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6. UITVOERING VAN HET BELEID: 2001-2004 
 
De uitvoeringsinstrumenten en de werking daarvan als gevolg van het optreden van/de 
interactie tussen actoren in de uitvoeringsfase 
 
 
Het in Ruim Baan voorgenomen beleid is, zoals hoofdstuk 5 laat zien, uitgevoerd binnen het 
kader van de Nota CAC, de Cultuurnota 2001-2004. Het verloop van de implementatie van dit 
beleid behandel ik aan de hand van een beschrijvende analyse van het uitvoeringsproces. 
De implementatie van het beleid zal ik minder diepgaand behandelen dan het proces van 
totstandkoming. Dit hoofdstuk is bescheidener van opzet dan het voorgaande en bedoeld om 
na te gaan wat zich tijdens de uitvoering, die volgde op de strijd tijdens de totstandkoming 
van het beleid, heeft afgespeeld.  
 
Om een indicatie te krijgen van de implementatie van het beleid heb ik een beperkt aantal 
bronnen gebruikt. De Nota CAC, een tussentijdse evaluatie van OCW, jaarverslagen van 
instellingen, een aantal interviews met medewerkers en directieleden van culturele 
instellingen zijn als bronnen voor dit hoofdstuk gebruikt. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt 
van resultaten van effectstudies naar de  maatregelen die in het vorige hoofdstuk zijn 
beschreven. Die studies breng ik in voor een nader inzicht in de manier waarop het optreden 
van en de interactie tussen de diverse actoren in de implementatiefase uitwerken op de  
uitvoeringsarrangementen.  
Met dit hoofdstuk wil ik ook de vraag beantwoorden of en op welke manier dit 
uitvoeringsproces geleid heeft tot de opname van de cultuuruitingen van 
immigrantenkunstenaars en van immigranten als publiek/deelnemers aan de reguliere 
voorzieningen van het cultuurbeleid. 
 
De uitvoering van het diversiteitsbeleid van de Nota CAC  heeft vorm gekregen met behulp 
van de uitvoeringsinstrumenten zoals die waren aangekondigd in deze nota. 
In de Nota CAC zijn drie typen uitvoeringsinstrumenten te onderscheiden, die invloed hebben 
gehad op de uitvoering van het diversiteitsbeleid en/of waarmee uitvoering gegeven is aan het 
diversiteitsbeleid. Die instrumenten zijn: een programma voor cultuurdeelname, het Actieplan 
Cultuurbereik; een maatregel gericht op de gevestigde gesubsidieerde instellingen, de 2% 
doelgroepenmaatregel; specifieke door de staatssecretaris in het leven geroepen organisaties.  
 
In het kader van Actieplan Cultuurbereik en bij het oprichten van specifieke organisaties heeft 
de staatssecretaris expliciet aandacht gevraagd voor ‘diversiteit’ en de ‘rijkdom aan culturen’. 
De 2% maatregel voor de gesubsidieerde instellingen heeft als doelstelling om ‘nieuwe 
doelgroepen’ te bereiken. Dat kunnen allerlei doelgroepen zijn, dus ook immigranten. 
 
Van de  hiervoor genoemde uitvoeringsmaatregelen zal ik het verloop beschrijven. Om 
daarnaast te illustreren hoe de reguliere gesubsidieerde instellingen zelf aandacht besteden aan 
de cultuur van immigranten en het ontstaan van nieuwe mengvormen, zijn van enkele grote 
instellingen de activiteiten beschreven.  
Deze beschrijvingen van instellingen heb ik toegevoegd omdat de gesubsidieerde instellingen 
het hart van het cultuurbeleid vormen. In de periode 2001-2004 hadden meer dan 400  
instellingen subsidie ontvangen in het kader van de Cultuurnota. Ik heb gekozen voor het 
beschrijven van een beperkt aantal instellingen voor de podiumkunsten, de grootste sector 
binnen het kunstenbeleid. Deze instellingen vervullen ofwel een unieke functie  in het bestel 
ofwel  zijn een typerend voorbeeld  van de bestaande podiumkunstinstellingen. Het gaat om 
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twee faciliterende instellingen: het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (FAPK), 
waaraan het verlenen van projectsubsidies in de podiumkunsten was gedelegeerd, en het 
Theaterinstituut Nederland (TIN), het kennis- en documentatiecentrum voor het theater in 
Nederland. Daarnaast zijn de activiteiten bezien van twee (typerende) grotere producerende 
gevestigde instellingen voor podiumkunsten, die gebruik hebben gemaakt van de 2% regeling: 
een theatergezelschap, het Nationale Toneel (NT), en een orkest, het Residentie Orkest (RO). 
Tenslotte zijn, om een beeld te geven van een succesvolle organisatie met een multiculturele 
signatuur), de activiteiten van Theater Cosmic (Cosmic), een theatergezelschap, beschreven.  
 

6.1 Uitvoeringsarrangementen  
  

6.1.1  Het afgeslankte participatieprogramma: meer instellingen met een multiculturele 
signatuur en een decentraal Actieplan Cultuurbereik  

De staatssecretaris heeft het oorspronkelijk voorgenomen participatieprogramma voor 
cultuurbereik na een interventie van de Tweede Kamer ingeperkt. De manier waarop de 
staatssecretaris het programma heeft gewijzigd, had voor de uitvoering van het beleid voor 
cultuur en immigranten belangrijke gevolgen. Het aantal regulier gesubsidieerde instellingen 
met een multiculturele signatuur is daardoor aanzienlijk toegenomen. De staatssecretaris heeft 
na de genoemde interventie de instellingen die een subsidie aangevraagd hadden onder de 
noemer van het landelijk deel van het Actieprogramma Cultuurbereik en een positief oordeel 
van de Raad voor Cultuur hadden gekregen namelijk aangemerkt als reguliere instellingen. 
Het voorgenomen decentrale deel van het Actieprogramma is vervolgens aangeduid als het 
Actieplan Cultuurbereik en is zoals voorgenomen uitgevoerd. 
  
Wat het effect van de actie van de staatssecretaris was waarmee hij het Actieprogramma 
Cultuurbereik heeft aangepast, is voor de zeer alerte lezer op te maken uit de bijlage bij de 
Cultuurnota 2001-2004, waarin de subsidies opgenomen zijn. In de Voortgangsbrief Culturele 
Diversiteit van 3 mei van 2002 werd het effect pas echt duidelijk. Staatssecretaris Van der 
Ploeg schreef: ‘Het uitgangspunt bij de Cultuurnota 2001-2004 was om de deuren wat verder 
open te zetten voor de zogenaamde ‘nieuwkomers’: instellingen die nog niet eerder een 
meerjarige subsidie in het kader van de cultuurnota ontvingen. Deze nieuwkomers dienden 
uiteindelijk meer dan 60% van de aanvragen voor de cultuurnota in. Dit heeft geresulteerd in 
168 nieuwe toetreders, waarvan er zo’n 34 een multiculturele signatuur25 dragen [het indirecte 
gevolg van de afslanking van het Actieprogramma]. In de vorige cultuurnota (1997-2000) 
waren dat er 15. Het totaal aantal multiculturele instellingen dat in het kader van de 
cultuurnota 2001-2004 subsidie krijgt is 60. Samen krijgen zij ruim € 13,6 miljoen. Dat is 
ongeveer 5% van het totale budget voor instellingensubsidies’ (Voortgangsbrief Culturele 
Diversiteit 3 mei 2002: 6). De bij de telling gehanteerde criteria ontbreken. Hoe het ook zij, 
vanuit elke optiek is er een toename te constateren van gesubsidieerde organisaties met een 
‘multiculturele signatuur’ ten opzichte van de eerdere cultuurnota’s. 
 
Stedelijke en provinciale programma’s voor cultuurbereik  
Na de geschetste actie om het oorspronkelijke Actieprogramma af te slanken heeft de 
staatssecretaris de beoogde stedelijke en provinciale programma’s voor cultuurbereik wel 

                                                 
25 Wat precies onder multiculturele signatuur verstaan moest worden werd in de brief niet nader toegelicht.  
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uitgevoerd: als het Actieplan Cultuurbereik. Doel van dit plan was om het rijk en andere 
overheden gezamenlijk actie te laten ondernemen om het cultuurbereik te bevorderen. 
 
Onder door het rijk in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en Interprovinciaal Overleg (IPO) geformuleerde voorwaarden kunnen de provincies en 30 
grotere gemeenten elk eerst een plan van aanpak opstellen en op basis daarvan hun eigen pro-
gramma. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de culturele instellingen ter plaatse en even-
tuele andere lokale of regionale instituties die voor culturele samenwerking in aanmerking 
komen. Deelnemende provincies en gemeenten ontvangen rechtstreeks een specifieke uitke-
ring van OCW. Daaraan zijn wel verplichtingen verbonden, waaronder matching met een-
zelfde bedrag als OCW beschikbaar stelt.  
 
De doelen van dit programma zijn meervoudig: 

• versterking van de programmering van culturele accommodaties;  
• ruim baan maken voor culturele diversiteit;  
• investeren in jeugd;  
• beter zichtbaar maken van cultureel vermogen; 
• culturele planologie op de agenda zetten. 

 
Het programma was in 2001 breed van opzet; ook het reeds bestaande programma ‘Cultuur en 
School’ (in 1997 gestart)26 en de Geldstroom Beeldende Kunst (een doeluitkering voor 
provincies en gemeenten) werden in het actieprogramma ondergebracht. De Geldstroom 
Beeldende Kunst maakt na 2004 niet langer deel uit van het actieprogramma. 
 
Het totale bedrag dat OCW voor deze brede doeluitkering beschikbaar stelde, bedroeg  
in 2001 ongeveer 25 miljoen gulden (11,3 miljoen euro) (Nota CAC:11). De plannen moesten 
voldoen aan een voorgeschreven begrotingssystematiek en outputgegevens.  
Het Actieplan is met iets gewijzigde doelstellingen gecontinueerd in de periode 2005-2008. 
 
De evaluaties van de eerste jaren van het Actieplan laten, kort samengevat, het volgende beeld 
zien. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed – in samenwerking met het IVA insti-
tuut voor beleidsonderzoek en advies – een landelijk evaluatieonderzoek over het Actieplan 
Cultuurbereik 2001-2004. In dit Actieplan Cultuurbereik en cultuurdeelname, 1999-2003 
(2005) schrijven de onderzoekers dat op dat moment nog geen meetbaar effect van het 
Actieplan op de cultuurdeelname kon worden aangetoond. Het SCP kwam daarbij zelf met 
een aantal relativeringen. Noch het SCP, noch het ministerie van OCW wilden concluderen 
dat het Actieplan mislukt is. Zij vonden het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen. Het 
SCP verwachtte in 2008 met meer resultaten te kunnen komen. Ook onderzoek van het IVA 
(2005) geeft aan in deze fase niet met conclusies te kunnen komen. Op grond van de dan 

                                                 
26  In de brief van 4 juni 2004 aan de Tweede Kamer is de voortgang van het project Cultuur en 
School toegelicht. In het schooljaar 2004-2005 ontvangt een eerste groep van ruim 700 basisscholen van het rijk 
een extra financiële bijdrage in het kader van de ‘regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs’. 
Doel is dat alle basisscholen in 2007 hun eigen aanpak op het gebied van cultuuronderwijs hebben geformuleerd 
en de samenwerking met culturele instellingen hebben vormgegeven.  
Een brief (2006) van de minister over cultuureducatie (Brief aan de Tweede Kamer van 1september 2006) laat 
zien dat het bereik van scholen voor primair onderwijs aanzienlijk is toegenomen (na 2004 zijn er meer middelen 
beschikbaar gesteld voor het programma Cultuur en School ). Niet expliciet aangegeven is hoe aanbod en bereik 
van Cultuur en School na 2004 een bijdrage geleverd hebben aan het bereiken van (de nakomelingen van) 
immigranten. Er is een impliciete veronderstelling dat, doordat het bereik in het primair onderwijs en op VMBO 
scholen is toegenomen, meer kinderen van immigranten deel hebben kunnen nemen.   
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beschikbare gegevens is niet vast te stellen of het Actieplan Cultuurbereik een eigen effect 
heeft gehad op het bereik van cultuur.  
 
Wel zijn er volgens het IVA effecten op het stedelijke en regionale culturele leven. Dankzij 
het Actieplan werken culturele organisaties meer samen: met elkaar, met scholen en met 
instellingen in andere sectoren. Ook vindt het IVA het Actieplan geslaagd als experiment in 
bestuurlijke samenwerking op landelijk niveau; gaandeweg is een gedeelde  verantwoorde-
lijkheid ontstaan voor gemeenschappelijke doelen van rijk, provincies en gemeenten.  
 
De Cultuurnota van 2005-2008 is, vooruitlopend op de genoemde publicaties, voorzichtig 
optimistisch over de resultaten van het Actieplan Cultuurbereik. ‘Hoewel de huidige cultuur-
notaperiode nog niet geheel is verstreken, is er voldoende grond voor de conclusie dat de 
Cultuurnota 2001-2004, Cultuur als Confrontatie, veel teweeg heeft gebracht. Mede dankzij 
een structurele verhoging van het cultuurnotabudget (…), speciale aandacht voor de werving 
van nieuw publiek en andere maatregelen om de diversiteit van publiek en programmering te 
versterken, zijn cultuurmakers en publiek dichter bij elkaar gekomen’ (Meer dan de som, 
Cultuurnota 2005-2008: 52). 
Het in 2007 verschenen evaluatierapport van een door de minister daarvoor aangewezen 
commissie Van stolling naar stroming geeft over de effecten van het Actieplan Cultuurbereik 
aan dat ‘het culturele veld (...) verder in beweging is gekomen’. Op het gebied van cultuur-
educatie en jongeren is veel teweeg gebracht, maar dat geldt niet voor alle terreinen:  
‘Thema’s zoals diversiteit en amateurkunst zijn (…) veel minder tot ontwikkeling gekomen. 
(…) de beweging [lijkt] vooral plaats te vinden in nieuwe en laagdrempelige circuits, in 
festivals en in wijken, maar veel minder binnen de ‘gevestigde’ orde van culturele instellin-
gen. Tenslotte lijken de versterking van de erfgoededucatie en vergroting van het publieksbe-
reik voor erfgoed niet goed realiseerbaar te zijn.’ (2007: 45, 46).   

6.1.2  De 2%-maatregel voor doelgroepactiviteiten van instellingen 
Deze stimuleringsregeling waarvan de ontstaansgeschiedenis uitgebreid is beschreven in het 
vorige hoofdstuk, hield in dat instellingen bovenop de verleende subsidie 2% extra konden 
krijgen voor het ontplooien van doelgroepactiviteiten. Dit was de maatregel waarmee de 
staatssecretaris de grote gesubsidieerde instellingen wilde laten bijdragen aan het 
diversiteitsbeleid. 
 
Deze maatregel was een compromis nadat de Tweede Kamer het voorstel tot de verplichte 
besteding van 3% van het totale subsidie voor doelgroepactiviteiten had afgekeurd.  Door de 
aanpassing kreeg de maatregel een vrijwillig karakter: instellingen die tenminste 3% van het 
subsidie aan doelgroepactiviteiten wilden besteden konden een bonus krijgen van 2% extra 
subsidie.  
 
Een evaluatieonderzoek in opdracht van het ministerie van OCW (Evaluatie 2% maatregel, 
Bureau Art 2006) vermeldt dat bij de concretisering van het beleidsvoornemen uiteindelijk 
elke instelling die aan dit criterium voldeed [tenminste 3% van het totale subsidie besteden 
aan doelgroepactiviteiten], automatisch 2% premie ontvangen heeft op de OCW-subsidie. Dit  
onder de voorwaarde dat deze premie bovenop de bestaande (= begrote) financiële inspanning 
aan dit doel zou worden besteed. Deze voorwaarde was in alle subsidiebeschikkingen opge-
nomen. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van dossieronderzoek bij een steekproef 
van 39 uit de 284 culturele instellingen die de 2% extra subsidie ontvingen en diepte-inter-
views bij 10 van deze 39 onderzochte instellingen. 
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‘Veel effecten van het doelgroepenbeleid zijn niet door middel van onderzoek vastgesteld.  
Door het gebrek aan onderzoeksuitkomsten en andere ‘harde gegevens’ kunnen instellingen 
niet goed aangeven welke activiteiten effectief zijn geweest. Daardoor wordt nauwelijks ken-
nis opgebouwd over de effectiviteit van activiteiten om nieuwe doelgroepen te bereiken.’ 
(Evaluatie 2% maatregel, Bureau Art 2006: 2)  
Uit de ervaringen van de tien geïnterviewde instellingen bleek echter wel dat een integrale 
aanpak een belangrijke succesvoorwaarde was: ‘een combinatie van speciaal aanbod, 
educatieve activiteiten rondom dit aanbod, specifieke wervings- en marketingacties en zo 
mogelijk ook het streven naar een meer divers samengesteld personeelsbestand.’ (Idem: 2) 
Het begrip ‘doelgroepen’ werd in de praktijk door de culturele instellingen zeer breed geïnter-
preteerd: 80% van de onderzochte instellingen gaf aan dat het ging om jongeren, een derde 
van de instellingen noemde (ook) expliciet culturele minderheden c.q. allochtonen als nieuwe 
doelgroep. 
 
In de Cultuurnota 2005-2008 werd de 2%-maatregel afgeschaft, omdat volgens  
staatssecretaris Van der Laan ‘op veel plaatsen is te zien dat de sinds de vorige Cultuurnota 
gegroeide praktijk de stimuleringsregeling in feite overbodig heeft gemaakt’(Meer dan de 
Som, Cultuurnota 2005-2008:12).  

6.1.3  De specifieke organisaties  
Naast het Actieplan en de 2%-maatregel heeft de staatssecretaris voor de uitvoering van zijn 
diversiteitsbeleid een aantal specifieke organisaties in het leven geroepen: Netwerk Culturele 
Sector (Netwerk CS),  een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over 
diversiteit in culturele organisaties; de Phenix Foundation, die ervoor moest zorgen dat 
kunstenaars met een andere dan Nederlandse achtergrond hun weg zouden vinden in de 
kunstenwereld en Atana, gericht op het bemiddelen van mensen met een dubbele culturele 
achtergrond naar bestuurs- en adviesfuncties. 
 
Netwerk CS   
In de Cultuurnota 2001-2004 stelt de staatssecretaris dat: ‘kennis en deskundigheid bij cultu-
rele instellingen over de manier waarop speciale doelgroepen het beste kunnen worden bena-
derd en over de presentatie en diversiteit van het culturele aanbod’ voor verbetering vatbaar 
zijn. Hij wilde daaraan meewerken door uitwisseling en bundeling van deskundigheid en 
ervaring beter mogelijk te maken. Om op dat punt de daad bij het woord te voegen is het 
Netwerk Culturele Sector in het leven geroepen. 
 
Netwerk CS kreeg twee functies: het uitwisselen van kennis en ervaringen en het 
beantwoorden en doorverwijzen van vragen over diversiteit in culturele organisaties. 
Voor de infrastructurele kosten van de activiteiten van het Netwerk CS werd in de 
 Cultuurnotaperiode 2001-2004 jaarlijks 0,27 miljoen euro ter beschikking gesteld (Voort-
gangsbrief Culturele Diversiteit 3 mei 2002: 15). 
 
Het netwerk kreeg de opdracht om zich te richten op culturele minderheden en de diversiteit 
van cultuuruitingen. Nog tijdens het oprichten van deze organisatie is daar als opdracht het 
verbeteren van de positie van vrouwen in de wereld van cultuur en media aan toegevoegd. 
Daarbij ging het niet om vrouwen als speciale publieksgroep, maar om hun arbeidsdeelname 
en bestuurlijke participatie. 
Het emancipatiebudget op de cultuurbegroting van (0,2 miljoen euro) werd daarom ‘ten 
behoeve van gerichte activiteiten’, geoormerkt aan de middelen voor het netwerk toegevoegd 
(Nota CAC 2001-2004: 41). 
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Netwerk CS heeft een website ingericht waarop kennis en informatie werd uitgewisseld:  
http://www.netwerkcs.nl/info. De organisatie verzorgde thematische bijeenkomsten voor pro-
fessionals in de cultuursector waar ervaringen en kennis uitgewisseld werden en was nauw 
betrokken bij een coachingsproject voor vrouwen in cultuur. Ook was er de beschikking over 
een bescheiden stimuleringsbudget voor culturele organisaties die een ‘leertraject koppelen 
aan een cultureel programma’. 
Het netwerk had in 2004 ca. 400 leden, zowel organisaties als individuen. In de periode 2005-
2008 is de subsidie aan het netwerk gecontinueerd en na die periode heeft het netwerk 
zichzelf opgeheven. Het richtte zich vooral op organisaties die geneigd zijn van diversiteit een 
onderwerp te maken.  
 
Netwerk CS heeft in 2006 laten nagaan wat de effecten van haar stimuleringsbudget geweest 
zijn. Uit het onderzoek naar elf van de door het netwerk gefinancierde projecten blijkt dat de 
instellingen de neiging hebben om een diversiteitsproject, als het is afgerond, niet te 
integreren in hun reguliere werk. Bij de onderzochte organisaties zijn diversiteitsprojecten 
vaak eenmalige losse activiteiten, omdat het de organisatie ontbreekt aan een visie op dit punt 
en daarmee aan inbedding in de organisatie (Trienekens 2006).   
 
Phenix Foundation  
Om ‘veelbelovende initiatieven’ niet ‘verloren te laten gaan’ maar ze een kans te geven,  
moeten ze tijdig worden herkend en gesterkt in hun potenties, schreef staatssecretaris Van der 
Ploeg in de Nota CAC. Daarvoor wilde hij meer mogelijkheden scheppen. 
Het plan van enkele fondsen om die initiatieven ook daadwerkelijk te kunnen herkennen en te 
stimuleren werd door de staatssecretaris gesteund. De staatssecretaris stelde 0,4 miljoen euro 
ter beschikking voor één organisatie, de Phenix Foundation, die zich op alle sectoren van de 
kunsten moest richten. Met de bijdragen van het FAPK, De Mondriaanstichting en het VSB 
fonds kwam het budget op 1,2 miljoen euro per jaar (OCW 2002 :14, Cultuurnota 2001-2004: 
42). 
 
In het beleidsplan 2001-2004 van de Phenix Foundation is zijn doel als volgt omschreven: 
‘Phenix is een organisatie die de rijkdom aan culturen in Nederland beter tot uitdrukking wil 
laten komen in het kunstenaanbod. Phenix richt zich daarbij vooral, maar niet alleen, op de 
maker met een achtergrond in een andere cultuur dan alleen de Nederlandse, de kunstenaar 
die zijn weg wil vinden in de Nederlandse professionele kunstwereld.’ 
 
De Phenix Foundation trachtte zijn doel te bereiken door het inzetten van drie instrumenten: 
het geven van advies en begeleiding aan kunstenaars, met het doel hen wegwijs te maken in 
de Nederlandse kunstensector (1); het (al dan niet samen met andere instellingen) ontwikkelen 
van projecten die een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor kunstenaars en instellingen (2); 
het aanbieden van een platform waar belemmeringen kunnen worden opgemerkt en oplossin-
gen kunnen worden aangedragen (3). 
 
Onder ‘kunstenaanbod’ werd door de Phenix Foundation een breed palet van cultuuruitingen 
verstaan: theater, dans, muziek, literatuur, beeldende kunst, film, nieuwe media, mode en 
design. De organisatie richtte zich in eerste instantie op semiprofessionele en professionele 
kunstenaars, en op hen die ernaar streefden om dat te worden (De Vries 2005). 
 
De Phenix Foundation heeft het niet gered. Op grond van een tussentijdse evaluatie van 
bureau LaGroup (2003), in opdracht van De Mondriaanstichting, het VSB fonds en het Fonds 
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voor de Podiumkunsten, heeft de Phenix Foundation  in overleg met het ministerie van OCW 
en de andere subsidiegevers besloten de eer aan zichzelf te houden en in het beleidsplan 2004 
aangegeven na dat jaar de activiteiten niet te continueren.  
 
Het evaluatierapport van LaGroup stelde onder andere dat de doelstellingen te breed en niet 
meetbaar waren, de doelgroepen onvoldoende duidelijk waren, het bestuur onvoldoende 
zichtbaar was en de organisatie niet proactief genoeg opereerde. De evaluatie gaf ook aan dat 
voor succesvol overheidsbeleid op dit vlak een positieve benadering, een ander perspectief op 
diversiteit en een proactief en slagvaardig beleid nodig zijn. Stimulering van culturele 
diversiteit zou moeten plaatsvinden bij bestaande organisaties en niet van buitenaf. 27  
 
Atana  
Atana was het initiatief van de antropoloog en adviseur Rob Boonzaajer-Flaes voor de 
kadervorming van potentiële allochtone bestuurders. Atana richt zich op mensen met een 
dubbele culturele achtergrond en/of expertise op het terrein van culturele diversiteit. Doel is 
hen te scholen en naar bestuurs- of adviesfuncties te bemiddelen. Atana Cultuur is het 
programma waarmee de organisatie begin 2000 van start ging. In de cultuursector werden 
bestuursfuncties steeds te eenzijdig (wit, man , 50+) bezet. Dit deed geen recht aan de 
veranderde samenstelling van de Nederlandse bevolking. ‘Het rijke potentieel van mensen die 
niet tot de traditionele Nederlandse bevolking behoren, zou voor een frisse kijk en een 
waardevolle input kunnen zorgen.’ (http://binok.nl/atana/atana/programma/cultuur.aspx).  
 
Het programma heeft effect gehad. In 2002 bemiddelde Atana 67 mensen (OCW 2002: 3) en 
in 2006 ca. 200 mensen naar besturen van culturele instellingen en adviescommissies. Maar 
de door Atana voorgedragen kandidaten zijn nog niet toegetreden tot de besturen van de grote 
gesubsidieerde instellingen. Atana heeft zijn werkzaamheden uitgebreid naar het 
vrijwilligerswerk en naar een speciaal programma voor de stad Amsterdam. Het initiatief 
ontving een subsidie van ca. 130 duizend euro (Idem:14) in de jaren 2001-2004. De 
meerjarensubsidie is ook gedurende de cultuurnotaperiode 2005-2008 gecontinueerd.  
 
Atana bestaat nog steeds.  
 

6.2  Uitwerking diversiteitsbeleid bij gesubsidieerde organisaties: 
aanvragers cultuurnota  

 
Naast de maatregelen die de staatssecretaris heeft genomen om zijn diversiteitsbeleid uit te 
voeren beschrijf ik hoe een aantal organisaties voor de podiumkunsten die uniek zijn of een 
typisch voorbeeld zijn van één van de soorten uitvoeringsorganisaties in de podiumkunsten 
(zie inleidende paragraaf bij dit hoofdstuk en par. 3.3.4), zich opgesteld hebben ten opzichte 

                                                 
27 In mei 2004 verschijnt een ander rapport, Een simplistisch verbond, in opdracht van het FAPK en de 
Mondriaan Stichting dat nagaat  hoe deze fondsen na het wegvallen van de Phenix Foundation de culturele 
diversiteit kunnen waarborgen en stimuleren. Een simplistisch verbond geeft aan dat migrantenkunstenaars 
artistieke ondersteuning vinden bij werkplaatsen en instellingen voor talentontwikkeling, en zakelijke 
ondersteuning bij Kunstenaars en Co. Ook stellen zij dat de fondsen een medewerker moeten aanstellen die 
kennis heeft van culturele diversiteit in de kunsten en die een groot netwerk heeft in het cultureel diverse 
kunstenveld. Deze medewerker krijgt de taak om de organisatie en de adviescommissies alert te houden. 
Tenslotte doen zij het voorstel dat de fondsen gezamenlijk een (tijdelijk) Projectteam Culturele Diversiteit (PCD) 
oprichten.  
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van het diversiteitsbeleid.  
 
Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (FAPK) 
Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten stelde zich ten doel de kwaliteit en 
kunstzinnige verscheidenheid van de amateurkunst en de podiumkunsten in Nederland te 
bevorderen. Het fonds werkte in opdracht van het ministerie van OCW. Het beschikte over 
een budget van circa 18 miljoen euro per jaar en ontving jaarlijks ongeveer tweeduizend sub-
sidieaanvragen die werden voorgelegd aan commissies van adviseurs. Ongeveer 700 aanvra-
gers ontvingen jaarlijks een subsidie (FAPK: 2005). 
 
Het fonds verstrekte subsidies aan amateurkunstenaars en podiumkunstenaars,  groepen en 
ensembles die met hun projecten een bijdrage leveren aan de (inter)nationale kwaliteit, 
ontwikkeling en veelzijdigheid van de amateur- en podiumkunsten in Nederland en de 
manifestatie daarvan in het buitenland. Daarbij richtte het fonds zich in eerste instantie op de 
aanvragers die niet structureel door het Rijk werden gesubsidieerd. Omdat het een landelijk 
fonds was, kwamen alleen projecten die het lokale belang overstijgen voor subsidie in 
aanmerking. 
 
Het FAPK schreef daarnaast in haar beleidsplan voor 2001-2004 dat het de Phenix Founda-
tion ging ondersteunen. ‘De opzet biedt ruimte aan participanten met verschillende ervaring, 
aan verschillende regionale, nationale en internationale groeperingen, verschillende kunstdis-
ciplines, aan organisatorische en financiële begeleiding, artistieke ondersteuning, hulp bij het 
vinden van een publiek, het initiëren van projecten, het organiseren van bijeenkomsten, en het 
op schrift stellen van inzichten.’ 
Het fonds verwachtte in zijn reguliere subsidiering baat te hebben bij de ervaring en de des-
kundigheid die in deze voorziening zou worden opgebouwd. Het kondigde aan die ervaringen 
en deskundigheid te zullen borgen met ‘een bestuurlijke constructie’ (Beleidsplan 2001-
2004:12).  
 
Volgens het FAPK zou na 2004 culturele diversiteit geen beleidsprioriteit meer moeten zijn. 
Het FAPK  meende dat dan  de culturele verscheidenheid in de samenleving en de kunsten 
worden verankerd zouden zijn het beleid, in de kerntaken en in de organisatie.  
Het Fonds nam zich voor in het reguliere subsidie een taakstellend budget in te voeren, waar-
uit projecten worden gehonoreerd die de culturele verscheidenheid in de podiumkunsten 
bevorderen. In 2002 voerde het daarnaast een budget voor semiprofessionele aanvragen in, 
ook bedoeld voor aanvragen met een cultureel divers karakter, maar dat werd in 2005 weer 
opgeheven, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt en het FAPK culturele diversiteit 
en andere beleidsprioriteiten weer in zijn algemene beleid wilde opnemen.  
 
In de Notitie Culturele Diversiteit van 3 november 2006 merkte het Fonds op dat in het kader 
van de (reguliere) subsidieregeling weinig aanvragen werden ingediend waarbij makers met 
een dubbele culturele achtergrond betrokken waren. Het aantal was naar schatting van mede-
werkers kleiner dan 10%. De verklaring daarvoor van het fonds was dat het ‘vanwege haar 
positie binnen het bestel aanvragen [beoordeelt] voor projecten van veelal meer gevorderde 
makers die op landelijk niveau actief zijn. Hiertoe behoren vooralsnog relatief weinig 
cultureel diverse makers’. 
 
De toenmalige directeur van het FAPK, Ben Hurkmans, gaf in een gesprek (2005) aan binnen 
het Fonds te werken aan een proactievere opstelling op dit punt.  
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‘Het zou goed zijn een slag te maken in het sensibiliseren van de medewerkers en de advi-
seurs over diversiteit, zoals het kijken naar kwaliteit: dat vraagt om een open, nieuwsgierige 
houding. Met het debat over kwaliteit wordt een open zenuw geraakt. Mensen worden aange-
sproken op zaken, waarop ze niet willen worden aangesproken; het vraagt van hen om vanuit 
een andere dan hun gebruikelijke houding te kijken naar podiumkunsten, dat betekent ook 
anders kijken naar kwaliteit. Dat kun je niet forceren. (…) Van het budget voor semi-profs, 
ingevoerd in 2002, dat impliciet vooral ook voor allochtone kunstenaars was bedoeld, werd 
onvoldoende gebruik gemaakt en de commissie is opgeheven. De ‘stille’ target om 10 -15% 
van het projectenbudget te besteden aan projecten met een cultureel divers karakter is wel 
gehaald.’ 
 
Bij het FAPK bleek het sensibiliseren van de organisatie voor culturele diversiteit moeilijk te 
liggen, hoewel de toenmalige (2005) directeur, die wel gevoelig was voor een contextuele 
opvatting (KC-redeneringen), er wel actie op wilde ondernemen. Onder de medewerkers 
overheerst de KK-visie. Pogingen om een slag te maken naar een andere, meervoudige, meer 
contextueel bepaalde opvatting van kwaliteit bij de beoordeling van projecten verliepen 
moeizaam. 
 
Het Theater Instituut Nederland  
Het Theater Instituut Nederland (TIN) wil een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van 
en de meningsvorming over de Nederlandse theatercultuur in haar internationale context. Dit 
sectorinstituut is het kennis en informatiecentrum voor de theatersector. Daartoe verstrekt het 
informatie, verricht het onderzoek en initieert het debatten. Het TIN beheert een museale 
collectie en een bibliotheek, het organiseert evenementen en publiceert boeken, cd’s en andere 
uitgaven. Het rekent toneel en jeugdtheater, dans, mime- en bewegingstheater, poppen- en 
objecttheater, muziektheater en theateramusement tot zijn werkterrein. 
Tot zijn primaire taken rekent het TIN: het verzamelen van objecten en het vergaren van 
informatie; het informeren en adviseren van theaterprofessionals en het openstellen van al zijn 
kennis voor publiek. 
In zijn plan 2001-2004 schreef het TIN dat het in de betreffende cultuurnotaperiode zijn 
huidige taken wilde blijven vervullen. De educatieve functie zou een prominente plaats in de 
productontwikkeling krijgen. Daarbij zou worden aangehaakt bij het schoolvak Culturele en 
Kunstzinnige Vorming (CKV). 
 
In de periode 2001-2004 was diversiteit geen specifiek aandachtspunt van het TIN. In de loop 
van het Cultuurnotaproces startte het TIN samen met een organisatieadviesbureau het 
coachingsproject ‘Carrières of barrières’ voor vrouwen in de cultuur. De vierde versie van dat 
coachingsprogramma (2004) spitste zich toe op vrouwen van uiteenlopende culturele 
achtergronden. Verder intensiveerde het TIN zijn inspanningen voor het schoolvak CKV en 
organiseerde het in samenwerking met Mira Media (een organisatie voor diversiteit in de 
Media) een cursus voor een nieuwe generatie cultuurjournalisten. Een aantal van de 
deelnemers had een dubbele culturele achtergrond. Het TIN ontving in 2001-2004 een 
subsidie van ca 5,8 miljoen euro jaarlijks, waarvan 3,6 miljoen van de rijksoverheid 
(Jaarverslag 2004: 61). 
 
Uit de werkprogramma’s en de jaarverslagen is geen inzet gebleken van het TIN om (het werk 
van) immigrantenkunstenaars te incorporeren in de kernactiviteiten. De inspanningen lijken 
zich te beperken tot de genoemde specifieke acties. Deze instelling, het geheugen en 
documentatiecentrum op het gebied van het theater in Nederland, hanteerde in de periode 
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2001-2004 zo blijkt uit de werkprogramma’s en de jaarverslagen een traditionele (KK) 
opvatting van wat tot de Nederlandse theatercultuur behoorde.   
 
Het Nationale Toneel  
Het in Den Haag gevestigde Nationale Toneel (NT) is één van de grote Nederlandse toneel-
gezelschappen. Het ontving in 2004 2,8 miljoen euro subsidie van het rijk en 3,2 miljoen euro 
subsidie van de gemeente Den Haag. De opbrengsten van de voorstellingen bedroegen in dat 
jaar 1,3 miljoen euro. De thuisbasis van het NT is de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, 
waar de helft van de voorstellingen gespeeld wordt. Het gezelschap speelt jaarlijks ca. 175 
voorstellingen in Den Haag en 150-200 elders; het trekt circa 130.000 bezoekers per jaar. 
In het land bespeelt het NT alle belangrijke grote en kleine zalen. Het streeft ernaar én de 
ervaren toneelbezoeker én een nieuw jong publiek te bereiken met een divers repertoire, dat 
zowel (moderne) klassiekers omvat als nieuw werk van beginnende toneelauteurs. 
De doelstellingen van het NT: 

• het brengen van repertoire uit het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord, 
in grote zalen, middenzalen en kleine zalen; 

• het bereiken van een groot, breed en divers samengesteld publiek in de Randstad en in 
de regio; 

• het begeleiden van jonge regisseurs, acteurs en schrijvers bij het maken van produc-
ties; 

• het verstevigen van de basis in de vestigingsstad Den Haag. 
 
In het kader van de tweede en de vierde doelstelling heeft het NT in de periode 2001-2004 
vooral getracht een impuls te geven aan het bereik van jongeren. Dat gebeurde via het 
initiatief van de NT tribune, een webpagina met informatie over de producties en educatie. 
Met behulp van deze webpagina werd  het voorstellingenbezoek door  jongeren gestimuleerd 
en konden zij zich aanmelden om de werkruimtes van het gezelschap te bezoeken. Daarnaast 
intensiveerde het NT het contact met het publiek via een netwerk van docenten, jongeren, 
‘ambassadeurs’ en coördinatoren  
 
De toenmalige algemene directeur van het NT, Evert de Jager: 
‘Wij bereiken ongeveer 10% van de bevolking, dat is in principe genoeg om de zalen mee te 
vullen. Het NT heeft na een periode van reflectie de koers ingezet om in de 
cultuurnotaprocedure (2005-2008) te zorgen dat een meer gedifferentieerd theaterpubliek 
wordt bereikt; en dat betekent dat het gezelschap zich bezonnen heeft op zijn functie. Ook 
makers zouden zich meer bezig moeten houden met de vraag voor wie ze een voorstelling 
maken; dat idee leeft nog niet erg in grote delen van de toneelwereld (…).Veel stukken uit het 
klassieke westerse repertoire gaan over het soort  thematiek dat we nu ook in de samenleving 
zien (b.v. Oresteia), maar blijken te abstract te zijn om een brede doelgroep te bereiken. Met 
het stuk ‘Volkert van der G. en Mohammed B.’ (2006) is het wél gelukt een veel breder 
publiek te bereiken. Dat stuk heeft hele matige recensies gekregen. Mogelijk komt dat ook 
omdat er hier geen traditie is van teksttoneel, zoals in Engeland waar veel meer nieuwe 
teksten over het hier en nu worden gemaakt. Het ontbreken van zo’n schrijverscultuur staat de 
erkenning van stukken die gaan over het hier en nu in de weg.’  
 
Het Nationale Toneel heeft  een succesvolle poging gedaan om een breder, jong publiek te 
trekken met een voorstelling die gaat over een actueel met de immigratie samenhangend 
onderwerp. Maar kreeg daarop negatief commentaar van de voor hen belangrijke 
professionele omgeving: de recensenten en de collega’s.  
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De Jager schrijft die weerstand toe aan het ontbreken van een schrijverscultuur in ons land, in 
tegenstelling tot de situatie in Engeland, waar wel een schrijverscultuur bestaat. In ons land 
worden bij de grotere toneelgezelschappen vooral traditionele teksten hernomen en bestaat de 
erkende ‘vernieuwing’ vooral uit nieuwe interpretaties van die stukken door regisseurs. Voor 
de nieuwe teksten, waarin ook andere verhalen, metaforen en verbeeldingen van de nieuwe 
Nederlanders aan de orde kunnen komen, is daardoor weinig ruimte. 
 
In dit voorbeeld zien we dat de voorzichtige verruiming van deze instelling van wat tot het 
gesubsidieerde toneel behoort (KC-opvatting) niet wordt geapprecieerd door een groep 
bepalende professionals (recensenten en collega’s) die de traditie van het ‘regisseurstoneel’ 
continueren. Op het niveau van de uitvoering speelt een groep makers en recensenten met een 
KK-opvatting een bepalende rol.  
 
Het Residentie Orkest  
In het beleidsplan 2001-2004 geeft het Residentie Orkest (RO) aan een breed kwaliteitspro-
duct te willen creëren en een optimale positionering van dat product in de markt te willen 
realiseren. Het repertoire is breed, van klassiek-romantisch tot hedendaags.  
Het orkest ontvangt in de periode 2001-2004 van het rijk 2,5 miljoen euro en van de gemeente 
Den Haag 3,9 miljoen euro. Het orkest verzorgt ca.70 activiteiten per jaar.  
Voor de stad Den Haag vervult het orkest een ambassadeursrol. Het werkt samen met zuster-
orkesten in het buitenland en wil jonge dirigenten een kans geven.  
 
Volgens de Raad voor Cultuur is het orkest van internationaal niveau en behoort het tot de 
toporkesten van Nederland. Het orkest wilde in de periode 2001-2004 allochtone doelgroepen 
bereiken door het programmeren van musici uit een andere muziekcultuur in samenwerking 
met het orkest. Het orkest nam zich voor weer meer jongerenconcerten geven en nadere 
aansluiting te zoeken bij het vak CKV. Tijdens de uitvoering van dit beleidsplan zijn er 
jaarlijks tussen de vijf en de acht kinder- en jeugdconcerten gegeven, één concert met  nieuwe 
composities naar aanleiding van het werk van allochtone dichters en twee concerten met 
Turkse musici. Eén daarvan was succesvol, in de zin dat er veel Turkse bezoekers naar het 
concert gekomen zijn. Een tweede concert in 2003 liet qua bezoekersaantallen te wensen over. 
Na die tijd is er op dit onderwerp geen specifieke actie meer ondernomen. 
 
Bij het Residentieorkest was de oriëntatie op de functie voor de bevolking minder uitgewerkt 
dan bij het Nationale Toneel, de KK-opvatting overheerste. Het orkest stond niet expliciet 
afwijzend tegenover concerten waarin muziek uit het niet- westers repertoire of fusievormen 
een plek hebben, maar dit soort concerten had geen prioriteit.  

Theater Cosmic  
Theater Cosmic was een producerend en presenterend theater met ‘culturele diversiteit als 
voertaal’ (Kunstenplan Cosmic 2001-2005:5). In zijn 25-jarige bestaansgeschiedenis heeft het 
zich ontwikkeld tot centrum van cultureel diverse podiumkunsten in Nederland. Cosmic, nu 
met de toneelgroep Made in da Shade opgegaan in Theater MC, was een aanjager van nieuw 
repertoire, spel- en regietalent, en discussie over kunst in een interculturele context. Cosmic-
producties reizen in binnen- en buitenland.  
 
De kernactiviteiten werden voor de periode 2001-2004 als volgt geformuleerd: producties, 
repertoireontwikkeling, talentontwikkeling & jongerenproducties, gastprogrammering en 
debat. 



Beleid voor Cultuur en Immigranten – Rijksbeleid en Uitvoeringspraktijk (1980 – 2004)  

125 
  

Jarenlange investering in talent en repertoire stonden aan de wieg van de eerste twee grote-
zaalproducties: De Koningin van Paramaribo (2001) en Romeo ‘n Juliette, a Caribean 
Xperienz (2003), zijn veelvuldig gespeeld en beide genomineerd voor de NRC Handelsblad 
Toneelpublieksprijs.De producties toonden de waarde van talent- en repertoireontwikkeling. 
Clark Accord’s boek De Koningin van Paramaribo vond zijn weg naar de grote zaal via een 
monoloog voor het jaarlijkse Cosmic-festival ‘Hollandse Nieuwe’. De kleine-zaalversie van 
Romeo ‘n Juliette ontstond als locatieproject in een parkeergarage in de Bijlmermeer in 
Amsterdam-Zuidoost.  
 
Daarnaast heeft Cosmic in de periode 2001-2004 een weg van verdere artistieke en themati-
sche verdieping ingeslagen, door ontwikkeling van producties met een intercultureel 
perspectief en meer ‘reflectief’ karakter. Voorbeelden daarvan zijn T ‘n L van Brigitta 
Hacham en De zwarte met het witte hart van Arthur Japin. 
 
Het jaarlijkse festival ‘Hollandse Nieuwe’ heeft inmiddels meer dan negentig nieuwe 
theaterstukken opgeleverd, en is daarmee uitgegroeid tot dé landelijke broedplaats voor 
cultureel divers toneelrepertoire. Artistieke teams met gemengde culturele achtergrond en 
ervaring presenteren nieuwe eenakters van beginnende schrijvers als geënsceneerde readings 
voor publiek, waarbij tegelijkertijd samenwerkingsmogelijkheden met regisseurs, spelers en 
coaches worden verkend. Daarnaast is het een platform voor opdrachten aan prominente 
schrijvers, een toneelsoap, debat, en de uitreiking van vijf prijzen. Het stuk dat de Hollandse 
Nieuwe Toneelschrijfprijs wint, wordt geproduceerd. Onderdeel van het festival is een 
schrijverscursus.  
 
Cosmic programmeerde in de periode 2001-2004 tussen de zestig en zeventig 
gastvoorstellingen. Rond het ‘Urban theatre’, een nieuw genre dat in inhoud, stijl en vorm een 
vertaling is van migratie en globalisering in een stedelijke context, zijn in samenwerking met 
zes Europese Culturele Instituten in Nederland 26 voorstellingen van gezelschappen uit negen 
grote Europese steden gespeeld. Een tweedaagse conferentie vormde een platform voor 
discussie tussen ruim honderd Europese theaterprofessionals en beleidsmakers.  
 
Theater Cosmic droeg bij aan de discussie over culturele diversiteit in de podiumkunsten. Er 
werden debatten georganiseerd tijdens verschillende activiteiten, zoals de Turkish en Moroc-
can Lounges, bijeenkomsten die voor publiek en makers uit deze bevolkingsgroepen moesten 
zorgen: ‘Hollandse Nieuwe’; het oriënterende congres ‘multicultureel theater in Europa’; het 
European Urban Theatre Festival en het Theaterfestival. 
 
In 2002 verzorgde Cosmic 255 uitvoeringen van 13 eigen producties in Nederland, met in 
totaal bijna 26.000 bezoekers. Cosmic ontving in 2002  ruim 850 duizend euro subsidie van 
OCW, ca.131 duizend euro van de gemeente Amsterdam en  ca. 430 duizend euro aan overige 
bijdragen.  
 

6.3   Analyse van de uitvoering en de uitwerking van het beleid  
 

De actoren 
In het uitvoeringsproces is de rolverdeling tussen de actoren anders dan bij de totstandkoming 
van het beleid. 
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Van de formele actoren die bij het totstandkomingsproces van het beleid betrokken zijn, 
hebben de minister en de Raad voor Cultuur een bescheiden rol. Voor de Tweede Kamer is in 
het uitvoeringsproces geen rol weggelegd, anders dan de jaarlijkse behandeling van de 
cultuurbegroting. De minister houdt  in ieder geval jaarlijks bij of de plannen conform het 
goedgekeurde plan uitgevoerd worden en of de financiële situatie gezond is. De Raad voor 
Cultuur gaat na door bezoeken aan cultuuruitingen en tussentijdse gesprekken met de 
cultuurinstellingen of de kwaliteit van de uitingen aan de verwachtingen voldoet. Ook een 
instelling als het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten gaat na of de projecten 
conform de inhoudelijke en financiële afspraken uitgevoerd worden  en oordeelt over de 
kwaliteit van de projecten.   
 
De belangrijkste rol in het uitvoeringsproces is weggelegd voor de uitvoeringsorganisaties. De 
gevestigde cultuurinstellingen, waar het meeste geld naartoe gaat, nemen de belangrijkste 
positie in. De instellingen concentreren zich op het uitvoeren van hun artistieke werk, meestal 
vanuit een KK-opvatting.  
 
Voor hen is het van belang wat hun collega’s, de vooraanstaande kunstrecensenten en de 
adviseurs van de Raad of van de fondsen van hun werk vinden. In de praktijk van de 
uitvoering spelen daarom verwante instellingen en recensenten als actoren een niet 
onbelangrijke rol.  
 
In de praktijk van de uitvoeringsperiode 2001-2004 hebben de meeste instellingen weinig 
belangstelling getoond voor het diversiteitsbeleid, een enkele uitzondering daargelaten.  
Voor de instellingen met een multiculturele oriëntatie, die als gevolg van de in het vorige 
hoofdstuk geschetste ontwikkelingen met het landelijk deel van het Actieplan Cultuurbereik 
middelen hebben gekregen, geldt wel dat zij met hun activiteiten een bijdrage hebben 
geleverd aan de diversiteit in de gesubsidieerde cultuursector.    
 
Het diversiteitsbeleid is vanzelfsprekend wel opgepakt door de uitvoeringsorganisaties met 
KC-opvattingen die daar specifiek voor in het leven waren geroepen: de Phenix Foundation, 
Netwerk CS en Atana, echter met een beperkt resultaat. Ook het Actieplan Cultuurbereik (met 
PP- en KC -uitgangspunten) heeft met de stedelijke en provinciale programma’s impact gehad 
en heeft voor een verbreding van de cultuurdeelname gezorgd, afhankelijk van de actoren op 
lokaal en provinciaal niveau.   

Krachtenspel van de implementatie  
 
De positie van de gevestigde instellingen  
De gevestigde instellingen hebben niet alleen een zeer dominante rol in de uitvoering van het 
beleid. Ook speelt bij de uitvoering van het beleid binnen die instellingen een groter aantal -en 
vaak andere- medewerkers een belangrijke rol dan bij de totstandkoming van beleid. Veel 
medewerkers hebben, gezien hun positie in de organisatie, vooral oog voor de producten die 
zij tot stand moeten brengen en veel minder oog voor discussies over het cultuurbeleid. Over 
de inhoud van hun werk hebben zij over het algemeen een KK- opvatting. Dat betekent dat 
een onderwerp als diversiteitsbeleid vaak weinig leeft. Alleen als een instelling expliciet, uit 
eigen beweging werk van diversiteit maakt, komt het van de grond. Slechts enkele 
organisaties hadden in de periode 2001-2004 een dergelijke oriëntatie.  
 
Daarbij komt dat er binnen deze instellingen meestal meer aandacht is voor de productie en 
minder voor de deelname van het publiek. De productietak van deze bedrijven heeft 
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bovendien vaak meer status in het bedrijf dan de afdeling die zich met deelname bezighoudt. 
Dat betekent dat er binnen de organisaties vaak beperkt oog is voor participatie. Het 
referentiekader voor succes en aanzien ligt in de praktijk dan ook niet zozeer bij een succesvol 
participatie- of diversiteitsbeleid zoals de overheid dat wil, maar veel meer bij het  krijgen van 
waardering voor het artistieke product van collega’s en beroepsbeoordelaars, zoals 
recensenten en adviseurs die meestal een KK-visie hebben. Zelfs als een directeur van een 
instelling, zoals die van het Nationale Toneel, wel oog heeft voor diversiteit en participatie, 
dan heeft hij rekening te houden met deze dynamiek in zijn organisatie en in de professionele 
wereld. De KK- visie is bij deze organisaties zeer krachtig en dat betekent dat de invloed van 
het KK denken bij het uitvoeren van het beleid nog veel groter is dan bij het tot stand komen 
ervan.  
 
Een specifieke organisatie met een kort leven: de Phenix Foundation 
De Phenix Foundation was bedoeld om kunstenaars met een achtergrond in een andere cultuur 
dan de Nederlandse hun weg te laten vinden in de Nederlandse professionele kunstwereld. 
Dat betekende dat de foundation de kunstenaars moest vinden en ze vervolgens op weg moest 
helpen in de Nederlandse cultuursector. Het vinden van de kunstenaars was geen probleem, 
maar hen de weg wijzen in de reguliere cultuursector was tot mislukken gedoemd. 
 
Omdat het de staatssecretaris niet gelukt was de gevestigde instellingen te betrekken bij het 
diversiteitsbeleid in de vorm van de 3%-maatregel, hadden de instellingen geen verplichting 
om in het kader van hun gesubsidieerde activiteiten aandacht te besteden aan 
diversiteitsbeleid. De aandacht voor diversiteit in deze organisaties, en met name voor 
immigranten kunstenaars en hun uitingen, kwam alleen naar voren als een instelling daar zelf 
actie op ondernam. Gezien de geschetste interne dynamiek en het externe referentiekader van 
veel instellingen viel dit slechts van een enkele uitzonderlijke instelling te verwachten.  
De staatssecretaris heeft op zijn beurt gepoogd om het diversiteitsbeleid te realiseren via de 
specifieke instellingen en het Actieplan. Voor de Phenix Foundation gold dat deze instelling 
door de staatssecretaris opgezadeld was met een onmogelijke taak. De meeste instellingen 
waren verre van geïnteresseerd om zich te verbinden met deze kunstenaars. Daarbij komt nog 
het feit dat deze instelling door de staatssecretaris in het leven geroepen was: alleen al om die 
reden kon het op weinig sympathie rekenen van de instellingen, die autonomie hoog in het 
vaandel hadden staan.  
 
De eerder genoemde evaluatie van LaGroup  plaatste ook vraagtekens bij de kracht van het 
bestuur, de doelstellingen en de  mate van proactiviteit van de organisatie. Dat heeft zeker een 
rol gespeeld, maar was niet de belangrijkste oorzaak dat de Phenix Foudation de gevestigde 
instellingen niet heeft kunnen bereiken. 
Ten aanzien van de overheid merkten de evaluatoren van LaGroup op dat deze diversiteit met 
een positiever en slagvaardiger beleid zou moeten benaderen. De staatssecretaris had dat 
laatste wel geprobeerd, maar was daarin door de krachtige positie van de instellingen in het 
cultuurveld -juist het gevolg van een jarenlang beleid- door dat veld zelf en de politiek 
tegengehouden.  
 
Het  ontbreken van een noodzaak bij alle instellingen en van interesse bij de meeste van hen 
voor diversiteitsbeleid wordt in de uitvoering nog beter zichtbaar en voelbaar dan bij het tot 
stand komen van het beleid. De poging van de staatssecretaris om de instellingen alsnog via 
specifieke organisaties zoals de Phenix Foundation te overtuigen om aandacht te besteden aan 
diversiteit is gezien de positie en houding van de instellingen bij de uitvoering kansloos. De 
instellingen hadden  geen bezwaar tegen het in het leven roepen van de specifieke 
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organisaties, juist omdat het hen niet zou raken. Ook de andere specifieke organisaties 
Netwerk CS en Atana zagen zich met deze dynamiek geconfronteerd. Voor Netwerk CS  en 
Atana gold dat zij weliswaar veel instellingen bereikten, maar de gevestigde instellingen niet 
of nauwelijks. 
 
Actieplan Cultuurbereik en cultuurdeelname van immigranten 
Het Actieplan Cultuurbereik bestond in de periode 2001-2004 uit gemeentelijke en 
provinciale programma’s voor cultuurbereik, die door OCW onderschreven werden. 
Volgens de evaluatie van 2007 had het Actieplan wel beweging veroorzaakt in het culturele 
veld, maar waren de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit achtergebleven. Ook 
vonden de bewegingen vooral plaats in laagdrempelige en nieuwe circuits en veel minder bij 
de gevestigde cultuurinstellingen.     
 
Het laatste punt illustreert dat de nieuwe impuls voor participatie aan de gevestigde 
cultuurinstellingen voorbij is gegaan. De aanhangers van het KK-denken, waaronder de 
gevestigde instellingen, zijn van oudsher gewend aan participatiemaatregelen als onderdeel 
van het gesubsidieerde cultuurbeleid (par. 2.4.5), die ondergebracht zijn bij speciale 
voorzieningen.  
 
De activiteiten van deze organisaties raken die van de gevestigde instellingen niet of 
nauwelijks. Het bestaan van deze instellingen voor cultuurdeelname heeft ook als effect gehad 
dat de gevestigde instellingen zich ontslagen voelden van participatie als een kerndoelstelling 
voor hun organisaties. Ook het Actieplan Cultuurbereik was ingericht en ingezet om buiten de 
gevestigde organisaties participatie doelstellingen te kunnen bevorderen. Daarbij komt dat de 
instellingen zich in het uitvoeringsproces concentreren op hun eigen activiteiten en het KK-
denken zeer dominant is. Dit alles overziend kan alleen gehoopt, maar niet verwacht worden 
dat de gevestigde instellingen in het uitvoeringsproces alsnog geïnteresseerd zouden raken in 
participatie. Het kan dan ook niet verbazen dat uit de evaluatie van het Actieplan 
Cultuurbereik blijkt dat de veranderingen vrijwel niet plaatsvinden in de gevestigde 
cultuursector. 
 
Een van de doelstellingen van het Actieplan was het bevorderen van diversiteit, met het 
plaatsen van dit onderwerp in het Actieplan was het onderwerp ‘geparkeerd in het domein van 
de participatie’ en daarmee geen aandachtspunt meer voor de gevestigde instellingen. In dit 
arrangement konden de gevestigde instellingen zich vinden, ook al omdat zij zich niet 
verantwoordelijk voelen voor participatie. Opvallend is de constatering in het evaluatierapport 
Van stolling naar stroming dat de cultuurdeelname van immigranten binnen het Actieplan, 
ook in de ‘laagdrempelige’ en ‘nieuwe’ initiatieven, niet goed van de grond is gekomen. De 
uitvoerders van het lokale en provinciale beleid hebben kennelijk de moeilijkste doelgroep 
van het beleid laten liggen en de lokale, regionale en landelijke stuurgroep die het Actieplan 
Cultuurbereik begeleidden hebben dat niet op tijd geconstateerd. 
 
Op het gebied van de participatie zijn de instellingen door het toedoen van het Actieplan niet 
actiever geworden; zij konden zich er, zoals zij gewend waren, gelegitimeerd niet mee bezig 
houden.  




