amsterdam heeft daar nog een beetje 
een andere houding in, wat intellectueler publiek. Maar ik heb ook een keertje in Almere wat gedaan, over het algemeen veel 
lager opgeleid. Net als in heel Nederland in de Schouwburgen cabaret en verder niets. Moet ik wel naar cabaret. En de weg 
die hier Nederland in heeft geslagen is dat alles participatie. Iedereen is kunstenaar. Dat is de weg van het betrekken om ze 
daarmee dichter bij de kunst te brengen. Maar dan krijg je een soort, de tendens van Dancing with the stars is dat iedereen 
een ster kan worden en iedereen kan ook alles, maar uiteindelijk leidt dat er niet toe denk ik dat de waarde  van de betere 
kunst dat die brug wordt geslagen. Ik denk dat dat een wereld op zich wordt. Maar ook die werkveldcursussen en community 
art. Een ding is zeker, de schietlesjes, kunst wordt als instrument gezien. Prima, maar wat denk ik ook cruciaal is en dat zie 
je ook in landen als Engeland en Duitsland. Het moment dat de basisopleidingen op scholen. In Engeland heeft een paar 
jaar ieder kind een jaar lang instrumentale les gekregen met als gevolg dat er enorm veel jeugdorkesten zijn ontstaan en 
gegroeid. En hier in Nederland zeggen we nee we moeten rap geven. Niet met moderne vormen de kinderen tegemoet 
komen. Maar daar is het gewoon, welke achtergrond je dan ook hebt, je vindt het fantastisch om met een groep te spelen in 
een orkest, omdat het normaal is.  
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En als je dat geleerd hebt, denk ik, dat je later ook makkelijker naar een orkest kan luisteren. Maar die kloof hier tussen wat 
je op school leert en wat normaal is in de dagelijkse opvoeding en wat mensen willen. Die kloof om naar een museum te 
gaan later of naar het Concertgebouw is te groot.  
 
Zijn er wel mogelijkheden om dat toegankelijker te maken?  
In denk dat het je als land waard zou moeten zijn om te investeren in goede kunstopvoeding. Hier in Nederland is alles op 
economie gericht en gister zei ook iemand tegen me het is voeding voor de ziel. Het menswaardig bestaan is meer dan 
economie. Je hebt toch wat extra’s nodig en dat vind ik nou juist wat beschaving uitmaakt. Dat je meer bent dan alleen maar 
handel of economie. Als je daar meer mee wilt dan moeten we ook kunnen zeggen wij vinden dat we daar als land in moeten 
investeren. En als die voedingsbodem er is, dan heb je het ook alweer over bodem, maar als kinderen allemaal wat geleerd 
hebben, dan hoef je later. Dan is die kloof wat, want nu wordt die verantwoordelijkheid bij de ensembles en podia gelegd. 
Jullie moeten meer doen aan marketing om mensen binnen te halen. Maar welke mensen binnen halen als ze nog nooit bij 
een concert zijn geweest. Hoe haal je die binnen? Dus die verantwoordelijkheid vind ik, daar is de creatieve sector druk mee 
bezig, terecht op zich, maar meer mee te doen dan creatiever mee om te gaan. Participatie, ze doen van alles, maar het is 
ook een beetje raar om dat bij die sector neer te leggen. Daar is voor mijn gevoel vroeger al wat mis gegaan. Het moet én 
én. Dus niet als er geen voedingsbodem is en geen begrip voor kunst dan aan de sector vragen doe er maar wat mee. Het 
land, niet alleen de overheid, moet hier wat mee doen, wat is het je waard? Als ik zie dat in sommige landen extra wordt 
geïnvesteerd in kunst en cultuur. Dat zal wel voor een groot deel de overheid hebben gedaan, maar ik weet dat het 
bedrijfsleven het daar mee eens is, die zijn daar trots op en dragen daar vast ook wel toe bij, maar toch weer in de uitingen. 
Het bedrijfsleven zal waarschijnlijk niet zo snel de opvoeding van kinderen stimuleren, maar meer de culturele uitingen. Dus 
in die zin ook de basisontwikkeling. Geestelijke ontwikkeling is voor mijn gevoel toch ook wel in stand te houden.  
 
Dus daar zou op dit moment in geïnvesteerd moeten worden, wil een nieuwe generatie de waarde van cultuur erkennen? 
Ik denk dat als je hier in investeert dat je dat later terugverdient. Of in cultuur of in passies. En verder gaan. Ik denk dat 
creativiteit dat dat hier door kunst is zo’n andere vorm. Is ook bewezen hè, kinderen die muziek maken scoren algemeen op 
andere toetsen beter. Kunnen opeens ook beter rekenen. Daar zijn hele onderzoeken naar geweest. Dat heeft er mee te 
maken dat in je hersenen, blijkbaar zegt men, je verschillende manier van denken kent. Als je alleen maar op rekenen en 
eendimensionaal, maar doordat je juist even op een andere manier noten lezen, concentreren, worden vaardigheden 
ontwikkeld die blijkbaar bevorderlijk zijn voor andere.  En ik vermoed dat ook als je schildert en met je creativiteit ook 
vaardigheden op doet die je later als competenties in het bedrijfsleven of waar je ook zit ook wel fijn zijn in plaats van alleen 
maar eendimensionaal. Economie, rekenen en winst. Crisis vraagt om creativiteit. Dus het is niet alleen maar kunst en 
cultuur als een soort vrijetijdsbezigheid waarbij je naar een museum gaat. Ik denk dat het echt een soort menselijke 
basisbehoefte is om op een andere manier te worden geïnspireerd. Dus ik ben er niet voor dat je maar investeert. Je kunt 
gaan zwemmen in je vrije tijd of naar een concert gaan, nee kunst doet echt iets meer met de mens, daarom vind ik het 
belangrijk.  
 
En kijkende naar de toekomst. De ideale Amsterdamse culturele sector. Is dat in principe dat die waarde van kunst en 
cultuur wordt ingezien of is het meer? 
Ja, want ik noem je een voorbeeld en dat vind ik echt zoveel zeggend. Ik was directeur van het JeugdOrkest Nederland, dat 
is al een paar jaar terug. Wij hebben concerten voor ABN Amro Private Banking verzorgd in Groningen in de grote 
concertzaal. 1.100 mensen publiek voor hun Private Bankers, dus daar zat goed nou. En wij zaten daar als orkest, 85 man, 
twee bussen, een dirigent en alleen al honorarium voor de busreis en alles, transport van de instrumenten, flinke kosten. 
€5.000 kregen we ervoor en we hebben het jaren voor die prijs gedaan. Op een gegeven moment zei ik wij zitten onder druk, 
we kregen minder subsidie en ik zou het toch fijn vinden om wat meer, om tenminste de kosten te dekken. Want het was 
eigenlijk van de gekken dat het JeugdOrkest subsidie kreeg voor talentontwikkeling, ze moesten leren optreden en 
samenspelen. Maar indirect heeft oma bijgedragen aan het concert voor Private Bankers. Maargoed toen ik meer wilde was 
meteen duidelijk dat ze ons zouden vervangen door een kleiner of regionaal orkest, terwijl we erg goed waren, klanten waren 
tevreden, helemaal super, niveau was top. Wij hebben een avondvullend programma gedaan, de dirigent met toelichting, 
heel leuk verhaaltje. Totdat ik erachter kwam dat ze meer uitgaven aan de chocolade bonbons en zo is het. Kunst is het 
extraatje. En zo wordt, waarde is ook, die ABM Amro. Het is een realiteit dat ik niet meer kon eisen, maar ik werd natuurlijk 
enorm boos. Ik zou willen dat iedereen wat meer de waarde er van in ziet. Nu moet de waarde alleen komen van de 
toegangskaarten. Een operakaart kost € 60 en dan vind je dat kunst af en toe te elitair is als je met z’n tweeën gaat en je 
moet er ook nog een oppas erbij nemen. Dat kan niet. Dan wordt het vanzelf elitair. Dat zijn de goedkoopste kaarten in 
Nederland. In andere landen begint dat bij een tientje, maar dat gaat wel door tot € 300, in Nederland maar tot € 160.  
 
Hoe zou er op dit moment dan nog? 
Hoe zou het in Amsterdam? Nouja, Gehrels probeert het een beetje, juist met onderwijs op basisscholen integraal. Ik vind 
nog steeds dat er geld moet komen voor buitenschoolse educatie, want dat is. Ik heb onlangs een cultuurambtenaar in 
Almere horen zeggen, letterlijk, dat het toch ook niet zo kan zijn dat de overheid de pianoles betaalt van hoogopgeleide 
mensen. En toen dacht ik, ja dat zegt inmiddels iedereen. Maar waarom eigenlijk niet? We betalen toch ook voor de voetbal 
en al die andere dingen? Wat wil je met de samenleving?  



  SAMEN WERKEN AAN EEN CULTURELE STAD  | 178 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
G T&O –  
talent- 
ontwikkeling  
 
 
 
 
 
 
 
 
G T&O –  
cultuur- 
educatie  
 
 
 
 
 
G T&O – 
samenwerking  
 
 
 
 
 
 
G T&O –  
gezond 
ondernemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H T&O – 
professioneel  

Als je dat toch belangrijk vindt voor de ontwikkeling dat mensen dat doen dan is alles niet alleen maar teruggebracht tot dat 
is je vrije keuze, dat is dus wat je helemaal zelf moet betalen. Alleen voor de mensen die dat kunnen. We hebben 
voetbalstadia gebouwd, ook voor amateurvoetbal of, want dat vindt men belangrijk. Bewegen is erg belangrijk. Dus er wordt 
gemeten met twee maten, dat ik vind dat je best mag heroverwegen dat daar overheidsgeld voor mag zijn. Maar dat is in 
deze tijd, niet alleen dat er gezegd wordt we hebben er geen geld meer voor, maar het wordt beargumenteerd van wij zijn er 
niet voor. Daar ben ik het niet mee eens, dat vind ik, dat zou ik toch een doorbloei houden. Dat als er wel misschien wat 
meer geld is, dat je graag betaalt in de algemene ontwikkeling wat bijdraagt voor arm en rijk.  
 
Maar dus echt voornamelijk inzetten op die basis? 
Ja, dat zeg ik. En ik zou het natuurlijk fantastisch vinden. Er is al heel veel kapot gemaakt natuurlijk, maar Nederland was 
bekent in de ensemblecultuur, juist niet in die pop, het Concertgebouw. Het had een bloeiende, experimentele, zowel in het 
theater als in het buitenland bekent, maar ook in muziek. Er is al heel veel de nek omgedraaid, wie het overleefd, dan zou ik 
het fantastisch vinden als bedrijven of wie dan ook vinden van dat moet je koesteren. Dat is wat juist. Ook door de cultuur 
ontstaan, want er wordt veel geld op ad hoc in kleine ensembles en projectmatig gefinancierd, maar door die projectmatige 
financiering heb je daarbinnen innovatie, vernieuwing en de volgende keer weer anders. Dat is nu een kracht geworden, 
maak dat dan niet stuk. Daar zou het bedrijfsleven een beetje geld in kunnen steken. Maar het bedrijfsleven zegt in het 
algemeen ook alleen maar wat de massa wil en het brede publiek. Jarenlang is het zo de grond in gestampt als een 
hedendaags muziekensemble en daar kwam het publiek niet naartoe stromen, snap ik. En dan kun je ook zeggen als er 
geen voedingsbodem is dan ga je ook zeker niet naar moeilijke dingen luisteren, dus daar heb je het ook weer. Maar aan de 
andere kant zou je ook kunnen zeggen we vinden belangrijk dat het er is, want als je alleen maar ondersteunt wat de 
massagroep wil dan hobbel je altijd achter jezelf aan. Dat is wat de markt al doet, maar kunst kan ook vooruit lopen. En ik 
hoop af en toe dat het bedrijfsleven dat ook ziet.  
 
Qua educatie moet er een verbinding gelegd worden. De stap van een kind om naar het Stedelijk te gaan en hij krijgt zelf 
schildercursussen. Er moet iets tussenin gebeuren, anders is het toch nog heel elitair en gaat iemand zich niet thuis voelen. 
Waarmee ik niet wil zeggen, die instellingen hebben vaak hele goede educatieve programma’s, zoals de Hermitage. Daar 
kan het Stedelijk nog wel wat van leren. Het is een goed begin, maar daarmee ben je er nog niet. Ik geloof dat als Rabobank 
dat doet dat het ook goed zou zijn als het Stedelijk met z’n educatieve dienst een heel kunstproject van twee weken lang op 
die basisschool doet of dat ze 12 lessen achter elkaar met een groep gaan doen. Dan heb je een verbinding gemaakt. Niet 
door ze een keer mee te nemen naar zo’n instelling. Dat is mijn inschatting. Het moet ook wat meer, als je die verbinding 
legt, prima, goed, maar ook door ze het juist laten uitproberen en te laten ervaren en daarmee de afstand wegnemen en de 
drempel. En verder zou ik zeggen ze zouden het de kinderen wat meer zelf moeten vragen. Qua sponsoring en educatie 
bedenken we allemaal zelf wat goed zou zijn, maar weinig. Ik heb het ook over de resultaten van die kinderen. Ik ben 
verbaasd over hoe ze Fur Elise en hoe gelukzalig ze spelen, maar we hebben ze een keer gevraagd en een meisje zei wat 
ik zo leuk vind is wat extra aandacht. Het ging haar niet om de pianoles, maar dat is ook een effect. Een meisje uit een groot 
Marokkaans gezin. Door na te vragen waarom haar motivatie zo groot is, kom je weer bij andere gevolgen en effecten. En 
voor velen is het ze kunnen iets een keer, ze zijn zo vaak, allochtone kinderen scoren vaak slechter op school, maar ze 
hebben nu iets om trots op te zijn. Dat kunnen ze dat anderen niet kunnen. Dat soort. Maar ook voor Rabobank, als ze iets 
wil doen voor basisscholen, vraag het de kinderen, beredeneer niet alleen maar vanuit. Logisch, een verbinding zoeken met 
iets wat je al sponsort, dat wil je natuurlijk versterken. Maar bedenk niet alleen maar zelf of vanuit het Stedelijk, maar. Soms 
is het ook een wisselwerking, als je altijd aan het publiek vraagt wat ze willen dan willen ze cabaret en musical. Soms is het 
ook wel natuurlijk de kunst om ze te prikkelen met iets wat ze niet hadden verwacht. Het is verrassend, onverwachts, je kent 
het nog niet en daardoor is het juist. Dat bedoel ik met hedendaagse muziek en die ensembles, ik denk dat je ze wel nodig 
hebt, ook al is het inmiddels not done dat de zaal dan niet vol zit dan wordt je direct bekeken van je hebt het niet goed 
gedaan. Maar soms is dat zo met sommige kunstvormen dat ze niet de massa trekken.  
 
Heel veel mensen spreken over ondernemerschap, maar er zijn zo veel verschillende definities van. Het bedrijfsleven denk 
daar anders over dan bijvoorbeeld de gemeente.  
Wij bevorderen cultureel ondernemerschap en het verschil zit hem er vaak in, de meeste cultureel ondernemers, die 75% 
ZZP’ers. Het is voor hun een vorm om een factuur te sturen om geld te verdienen. Ze willen zoveel uren hebben om rond te 
kunnen komen. Het is bij de kleinste groep gericht op winst, vergroten, groei. Nee, ZZP’er zijn, dat zijn vaak geen 
ondernemers met een hele onderneming en meerdere mensen. Nee, ZZP’ers hebben een werkvorm gekozen, opgedrongen 
vaak de laatste tijd, die gewoon alleen anders is van het werknemerschap, doordat ze een factuur sturen. En dat heeft nog 
lang niks met ondernemerschap te maken, maar waar het wel veel om gaat en waar wij ook veel mee bezig zijn is mensen 
zakelijker te laten denken. Maar dat is nog verre van ondernemender laten denken. Zakelijk is gewoon goed management, 
kosten besparen, een beetje aandacht voor marketing.  
 
Mijn persoonlijke mening is die sector hoeft niet per se heel ondernemend te worden, als ze soms maar wat zakelijker zijn. 
Er is al veel gedaan als ze goed met hun boekhouding omgaan en enigszins kosten/lasten baten in de gaten houden, dat is 
al fijn. Maar je, ja het hoeft niet dat een schilder per se winst wil maken, wil groeien.  
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Maar velen, je kunt niet groeien als een onderneming, maar wel meer proberen een hogere prijs voor je schilderij te krijgen 
en je daarin ondernemen en beter op beurzen staan of zoiets. Maar je kunt niet opeens te veel aantal schilderijen 
produceren. Je kunt niet iemand opeens aannemen om jouw schilderijen te maken, dan kom je in de ambachtssfeer en meer 
MKB. Een soort ambachtsmarkt met een creatief tintje, ja dat is creatief ondernemerschap. Ja oke, die willen wel als winkel 
groeien en groter produceren en. Maar de echte vrije kunstenaar die wil rondkomen en bij voorkeur wat meer verdienen, 
maar die kan niet op alle gebieden groeien. Ondernemerschap is groei, meer, beter. Dat ligt heel verschillend. Die vanuit het 
werk vrij scheppend is die wil zich kunnen onderhouden, niet per se. Iedere theatergroep of ensemble wil meer optreden, 
meer gezien worden en er beter voor betaald worden, maar het moet wel in verhouding zijn met het artistieke product. Je wil 
niet opeens minder repeteren of alleen maar hetzelfde deuntje blijven doen.  
 
Ik hoor ook van veel organisaties dat ze dan toch maar iets commerciëler gaan. Daar komt veel publiek op af en daar 
houden ze wat geld aan over en dat geld investeren in datgene dat ze echt willen maken.  
Dat heb je ook nodig als samenleving. Ik bedoel, ik vind het prima die Andre Rieu en wat hij kwalitatief doet is helemaal niet 
slecht, maar het is een deuntje, een trucje wat hij iedere keer weer op dezelfde manier doet. Het is fantastisch wat voor geld 
hij daar mee verdient en heel veel musici verdienen daar hun brood ook mee. Prima, maar naast dat heb je ook nog een 
paar andere dingen nodig in de samenleving. Dit is entertainment en dat is prima, hij is echt ondernemer. Hij doet iedere 
keer zijn zelfde trucje en deuntjes. Maar dat vind ik vaak dat moet je aan de markt overmaken, het publiek dat daar wel voor 
betaalt. Net als musicals. Nou prima, daar hoeft echt geen subsidie dan heen, maar je moet toch als samenleving ook nog 
wel wat andere dingen doen die juist soms moeilijk te verstaan en te begrijpen zijn. Niet direct te begrijpen zijn. Als 
ondernemer moet je altijd een bepaalde manier van opportunisme, die klanten bewegen, een bepaalde flexibiliteit hebben. 
Niet iedere kunstenaar kan dat, wil het. Sommige mogen daar wat meer in leren.  
 
Heb jij verder nog vragen of opmerkingen?  
Ik heb een idee dat wil ik even droppen. Misschien heb jij suggesties met wie daar van de Rabobank over gesproken zou 
kunnen worden. Er leeft een idee bij verschillende mensen die ik ken, met vergelijkbare ideeën. Het gaat erom dat wij willen 
onderzoeken, we hebben al wel wat ideeën uitgewerkt, hoe de creatieve sector, kunstenaars zelf, maar ook 
dienstverlenenden. Zoals wij, ik maak niet zelf iets, maar hoe kun je dat regelen. Hoe wij soms het bedrijfsleven in een 
wisselwerking elkaar zouden kunnen helpen en versterken. Wij willen graag gesprekken, trajecten faciliteren waarin je, even 
als voorbeeld zegt. Drie keer komen groepen van 5 of 6 bij elkaar. Een bedrijf en een groepje creatieven. Dat bedrijf leert 
creatieven ondernemender te zijn en die creatieven helpen dat bedrijf om soms anders tegen dingen aan te kijken, soms 
anders op te lossen of soms met een concreet product te komen. Voor je start moet je er soms goed over nadenken hoe doe 
je dat. Je moet er een soort methode voor ontwikkelen, dat zouden we graag willen doen. En we zouden graag wat pilots 
willen starten. Daar willen we graag ook al voor die pilots een bedrijf dat zich maatschappelijk betrokken voelt, maar wat wel 
ondernemend denkt. Dit zou het product moeten worden wat later zichzelf bedruipt. Maar het heeft wat geld nodig voor de 
opstart en wat denkwerk. We waren al een beetje aan het nadenken en toen dacht ik zelf Rabobank past daar met haar 
coöperatieve houding misschien wel bij.  
 
Wij geloven ten eerste dat culturele mensen daar iets van kunnen leren, maar wij geloven ook dat dit een vorm kan zijn in de 
toekomst. Dit moet een sector zijn waar creatieven ook meer aan gaan verdienen. Zelfs als ze er niets aan verdienen, ze 
komen weer eens in contact met de denkwereld van het bedrijf. Ze komen misschien in contact met een bedrijf wat hun werk 
ziet zitten. Om dat goed uit te vogelen om iets voor het bedrijfsleven te betekenen dat zouden we graag met een groep 
mensen die al veel in de culturele sector al gedaan hebben willen onderzoeken. Daar zoeken we een partner voor die mee 
wil financieren, vooral. Wij kunnen wel wat tijd leveren, maar geen geld. Die zou kunnen meedenken welke bedrijven het 
interessant zouden kunnen vinden. En dan is het leuk een bedrijf te hebben wat al heel veel business to business al heeft. 
Die hebben contacten en kennen misschien wel.   
 
Met wat voor partijen zijn jullie daar mee bezig?  
Dat zijn vooral mensen die ik ken die zelf ondernemers zijn, maar die dus wel in de creatieve sector net als ik vroeger 
zakelijk leider waren of een podium hebben gerund. Heel veel contact hadden met kunstenaars en musici. Een enorm 
netwerk, maar ook wel vaak wat strategisch denkend en al wat ondernemender in het denken. En wat wij leuk vinden, dat wil 
ik er nog even bij vermelden. Dat is net als bij IN Cultuur dat wij zeggen van ja, het is het spannende, wij voelen ons echt 
begaan met de sector, maar wij beschouwen het echt als een groot verschil dat wij zelf ondernemer zijn. Maar wij kunnen er 
soms ook een beetje ergeren dat er instituten zijn die er met subsidie zijn en als ondernemer niet tegenop kunst boksen. 
Cultuur-Ondernemen doet het ook voor een deel, maar ik weet ook hoe ze in de markt worden gezien. Iedereen denkt daar 
komen zij weer met betaalde baantjes, vast salaris en ze gaan ons vertellen dat wij ondernemender moeten worden. Dat is 
precies wat ik merk dat het verschil uit maakt, wij zijn one of the guys, we zijn er zelf ook.  
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voordekunst – Roy Cremers 
 
Wat zijn huidige trends en ontwikkelingen die je ziet binnen de Amsterdamse culturele sector? 
Wat je ziet is dat veel organisaties zichzelf toch wel behoorlijk aan het evalueren zijn en dat is ingegeven door het feit dat er 
bezuinigd wordt op veel organisaties. Dus wat dat betreft vind ik dat wel een positieve uitwerking van de bezuinigingen. Dat 
je merkt dat mensen toch veel meer gaan kijken van hoe pakten we dingen aan en hoe moeten we dat anders gaan doen. 
Een ontwikkeling die ik wel zie is dat er gelukkig steeds meer samengewerkt gaat worden en dat vind ik zelf wel erg 
belangrijk en dat gebeurde gewoon veel te weinig. Dus dat is heel fijn dat dat wel een gevolg is geweest van de 
bezuinigingen. Het is jammer dat het ten koste gaat van vaak inhoudelijke programmering of talentontwikkeling, maar ik denk 
dat dat opschudden wel even nodig was. En wat je ziet is dat. Ik denk wel dat er steeds meer organisaties komen die een 
soort voorbeeldrol willen spelen bijvoorbeeld qua ondernemerschap of het aangaan van allianties met instellingen binnen de 
eigen sector, maar daarnaast ook kijken met welke andere instellingen kunnen we samenwerken buiten de eigen sector, 
hoewel dat mondjesmaat gebeurt. Maar dat er ook bijvoorbeeld op het gebied van financieringsvormen dat er steeds meer 
gekeken wordt naar hoe kun je publiek betrekken bij het financieren van je organisatie. Wordt er nog wel voornamelijk 
gekeken naar de grotere gevers, businessclubachtige modellen en ik denk dat dat ook wel doorsijpelt naar wat meer 
crowdfundingachtige. Dat gebeurt door grote instellingen relatief weinig, maar ik denk dat daar zeker mogelijkheden liggen. 
Dat vind ik wel fijn. Er is een soort van shock geweest van er gaat bezuinigd worden, duidelijk wat gaat er bezuinigd worden 
en nu merk je dat iedereen zich weer aan het herpakken is en aan het kijken is hoe kunnen we voortbestaan met minder 
middelen vanuit de overheid. Dat is een ontwikkeling die ik bij veel instellingen zie en bij behoorlijk wat instellingen gaat die 
wat mij betreft nog iets te langzaam. Daar kan nog wel wat mee gebeuren. Volgens mij ook wel een beetje een 
generatieding. Je ziet nog best wel veel mensen die liever niet willen vernieuwen. Dat merk je wel, er komt nu een groep 
werknemers aan die wel graag willen vernieuwen, maar binnen veel organisaties vastlopen, omdat het management of 
directie dat tegenhouden. Ze denken verandering is nog steeds per definitie slecht. Dat merk je ook in het 
kunstvakonderwijs. Veel studenten willen graag een module ondernemerschap binnen hun opleiding, maar docenten houden 
dat tegen omdat ze denken die module gaat van mijn uren af en dat is slecht. De ontwikkeling is vind ik wel positief, maar 
kan nog wel. Ik denk dat instellingen moeten wel, want over vier jaar is er weer een nieuwe kabinetsformatie en wie weet wat 
er dan staat te gebeuren. Nog een bezuinigingsronde wil niemand. Het is wel zaak om alles in te zetten, zodat je draagvlak 
hebt en recht hebt te bestaan.  
 
Heb je er ideeën over hoe deze ontwikkeling versterkt kan worden door het bedrijfsleven of Amsterdammers? 
Nou, ik vind het belangrijkste, het initiatief moet vanuit de instellingen zelf komen. Dat voorop gesteld. En ik denk dat 
bedrijven mee kunnen helpen door misschien nog helderder te maken op welke vlakken zij daarbij kunnen ondersteunen. 
Dan denk ik meer aan een soort partnership van wat kun je voor elkaar betekenen. Dat je als Rabobank of andere 
organisatie kan zeggen van wij hebben hier behoefte aan en wij kunnen jullie dit geven. Want nog steeds heel veel 
organisaties denken van als ze aan bedrijven denken, denken ze aan geld, terwijl het veel meer om kennis kan gaan, 
volgens mij is dat veel waardevoller en duurzamer. Als je een relatie opbouwt van kennisuitwisseling dan is de stap naar een 
financiële bijdrage of op een andere manier kijken hoe kun je je bedrijs- of businessmodel daarop aanpassen. Dat zou iets 
kunnen zijn wat bedrijven kunnen doen. Duidelijk maken waarvoor ze staan op hun site of je zou ook kunnen denken aan 
een soort portal van een aantal bedrijven die samenwerken dat je kan zien als culturele instelling of -ondernemer dat je zegt 
van waar kan ik ondersteuning krijgen. Maar ik vind wel dat als jij als instelling of directie. Ik kan het altijd vinden, ik weet ook 
waarvoor ik bij Rabobank terecht zou kunnen of Deloitte. Maar je moet wel zelf initiatief nemen en dat gebeurt wel weinig.  
 
Maar wat Amsterdammers kunnen betekenen voor, ja. Ik denk dat het taak is van de Amsterdamse culturele instellingen om 
Amsterdammers te betrekken bij waar je mee bezig bent. Ik denk niet zozeer dat die. Ja, de Amsterdammers kunnen een rol 
spelen door te komen en door zich in ieder geval positief op te stellen, maar dat begint bij de instellingen zelf.  
 
En kijkende naar de toekomst. Hoe beschrijf jij de ideale Amsterdamse culturele sector?  
Ik vind die moet wel divers blijven. Dat vind ik wel heel belangrijk. Niet dat alles hetzelfde is. Dus dat vind ik wel belangrijk. 
En verder, in de ideale sector wordt gewoon veel meer samengewerkt buiten de sector om, dus met bedrijfsleven en 
mediapartners. Dat je kijkt hoe kun je elkaar versterken, want het grote belang zou moeten zijn Amsterdam als stad. Ik denk 
dat iedereen, iedereen is hier actief. Dat bindt alle instellingen met elkaar, hoe kun je dat ook samen, dat wij-gevoel nog 
meer vergroten en hoe kun je binnen instellingen ook meer vertrouwen creëren van ja je kan met elkaar gewoon dingen 
delen. Er wordt volgens mij nog best wel veel gedacht wanneer het gaat om het uitwisselen van ideeën van dalijk pakt hij of 
zij mijn sponsor of publiek af. Terwijl je moet als instelling heel erg bij de kracht van je organisatie blijven. Waar ben je goed 
in, wat is je kwaliteit? Misschien ben jij artistiek heel goed en een andere organisatie op het gebied van marketing heel goed. 
Wat kun jij leren van hun marketingdeskundige en wat kan die instelling leren van jouw programmeur of conservator? Op die 
manier die samenwerking aangaan. Ik denk dat de rol die het bedrijfsleven daarin kan spelen, bepaalde back office, 
faciliteiten ter beschikking stellen en kijken hoe je daar een rol in kan spelen. Op het gebied van communicatieberichten ook 
en inderdaad kennisdeling. Ik zou het wel mooi vinden als er wat meer open cultuur bestaat tussen de instellingen, dat er 
meer gekeken wordt naar hoe kun je elkaar helpen om verder te komen?  
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Ja, het is natuurlijk dubbel. Je kan daarvan wel de schuld leggen bij de sector, maar dat is ook heel erg overheid en de 
keuzes die daar gemaakt zijn in het verleden. Dus het moet heel erg toegejuicht worden om kennis te delen of wat meer 
open te zijn en te kijken hoe je door samenwerkingsverbanden, wat kun je met elkaar delen. Maar dat toch wel iedereen bij 
z’n eigen kracht blijft, maar daarnaast zo veel mogelijk samen doet.  
 
En hoe kijk je aan tegen de verhouding tussen de grote iconen in Amsterdam en de voedingsbodem, de rafelrand van 
Amsterdam?  
Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat die grotere instellingen zich open opstellen en kennis en ervaring willen delen met 
kleinere gezelschappen. Dat vind ik dat gebeurt nog wel te weinig. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als grotere organisaties 
heb je veel meer slagkracht. Wat kun je, jij kan kleinere initiatieven veel leren, maar daarnaast kun jij ook als grotere 
organisatie weer heel veel leren van die kleinere, tenminste niet leren, maar wel een soort een bewustwording krijgen van 
oja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Dat alles via zo veel schalen moet, terwijl bij een individuele maker of klein gezelschap 
alles veel meer ad hok gebeurt. En dat is ook wel een kracht, dus ik denk dat het op die manier wel heel goed kan 
versterken. Ik zou dan aan de ene kant denken hoe kun je je medewerkers bijvoorbeeld inzetten om, wat je bijvoorbeeld in 
het bedrijfsleven al best wel veel ziet op het gebied van MVO. Dat medewerkers een aantal uur in de maand tijd vrij krijgen 
om mensen te helpen, meer maatschappelijk verantwoord. Dat zou je ook kunnen doen bij grotere instellingen, dat de 
marketingmanager per maand een x aantal uur vrij krijgt om één of twee beginnende clubs te begeleiden. Of misschien ook 
ruimtes ter beschikking stellen. Kijken of je op die manier toch van elkaar kan, je krijgt op die manier ook een nieuw publiek 
binnen. En dat, ik denk een beetje een mentorrol, maar daarnaast ook open staan voor de ideeën. Een mooi voorbeeld, dat 
wordt wel intern gedaan en dat zie je ook op meer plekken, maar bijvoorbeeld bij Foam, Foamlab. Dat zijn jongeren, net 
afgestudeerden die een jaar lang bij Foam meedraaien één dag in de week en een aantal evenementen organiseren, vier 
keer per jaar. Zij worden begeleid door medewerkers van Foam, zij draaien best wel actief mee binnen een culturele 
instelling, maar daarnaast krijgt Foam er ook iets voor terug. Zij organiseren evenementen en hebben best wel een jong 
publiek, nu is het publiek van Foam überhaupt al vrij jong, dus. Maar zoiets zou, ik bedoel bij het Stedelijk Museum hebben 
ze Blikvangers gehad, beetje geïnitieerd op Foamlab, dat is ook binnen het Stedelijk. Maar dan blijft het nog heel erg binnen 
een organisatie, maar dat zou je natuurlijk ook kunnen doen met andere instellingen. Dat je mensen een tijd meeneemt, 
begeleidt en waar je goede contacten aan houdt. Of inderdaad, houd ik weer Foam aan, zij hadden op een bepaald moment 
ook dat medewerkers een tijdje mee konden draaien bij een buitenlandse fotografie instelling. Dan kon je daar een maand 
stage lopen, je kreeg niet betaald, maar wel een kleine onkostenvergoeding of zoiets. Maar dan ging je gewoon een tijd 
meelopen bij een andere organisatie en dan kwam je weer terug met. Je had kennis op gedaan en een internationaal 
netwerk aangelegd. En dat kun je ook met het bedrijfsleven doen. Als voorbeeld de marketingmedewerker van een grote 
instelling kan een klein initiatief helpen, maar je kunt ook weer de link leggen naar het bedrijfsleven. Dat het bedrijfsleven 
mensen kan helpen door ze mee te laten lopen, een kijkje in de keuken van hoe doen wij het en wat kun je er van leren. Dat 
hoef je niet één op één over te nemen, maar je kunt wel denken van dat is slim. Volgens mij is dat ook wel heel interessant. 
Ik bedenk het me nu net, dat gebeurt niet zo vaak.  
 
En kijkende naar culturele organisaties en instellingen en de link met het publiek. In hoeverre werken producenten en 
consumenten in de culturele sector samen?  
Publiek wordt nog best wel veel gewoon als publiek gezien. Die komen naar de voorstelling of tentoonstelling kijken. Je ziet 
dat bijvoorbeeld crowdfunding wel een instrument is om het publiek ook op een andere manier te betrekken, al in de 
voorfase. Dat is iets wat nog verder doorontwikkeld kan worden. Maar je ziet ook wel dat er wel. Je merkt wel dat er wel op 
de een of andere manier wordt gekeken naar crowdsourcing. Hoe kun je de kennis van het publiek weer inzetten om een 
project beter te maken of ideeën te krijgen of inhoudelijk perfect te krijgen. En dat kost gewoon best wel veel tijd, om dat te 
doen. Je ziet dat dat wel meer gebeurt, maar met name bij kleinere instellingen of medewerkers die daar heel enthousiast 
over zijn. Amsterdam Museum heeft bijvoorbeeld een crowdsourcing project gedaan waarbij ze actief mensen om input 
vroegen. Tropenmuseum heeft iets gedaan bij ‘Foto zoekt Familie’, foto’s uit Nederlands-Indië. Het publiek is gevraagd wie 
zijn deze mensen en zet je netwerk in om ons feedback te geven en verhalen daarbij te krijgen. Op die manier, dat gebeurt 
wel meer, alleen dat kost gewoon heel veel tijd als je dat goed wil doen. Je merkt hetzelfde met crowdfunding, dat kost ook 
veel tijd, alleen dan krijg je er geld voor terug. Het is wat complexer met kennis.  
 
Je ziet het op alle vlakken wel. De consumenten, het publiek steeds meer belangen aan een soort democratie. Dingen zijn 
natuurlijk nu, je kunt nu veel gemakkelijker. Door internet kun je veel makkelijker traceren, wat gebeurt daar? Waar komt mijn 
vlees vandaan? Waar worden mijn groenten geteeld? Hoe zit dat? En dan door crisis met je wel de traditionele samenleving 
is aan het veranderen. Banken zijn minder bereid om leningen te verstrekken, cultuurfondsen en de overheid verminderen 
het budget voor van alles en nog wat, dus als je de dingen wil blijven doen, moet je het op een andere manier gaan doen. 
Dan ga je het met elkaar doen en probeer je op die manier elkaar te helpen. Ze ziet het aan van alles. De opkomst van 
RB&B als een site waar je je appartement of kamer aan kunt bieden aan toeristen, je hebt nu steeds meer van die sites waar 
je je auto kunt lenen, thuisafgehaald.nl waar je kunt koken voor je buren. Dat soort initiatieven komen steeds meer. Waar 
ben jij goed in? Als je goed bent in marketing of in weet ik veel wat, dan bied je dat ook steeds meer aan eigenlijk aan 
mensen. Dat is wel een ontwikkeling die ik toejuich en ik hoop dat dat ook in instellingen wat meer door gaat groeien.  
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En dan ook in ‘ruilhandel’ om het zo te zeggen? Voor de voorbeelden die je noemde moeten toch financieel betaald worden.  
Ik heb twee weken geleden een workshop gegeven bij MediaMatic en daar werd geld voor gevraagd aan deelnemers, maar 
je kon ook die workshop volgen in ruil voor werken bij MediaMatic, vrijwilliger zijn. Als je die workshop dan wilde volgen 
moest je een x aantal uren bardienst draaien of helpen met de opbouw van een tentoonstelling. Het gebeurt wel al een 
beetje, mondjesmaat, maar dat werkt wel. Je kunt natuurlijk als instelling heel veel bedenken. Je hebt als je een gebouw 
hebt zalen, ruimtes, voorstellingen of tentoonstellingen, je kunt heel veel dingen ruilen. En voor mij is het ook wel interessant 
als er op dat vlak meer gaat gebeuren. Ik denk dat je veel meer moet gaan kijken waar liggen je kwaliteiten? Waar ben ik 
goed in? En hoe kun je dat inzetten om andere? Waar heb je zelf behoefte aan? Dat is volgens mij wel interessant, maar het 
is wel. Je moet dat soort dingen wel goed aanpakken, want het is heel persoonlijk. Veel persoonlijker dan € 10 geven. En je 
stelt je toch best wel kwetsbaar op. Hoe ga je daar mee om? Ook met verwachtingen, want jij denkt misschien wel dat je 
ergens heel goed in bent en iemand die dat bij jou afneemt die is daar misschien niet zo tevreden over. Van € 10 kun je niet 
zeggen hij is niet goed of niet mooi. Het is gewoon € 10, klaar. Maar als het om kennis, handen of helpen dat is geen vaste 
maatstaf. Dat is een uitdaging. Daar heb je ook weer systemen voor. Als je dat online doet, recensies of mensen kunnen je 
aanbevelen. Dat zie je ook bij RB&B of als je een hotel gaat boeken of iets. Dan kijk je ook op Tripadvisor of bookings.com 
van wat vinden andere er van, voordat je iets neemt. Hetzelfde bij thuisafgehaald. Dat gebeurt steeds meer en dan heb je 
toch een community die veroordeelt zichzelf ook weer. Je hebt wel een site die ik interessant vind. Skillshare, een 
Amerikaanse site. Je kunt daar kennis aanbieden, dus als jij heel goed bent in social media, dan kun jij daar een training of 
workshop social media aanbieden en kunnen mensen dat bij je afnemen voor $30 ofzo en dan kun je dat. Een hele grappige 
site, ik ben aan het kijken hoe we daar met voordekunst wat meer mee kunnen doen. Je geeft workshops en presentaties, 
hoe kun je dat online doen. Maar, tegen betaling. Dat zie je ook wel steeds meer. Of bijvoorbeeld het aanbevelen van 
vaardigheden op LinkedIn. En ik heb een hele tijd geleden, toen dacht ik laat ik weer eens Spaans gaan doen, dat heb ik ooit 
een jaar gedaan en toen wilde ik op vakantie naar Argentinië, het is er nog steeds niet van gekomen, maar ik dacht ik ga een 
talencursus online doen. Ik kwam toen op een site Lifewatcha en daar kun je dus, je moet wel een eenmalig abonnement 
nemen,  € 50 en dan kun je daar een jaar lang gebruik van maken en allerlei modules doorlopen. Je wordt dan beoordeeld 
door andere gebruikers van die site. Dus jij kunt tussendoor. Je kunt tegen betaling een tolk of vertaler jouw werk na laten 
kijken. Iedere module is dan een deel schrijfvaardigheid, deel lees, grammatica, deel spreekvaardigheid. Dat spreek je dan in 
en vervolgens krijg je feedback van andere gebruikers. Je kunt dan ook weer die feedback beoordelen. Je kunt zeggen van 
hier heb ik echt iets van gehad. En je kunt ook zelf weer aangeven of je mensen wil beoordelen die Nederlands aan het leren 
zijn. Die kun je dan ook weer feedback geven en dan wordt je als docent ook weer gerated. Hoe hoger je in de ranking komt, 
des te zwaarder weegt jouw oordeel. Het is wel heel leuk dat dat in het taalleren als best geavanceerd is. Dat is wel grappig. 
Mijn urgentie ontbrak, omdat ik maar niet dat ticket boekte, maar ik noem de site regelmatig als goed voorbeeld hoe je een 
community heel actief kunt maken.  
 
Dat is wel heel erg van nu inderdaad. Wat vindt mijn buurman ervan en dat geloof je.  
Dat zie je ook wel bij crowdfunding dat je eigen netwerk is gewoon heel belangrijk. Als je er niet in slaagt om je eigen 
netwerk te enthousiasmeren dan gaat het je nooit lukken om mensen daarbuiten te enthousiasmeren. Het moet het toch heel 
vaak via-via gaan of als mensen als een soort ambassadeur gaan werken voor je project. Daar liggen veel uitdagingen om 
dat op de site meer te doen om ook met ambassadeurs te werken. Ik geloof daar wel in.     
 
Heel veel is al besproken. Kennisdeling, financiële plaatje, samenwerking tussen partijen, trends en ontwikkelingen. Kijkende 
naar voordekunst en Rabobank Amsterdam, heb jij ideeën over hoe die partijen zouden kunnen samenwerken of elkaar 
kunnen ondersteunen? Naast jullie partner ING.  
ING hebben we dit jaar nog. We hebben een driejarig partnership en dat is dit jaar het laatste jaar. Tenminste, dat loopt nu 
af, maar we moeten kijken hoe we dat gaan continueren. Maar sowieso, wat wij vanuit voordekunst te bieden hebben. Dat 
zijn veel projecten, enthousiaste kunstenaars, makers en steeds meer instellingen die zich ondernemend opstellen en ook 
wel actief op zoek gaan naar verschillende vormen van financiering. Deels zou dat voor een bank denk ik inhoudelijk gezien 
interessant kunnen zijn. Welke projecten spelen er en hoe kan ik daar als bank bij aanhaken. Maar wellicht ook als je 
evenementen organiseert of dingen doet, op die manier zou je een samenwerking voor je kunnen zien. Maar goed er zijn 
ook allemaal mensen die ondernemersvragen hebben, dus je zou op het gebied van expertise iets kunnen betekenen. 
Anderzijds hebben we als voordekunst een inmiddels een steeds groter wordende groep donateurs. Dat zijn mensen die het 
leuk vinden om te geven aan in ieder geval kunstprojecten. Mensen die enigszins betrokken zijn bij de maatschappij. Dat is 
volgens mij ook wel een interessante groep waar je iets mee kan als bedrijf zijnde. En verder vinden we het vanuit 
voordekunst interessant om te kijken wat er gebeurt op het gebied van betalingsverkeer. Hoe kunnen we daar op inspelen, 
hoe kunnen we het doneren, het geven aan kunst wat makkelijker maken, hoe kun je. Wat ik ook wel interessant om te 
kijken, binnen een bank als ING, maar ook Rabobank zitten gewoon heel veel medewerkers. Die medewerkers zouden 
ideale ambassadeurs zijn voor de projecten op voordekunst en op die manier een wisselwerking creëren. Ik denk dat er daar 
nog wel mogelijkheden zijn om samen te werken of elkaar in ieder geval te versterken. Enerzijds Rabobank als 
maatschappelijk betrokken bank. Anderzijds voordekunst als platform dat het ondernemerschap in de kunstsector wil 
stimuleren en ook de betrokkenheid van het publiek bij de projecten wil vergroten.  
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Bijdrage –  
criteria  
  

Ik heb Susanne ook geïnterviewd. Rabobank Amsterdam is ook op zoek naar focus. Steeds meer culturele organisaties 
kloppen aan bij de bank door onder andere de bezuinigingen, maar naar welke criteria ga je kijken? Het publiek is ook heel 
belangrijk en hoe ga je ‘testen’ of er draagvlak is bij het publiek.  
Dat wordt steeds belangrijker en je merkt ook, crowdfunding is een mogelijkheid om dat te testen. Hoe slaagt iemand er in. 
We denken er ook wel over na, hoe kunnen we dat hele voortraject verstevigen. Je weet de aanmelding is nog hetzelfde als 
het was. Als je dat gaat veranderen, moet je dat meteen goed doen. We zijn nu wel aan het kijken, we hebben in middels al 
best wel wat partners en komen er steeds meer bij die eventueel ook bij willen dragen aan projecten of op de hoogte 
gehouden willen worden. Hoe kun je in dat aanmeldingsproces wat eerder partners betrekken bij die projecten. Dat je een 
soort voorportaal gaat krijgen van voordekunst waar je wellicht, als je ziet van hé dit is een interessant project en daar willen 
we misschien wat mee, of dat we in dat voorportaal al in die mensen vragen van, nu moet je vanalles aanleveren en dan 
kom je live. Maar je kunt ook zeggen je komt pas live als je 50 ambassadeurs hebt gevonden. Mensen die jouw project willen 
delen of liken. Dan zie je in ieder geval al dit zijn projecten. We hebben nog steeds projecten die na drie weken nog steeds 
maar 1 donateur hebben. Dan denk ik wat is hier aan de hand, dit is geen crowdfunding. Dat is interessant. Natuurlijk ook als 
je. Wat we met het AFK ook al wel doen, maar ook met Fonds 1818 en het VSB Fonds over in gesprek zijn. Zij hebben 
budget en hun taak is om dat budget te verdelen over projecten. Zij moeten steeds efficiënter gaan en sommige projecten 
die voorbij komen kosten voor ons te veel tijd, dus hoe kunnen we dat verder automatiseren. Zij denken er bijvoorbeeld nu 
over na, zou het interessant kunnen zijn om te zeggen we leggen per jaar een x bedrag dat besteden we via een platform als 
voordekunst. Maar dat doen we aan projecten die aan een aantal criteria voldoen. Enerzijds aan onze criteria, maar daar zou 
je in dat voorproces al kunnen achterhalen of dat zo is en vervolgens moet je wel 50 of 70% of een bedrag of zoveel 
donateurs aan je weten te binden en dan vullen wij het aan tot 100%. Er zijn allerlei manieren om daar een soort dingen aan 
te hangen. Dat is interessant om daar verder naar te kijken en met welke partijen we dat verder op kunnen gaan zetten. Dat 
is volgens mij wel interessant. Dus we zitten niet stil.  
 
En we zijn nu bezig met de partnerpagina’s. Gister, eind van de middag heb ik het nieuwe redesign voorstel gekregen. Dat 
wordt veel interactiever. Dat een partner daar veel meer mee kan. Nieuws kan delen, tweets kan delen, het makkelijker kan 
integreren in zijn eigen site. Met dat soort dingen zijn we achter de schermen allemaal mee bezig. Maar dat kost allemaal 
geld en ook gewoon tijd en je prioriteit is natuurlijk om alles hier door te laten lopen. Tussendoor ben je aan het kijken hoe 
kunnen we dingen wat intensiveren. Maar dat gaat goed. 
 
Ook zijn we aan het kijken naar de projecten, het zijn er soms 100 tegelijk. Hoe ga je daar meer in. Als jij op voordekunst 
komt hoef je echt niet al die projecten te zien en ben je misschien maar in 5 mogelijk geïnteresseerd. Hoe kunnen we dat 
slimmer aanpakken, dat soort dingen zijn we ook mee bezig. Dat loopt allemaal door. Je hebt mensen die zelf, dat is de kern 
van crowdfunding, dat je zelf als bezoeker een keuze maakt van dit project ga ik ondersteunen. Maar je merkt dat er heel 
veel mensen zijn die die keuze niet kunnen of willen maken en liever zeggen in heb €50 te besteden en ik hou van fotografie 
en het moet in Utrecht zijn. Dat als je dat weet, daar denken we ook over na. Bijvoorbeeld een keuzewijzer. Of je hebt 
mensen die een leuk project zien, maar zich afvragen wie zijn die mensen en moet ik ze wel ondersteunen. Als je dan vraagt 
van wat zou je dan over de drempel kunnen helpen? Nouja, iemand die ik hoog acht of in ieder geval waardeer dat die als 
een soort ambassadeur optreedt. Een soort keuze van een soort curator. En dat drijft enigszins weer in tegen het principe 
dat crowdfunding heet, maar dat kan natuurlijk heel goed naast elkaar staan. Dat je mensen die enerzijds zelf willen zoeken, 
ga zelf maar zoeken en dat je andere mensen die niet zelf willen zoeken met die keuze hulp verder helpt.  
 
Dat is ook ons achterliggende idee van voordekunst. Aan de ene kant het publiek een soort handvat te geven om je met een 
kunstenaar of kunstinstelling te verbinden, maar uiteindelijk moet jij als maker zelf het doen. Jij moet je publiek vasthouden 
en ook na je crowdfunding actie. Laatst werd ik gemaild door iemand die 1,5 jaar geleden een project op voordekunst heeft 
gehad en die mailde van heb je de donateurslijst nog, want ik ben ‘m kwijt. Dat ik denk van kwijt? Dus je hebt al 1,5 jaar lang 
niets met die donateurs gedaan. Ook zo’n uitdaging. Maar we kunnen natuurlijk niet alles doen. Dus we moeten focussen op 
wat doen we? Wat faciliteren we? Wat vinden we belangrijk en hoe kunnen we dat verder professionaliseren? Vanuit bkkc 
wordt nu tegen betaling ook langdurige begeleiding aangeboden. Maar daarvan zeggen wij vanuit voordekunst gaan we dat 
niet doen, dat laten we aan partners over. Wij faciliteren en tot aan dat je live staat denken we met je mee en als je live staat 
monitoren we. Maar vervolgens zijn die donateurs heel belangrijk. Als zij nooit meer iets horen van zo’n project, straalt dat 
ook op ons af. Want ze hebben toch gedoneerd via voordekunst. Maar daar moet je een balans in zien te vinden. Hoe langer 
je bestaat en hoe meer crowdfunding algemeen goed wordt, des te hoger worden je eisen die je gebruikers van je site gaat 
stellen.  
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BIJLAGE 4.  
OVERZICHT LABELS 

 

Hoofdonderwerp Subonderwerp Geclusterd  
Huidige trends  
en ontwikkelingen  
(H T&O)  

Aanbod 1. Bezuinigingen  
    - Middenmoot 
    - Subsidie 
    - Behoefte ondersteuning 
2. Economische crisis 
    - Onzekerheid  
3. Concurrentie  
    - Groei 
    - Aanbod 
4. Individualisme 
    - Vrijheid  
5. Elitair 
6. Internationaal  
    - Economie 
7. Aandacht 
    - Televisie 
    - Festiviteiten 
8. Private financiering  
    - Sponsoring 
    - Crowdfunding 
    - Fiscaal 
9. Nieuwe generatie 
    - Innovatie 
    - Multidisciplinair 
    - ZZP’ers  
10. Top-down  

Behoefte ondersteuning 
Bezuinigingen 
Concurrentie 
Cultuureducatie  
Drempelverlagend 
Economie  
Elitair  
Groei 
Festiviteiten 
Fiscaal 
Individualisme  
Innovatie  
Internationaal 
Investeringen 
Middenmoot 
Multidisciplinair 
Nieuwe generatie  
Onzekerheid  
Publieksbereik  
Samenwerking 
Subsidie  
Top-down 
Vermogenden 
Vrijheid 
ZZP’ers  

Gewenste trends 
en ontwikkelingen 
(G T&O)  

Activeren 1. Keten 
    - Talentontwikkeling 
    - Bottum-up 
    - Wijken 
    - Flexibel  
2. Consument 
    - Toegankelijk 
    - Educatie (jongeren & ouders) 
    - Publieksbereik 
    - Waarde 
    - Draagvlak 
3. Professioneel  
    - Kwaliteit 
    - Gezond ondernemerschap 
    - Private financiering 
    - Vrijheid  
    - Zinnigheid 
4. Samenwerking 
    - Partnership 

Bottum-up 
Draagvlak 
Educatie  
Flexibel 
Gezond ondernemerschap 
Jongeren 
Keten 
Kwaliteit 
Ouders 
Partnership 
Private financiering 
Professionaliseren  
Publieksbereik  
Samenwerking 
Talentontwikkeling 
Toegankelijk 
Verbinding 
Vrijheid 
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Waarde     - Verbinding 
    - Activeren  
 

Wijken 
Zinnigheid  

Rabobank 
Amsterdam visie 
(RA visie) 

Balans 1. Coöperatie  
    - Samenwerking 
    - Verbinding 
2. Commercieel 
    - Zichtbaarheid 
    - Nieuwe klanten 
    - Wederkerig 
3. Economie  
    - Bankier 
    - Duurzaam 
    - Kwaliteit 
    - Zelfredzaamheid 
    - Ondernemerschap 
4. Maatschappelijk 
    - Educatie 
    - Keten 
    - Bestaande klanten  
  

Bankier  
Commercieel 
Coöperatie  
Duurzaam 
Economie 
Educatie  
Focus  
Keten 
Kwaliteit  
Maatschappelijk 
Nieuwe & bestaande klanten/leden 
Ondernemerschap 
Samenwerking  
Verbinding 
Wederkerig  
Zelfredzaamheid  
Zichtbaarheid 

Bijdrage  Coaching 1. Kennis 
    - Coaching 
    - Congres 
    - College 
    - Mentorschap 
    - Mensen 
2. Vermogenden 
3. Investering 
    - Criteria 
4. Partnership 
    - Verbinding 
    - Samenwerking 
    - Matching 
    - Netwerk 
    - Diensten 
5. Innovatie 
    - Vernieuwing 
    - Zinnigheid 
    - Onderscheidend 

College 
Congres 
Criteria  
Diensten 
Innovatie 
Investering  
Kennis 
Matching 
Meer mensen  
Mentorschap 
Netwerk  
Onderscheidend 
Partnership 
Samenwerking 
Talentontwikkeling 
Verbinding  
Vermogenden 
Vernieuwing 
Zinnigheid  

 

 
 
 


