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Voorwoord
Dit onderzoek is tot stand gekomen in het kader van mijn afstudeertraject binnen de masteropleiding
Kunstbeleid en –management aan de Universiteit Utrecht. Voor dit traject heb ik vier maanden stage
gelopen bij Stichting Nieuwe Helden als assistent van zakelijk leider Wouter Goedheer. De
vernieuwende filosofie achter de realisatie van hun kunstprojecten was de aanleiding voor mijn
scriptie-onderzoek over cultureel ondernemerschap.
Hierdoor is mijn stage zowel een praktijk- als onderzoekscomponent gaan bevatten. Met de
werkwijze van Nieuwe Helden als uitgangspunt ben ik, parallel aan mijn werk als assistent zakelijk
leider, een onderzoek gestart naar een nieuwe stap in cultureel ondernemerschap. Dit heeft ervoor
gezorgd dat ik mijn scriptie extra verdiepend heb kunnen schrijven. Ik heb immers in de praktijk
ervaren hoe de verbindingen met andere sectoren worden gelegd. Zodoende kon ik de strategie en
het ondernemerschap van Nieuwe Helden goed in kaart brengen. Door hun werkwijze te toetsen aan
andere cultureel ondernemers kon ik Nieuwe Helden in bredere context van de culturele sector
plaatsen. Op deze manier heeft mijn onderzoek ook een meerwaarde voor de stichting opgeleverd.
Dit onderzoek was gebonden aan een tijdsbestek van vijf maanden deeltijd. Dit betekent dat ik
hierbinnen een zo volledig mogelijk beeld heb proberen te geven, maar dat vervolgonderzoek nodig is
om mijn bevindingen verder te toetsen.
De resultaten van dit onderzoek zijn op 17 juni 2013 gepresenteerd tijdens de Expertmeeting Cultureel
Ondernemerschap 3.0 in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. Dit bood de kans om
de resultaten van mijn wetenschappelijk onderzoek terug te koppelen naar de praktijk en te delen met
cultureel ondernemers, bedrijven uit andere sectoren en hoogleraren van de universiteit.
Allereerst wil ik Lucas de Man en Wouter Goedheer bedanken, die mij de kans hebben gegeven om
mijn stage bij Stichting Nieuwe Helden in te vullen. In het bijzonder dank ik Wouter Goedheer voor zijn
begeleiding gedurende de hele periode, zijn inspirerende verhalen, goede tips en feedback.
Daarnaast wil ik alle respondenten hartelijk danken voor de interessante, open en leuke gesprekken.
Zonder hun medewerking zouden de resultaten van dit onderzoek niet zijn bereikt. Met name dank ik
Bram de Jaeger en Pepijn Smit voor hun bijdrage aan de Expertmeeting.
Speciale dank verdienen mijn ouders Irma Kyvon en Paul Eldering, mijn zus Eva en mijn dierbare
huisgenoot en vriendin Josje Bruijn voor hun onmisbare steun, hulp en advies. Ook wil ik graag Merel
van Huisstede, Kimberly Major, Femke Hammer, Meeke Beumer, Karsten Stouten en Jaïr Stranders
bedanken voor hun ondersteuning, inspiratie en advies bij de totstandkoming van deze scriptie.
Ten slotte wil ik graag mijn scriptiedocent Kees Vuyk hartelijk danken voor de inspirerende
gesprekken, goede ideeën en adviezen, en feedback op mijn onderzoek.
Kim Eldering
Utrecht, 18 juni 2013
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Inleiding
Cultureel ondernemerschap is momenteel een veel besproken en bewogen onderwerp in de culturele
sector. In de huidige problematische situatie voor de kunsten, waar door de crisis, het wegvallen van
de WWIK-regeling en fikse bezuinigingen vanuit de politiek, oude patronen, projecten en beleid falen,
moeten nieuwe manieren worden gezocht om geld te verkrijgen en creatieve plannen te realiseren. In
deze context is een ontwikkeling gaande in het cultureel ondernemerschap van de jonge generatie
cultureel ondernemers; een zoektocht naar het bundelen van krachten in verschillende
samenwerkingen met andere sectoren.
Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor creatieve ondernemers, kunstenaars en
stadsmakers op 8 januari 2013 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam werd aandacht besteed aan deze
vorm van creatief ondernemerschap. De Staat van de Creatieve Stad werd geschreven en
uitgesproken door Lucas de Man, artistiek leider van Stichting Nieuwe Helden. Nieuwe Helden speelt
een pioniersrol in de zoektocht naar samenwerking met andere sectoren. Vanuit de gedachte dat de
culturele sector juist in een tijd als deze, waarin het kunstenaarschap onder vuur ligt en er minder
financiële middelen beschikbaar zijn, veel meer naar buiten gericht zou moeten zijn, zoekt Nieuwe
Helden naar actieve verbindingen op drie noodzakelijke niveaus: verbindingen binnen de culturele
sector, verbindingen van de culturele sector met de creatieve industrie en verbindingen tussen de
culturele sector en andere sectoren in de samenleving. In Pakhuis de Zwijger schetste De Man zijn
visie op het huidige cultureel ondernemerschap ten tijde van de crisis:
“Wij worden tegenwoordig platgegooid met de term cultureel ondernemer. Toch? Iedereen moet een
cultureel ondernemer zijn. Geld verdienen, mecenassen zoeken, sponsors ronselen, businessplannen
opzetten, crowdfunding doen waar je oma dan je liefde afkoopt. Maar volgens mij gaat het daar niet
om. Volgens mij gaat cultureel ondernemen niet enkel over 100 leuke manieren naar het zoeken van
geld maar gaat het om het beseffen en inzetten van de waarde van dat wat wij in handen hebben. Wij
hebben immers de mogelijkheid en het talent om vorm en inhoud tot 1 communiceerbaar verhaal te
smeden en daarmee de mens in zijn diepste zoeken te raken. Het kunnen maken van een goed
verhaal en dat kunnen delen met een publiek is van onschatbare waarde. Juist nu, omdat niemand het
weet en iedereen behoefte heeft te delen, juist nu omdat we in een crisis zitten en meer dan ooit nood
hebben aan de Ander. Nu is de tijd van de creator. Van ons.”

1

Volgens De Man kan elk goed kunstwerk door te creëren en verbinden een ware ont-moeting
veroorzaken, waarbij de nadruk ligt op het niet moeten. Dit kan bereikt worden door “(…) naast het
zoeken van het juiste publiek voor projecten ook te zoeken naar het betrekken van andere partijen,
andere organisaties uit de stad: verenigingen, bedrijven, ngo’s, media, scholen, individuen, die als
2

partner in het project een rol krijgen.” Dit fenomeen is zich langzaam aan het ontwikkelen en De Man
ziet dit als iets goeds. Volgens hem moeten cultureel ondernemers, ofwel creators, zelf het initiatief

1

Lucas de Man, “Staat van de Creatieve Stad – Lucas de Man,” Pakhuis de Zwijger, geraadpleegd 20 februari 2013,
http://www.dezwijger.nl/page/64668/nl.
2
Ibidem.
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nemen en op mensen, organisaties en bedrijven afstappen, om ze uit te nodigen om vanuit hun eigen
achtergrond en expertise mee te werken aan de creatie van een verhaal, waardoor het ook hun
project wordt. Hij is ervan overtuigd dat dit niet eenvoudig, maar zeker wel mogelijk is. In elke sector,
in elk bedrijf en elke instelling is immers een creatieve klasse, die op zoek is naar een manier om hun
verhaal te delen. De Man gelooft in een creatieve stad, waarbij per geslaagd project er meer
organisaties en bedrijven zich zullen aandienen om partner te worden. Zo kan er op den duur een
klimaat worden gecreëerd, waarbij de creator zijn project presenteert voor potentiële partners uit
allerlei sectoren. Hij kiest dan vervolgens zelf de beste en meest lucratieve samenwerkingen.

3

De problematiek die de aanleiding vormde voor de speech van De Man, kwam een maand
eerder ook aan de orde tijdens de bijeenkomst ‘Cultureel Ondernemerschap in de Knel?’, die FNV
Kiem, Kunsten ’92 en BBK organiseerden op 1 december 2012. Het doel van de bijeenkomst was het
verkennen van nieuwe kansen voor zelfstandige kunstenaars en het vinden van de juiste houding
tegenover de politiek. Het thema van de middag werd het samenwerken met andere sectoren als
manier om het kunstenaarschap en zelfstandig ondernemerschap in de culturele sector tot bloei te
laten komen.
Aan het woord kwamen gasten uit de politiek, kunstenaars en ondernemers. Benadrukt werd
dat cultureel ondernemers vanuit de huidige situatie verder moeten denken en creëren, en daarin
ondernemender moeten zijn. Iedereen wordt geacht cultureel te ondernemen, maar het is natuurlijk
niet zo dat bedrijven ineens ook meer geld willen investeren. Het gaat er dus om nieuwe methoden te
vinden om creatieve processen vorm te geven en bedrijven te benaderen. Kortom, kunstenaars
moeten hun creativiteit benutten en gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Daarnaast kwam
naar voren dat de mentaliteit ten opzichte van cultuur een positieve draai moet krijgen. “De
maatschappelijke waarde van cultuur ligt momenteel beneden het absolute nulpunt. We moeten een
hernieuwde aandacht voor het belang van de kunstsector creëren, waarin het belang van innovatie,
4

creativiteit van de samenleving en vernieuwing voorop staan.” Zo luidde de conclusie.

Hoewel vooruitstrevend en onderscheidend, is Nieuwe Helden dus niet de enige die hiermee
bezig is. In de culturele sector zijn momenteel meerdere initiatieven op het gebied van verbindingen
tussen sectoren als zoektocht naar nieuwe manieren voor publieksbereik, maatschappelijke
betrokkenheid en financiering van projecten. Theaterjournalist Robbert van Heuven verwoordt dit in
5

zijn artikel Nederland na de bijl als volgt: “Een grote groep jonge makers heeft stilletjes zijn boeltje
6

gepakt en is een andere richting uit geslagen.” Het is deze betrekkelijk nieuwe stap in cultureel
ondernemerschap die centraal staat in dit onderzoek.
Relevantie
Hoewel dit fenomeen heel actueel is, staat het wetenschappelijk onderzoek ernaar nog in het begin.
Over de term cultureel ondernemerschap is voornamelijk op beleidsniveau veel geschreven. De

3

Ibidem.
“DEBAT Cultureel Ondernemerschap in de knel?,” Kunsten ‘92, geraadpleegd 20 februari 2013,
http://www.kunsten92.nl/publicaties/overig/debat-cultureel-ondernemerschap-knel/.
5
Robbert van Heuven, “Nederland na de bijl,” DeWereldMorgen.be, geraadpleegd 7 mei 2013,
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/05/07/nederland-na-de-bijl.
6
Ibidem.
4
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initiatieven van partnerschappen in de culturele sector zijn echter nog weinig gedocumenteerd,
waardoor de ontwikkeling van deze nieuwe stap in cultureel ondernemerschap nog nauwelijks in kaart
is gebracht. Dit onderzoek legt het accent juist op die ontwikkeling en belangrijker nog, op het
toekomstperspectief door te kijken naar de huidige verbindingen die worden gelegd tussen de
culturele sector en andere sectoren en wat hiervan geleerd kan worden. Door specifiek de theorie en
de praktijk met elkaar te vergelijken, kan duidelijk worden hoe deze elkaar kunnen versterken. Blijkt de
theorie bepaalde ideeën te beschrijven, die nog beter kunnen worden uitgevoerd? Of blijken de
praktijkvoorbeelden al veel vooruitstrevender ten opzichte van de theorie? Sluiten de theorie en
praktijk optimaal op elkaar aan of liggen ze (te) ver uit elkaar? Dat zal met dit onderzoek duidelijk
worden.
Dit heeft een maatschappelijke relevantie, aangezien dit onderzoek advies geeft over hoe
men de culturele sector in de toekomst levendig, innovatief en duurzaam kan houden door het
cultureel ondernemerschap op de juiste manier te richten op mogelijke cross-overs tussen sectoren en
disciplines. Mijn verwachting is dat de culturele sector zich nog onvoldoende bewust is van de nodige
competenties, mogelijkheden en vooral de positieve uitwerking hiervan. Door een theoretische
reflectie op de praktijk ontstaan nieuwe perspectieven, waarmee dit onderzoek een positieve impuls
kan opleveren voor zowel Stichting Nieuwe Helden als andere jonge cultureel ondernemers en de
sector in zijn geheel.
Voor de definitie van het begrip ‘culturele sector’ bestaan uiteenlopende invullingen. In dit
onderzoek beperk ik me tot de sector van de (podium)kunsten. Dit kan worden beargumenteerd door
het multidisciplinaire karakter van Nieuwe Helden als uitgangspunt voor dit onderzoek. Ook in de
cultuurnota’s van het overheidsbeleid en de wetenschappelijke publicaties, die zijn gebruikt in dit
onderzoek, wordt er met betrekking tot dit begrip gesproken over de kunsten.
Met de werkwijze van Nieuwe Helden als uitgangspunt ga ik in dit onderzoek op zoek naar
wat men moet doen, welke middelen, voorwaarden en methoden er moeten zijn, om het Cultureel
Ondernemerschap 3.0 tot een succes te brengen. Dat doe ik aan de hand van de volgende
onderzoeksvraag:
Op welke manier worden er verbindingen gelegd tussen de culturele sector en andere sectoren, en
hoe kan deze nieuwe stap in cultureel ondernemerschap succesvol worden uitgebouwd in de
toekomst?
Methodiek
Mijn scriptie is een verslag van een explorerend, hermeneutisch-analytisch onderzoek dat bestaat uit
een theoretisch gedeelte en een gedeelte dat de praktijk beziet. Het theoriedeel omvat een tweedelig
theoretisch kader betreffende de visie van de overheid en wetenschap op cultureel ondernemerschap,
vanuit het gegeven dat er veel verwarring heerst over de betekenis van dit begrip. Aan de hand van
de beleidsnota’s van Rick van der Ploeg en Halbe Zijlstra zal worden geanalyseerd welke visie op het
begrip cultureel ondernemerschap in de loop der jaren vanuit het nationale cultuurbeleid naar de
sector is uitgedragen en welke rol de samenwerking met andere sectoren hierin speelt. In het tweede
deel belicht ik de wetenschappelijke visie van hoogleraar Culturele Economie Arjo Klamer. Klamer
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heeft vanuit zijn cultureel-economisch perspectief vele (wetenschappelijke) publicaties gewijd aan
alternatieve vormen van cultureel ondernemerschap, waarin het leggen van nieuwe verbindingen met
andere sectoren in de samenleving een belangrijk onderdeel is. Aan de hand van zes kernteksten, zal
ik zijn visie in kaart brengen. Vanuit dit perspectief zal het fenomeen in de praktijk worden beschreven
en geanalyseerd.
Het praktijkdeel van het onderzoek is in eerste plaats een analyse van de werkwijze van
Stichting Nieuwe Helden. Daarnaast bevat het een beredeneerde steekproef van negentien topic
gestructureerde diepte-interviews. Er is enerzijds gekozen voor een aantal exemplarische
voorbeelden van creatieve initiatieven en netwerkorganisaties uit de culturele sector. Anderzijds voor
bedrijven en instellingen uit andere sectoren. Allemaal zijn zij op een eigen manier bezig met het
leggen van verbindingen. De selectie voor het veldonderzoek is gemaakt vanuit het netwerk van
Nieuwe Helden, waarin ik me heb beperkt tot hoofdzakelijk Amsterdam.
Op basis van positieve en negatieve ervaringen en visies van verschillende betrokken partijen
en sectoren uit het netwerk van Nieuwe Helden, breng ik het discours betreffende dit onderwerp in
kaart. Door van andere creatieven te horen hoe zij relaties met partners aangaan en door dit te
toetsen aan de wensen, behoeften en verwachtingen van partijen uit andere sectoren, wil ik aantonen
wat men van elkaar kan leren. Door dit te vergelijken met de conclusies uit het theoretisch kader, kan
inzicht worden verkregen in de manieren waarop de culturele sector zich met andere sectoren kan
verbinden en in de do’s en don’ts, mogelijkheden en initiatieven om deze nieuwe stap in cultureel
ondernemerschap succesvol uit te bouwen.
Onderzoeksopbouw
Om tot de resultaten te komen, is dit onderzoek opgedeeld in zeven hoofdstukken en vier deelvragen.
Het eerste hoofdstuk vormt het eerste deel van het tweedelige theoretisch kader en stelt de vraag: op
welke manier heeft het nationale cultuurbeleid de afgelopen jaren bijgedragen aan de verwarring
betreffende het begrip cultureel ondernemerschap? Aan de hand van de analyse van de beleidsnota’s
van Van der Ploeg en Zijlstra zullen de beleidsvisie op het begrip, die is uitgedragen naar de sector,
en de acties om deze visie vorm te geven, duidelijk worden.
Het tweede hoofdstuk is het tweede deel van het theoretisch kader en focust op het cultureeleconomisch perspectief van hoogleraar Arjo Klamer. Op basis van zes kernpublicaties wordt dit
perspectief uiteengezet en toegespitst op de kunsten. De vraag die hier centraal staat is: hoe zou het
cultureel ondernemerschap volgens de cultureel-economische visie van hoogleraar Arjo Klamer vorm
moeten krijgen in de kunsten?
Het derde hoofdstuk vormt de overgang naar het praktijkdeel van dit onderzoek en stelt de
vraag: op welke wijze en vanuit welke gedachte werkt Stichting Nieuwe Helden aan het leggen van
verbindingen met andere sectoren om hun projecten te realiseren? In dit hoofdstuk wordt de
bedrijfsstrategie van Nieuwe Helden nader beschreven. Vervolgens wordt van een aantal projecten
bekeken welke partners erbij betrokken waren, wat de gedachte was achter de initiatieven, welke
werkwijze is gehanteerd en wat het uiteindelijk wel en niet heeft opgeleverd. Hiermee zal de
succesformule, die Nieuwe Helden gevonden denkt te hebben, worden beschreven.
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Vervolgens bekijk ik op welke manier de werkwijze van Nieuwe Helden te positioneren is in de
ontwikkeling op dit gebied die gaande is in de culturele sector. In hoofdstuk 4 bespreek ik de reikwijdte
van het veldonderzoek en ga ik in op de thema’s en vragen die in de interviews behandeld worden.
In hoofdstuk vijf bespreek ik de overkoepelende bevindingen van het veldonderzoek. Ik breng
het discours in kaart van de huidige ontwikkelingen van soortgelijke ideeën en initiatieven als Nieuwe
Helden in het culturele veld, door diepte-interviews met creatieven en netwerkorganisaties uit de
culturele sector, en bedrijven en instellingen uit andere sectoren. Hiermee geef ik antwoord op de
vraag: wat is de werkwijze van cultureel ondernemers met betrekking tot het leggen van verbindingen
met andere sectoren en hoe verhoudt zich dat tot de geformuleerde werkwijze van Nieuwe Helden?
Hoofdstuk zes vormt de conclusie van het voorafgaande. Hierin behandel ik de antwoorden op
de hierboven geformuleerde deelvragen. De resultaten van het theorie- en praktijkdeel van dit
onderzoek geven een eerste antwoord op de hoofdvraag.
Tot slot zal ik hier in hoofdstuk zeven dieper op ingaan. Dit hoofdstuk vormt de discussie,
waarin ik de resultaten van de theorie en praktijk met elkaar vergelijk. Van hieruit zullen concrete
aanbevelingen worden gedaan, voor zowel het overheidsbeleid als de culturele sector over waar de
kansen liggen om de nieuwe stap in cultureel ondernemerschap, gericht op partnerschappen met
andere sectoren, in de toekomst succesvol uit te bouwen. Ook zal een suggestie worden gedaan voor
vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 1. Theorie: cultureel ondernemerschap in beleid
Voordat ik een nieuwe stap in het cultureel ondernemerschap kan onderzoeken in de praktijk, is het
van belang om eerst te bespreken wat cultureel ondernemerschap nu eigenlijk is in theorie. Hier lijkt
niemand het over eens te zijn. Alle mensen die ik gesproken heb in het kader van dit onderzoek,
zeiden er tegenaan te lopen dat de term cultureel ondernemerschap nog altijd veel te vaag en breed
is. Zelfs de overheid, die het als beleidsterm heeft ingewijd en er de mond van vol heeft, weet eigenlijk
ook niet precies waar ze het over heeft. En als dit al wel het geval is, wordt dit niet duidelijk
gecommuniceerd. Er heerst in de culturele sector dus grote verwarring rondom dit begrip. Waar is dit
begonnen en hoe heeft dit zover kunnen komen? In dit theoretisch kader bestaande uit twee
hoofdstukken kijk ik naar de manier waarop er in het overheidsbeleid en de wetenschap wordt
gedacht over de term cultureel ondernemerschap met de focus op het leggen van verbindingen met
andere sectoren.
Allereerst bespreek ik het nationale beleid op basis van de cultuurnota’s Cultuur als
7

confrontatie van Rick van der Ploeg voor het cultuurbeleid 2001-2004 en Meer dan kwaliteit: een
8

nieuwe visie op cultuurbeleid van Halbe Zijlstra voor het cultuurbeleid 2013-2016. Ook de hoofdlijnen
voor de culturele basisinfrastructuur 2013-2016 van de Raad voor Cultuur neem ik hierin mee. De
vraag staat centraal op welke manier het nationale cultuurbeleid de afgelopen jaren heeft bijdragen
aan de verwarring betreffende het begrip cultureel ondernemerschap.
Vervolgens bespreek ik de wetenschappelijke visie van Arjo Klamer, hoogleraar Culturele
Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op de term (cultureel) ondernemerschap. Aan de
hand van zes kernpublicaties, zowel boeken als artikelen, schets ik zijn cultureel-economisch
9

perspectief, dat een interessante aanvulling biedt op het beleid. Zijn boek In Hemelsnaam uit 2005
zal hierin leidend zijn. Met dit tweedelige theoretisch kader, behandel ik vervolgens het veldonderzoek
in de praktijk.

1.1 Cultuurbeleid 2001‐2004: Cultuur als confrontatie
Context
In 1999 werd de term cultureel ondernemerschap voor het eerst een belangrijk onderdeel van het
kunst en cultuurbeleid, toen de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen Rick van der Ploeg het in zijn cultuurnota Cultuur als Confrontatie
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opnam. Het

beleid van Van der Ploeg kent twee hoofdpunten: “Ten eerste, het populairder maken van het beste
aanbod in de kunsten en het erfgoed. (…) Ten tweede, het beter maken van wat populair is.”

11

Voor

het eerste hoofdpunt liggen de prioriteiten volgens Van der Ploeg bij het bereiken van een ander en
breder publiek en bij het cultureel ondernemerschap.
Vanaf het moment dat de Nederlandse kunstsector na de Tweede Wereldoorlog in een
subsidiestructuur terecht is gekomen, is de dynamiek in de sector volgens Van der Ploeg belemmerd.

7

F. Van der Ploeg, Cultuur als confrontatie. Uitgangspunten cultuurbeleid 2001-2004 (Zoetermeer: Ministerie OCW, 1999).
H. Zijlstra, Meer dan Kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid (Den Haag: Ministerie OCW, 2011).
A. Klamer, In Hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen (Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2005).
10
Van der Ploeg, 1999.
11
Ibidem, 46.
8
9

12

Volgens Van der Ploeg moet er meer wisselwerking komen tussen vraag en aanbod, door een zo
groot en gevarieerd mogelijk publiek te bereiken, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit. Ook
moet er een omslag komen van de focus op de overheid naar de focus op de markt en wil hij het
cultuurbeleid richten op de mensen die er eerder geen profijt van hadden. Van der Ploeg introduceert
daartoe drie nieuwe beleidsinstrumenten. Ten eerste een pakket maatregelen dat binnen het
gesubsidieerde cultuurbestel meer recht zou doen aan de culturele diversiteit. Ten tweede een
vastgesteld budget voor het financieren van speciale activiteiten als bijvoorbeeld cultuureducatie. En
ten derde het invoeren van een programmeringsbudget voor culturele instellingen die hun
intermediaire functie tussen makers en publiek serieus willen uitbouwen.

12

Om kunst en cultuur bij een groter en diverser publiek te brengen, introduceert Van der Ploeg
het Actieprogramma Cultuurbereik. Om culturele instellingen een groter maatschappelijk draagvlak te
geven en niet meer alleen afhankelijk te laten zijn van de overheid en haar subsidies, moet cultureel
ondernemerschap worden gestimuleerd. Hierin is het de bedoeling dat instellingen manieren leren
vinden om zichzelf te bedruipen door de markt op te gaan. Er moet volgens Van der Ploeg meer eigen
initiatief en verantwoordelijkheid worden genomen en men moet een naar buiten gerichte alerte
houding aannemen. Subsidie moet niet een vanzelfsprekende noodzaak zijn van professionals om te
kunnen bestaan, maar een aanvulling op andere inkomsten. Wanneer dit niet gebeurt, wordt de
gesubsidieerde cultuursector een in zichzelf gekeerde wereld waar geen ruimte is voor nieuwe
impulsen. Ook zou het vruchtbare verbindingen met de niet-gesubsidieerde cultuur belemmeren.

13

Om de gewenste ondernemende houding te prikkelen, dienen er veranderingen te worden
doorgevoerd bij de fondsen, het kunstvakonderwijs en het fiscale instrument. De fondsen moeten niet
dienen als bescherming tegen de markt, maar als steun om een eigen plek op de markt te creëren.
Het kunstonderwijs zou de toekomstige kunstenaars vaardigheden en motivatie voor
ondernemerschap bij kunnen brengen om een betere positie op de markt te bekleden. En tot slot kan
het fiscale instrument worden ingezet om het ondernemerschap te verstevigen. Iets waar de
cultuursector destijds weinig ervaring mee had.

14

Een ondernemende cultuur
Wat nou precies cultureel ondernemerschap is, hoe het in de culturele sector kan worden versterkt en
wat de consequenties hiervan zijn voor de uitvoering van het beleid, bespreekt Van der Ploeg in zijn
15

aanvullende beleidsbrief Een ondernemende cultuur.

Van der Ploeg definieert cultureel

ondernemerschap als “(…) een houding die erop gericht is zoveel mogelijk kunstzinnig, artistiek16

cultureel, zakelijk en maatschappelijk rendement te halen uit culturele voorzieningen.”

Hiervoor moet

je de durf hebben om ook technieken en instrumenten uit de commerciële sector te gebruiken en
onconventionele wegen in te slaan. Het is volgens van der Ploeg van belang om de culturele
producten ook aan nieuwe doelgroepen te tonen en open verbindingen te leggen tussen de

12
13
14
15
16

Ibidem, 2-4.
Ibidem, 24.
Ibidem, 24-27.
F. Van der Ploeg, Een ondernemende cultuur. Cultuur als confrontatie (Zoetermeer: Ministerie OCW, 1999).
Van der Ploeg, 1999, 4.

13

gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde segmenten van de cultuur. Hij ziet cultureel ondernemerschap
niet als een op zichzelf staand doel, maar als middel om iets anders te bereiken.

17

Van der Ploeg benadrukt dat een cultureel ondernemer zich in het spanningsveld bevindt “(…)
tussen enerzijds artistieke ambities en anderzijds verkoopbaarheid, toegankelijkheid en
publieksvoorkeuren.”

18

Hij heeft het niet over een standaard zakenman of manager, maar erkent de

scheppende en creatieve aard van de persoon. Instellingen en makers kenmerken zich door een
mentaliteit gericht op improvisatie, het ontwikkelen van en experimenteren met nieuwe ideeën en het
durven nemen van risico. Dit zijn exact de competenties van een goede ondernemer.

19

Ook benoemt Van der Ploeg het economische belang van cultuur in de samenleving. In de
nieuwe economie worden kennis en creativiteit steeds belangrijker en dit biedt nieuwe kansen voor
cultureel ondernemers. Op de krappe arbeidsmarkt is het culturele klimaat een belangrijke
vestigingsfactor voor bedrijven aan het worden. Cultureel ondernemers moeten op deze ontwikkeling
inspelen.

20

Daarnaast moet het ondernemerschap volgens hem op verschillende niveaus gestimuleerd en
gefaciliteerd worden. Er ligt ten eerste een grote taak bij de overheid; het cultuurbeleid moet zijn
instrumenten beter toesnijden op het faciliteren van ondernemerschap en zodoende de sector hierin
sturen. Ook de besturen en raden van toezicht moeten hierop toezien (governance structuur) en ten
slotte moeten de instellingen zelf het besef creëren en de verantwoordelijkheid nemen om het uit te
voeren.
Van der Ploeg onderscheidt vier hoofdtypen cultureel ondernemers: de kunstenaar, de
producent, de programmeur en de opdrachtgever. Pas bij de laatste doelt van der Ploeg op
sectoroverschrijdende acties. Met het private of publieke opdrachtgeverschap kunnen vraag en
aanbod op elkaar aangesloten worden, ook buiten de culturele sector. Om dit cultureel
ondernemerschap te stimuleren moet de overheid “(…) andere overheden, bedrijven en particulieren
tot eenzelfde houding ten opzichte van cultuur aanzetten.”

21

Door de publieke dimensie van

cultuuropdrachten aan potentiële opdrachtgevers duidelijk te maken, kun je ze begeleiden in het
begrijpen van de waarde van een samenwerking. Door een gedragscode met betrekking tot het
opdrachtgeverschap te hanteren kan de relatie tussen opdrachtgevers en -nemers geregeld worden.
Het gaat er hier volgens Van der Ploeg om dat de opdrachtgevers eisen aan een opdracht mogen
stellen, maar ook meer zouden “(…) moeten vertrouwen op de expertise en de professionaliteit van de
22

kunstenaar om de opdracht naar eigen artistieke maatstaven uit te voeren.”

Naast het opdrachtgeverschap ziet Van der Ploeg sponsoring als een goede manier voor het
steunen van de financiële behoeften en om de maatschappelijke waarde van cultuur ook in andere
sectoren te profileren. Cultuursponsoring is zowel op grote als op kleine schaal van belang. De
Stichting Kunst en Meerwaarde koppelt beginnende sponsors aan de culturele activiteiten van makers
en instellingen en probeert die samenwerking van extra geld te voorzien. Hiermee “(…) legt deze

17
18
19
20
21
22

Ibidem, 4.
Ibidem.
Ibidem, 5.
Ibidem, 5, 8.
Ibidem, 19.
Ibidem.
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stichting een interessante verbinding tussen de cultuur en het ondernemerschap, zodanig dat de
culturele sector er ondernemender door wordt en ondernemers er meer cultureel door georiënteerd
raken.”

23

Ook acht Van der Ploeg de bijdrage van vrijwilligers, donateurs en vriendenverenigingen van
maatschappelijk en financieel belang voor de culturele sector. Ze hebben een sterk publiekswervend
en bindend effect door hun financiële bijdrage, maar vooral door hun verantwoordelijkheidsgevoel
over de maatschappelijke relevantie van culturele instellingen. Dit versterkt de binding tussen
24

instellingen en de lokale gemeenschap en vergroot daarmee het draagvlak van cultuur.

Tot slot meent Van der Ploeg dat samenwerken met andere sectoren op basis van de ICTontwikkelingen voor de hand ligt en ondernemerschap kan bevorderen. Grenzen tussen
kunstdisciplines vervagen en dit levert cross-overs op tussen mediaontwikkelingen in verschillende
maatschappelijke sectoren. Ter ondersteuning van deze innovatieve activiteiten wil Van der Ploeg een
expertisebureau faciliteren voor het ondersteunen van culturele organisaties op juridisch, bedrijfsmatig
en onderzoeksmatig niveau en het bevorderen van de samenwerking “(…) tussen culturele R&D
instellingen en partners in het bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg en wetenschap.”

25

Resultaat
De plannen van Van der Ploeg hebben in de loop der jaren geresulteerd in een aantal stimulerende
initiatieven op verschillende niveaus. Na zijn beleidsnota zijn er op landelijk niveau twee
bemiddelende instanties in het leven geroepen, die het ondernemerschap bij de cultureel
ondernemers zouden versterken. Sinds 1993 bestond de organisatie Kunst en Zaken voor de
ondersteuning van de instellingen. Dit gebeurde door middel van de governance code, het uitnodigen
van experts uit het buitenland en de ontwikkeling van sponsoring. Hierbij ging het dus ook al om de
koppeling van de culturele sector aan andere sectoren. In 2001 werd daarnaast de organisatie
Kunstenaars en CO opgericht, die ten doel had om de positie van kunstenaars te versterken door
meer nadruk te leggen op de economische onafhankelijkheid van hun beroepspraktijk. Dit werd ook
gestimuleerd met de Wet Werkinkomsten Kunstenaars (WWIK). Kunstenaars en Co adviseerde de
gemeenten, die aan deze regeling vorm moesten geven. Uiteindelijk bleken beide organisaties zich in
te zetten voor de creativiteit in het bedrijfsleven en de ondersteuning en stimulering van cultureel
ondernemerschap. Om deze reden fuseerden de twee in 2010 tot het huidige Cultuur-Ondernemen.

26

Deze organisatie helpt kleine en middelgrote culturele organisaties en zelfstandige
kunstenaars en creatieven in het behalen van meer rendement uit hun ondernemerschap. Op deze
manier draagt de organisatie bij aan de ontwikkeling van een sterke en onafhankelijke positie van de
culturele sector. Enerzijds doen ze dit door middel van overdracht van kennis en expertise. Anderzijds
door de realisatie van nieuwe financieringsmiddelen. Dit alles in de vorm van netwerkbijeenkomsten,
trainingen, begeleiding en advies. Ook erkent Cultuur-Ondernemen de meerwaarde van de expertise
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Ibidem, 20.
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Ibidem, 25.
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“Geschiedenis,” Cultuur-Ondernemen, geraadpleegd 7 mei 2013, http://www.cultuur-ondernemen.nl/cultureleorganisaties/cultural-governance/over-governance/geschiedenis. Tevens is er telefonisch contact geweest met Joost Heinsius,
accountmedewerker Cultuur-Ondernemen op 23 mei 2013.
24
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van de culturele sector wat betreft de organisatie en realisatie van creatieve processen en artistieke
producten voor andere sectoren. Cultuur-Ondernemen zet zich in om deze expertise te vermarkten als
onderdeel van het actief ondernemerschap van de instellingen en creatieven. De organisatie wordt
deels gefinancierd vanuit het Programma Ondernemerschap van OCW.
Het begrip cultureel ondernemerschap zoals dat door Cultuur-Ondernemen wordt uitgedragen
is een samenstel van vier elementen. Ten eerste moet je je afvragen hoe je je onderscheidt van de
rest van de sector. Ten tweede moet je goed kijken naar waar je draagvlak ligt en wie je stakeholders
zijn op landelijk, regionaal, gemeentelijk en sectoraal niveau. Ten derde gaat het om de vraag wat je
business model is en met welk onderdeel van dat model je het beste geld kunt verdienen. Daarvoor
biedt Cultuur-Ondernemen ook financieringsfaciliteiten. Ten vierde draait het om je bedrijfsvoering.
Ofwel in hoeverre je in staat bent uit de vorige elementen financieel, sociaal, maatschappelijk en
cultureel rendement te halen.
Voor de landelijk ondersteunde organisaties was het lastig om de plannen van Van der Ploeg
te realiseren. Want hoewel hij cultureel ondernemerschap als beleidsterm gebruikte, ontbraken binnen
OCW de beleidsinstrumenten om aan het begrip vorm te geven. Pas met de Commissie Cultuurprofijt
werd voor het eerst een poging gedaan dit te ontwikkelen. Zijlstra heeft hier vervolgens een goed
vervolg aan gegeven door het Programma Ondernemerschap in het leven te roepen.

27

Cultuur-Ondernemen onderscheidt zich van andere stimulerende instanties door de landelijke
overheidssteun en hun multidisciplinaire en sectoroverschrijdende focus. Ook op provinciaal, stedelijk,
gemeentelijk en individueel niveau zijn initiatieven genomen om het cultureel ondernemerschap te
versterken en indirect aan de beleidsplannen vorm te geven. Bovendien proberen zij het contact
tussen de culturele sector en de bedrijven en particulieren te verbeteren en ruimte voor samenwerking
te creëren. Door brancheorganisaties, vakbonden, belangenverenigingen, adviesbureaus en
netwerkorganisaties zijn er verschillende handreikingen gedaan aan de sector om een bemiddelende,
ondersteunende, adviserende, faciliterende en stimulerende rol te spelen in de ontwikkeling van hun
cultureel ondernemerschap.

28

De taak die Van der Ploeg had toegewezen aan Stichting Kunst en Meerwaarde wordt
momenteel zelfstandig overgenomen door de crowdfundingsite Voordekunst. De organisatie wil een
bemiddelende rol gaan spelen in sponsoring. Ook zijn er momenteel een aantal initiatieven in
ontwikkeling om ondernemerschap in het kunstvakonderwijs te integreren. Het belang dat Van der
Ploeg hechtte aan donateurs en vriendenverenigingen is in de afgelopen jaren overgenomen door de
instellingen zelf. Vanuit alle hoeken zijn er vriendenconcepten opgedoken om het publiek en de
directe omgeving te vragen hun instelling of project financieel te steunen. De genoemde initiatieven
zullen in de bevindingen van het veldonderzoek terugkomen.

27
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Commissie Cultuurprofijt, Meer draagvlak voor cultuur (Den Haag, Commissie Cultuurprofijt, 2008).
“Over ons,” Cultuur-Ondernemen, geraadpleegd 7 mei 2013; telefonisch gesprek J. Heinsius.
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1.2 Cultuurbeleid 2013‐2016: Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid
Context
Ruim tien jaar na de cultuurnota van Van der Ploeg volgde de omslag die de Nederlandse kunst en
cultuursector in de huidige benauwde positie dreef. Op 6 december 2010 bracht voormalig
staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Halbe Zijlstra de brief met uitgangspunten
voor het cultuurbeleid van 2013-2016. Hierin kondigde hij aan welke veranderingen hij door wilde
voeren. Net als Van der Ploeg vindt Zijlstra dat de sector te veel gericht is geraakt op de overheid en
dat er in driehoeksverhouding overheid-cultuur-publiek te weinig wordt gedaan op de lijn cultuurpubliek. Zijlstra pleit voor een ingrijpende omslag, waarbij de cultuursector zo min mogelijk afhankelijk
is van de overheid. Het draait om particulier initiatief. De basisinfrastructuur wordt om deze reden fors
verkleind. De invulling van de bezuinigingen die Zijlstra presenteerde met zijn uitgangspunten, zou de
hele subsidiestructuur ondersteboven keren.

29

Op 10 juni 2011 leken deze veranderingen werkelijkheid te worden, toen zijn cultuurnota Meer
dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid

30

verscheen. Hierin schetste Zijlstra “(…) de agenda

voor het cultuurbeleid van de komende jaren en de inrichting van de nationale culturele
basisinfrastructuur.”

31

De bezuinigingsplannen van 200 miljoen euro dreigden de sector flink in de

problemen te brengen. Protesten mochten niet baten, want de Tweede Kamer heeft de grote lijnen
van deze nota geaccordeerd. Minister van OCW Bussemaker zal dit in het huidige kabinet Rutte 2
moeten gaan uitvoeren.
In het regeerakkoord dat Rutte en Samson op 29 oktober 2012 presenteerden, komt het
onderwerp kunst en cultuur nauwelijks aan bod. In het overheidsbeleid zal de focus komen te liggen
op “een sterke basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze
topkunst.”

32

Eén van belangrijkste punten is dat het kabinet cultureel ondernemerschap en nieuwe

vormen van financiering zal ondersteunen en stimuleren. Over wat dan dat cultureel
ondernemerschap precies inhoudt, wordt echter niet gesproken.

33

Ondernemerschap
Zijlstra geeft hier in zijn cultuurnota wel een duidelijkere definitie van. Ondernemerschap is enerzijds
een middel om het geven aan cultuur te stimuleren en de financieringsmix van de instellingen te
verbreden. Anderzijds is het een criterium voor financiële overheidssteun in de periode 2013-2016 en
ook in de beoordeling van de fondsen speelt het een grote rol. Het leggen van verbindingen met
andere sectoren komt in de nota het meest terug in het deel over het stimuleren van het geven aan
cultuur door particulieren en bedrijven. Zijlstra benadrukt dat in de periode 2005-2009 de financiering
vanuit private fondsen, vriendenverenigingen, schenkingen, sponsoring vanuit bedrijven jaarlijks
gemiddeld met 10% steeg. Volgens Zijlstra biedt dit geefklimaat kansen die de cultuursector beter kan
benutten.

29
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H. Zijlstra, Brief uitgangspunten cultuurbeleid (Den Haag: Ministerie OCW, 2010): 1-2.
Zijlstra, 2011.
Ibidem.
M. Rutte en D. Samson, Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD- PvdA (Rijksoverheid: Den Haag, 2012): 18-19.
Ibidem.
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De besluiten voor de giften liggen bij de particulieren en bedrijven zelf. Deze hebben daarvoor hun
eigen motieven. Volgens Zijlstra moet er een onafhankelijk intermediair worden aangewezen die
culturele instellingen en kunstenaars en de potentiële gever dichter bij elkaar brengt en helpt
instellingen de juiste mecenassen te vinden en omgekeerd. Hierdoor wordt bij bedrijven en
particulieren een culture of giving en bij de culturele instellingen een culture of asking gestimuleerd.
Het is hiervoor van belang om het fiscale instrumentarium te optimaliseren. Uitgangspunt van het
kabinet is om het economische belang van de culturele sector meer centraal te stellen.

34

Door de bezuinigingen neemt de financiering van het Rijk flink af. Als een instelling nog in
aanmerking wil komen voor de basisinfrastructuur, moet het naast artistieke kwaliteit aan de volgende
criteria voldoen: het bereiken van een breed samengesteld publiek, ondernemerschap,
talentontwikkeling, participatie en educatie, aanbod met een internationale of nationale betekenis en
geografische spreiding. Bij ondernemerschap gaat het erom dat elke instelling en individuele
kunstenaar meer werk moet maken van omgevingsbewustzijn, positionering en profilering en een
evenwichtige financieringsmix. Hierbij moet de eis voor meer eigen inkomsten nadruk krijgen. Deze
moeten in verhouding staan tot de subsidie. Zijlstra wil een toetredingsnorm invoeren voor de
basisinfrastructuur 2013-2016, waarbij alle cultuurproducerende instellingen een eigen inkomsten
percentage hebben van 17,5%. Dit moet in de daaropvolgende jaren met 1% per jaar stijgen.

35

Het verhogen van de eigen inkomsten valt samen met het aanboren van andere
financieringsbronnen uit de markt. Zijlstra constateert dat de instellingen en makers hierin door
verschillende drempels worden belemmerd. Eén daarvan is dat instellingen over het algemeen
onvoldoende kennis en vaardigheden hebben opgebouwd voor het genereren van private middelen.
Dit is te wijten aan de jarenlange overheidssubsidies die een bestaansvoorwaarde zijn geworden.
Daarnaast is er volgens Zijlstra ook onvoldoende bekendheid over de werking van de culturele sector
bij banken, bedrijven en andere financiers, waardoor ze minder geneigd zijn te investeren.
Zijlstra kondigt aan dat hij met zijn beleid deze distantie tussen de potentiële geldschieters en
de culturele sector wil verkleinen. Hierbij ligt de bal in de eerste plaats bij de instellingen. Van hen
verwacht hij dat zij hier zelf plannen voor maken en dat de besturen en raden van toezicht een actieve
rol gaan spelen bij deze omslag. De instellingen zullen de competenties op het gebied van
ondernemerschap ook een grote rol moeten laten spelen bij het benoemen van nieuwe leden van de
raden en besturen. Ook de fondsen moeten het ondernemerschap bij makers en instellingen
stimuleren. De taak van het kabinet is volgens Zijstra de praktische ondersteuning bij het versterken
van hun ondernemerschap en alternatieve financiering in de cultuursector.

36

Programma Ondernemerschap Cultuur 2012-2016
Dit wordt gerealiseerd met het Programma Ondernemerschap Cultuur voor 2013-2016 dat Zijlstra op
31 mei 2012 presenteerde in een aparte beleidsbrief aan de Tweede Kamer. De acties in het
programma zijn samengesteld aan de hand van vele gesprekken in verschillende sectoren. Het
programma dat Zijlstra voorstelt met als hoofddoel het ondernemerschap in de culturele sector verder
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Zijlstra, 2011, 10.
Ibidem, 11.
Ibidem, 12.
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e

e

te versterken, kent een tijdelijke opzet: het loopt van het 2 kwartaal van 2012 tot het 4 kwartaal van
2016. In deze periode worden een aantal subdoelen gesteld.

37

De term ondernemerschap wordt hierin door Zijlstra veelal verbonden aan eigen inkomsten.
Het is de bedoeling dat het programma de band tussen de sector en potentiële financiers versterkt en
de sector ondersteunt in het aanboren van andere inkomstenbronnen door begeleiding en advies
betreffende organisatieverandering en verdienmodellen. Maar Zijlstra benadrukt dat het programma
zich ook richt op de positionering, het bestuur en de marketing van instellingen.
In dit kader zet hij een leiderschapsprogramma op, bedoeld om culturele professionals met
managementervaring competenties en vaardigheden bij te brengen om de culturele managers van de
toekomst te worden en daarmee de sector te kunnen versterken. Het programma dat in de eerste helft
van 2013 van start gaat, legt de nadruk op thema’s als het ontwikkelen, conceptualiseren en uitvoeren
van een strategische toekomstgerichte visie, het vergroten van omgevingsbewustzijn en
samenwerking, en een financiële kennisbasis opdoen. Het bestaat uit een intensief eenjarig traject en
kent een collectief en een individueel deel. Het biedt plaats aan tien tot vijftien deelnemers, die een
eigen bijdrage moeten leveren voor deelname. Een voorgaande lichting culturele managers en
directeuren zal een bijdrage leveren als voorbeeldfunctie. Op deze manier wordt het netwerk van de
nieuwe leiders uitgebreid. Bovendien stimuleert het de mobiliteit in de sector.
39

Dit programma haakt aan op het advies Slagen in Cultuur

38

voor de toekenning van subsidies

in de culturele basisinfrastructuur 2013-1016, dat de Raad voor Cultuur in mei 2012 uitbracht. De
cultuuromslag naar een sector waarin instellingen minder afhankelijk zijn van publieke gelden en het
belang zien van het aanboren van andere inkomstenbronnen, is in volle gang. Toch constateert de
Raad op basis van de aanvragen, dat de ondernemingsplannen van de instellingen een zekere
toekomstbestendigheid missen. De Raad benadrukt dat ambitie het begin is van succesvol
ondernemerschap en dat de culturele sector dat als vanzelfsprekend bezit. Het probleem ligt echter bij
het omzetten van die ambitie in strategische keuzes en het onderbouwen daarvan in de
ondernemingsplannen. Instellingen missen de instrumenten en expertise om dit doen.
Financieel gezien zijn veel instellingen nog zeer kwetsbaar en stellen ze te hoge,
onrealistische ambities wat betreft publieksbereik en inkomstenwerving. Ook hebben de instellingen
het ondernemerschap nog te weinig door laten dringen in hun governance-structuur. De focus ligt hier
nog te veel “(…) op (politiek) draagvlak van de instelling, en minder op het verwerven van de
noodzakelijke expertise voor het besturen van een culturele onderneming.”

40

De overheid moet hier

volgens de Raad aan meehelpen door de instellingen kansen te bieden om zich op de markt te
positioneren door het ondersteunen en stimuleren van professionalisering van hun beleid, bestuur en
41

ondernemerschap.

Volgens Zijlstra moet het initiatief, de vraag en de behoefte uit de culturele sector komen. De
Rijksoverheid zal in het begin een rol spelen in het proces door verschillende initiatieven en acties
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H. Zijlstra, Beleidsbrief programma ondernemerschap in de culturele sectorschap Cultuur (Den Haag: Ministerie OCW,
2012):3.
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samen te brengen. Geleidelijk zal ze een stap terug nemen en wordt de rol van de
brancheorganisaties groter. Dit vereist een lidmaatmaatschap van de instellingen bij de
brancheorganisaties om de dienstverlenende acties die het programma biedt, te kunnen gebruiken.
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1.3 Verwarring
Het verschil tussen de benadering van het begrip cultureel ondernemerschap van Zijlstra en Van der
Ploeg blijkt niet zozeer in de betekenis te liggen, als wel in de motivatie waarmee het wordt gebracht.
Zijlstra gebruikt cultureel ondernemerschap als excuus voor zijn bezuinigingen. Deze bezuinigingen
worden doorgevoerd, omdat de culturele sector minder afhankelijk van de overheid moet worden
(lees: het cultureel ondernemerschap moet vergroten). Van der Ploeg daarentegen presenteert
ondernemerschap veel meer als een soort ideologie. Het zou goed zijn voor de intrinsieke waarde van
de cultuursector om meer op eigen benen te staan. Van der Ploeg heeft het in zijn beschrijving van
ondernemerschap dan ook explicieter over creativiteit en over grenzen heen kijken. Dit biedt ruimte
voor nieuwe kansen en impulsen. Bovendien benadrukt Van der Ploeg de meerwaarde van cultuur
voor alle sectoren van de maatschappij. Dit is voor hem een reden om het cultureel ondernemerschap
te versterken. Zijlstra verpakt het in een minder idealistisch beeld. Hij doelt direct op eigen inkomsten
en meer publiek.
Dat de culturele sector verwarring ondervindt aan de betekenis van het begrip is te wijten aan
de vele invalshoeken die gebruikt zijn om de meerwaarde ervan te illustreren. In de tijd dat het als
beleidsterm werd geïntroduceerd, was er een levendige subsidiestructuur en dus een gebrek aan
noodzaak om financieel onafhankelijk te zijn. De afgelopen tien jaar zijn kunstenaars om die reden
helemaal niet bewust met cultureel ondernemerschap bezig geweest. Pas nu de noodzaak er is, gaat
iedereen zich er geforceerd op focussen. De betekenis die er in de loop der jaren aan is gegeven, is
helemaal niet tot hen doorgedrongen. En nog steeds heeft OCW het begrip niet duidelijk vertaald naar
de praktijk. De enige duidelijke criteria die ze aan het begrip stellen zijn eigen inkomsten en een breed
publieksbereik.
Hierin ligt het tweede probleem: het verschil tussen de overheid en de culturele sector. De
beleidsmakers proberen het begrip al jaren te handhaven door middel van enkele simpele normen en
bekijken het niet vanuit de praktijk. De cultureel ondernemers zelf zoeken naar kansen en lopen er
juist steeds tegen aan dat ondernemerschap niet in abstracte normen te vatten is. Ondernemerschap
is veel meer een houding, een manier van denken en overleven. Door de kloof die wordt ervaren
tussen het beleid en de praktijk, ontstaat verwarring. Ondersteunende organisaties en instanties als
Cultuur-Ondernemen proberen deze kloof te overbruggen, maar ook zij slagen daar nog zeker niet
altijd in. Ook hier klinkt de kritiek dat er mensen aan het woord zijn, die eigenlijk niet echt weten wat
het is om in deze tijd cultureel ondernemer te zijn. De culturele sector voelt zich niet begrepen,
waardoor de verwarring wordt vergroot.
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Hoofdstuk 2. Theorie: wetenschappelijke visie Arjo Klamer
Hoogleraar Arjo Klamer gaat met zijn cultureel-economische visie dwars in tegen de richting die het
hiervoor beschreven beleid de cultureel ondernemers opduwt, namelijk meer marktwerking in de
culturele sector. Al in 2005 beschreef hij in zijn boek In Hemelsnaam
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dat het cultureel

ondernemerschap destijds voornamelijk gericht was op economische waarden, en dat dat niet het
enige is waar het om moet gaan:
“ In de culturele wereld krijgen marketeers en managers een steeds belangrijkere rol toebedeeld.
Kunstenaars krijgen te horen dat ze ‘cultureel ondernemers’ dienen te worden en dus meer aan
marketing, relatiemanagement en andere commerciële activiteiten moeten doen. (…) Daarmee lijkt
zich een waardeomslag voor te doen. Economische waarden zijn gaan prevaleren. Sterker nog,
economische waarden zijn het doel van het beleid geworden met als hamvraag voor ieder voorstel: is
het goed voor de economie? Maar daar kan het niet om gaan. Een goed leven kan niet om
economische waarden alleen draaien, en een goede samenleving ook niet. Het moet om andere
waarden gaan.”
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2.1. Het cultureel‐economisch perspectief
Met andere waarden doelt Klamer op sociale en culturele waarden. Hij onderscheidt deze
economische, sociale en culturele waarden van elkaar als waarden die we met ons handelen willen
realiseren. Volgens Klamer draait het om het streven naar een goede samenleving. Om de kwaliteit
van het leven te bepalen of daar richting aan te geven, dienen we buiten de economie te opereren.
Alleen zo kunnen we de echt belangrijke waarden realiseren. Deze visie omvat het cultureeleconomisch perspectief dat hij in zijn boek presenteert als tegenhanger van het standaardeconomisch perspectief, waar de nadruk ligt op schaarste en (rationele) keuzes.
In het cultureel-economisch perspectief moeten juist de sociale en culturele waarden voorop staan en
de economische waarden als middel daartoe dienen. Niet andersom.
Deze waarden kunnen we realiseren in vier sferen met ieder een specifieke logica: de oikos,
de markt, de overheid en de derde sfeer. In paragraaf 2.3 zal ik deze sferen en bijhorende logica’s
toelichten. Het produceren van gemeenschappelijke goederen is veelal de weg waarlangs de
genoemde waarden in de verschillende sferen kunnen worden gerealiseerd. Klamer onderscheidt
deze van private en collectieve goederen. Bij gemeenschapsgoederen is er geen sprake van legaal
eigendom. Ze worden door een groep mensen gedeeld, aangezien zij het gezamenlijk produceren,
bezitten en consumeren. Deze bijdragen van de leden bepalen de waarde en het bestaan van een
gemeenschappelijk goed. Het eigendom kan dus niet worden opgeëist door een individu en de leden
van de groep kunnen elkaar niet uitsluiten van het genot. Mensen buiten de groep kunnen ze wel
weigeren. Daardoor kan rivaliteit ontstaan.
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Met zijn boek spoort Klamer economen aan om anders te denken. Om het standaard-economisch
perspectief te doorbreken en te verbreden. Klamer wijst economen erop dat ze over schaarste met
betrekking tot prijs ook in waarden kunnen denken. In de context van het instrumentele en
economische denken, worden waarden doorgaans als abstract, filosofisch en onpraktisch gezien.
Terwijl het juist gedragsregels zijn die een discussie of onderhandeling concreet kunnen maken.
Klamer stelt dat iedere discussie of onderhandeling, er uiteindelijk één is over waarden. Dus ook de
overheid, de politiek en bedrijven opereren volgens hem in een sfeer van waarden. Denk aan initiatief,
ondernemerschap, plicht, verantwoordelijkheid, loyaliteit, betrouwbaarheid en autoriteit. In de
compromissen die gesloten worden, wordt er geprobeerd aan zoveel mogelijk tegenstrijdige waarden
tegemoet te komen. Daarom vindt Klamer dat een discussie over waarden en normen niet apart
gevoerd moet worden, maar onderdeel moet zijn van de economie. Die waarden zitten echter zo in
ons handelen verpakt dat we er ons vaak niet bewust van zijn, tot het moment waarop ze botsen. Die
botsing confronteert ons direct met onze eigen en andermans waarden. Door verandering of
verschuiving in een cultuur, treden waarden dan ook vaak op de voorgrond.
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2.2. Verschillende waarden
Als econoom erkent Klamer uiteraard het belang van economische waarden, maar het is volgens hem
niet de bedoeling deze voorop te stellen. Onder economische waarden verstaat hij alle middelen
waarmee men waardevolle dingen kan verwerven. Het vermogen om economische waarden te
47

genereren noemt hij economisch kapitaal.

Sociale waarden zeggen iets over het niveau van relaties die je met je omgeving aangaat, je
plaats in de samenleving, burgerschap, respect enzovoort. “Direct hieraan gerelateerd zijn (…)
verantwoordelijkheidsgevoel, inlevingsvermogen, wellevendheid, vertrouwen, compassie en
48

ondernemingslust.”

Het vermogen tot het genereren van deze sociale waarden is het sociaal

kapitaal. Het is de vraag of het najagen van geld, ofwel het vooropstellen van de economische
waarden, de sociale waarden ondermijnt. Je zou ook kunnen zeggen dat de markt juist het sociaal
kapitaal versterkt. In ieder geval is het handelen in de markt niet vrij van sociale waarden. Dit betekent
echter niet dat de markt deze sociale waarden ook cultiveert. Dit maakt de relatie tussen economisch
49

en sociaal kapitaal problematisch.

Culturele waarden tenslotte acht Klamer de belangrijkste, aangezien economische en sociale
waarden uiteindelijk niet voldoen. Elke sector in de samenleving kent het gevoel van onbehagen bij
een bepaald gemis aan bezieling, zingeving of spiritualiteit. Iedereen benoemt het anders. In de
wetenschappelijke literatuur van onder andere Pierre Bourdieu wordt dit gevoel gekoppeld aan
50

culturele waarden.

Klamer neemt dit over. Cultureel kapitaal is dan het vermogen tot een gevoel en
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uitstraling van inspiratie, passie, bezieling en spiritualiteit. De ene persoon, organisatie of zelfs stad
heeft meer cultureel vermogen dan de ander. Dit staat vaak los van economische waarden, die zelfs
voor de culturele of sociale waarden worden opgeofferd. Toch domineren de economische waarden
ons dagelijks leven. Het handelen is vaak gericht op het vergroten van ons economisch kapitaal.
Klamer stelt dat dit niet erg is zolang het in het teken staat van het genereren en vergroten van sociale
en culturele waarden. Dat moet het doel zijn.
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Andersom blijken een sterk sociaal en cultureel kapitaal ook voordelig te zijn voor de
economie. Dit argument wordt gehanteerd door sociale wetenschappers als Bourdieu en Richard
Florida. Bourdieu stelt dat het sociale en culturele kapitaal iemand sterker maakt en meer kansen
52

biedt in de economische strijd.

Florida onderscheidt in zijn boek The Rise of de Creative Class

53

de

creatieve klasse in de samenleving. Hieronder verstaat hij een kern van mensen in de wetenschap en
technologie, architectuur en design, educatie, kunsten, muziek en entertainment, wiens economische
functie het is om nieuwe ideeën, technologieën en creatieve inhoud te creëren. De aanwezigheid van
deze klasse in een stad wordt door Florida als een noodzakelijke voorwaarde gezien voor het
aantrekken van de innovatieve en creatieve bedrijvigheid in een stedelijke omgeving. Deze
argumenten maken dus van de investering in creativiteit een manier voor het vergroten van de
vestigingsvoorwaarden in een stad. Voor beleidsmakers is cultureel kapitaal dan een instrument voor
het verwezenlijken van hun economische doelen.
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Volgens Klamer werkt het echter niet zo. Hij stelt dat sociale en voornamelijk culturele
waarden kwetsbaar zijn en door achterliggende commerciële en economische belangen in
verdrukking kunnen worden gebracht en hun overtuigingskracht verliezen. Klamer illustreert deze
opvatting met het begrip crowding out van econoom Bruno Frey: de culturele waarden van een goed
worden gereduceerd wanneer de economische waarden worden verhoogd. Andersom kan crowding in
ook plaatsvinden wanneer de economische waarden van een product een grote inspirerende waarde
veroorzaken. Hier doelt Florida op. Dat de wisselwerking tussen waarden gecompliceerd kan zijn,
wordt door de effecten van crowding in en crowding out aangeven.
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Volgens Klamer leert de

bestudering van die wisselwerking ons voornamelijk dat het primair instrumentele gebruik van
culturele waarden in principe niet kan werken. Het vergroten van het culturele kapitaal vraagt
gedrevenheid en bevlogenheid en werkelijke belangstelling voor die culturele waarden op zich. De
inhoud moet zijn waar het om gaat. Als het dan economisch nog iets oplevert, moeten we dat zien als
56

een onbedoelde, maar gunstige bijkomstigheid.

2.3. Verschillende sferen met specifieke logica’s
Zoals gezegd onderscheidt Klamer vervolgens vier sferen waarin goederen kunnen worden
geproduceerd en dus waarden worden gerealiseerd. Elke sfeer kent een eigen logica. Volgens het
standaard-economisch perspectief wordt er gedacht in twee sferen: de markt en de overheid. De
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logica van de markt is die van gelijk oversteken, ofwel quid pro quo. Vier ingrediënten spelen hierbij
een rol, namelijk het product, de prijs, de verkoper of producent, en de koper of consument. De markt
wordt overheerst door de focus op een financiële transactie waaruit beide partijen, zowel de verkoper
als de koper, het maximale voordeel willen halen. Dit zijn tegengestelde belangen. Eigendomsrecht,
een herkenbaar product, een klantgerichte aanpak en gedegen marketing zijn hierbij cruciaal. De
markt is dus een complexe sfeer met tegengestelde positieve en negatieve waarden.
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De sfeer van de overheid is bedoeld om inhoud te geven aan het collectieve domein en om de
tekortkomingen van de markt te compenseren. Waar in de markt het private belang overheerst, ligt
hier de focus op het collectieve belang. De logica van de overheid wordt overheerst door regelgeving,
adviescommissies, beoordelingsprocedures, gedetailleerde verslaglegging en uitgebreide
verantwoording met het doel een zo objectiverend mogelijke werking te hebben. De keuzevrijheid en
de eigen verantwoordelijkheid van de markt worden ingeruild voor andere waarden.

58

Beide sferen

worden overheerst door de behoefte om te rationaliseren, te controleren en te managen. Contracten
hebben daarin een groot aandeel. Klamer benadrukt dat dit standaard-economisch perspectief niet
matcht met de werkelijkheid. Ons perspectief moet ook gericht zijn op andere waarden en
gemeenschappelijke goederen in twee andere sferen: de oikos en de derde sfeer.
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De oikos is de basissfeer. Daar leren en genereren we fundamentele waarden volgens
Klamer. Hij doelt hiermee op het ‘wij-gevoel’. ‘Oikos’ is het Griekse woord voor ‘thuis’, wat in deze
context betekent: daar waar je vandaan komt en bij hoort. Dat kan een gezin of familie zijn, maar ook
een stam, een religieuze clan, een gemeenschap, een hechte vriendengroep, een land, een volk
enzovoort. Het is de meest persoonlijke sfeer. Kenmerkend aan de oikos is dat leden een
gemeenschappelijk belang delen en daar ieder op een eigen manier aan bijdragen. Ook de sfeer van
de oikos vertegenwoordigt een aantal positieve en negatieve waarden.
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Ieder ervaart daarin iets

anders. Dat maakt de oikos veranderlijk, dynamisch, multicultureel en tijdelijk. Mensen uit
verschillende oikoi, die ieder hun eigen cultuur hebben, worden in de oikos bijeengebracht. Het
omgaan met verschillende culturele achtergronden is een kenmerk van het leven in een oikos.
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De derde, sociale sfeer, ofwel de civil society, is “(…) de ruimere kring waarin wij ons buiten
onze oikos kunnen begeven, zonder in de sferen van de overheid en de markt terecht te komen.”
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Ook hier zijn de informele, sociale interacties overheersend. Een groot verschil met de sfeer van de
markt of de overheid is dat in de derde sfeer non-profit en non-gouvernementele organisaties een
belangrijke rol spelen. Dit zijn sociale of maatschappelijke organisaties die zich primair focussen op
ideële doelstellingen. Vaak zijn ze daarom afhankelijk van vrijwilligerswerk en donaties. Klamer
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ontleent de term ‘derde sfeer’ aan de sociologie, waar het een erkend gegeven is. Voor economen is
het echter een onbekende term.
Daar moet verandering in komen volgens Klamer, aangezien deze sfeer heel belangrijk is
voor het realiseren van waarden, omdat de meeste van onze sociale interacties er plaatsvinden. De
waarden van deze interacties worden niet gemeten met een prijs en zijn niet contractueel of volgens
een bureaucratische procedure geregeld. De gift vormt een belangrijk instrument in deze sfeer. Giften
dragen bij aan de realisatie van verbindingen en relaties tussen mensen. De logica van deze sfeer is
die van de sociale interactie, waarbij de volgende kenmerken van belang zijn: het hebben van een
gemeenschappelijk doel, het leveren van een bijdrage en het principe van wederkerigheid: je doet iets
voor elkaar, het één in ruil voor het ander, alleen is niet duidelijk wat, hoe en wanneer. Ook de derde
sfeer wordt gekenmerkt door zowel positieve als negatieve waarden.
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Naar aanleiding van onderzoek

naar sociaal kapitaal stelt Klamer dat de derde sfeer van cruciaal belang is voor het vormen van
gemeenschappelijke goederen. De informele interacties ontwikkelen een gevoel van
verantwoordelijkheid, betrokkenheid en verbondenheid betreffende een gemeenschappelijk belang.
Klamer benadrukt dat ook de sferen van de markt en de overheid om deze reden gebaat zijn bij een
64

sterke derde sfeer.

Volgens Klamer kan zowel de oikos als de derde sfeer soms verstikkend werken. Dit komt
doordat we afhankelijk zijn van de mensen met wie we bekend zijn en iets gemeenschappelijks delen.
Daardoor zoeken mensen bijvoorbeeld de vrijheid van de markt op. Klamer acht het noodzakelijk dat
er uiteindelijk een goede balans ontstaat tussen de markt, de overheid en de derde sfeer. De oikos
noemt hij niet expliciet als aparte sfeer, omdat dit de basis is voor alles. Wanneer één van de sferen te
dominant wordt, ontstaan er problemen. Rond de tijd dat hij dit boek schreef, constateerde Klamer een
overvloed aan economische waarden en een te dominante rol voor de markt. Daarvoor was het een
lange tijd de overheid die de overhand had en nu is het tijd om de derde sfeer te benadrukken. Dit is
een veranderlijk proces, dat in elke tijd en samenleving anders is en zal zijn. Je ziet dat bepaalde
waarden elkaar in verschillende sferen overlappen. Ze kunnen elkaar ondersteunen en aanvullen,
maar ook ten koste van elkaar gaan. Hier ligt de valkuil: wanneer de ene sfeer met de ander in
aanraking komt, kan dit botsen en veel spanning opleveren.
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2.4. De financiering van de kunst in de derde sfeer
Klamer stelt dat kunsten alle drie genoemde waarden bezitten. De economische waarden van kunst
treden op de voorgrond wanneer het economisch perspectief domineert. Dan hoort men graag dat de
kunstensector een positieve impact heeft op de lokale economie. Volgens Klamer is deze
economische waarde van de kunstsector in het geheel vrij klein. Hij acht de sociale waarden van
kunst belangrijker. Het feit dat kunst sociale betekenissen heeft, maakt het voor de overheid een
instrument om bijvoorbeeld beschaving en integratie te bevorderen. Dat kunst status en een bepaalde
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gedeelde kennis heeft, maakt het onderscheidend en een gemeenschappelijk goed. Een kunstwerk
krijgt immers waarde in de context van andere kunstwerken.
Ondanks het sociale karakter van kunst, onderscheidt het zich volgens Klamer vooral door
haar culturele waarden. Kunst kan een sterk inspirerende en ontroerende werking hebben. Het kan
uitnodigen tot anders denken en anders beleven. Zowel het werk als het leven van de kunstenaar
draagt dit uit. Die inspiratie kan ook van belang zijn in andere sectoren. Florida benadrukt het belang
van de creatieve klasse in een stedelijke omgeving voor de ontwikkeling van een stad. Dit maakt het
interessant voor bedrijven om zich daar te vestigen.
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Gezien de ideële doelstelling die een culturele organisatie heeft, “(…) is de financiering van
67

haar activiteiten niet meer en niet minder dan een (noodzakelijk) middel.”

Bij commerciële

organisaties is het juist andersom. Klamer stelt de terechte vraag hoe we het geld aan de rand kunnen
houden en de inhoud in het midden. Gezien het kwetsbare karakter en de kunstzinnige missie van de
cultuursector moet de derde, sociale sfeer volgens Klamer de superieure financieringsbron zijn van
culturele instellingen. Zoals ik eerder heb beschreven is de financiering in deze sfeer niet direct en zijn
de relaties vaak niet instrumenteel. Het draait niet om contracten of ruil volgens het principe quid pro
quo. De gift staat hier centraal. Dit vergt een overgang, aangezien de overheid lange tijd de
belangrijkste bron van financiering was en nu de overheid zich terugtrekt, iedereen zich als reflex op
de markt richt.
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2.5. Creatief omgaan met de logica’s
Klamer benadrukt dat wanneer je als instelling van de ene naar de andere sfeer gaat om je waarden
te realiseren, je je culturele organisatie daaraan zult moeten aanpassen. Hoe creatief om te gaan met
de logica’s in deze sferen op het gebied van de financiering van kunsten, beschrijft hij samen met
69

hoogleraar Economie van de Podiumkunsten Cees Langeveld in het boek Pak Aan.

Dit boek is

bedoeld om in tijden van de fikse bezuinigingen in de kunstensector alternatieve kansen te zien en te
grijpen. Met een reeks creatieve invalshoeken willen zij de verhouding van de cultuursector tot de
markt, de overheid en de sociale sfeer flink opschudden.
De creatieve invalshoeken zijn afkomstig uit eigen werk en een brainstormproces tijdens het
symposium ‘Creative Financing of the Arts’ dat plaatsvond op 21 maart 2011. Dit symposium was een
initiatief van “(…) de staf en studenten van de internationale masteropleiding Cultural Economics and
Cultural Enterpreneurship van de Erasmus Universiteit Rotterdam.”
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Klamer en Langeveld plaatsten

een oproep in het NRC Handelsblad voor creatieve ideeën. Hierop zijn ruim 130 reacties
binnengekomen van mensen uit zowel de kunstsector als andere sectoren. Deze ideeën, ervaringen
en voorstellen zijn van naam voorzien in het boek verwerkt en aangevuld met tips en inzichten.
Klamer en Langeveld hopen met de publicatie van dit praktijkonderzoek, de missies van culturele
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instellingen te doen slagen in een nieuw tijdperk. De belangrijke vraag hierbij is of culturele
71

instellingen erin slagen de voor hen relevante waarden te realiseren.

Ze brengen hier een verdieping aan in het driedelige onderscheid in waarden dat Klamer
maakt in In Hemelsnaam.
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Klamer en Langeveld onderscheiden vier specifieke waarden, die

kunstenaars en culturele organisatie proberen te realiseren: financiële waarden, sociale waarden,
maatschappelijke waarden en artistieke waarden. De artistieke waarden komen vaak op de eerste
plaats. Kunstenaars en culturele organisaties willen met hun werk bijdragen “(…) aan het gesprek dat
kunst heet.”
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Ze hechten belang aan de beoordeling van hun werk door kenners uit de kunstwereld.

“Sociale waarden betreffen de relationele sfeer waarin kunstenaars en culturele organisaties
opereren, het ‘wij-gevoel’.”
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Dit gaat over de emoties die loskomen bij de ontmoeting van

gelijkgestemd publiek of de status en erkenning van de kunstenaar. “Maatschappelijke waarden
wijzen op de betekenis die het werk heeft voor de maatschappij. (…) En financiële waarden laten zich
kenmerken in de geldelijke opbrengsten van de kunsten.”
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Het boek Pak Aan richt zich echter hoofdzakelijk op de realisatie van de financiële waarden
van de kunsten. Per hoofdstuk wordt door de auteurs ingegaan op de manier waarop je als
kunstenaar of culturele organisatie de logica’s van de markt, de overheid en de sociale sfeer dient te
begrijpen en creatief kunt gebruiken om de financiële waarden van kunst te realiseren.
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Mijn eigen

veldonderzoek, dat ik bespreek in het praktijkgedeelte van deze thesis, zal hier op aanhaken. Mijn
bevindingen zullen illustreren op welke manier de respondenten zich aanpassen aan de logica’s van
de markt, overheid en derde sfeer om de financiële, maar ook artistieke, maatschappelijke en sociale
waarden van hun kunst, te realiseren.

2.6. Vermenging van de sferen
Hoewel Klamer de derde sfeer superieur acht voor de financiering van de kunsten, blijkt deze in de
praktijk niet altijd even praktisch. Om een eenzijdig perspectief en gemiste kansen te voorkomen, pleit
hij voor een creatieve aanpak, namelijk de vermenging van de sferen, die door de overlap aan
waarden vaak in de praktijk al aanwezig is. Dit betekent bijvoorbeeld dat je de eigenschappen van de
benadering in de derde sfeer toepast in de marktsfeer. Hierbij moet je denken aan een directere
benadering van werknemers en sponsorrelaties, of het benaderen van betalende klanten als
deelnemers.
Klamer stelt dat hier zeker ruimte voor is, aangezien er bij veel organisaties en bedrijven grote
behoefte is aan bronnen van creativiteit en inspiratie. Daarnaast is er bij elke verbinding die een bedrijf
aangaat met een culturele instelling al een serieuze basisinteresse en belangstelling voor de instelling.
Hier moeten de instellingen volgens Klamer op inspelen. “Goede cultureel ondernemers weten hoe de
creatieve en inspirerende vermogens van hun culturele organisaties uit te buiten, zodat andere
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organisaties daar hun voordeel mee kunnen doen zonder dat de eigen organisatie haar kunstzinnige
missie compromitteert.”
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Bij deze vermenging van sferen speelt wel de problematische relatie tussen de economie en
de kunstwereld een rol. Deze wordt door Klamer beschreven en onderzocht in zijn artikelen Value of
Culture.
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Hierin benadrukt hij dat de meeste kunstenaars de economie, de markt en de commercie zo

ver mogelijk van hun kunst vandaan willen houden. Het gaat hen om de intrinsieke waarden. Zonder
geld kan echter weinig gerealiseerd worden. Het economische domein is hoe dan ook een integraal
onderdeel van de kunstwereld. Er bestaat een zekere spanning tussen degenen die dit beseffen en
degenen die hier hun ogen voor sluiten en de kunst een aparte wereld willen laten zijn.
De onenigheid hierover vormt de kern van het modernistisch denken. Het daarbij horende
beeld bestaat uit een aantal dualiteiten die kunnen worden vormgegeven in een vierkant enerzijds en
een cirkel anderzijds (afb.1). Het vierkant betreft de objectieve, wetenschappelijke en rationele kant,
en de cirkel de subjectieve, moralistische, emotionele kant. Dit model is op vele wetenschappen
toegepast. In de economie streeft men ernaar fenomenen in termen van het vierkant te verklaren. De
kunstwereld kan ook vanuit dit model begrepen worden. De romantische en esthetische waarden van
de kunst vallen dan uiteraard binnen de cirkel en passen niet in het vierkant. Om deze reden worden
ze genegeerd door economen. Met de vermenging van de sferen, wil Klamer de economie
interessanter maken door de cirkel en het vierkant samen te brengen (afb.2). De conventionele
economische gedachtegang heeft hiervoor een omslag nodig.

80

Afb. 1. Modernistisch denken

79

Afb. 2. Doorbreken van het modernistisch denken

De meetbaarheid van de culturele waarden is hierbij problematisch. Waar commerciële transacties
vaak gebaseerd zijn op het principe quid pro quo en de waarden van de transactie meetbaar zijn, is
dat bij veel transacties in de culturele wereld niet het geval. Het is lastig om de waarden van een
cultureel product te meten, omdat wat je ervoor terug krijgt, vaak niet concreet te definiëren is.
Het meten van cultureel kapitaal lijkt ook bijna onmogelijk, doordat uiteenlopende meningen van
belanghebbende en betrokken partijen de waarde ervan bepalen.
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Wanneer er wel indicatoren zouden komen voor het meten van culturele waarden, zou dit drastische
consequenties kunnen hebben. Enerzijds voor het beleid, omdat beleidsmakers dan niet alleen meer
worden afgerekend op hun economische resultaten, maar ook op hun sociale en culturele resultaten.
Anderzijds voor de culturele waarden van goederen. De meetbaarheid in termen van prijzen die de
markt hanteert, vermindert die waarde. Dit heeft te maken met de verschillende manieren waarop men
zulke goederen kan financieren.
Klamer onderscheidt directe en indirecte betalingen voor kunst. Direct zijn bijvoorbeeld
kaartverkoop en sponsoring. Indirect zijn overheidssubsidies en donaties. In de kunstwereld is
meestal sprake van een combinatie van beide manieren. Kunst als activiteit en ervaring heeft een
waarde die je niet kunt meten, waardoor het botst met de term geld. Maar bij kunst als product is het
anders, omdat het meetbaar en concreet is en er vaak direct voor wordt betaald. Het is gebruikelijk om
in de kunstwereld de quid pro quo instelling van commerciële transacties te vermijden, omdat de
extrinsieke motivatie van de betaling dan de intrinsieke motivatie van het maken van kunst om de
kunst verdringt.
Een alternatief hiervoor is volgens Klamer dat kunstproducenten mogelijkheden onderzoeken
om een hechtere relatie op te bouwen met potentiële partners. Het gaat erom dat kunsten pas in een
positie worden gebracht waarin ze zelf hun waarden kunnen tonen, als de overheidssteun wordt
verminderd. Door partijen samen te laten werken in partnerschappen wat betreft de productie van en
het plezier aan kunst met indirecte betalingen, ontstaat een vernieuwde evolutie van de kunsten. Door
zo te werk te gaan, kan de onpersoonlijke en objectieve relatie, die de (commerciële) transacties met
de markt en de overheid karakteriseren, worden vermeden en het behoud en de ontwikkeling van de
82

waarde van kunst worden gewaarborgd.

2.7. Cultureel ondernemerschap vanuit derde sfeer
Vanuit het inzicht betreffende de vermenging van de sferen, kom ik tot Klamers definitie van de term
cultureel ondernemerschap. Als reactie op de introductie van deze term in het cultuurbeleid door
staatssecretaris Van der Ploeg, schreef Klamer in 2000 een artikel in het NRC Handelsblad. Hierin
betoogde hij dat de rol van een cultureel ondernemer een hele andere inslag kan hebben dan die van
bemiddelaar tussen de kunst en de markt, economie en commercie, waar Van der Ploeg op doelt. Dit
doet hij in de lijn van Richard Cantillon, Joseph Schumpeter en Israel Kirzner, allen economen die
gestalte hebben gegeven aan ‘de entrepreneur’ binnen de economie. Als je hun definities van
ondernemerschap samenvoegt, dient een ondernemer over de volgende eigenschappen te
beschikken: creativiteit, innovatief, eigen initiatief, durf om buiten de gebaande paden en traditionele
verbanden te opereren, alertheid op mogelijkheden en kansen en een zekere roekeloosheid. Klamer
voegt hier nog een eigenschap aan toe die volgens hem cruciaal is voor een succesvolle
entrepreneur, namelijk “het vermogen andere, minder ondernemende geesten, te overtuigen mee te

81
82

Klamer, 1996, 23-24.
Ibidem, 24-28.

29

doen. (…) In deze zin is cultureel ondernemerschap van essentieel belang voor nieuwe impulsen in de
kunstwereld.”
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Je kunt nog zo’n creatief en innovatief idee hebben, om het te realiseren zul je de
verschillende betrokken partijen moeten overtuigen hun tijd, energie, aandacht en geld er in te steken.
Klamer benadrukt dat dit een totaal andere houding vergt van de ondernemer dan te werken in zijn
jaarlijkse routine om volgens een vast kunstenplan het gebruikelijke aanbod voor hetzelfde publiek te
produceren. Deze vermogens hebben weinig te maken met commercie. De markt en overheidssfeer
moeten in cultureel ondernemerschap dan ook van ondergeschikt belang zijn. “Cultureel
ondernemerschap heeft immers ook te maken met het realiseren van alternatieve organisatievormen
en financieringsstructuren binnen de kunstwereld.”
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Toch zijn de karaktereigenschappen die Klamer noemt, wel afkomstig uit het economisch
perspectief. In 2011 komt Klamer uitgebreid op deze karakteristieken van de cultureel ondernemer
85

terug in het artikel Cultural entrepreneurship . Hij probeert in het artikel duidelijk te maken dat er een
goede reden is voor economen om het karakter van de cultureel ondernemer te implementeren in hun
discours. Klamer ziet de cultureel ondernemer als een ander persoon dan bijvoorbeeld de sales
manager.
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Een entrepreneur zet de genoemde eigenschappen in om financiële waarden te realiseren

en winst te maken. Een cultureel entrepreneur onderscheidt zich door het realiseren van zowel
financiële als culturele waarden.
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De culturele factoren die aan entrepreneurschap worden toegevoegd, beïnvloeden volgens
Klamer ten eerste de drang van individuen om riskante projecten aan te gaan. Ten tweede beïnvloedt
de culturele factor ook de context waarin de entrepreneurs opereren. Het breken met tradities en
routines gaat makkelijker in een context waar de gemeenschap initiatief en nieuwsgierigheid
waardeert. Het is deze culturele factor die een verschil maakt in de economie.
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Vanuit het cultureel-economisch perspectief ziet Klamer een cultureel ondernemer als iemand
die primair gericht is op het realiseren van culturele waarden en die de economische middelen
gebruikt als instrument om dit te bereiken. Wanneer iemand een culturele transactie ziet als een
manier om winst te behalen, is hij geen cultureel ondernemer, maar een zakenman. De morele
eigenschappen van een cultureel ondernemer zijn in essentie zijn focus op creatieve processen en
artistieke inhoud en zijn wil om bij te dragen aan het gemeenschappelijke goed kunst. De mate waarin
iemand deze eigenschappen effectief kan inzetten ter realisatie van de culturele waarden, bepaalt of
deze persoon een geslaagde cultureel ondernemer is.
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Hoofdstuk 3. Praktijk: Stichting Nieuwe Helden
Nu het theoretisch kader is behandeld, is het tijd om de praktijk te onderzoeken. In dit hoofdstuk staat
Stichting Nieuwe Helden centraal als uitgangspunt voor deze thesis. Ik werk toe naar een antwoord op
de vraag op welke wijze en vanuit welke gedachte Nieuwe Helden werkt aan verbindingen met andere
sectoren om hun projecten te realiseren. Aan de hand van publiciteitsmateriaal, fondsaanvragen,
projectverslagen en gesprekken met de artistiek en zakelijk leider, zal ik de bedrijfsstrategie van de
stichting en hun model van cultureel ondernemerschap in kaart brengen. Van daaruit wordt
ingezoomd op specifieke projecten die zijn gerealiseerd en wat daar voorafgaand de verwachtingen
en achteraf bezien de positieve en negatieve resultaten van waren. Hiermee kan de succesformule
van de werkwijze van Nieuwe Helden in kaart worden gebracht en in een later stadium worden
vergeleken met de bevindingen van het veldonderzoek in de culturele sector.
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3.1 Verbind Creëer Ont‐moet
“Stichting Nieuwe Helden is een beweging van Creators en Helden die, ondersteund door Vrienden en
Partners, kunstprojecten en urban actions voor de publieke ruimte ontwikkelt en uitvoert om ontmoeting te veroorzaken.”
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De stichting wordt gerund door artistiek leider Lucas de Man en zakelijk

leider Wouter Goedheer vanuit een kantoor in Amsterdam Noord. Vijf jaar geleden hebben zij de
stichting opgezet na hun afstuderen aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het doel van
Nieuwe Helden is het bouwen van een ‘community’ van enerzijds jonge kunstenaars/cultureel
ondernemers en anderzijds bedrijven en instellingen uit andere sectoren en het creëren van een
samenwerking op basis van een thema waar beide partijen waarde aan hechten.
Nieuwe Helden is niet afhankelijk van een structurele subsidie, maar maakt gebruik van
meerdere financieringsbronnen als projectsubsidies, giften, donaties en prijzen en samenwerking met
bedrijven en organisaties uit de culturele en andere sectoren. Die samenwerking moet volgens
Goedheer en De Man verder gaan dan het bestaande mecenaatschap, crowdfunding of sponsoring.
Zij hebben ondervonden dat dit geen goed toekomstperspectief biedt en dat de culturele sector niet
genoeg bereik heeft voor grote en langdurige sponsordeals. Volgens hen moet de kunstsector daarom
een nieuw soort samenwerkingen aangaan, die niet alleen geld opleveren, maar ook op andere
manieren bijdragen aan de realisatie van een project. Dit neemt niet weg dat Nieuwe Helden wel werkt
met sponsoring, verkoop en opdrachtgeverschap. Goedheer en De Man streven echter naar de
ultieme vorm van samenwerking: inhoudelijke partnerschappen met andere sectoren waar beide
partijen integreren door middel van een co-creatie.
Om per project partners te vinden, waarmee deze inhoudelijke samenwerkingen kunnen
worden aangegaan, achten zij het van belang langdurige verbanden te leggen. Ze investeren in een
duurzaam netwerk van potentiële partners, die op langere termijn nuttig en effectief kunnen zijn. Voor
iedere samenwerkingsvorm geldt dat de partners worden gezocht op basis van thematische
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verbinding met specifieke projecten. Dit zijn grote en kleine multidisciplinaire projecten in de publieke
ruimte, waarbij verbindingen worden gelegd tussen kunstenaars, partners en het publiek.
Deze bedrijfsstrategie is in eerste plaats niet om financiële redenen ontwikkeld, maar vooral om een
grotere maatschappelijke betrokkenheid en een groter publieksbereik te creëren. Goedheer en De
Man voelden in eerste instantie de behoefte zich enigszins af te zetten tegen de culturele sector,
vanuit het verwijt dat het een tamelijk naar binnen gekeerde elitaire wereld is. Later bleek de
verbinding met andere sectoren ook een goede alternatieve manier om projecten te kunnen
financieren ten midden van de crisis en de bezuinigingen in de culturele sector.
Dat het Nieuwe Helden in de eerste plaats niet direct om geld te doen is, maar om de
symbolische verbinding en ontmoeting tussen creators en partners, maakt dat ze een nieuwe
betekenis geven aan de term cultureel ondernemerschap dan hoe deze vaak begrepen wordt,
namelijk het vinden van alternatieve financiering. Goedheer en De Man hebben het idee dat een groot
deel van de sector de term opvat in de lijn van Zijlstra als het verhogen van de publieksinkomsten, het
aantrekken van meer sponsoren en crowdfunden. Volgens hen is het echter meer dan dat, namelijk je
organisatie zo aanpassen en inrichten, dat je werkwijze aansluit bij je product en je markt of publiek.
Iedere organisatie geeft hier dus als het goed is een eigen invulling aan. De kern van het cultureel
ondernemerschap van Nieuwe Helden is het leggen van verbindingen tussen creatieve professionals
uit diverse (kunst)disciplines en andere sectoren, door deze als partners te betrekken bij projecten
over thema’s waar beide partijen zich mee kunnen identificeren. Dit om het publieksbereik te
vergroten, het maatschappelijke draagvlak en de betrokkenheid uit te breiden en hun projecten te
realiseren.
De kunstprojecten en urban actions
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starten allen vanuit de noodzaak om de crisis in de

publieke ruimte op te heffen. Ze moeten ertoe leiden dat de publieke ruimte geen anonieme
consumptieplaats blijft, maar een plek van ont-moeting wordt. Ont-moeting staat voor een plek waar
het niet moeten voorop staat en je in verbinding komt met anderen, van waaruit een creatie kan
ontstaan. Om dit te realiseren en te verspreiden heeft Nieuwe Helden onderscheid gemaakt tussen
vier soorten betrokken partijen: creators, partners, helden en vrienden. “De projecten en acties worden
bedacht, geleid en uitgevoerd door een internationaal netwerk van creatieve professionals (creators)
uit de kunst en andere disciplines.”
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Deze creators gaan continu verbindingen aan met organisaties,

bedrijven en instellingen uit andere sectoren rond het thema van een project. Deze partijen worden de
partners genoemd. “Zo ontstaat een sterk lokaal draagvlak en wordt een groot en divers publiek
bereikt. Iedereen die betrokken wordt, meedenkt en meewerkt aan projecten en acties”
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worden de

helden genoemd. Tot slot blijft Nieuwe Helden dankzij de financiële ondersteuning van vrienden in
beweging. De samenwerking tussen deze vier partijen resulteert in een project of urban action en
creëert uiteindelijk dus een ont-moeting in de publieke ruimte. Dit alles wordt samengevat met hun
credo “Verbind Creëer Ont-moet”, die in hun info-grafic is weergegeven (afb. 3). De ont-moetingen
vinden niet alleen plaats als resultaat van een project, maar ook voorafgaand aan een project. “Onder
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Urban actions zijn eenmalige performances in de openbare ruimte, die tot stand komen met behulp van vele betrokkenen.
Bijlage II: Brochure Stichting Nieuwe Helden, 2013.
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de titel ToGather organiseert Stichting Nieuwe Helden regelmatig activiteiten in verschillende steden
waarbij creators en partners samenkomen om elkaar te ontmoeten en te inspireren.”
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Door elkaar op

de hoogte te brengen van elkaars werk en expertise, vrijblijvende gesprekken aan te gaan en met
elkaar mee te denken, kunnen er uiteindelijk vruchtbare en duurzame partnerschappen ontstaan.
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Afb. 3. Info-graphic van de bedrijfsstrategie van Stichting Nieuwe Helden (2013)

3.2 Succesformule voor het sluiten van partnerschappen
Om tot deze bedrijfsstrategie te komen, heeft Stichting Nieuwe Helden in de vijf jaar van haar bestaan
een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. In de bijlage heb ik de algemene lijnen in de ontwikkeling
beschreven met de focus op de stappen die zijn ondernomen om de bedrijfsmatige context voor het
realiseren van projecten effectief op te bouwen.
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Dankzij deze ontwikkeling zijn er de afgelopen vijf jaar in totaal negentien projecten
gerealiseerd en hernomen met steun van verschillende coproducenten en samenwerkingen met tal
van partners. Onder partnerschappen worden zowel inhoudelijke samenwerkingen met bedrijven,
instellingen en individuen verstaan als financiële steun van subsidiënten en sponsoren.
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Door hun bedrijfsstrategie en filosofie toe te passen op het creëren van deze projecten, heeft
Nieuwe Helden gemerkt wat wel en niet werkt in het zoeken naar en onderhouden van
partnerschappen. Hierdoor hebben ze hun werkwijze aan kunnen scherpen. Dit is uiteraard een niet
afgerond proces, dat altijd zal voortduren. Toch lijkt Nieuwe Helden een formule te hebben gevonden,
waarmee reeds vele succesvolle samenwerkingen met andere sectoren in projecten zijn bereikt.
Doordat deze formule intuïtief wordt uitgevoerd, is dit nooit eerder expliciet geformuleerd. In deze
paragraaf heb ik, op basis van een projectanalyse, de werkwijze van Nieuwe Helden met betrekking
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tot het leggen van verbindingen tussen jonge cultureel ondernemers en andere sectoren, in kaart
gebracht. Ik heb dit op eigen inzicht vormgegeven in een model, waarin ik vier fases onderscheid, die
worden doorlopen in het sluiten van partnerschappen.
Ik heb dit kunnen doen door samen met Wouter Goedheer alle reeds gerealiseerde projecten
door te nemen en de focus te leggen op negen projecten die specifiek interessant zijn met betrekking
tot de tot stand gekomen partnerschappen. Van elk afzonderlijk project heb ik geanalyseerd wie erbij
betrokken waren, wat de verwachtingen, obstakels, en positieve en negatieve resultaten waren. Ook
heb ik gekeken naar de ontwikkeling en uitbreiding van elk project. Het verslag van deze
projectanalyse is tevens te vinden in de bijlage.
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Projectanalyse
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Tabel 1. Geanalyseerde projecten

In de projectanalyse is gekeken naar de volgende punten:
-

concept
speelperiode(s)
partners (waaronder sponsors, subsidiënten)
ontwikkeling
aanpak benadering partners
verwachtingen
resultaten positief in samenwerkingen
resultaten negatief in samenwerkingen

In de succesformule maak ik onderscheid tussen vier fases met verschillende do’s en don’ts:
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Bijlage V: Projectanalyse Stichting Nieuwe Helden.
In bijlage IV is een compleet overzicht te vinden van de partners van deze projecten.
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Fase 1. Inventarisatie partners op basis van thematische overeenkomst met idee of opdracht
Om de juiste partnerschappen te kunnen sluiten, gaat Nieuwe Helden in haar projecten uit van een
specifiek thema en een publiek dat daaraan verbonden is. Door een specifiek publiek aan te trekken,
creëren zij de mogelijkheid om partners te vinden met dezelfde doelgroep. Hierin gaat het juist om het
bereiken van een ander publiek dan het doorsnee theaterpubliek. Als je een breder publiek opzoekt en
aanspreekt, kun je ook bredere financiële regelingen treffen. Het uitgangspunt voor een thema of
publiek van een project verschilt. De ene keer werkt Nieuwe Helden in opdracht van een organisatie,
de andere keer ontwikkelen zij zelf een idee voor een project.
De werkwijze bestaat uit verschillende stappen. Vanaf het moment dat het thema en de
context van een project duidelijk zijn, begint de zoektocht naar mogelijke partners. Vooronderzoek
naar het thema van het project is hier een belangrijk onderdeel van. Onder vooronderzoek vallen
onder andere het bezoeken van themagerichte bijeenkomsten, het spreken en interviewen van
betrokkenen en specialisten op dit gebied en het raadplegen van artikelen, boeken en internet. Dit is
om twee redenen van groot belang.
Ten eerste levert het diepere informatie op over het onderwerp van een project, waardoor de
inhoud van een project eerlijker, interessanter en uitgebreider wordt. Dit is niet alleen artistiek
inhoudelijk een pre, maar werkt ook voordelig bij het benaderen van mogelijke partners. Door deze
informatie is Nieuwe Helden in staat zich goed voorbereid te presenteren aan deze partijen, hen te
informeren over het onderwerp en zeker en enthousiast over te komen. Dit zorgt ervoor dat je weet
waar je het over hebt en met de juiste kennis van zaken interesse kunt tonen in de te benaderen partij.
Het is van belang je te verdiepen in hun wereld, in hun ‘taal’ en expertise, wil je een kans maken
serieus genomen te worden als potentiële partner.
Ten tweede levert het vooronderzoek vaak vele bruikbare persoonlijke contacten op. Dit
creëert een grotere betrokkenheid van partijen, die later kunnen resulteren in een vruchtbare
samenwerking in een project. Hierdoor krijgt een project meer maatschappelijk draagvlak en kan het
beoogde publiek beter worden aangesproken. Door goed vooronderzoek kunnen de opties voor
mogelijke partners worden uitgezocht. Ervaring leert dat je door mensen te spreken over het thema en
je project, vaak doorverwezen wordt naar mensen die iets voor je zouden kunnen betekenen.
Daarbij wordt gezocht naar partijen die met hetzelfde thema bezig zijn als het project. Door
mensen aan te spreken op hun expertise binnen een thema waar beide partijen waarde aan hechten,
wordt een mogelijke samenwerking interessanter. De partijen geven allemaal aan het prettig te vinden
dat ze kunnen deelnemen aan een project, waarin ze met een voor hen actueel thema toch uit hun
eigen vertrouwde netwerk worden getrokken. Dit wordt mogelijk doordat Nieuwe Helden elke partner
aanspreekt op hun eigen activiteiten en kwaliteiten. Op deze manier worden de wensen, behoeften en
doelen van de partners gekoppeld aan het doel van Nieuwe Helden. Vaak wordt een groot thema dat
in meerdere steden speelt als uitgangspunt genomen.
Vervolgens wordt gekeken hoe men de projecten met dit thema kan laten wortelen in een
stad. Om deze reden worden er vaak op lokaal niveau partners gezocht. Ervaring heeft geleerd dat
lokale bedrijven, organisaties en instanties makkelijker mee te krijgen zijn in een samenwerking. Grote
landelijke bedrijven en instellingen willen als doelgroep toch heel Nederland bereiken, waardoor een
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samenwerking niet wordt aangegaan. Door deel te nemen aan projecten als die van Nieuwe Helden,
ben je lokaal beter zichtbaar dan op nationaal gebied. Daar moeten de partnerschappen ook op
worden aangepast en ingezet om te kunnen slagen.
Fase 2. Het benaderen van mogelijke partners
Wanneer de inventarisatie voor mogelijke partners is gemaakt, volgt de strategie van het benaderen
van deze partijen. Juist voor de projecten als deze, waarbij verschillende sectoren moeten worden
aangesproken, is het van belang een zo groot en breed mogelijk netwerk op te bouwen. Doordat ze in
fase 1 al zoveel mogelijk contacten hebben gelegd, zijn er al ingangen ontstaan die het proces van het
benaderen van mogelijke partners versnellen en ervoor zorgen dat je niet voor elk project als
onbekende doorgestuurd zult worden. Dit heeft voor Nieuwe Helden vooral gewerkt voor
internationale projecten. Door Nederlandse partners te zoeken met een internationaal netwerk, kan
Nieuwe Helden makkelijker mensen in het buitenland benaderen.
Bij het benaderen van contacten heeft Nieuwe Helden geleerd dat de betrouwbaarheid van de
partners een belangrijk aandachtspunt is. Vaak worden er halve toezeggingen gedaan, waarvan je
niet op aan kunt dat deze worden nagekomen. Om die betrouwbaarheid te vergroten, dien je efficiënt
te werk te gaan. Dit houdt in dat je enerzijds moet inzetten op het spreken van de ‘hogergeplaatste’
personen in een organisatie. Dit zijn immers de personen die de beslissingen nemen. Anderzijds is het
van belang om, in projecten waar veel mensen uit een bepaalde hoek betrokken moeten worden,
overkoepelende instanties te benaderen. Wanneer deze instanties enthousiast zijn om mee te werken,
bestaat er een grotere kans om indirect meer mensen te bereiken en te betrekken bij het project.
Beide tactieken voorkomen dat je veel kleine onderdelen aan het regelen bent, waarbij het gaat om
veel verschillende contacten en kleine bedragen. Dit kan onoverzichtelijk werken en zorgt ervoor dat
je je aandacht moet verdelen. Toch is het ook waardevol om je, naast grote bedrijven, te richten op
kleinere individuele ondernemers. Zij binden zich vaak sneller aan projecten, dan een groter bedrijf dat
weliswaar positief gestemd is, maar bijvoorbeeld eerst toestemming moet vragen aan het
hoofdkantoor.
Nieuwe Helden bezoekt partijen voor gesprekken, maar nodigt ook vaak mensen uit om te
komen kijken naar een bestaande voorstelling of project. Het zien van de voorstelling en de
gesprekken achteraf met het publiek en de makers, levert vaak enthousiasme op bij deze partijen. Dit
resulteerde in het verleden in verschillende manieren van samenwerking. Bijvoorbeeld de verkoop van
de voorstellingen aan deze partners, die hun contacten meenamen het theater in of meer inhoudelijke
samenwerkingen. Ook faciliteert Nieuwe Helden mogelijkheden om op een ongedwongen manier te
netwerken door middel van de ToGather avonden. Bij alle drie de opties staat een actieve benadering
van Nieuwe Helden voorop.
Fase 3. Actief en enthousiast investeren in contacten
Deze actieve benadering heeft in eerste instantie niet het doel om geld te generaliseren, maar om een
ont-moeting te creëren. Partijen benaderen om direct om geld te vragen, is niet de manier volgens
Nieuwe Helden. Ook al heb je een ingang en een goed plan. Het schrikt af en is bovendien te
eenzijdig. Betrokkenheid genereren is volgens hen veel belangrijker. Deze betrokkenheid leidt tot
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verantwoordelijkheid en in een gunstig geval tot een succesvolle samenwerking, waar beide partijen
inhoudelijk, financieel of anderszins bijdragen aan en profiteren van de resultaten. Dit gevoel van
betrokkenheid wordt gecreëerd door partijen te vragen om vanuit hun expertise binnen een
overkoepelend thema mee te denken over een project. Door hen advies te vragen en hun ervaringen
te laten delen, creëer je enthousiasme voor een project.
Ook heeft Nieuwe Helden gemerkt dat het enthousiasme voor een project vergroot wordt door
een gesprek met de maker. Dit maakt het gesprek interessanter en zorgt voor een minder zakelijke
lading, dan wanneer alleen een zakelijk leider of afdeling marketing partijen benadert. Het gaat hier
namelijk over het overbrengen van passie. Dit kan een meer inhoudelijk gesprek opleveren en
mensen nieuwsgierig maken, in vergelijking met een gesprek dat de functie heeft van het faciliteren
van een zakelijke transactie. Door ook interesse in deze partijen te tonen, voelen mensen zich snel
betrokken bij een idee.
Er is hiermee natuurlijk geen garantie dat dit altijd lukt. Daarom betekent het dat je voor deze
werkwijze veel tijd, geld en moeite zal moeten investeren in contacten, terwijl dit niet altijd (direct) iets
oplevert. Nieuwe Helden ziet dit niet als iets negatiefs. Dit heeft te maken met de verwachting die aan
de sociale investering ten grondslag ligt. Volgens Nieuwe Helden gaat het in eerste instantie om de
intrinsieke waarde van het contact dat wordt gelegd en daarna pas om het genereren van middelen.
Nieuwe Helden zoekt naar partners per onderdeel om, naast financiële of gekapitaliseerde steun, ook
raad en advies te krijgen in wie ze nog kunnen en moeten spreken voor een mogelijke samenwerking.
Omdat niet direct wordt aangestuurd op een financiële relatie, is het van groot belang te onderzoeken
of een project haalbaar is. Nieuwe Helden vraagt daarom ook geld voor de eerste ontwikkeling van
een concept, ongeacht of het resulteert in een uitvoerbaar project om niet het risico te lopen er niks
aan over te houden. Deze tactiek is noodzakelijk aangezien ze zelf (nog) niet de buffer hebben, om
zulke gaten op te vangen.
Fase 4. Uiteindelijke samenwerking
De samenwerkingen die wel van de grond komen, zijn verschillend van aard. Sponsordeals, donaties,
subsidies, inhoudelijke samenwerkingen, materiële steun, het leggen van contacten en delen van
kennis en expertise ter advies zijn hier voorbeelden van. Wel wordt er door Nieuwe Helden in eerste
instantie gestreefd naar een inhoudelijke samenwerking om de projecten te kunnen realiseren.
Subsidies, donaties en sponsordeals worden puur gezocht en gebruikt ter aanvulling op de
inhoudelijke samenwerkingen. En niet andersom, waarbij creatieve inhoudelijke samenwerkingen als
secundaire oplossingen worden gebruikt voor het niet honoreren van de subsidieaanvragen.
Dit maakt Nieuwe Helden een goed voorbeeld van een jonge generatie cultureel ondernemers
die een stap verder denkt en zich uit de voorafgaande subsidiestructuur losweekt, in plaats van zich
hieraan vast te klampen. Er wordt in alternatieve mogelijkheden gedacht, waarbij creativiteit en het
zien van kansen voor het creëren van een duurzame relatie voorop staan. Ook een inhoudelijke
samenwerking kan zich in verschillende vormen manifesteren. Nieuwe Helden verbindt een duidelijk
doel aan dergelijke samenwerkingen. Zij streven ernaar verschillende sectoren te integreren in een
project. Een idee als dat makers geld verdienen door hun diensten aan te bieden aan bedrijven, valt
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hier niet onder, omdat hierbij de sectoren gescheiden blijven en er geen wederkerige samenwerking
ontstaat, maar een afhankelijkheidsrelatie.
Het gaat er bij de partnerschappen van Nieuwe Helden om dat de betrokken partners
inhoudelijk worden ingezet in de projecten van Nieuwe Helden en daar beide hun voordeel uit halen,
zodat er een uniek resultaat ontstaat dat niet zonder de input van de desbetreffende partner mogelijk
was geweest. De specifieke samenwerking is dan essentieel voor het project en de
verantwoordelijkheid ligt bij beide partijen. Een goed voorbeeld hiervan is het project Botter uit 2011.
Deze voorstelling was een co-creatie met Stichter Botterbehoud Nederland. De samenwerking begon
met uitwisseling van kennis en informatie over de botterwereld als inhoudelijk uitgangspunt voor het
project. Vervolgens heeft het geresulteerd in een locatievoorstelling, die zich afspeelde op de varende
botters, waarbij de eigenaren hun schepen inzetten en als onderdeel van de voorstelling die schepen
bestuurden.
Wel moet gezegd worden dat deze ultieme vorm van samenwerking lang niet altijd in optima
forma wordt bereikt. Echter zelfs een poging daartoe is geen verspeelde moeite, doordat men van
elkaar kan leren en elkaar kan inspireren hun creativiteit in te zetten.

3.3 Meerwaarde van model
De meerwaarde van het doorlopen van deze fases, is dat je weet waar je mee bezig bent en er een
lijn zit in de werkwijze, die aangescherpt kan worden in de loop der jaren. Door te weten wie je bent
als stichting, waar je kwaliteiten en zwaktes liggen en vooral wat je wilt bereiken, kun je je beter
presenteren in de zoektocht naar partners. De vertaalslag van een missie naar het ontwikkelingen van
een eigen werkwijze is voor Nieuwe Helden cultureel ondernemerschap. Als je niet weet waar je
naartoe werkt, kun je dit ook niet uitdragen. En juist dat is belangrijk om te doen voor het sluiten van
partnerschappen. Impliciet of expliciet moet de meerwaarde van een samenwerking voor beide
partijen duidelijk zijn, wil het slagen. En daar lijken deze stappen noodzakelijk voor. Hierin zijn
vooronderzoek, verbinding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid de pijlers, die worden gevolgd voor
de creatie en realisatie van hun projecten.
Nieuwe Helden blijkt deze vorm in de loop der jaren intuïtief te hebben ontwikkeld op een
manier die zo goed mogelijk aansluit bij het product dat ze willen maken. De vraag die hieruit
voortkomt is: is dit nou een eenzijdig model, alleen bruikbaar voor deze specifieke organisatie of is het
bruikbaar in de hele culturele sector? Om hier antwoord op te vinden, zal ik hun werkwijze in het
volgende hoofdstuk toetsen aan andere (jonge) cultureel ondernemers in de kunstsector en partijen uit
andere sectoren. Op deze manier wordt duidelijk hoe Nieuwe Helden zich verhoudt tot andere
initiatieven in de culturele sector op dit gebied.
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Hoofdstuk 4. Praktijk: veldonderzoek
In het praktijkgedeelte van dit onderzoek is, naast de analyse van Stichting Nieuwe Helden als
uitgangspunt, een veldonderzoek gedaan naar partijen, die allen op een eigen manier bezig zijn met
het leggen van verbindingen tussen de culturele sector en andere sectoren. Hiermee is het discours in
kaart gebracht betreft dit onderwerp en kan antwoord worden gegeven op de vraag of het
geformuleerde model van Stichting Nieuwe Helden ook toepasbaar is op de werkwijze van andere
jong cultureel ondernemers in de sector.

4.1. Reikwijdte veldonderzoek
Aan het veldonderzoek hebben negentien respondenten meegewerkt uit drie categorieën. Deze
respondenten zijn benaderd vanuit het netwerk van Nieuwe Helden en het informele Amsterdamse
kunstdiscours. Door mensen te spreken over dit onderwerp, werd ik verwezen naar anderen partijen,
die hier ook mee bezig zijn. Er is zoveel mogelijk geprobeerd de instellingen, organisaties en bedrijven
op directieniveau te benaderen, aangezien de partnerschappen op dit niveau worden geïnitieerd. De
respondenten kunnen worden ingedeeld in de volgende drie categorieën:

Ondersteunende en bemiddelende organisaties en instanties
Deze categorie bestaat uit respondenten die met hun bedrijf of organisatie een stimulerende,
intermediaire of ondersteunende rol spelen in het leggen van verbindingen tussen de culturele sector
en andere sectoren. Hieronder vallen personen uit netwerkorganisaties, politieke instanties en
bemiddelende en adviserende bureaus. De volgende personen zijn geïnterviewd:

Ondersteunende en bemiddelende organisaties en instanties
Respondent

Functie

Organisatie/instantie

Stad

Frijkje Bakker

Accountmedewerker

Netwerkorganisatie ORAM

Amsterdam

Annette Schautt

Directeur

Shout Partners in Cultuur
Management &Advies

Amsterdam

Araf Ahmadali

Beleidsmedewerker Kunst
& Cultuur

Gemeente Amsterdam

Amsterdam

Roy Cremers

Projectmanager

Voordekunst

Amsterdam

Tabel 2. Lijst respondenten ondersteunende en bemiddelende organisaties en instanties

Creatieve initiatieven uit de kunstsector
Tot deze categorie behoren de cultureel ondernemers uit de kunstsector (voornamelijk de
theatersector) die met hun gezelschap, stichting of organisatie op verschillende niveaus
partnerschappen aangaan met andere sectoren. Enerzijds zijn zij afkomstig uit de jonge generatie
cultureel ondernemers, die als het ware zijn opgegroeid met de huidige situatie in de sector en het
nieuwerwetse denken. Anderzijds is een deel afkomstig uit de oudere generatie cultureel
ondernemers, die momenteel op zoek zijn naar hoe zij een omslag kunnen maken van de gevestigde
structuur naar nieuwe vormen om hun plannen te realiseren. De volgende personen zijn geïnterviewd:
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Creatieve initiatieven uit de kunstsector
Respondent

Functie

Gezelschap/stichting

Stad

Wim Amels

Zakelijk leider

Nuit Blanche

Amsterdam

Valentijn Fit

Zakelijk directeur

PeerGrouP

Donderen

Walter Bart

Maker/acteur

Wunderbaum

Rotterdam

Pepijn Smit

Artistiek leider

PS Theater Leiden

Leiden

Irene Timmer

Zakelijk leider

PS Theater Leiden

Leiden

Cobie de Vos

Directeur

Het HUIS

Utrecht

Hilje Thiescheffer

Zelfstandig cultureel
ondernemer

o.a Aluin

Utrecht

Johan van Aalst

Hoofd Educatie

MC Theater

Amsterdam

Anneke Jansen

Hoofd programmering

Amsterdam Fringe Festival

Amsterdam

Thomas
Spijkerman

Artistiek leider

Circus Treurdier

Amsterdam

Tabel 3. Lijst respondenten creatieve initiatieven kunstsector

Andere sectoren
Voor de laatste categorie is gezocht naar bedrijven en organisaties uit andere sectoren dan de kunst
en cultuur. Hieronder vallen het onderwijs, de financiële wereld (banken en belasting),
woningcorporaties, architectuur en reclame. Deze categorie is indicatief bij het veldonderzoek
betrokken om een beeld te krijgen van de wensen, behoeften en verwachtingen van partijen uit
andere sectoren. Dit is noodzakelijk om de legitimiteit van de werkwijze met betrekking tot
partnerschappen tussen de culturele sector en andere sectoren te toetsen. Gezien de beperkte ruimte
van dit onderzoek en de focus op de culturele sector, is het een indicatie en aanzet tot
vervolgonderzoek. Van elke categorie is daarom één bedrijf of organisatie benaderd. De volgende
personen zijn geïnterviewd:

Andere sectoren
Respondent

Functie

Bedrijf

Stad

Joost Janmaat

Oprichter en partner

Partizan Publik social engineers
/ Open Coöp

Amsterdam

Bram de Jaeger

Relatiemanager Bedrijven
(Culturele sector)

ABN AMRO

Amsterdam

Dick Molenaar

Directeur

All Arts Belastingadviseurs

Rotterdam

Adriën Schilder

Directeur

Stichting Educatieve Projecten

Amsterdam

Gert Dijkstra

Manager Woonservice

Woonstichting Eigen Haard

Amsterdam

Tabel 4. Lijst respondenten andere sectoren
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4.2. De interviewvragen
Met de respondenten zijn gesprekken gevoerd van ongeveer 60 minuten. Hiervoor hebben twee
101

vragenlijsten als uitgangspunt gediend.

De eerste vragenlijst is gebruikt voor de bemiddelende

instanties en organisaties en voor de creatieve initiatieven uit de kunstsector. De tweede vragenlijst is
gebruikt voor de andere sectoren. De vragenlijsten zijn verdeeld in vijf hoofdthema’s: “Stichting,
organisatie of bedrijf”, “Cultureel ondernemerschap”, “Benadering van potentiële partners”,
“Samenwerkingen”, “Toekomst van creatief ondernemerschap”. Onder deze thema’s vallen
interviewvragen, die in de twee vragenlijsten iets van elkaar afwijken. Hieronder zal ik kort weergeven
wat deze vragen inhouden in beide gevallen. De thema’s en vragen zijn op basis van het model van
de werkwijze van Stichting Nieuwe Helden geformuleerd. Deze vragen zijn nadrukkelijk een
uitgangspunt voor de interviews geweest. Uiteindelijk is de meerwaarde ervan juist dat er interactieve
gesprekken zijn ontstaan tussen mij en de respondenten over het onderwerp van dit onderzoek.
Hierbij heb ik doorgevraagd en ingespeeld op de ervaring en visie van de respondenten. Ook de
steeds verdere kennis van zaken die ik kreeg door de verschillende gesprekken, hebben hier een rol
in gespeeld. Daarnaast waren niet altijd alle geformuleerde vragen van toepassing op de
respondenten. De inhoud van de thema’s is als volgt:
Stichting, organisatie of bedrijf
De vragen onder dit thema geven een algemeen beeld van de stichting, organisatie of het bedrijf waar
de respondent werkt. De missie, rechtsvorm en interne organisatiestructuur geven een beeld van de
interne gang van zaken. En vragen over de beoogde doelgroep, de zichtbaarheid en het
onderscheidend vermogen illustreren de externe positie van de organisatie in het veld.
Cultureel ondernemerschap
In het tweede thema ligt de focus op cultureel ondernemerschap. De vragen geven een beeld van wat
de respondent onder de term cultureel ondernemerschap verstaat, wat het verschil is met ‘gewoon’
ondernemerschap en welke rol de partnerschappen met andere sectoren daarin spelen. Ook de
motivatie om deze partnerschappen aan te gaan, komen aan de orde.
Benadering potentiële partners
De vragen die vallen onder het derde thema gaan in op de werkwijze van het benaderen van
potentiële partners. Voor de respondenten uit de kunstsector gaat dit over de basis waarop ze een
selectie maken in de potentiële partners en hoe ze deze vervolgens benaderen. Wat ze aan
voorbereiding treffen, hoe ze zich opstellen in een gesprek en wat hierin wel en niet blijkt te werken.
Voor de categorie ‘andere sectoren’ gaan de vragen in op hoe de respondenten benaderd willen
worden en wat de goede en slechte dingen zijn in de aanpak van de cultureel ondernemers. De
bemiddelde instanties wordt gevraagd naar hun kennis van beide werelden. Zij staan immers tussen
de benadering in.

101

Bijlage VI: Vragenlijst culturele sector; Bijlage VII: Vragenlijst andere sectoren.
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Samenwerkingen
Dit thema bevat vragen over de verschillende soorten samenwerkingen waarnaar gezocht wordt door
zowel de culturele als andere sectoren. De vragen geven inzicht in wat partijen van elkaar verwachten
in een samenwerking en wat ze de ander kunnen bieden. Ook wordt er besproken wat wel en niet
werkt in de samenwerkingen. Wat het een succes of een mislukking maakt.
Toekomst creatief ondernemerschap
De vragen in het laatste thema focussen op de visie van de respondenten op de toekomst van deze
nieuwe stap in cultureel ondernemerschap. De meerwaarde van het leggen van verbindingen voor
zowel de culturele als andere sectoren wordt bevraagd. Daarnaast wordt er ingezoomd op wat er
volgens de respondenten zou moeten gebeuren om het creatief ondernemerschap succesvol uit te
bouwen.
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Hoofdstuk 5. Bevindingen veldonderzoek
In dit hoofdstuk zal ik de bevindingen van het veldonderzoek samenvatten om antwoord te geven op
de vraag: wat is de werkwijze van cultureel ondernemers met betrekking tot het leggen van
verbindingen met andere sectoren en hoe verhoudt zich dat tot de geformuleerde werkwijze van
Nieuwe Helden? Ik zal een overkoepelend beeld schetsen van de overeenkomsten en verschillen in
resultaten aan de hand van de thema’s die ik behandeld heb in de vragenlijsten. De respondenten
worden dus niet ieder afzonderlijk besproken. Alleen ter illustratie van opvallende, bruikbare of
uitzonderlijke meningen en initiatieven, zullen zij expliciet worden aangehaald. Ondanks dat de
vragenlijsten iets van elkaar verschillen, bespreek ik de bevindingen met betrekking tot de drie
categorieën niet apart. Mijn verwachting was dat er in de drie categorieën duidende verschillen
zouden zitten betreffende de visie op de thema’s. Ik heb echter ondervonden dat dit niet het geval is.
Er bestaan geen algemene verschillen in bevindingen tussen de groepen als wel specifieke
verschillen tussen de individuele respondenten. Er is daarom geen reden om de categorieën los van
elkaar te bespreken in dit hoofdstuk.

5.1 Stichting, organisatie of bedrijf
Onder de respondenten uit de culturele sector is het grootste deel niet structureel gesubsidieerd. Ze
verschillen van elkaar in bedrijfsstructuur. Een aantal gezelschappen en organisaties opereren als
collectief en een aantal hanteren een meer hiërarchische structuur. Het grootste deel is gevestigd in
Amsterdam. Daarnaast zijn er organisaties uit Leiden en Utrecht. De PeerGrouP onderscheidt zich
door de vestiging in Drenthe. De respondenten zijn allen werkzaam op directie niveau, zakelijk of
artistiek. De netwerkorganisaties hebben een stedelijke en regionale functie. Ze focussen zich
voornamelijk op Amsterdam en omstreken.
Van de categorie ‘andere sectoren’ is de Open Coöp als enige een coöperatief bedrijf. De
andere vier bedrijven zijn hiërarchisch gestructureerd. Allen hebben ze een vrij grote zichtbaarheid in
Amsterdam. Over het algemeen richten alle respondenten uit de drie categorieën zich op een
specifieke doelgroep. De breedte van deze doelgroepen verschilt per organisatie. De missie en het
onderscheidend vermogen van de organisaties zijn te specifiek om hier te bespreken. Ze zullen echter
in de loop van dit hoofdstuk deels duidelijk worden.

5.2 Cultureel ondernemerschap
Definitie
Zoals ik in de inleiding van het eerste hoofdstuk al noemde, zeggen alle respondenten er tegen aan te
lopen dat de term cultureel ondernemerschap lastig te definiëren is. Iedereen gebruikt het, maar
niemand weet precies wat het is. Althans, dat wordt gezegd. Toch blijkt er een vrij eensgezind geluid
te klinken over de betekenis ervan.
De belangrijkste en eerste stap van cultureel ondernemerschap is volgens de respondenten
het identiteitsvraagstuk: weten wie je bent en wat je wilt. En vervolgens weten wie de mensen zijn om
je heen, die je kunnen helpen dat te realiseren. Hiervoor is het van belang een goed beeld te hebben
van wat je kwaliteiten zijn en daar de meerwaarde van in te zien voor de andere partij. Maar ook moet
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je weten waar je niet goed in bent en dus hulp bij nodig hebt. Dit niet alleen op artistiek gebied, maar
juist ook op zakelijk, financieel en publicitair gebied. Uit deze zelfkennis en opgestelde missie volgt
dan een businessplan, waarmee je bedenkt waar de kansen en mogelijkheden liggen en hoe je daar
gebruik van kunt maken, om dat wat je wilt, te bereiken. Dit is een vrij bedrijfsmatige analyse van je
onderneming.
Cultureel ondernemerschap vereist dan ook een duidelijke toekomstvisie. Als je weet waar je
mee bezig bent en wat je doel is op langer termijn, dan kun je daar naar toewerken. Je zult hierin
moeten investeren en dat betekent volgens velen ook dat je soms een klus moet aannemen, die
artistiek gezien niet je voorkeur heeft, maar op de één of andere manier wel kan bijdragen aan de
realisatie van je artistieke wensen op langer termijn. Je moet duurzaam denken.
Na deze basis van cultureel ondernemerschap volgen er verschillende andere stappen die de
term kenmerken. Cultureel ondernemerschap betekent ook omgevingsbewustzijn. Je moet weten in
welke context je opereert, wie je publiek is en wat de wensen van dat publiek zijn. Het nastreven van
een zo breed mogelijke doelgroep wordt namelijk door velen gezien als een wezenlijk onderdeel van
cultureel ondernemerschap. Belastingadviseur Dick Molenaar stelt zelfs dat het pas maatschappelijk
relevant is wat je doet, als er veel publiek op af komt en dat je ermee moet stoppen als dat niet het
geval is.
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Dit vereist een open, naar buiten gerichte houding. Je moet om je heen kijken en

gesprekken aangaan met je omgeving.
Cultureel ondernemerschap betekent niet per definitie een bestaan zonder subsidie. Het
betekent eerder niet afhankelijk zijn van één partij. Je kansen spreiden en tegelijkertijd risico’s nemen.
Hiervoor moet je buiten de traditionele kaders denken, openstaan voor verandering en de kansen die
je ziet ook zoveel mogelijk proberen te benutten. Om deze reden zien de respondenten het leggen
van verbindingen met andere sectoren ook als een belangrijk onderdeel van cultureel
ondernemerschap.
Een aantal respondenten uit de drie categorieën noemen expliciet het belang van de
financiële waarden in de basis van cultureel ondernemerschap. Er wordt gesproken over
kostenefficiëntie en het vergroten van de omzet en behalen van groei op langer termijn. Dit staat in het
kader van de vraag hoe je als bedrijf, gezelschap of organisatie kunt overleven. Hoe je je ideeën zo
kunt vertalen, dat je er geld mee kunt verdienen. Opvallend is dat dit niet perse wordt benoemd door
de respondenten uit andere sectoren, maar juist ook door een aantal creatieven.
Het onderscheid tussen ondernemerschap en cultureel ondernemerschap wordt door de
meeste respondenten niet gezien. Zij zien het als ondernemerschap in de culturele sector. Degene die
het onderscheid wel maken, leggen dat verschil in betrokkenheid en winstbejag. Ze zijn van mening
dat cultureel ondernemers niet het doel hebben om zoveel mogelijk geld over te houden aan dat wat
ze maken. Daarnaast hebben cultureel ondernemers een bepaalde bevlogenheid en passie die ze
uitdragen, waardoor een grote mate van betrokkenheid wordt gecreëerd. Dit ontbreekt over het
algemeen in het ondernemerschap van andere sectoren volgens de respondenten.
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Interview Dick Molenaar, directeur All Arts Belastingadviseurs (12 april 2013).
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Motivaties voor partnerschappen
De respondenten hebben verschillende motivaties voor de partnerschappen met andere sectoren. In
de basis zijn er vier motivaties te onderscheiden: financieel, praktisch, maatschappelijk ideaal en
artistiek inhoudelijk. Ik zal ze hieronder uitleggen.
Ten eerste wordt het gezien als een financiële noodzaak. Een manier op te kunnen blijven
doen wat je wilt als cultureel ondernemer en niet afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld slechts de
overheid, maar je kansen te spreiden over meerdere financieringsbronnen. Wanneer je wel afhankelijk
bent van één inkomstenbron, valt al je zekerheid weg als deze bron zijn bijdrage terugtrekt.
Ten tweede gaat men vanuit praktisch oogpunt een samenwerking aan met andere sectoren,
omdat je van elkaar kunt leren en elkaar kunt aanvullen met nieuwe perspectieven op inhoudelijk en
bedrijfsorganisatorisch niveau. Deze wisselwerking draagt bij aan het herdefiniëren van je
onderneming in welke sector dan ook. Iets dat in tijden van crisis een noodzaak is geworden.
Daarnaast levert de verbinding met een andere sector een breder publiek op. Organisaties en
bedrijven hebben vaak een grote achterban van klanten, leden, partners en donateurs, die zich
normaal niet snel in de kunstwereld begeven. Deze mensen zou je niet of moeilijk bereiken vanuit je
positie als culturele instelling in z’n eigen sector. Door in een samenwerking buiten je eigen sector te
treden, bereik je deze mensen wel. Met een thema dat hen ook nog eens interesseert, alleen in een
voor hen onbekende vorm. En aangezien je je product wilt verkopen en zoveel mogelijk mensen
hiermee in aanraking wilt brengen, is dit een praktische oplossing om dat te realiseren.
Ten derde bestaat er de motivatie vanuit een maatschappelijk ideaal oogpunt. Verbindingen
met andere sectoren worden dan gelegd om een bredere maatschappelijke betrokkenheid te creëren
en de kunsten een meer erkend en relevant onderdeel van de samenleving te maken. Hierbij wordt
het belangrijk gevonden dat de cultureel ondernemers in een netwerk staan dat breder is dan de
cultuursector om hun horizon te verbreden. Het bij elkaar brengen van culturen, disciplines en
sectoren kan een missie zijn. Het leggen van verbindingen is dan geen middel, maar het doel. Bram
de Jaeger, relatiemanager bedrijven van ABN AMRO, vindt dat je als bank een maatschappelijke
verplichting hebt, die je moet vervullen. Waar het dus niet alleen om financiële waarden draait, maar
ook om culturele, ecologische en sociale waarden. De Jaeger is op zoek naar samenwerkingen met
de culturele sector waarin nieuwe projecten worden gecreëerd met input van beide partijen op basis
van gemeenschappelijke overtuiging en gedeelde waarden.
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Ten vierde hebben een aantal respondenten een artistiek inhoudelijke motivatie om een
samenwerking met een andere sector aan te gaan. In deze gevallen kan het artistiek inhoudelijke
product niet bestaan zonder input van die andere partij. Dit kan zijn op het gebied van inhoudelijke
kennis en expertise van de betreffende leefwereld. Theatergezelschap Wunderbaum werkt op deze
manier. De makers willen dat hun voorstellingen zich direct verhouden tot de maatschappij en spelen
daarom in op actuele thema’s. Aangezien de maatschappij breder is dan alleen de culturele sector,
zijn zij van mening dat hun voorstellingen beter en interessanter worden door inhoudelijke
samenwerkingen aan te gaan met andere sectoren op basis van een bepaald onderwerp. Deze
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Interview Bram de Jaeger, relatiemanager bedrijven (culturele sector) ABN AMRO (18 april 2013).
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partijen kunnen letterlijk en figuurlijk input leveren aan de artistieke projecten. Wunderbaum wil
zichzelf daarmee in de realiteit plaatsen en die realiteit ook mee laten doen. Voor een voorstelling over
rechtspraak, die in 2014 zal verschijnen, zijn de makers bijvoorbeeld een partnerschap aangegaan
met twee rechters van de Rechtbank Rotterdam. Deze rechters tippen de acteurs voor het bijwonen
van rechtszaken en maken het recht begrijpelijk voor hen. Dit vormt de directe inhoud voor de
voorstelling, ook omdat de rechters erin meespelen.
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De PeerGrouP is een ander voorbeeld van een gezelschap met een artistiek inhoudelijke
motivatie voor een samenwerking. PeerGrouP maakt locatievoorstellingen over landbouw, het
landschap en het platteland. Voor zowel expertise en kennis als ruimte en materieel sluit het
gezelschap partnerschappen met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Voor het gebruik van specifieke
locaties voor hun projecten is vaak advies en toestemming nodig.
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Beide gezelschappen leggen de

verbindingen dus vanuit een artistiek inhoudelijke reden, die ingebakken zit in hun manier van werken.
Beiden zijn ze ook van mening dat je dit niet moet doen als het inhoudelijk niet bij je concept past.
De vier motivaties hangen vaak nauw samen met het type samenwerking waarnaar wordt
gestreefd. Hier zal ik in paragraaf 5.3 op terugkomen. In de praktijk blijken de vier elkaar vaak aan te
vullen en te overlappen. Er ontstaat dan een combinatie van verschillende motivaties. Veel partijen
echter hebben wel één duidelijke hoofdmotivatie om verbindingen te leggen met andere sectoren.
Andere motivaties zijn dan secundair en een mooie bijkomstigheid.
Je zou de rangorde van deze motivaties kunnen vatten in een afbeelding als de piramide van
Maslow. In 1943 publiceerde de wetenschapper de hiërarchische ordening van de universele
behoeften van de mens in een piramide figuur. Zijn theorie stelt dat de mens streeft naar bevrediging
van de behoeften in volgorde van de hiërarchie. Dus pas als de lager gelegen behoeften bevredigd
zijn, streeft men naar bevrediging van de hoger gelegen behoeften.
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Als je dit toe zou passen op de

motivaties voor het leggen van verbindingen met andere sectoren,
is deze hiërarchie voor elke instelling en elk bedrijf
anders in te delen. Je zou kunnen zeggen dat de
natuurlijke aard en de sociale karaktereigenschap
van mensen om samen te werken ten grondslag ligt
aan de vier motivaties. De rangorde kan ook in de
loop van de tijd veranderen door omstandigheden
waarin men opereert (afb.4). Bijvoorbeeld bij het MC
Theater. Als grondprincipe probeert de stichting
mensen en subculturen bij elkaar te brengen, die
eigenlijk nergens anders bij elkaar komen.
De ambitie om die verbindingen te leggen,

Afb. 4. Randorde motivaties samenwerkingen

is er dus altijd geweest vanuit hun ideologie.

104
105
106

Interview Walter Bart, acteur/maker Wunderbaum (4 april 2013).
Interview Valentijn Fit, zakelijk directeur De PeerGrouP (12 april 2013).
A.H. Maslow, “A Theory of Human Motication” Psychological Review 50 (1943): 370-396.
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Ook toen ze nog gefinancierd werden door de overheid. Nu is het echter financieel noodzakelijker
geworden, om te kunnen blijven doen wat ze altijd al deden. Dat verandert ook het level waarop de
gesprekken worden gevoerd. De noodzaak wordt groter.
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Hierbij zou de financiële motivatie lager in

de hiërarchie komen te staan. De bovenstaande afbeelding illustreert dat.

5.3 Benadering potentiële partners
Inventarisatie op basis van thematische verwantschap
Over het algemeen benaderen de meeste respondenten potentiële partners op basis van een
gemeenschappelijk thema. Enerzijds doet men dit vanuit een specifiek project, zoals Wunderbaum en
PeerGrouP, en anderzijds meer vanuit de algemene grondgedachte van een organisatie.
Netwerkorganisatie ORAM doet dat laatste door bijeenkomsten te organiseren over thema’s, waar
bedrijven mee te maken hebben en wellicht problemen aan ondervinden. Er worden dan mensen uit
verschillende sectoren uitgenodigd, die hier allemaal mee kampen. ORAM heeft als primair doel om
verschillende partijen met elkaar in contact te brengen, zodat ze ervaringen uit kunnen wisselen en
elkaar zodoende vanuit een ander perspectief kunnen helpen.
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Waarnaar wordt gezocht in een partner, verschilt per respondent en hangt nauw samen met
de motivatie en de soort samenwerking die wordt aangegaan (zie paragraaf 5.2 en 5.4). Het MC
theater zoekt een verbinding op basis van identiteit. Vanuit de signatuur van de stichting wordt er
gekeken waar connecties met andere bedrijven te zien zijn, om iets van deze partijen te leren qua
bedrijfsvoering en organisatiestructuur. Maar ook de algemene taak om talent te profileren, speelt voor
hen een rol in de zoektocht naar partners. Bedrijven die bekend staan jong talent aan te willen
trekken, lijken dan een geschikte partner vanwege de verwantschap in missie.
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Vooronderzoek
Vooronderzoek speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar potentiële partners. Sommigen doen dit
zelfstandig en gebruiken daarbij hun bestaande netwerk. Anderen roepen de hulp van
netwerkorganisaties of intermediaire bedrijven in om met partijen in contact te komen. De
netwerkorganisatie vormt dan een tussenpersoon met of ingang bij een andere partij. Deze functie kan
echter ook door iemand uit je eigen achterban worden vervuld. Hoe dan ook is het van belang om
mensen te kennen en ingangen te hebben bij de bedrijven en instellingen, die je wilt benaderen.
Hiermee voorkom je de problemen die veel respondenten ervaren bij koude acquisitie. Dit is
minder effectief en efficiënt, omdat de kans groot is dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd
en het lastig is om bij de juiste persoon terecht te komen. Daarnaast is het goed om meerdere
contacten bij een bedrijf te hebben, zodat je niet afhankelijk bent van één persoon. Hiermee voorkom
je dat, wanneer deze persoon wegvalt uit de organisatie, je weer opnieuw moet beginnen. Je hebt dan
immers ook een ander direct contact.
Een aantal respondenten wijzen op het feit dat de eigen omgeving vaak wordt overgeslagen in
de zoektocht naar contacten en potentiële partners. Dit is niet slim, vinden zij, want in deze eigen
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Interview Johan van Aalst, hoofd educatie MC Theater (27 maart 2013).
Interview Frijkje Bakker, accountmedewerker netwerkorganisatie ORAM (21 maart 2013).
Interview van Aalst.
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omgeving valt vaak veel te halen. De goede aanpak lijkt de onderstaande afbeelding weer te geven
(afb.5). Je kunt je (potentiële) netwerk zien als een cirkel met allerlei lagen, die je kunt benaderen. Het
is aan te raden om te beginnen in je eigen kring van vrienden en familie. Je betrekt dan je directe
omgeving bij het plan dat je hebt en wat of wie je zoekt om dat te realiseren. Je moet je dan bedenken
wie jou in die directe omgeving zouden kunnen helpen bij wat jij niet kan. Dit kunnen ook je buren of
huisgenoten zijn. Je vraagt hen simpelweg of ze je willen helpen door mee te denken met een plan
waar je problemen aan ondervindt. Weinig mensen zullen hier nee op zeggen, zo ervaren de
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respondenten.

Het gaat hierin vooral om een persoonlijke, directe benadering en het hebben van tijd en
geduld. Als snel zul je merken dat er in deze kring mensen zitten, die je direct of indirect kunnen
helpen door bijvoorbeeld jou te introduceren bij waardevolle contacten. Op deze manier kun je de
cirkel steeds verder uitbreiden en bereik je de lagen die verder van je af liggen tot je uiteindelijk bent
waar je wilt zijn. Dit is vaak een stuk effectiever dan heel veel energie steken in het direct willen
bereiken van een laag die verder van je af ligt en moeilijker benaderbaar is. Bovendien is dit ook niet
altijd nodig, omdat je doel soms dichterbij is dan je denkt,

Afb. 5. Cirkel potentieel netwerk

Hierbij is het volgens velen ook aan te raden om naar bijeenkomsten te gaan buiten de culturele
sector. Om in contact te komen met en ervaring op te doen van andere werelden. Je moet openstaan
voor ontmoetingen binnen en buiten je sector en actief op mensen afstappen. Netwerkorganisatie
ORAM merkt op dat cultureel ondernemers vaak nog een drempel hebben om zich te presenteren en
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Interview Anneke Jansen, artistiek leider Amsterdam Fringe Festival (29 maart 2013); Interview Cobie de Vos, directeur Het
HUIS (4 april 2013).
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mensen ‘zomaar’ aan te spreken, doordat ze of onzeker en afwachtend zijn of nog zoekende naar wat
ze willen. Op netwerkbijeenkomsten is deze houding funest. Pas wanneer je uitstraalt dat je op zoek
bent naar verbinding en daar ook naar handelt, ben je een goede gesprekspartner.
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Wanneer je dan een partij benadert, is iedereen het erover eens dat je op de hoogte moet zijn
van wie de persoon is, die je aanspreekt. Door de personen met wie je een afspraak hebt op Google
of Linked in op te zoeken, kun je een goed beeld krijgen van wat je van zo iemand kunt verwachten.
Je moet je zodanig verdiepen in de wereld waarmee je in aanraking komt, dat je weet waar je het over
hebt en waar dat bedrijf mee bezig is. Daar moet je je op aanpassen. Soms zelfs qua taal en kleding.
Benadering
In de benadering van de partijen die je op het oog hebt als potentiële partner, geldt volgens alle
respondenten het grondprincipe van cultureel ondernemerschap: weten wie je bent, wat je wil en wat
je kwaliteiten zijn en dat ook goed kunnen uitdragen. Door vervolgens ook te weten wie de andere
partij is en wat die zoekt, kun je de meerwaarde van de samenwerking voor de andere partij bepalen.
Alleen dan heb je een goede propositie. Juist de creatieve sector heeft het vermogen zijn creativiteit in
te zetten om te bedenken in welke vorm je dit zou kunnen gieten. Je moet echter niet teveel
doorschieten in het nadenken voor een ander. Het overtuigen van de meerwaarden voor de andere
partij hoeft niet altijd even expliciet.
De fout die veel cultureel ondernemers maken volgens de respondenten, is in een gesprek
alleen maar over zichzelf praten. Dit werkt averechts. In plaats van alleen te vertellen wat jij doet en
wilt, moet je interesse en enthousiasme tonen in de andere partij en vragen wat hun wensen zijn.
Hierdoor ontstaat er betrokkenheid en een zekere verbinding. Bovendien creëert dit een opening voor
een samenwerking waar beide parijen zich in kunnen vinden. Door op zoek te gaan naar de pijn,
vraag of fascinatie van een bedrijf en daar jouw eigen pijn, vraag of fascinatie tegenover te zetten, kun
je bekijken hoe je hierin iets voor elkaar kunt betekenen. Je moet je verplaatsen in de ander tijdens
zo’n gesprek. Op basis van vertrouwen en een zekere connectie creëer je dan samen een idee, in
plaats van dat de één de ander om een concrete bijdragen vraagt. Je denkt met elkaar mee en bent
daarin gelijkwaardige partners. Hierdoor ontstaat er ook een zeker mate van
verantwoordelijkheidsgevoel.
Een absolute no go is dan ook het platte verzoek om geld. Volgens Thomas Spijkerman van
Circus Treurdier brengt geld andere verwachtingen met zich mee. Daarom legt hij de nadruk op
sociaal en maatschappelijk rendement. Deze denkwijze creëert ook zijn idee om het publiek niet in
geld, maar in een bruikbare wederdienst voor een voorstelling te laten betalen.
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Voordekunst werkt

met crowdfunding vanuit een ander principe. In hun beleving begint een samenwerking juist met geld,
waar je ook direct om vraagt. Deze donaties zouden betrokkenheid opleveren, waarmee wellicht
andere (inhoudelijke) samenwerkingsvormen kunnen worden gerealiseerd.
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Vervolgens kun je je creatieve concept op tafel te leggen. De respondenten zijn het erover
eens dat je dit moet doen met dezelfde bevlogenheid en passie, waarmee je je publiek aanspreekt.
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Interview Bakker.
Interview Thomas Spijkerman, artistiek leider Circus Treurdier (17 mei 2013).
Interview Roy Cremers, initiator en projectmanager Voordekunst (3 april 2013).
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Juist die bevlogenheid over zijn werk kenmerkt een cultureel ondernemer. Dat is een kracht die veel
andere partijen enthousiasmeert. Daarom is het van belang dat er tijdens een gesprek altijd zowel een
zakelijk als een artistiek persoon aanwezig is. De artistieke persoon moet het woord doen en die
passie overbrengen. De zakelijk leider kan dit in een financieel kader passen. Hierin is het ook
belangrijk om als cultureel ondernemer te beschikken over het vermogen en de bereidheid om jouw
artistieke concept te vertalen naar of aan te passen aan de specifieke omgeving en dat specifieke
bedrijf waar je mee samen wilt werken. Dit houdt in dat je niet te rechtlijnig moet zijn, maar er juist
voor open moet staan om je te laten inspireren door die andere partij. Alleen door de wisselwerking is
er een kans om beide sectoren succesvol samen te laten komen in een project.
Een probleem in de benadering kan het idioom en taal zijn. Gesprekken kunnen stuklopen,
doordat je te lang bezig bent elkaars context te vatten en elkaar te begrijpen. Dit heeft ook met vooraf
gestelde verwachtingen te maken. Deze kunnen in sommige gevallen zo ver uit elkaar liggen dat je
tijdens een gesprek al merkt, dat je elkaar niet in het midden kunt vinden. Er worden dan ideeën
geopperd, die totaal niet in het plaatje passen van wat de ander wilt bereiken. Als er dan van beide
kanten ook bereidheid ontbreekt om dit aan te passen, loopt een gesprek vaak op niets uit. Er zijn
echter ook respondenten die zeggen geen last te hebben van het feit dat je te maken hebt met twee
verschillende werelden. Dit vormt volgens hen geen probleem, omdat de basisinteresse in elkaars
wereld al aanwezig is, wanneer een gesprek wordt aangegaan. Doordat je een gemeenschappelijk
belang hebt, doe je al veel meer je best om elkaars taal te spreken.
Alle respondenten erkennen dat het ondanks deze moeite vaak ook tot niets kan leiden. Over
het algemeen geldt dat je hiervoor over een groot doorzettingsvermogen moet beschikken. Je zult
veel tijd en energie moeten investeren, zonder dat het direct iets oplevert. Je moet hiervoor ook
gesprekken durven aangaan, zonder er meteen een samenwerking van te verwachten. Als je weet
wat je wilt, kan een investering in een gesprek ook waardevol zijn om op langer termijn in een
samenwerking te resulteren.
Daarom moet je de relaties die je opbouwt, ook heel goed onderhouden. Veel respondenten
zijn zich ervan bewust dat ze hun contacten op de hoogte moeten houden van hun ontwikkelingen. Dit
geldt voor zowel de contacten met wie ze momenteel een samenwerking hebben, als voor de
contacten die voor de toekomst misschien bruikbaar zijn. De betrokkenheid moet constant worden
doorgevoerd. Dat is een investering die je niet mag onderschatten. PS Theater Leiden doet dit door
eens per maand een inspiratiemaaltijd te organiseren voor haar contacten. Door met elkaar aan tafel
te zitten, kunnen ze erachter komen wat leeft in de stad en hun zichtbaarheid vergroten. De artistiek
en zakelijk leider vertellen hier over de ontwikkelingen binnen hun gezelschap en werken zo aan een
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duurzame relatie met hun contacten.
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Interview Pepijn Smit en Irene Timmer, artistiek en zakelijk leider PS Theater Leiden (2 april 2013).
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5.4 Samenwerkingen
Naar aanleiding van de negentien interviews zijn er zes type samenwerkingen te onderscheiden, die
door de respondenten worden verstaan onder het leggen van verbindingen met andere sectoren:
verkoop of verhuur, opdrachtgeverschap, sponsorschap, donatie, barterdeals en inhoudelijke
samenwerking/co-creatie. Ook deze onderverdeling is in de praktijk minder zwart-wit dan in theorie.
Toch is het een goed om het onderscheid te maken, om een beeld te krijgen van de verschillen in de
culturele sector op het gebied van partnerschappen. Ik zal ze hieronder kort toelichten.
Verkoop of verhuur
Bij deze samenwerkingsvorm verkoop of verhuur je als culturele instelling een cultureel product aan
een bedrijf. Dit kan zijn een voorstelling die je verkoopt of een acteur die je verhuurt. Maar ook
materiaal, mankracht, decor, ideeën en competenties die je tegen betaling levert aan een andere
sector.
Opdrachtgeverschap
Opdrachtgeverschap houdt in dat je als culturele instelling of organisatie een product of project
ontwikkelt in opdracht van de andere partij. Dit kan een training of een workshopprogramma zijn, maar
ook een opening van een lustrumviering of een festival. Hierbij ontwikkelen de culturele instelling en
het bedrijf samen iets, maar blijven de sectoren gescheiden. Het idee wordt geïnitieerd door de
opdrachtgever en de culturele instelling geeft een artistieke invulling aan dit idee. De zeggenschap
van het bedrijf is dan vrij groot. Het kan gaan om een eenmalige opdracht of een langduriger traject.
Sponsoring
Bij sponsoring is er geen sprake van inspraak van de andere sector. Het is een kwestie van het geven
van geld in ruil voor naamsbekendheid en reclame. Een sponsordeal kan ook bestaan in de vorm van
materieel, ruimte, decor en techniek. Veel respondenten ervaren sponsorschap als erg lastig, omdat
dit erg afhankelijk is van je naamsbekendheid en imago. Wanneer je geen bekend en goed imago
hebt, is het lastig om bedrijven aan je te binden wat geld betreft. Het kost veel tijd en het levert vaak
weinig op. Grote sponsordeals zoals die in de sport worden gesloten, komen in de culturele sector
nauwelijks voor. Dit is voor een groot deel te wijten aan het beperkte bereik van de sector.
Donatie
Ook bij donatie is er geen sprake van inspraak van de andere sector. Hierbij gaat het om het doneren
van een bedrag zonder een tegenprestatie, vaak vanuit sympathie voor een instelling. Daarnaast
worden er wel eens donaties gedaan in de vorm materieel. Ook crowdfunding valt onder dit type
samenwerking, aangezien dit het online werven van donaties is voor specifieke projecten. Lastig
hieraan is dat er momenteel zoveel projecten zijn die om financiële steun vragen. Dit maakt het voor
de kunstenaars moeilijk zich te onderscheiden en voor de potentiële donateurs moeilijk te kiezen.
Roy Cremers van Voordekunst wil hier met de donatiesite een stimulerende rol in gaan spelen. Door
als filter te fungeren voor bedrijven om al een voor hen interessante selectie van kunstprojecten te
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maken, die ze zouden kunnen steunen.

Een meer structurele vorm van donatie zijn de ‘Vrienden-

actie’s’, die momenteel groots in de culturele sector worden opgezet. Het merendeel van de
gezelschappen en instellingen roept zijn publiek op om ‘vriend’ te worden. Dit houdt in het gezelschap
of de instelling financieel steunen met een eenmalige of structurele bijdrage in ruil voor korting op
voorstellingen, exposities, een kijkje achter de schermen enzovoort. Vaak wordt men aangesproken
op het feit dat ze bijdragen aan het voortbestaan van gezelschapen en instellingen. Circus Treurdier is
hier met hun ‘Traandeelhouderschap’ erg succesvol in.
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Barterdeals
Een barterdeal is een samenwerkingsvorm, waarbij een dienst gelijk geruild wordt voor een
wederdienst, zonder dat daar geld bij komt kijken. Vaak gebeurt dit omdat beide partijen baat hebben
bij een samenwerking en elkaar iets kunnen leveren op facilitair of publicitair niveau zoals materieel of
ruimte, maar ook reclame. Je maakt gebruik van elkaars mogelijkheden. Dit is een goede vorm als er
geen (genoeg) geld beschikbaar is, maar je wel een meerwaarde ziet in een samenwerking. Steeds
vaker worden de barterdeals toegepast in de culturele sector. Het Amsterdam Fringe Festival
bijvoorbeeld is hier goed mee bezig. Met deals als het aanbieden van hotelkamers in NH hotels aan
de internationale gasten van het festival, levert het beide partijen iets op. Fringe kan haar relaties
onderbrengen tijdens het festival en NH bereikt zijn beoogde doelgroep van jonge, internationale
gasten. De transactie gaat over verschillende waarden, behalve financiële waarden.
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Inhoudelijke partnerschappen
Bij deze inhoudelijke samenwerkingsvorm is er sprake van co-creatie. Samen met de andere partij
creëer of realiseer je een project. Het verschil met opdrachtgeverschap is op wiens initiatief je bezig
bent. Welke partij het artistieke idee initieert en wie er vervolgens invulling aangeeft. Bij inhoudelijke
partners ligt het artistieke inhoudelijke idee bij de culturele instelling en creëren of realiseren ze dat
door er samen met partijen uit andere sectoren invulling aan te geven. Er worden dan partijen
gezocht, die op een bepaalde manier aan de inhoud van het project kunnen bijdragen. Dit kan in
verschillende vormen zoals het uitwisselen van advies, kennis en expertise, het gebruik van een
bepaalde locatie of een fysieke bijdrage van de andere partij.
Zoals ik al eerder noemde, heeft theatergezelschap Wunderbaum deze input nodig om hun
projecten inhoudelijk vorm te geven. Ook PS Theater Leiden gebruikt de informatie en kennis van
bijvoorbeeld zorginstellingen of begrafenisondernemers om een inhoudelijk kloppende voorstelling te
kunnen maken over die onderwerpen. Om zich in te kunnen leven in die wereld. Maar ook op
organisatorisch niveau kan je de kennis en ervaring van een andere sector inzetten in de lange termijn
perspectieven van je organisatie.
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In het ideaalste scenario is de co-creatie zo vormgegeven dat beide sectoren integreren in het
project dat ze realiseren. Het gaat in deze samenwerkingsvorm in eerste instantie niet om geld. Dit
neemt niet weg dat het gunstig is als deze partnerschappen op een later moment ook geld kunnen
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opleveren, maar het is nooit het uitgangspunt. Je kijkt eerder naar welke waarden twee partijen delen
en hoe je die op basis van gemeenschappelijke overtuiging in elkaar schuift. De integratie van partijen
is goed te illustreren aan de hand van het project Botter van Stichting Nieuwe Helden, die in hoofdstuk
3 is beschreven. Deze samenwerkingsvorm wordt echter nog het minst door de respondenten
nagestreefd en uitgevoerd.
Voor een aantal respondenten zoals Johan van Aalst van het MC theater zou een ideaal
scenario zijn, dat alle eerder genoemde vormen van samenwerking/financiering dienen als secundaire
oplossing voor wat je niet met de inhoudelijke partnerschappen kunt bereiken.
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Belastingadviseur Dick Molenaar zegt juist het tegenovergestelde. Hij ziet inhoudelijke
partnerschappen en barterdeals als alternatief wanneer andere financieringsbronnen (subsidie,
sponsordeals en donaties) geen optie zijn vanwege de bezuinigingen of je onbekende imago.
Die volgorde biedt de meeste mogelijkheden, vooral omdat de inhoudelijke samenwerkingen veel
ingewikkelder zijn. Je gebruikt dit alternatief volgens hem puur vanuit financieel oogpunt om op de
markt te komen. In het gunstigste geval biedt het je genoeg aandacht, zodat je bij een volgend project
wel de andere mogelijkheden kunt gaan benutten.
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Problemen
Voor de coöperatie Open Coöp zijn deze inhoudelijke partnerschappen vanzelfsprekend. Hun motto
voor deze samenwerkingen is dat er een duidelijk gedeeld eigen belang moet zijn. Vanaf het begin af
aan moet het voor beide partijen duidelijk zijn waarom ze samenwerken. Je moet weten wat er voor
beide partijen in zit en wat je eruit wilt halen, zodat het particuliere en collectieve belang samenkomen.
Als dit gedeeld eigen belang ontbreekt, zullen samenwerkingen sneller mislopen.
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Een belangrijke reden waarom samenwerkingen stuklopen is volgens velen toch dat je te
maken hebt met twee verschillende werelden. Als je twee sectoren in één product samen wilt laten
komen, is het niet wonderlijk als dat problemen oplevert. Je kunt namelijk niet zomaar het ene in het
andere overzetten. Door verschillende normen en waarden past een cultureel product niet per definitie
in een bankenwereld en andersom idem dito. Volgens Anneke Jansen van het Fringe Festival lopen
samenwerkingen gegarandeerd stuk als bepaalde verheven instituten Fringe willen gebruiken om een
beter en jonger imago te krijgen. Als je als sjiek bedrijf met een vast stramien een samenwerking qua
locatie aangaat, kan dit heel erg botsen met de guerrillastijl van de Fringe. Dat het fout kan lopen,
heeft er ook mee te maken dat de verwachtingen van beide partijen van te voren niet duidelijk worden
uitgesproken.
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Een ander probleem van samenwerkingen kan zijn, dat je als cultureel ondernemer
belemmerd wordt in je artistieke vrijheid, omdat je moet voldoen aan de eisen van de andere partij. Je
artistieke idee kan dan aan allerlei verplichtingen en restricties verbonden raken. Annette Schautt van
management en adviesbureau Shout, verbaast zich over het feit dat er de afgelopen jaren zo’n nadruk
is gelegd op het onderscheidende aspect van de culturele instellingen en organisaties, terwijl men nu
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Interview Joost Janmaat, eigenaar Partizan Publik/partner Open Coöp (11 april 2013).
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gedwongen wordt samen te werken en over dat onderscheid heen te stappen. Dat men gewend is
zich als uniek te presenteren, ziet zij als een drempel voor de samenwerkingen.
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Gert Dijkstra van woningcorporatie Eigen Haard ondervindt dit ook als het grootste probleem
in samenwerkingen tussen de cultuursector en de wereld van de leefbaarheid in wijken en buurten.
Dijkstra licht dit probleem toe met een door hem veel gebruikt figuur (afb. 6). Ten eerste onderscheidt
hij de systeemwereld van de leefwereld. In de systeemwereld worden de regels en concepten vanuit
kantoren bedacht. De leefwereld bestaat uit de mensen die buiten de kantoren in het dagelijks leven
te maken hebben met die regels en concepten. Ten tweede maakt hij dan een onderscheid tussen het
collectieve denken en het individuele denken. De mensen die vanuit een maatschappelijk belang
handelen, behoren tot het collectief denken. De mensen die zich focussen op individuele leertrajecten
of artistieke processen in de kunstwereld, behoren tot het individuele denken.
Dijkstra’s stelling is dat teveel ondernemers in de culturele sector zich bevinden in het hoekje
van de individuele systeemwereld. Als woningcorporatie zit Stichting Eigen Haard vrij dicht tegen de
rand van die collectieve leefwereld aan. Wanneer er zo’n grote afstand tussen hen en de culturele
partij zit, dan is het bijna onmogelijk om tot een overeenkomst te komen. Het probleem is dan dat een
kunstenaar geen beleving heeft van wat er werkelijk gebeurt in een wijk. Wanneer een kunstenaar
zich niet verdiept in die wereld en zijn idee niet aanpast aan de plek waar het uiteindelijk gerealiseerd
moet worden, is het onmogelijk de twee werelden met elkaar te laten integreren.
Volgens Dijkstra moet je in een samenwerkingen tussen twee sectoren beide doelen dienen.
De kunstenaar hoeft zich ook niet alleen maar 100% aan te passen aan een wijk. Als de kunstenaar
op een gegeven moment ervaart dat wat de mensen in de collectieve leefwereld willen, totaal niet
aansluit bij waar hij voor staat als kunstenaar, is het ook zijn goed recht om de samenwerking te
stoppen. Maar om kans te maken op een goede balans, is de uitdaging voor de kunstwereld volgens
Dijkstra om op de één of andere manier de sprong te maken van die individuele systeemwereld naar
die collectieve leefwereld.
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Afb. 6. Systeem- en leefwereld
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Interview Annette Schautt, directeur Shout! Partners in Cultuur Management& Advies (28 maart 2013).
Interview Gert Dijkstra, manager woonservice Woningstichting Eigen Haard (3 mei 2013).
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5.5 Toekomst creatief ondernemerschap
Meerwaarde voor beide partijen
De respondenten zien op verschillende vlakken een meerwaarde van de partnerschappen voor de
culturele sector. Deze meerwaarde hangt samen met de financiële, praktische, maatschappelijke en
artistiek inhoudelijke motivatie om de samenwerkingen aan te gaan, zoals ik die in paragraaf 5.2
beschreven heb.
Andersom zijn de samenwerkingen met de culturele sector voor de andere sectoren een
manier om hun gebrek aan creativiteit te compenseren. Juist omdat hun wereld heel vluchtig is en het
vaak draait om zakelijke, financiële transacties, ontbreekt het soms aan inhoud. Voor die partijen is
een samenwerking met de culturele sector ook een manier om een frisse wind door hun
bedrijfsvoering of producten te laten waaien, nieuwe perspectieven te zien en inspiratie op te doen.
Bedrijven zijn om die reden vaak erg geïnteresseerd in cultuur. Daarbij is elke denkbare sector in deze
tijd van crisis genoodzaakt om zichzelf her uit te vinden. In de uitwisseling van ervaringen tussen de
sectoren liggen bruikbare kansen volgens de respondenten. Ook onderscheiden bedrijven zich met
een culturele meerwaarde, doordat ze de kunst steunen, zich hierin verdiepen en zo hun marktgebied
uitbreiden. De culturele sector kan fungeren als een platform waar bedrijven zich aan een ander
segment van de samenleving kunnen laten zien.
Ondanks de vastgestelde meerwaarden zijn voornamelijk de respondenten met een artistiek
inhoudelijke motivatie van mening dat niet iedereen in de culturele sector de inhoudelijke verbindingen
met andere sectoren moet leggen. Gezelschappen als Wunderbaum, PeerGrouP, en PS Theater
Leiden vinden dat je dit alleen moet doen als het inhoudelijk bijdraagt aan en past bij je concept. Maar
ook andere respondenten vinden het niet wenselijk en vooral niet mogelijk dat de hele sector deze
weg volgt. Het leggen van verbinden met andere sectoren mag geen vervanging zijn voor het oude
subsidiemodel, omdat daar geen geld meer vandaan komt. Zij zijn van mening dat het voor een
gezonde sector van belang is dat beide groepen naast elkaar blijven bestaan.
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Anderen zijn er stelliger in. Zij zijn van mening dat een groot deel van de toekomst van de
(jonge) cultureel ondernemers ligt in de partnerschappen met andere sectoren. Voornamelijk de
respondenten afkomstig uit de wat oudere generatie, geven aan helemaal klaar te zijn met de
subsidies, doordat ze er zoveel energie in hebben gestoken, maar er niks voor terugkrijgen. Zij willen
het nu zelfstandig op andere manieren gaan proberen.
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Een aantal respondenten staan positief tegenover de huidige ontwikkelingen op dat gebied. Zij
vinden dat er veel goede, innovatieve initiatieven bestaan vanuit het besef van de meerwaarde en
urgentie van de partnerschappen. Zij vinden ook dat dit besef niet van bovenaf opgelegd moet
worden, maar uit de ondernemers zelf moet komen. Wim Amels, zakelijk leider van Nuit Blanche, zegt
te merken dat zijn generatie hier plezier aan beleeft en zeer pragmatisch en opportunistisch bezig is
wat dat betreft. De nog jongere generatie denkt niet eens meer aan subsidie en is van nature op een
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heel andere manier bezig. “Dus de vraag is of je sturing moet aanbrengen in die trend of dat dat een
conjunctuur is die zichzelf nu naar omhoog aan het sturen is.”
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Het grootste deel van de respondenten echter stelt dat het besef van het belang van nieuwe
samenwerkingsvormen nog niet in de sector aanwezig is. Als dat besef er wel is, vinden zij, ontbreekt
de stap om het in actie te vertalen nog te veel. Omdat men bang is voor verandering of omdat men
simpelweg niet weet hoe ze die stap moeten maken. Om het leggen van verbindingen met andere
sectoren in de toekomst succesvol uit te bouwen, moet er bij deze mensen een omslag in mindset
worden gemaakt. De cultureel ondernemers moeten anders leren denken volgens de respondenten.
Dit kan op verschillende niveaus worden gestimuleerd. Ik zal de huidige en gewenste initiatieven hier
bespreken.
Stimulering
Overheidssteun
Ten eerste kan de samenwerking met andere sectoren volgens de respondenten gestimuleerd worden
door de regionale en landelijke overheden. In criteria voor subsidies, maar ook in het aanbieden van
ondersteunende programma’s. De overheden kunnen een faciliterende en stimulerende rol spelen op
het gebied van cultureel ondernemerschap en de partnerschappen met andere sectoren daarin. De
gemeente Amsterdam doet dit door de omgeving waarin het ondernemerschap plaatsvindt, zo
optimaal mogelijk te maken. Waar het kan instellingen en private partijen met elkaar in contact
brengen, het aanvragen van vergunningen makkelijker maken, enzovoort. Met het Kunstenplan biedt
de gemeente een beleidskader waarbinnen een omslag kan worden gemaakt. De verantwoordelijkheid
ligt vervolgens bij de sector zelf om deze omslag daadwerkelijk maken.
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Kunstvakonderwijs
Een ander veel geopperd idee is om het ondernemerschap in het kunstvakonderwijs te integreren. Iets
wat volgens velen nu nog te weinig gebeurt. Het besef van de urgentie om ook in andere sectoren te
gaan zoeken wat samenwerken betreft en de competenties om dit te doen, zouden tijdens de
opleidingen ontwikkeld moeten worden. De omslag in mindset zou dan tijdens de opleiding worden
gecreëerd. Deze generatie kan dat in de sector doorgeven. Een aantal respondenten zijn in deze lijn
zelfstandig bezig om dit in het kunstvakonderwijs te integreren.
Bram de Jaeger van ABN AMRO en Roy Cremers van Voordekunst ontwikkelden samen met
een aantal anderen een trainingsweekend in ondernemerschap voor studenten aan de
kunstvakopleidingen. In dit weekend moeten alle aspecten van cultureel ondernemerschap aan bod
komen. Zowel de praktische als psychologische. De studenten verdiepen zich in wat hun plan is als
ondernemer en hoe ze dit praktisch en strategisch kunnen realiseren. Het blijkt echter een probleem
om deze training aan te bieden aan het kunstvakonderwijs, omdat het niet binnen het bestaande
curriculum past. Men blijkt ook hier bang voor verandering. Er heerst de opvatting dat dergelijke
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Interview Wim Amels, zakelijk leider Nuit Blanche (24 april 2013).
Interview Araf Ahmadali, beleidsmedewerker Gemeente Amsterdam afd. Kunst en Cultuur (21 maart 2013)
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aanvullingen op het kunstvakonderwijs de ontwikkeling tot autonoom kunstenaar in de weg gaan
staan.
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Daarnaast heeft Johan van Aalst van MC Theater in de afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt
aan het opzetten van een toekomstige masteropleiding Performing Business. Momenteel is hij bezig
om dit aan een onderwijsinstituut te verbinden van waaruit ze hopelijk in 2014 kunnen beginnen. De
opleiding is bedoeld voor makers, die al een aantal jaar als ZZP’er werkzaam zijn in de
podiumkunsten. Ze moeten al zichtbaar zijn in de sector en een duidelijke signatuur hebben.
Daarnaast moeten ze een wens hebben om nu toe te werken naar het ontwikkelen van hun eigen
onderneming. De opleiding zou deze mensen de kans bieden om ze met een tweejarig programma
hierin intensief te begeleiden en ondersteunen. De opleiding biedt plaats voor twaalf nationale en
internationale studenten en bestaat uit twee lijnen. Enerzijds een productielab, waar het collectief van
studenten commerciële klussen in de praktijk uitvoert, waarmee ze ervaring en een netwerk
opbouwen. Anderzijds worden ze door middel van lessen begeleid in het opzetten van hun eigen
onderneming. Met deze initiatieven worden er aanvullingen op het kunstvakonderwijs gecreëerd over
130

het onderwerp van dit onderzoek.
Eigen initiatief

Tevens zijn een aantal respondenten vanuit eigen initiatief bezig om de samenwerkingen met andere
sectoren in het cultureel ondernemerschap te stimuleren. Zo hebben enkele van hen een dinerclub
opgericht van jonge professionals binnen de cultuursector, die maandelijks bijeenkomen om
ervaringen uit te wisselen en actuele ontwikkelingen in de sector te bespreken. Met diezelfde groep
willen ze nu een initiatief starten, waar je als (jonge) cultureel ondernemer een nieuw idee of concept,
gericht op ondernemerschap, publieksbereik, marketing, samenwerking, enzovoort, kunt pitchen, om
daar vanuit verschillende perspectieven opbouwende kritiek en advies op te krijgen. De mensen van
die groep zijn allen werkzaam in andere sectoren en culturele disciplines. Dit helpt de ondernemers
om hun ideeën verder te ontwikkelen.
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Ook Wim Amels van Nuit Blanche heeft het initiatief genomen om buiten zijn eigen oevers te
treden en zijn kennis door te geven om het woord van ondernemen te verspreiden. Hij is bezig een
trainingsbureau op te zetten om crashcourses te geven in crowdfunding.
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Daarnaast heeft Anneke Jansen de Fringe Academie opgericht. Hier krijgen onder andere net
afgestudeerde theaterwetenschappers een leertraject aangeboden met partners uit verschillende
sectoren, om een idee te ontwikkelen tot een uitvoerbaar plan. In dit traject worden ze getraind in
onder andere projectmanagement, merchandise, het opzetten en draaiend houden van je
businessmodel. Dit traject ondersteunt de jong cultureel ondernemers, die klagen geen
praktijkervaring te hebben en deze ook nergens op te kunnen doen. Als festival heeft de Fringe ook tot
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doel om makers een nieuw podium en artistieke vrijheid te bieden en cultureel ondernemerschap te
133

ontwikkelen.

Verder heeft Bram de Jaeger met collega’s van ABN AMRO een informeel netwerk opgestart,
genaamd ‘Het Culturele Hart’. Dit netwerk bestaat uit zestien medewerkers van tien verschillende
afdelingen van de bank. Allen cultuurliefhebbers, die het idee hebben dat ze hun werk op een andere
manier kunnen inzetten en geloven in de meerwaarde van een samenwerking tussen de bank en de
culturele sector. Ze zetten zich hiervoor in door middel van het initiëren van mogelijke projecten.

134

Stimulerende organisaties en verenigingen
Tot slot kunnen organisaties en verenigingen als Cultuur-Ondernemen volgens een aantal
respondenten een rol spelen in het maken van de omslag naar het innovatieve denken. Door sprekers
aan het woord te laten uit zowel de culturele als andere sectoren, kunnen best practices besproken
worden. Ervaring kan hier uitgewisseld worden en discussie op gang worden gebracht. Op deze
manier kan kennis van en verdieping in de andere wereld mogelijk worden gemaakt. De kritiek die er
momenteel op deze bijeenkomsten is, heeft te maken met het theoretische en afstandelijke karakter
ervan. Bij de sprekers heerst vaak gebrek aan praktijkervaring. Vaak wordt het vanuit theoretisch
oogpunt gebracht, terwijl er behoefte is aan ervaringen van mensen die het net zo moeilijk hebben als
de genodigden. Mensen uit de sector die zelf ook ervaren wat wel en niet werkt en dit kunnen delen
met het publiek.
De respondenten uit alle categorieën zijn het erover eens dat, ondanks deze stimuleringsinitiatieven,
de verantwoordelijkheid voor de omslag uiteindelijk bij de sector zelf ligt. Het is aan de cultureel
ondernemers om anders te gaan denken. Zij moeten vervolgens de toegevoegde waarde van hun
wereld invoelbaar maken voor de andere sectoren.
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Hoofdstuk 6. Conclusie
In dit hoofdstuk bespreek ik de belangrijkste conclusies die zijn voortgekomen uit de voorgaande
hoofdstukken. Aan de hand van deze conclusies zal ik in het volgende hoofdstuk de theorie en praktijk
met elkaar vergelijken om een dieper inzicht te krijgen in de resultaten van dit onderzoek en een
antwoord op de hoofdvraag te kunnen formuleren. Ik zal vervolgens aanbevelingen doen waarmee de
crosssectorale verbindingen in de toekomst succesvol kunnen worden uitgebouwd.

6.1 Beleid
In de eerste twee hoofdstukken van dit onderzoek heb ik het theoretisch kader behandeld. Ik besprak
daarbij twee verschillende visies op cultureel ondernemerschap, die door de overheid en de
wetenschap worden uitgedragen naar de culturele sector. Dit vormde de noodzakelijke basis van
waaruit een nieuwe stap in het cultureel ondernemerschap kon worden onderzocht. Hoofdstuk 1 stond
in het teken van het nationale cultuurbeleid. Hierin stelde ik de vraag op welke manier het nationale
cultuurbeleid de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de verwarring rondom het begrip cultureel
ondernemerschap. Dat kan tweeledig worden verklaard.
Ten eerste ontbrak lange tijd de connotatie van de noodzaak van dit begrip, doordat de
overheid de verantwoordelijkheid voor de financiering van de kunsten op zich nam. Hierdoor hebben
cultureel ondernemers zich niet bewust met het begrip bezig gehouden. Nu de financiering door crisis
en bezuinigingen minder vanzelfsprekend is, wordt de noodzaak tot cultureel ondernemerschap
ineens wel uitgedragen. De snelheid waarmee het beleid op dit punt moest worden ontwikkeld en het
feit dat dat werd gedaan vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende waarden als
uitgangspunt, hebben gezorgd voor een gebrek aan heldere opvoeding van de ondernemers wat
betreft dit begrip.
Ondanks de verschillende achterliggende motivaties, is er een duidelijke tendens waarbij
beleidsmakers de kunstenaars met cultureel ondernemerschap dwingen meer marktgericht te
ondernemen. Een mogelijke invulling daarvan is het leggen van verbindingen met andere sectoren.
De beleidsinstrumenten om het toch al onduidelijk gedefinieerde begrip vorm te geven, ontbraken
echter lange tijd. De Raad van Cultuur benadrukt dat het huidige probleem van de kunstenaars ligt in
het omzetten van hun ambitie naar juiste strategische keuzes.
Ten tweede ontbreekt er een duidelijke vertaalslag van de geformuleerde beleidsterm naar de
praktijk. In het beleid wordt het begrip in enkele abstracte normen gevat, die niet overeenkomen met
de ervaring van de ondernemers in de praktijk. Door die kloof tussen beleid en praktijk, die veelal
tevergeefs door de bemiddelende en stimulerende initiatieven getracht wordt te overbruggen, voelt
men zich niet begrepen en heerst verwarring over wat cultureel ondernemerschap nu inhoudt.

6.2 Wetenschap
In hoofdstuk 2 is vervolgens de cultureel-economische visie van hoogleraar Arjo Klamer besproken.
Hiermee gaat hij dwars in tegen de richting die het beleid de cultureel ondernemers opduwt. Volgens
Klamer zou cultureel ondernemerschap vorm moeten krijgen vanuit sociale en culturele waarden in
plaats vanuit economische waarden. Kunst is bij uitstek een gemeenschappelijk goed, doordat het
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waarde krijgt in de context van andere kunstwerken en de gedeelde kennis daarover. Ze onderscheidt
zich door haar culturele waarden: een inspirerende en ontroerende werking op mensen.
Klamer benadrukt dat dit ook van belang kan zijn voor andere sectoren. De derde, ofwel
sociale sfeer, acht Klamer van cruciaal belang voor het vormen van gemeenschappelijke goederen.
Door de informele interacties in deze sfeer ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid,
betrokkenheid en verbondenheid dat het gemakkelijker maakt om een gemeenschappelijk doel na te
streven en te bereiken. Om goed te kunnen functioneren, hebben ook de overheid en de markt een
sterke derde sfeer nodig.
Andersom kunnen de markt en de overheid de sociale sfeer positief beïnvloeden. Om die
reden moet cultureel ondernemerschap volgens Klamer uitgeoefend worden in de vermenging van de
drie sferen, die hij onderscheidt. De omgangsvormen die de drie sferen kenmerken, kunnen elkaar
versterken. Voor de vermenging ervan is een omslag nodig wat betreft de primaire waarden. Met zijn
visie spoort Klamer in eerste instantie economen aan om die omslag te maken en het standaard
perspectief te doorbreken. Maar ook cultureel ondernemers moeten zich dus aanpassen aan de
logica’s die in de verschillende sferen heersen en die bepalen hoe transacties worden gesloten. De
algemene eigenschappen als innovatief zijn, het nemen van risico’s, creativiteit, overtuigingskracht en
alertheid op mogelijkheden en kansen zijn hier noodzakelijk voor.

6.3 Nieuwe Helden
Het theoretisch kader vormt de context waarin de praktijk kan worden geplaatst. In hoofdstuk 3 stond
Stichting Nieuwe Helden centraal als uitgangspunt voor deze thesis. De vraag die werd geformuleerd
was: op welke wijze en vanuit welke gedachte werkt Nieuwe Helden aan verbindingen met andere
sectoren om hun projecten te realiseren? Dit blijkt een filosofie die vanaf het begin af aan aanwezig is
geweest. Nieuwe Helden voelt de noodzaak om de crisis in de publieke ruimte op te heffen. Hun
kunstprojecten moeten ertoe leiden dat de publieke ruimte geen anonieme consumptieplaats blijft,
maar een plek van ont-moeting wordt. Ont-moeting staat voor een plek waar het niet moeten voorop
staat en verbindingen ontstaan.
Vanuit deze gedachte is een bepaald soort projecten ontstaan. Langzaam is daar een
bedrijfsvoering aan gekoppeld, waarin dit idee meer gestructureerd werd en concreter benoemd. Het
doel van Nieuwe Helden is het bouwen van een ‘community’ van enerzijds jonge
kunstenaars/cultureel ondernemers en anderzijds bedrijven en instellingen uit andere sectoren en het
creëren van een samenwerking op basis van een thema waar beide partijen waarde aan hechten.
Deze missie heeft beslag gekregen in een werkwijze waarin vooronderzoek, verbinding,
betrokkenheid en verantwoordelijkheid de pijlers zijn, die worden gevolgd voor het benaderen van
potentiële partners.
De samenwerkingen kunnen in verschillende vormen resulteren zoals verkoop,
opdrachtgeverschap en sponsoring. Ze streven echter naar de ultieme vorm van samenwerking:
inhoudelijke partnerschappen met andere sectoren, waar beide partijen integreren door middel van
een co-creatie. Voor iedere samenwerkingsvorm geldt dat de partners worden gezocht op basis van
thematische verbinding met specifieke projecten. Nieuwe Helden blijkt hun werkvorm in de loop der
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jaren intuïtief te hebben ontwikkeld op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij het product dat ze
willen maken. Vele succesvolle partnerschappen zijn hiervan het resultaat. De vraag die hieruit
voortkomt is: is dit model alleen bruikbaar voor deze specifieke organisatie of is het deels of in zijn
geheel te implementeren bij andere (vergelijkbare) organisaties in de culturele sector?

6.4 Veldonderzoek
Om hier een antwoord op te geven, heb ik dit model in hoofdstuk 5 getoetst aan initiatieven van
andere cultureel ondernemers in de sector en aan de wensen en behoeften van partijen uit andere
sectoren. Aan de hand van negentien interviews met respondenten uit drie categorieën, heb ik het
discours in kaart gebracht wat betreft de partnerschappen in cultureel ondernemerschap. Ik heb
ondervonden dat er een vrij eensgezind geluid heerst, met daarbinnen enkele duidelijke verschillen.
De overeenkomst tussen de respondenten zit in de manier van het benaderen van potentiële
partners. Betrokkenheid, vertrouwen, inlevingsvermogen, zelfkennis, verantwoordelijkheid en
verbinding lijken hierin de sleutelwoorden. Op dit vlak komen de resultaten van mijn veldonderzoek
overeen met de praktijkbevindingen van Klamer, die hij in het boek Pak Aan
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beschrijft. De

ingezonden ideeën betreffende de vraag hoe creatief om te gaan met de logica’s van de verschillende
sferen voor de realisatie van financiële waarden, zijn gelijk aan de visies van mijn respondenten. Ook
opvallend is het feit dat alle respondenten zeggen dat het voor niemand duidelijk is wat de term
cultureel ondernemerschap nu precies inhoudt. Dit terwijl men het onbewust met elkaar eens lijkt te
zijn over de algemene competenties die er betekenis aan geven.
Ondanks deze overeenstemming in benadering, zijn er duidelijke verschillen in de manier
waarop invulling wordt gegeven aan de verbindingen, die daar het resultaat van zijn. Dit wordt gedaan
vanuit verschillende motivaties en in verschillende samenwerkingsvormen. De belangrijkste conclusie
hieruit is dat co-creatie, ofwel de inhoudelijke partnerschappen waar beide sectoren in een project met
elkaar integreren, lang niet bij alle respondenten de gebruikte en gewenste vorm is. Er zijn slechts een
aantal respondenten die dit nastreven, omdat ze hier vanuit hun artistiek inhoudelijke concept de
noodzaak van inzien.
Het model van Nieuwe Helden blijkt dus deels toepasbaar op de rest van de culturele sector.
Ondanks dat dit op basis van intuïtie en ervaring is ontstaan, blijkt hun werkwijze wat betreft de
benadering van potentiële partners overeen te komen met die van andere cultureel ondernemers. De
kern van hun model: de filosofie achter hun werkwijze en de ideale vorm van co-creatie op basis van
sociale en culturele waarden, waarnaar wordt gestreefd, is echter nog niet in zijn geheel in de sector
doorgevoerd. De meerderheid van de cultureel ondernemers beperkt zich nog tot vrij conventionele,
instrumentele en gerichte financiële samenwerkingen met andere sectoren als verkoop,
opdrachtgeverschap of sponsoring. De benadering van de potentiële partners biedt wel ruimte voor
inhoudelijke samenwerking, alleen wordt het nog niet op die manier uitgevoerd door gebrek aan
motivatie, kennis en ervaring.
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Dit terwijl bedrijven uit andere sectoren hier juist voor openstaan. Dit blijkt wel uit het feit dat het niet
nodig was de bevindingen uit deze categorie respondenten apart te bespreken. De andere sectoren
blijken behoefte te hebben aan een creatieve benadering en een nieuwe vorm van samenwerking op
basis van sociale en culturele waarden. Deze constatering bevestigt ook de stelling van Klamer dat de
basisinteresse van bedrijven in de culturele sector al aanwezig is. De vraag blijft wel of hier een taak
ligt voor alle jonge cultureel ondernemers om die inhoudelijke partnerschappen uit te bouwen of dat dit
moet worden overgelaten aan degene die hier een artistiek inhoudelijke noodzaak toe hebben.

6.5 Wat nu?
Hoewel de respondenten het bewerkstelligen van samenwerkingen op verschillende manieren
aanpakken, zijn zij het erover eens dat de manier van denken in de culturele sector een flinke omslag
nodig heeft naar de gedachtegang die aan de inhoudelijke partnerschappen gerelateerd is. Een
omslag naar het zien van het belang van de creativiteit om nieuwe samenwerkingsvormen aan te
gaan in plaats van vast te houden aan afhankelijkheidsrelaties. Dit kan vanuit verschillende kanten
worden gestimuleerd, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de cultureel ondernemers zelf.
Een verandering die voortkomt uit de noodzaak die binnen de sector zelf wordt gevoeld, is immers
effectiever dan een verandering die van buitenaf wordt opgelegd.
Het meest opvallende hierin, is dat er zo’n grote mate van overeenkomst heerst wat betreft de
mening dat er iets moet veranderen, zonder dat men dit van elkaar weet. In de grote lijnen, naast de
verschillen in motivatie en vormen van samenwerking, komen veel vergelijkbare opvattingen terug
over waar de mogelijkheden en de kansen voor sector liggen en hoe je deze in moet zetten. Toch
zeggen alle respondenten van andere cultureel ondernemers dat die nog niet zo ver zijn en nog niet
de juiste mindset hebben om de benodigde omslag daadwerkelijk te realiseren. Dit geeft aan dat er
binnen het eigen discours een zekere onwetendheid en tegenstrijdigheid heerst. Men lijkt de ander te
onderschatten en niet op de hoogte te zijn over hoe ver andere cultureel ondernemers zijn in de
cognitieve ontwikkeling op dit gebied.
De door mij gestelde hypothese is hiermee niet bevestigd. Het besef van welke competenties
noodzakelijk zijn voor het realiseren van nieuwe verbindingen met andere sectoren is wel degelijk
aanwezig bij de cultureel ondernemers. Men blijkt dit besef echter nog niet met elkaar te delen en
deze competenties niet op de juiste manier in te zetten.
Het is nodig te benadrukken dat deze conclusie gebaseerd is op een steekproef van
negentien respondenten. Deze steekproef toont echter wel voldoende aan dat de verwarring over
cultureel ondernemerschap onnodig door de sector zelf wordt gecreëerd. Dat de culturele sector een
verzuilde sector is, waar cultureel ondernemers teveel op hun eigen eilandjes leven.
De relevante vervolgvraag wordt dan hoe je van het individueel besef een collectief besef
maakt en belangrijker, hoe je dit besef omzet in een gezamenlijke actie. Wat is er voor nodig om,
vanuit het besef dat er een gezamenlijk doel is, elkaar in beweging te krijgen om daadwerkelijk de
stap te maken naar een nieuwe structuur? In het volgende hoofdstuk zal op basis van de vergelijking
theorie versus praktijk een eerste aanzet hiertoe worden gegeven, door aanbevelingen te formuleren
voor de culturele sector en het overheidsbeleid.
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Hoofdstuk 7. Discussie en aanbevelingen
De hoofdvraag die centraal stond in dit onderzoek was: op welke manier worden er verbindingen
gelegd tussen de culturele sector en andere sectoren, en hoe kan deze nieuwe stap in cultureel
ondernemerschap succesvol worden uitgebouwd in de toekomst? Om hier antwoord op te geven, wil
ik een volgende laag in de conclusie aanbrengen. Dit laatste hoofdstuk vormt een reflectie op de
resultaten zoals ik die in het vorige hoofdstuk heb geformuleerd. Ik zal hier de theorie en de praktijk
met elkaar vergelijken en kijken wat ze van elkaar kunnen leren. Vanuit die terugkoppeling zal ik een
aantal aanbevelingen doen om een succesvolle stap te maken naar een collectief besef en
gezamenlijke actie wat betreft nieuwe samenwerkingsvormen met andere sectoren, die verdergaan
dan conventionele sponsordeals, verkoop en opdrachtgeverschap. Die aanbevelingen zijn gericht
naar de overheid en de culturele sector. Tevens doe ik enkele aanbevelingen naar de wetenschap wat
betreft de interessante aspecten voor vervolgonderzoek, die tijdens dit onderzoek naar voren zijn
gekomen. Aanbevelingen gericht op andere sectoren laat ik hier achterwege, gezien de focus van dit
onderzoek op de culturele sector. De vijf interviews met andere sectoren dienden ter indicatie van de
wensen en behoeften van die partijen. Ze hebben in het teken gestaan van het toetsen van de
bevindingen van de culturele sector en hebben deze bovendien alleen maar bevestigd.

7.1 Aanbevelingen culturele sector
Omslag in waarden verbindt verschillende sectoren
De conclusie van Arjo Klamer is dat om de kwaliteit van het leven en de samenleving te handhaven,
het in de eerste plaats niet moet gaan om geld. Het moet gaan om iets sociaals en uiteindelijk om iets
cultureels wat het leven zin geeft. Om die reden spoort hij de economen aan om aan de hand van het
cultureel-economisch perspectief een omslag in het denken te maken. Hij concludeert dat de
economie zich op andere pijlers dan alleen winst moet gaan richten en ook in termen van sociale en
uiteindelijk culturele waarden moet gaan denken. Economische waarden moeten slechts dienen als
middel daartoe.
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Uit het praktijkdeel van dit onderzoek is gebleken dat ook de culturele sector een omslag moet
maken in mindset om uit de gevestigde structuur te kunnen breken en inhoudelijke partnerschappen
met andere sectoren aan te gaan. Dit komt overeen met de visie van Arjo Klamer op cultureel
ondernemerschap. Cultureel ondernemers moeten zich niet alleen maar richten op artistieke waarden
(kunst voor de kunst) en financiële waarden (het vergroten van hun publieksinkomsten en het streven
naar subsidies), die hij in zijn boek Pak Aan
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specifiek voor de kunsten onderscheidt. Meer moeten

zij de focus leggen sociale, maatschappelijke en culturele waarden. Dat wat kunst kan betekenen voor
andere sectoren en voor de samenleving. De intrinsieke meerwaarde van kunst die een verbindende
en communicerende rol kan spelen, moet worden uitgedragen. De economische waarden zullen altijd
een rol blijven spelen. Wanneer er echter wordt gedacht vanuit sociale en culturele waarden, worden
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deze economische waarden een middel in plaats van een doel. Dit besef blijkt bij de respondenten
aanwezig. Ook de eigenschappen van een goede cultureel ondernemer zoals Klamer die beschrijft,
komen overeen met de sleutelwoorden in benadering, die uit het veldonderzoek zijn gebleken. Zowel
Klamer, als Nieuwe Helden en de respondenten erkennen het belang van betrokkenheid, verbinding,
vertrouwen, inlevingsvermogen, zelfkennis en verantwoordelijkheid.
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Hierin liggen de kansen en mogelijkheden voor potentiële inhoudelijke samenwerkingen
tussen de culturele sector en andere sectoren. Als beide partijen die omslag maken, vinden ze elkaar
in de sociale waarden en creëren ze uiteindelijk gezamenlijk de culturele waarden. Het artistieke
product en de financiering daarvan worden dan als middel ingezet om dit te bereiken. Pas dan wordt
kunst een gemeenschappelijk goed, waar iedereen belang bij heeft. Dan creëren we een ‘wij-gevoel’
binnen en buiten de sector, in plaats van dat we individuele instellingen en gezelschappen zijn, die
zichzelf overeind proberen te houden met financiering van publieke en private gelden. Wanneer we
teruggaan naar die betekenis van kunst en cultuur als gemeenschappelijk goed, delen mensen de
verantwoordelijkheid over de totstandkoming en het behoud van het goed. Beide partijen moeten iets
bijdragen om het tot een waardevolle beleving te maken. Dit creëert betrokkenheid. Hiermee wordt
bereikt waar Klamer naar streeft: de botsing tussen het vierkant en de cirkel in het modernistisch
denken wordt opgeheven en de integratie tussen beide wordt mogelijk gemaakt door een
gemeenschappelijk belang en focus op dezelfde waarden. Dit biedt een ander perspectief, die
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samenwerkingen ten goede komt.

Die omslag naar transacties op basis van sociale en culturele waarden vormt een goede
ingang voor de benadering van potentiële partners. De culturele sector kan de bedrijven hierop
aanspreken. Juist de culturele sector heeft de creativiteit om bedrijven hierin een ander perspectief te
bieden. Door je eigen wereld open te breken, creëer je ruimte voor nieuwe impulsen en kansen.
Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat eventuele koudwatervrees van de culturele sector
over het feit dat bedrijven heel anders denken, onnodig is. Wanneer je echt in gesprek gaat met deze
partijen, blijken er veel overeenkomsten te zijn in wensen en behoeften. Dit wordt bevestigd door de
publicatie Cultural entrepreneurship in rural areas
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van Kees Vuyk, professor kunstbeleid en –

management aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek dat hij publiceert, heeft zich expliciet gericht
op de houding van bedrijven naar de culturele sector. Er wordt geconstateerd dat er nog altijd een
grote kloof bestaat tussen de kunstwereld en het bedrijfsleven. De reden hiervoor is volgens de
onderzoekers dat de culturele instellingen uit de landelijke uithoeken van het land bedrijven zien als
een extra financieringsbron, terwijl bedrijven in de kunstwereld partners zien, die creativiteit en
inspiratie kunnen bieden.
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In tegenstelling tot dit onderzoek, blijken echter mijn respondenten uit het Westen van het land
wel op de hoogte van de competenties en mogelijkheden die nodig zijn voor dergelijke
samenwerkingen. In dat opzicht is dit onderzoek een aanvulling op de publicatie van Vuyk, waarin zijn
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uiteindelijke aanbevelingen overeenkomen met de conclusies uit mijn veldonderzoek en ik vervolgens
de focus leg op hoe de aanwezige competenties in actie kunnen worden omgezet.
Vermenging van sferen
In de samenwerkingen met andere sectoren zal er dus een vermenging van sferen en een
wisselwerking van waarden moeten plaatsvinden. Klamer brengt dit naar voren als een creatieve
aanpak, een idee voor de toekomst. Momenteel is het echter een noodzaak geworden. Het blijkt nu
tijd om de sfeer van de overheid, de markt en de derde sfeer met elkaar te laten integreren en een
tussenweg te gaan vinden. Er is behoefte aan alle drie, want één blijkt niet genoeg. Hiervoor is een
overgang nodig, aangezien de sector jarenlang door de overheid werd gesteund en zich, nu de
overheid zich terugtrekt, geforceerd op de markt richt. Deze overgang moet echter in alle drie de
sferen gemaakt worden, zodat men elkaar kan vinden in nieuwe samenwerkingen op een nieuw
niveau waar de sferen met elkaar integreren. Op die manier kan er ook een nieuwe vorm van
participatie van de overheid ontstaan.
Hierbij is het van belang anders te communiceren in transacties, om tegemoet te komen aan
de sfeer waarin je opereert. Je moet inspelen op de juiste waarden en proberen die waarden te
combineren. De overeenkomstige visie van de respondenten betreffende de competenties van onder
andere zelfkennis en inlevingsvermogen voor benadering van andere sectoren is hier een vereiste
voor. Dit betekent bijvoorbeeld dat je de eigenschappen van de benadering in de derde sfeer toepast
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in de marktsfeer en visa versa.

In zijn theorie kaart Klamer al aan dat dit problemen op kan leveren door de verschillende
logica’s en tegengestelde waarden in deze sferen. Wanneer deze met elkaar in aanraking komen kan
dit een gunstig effect hebben dat ze elkaar aanvullen. Maar ook een nadelig effect dat ze met elkaar
botsen. In het praktijkonderzoek is gebleken dat dit precies op deze manier wordt ervaren. Het
probleem dat je met twee verschillende werelden te maken hebt, kan volgens de respondenten een
blokkade opleveren in het sluiten van partnerschappen. Wanneer je te lang bezig bent elkaars context
te vatten en elkaars taal te verstaan, lijkt een samenwerking ver weg. Wel zeggen veel respondenten
dat dit probleem wordt opgelost als er al een basisinteresse aanwezig is in elkaars werelden. Een
verbinding creëert betrokkenheid, van waaruit een verantwoordelijkheid en vertrouwen kan
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ontstaan.

Een probleem dat moeilijker op te lossen is, is dat van crowding out. Klamer benadrukt dat
culturele waarden worden gereduceerd door achterliggende economische belangen in een transactie.
Dit is waar kunstenaars bang voor zijn als ze verbindingen met andere sectoren aangaan in de markt.
Ze vrezen commercieel te worden en de artistieke waarde van hun product te verliezen. Daarom
moeten beide werelden een omslag maken in denken. Het primaire instrumentele gebruik van
culturele waarden kan volgens Klamer niet werken.
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De informele interacties in de derde sfeer

bieden een goed uitgangspunt. Ze creëren een gevoel van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en
verbondenheid met iets gemeenschappelijks bij de leden. Doordat je op een ander niveau een
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gelijkwaardige transactie sluit, botsen de commercieel ondernemer en cultureel ondernemer niet
langer met elkaar.
Communiceer met elkaar
Om een poging te doen de geconstateerde tegenstrijdigheid en onwetendheid in eigen discours op te
heffen, is mijn advies: ga ook eens met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Er zijn genoeg goede,
innovatieve initiatieven en ideeën, onder voornamelijk de jonge generatie cultureel ondernemers, op
het gebied van partnerschappen met andere sectoren. Het is nu noodzakelijk om dit met elkaar en ook
met de oudere generatie te delen, zodat duidelijk wordt dat die omslag wel degelijk gaande is en er in
positieve, vooruitstrevende richting wordt gedacht en geopereerd. Zoek elkaar op en doe het samen
vanuit een gemeenschappelijk doel. Verandering is eng, maar samen makkelijker. De verbinding moet
niet alleen worden gezocht buiten, maar ook binnen de sector. De eilandjes moeten worden
opgeheven en er moet een gemeenschapsgevoel ontstaan. Als men het gevoel heeft onderdeel te zijn
van een groter geheel en medeverantwoordelijk is voor de stap die gemaakt moet worden, is er
misschien een grotere kans van slagen.
Hoe moet dit vorm krijgen? Ik denk dat het goed zou zijn als er meer fysieke plekken komen
binnen de culturele sector waar men elkaar ontmoet en inspireert en uiteindelijk versterkt. Het HUIS in
Utrecht is een goed voorbeeld van een plek waar meerdere gezelschappen zitten en direct met elkaar
in contact kunnen zijn. Het HUIS wil fungeren als een soort plein van de podiumkunsten waar alles bij
elkaar kan komen. Ik denk dat dit een goed begin is om het collectieve besef te creëren dat nu mist.
Hier kunnen innovatieve gesprekken ontstaan en ervaringen worden gedeeld. Ook moeten deze
plekken ontstaan buiten de sector om. De Open Coöp is zo’n coöperatieve bedrijf waar zeven
creatieve bedrijven samen eigenaar van zijn geworden. De inhoudelijke crosssectorale
samenwerkingen worden hier bijna dagelijks als vanzelfsprekend aangegaan.
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Belangrijk is dat die communicatie expliciet op de werkvloer moet plaatsvinden en niet zozeer
tijdens informerende bijeenkomsten. Men moet elkaar op gelijke voet ontmoeten en samen iets
creëren. Dat is niet geval wanneer je de expert laat vertellen en de anderen laat luisteren. Natuurlijk
zijn de informerende bijeenkomsten niet geheel onbelangrijk. Ze kunnen wel degelijk bijdragen aan de
stimulering van de nieuwe stap in cultureel ondernemerschap. Maar ook hier moet dan een
verandering in worden doorgevoerd. Ik ben in de periode van dit onderzoek bij een paar van die
bijeenkomsten aanwezig geweest en wat me opviel is dat de aanwezigen steeds werd verteld wat ze
moeten doen om een goede cultureel ondernemer te zijn. Maar als ik het vergelijk met de bevindingen
van mijn veldonderzoek en de zuchtende reacties vanuit de zaal, weet iedereen echt wel dat je risico’s
moet nemen en op je omgeving moet letten. Het is echt niet meer nodig om uit te leggen wat cultureel
ondernemen is. Iedereen weet het. Men moet alleen van elkaar weten dat ze er hetzelfde over denken
en vervolgens moet men aan de slag. Waar de bijeenkomsten dus op gericht zouden moeten zijn, is
hoe de competenties van een ondernemer in te zetten, in plaats van wat die competenties zijn.
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Leiders voorop
Om dat collectieve besef om te zetten in een gezamenlijke actie moet er meer gebeuren dan mensen
bij elkaar zetten. Er moeten een aantal leiders zijn die deze beweging zullen starten. Cultureel
ondernemers die er al ervaring mee hebben en de rest kunnen helpen en sturen in de noodzakelijke
omslag. Er is wel degelijk behoefte aan vernieuwing en creativiteit en er duiken goede initiatieven op.
Echter veelal in informele bewegingen in de niche. Het zou goed zijn om deze informele bewegingen
te incorporeren in de bestaande organisatiestructuren. Hoe moeten we dat doen?
Allereerst door de vermenging van sferen, die Klamer aankaart, ook in je interne
bedrijfsstructuur door te voeren. Door nieuwe jonge mensen in je organisatie en bestuur te halen uit
verschillende sectoren, met kennis van beide werelden en door klantgerichter te gaan werken. Niet op
het gebied van wat men wil zien, maar op het gebied van wat zij voor je instelling kunnen betekenen
en wat jullie samen kunnen creëren. Het gelijkwaardige gemeenschapsgevoel moet ook in de interne
organisatiestructuur worden opgenomen en naar buiten toe worden uitgedragen. Er zijn veel
organisaties met medewerkers die heel goed waren om hun organisatie in de oude structuur te
runnen, maar dus nu voor de opgave staan om enerzijds hun eigen vaardigheden te ontwikkelen en
anderzijds hun organisatie mee te nemen in die verandering. Dat is moeilijk en daar is hulp voor
nodig. Ik denk dat het daarbij goed is om in eerste instantie in de wat kleinere instituten te beginnen,
omdat deze wat flexibeler zijn en makkelijker op een coöperatieve manier na kunnen denken.
Vervolgens moeten er een aantal bruggen worden geslagen zodat deze initiatieven zich
extern kunnen gaan verspreiden en kunnen worden opgepikt door het deel van de sector die deze
stap nog niet zelfstandig kan nemen. Ik acht de huidige initiatieven voor stimulering zoals vermeld in
paragraaf 5.5 zeer waardevol. Er zit nu simpelweg een te grote kloof tussen de paar initiatieven uit de
jonge generatie cultureel ondernemers die deze mindset als vanzelf heeft ontwikkeld en de grote
groep uit voornamelijk de oudere generaties die nog zoekende is naar manieren om uit de oude
structuur te breken. Het zou goed zijn als de succesvolle en vooruitstrevende initiatieven als een soort
verkenners fungeren en een brug over die kloof heen bouwen.
Uit het praktijkonderzoek valt te concluderen dat Nieuwe Helden zo’n voorloper is, die de
omslag van bewustzijn naar actie al heeft gemaakt en een succesvolle werkwijze hanteert om de
inhoudelijke samenwerkingen op basis van sociale en culturele waarden te realiseren. Ook Circus
Treurdier, Wunderbaum, MC Theater, Nuit Blanche en het Fringe Festival zijn goed op weg. Deze
groepen zouden als leiders voorop moeten. Om binnen de context van de bezuinigingen kansen te
kunnen zien, moet de culturele sector namelijk niet alleen een mentaliteitsomslag maken, waarin men
zichzelf niet meer ziet als een afhankelijk slachtoffer dat tekort is gedaan, maar als een sterke
onafhankelijke partij die zich uitgedaagd voelt nieuwe mogelijkheden te zoeken. Ook moet er een
infrastructuur komen om de stap naar het sluiten van inhoudelijke partnerschappen met andere
sectoren collectief te kunnen maken. Dat begint met de voorlopers die het gebied nu aan het
ontginnen zijn. Zij creëren de paden, die de rest van de sector kan gaan bewandelen. Maar zoals in
elke vreemde omgeving heeft men wel een gids nodig om hen de weg te wijzen. Anders blijft men
rondjes lopen tot ze uiteindelijk verdwalen. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat de voorlopers ook
daadwerkelijk als gidsen willen fungeren. Wanneer deze groepen geen gezamenlijke ‘wij’ willen zijn,
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zijn deze aanbevelingen zinloos. Maar als het lukt om dit te voorkomen en cultureel ondernemers
integraal kunnen en willen gaan werken door intern en extern verbindingen te leggen, dan liggen er
nieuwe kansen voor de toekomst van de culturele sector.

7.2 Aanbevelingen overheid
Het zou goed zijn als het beleid hier meer op toespitst. Met het leiderschapsprogramma van OCW
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wordt er een goed begin gemaakt.

Maar ik denk dat dit nog verder getrokken moet worden. Naar

mijn mening moet het geld dat de overheid nog heeft, hierin worden gestoken en moeten de fondsen
hun criteria voor projectsubsidies hier op toespitsen. Er moeten aparte beleidsinstrumenten komen om
deze niche initiatieven te ontwikkelen, zodat zij de rest van de sector mee kunnen nemen. Het is
immers ook mede de verantwoordelijkheid van de overheid ruimte te bieden om de woorden
succesvolle en duurzame daden te maken.
Daarnaast moet de kloof tussen het beleid en de praktijk worden overbrugd. Het beleid moet
zich gaan verdiepen in de ervaring van de ondernemers en hier op inhaken. De abstract vastgestelde
normen voldoen niet meer. Beleid moet worden gemaakt vanuit degelijke kennis van de andere kant.
Hiervoor moeten beleidsmakers zich inleven in de collectieve leefwereld in plaats van zich schuil te
houden in de individuele systeemwereld. De nieuwe initiatieven hebben geen kans om ondersteund te
worden vanuit de overheid, als de politiek en ook de fondsen zelf niet begrijpen wat ondernemerschap
inhoudt. Zolang de overheden oude politiek blijven bedrijven, zijn deze initiatieven niet in hun
bestaande hokjes te plaatsen en is een vermenging van sferen onmogelijk. De beleidsdefinitie van
cultureel ondernemerschap moet niet langer gericht zijn op het beeld van een bemiddelaar tussen de
markt en cultuur, waarbij bedrijven slechts als potentiële geldschieters worden beschreven en er niet
over inhoudelijke samenwerkingen gesproken wordt. Meer moet het in de lijn van Klamer worden
gestimuleerd, aangezien dit is hoe de culturele sector het ervaart.
Tot slot vind ik dat deze omslag niet alleen gemaakt moet worden omdat het noodzakelijk is,
maar omdat men er de meerwaarde van inziet. Beleidsmakers en cultureel ondernemers moeten niet
bang zijn voor de negatieve uitwerking van deze verandering, maar uitgaan van de kansen die het
biedt. Ze moeten gaan nadenken over hoe zij elkaar kunnen helpen om een grotere bust te maken en
de belangen die de culturele sector heeft, beter in te zetten.

7.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek
Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de culturele sector in Nederland. Er is gekeken naar meningen,
ervaringen en initiatieven van gezelschappen, instellingen, bedrijven en organisaties in Nederland en
met name Amsterdam door de lijn met het netwerk van Nieuwe Helden. Een aantal respondenten
verwezen echter tijdens de interviews terecht naar voorbeelden uit het buitenland. In landen als
Engeland, Duitsland en Frankrijk is men al tien jaar verder wat betreft de ontwikkeling op dit gebied.
Doordat deze landen eerder zijn gedwongen onafhankelijk van de overheid te overleven en andere
financieringsbronnen aan te boren, lopen zij voor in creatieve alternatieven om hun plannen te
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realiseren. De inhoudelijke sectoroverschrijdende samenwerkingen zijn hier al meer geïncorporeerd in
de kunst en cultuur dan in Nederland. Om goede, volledige aanbevelingen te kunnen doen wat betreft
het uitbouwen van deze verbindingen in de Nederlandse sector, is het noodzakelijk om ook dit
internationale perspectief erbij te betrekken. Vervolgonderzoek zou hier dan ook op moeten inhaken.
Daarnaast zou vervolgonderzoek zich specifiek moeten richten op de andere sectoren. In dit
onderzoek is een kleine steekproef gedaan van vijf andere sectoren buiten de kunst en cultuur. Dit als
indicatie voor hun wensen en behoeften ten opzichte van de benadering van en samenwerking met de
culturele sector. Deze interviews stonden echter in het teken van het toetsen van werkwijze van de
cultureel ondernemers. Om die reden is de categorie ook niet apart besproken in hoofdstuk 5 en zijn
er ook geen aanbevelingen gedaan gericht naar deze bedrijven en organisaties. Het zou echter wel
interessant zijn om in een vervolgonderzoek eens dieper in te zoomen op de andere kant van de
partnerschappen. Uit de interviews in dit onderzoek is gebleken dat bedrijven zeer geïnteresseerd zijn
in de culturele sector en de meerwaarde van de samenwerkingen erkennen. Het zou goed zijn om ook
eens te kijken naar wat deze partijen kunnen doen om dit in de toekomst verder uit te bouwen.
Tot slot heb ik gemerkt dat dit onderzoek gemengde gevoelens en reacties teweeg brengt in
de culturele sector. Met name een aantal kunstmakers, die zich richten op de artistieke ideeën,
snijden de klassieke discussie aan over dat het leggen van verbindingen met andere sectoren en de
focus op ondernemerschap, afdoet aan de kwaliteit van de core business van kunst maken. Wellicht is
het interessant om in vervolgonderzoek in te haken op de keerzijde van dit creatief ondernemerschap
voor de artistieke kern van kunst. De bezwaren die mij ten oren kwamen, zijn samen te vatten in de
stelling dat er met de verbinding met media, bedrijven, reclame, commercie, interdisciplinaire
projecten en de creatieve industrie allerlei niveaus worden bespeeld, die steeds verder van de pure
kern van kunst af gaan staan. Om de zogenoemde ‘echte’ kunst te kunnen laten bestaan is er geld,
steun en publiek nodig. Wanneer zowel de fondsen als het publiek steeds meer meegaan in de
beweging van het creatief ondernemerschap en daar de criteria en beoordeling voor hun steun op
aanpassen, blijft er weinig over van de traditionele kunst. Deze bezwaren zouden door middel van
cultuurwetenschappelijk literatuur- en veldonderzoek kunnen worden getoetst.
Ter afsluiting wil ik nog het volgende benadrukken. De conclusies en bevindingen betreffende
creatieve initiatieven in dit onderzoek zijn weliswaar afkomstig uit de theatersector door de afbakening
van het veldonderzoek via de disciplinaire achtergrond van Nieuwe Helden. Dat neemt niet weg dat de
door mij geformuleerde aanbevelingen ook toepasbaar zijn op andere kunstdisciplines, aangezien het
gaat om een houding en mindset. De voorgestelde acties kunnen per discipline zo ingericht en
aangepast worden dat het past bij het specifieke discours. De achterliggende gedachte van de acties
blijft immers gelijk in welke context dan ook.
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I Samenvatting
Aanleiding
Door de crisis, bezuinigingen en het wegvallen van de WWIK worden de kunstmakers gedwongen op
nieuwe manieren hun creatieve plannen te realiseren. In deze context is een ontwikkeling gaande in
het cultureel ondernemerschap van de jonge generatie cultureel ondernemers; een zoektocht naar het
bundelen van krachten in verschillende samenwerkingen met andere sectoren. Initiatieven op dit
gebied zijn nog weinig wetenschappelijk gedocumenteerd en de beleidsvisie op het begrip cultureel
ondernemerschap creëert verwarring in de sector. De werkwijze van Stichting Nieuwe Helden als
pionier op dit gebied, vormt het uitgangspunt voor dit onderzoek naar waar de kansen liggen om deze
nieuwe stap in cultureel ondernemerschap tot een succes te brengen. Hiertoe is de volgende
onderzoeksvraag geformuleerd:
Op welke manier worden er verbindingen gelegd tussen de culturele sector en andere sectoren, en
hoe kan deze nieuwe stap in cultureel ondernemerschap succesvol worden uitgebouwd in de
toekomst?
Methodiek
Hiertoe bestaat dit explorerend, kwalitatieve onderzoek uit een theorie- en een praktijkdeel. De
werkwijze van Nieuwe Helden is geanalyseerd. Met een veldonderzoek in de culturele sector zijn
vervolgens mensen uit netwerkorganisaties en creatieve initiatieven gesproken over dit onderwerp.
Door van anderen te horen hoe zij relaties met partners aangaan en waar ze tegenaan lopen en door
dit te toetsen aan de wensen, behoeften en verwachtingen van partijen uit andere sectoren, is het
discours betreffende dit onderwerp in kaart gebracht en wordt duidelijk wat men van elkaar kan leren.
Aan dit praktijkdeel gaat een tweedelig theoretisch kader vooraf. Enerzijds bestaat dit uit de
beleidsvisie op cultureel ondernemerschap, die in de cultuurnota’s van Van der Ploeg en Zijlstra is
uitgedragen. Anderzijds wordt de cultureel-economische visie van hoogleraar Culturele Economie Arjo
Klamer behandeld.
Aan de hand van een vergelijking tussen de bevingen uit theorie en praktijk, zullen er concrete
aanbevelingen worden gedaan naar de culturele sector en het overheidsbeleid over wat men kan
doen om de samenwerkingen tussen de culturele sector en ander sectoren succesvol uit te bouwen in
te toekomst.
Onderzoeksgebied
Aan dit onderzoek hebben negentien respondenten meegewerkt uit drie categorieën: “Bemiddelende
en stimulerende organisaties en instanties”, “Creatieve initiatieven uit de kunstsector” en “Andere
sectoren”. Allen zijn zij op een eigen manier bezig met het leggen van crosssectorale verbindingen.
De selectie voor het veldonderzoek is gemaakt vanuit het netwerk van Nieuwe Helden. Ik heb me
hierbij beperkt tot Amsterdam, met een uitzondering in Leiden, Utrecht en Donderen. Met de
respondenten zijn diepte-interviews afgenomen aan de hand van de volgende thema’s: “Stichting,
organisatie of het bedrijf”, “Cultureel ondernemerschap”, “Benadering van potentiële partners”,
“Samenwerkingen”, “Toekomst van creatief ondernemerschap”. Deze thema’s zijn naar aanleiding van
de werkwijze van Nieuwe Helden geformuleerd.
Bevindingen
Beleid
Vanaf het moment dat Rick van der Ploeg het begrip cultureel ondernemerschap als beleidsterm
introduceerde, zijn er verschillende invalshoeken gebruikt om de meerwaarde ervan te illustreren.
Het verschil tussen de benadering van het begrip van Zijlstra en Van der Ploeg blijkt niet zozeer in de
betekenis te liggen als wel in de motivatie waarmee het wordt gebracht.
Zijlstra gebruikt cultureel ondernemerschap als excuus voor zijn bezuinigingen. Deze
bezuinigingen worden doorgevoerd, omdat de culturele sector zelfstandiger moet worden (lees: het
cultureel ondernemerschap moet vergroten). Van der Ploeg daarentegen presenteert
ondernemerschap veel meer als een soort ideologie. Het zou goed zijn voor de intrinsieke waarde van
de cultuursector om meer op eigen benen te staan. Van der Ploeg heeft het in zijn beschrijving van
ondernemerschap dan ook explicieter over creativiteit en het verbreden van je horizon. Dit biedt ruimte
voor nieuwe kansen en impulsen. Bovendien benadrukt Van der Ploeg de meerwaarde van cultuur
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voor alle sectoren van de maatschappij. Dit is voor hem een reden om het cultureel ondernemerschap
te versterken. Zijlstra verpakt het in een minder idealistisch beeld. Hij doelt direct op eigen inkomsten
en meer publiek. Beiden duwen de culturele sector met hun beleid de richting van de markt op. De
cultureel ondernemers dienen te opereren als bemiddelaar tussen de kunst en de markt.
Vanuit deze motivaties zijn er allerlei beleidsplannen gemaakt om het cultureel
ondernemerschap in de sector te versterken. Met bemiddelende en stimulerende initiatieven op
landelijk, provinciaal, stedelijk, gemeentelijk en individueel niveau is geprobeerd deze plannen te
realiseren. De beleidsinstrumenten om aan het begrip vorm te geven, ontbraken echter lange tijd.
De verwarring over de beleidsterm cultureel ondernemerschap in de culturele sector kan
tweeledig worden verklaard. Ten eerste ontbrak er lange tijd de connotatie van de noodzaak van het
begrip, doordat de overheid de verantwoordelijkheid voor de financiering van de kunsten op zich nam.
Hierdoor hebben cultureel ondernemers zich er niet bewust mee bezig gehouden. Nu de noodzaak
ineens wel wordt uitgedragen, wordt er door iedereen geforceerd op gefocust. De verschillende
invalshoeken die in de loop der jaren vanuit het beleid zijn gebruikt om de meerwaarde van cultureel
ondernemerschap uit te dragen, hebben gezorgd voor een gebrek aan heldere opvoeding van de
ondernemers wat betreft dit begrip.
Ten tweede ontbreekt er een duidelijke vertaalslag van de geformuleerde beleidsterm naar de
praktijk. In het overheidsbeleid wordt het begrip in enkele abstracte normen gevat. Dit komt echter niet
overeen met de ervaring van de ondernemers in de praktijk. Door de kloof tussen het beleid en de
praktijk, die door de bemiddelende en stimulerende instanties vaak niet kan worden overbrugt, voelt
men zich niet begrepen en heerst verwarring over wat cultureel ondernemerschap nu precies inhoudt.
Wetenschap
Hoogleraar Arjo Klamer onderscheidt met zijn cultureel-economisch perspectief drie verschillende
waarden: economische, sociale en culturele waarden. Klamer acht de culturele waarden het
belangrijkste, omdat sociale en economische waarden uiteindelijk niet voldoen om richting te geven
aan de kwaliteit van het leven. Culturele waarden creëren een gevoel van passie en inspiratie.
Volgens het cultureel-economisch perspectief moeten de economische waarden slechts als middel
dienen ter realisatie van de sociale en uiteindelijk culturele waarden als doel. Dit is een tegenhanger
van het standaard-economisch perspectief waar alles draait om schaarste met betrekking tot prijs.
Hiermee spoort hij de economen aan om anders te gaan denken en dit standaard perspectief te
doorbreken.
De verschillende waarden kunnen in drie verschillende sferen worden gerealiseerd: de
overheid, de markt en de derde sfeer. Iedere sfeer heeft een eigen specifieke logica, die bepaald op
welke manieren transacties worden gesloten. Doorgaands worden de genoemde waarden in de
verschillende sferen gerealiseerd door middel van de productie van gemeenschappelijke goederen.
Deze worden door een groep mensen geproduceerd en geconsumeerd. Het is hiermee eigendom van
alle leden van die groep. Kunst is bij uitstek een gemeenschappelijk goed, doordat het waarde krijgt in
de context van andere kunstwerken en de gedeelde kennis daarover. Kunst onderscheidt zich door
haar culturele waarden: de inspirerende en ontroerende werking op mensen. Dit kan ook van belang
zijn voor andere sectoren.
De derde, ofwel sociale sfeer, acht Klamer van cruciaal belang voor het vormen van
gemeenschappelijke goederen als kunst en sociale en culturele waarden daarin. Door de informele
interacties in deze sfeer ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en
verbondenheid met iets gemeenschappelijks bij de leden. Om goed te kunnen functioneren, hebben
ook de overheid en de markt een sterke derde sfeer nodig.
Hoewel Klamer in zijn theorie duidelijk onderscheid maakt tussen de waarden en sferen,
erkent hij dat er in de praktijk een wisselwerking tussen de waarden en een vermenging van sferen
plaatsvindt. Economische waarden kunnen domineren met als doel het vergroten of genereren van
sociale en culturele waarden. Andersom kunnen de sociale en culturele waarden ook voordelig zijn
voor de economie. Klamer illustreert de problematiek van deze wisselwerking met de begrippen
crowding in en crowding out. Door het kwetsbare karakter van sociale en vooral culturele waarden,
worden deze in verdrukking gebracht door achterliggende economische en commerciële belangen.
Primair instrumenteel gebruik van culturele waarden is niet de bedoeling, omdat er dan niets van
overblijft.
Klamer acht een goede balans van de sferen noodzakelijk voor een goede samenleving om
een eenzijdig perspectief en gemiste kansen te voorkomen. Bij deze vermenging van sferen komen
twee problemen aan de orde. Ten eerste zijn volgens Klamer al onze handelingen doordrongen van
waarden. Echter doordat ze niet tastbaar zijn, is het vaak lastig te bepalen welke waarden er precies
meespelen en hoe deze in de praktijk kunnen worden gebracht. Hierdoor kan het voorkomen dat men
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elkaar en elkaars waarden niet begrijpt. Door deze botsing treden waarden op de voorgrond. Dit is
vaak het geval bij een verandering of verschuiving van cultuur. Hierdoor kan de omslag van de focus
in een samenleving van de ene sfeer naar een andere problematisch zijn. De drie sferen zijn
verschillende werelden, waarbij het handelen andere prioriteiten kent. Bij de vermenging van sferen
zul je je aan de betreffende logica’s en waarden moeten aanpassen.
Ten tweede moet er rekening worden gehouden met de problematische relatie tussen de
economie en de kunstwereld. Het economische domein is een noodzakelijk onderdeel van de
kunstwereld. Veel kunstenaars willen zich hier echter niet mee bezighouden, omdat de intrinsieke,
esthetische waarden voor hen prioriteit hebben. Economische waarden moeten zij echter inzetten om
de culturele waarden te realiseren. Andersom is dit problematisch, omdat culturele waarden slecht
meetbaar zijn, voor hen die werken op basis van commerciële transacties.
Deze problematiek illustreert tevens het verschil tussen een ondernemer en een cultureel
ondernemer. Ze delen de eigenschappen als innovatief zijn, het nemen van risico’s, en alertheid op
mogelijkheden en kansen. De ondernemer zet deze eigenschappen echter primair in om financiële
waarden te realiseren en winst te maken. De cultureel ondernemer is primair gericht op culturele
waarden in de creatieve processen en gebruikt de economische waarden als instrument om dit te
bereiken. Om bij te dragen aan het gemeenschappelijke goed kunst. Volgens Klamer is cultureel
ondernemerschap hierdoor iets heel anders dan het bemiddelen tussen de kunst en de markt,
economie en commercie, waar het beleid op doelt. Cultureel ondernemerschap zou vorm moeten
krijgen vanuit sociale en culturele waarden in de vermenging van de drie sferen.
Nieuwe Helden
Stichting Nieuwe Helden is niet afhankelijk van een structurele subsidie, maar maakt gebruik van
meerdere financieringsbronnen als projectsubsidies, sponsordeals, donaties, verkoop en
opdrachtgeverschap. Ze streven echter naar de ultieme vorm van samenwerking: inhoudelijke
partnerschappen met andere sectoren waar beide partijen integreren door middel van een co-creatie.
Voor iedere samenwerkingsvorm geldt dat de partners worden gezocht op basis van thematische
verbinding met specifieke projecten. Dit zijn grote en kleine multidisciplinaire projecten in de publieke
ruimte waarbij verbindingen worden gelegd tussen kunstenaars, partners en het publiek.
Dit is ontstaan vanuit de missie die ze willen bereiken met de kunst die ze maken. Het soort
kunstprojecten wordt hierop aangepast. De vertaalslag van missie naar werkwijze is voor hen cultureel
ondernemerschap: weten wat je wilt maken en bedenken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Nieuwe
Helden blijkt de vorm waarop ze dat doen in de loop der jaren intuïtief te hebben ontwikkeld op een
manier die zo goed mogelijk aansluit bij het product dat ze willen maken. In dit onderzoek is hun
werkwijze met betrekking tot de crosssectorale partnerschappen geformuleerd in een model van vier
fases. De vraag die hieruit voortkomt is: is dit nou een eenzijdig model, alleen bruikbaar voor deze
specifieke organisatie of is het bruikbaar in de hele culturele sector?
Veldonderzoek
De overeenkomsten tussen de respondenten uit het veldonderzoek zitten in de werkwijze van de
benadering van potentiële partners. De belangrijkste pijlers hierin zijn weten wie je bent, wat je wilt en
wie je kunnen helpen om dat te realiseren. Hiervoor moet je weten wat je kwaliteiten zijn en daar de
meerwaarde van inzien voor de andere partij. Alle respondenten noemen dit tevens de basis van
cultureel ondernemerschap. Dit is opvallend, aangezien de respondenten allen zeggen dat de term te
vaag en ongedefinieerd is. Echter, zonder dat men het van elkaar weet, lijkt men het eens over de
algemene betekenis ervan.
De benadering van potentiële partners gaat ook over de open, actieve houding die je moet
hebben als cultureel ondernemer en het feit dat je je directe omgeving moet benaderen, omdat daar al
veel bruikbare hulp te vinden is. Ook moet je je kunnen verplaatsen in de andere partij, weten wat
daar speelt en wat ze nodig hebben en daar op inspelen. Niet over jezelf beginnen, maar vragen naar
de ander. Betrokkenheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfkennis, inlevingsvermogen en
verbinding lijken hierin de sleutelwoorden.
Ondanks deze overeenstemming in benadering, zijn er duidelijke verschillen in de manier om
invulling te geven aan die verbindingen. Dit wordt gedaan vanuit verschillende motivaties en in
verschillende samenwerkingsvormen. De te onderscheiden motivaties zijn financieel, maatschappelijk,
praktisch en artistiek inhoudelijk. Deze motivaties hangen ook weer samen met de meerwaarde die
wordt toegekend aan de partnerschappen met andere sectoren.
De soorten samenwerkingen die worden verstaan onder het leggen van verbindingen met
andere sectoren verschillen ook onder de respondenten. Geformuleerde opties zijn:
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opdrachtgeverschap, verkoop, sponsorschappen en donaties, barterdeals en inhoudelijke
samenwerkingen (co-creatie). Lang niet alle respondenten houden zich bezig met de inhoudelijke
partnerschappen waar beide sectoren in een project met elkaar integreren. Dit gebeurt voornamelijk
door hen die hier vanuit hun artistiek inhoudelijke concept de noodzaak van inzien. Zij zijn dan ook
van mening dat het in de aard van de maker moet liggen om deze inhoudelijke samenwerkingen aan
te gaan en je er anders ver van moet blijven.
Het model van Nieuwe Helden blijkt dus deels toepasbaar op de rest van de culturele sector.
Ondanks dat dit op basis van intuïtie en ervaring is ontstaan, blijkt hun werkwijze wat betreft de
benadering van potentiële partners overeen te komen met die van andere jong cultureel ondernemers.
De kern van hun model: de motivatie en ideologie die achter de werkwijze verscholen zit en de
inhoudelijke samenwerking waarnaar wordt gestreefd, wordt echter niet in de hele sector
overgenomen. Nieuwe Helden blijkt hierin een voorloper. Een groot deel van de cultureel
ondernemers beperkt zich toch nog tot vrij conventionele, instrumentele en gerichte financiële
samenwerkingen met andere sectoren. De vraag blijft wel of hier een taak ligt voor de jonge generatie
cultureel ondernemers om die inhoudelijke partnerschappen uit te bouwen of dat dit moet worden
overgelaten aan degene die hier een artistiek inhoudelijke noodzaak voor hebben.
Wat het antwoord op die vraag ook is, de meeste respondenten zijn het erover eens dat de
manier van denken in de culturele sector een flinke omslag nodig heeft, naar de gedachtegang die
aan de inhoudelijke samenwerkingen gerelateerd is. Het meest opvallende hierin is dat over het
algemeen iedereen deze gedachtegang al beheerst, maar men dit niet van elkaar weet. Dit geeft aan
dat er binnen het eigen discours een zekere onwetendheid en tegenstrijdigheid heerst. De steekproef
in dit onderzoek toont aan dat de verwarring over cultureel ondernemerschap onnodig door de sector
zelf wordt gecreëerd. Dat de culturele sector een verzuilde sector is waar men teveel op eigen
eilandjes leeft. De relevante vervolgvraag wordt dan hoe je van het individueel besef een collectief
besef maakt en belangrijker, hoe je dit besef omzet in een gezamenlijke actie.
Aanbevelingen
Omslag in waarden verbindt verschillende sectoren
De kansen en mogelijkheden voor potentiële inhoudelijke samenwerkingen tussen de culturele sector
en andere sectoren liggen in een omslag van de focus op economische en artistieke waarden naar
sociale en culturele waarden. Als beide partijen die omslag maken, vinden ze elkaar in de sociale
waarden en creëren ze uiteindelijk gezamenlijk de culturele waarden. Het artistieke product en de
financiering daarvan worden dan als middel ingezet om dit te bereiken. Pas dan wordt kunst een
gemeenschappelijk goed, waar iedereen belang bij heeft. De culturele sector kan de bedrijven hierop
aanspreken en hen helpen bij deze omslag. Juist de culturele sector heeft de creativiteit om bedrijven
hierin een ander perspectief te bieden. Kunst onderscheidt zich door haar culturele waarden: de
inspirerende en ontroerende werking op mensen. Het zou dus veel waarde hebben dit in te brengen in
werelden met een gebrek aan creativiteit. Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat dit door andere
sectoren wordt erkend.
Vermenging van sferen
Het blijkt nu tijd om de sfeer van de overheid, de markt en de derde sfeer met elkaar te laten
integreren en een tussenweg te gaan vinden. Er is behoefte aan alle drie, want één blijkt niet genoeg.
Het gaat om de balans en om de samenwerking op basis van overeenkomstige en aanvullende
waarden. Hiervoor is een overgang nodig, aangezien de sector jarenlang door de overheid werd
gesteund en zich, nu de overheid zich terugtrekt, geforceerd op de markt richt. Deze overgang moet
echter in alle drie de sferen gemaakt worden, zodat men elkaar kan vinden in samenwerkingen binnen
de vermenging van sferen. Hierbij is het van belang anders te communiceren in transacties, om
tegemoet te komen aan de sfeer waarin je opereert.
Communiceer met elkaar
Om een poging te doen de geconstateerde tegenstrijdigheid en onwetendheid in eigen discours op te
heffen, is het noodzakelijk dat men meer met elkaar in contact komt. Door met elkaar te praten en
naar elkaar te luisteren, kunnen de innovatieve initiatieven en ideeën, onder voornamelijk de jonge
generatie cultureel ondernemers, met elkaar en met de oudere generatie worden gedeeld. Dit moet
vorm krijgen in meer fysieke plekken binnen de culturele sector waar men elkaar ontmoet en inspireert
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en uiteindelijk versterkt. Wel is het belangrijk dat die communicatie expliciet op de werkvloer
plaatsvindt en niet zozeer bij informerende bijeenkomsten. Men moet elkaar op gelijke voet ontmoeten
en dat is niet geval wanneer je de expert laat vertellen en de anderen laat luisteren. Die
bijeenkomsten kunnen wel degelijk bijdragen aan de stimulering van deze stap in cultureel
ondernemerschap. Echter moeten deze dan niet langer gericht zijn op wat de competenties van een
ondernemer zijn, maar op hoe de competenties van een ondernemer ingezet kunnen worden.
Leiders voorop
Om dat collectieve besef om te zetten in een gezamenlijke actie moet er meer gebeuren dan mensen
bij elkaar zetten. Er moeten een aantal leiders zijn die deze beweging zullen starten. Cultureel
ondernemers die er al ervaring mee hebben en de rest kunnen helpen en sturen in de noodzakelijke
omslag. In eerste instantie moet de vermenging van sferen in de interne organisatiestructuur worden
doorgevoerd. Door nieuwe jonge mensen in je organisatie en bestuur te halen uit verschillende
sectoren, met kennis van beide werelden en door klantgerichter te gaan werken. Vervolgens moeten
er bruggen worden geslagen, zodat het extern kan worden uitgebouwd over de breedte van de
culturele sector. Als de goede initiatieven verspreid kunnen worden en cultureel ondernemers
integraal kunnen en willen gaan denken door intern en extern verbindingen te leggen, dan liggen er
nieuwe kansen voor de toekomst van de culturele sector.
Beleid
Er moeten aparte beleidsinstrumenten komen om deze niche initiatieven te ontwikkelen, zodat zij de
rest van de sector mee kunnen nemen. Het is ook mede de verantwoordelijkheid van de overheid
ruimte te bieden om de woorden succesvolle en duurzame daden te maken. Daarnaast moet ook de
kloof tussen het beleid en de praktijk worden overbrugd. De abstract vastgestelde normen voldoen
niet meer. Beleid moet worden gemaakt vanuit degelijke kennis van de andere kant. De
beleidsdefinitie van cultureel ondernemerschap moet niet langer gericht zijn op het beeld van een
bemiddelaar tussen de markt en cultuur, waarbij bedrijven slechts als potentiële geldschieters worden
beschreven en er niet over inhoudelijke samenwerkingen gesproken wordt. Meer moet het in de lijn
van Klamer worden gestimuleerd, aangezien dit is hoe de culturele sector het ervaart.
Vervolgonderzoek
Voor vervolgonderzoek zijn drie aspecten interessant. Ten eerste moet er gekeken worden naar de
internationale initiatieven en situaties wat betreft de samenwerkingen tussen de culturele en andere
sectoren. Gezien hun vooruitlopende positie, kan men veel leren van landen als Frankrijk, Engeland
en Duitsland. Internationale reflectie kan de in dit onderzoek genoemde aanbevelingen dus
aanscherpen, verdiepen en aanvullen met een ander perspectief.
Ten tweede zou het goed zijn om in vervolgonderzoek specifiek te richten op andere sectoren.
De interviews met deze partijen in dit onderzoek stonden immers in het teken van het toetsen van de
werkwijze van de cultureel ondernemers. Om die reden is de categorie ook niet apart besproken in
hoofdstuk 5 en zijn er ook geen aanbevelingen gedaan gericht naar deze bedrijven en organisaties.
Het zou goed zijn om ook eens te kijken naar wat deze partijen kunnen doen om de partnerschappen
in de toekomst verder uit te bouwen.
Tot slot kan aan de hand van cultuurwetenschappelijk literatuur- en veldonderzoek worden
onderzocht wat de keerzijde is van dit creatief ondernemerschap voor de artistieke kern van kunst. De
bezwaren gericht op het feit dat het leggen van verbindingen met andere sectoren en de focus op
ondernemerschap afdoet aan de kwaliteit van de core business van kunst maken, kunnen op deze
manier worden getoetst.
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II Brochure Stichting Nieuwe Helden 2013
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III Ontwikkeling bedrijfsstrategie Stichting Nieuwe Helden147
2008-2009
De aanleiding om Stichting Nieuwe Helden op te richten, begon in het afstudeerjaar aan de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Regisseur Lucas de Man en acteur Bas van Rijnoever
schreven beiden hun scriptie over de noodzaak voor vernieuwende makers en het betrekken van de
publieke ruimte in de kunst. Dit leidde tot het plan om hun gedachtegang om te zetten in praktijk en
een stichting op te richten. Wouter Goedheer werd hier bij gevraagd als productieleider/zakelijk leider.
Vanaf de eerste voorstelling die ze maakten, speelde het gegeven van de publieke ruimte een rol.
Ook was de focus in projecten op bepaalde doelgroepen al snel aanwezig. In de eerste twee jaar zijn
zes projecten gerealiseerd. Het merendeel hiervan werd gemaakt bij theatergezelschappen en
productiehuizen als Frascati, Het Lab en Het Zuidelijk Toneel.
Het eerste jaar was een zoektocht naar een manier om enerzijds te overleven en de stichting
draaiende te houden en anderzijds om een grote mate van zelfstandigheid te creëren. Goedheer en
de Man waren destijds nog erg afhankelijk van de coproducenten om hun projecten te kunnen
realiseren. Deze partners waren erg bepalend voor de randvoorwaarden en resultaten ervan,
waardoor ze bijvoorbeeld geen vaste kosten voor de stichting konden onderbrengen in de projecten.
Om de samenwerking met die partijen anders in te richten, was het nodig een volgende stap
in de bedrijfsvoering te zetten en te investeren in het leggen van nieuwe contacten. Met een
stimuleringssubsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst van €18.000 als startkapitaal, kon er,
naast het maken en uitvoeren van projecten, een jaar lang worden geïnvesteerd in een basis voor de
stichting. Dit bood tijd en ruimte om een omslag te creëren van het werken in coproductie binnen een
productiehuissysteem, naar een zelfstandig bedrijf, waarbij ze zelf als belangrijkste producent konden
functioneren. Daarbij kwam ook het idee om commerciëler te denken in de richting van het aannemen
van opdrachten.
2010
Vanaf 2010 is Nieuwe Helden veel zelf gaan initiëren en gaan zoeken naar andere partners. Het
ontwikkelen van een bedrijfsvorm die past bij de ideeën als zelfstandige stichting bleef een contante
focus. De behoefte aan het leggen van verbindingen met culturele en commerciële partners heeft
hierin altijd een rol gespeeld. Het internationale netwerk voor jonge regisseurs (Insted), dat Goedheer
en De Man op de toneelschool opzetten, was ook al op gericht op een werkwijze van directe
benadering van potentiële partners. Deze ideeën zijn in de loop der jaren steeds concreter geworden
door de ruimte die is gecreëerd om hier stappen in te kunnen zetten en structuur in aan te brengen.
Vervolgens zijn ze in een aantal projecten gaan experimenteren met mogelijkheden voor
alternatieve financiering zoals sponsoring en andere vormen van samenwerking met bedrijven.
Hiervoor hebben ze diverse trainingen gevolgd bij onder andere Cultuur-Ondernemen en Mediamatic.
Daarnaast heeft Goedheer zich gespecialiseerd in financieel management. Ook hebben ze voor een
project meegedaan in de pilot van Voordekunst.nl.
Bij sponsoring bleek het voor een goede overeenkomst noodzakelijk om een interessante
propositie te bieden. Ook merkten ze hoe belangrijk het was om goede ingangen te hebben bij
bedrijven. Toch bleek het, ondanks hun grote bereik bij een bepaalde doelgroep, lastig om die
sponsors te laten betalen. Doordat ze discipline-overstijgend werken, veel media bereiken en zo een
groot maatschappelijk draagvlak kunnen creëren, werd Nieuwe Helden echter aantrekkelijker voor
een inhoudelijke samenwerking waar beide partijen baat bij hebben.
Gaandeweg hebben ze ook gemerkt dat vanwege de verhouding inkomsten-tijdinvestering,
crowdfunding en losse donaties geen meerwaarde opleverden voor hun (grote) projecten. Op deze
manier ontwikkelden Goedheer en de Man een geloof in de mogelijkheid van structurele donaties aan
hun stichting. Vanuit deze gedachte hebben zij een plan opgezet voor ‘Vrienden van Nieuwe Helden’.
Deze donaties zouden doorlopende inkomsten voor de stichting mogelijk maken. Dit was noodzakelijk
aangezien het werken in losse projecten met verschillende partners, niet altijd de overhead van de
stichting kon dekken.
Daarnaast heeft Goedheer veel tijd gestoken in een uitgebreide analyse van wat Nieuwe
Helden is, wat hun werkwijze is, wat hun definitie van cultureel ondernemerschap is en wat hun
kenmerkt en uniek maakt in de culturele sector. Hierbij werd hij geadviseerd door verschillende

147

Dit overzicht is tot stand gekomen op basis van projectverslagen, jaarrekeningen, fondsaanvragen, publiciteitsarchieven,
gesprekken met Wouter Goedheer en het businessplan van Stichting Nieuwe Helden.
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personen uit het stichtingbestuur en van externe afkomst. Dit heeft er toe geleid dat de gedachtegang
en werkwijze van Nieuwe Helden steeds concreter werd benoemd en uitgevoerd. Dit was ook
noodzakelijk voor de projectsubsidies die ze aanvroegen bij fondsen. De term van het “projectdenken” zijn ze toen ook expliciet gaan gebruiken. Parallel aan deze ontwikkelingen zijn er in 2010 vijf
nieuwe projecten gerealiseerd en drie hernemingen uitgevoerd met als belangrijkste partners Het
Zuidelijk Toneel, Het Lab en Paradiso Melkweg Productiehuis.
2011
Het concretiseren en beschrijven van hun werkwijze, gebeurde met het uitwerken van het
businessplan van Nieuwe Helden in 2011. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen partners,
opdrachtgevers en kopers. Na een jaar is deze strategie getoetst en toegepast op concrete projecten.
Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende potentiële partners en er is geïnvesteerd in het
deelnemen aan een aantal pitches voor opdrachten. Deze strategie heeft ervoor gezorgd dat er in
2011 acht projecten zijn gerealiseerd. De belangrijkste partners in dit jaar waren: Het Zuidelijk Toneel,
NTGent, InsBlau, Vereniging Botterbehoud, Jc Rags, Red Bull Amsterdam, woningcorporatie Trudo,
Strijp-S, Architectenbond Brabant, Amsterdam Roest en Amaro. Deze projecten resulteerden in 302
speelbeurten in minstens 3 landen. Gespeeld werd op uiteenlopende locaties in verschillende
contexten als op pleinen, op het water, in zalen, op festivals, zowel in reguliere programmering als op
uitzonderlijke evenementen.
Daarnaast heeft Nieuwe Helden in 2011 het plan uitgewerkt voor Project V, waarin ze de
betrokkenheid van publiek, vrijwilligers, bedrijven en creators wil faciliteren, door ze samen te laten
werken aan verwondering in de stad. Dit plan heeft geleid tot een innovatiesubsidie van
agentschapNL van €30.000.
2012
In 2012 is vervolgens het definitieve businessplan geschreven met het onderscheid tussen Partners,
Helden, Creators en Vrienden. De term Helden is geïntroduceerd om het netwerk van Nieuwe Helden
beter te categoriseren en benutten. Op deze manier werd er langzaam vorm gegeven aan de
‘community’, die rond hun projecten ontstond.
Ook is met de in 2011 verkregen innovatiesubsidie een start gemaakt met de bouw van een
online platform voor Creators, Helden en Partners, om het netwerk van Nieuwe Helden ook online uit
te bouwen en te onderhouden. Dit bleek van groot belang om betrokkenheid te creëren.
Na het afronden van het businessplan en de start voor de website, wilden Goedheer en De
Man een volgende stap zetten om hun ideeën verder uit te bouwen. Een nieuwe financiële impuls was
hiervoor nodig. In 2012 ontving Nieuwe Helden een subsidie van Stichting Doen ter hoogte van
€50.000 euro om hierin te investeren. Dit is gebruikt voor het offline uitvoeren van netwerkactiviteiten
en het doorvoeren van de netwerkstrategie. Om dit te realiseren is een samenwerking opgezet met
Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en zijn er gesprekken geweest met onder andere de Rabobank,
BBKC (Noord Brabant) en De Baak management opleidingscentrum.
Het netwerk biedt, naast het versterken van betrokkenheid ook de mogelijkheid van
kennisdeling met andere creators op het gebied het project-denken en alternatieve financiering, waar
Nieuwe Helden zich in specialiseert. Een ander deel van de subsidie van Stichting Doen is besteed
aan de ontwikkeling van een eenduidige huisstijl en drukwerk om partners en opdrachtgevers te
werven en projecten te verkopen.
Om hun netwerk uit te breiden hebben Goedheer en De Man zich daarnaast ingezet als
148
spreker, host, jury, adviseur en gastdocent in verschillende gelegenheden. Daarnaast hebben ze
meetings gehouden met verschillende jonge kunstenaars om hen mee te nemen in het project-denken
van Nieuwe Helden.
Door hun bedrijfsstrategie en actieve benadering werd Nieuwe Helden ook steeds meer gevraagd om
betaald concepten te bedenken voor andere partners. Zo ontwikkelden ze plannen voor Lyon
Lichtfestival, Lichtfestival Amsterdam, Toneelgroep Amsterdam, Cook A Dream, I Amsterdam, Canvas
(Amsterdam), Energiehuis Dordrecht, Vooruit Gent, Activity (Jabbeke), Voordekunst, Logitechnic
(België en de gemeente Dordrecht).
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Zo zijn Goedheer en de Man gastdocent geweest op de UVA en HKU en adviseur bij de volgende organisaties/bedrijven:
Cook a Dream van Joop van den Ende, internetonderneming Peerby, The Lunatics. Host van De Kunstbende, Wish you were
here (TGA), Gloednieuw (BKKC), Sonic Connections (Brakke Grond), Vaderconferentie Amsterdam (DMO) en SSBA-salon
Voordekunst.
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In totaal resulteerde dit alles in 2012 in drie nieuwe projecten voor 25.000 bezoekers. Deze projecten
zullen wegens succes in 2013 worden hernomen of doorgezet. Daarnaast waren er drie hernemingen
van projecten in vier verschillende landen. De applicatie Project V voor het stimuleren van
verwondering en ontmoeting in de publieke ruimte is samen met BUDA, Vooruit Gent, Stad Den
Bosch, Game Design Hogeschool Genk en HZT doorontwikkeld tot project CLAIRE dat vanaf 2013
t/m 2015 ontworpen en uitgevoerd wordt binnen een Europees gesubsidieerd project.
2013
De algemene ontwikkeling die de stichting heeft doorgemaakt is voor een groot deel bereikt door de
zoektocht naar het realiseren van projecten. De ervaringen van wat wel en niet werkt, hebben ervoor
gezorgd dat ze hun werkwijze steeds hebben aangescherpt. De spanning daarin is de zoektocht
geweest naar het creëren van een algemene basis om het bedrijf te kunnen runnen enerzijds, naast
het realiseren van de projecten anderzijds. Wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen, blijkt in de
loop der jaren duidelijk te zijn geworden. Hieruit is de werkwijze en filosofie ontstaan zoals die nu is. In
die ontwikkeling hebben ze van het begin af aan een zekere vrijheid en onafhankelijkheid nagestreefd.
De zoektocht naar hun zelfstandigheid als stichting, die per project zelf bepaalt welke partners daarbij
worden betrokken, hing samen met de uitgangspunten en filosofie van het verbinden, die er altijd is
geweest.
Met behulp van de cijfers en ervaringen uit 2011 en 2012 heeft Nieuwe Helden het
businessplan in april 2013 afgerond. Momenteel worden de nieuwe opdrachten die in 2012 zijn
binnengehaald, uitwerkt en gerealiseerd. Daarnaast zullen er in samenwerking met bestaande en
nieuwe partners vier projecten hernomen worden.
In samenwerking met Het Zuidelijk Toneel, de Verkadefabriek, stad Den Bosch en Stichting
Nieuwe Helden is Lucas de Man vanaf 2013 voor vier jaar aangesteld al stadskunstenaar van Den
Bosch en zal zich in dat kader in een drietal nieuwe projecten tot de stad gaan verhouden. In februari
is het offline netwerk van Nieuwe Helden, genaamd ToGather, van start gegaan in de Brakke Grond.
Dit is de concretisering van het idee dat in 2012 was ontstaan. Hiermee is elke maandagavond
omgedoopt tot Maandagwerkdag, waarbij bedrijven, groepen, instellingen uit zowel de kunstsector als
andere sectoren en disciplines een tafel kunnen reserveren in de Brakke Grond om te vergaderen en
20% korting krijgen aan de bar in het café. Dit met het idee dat er een ont-moeting plaatsvindt op deze
maandagavonden tussen deze verschillende partijen. Iedereen is in dezelfde omgeving met z’n eigen
ding bezig, wat tot ongedwongen contacten kan leiden. In de afgelopen vier maanden heeft dit al veel
inspirerende en vruchtbare ont-moetingen opgeleverd, die wellicht weer zullen resulteren in
partnerschappen voor projecten in 2014. Ook is de mogelijkheid gelanceerd om vriend (donateur) te
worden van Stichting Nieuwe Helden, waardoor er een structurele financiële steun aan het ontstaan
is.
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IV Projectoverzicht Stichting Nieuwe Helden

4

3

Januari t/m november tour NL

Zomer 2009 internationale tour langs
8 (Oost) Europese landen
Mei t/m september tour NL

3
10
3

12

99
15

6

55
13

1

Partners

Frascati Frascati (co-producent)
Frascati (co-producent), Omsk, Instead, Over 't IJ festival, Theater Aan Zee, Bies festival, De Parade, MacRent, Martin Schilder
Frascati Autoverhuur
Via Rudolphi

289

Roll With It Box: 575 Frascati (co-producent), Omsk, Instead, Over 't Ij festival, Theater aan Zee, Bies Festival, De Parade, Martin Schilder Autoverhuur,
Insaint: 1150 MacRent, Dutch Ambassy Ljubijana, Dutch Ambassy Belgrade
10975 Het Zuidelijk Toneel (co-producent), Theaterfestival Hartstocht

50
Het Lab Het Lab (co-producent), Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Ministerie OCW
175

70

Het Zuidelijk Toneel (co-producent), 70-plus zangeressen, panels van bejaarden in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Roosendaal,
1555 Heerlen
1798
1025 Frascati, Skena Up Festival Kosavo
Frascati (co-producent), Pompstation, Studio K, Studenten Toneel Amsterdam, afdeling mode ROC Amsterdam, Go Fast, Carhartt,
1550 Ajax Chubb, Amvest, AFK, Lira Fonds, Du ut Des, SNS Reaal Fonds
Het Lab Het Lab (co-producent), Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Ministerie OCW
185

Frascati (co-producent), Carhartt, Ajax Chubb, Trudo, The Building, ID&T, Amaro, Jc Rags, Parktheater Eindhoven, Amsterdam
Roest, Fonds Podiumkunsten, Stichting Doen, Strijp-S cultuurfonds, VSB fonds, BKKC, AFK. Gevoorderde gesprekken met Jupiler,
1265 MTV Mobile en Red Bull Belgie
1138 Vereniging Botterbehoud, Oerol Festival, Over 't IJ Festival, Karavaan, SNS Reaal Fonds

7739
Bijlmerparktheater, Het Lab, CBK (Centrum Beeldende Kunst instituut), Stadsdeel Zuid Oost, Straat van sculpturen, vitamine V,
Querido, projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, Kraten Theater, Gemeente Amsterdam, Provincie Utrecht, VSB Fonds, AFK, SNS
Het Lab Reaal, Prins Bernard Cultuurfonds
Het Zuidelijk Toneel Oranjefonds, ouderen verenigingen BV KBO kring Tilburg, De Wever Ouderenzorg Tilburg, Midden Brabant
3433 College, Verpleeghuis Het Zonnehuis, Amstelveen, Wildenborgh, Roosendaal, Antoniegaarde Den Bosch, Vonderhof Eindhoven
3050
Het Lab
2350

Solo: 1881 Kortfilm: 2037
multimediale installatie:
14800 Lokale WVL
activitieten: 17550 Boerenbond Belgie, Provincie West-Vlaanderen, 3 kunstencentra, 11 stden en gemeenten
872

4414
1085 Het Zuidelijk Toneel
Het Lab

Gemeente Soest, Gemeente Zeist, Vrede van Utrecht, Festival de Basis, 4 kunstenaars uit Soest

Tour NL en BE
Vanaf februari elke maandagavond

Coalitie Erbij, Business Netwerk Hermes, Centrum Beeldende Kunst, de Verkadefabriek, Gemeente den Bosch afdeling Cultuur en
afdeling welzijn, architectenbureau Twee Snoecken, Het Zuidelijk Toneel, EKWC, Jongeren Werkplaats Solo's

Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie
De Brakke Grond, Stichting Doen

Het Zuidelijk Toneel, Wijkmanagers Den Bosch, Verkadefabriek

Den Bosch

1

Bezoekerscijfers

Projecten overzicht Stichting Nieuwe Helden 2008 - 2013

September Frascati WG Amsterdam

Aantal voorstellingen

December Frascati WG Amsterdam

Speelperiode

Late Night

5

Titel

2008

November Amsterdam/Groningen

Jaar

2008

Roll with it
Zo komt de naakte
waarheid aan het licht

November Leiden
Maart t/m september NL en België
December Tilburg

26
16
40

2008

Roll with it
Boom
Zo komt de Naakte
waarheid aan het licht
Zonder Zwaartekracht
draagt men niets
Bubble Boy
Bejaarden & Begeerte

Maart t/m december tour NL
Juni t/m augustus De Parade
Juni t/m augustus tour Oost Europa
14
13
1

2009
2009

2009
2009
2009

Bejaarden & Begeerte
Brainwash
LN Saint & Artcore
April 3 weken Amsterdam
Januari t/m november tour NL, BE
September Tilburg
November t/m december Groningen
en Maastricht

2009

2010
2010
2010
De Club deel 1
Bubble Boy
Boom
Zonder Zwaartekracht
draagt men niets

49
132

2

2010
2010
2010
2010

September t/m december Utrecht,
Amsterdam en Eindhoven
Juni t/m juli Oerol, Over 't Ij, Karavaan

Juni t/m augustus De Parade

2011
2011

De Club deel 2
Botter
Een soft erotische
voorstelling over zo'n
beetje alles
Juni t/m juli Bijlmerparktheater
Amsterdam

55

2011

Project HI

Wij Varkenland

2011
2011
2011
2011
2011

Dinner with Dad

41
18
3
3

2012

Grootheidswaanzin
Bejaarden & Begeerte
Bubble Boy

Januari t/m december tour NL, BE
Mei t/m juni Hartstocht Festival NL
Juni Duitsland en Oostenrijk
Juli Alkmaar

2012

Lustrum Botentocht BCA

Bejaarden & Begeerte
Sketch
Bubble Boy
Boom

2012
2012
2012

Duif

48
11
2

2013

Dinner with dad
Bejaarden & Begeerte
De Club
Solo Wij Varkenland
ToGather
Claire

Augustus t/m november tour langs
11 gemeenten in West-Vlaanderen
Mei t/m augustus Amsterdam,
Utrecht, Den Bosch
Juni t/m augustus De Parade,
Symposium Leiden, VPRO, Nl
Cultuurlandschap
Januari tour NL en BE
Januari Oostenrijk

2013

Traan

27

2013
2013
2013
2013
2013
2014

September Amsterdam
September Festival de Basis
Soestenberg
Dordrecht, Festival Cement, Verkade
Fabriek, Tilburg, Utrecht
Januari t/m april tour NL en BE

2014

84

V Projectanalyse Stichting Nieuwe Helden
In de projectanalyse is gekeken naar de volgende punten:
-

concept
speelperiode(s)
partners (waaronder sponsors, subsidiënten)
ontwikkeling
aanpak benadering partners
verwachtingen
resultaten positief in samenwerkingen
resultaten negatief in samenwerkingen

Roll With It
In december 2008 begon Nieuwe Helden aan het project Roll With It, dat ruim een jaar zou beslaan.
Dit project bestond uit een voorstelling, de band LN Saint, verschillende performances, een website,
een internationale tournee en een installatie genaamd de Roll With It Box. In de voorstelling werd het
publiek meegenomen in de quasi oprechte zoektocht naar echtheid, voelen en zijn. Het publiek kreeg
pogingen te zien uit deze zoektocht, die schijnbaar elke avond anders waren, maar in werkelijkheid
vastlagen. Deze voorstelling onderzocht de grenzen tussen fictie en werkelijkheid, tussen echtheid en
theater en daagde het publiek uit haar mening te uiten tegen de acteurs. Na de voorstelling werd het
publiek een handgeschreven brief toegestuurd met een verwijzing naar een video, waarin de fictie van
de voorstelling werd aangetoond.
In december 2008 en januari 2009 speelde voor voorstelling in Nederland en in de zomer van
2009 maakte Nieuwe Helden een internationale tournee langs acht (Oost-) Europese landen. Tijdens
de internationale tour waren er veel ontmoetingen met lokale kunstenaars en maakten ze
performances in de openbare ruimte. Hoogtepunt hiervan was de urban action Burning Question Mark
in Skopje. Met 300 lokale mensen maakten ze een vraagteken van brandende fakkels. Deze actie
kwam in vijf lokale televisie shows terecht.
De internationale tour eindigde in Belgrado, waar Nieuwe Helden samen met het BITEF
festival en INSTED, een actieve bijeenkomst voor internationale creators organiseerde onder de naam
Artist in Public, over de mogelijkheden van kunst in de openbare ruimte. Om de communicatie met het
Nederlandse publiek te versterken tijdens de internationale tournee, ontwierp en bouwde Hein Drost
de Roll With It Box: een grote installatie waarop de ervaringen van de internationale tour te zien waren
en waarin theatermaker Erik Willems het publiek meenam in een intieme performance om een
moment van tijdloosheid te ervaren. Deze box was te zien op Over het IJ festival in Amsterdam,
Theater aan Zee in België, Theaterfestival De Parade en Bies festival in Dordrecht.
Om dit project te kunnen realiseren zijn er veel partners en internationale partijen bij
betrokken. Coproducent Theater Frascati gaf €30.000 voor de voorstelling en leverde repetitieruimte
en zalen. Daarnaast investeerde zij €10.000 in de internationale tournee. Voor het leggen van
internationale contacten werd Nieuwe Helden geholpen door Theatergroep OMSK van Lotte van den
Berg. Van den Berg was destijds ook bezig met reizend theater en deelde haar ervaringen met
Nieuwe Helden. OMSK heeft hen geholpen met het leggen van internationale contacten en een ruimte
geboden om de installatie te bouwen. Ook bezocht Nieuwe Helden via Frascati een bijeenkomst van
IETM, een internationaal netwerk van theaters, waar ze vele mensen hebben kunnen spreken. Tot slot
heeft Insted, een netwerk van regiestudenten opgericht door Lucas de Man, bijgedragen aan de
afsluiting van de internationale tournee in Bratislava. Vanuit het netwerk kon Nieuwe Helden een grote
club van jonge makers en regisseurs uitnodigen om mee te werken aan de afsluiting in de publieke
ruimte.
Andere partners waren de sponsoren MacRent, die twee gratis laptops uitleende voor een
periode in ruil voor vermelding van hun naam op de site van Nieuwe Helden. Ook was er een deal met
Martin Schilder Autoverhuur die voor €2000 een busje ter beschikking stelde voor de internationale
tournee. Deze tournee werd gesubsidieerd door de Dutch Ambassy Ljubijana en Dutch Ambassy
Belgrade.
De belangrijkste motivatie om dit project uit te voeren en contact te leggen met internationale
partijen, was de behoefte om geïnspireerd te worden door andere omgevingen dan Amsterdam.
Vanuit dit punt is Nieuwe Helden naar het buitenland getrokken, gaan zoeken naar nationale partners,
die met hetzelfde thema bezig waren en van daaruit internationale contacten gaan leggen. Deze

85

werkwijze is het beste te beschrijven als het inventariseren van wat je nodig hebt om je project te
realiseren en dit in losse stukjes voor elkaar proberen te krijgen en overal vandaan proberen te halen.
Dit heeft geresulteerd in veel nieuwe nationale en internationale contacten en het succesvol
financieren van het project. Nadeel hiervan was wel dat het minder overzichtelijk en efficiënt is
wanneer je vele kleine onderdelen aan te regelen bent. Het gaat dan steeds om kleine bedragen en
veel contacten. Je komt hier redelijk ver mee, maar het levert geen grote sponsor bedragen op. Ook
had Nieuwe Helden voor dit project geen geld om salarissen te betalen voor de medewerkers en
spelers van de tournee. Dit betekent dat al deze mensen zich vrijwillig hebben ingezet om dit project
te laten slagen en te investeren in de werkwijze van Nieuwe Helden die zich toen ontwikkelde.
Bejaarden & Begeerte
Een tweede groot project was de voorstelling Bejaarden & Begeerte over ouderen, liefde en
seksualiteit. Deze voorstelling startte met een eerste tournee van twintig voorstellingen langs
Nederlandse theaters in 2010 en is tot nu toe ieder jaar succesvol hernomen met een uitbreiding van
partners.
Vooronderzoek speelde een grote rol bij de totstandkoming van de voorstelling. Gesprekken
met ouderen over de onderwerpen van de voorstelling, vormden de basis voor de inhoud ervan. Al
deze ouderen werden vanaf het eerste moment partners in dit project voor en achter de schermen.
Elke voorstelling werd begeleid door een zangeres van 70-plus en dankzij het speciale deurbeleid
(enkel binnen als je 65-plus bent of onder begeleiding van een 65-plusser), kwamen er veel ouderen
naar de voorstelling kijken.
In 2011 is de voorstelling in samenwerking met het Oranjefonds en enkele
ouderenverenigingen ook verkocht aan diverse zorginstellingen in Nederland en België. Dit met het
doel om bij de tweede tournee nog meer ouderen te betrekken en meer publiek te genereren. Dit
bleek succesvol. Met Het Zuidelijk Toneel als coproducent, zijn ouderenverenigingen (BV KBO),
welzijnorganisaties en anderen benaderd en uitgenodigd om te komen kijken. Doordat ze de
voorstellingen zagen en na afloop met de makers en het publiek napraatten ontstond er een groot
enthousiasme bij deze partijen. Dit resulteerde in de verkoop van de voorstellingen aan deze partners,
die hun contacten meenamen het theater in.
Deze strategie van partnerschappen had als resultaat dat de voorstelling in 2012 al meer dan
honderd keer gespeeld werd voor een gemiddelde zaalbezetting van 80% waarvan minimaal de helft
65-plusser was. In 2013 wil Nieuwe Helden dit uitbouwen door samen met wijkmanagers en de
Verkadefabriek Den Bosch de voorstelling in een aantal buurthuizen te plaatsen in samenwerking met
de lokale ouderenverenigingen.
De belangrijkste partners voor dit project zijn de 70-plus zangeressen, de panels van
bejaarden in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Roosendaal, Heerlen voor de inhoudelijk input. Het
Zuidelijk Toneel als coproducent. En verder De Wever Ouderenzorg Tilburg, KBO kring Tilburg,
Midden Brabant College, Verpleeghuis Het Zonnehuis, Amstelveen, Wildenborgh, Roosendaal,
Antoniegaarde Den Bosch en Vonderhof Eindhoven en het Oranjefonds. Met behulp van deze
partners is het gelukt om een specifiek publiek aan te trekken, die thematisch bij deze voorstelling
past en deze mensen zowel inhoudelijk als ondersteunend betrokken te maken bij het proces van
deze voorstelling.
De Club
In 2010 werkte Nieuwe Helden tevens aan het project De Club, een grote locatietheatervoorstelling
geïnspireerd door Fight Club over de zoektocht van een man naar ‘echt’ zijn binnen een westerse
individualistische, kapitalistische wereld. Tijdens deze voorstelling wordt een dialoog aangegaan met
het publiek, zodat het publiek duidelijk deelneemt aan de voorstelling.
Deze voorstelling speelde drie weken in een loods in Amsterdam en had een begroting van
oorspronkelijk €160.000. Om dit te realiseren is een partnerschap aangegaan met coproducent
Frascati, het Pompstation, Studio K, Studenten Toneel Amsterdam en afdeling mode van ROC
Amsterdam. Er waren diverse sponsoren betrokken voor het leveren van ruimte en materiaal als Go
Fast, Carhartt, Ajax Chubb en Amvest. Daarnaast werd het project met in totaal €50.000 subsidie
ondersteund door het AFK, Lira Fonds, Du ut Des en het SNS Reaal Fonds. In totaal werkte ruim 50
mensen mee aan de realisatie van De Club en leverde het project €12.000 aan publieksinkomsten op.
Dankzij deze samenwerking is de begroting van €160.000 haalbaar geworden.
Ook is veel pers en publiek bereikt dankzij de betrokkenheid van partners en materiële
sponsors. De voorstelling trok een groot publiek aan dat normaal niet naar het theater gaat. De 14
voorstellingen trokken in totaal 1557 bezoekers, waarvan een groot deel in de moeilijk te bereiken
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doelgroep van mannen tussen de 16 en 26. Naast de veelbelovende samenwerking met de diverse
partners, waren het actuele thema en zorgvuldig geplande en doorgevoerde marketingcampagne
verantwoordelijk voor deze aandacht en toeloop. Ze spraken op universiteiten, richtten een echte club
op, maakten performances in het uitgaanscircuit en de openbare ruimte, een website en trailer.
In 2011 maakte Nieuwe Helden een tweede versie van De Club, die artistiek en productioneel
een volgende stap vormde in het project. Dit gaf ook de kans om de partnerschappen uit te breiden en
te versterken. Het plan was om van september tot en met december 2011 te spelen in Amsterdam,
Eindhoven, Groningen en Gent. Steeds drie weken per stad. Deze laatste twee steden moesten
echter worden geschrapt. Utrecht is hiervoor in de plaats gekomen. De reden hiervoor was dat het in
Groningen niet gelukt is om voldoende partners mee te krijgen en Gent op het laatste moment niet
haalbaar bleek door het plotseling terugtrekken van Red Bull België, met wie een deal was gesloten.
Dit leverde problemen op met subsidiënt Fonds Podiumkunsten aangezien de aantal
afgesproken speelbeurten hierdoor niet konden worden gerealiseerd. Partners die wel betrokken
bleven waren coproducent Frascati, Go Fast, grote feestenorganisator ID&T, Carhartt, Ajax Chubb,
Trudo, The Building, Amaro, Jc Rags, Parktheater Eindhoven, Amsterdam Roest en subsidiënten
Fonds Podiumkunsten, Stichting Doen, Strijp-S Cultuurfonds, VSB fonds, KKC en AFK. Een deel
hiervan was partner in het hele project. Daarnaast is er per stad gezocht naar lokale samenwerkingen,
sponsors en subsidiënten. Dit is in Amsterdam en Eindhoven het beste gelukt, aangezien hier de tijd
beschikbaar voor was en Utrecht er pas op het laatste moment bij betrokken is.
Om de partnerschappen in de tweede versie uit te breiden en te versterken is met consultant
Marco Pesch een uitgebreid sponsor- en financieringsplan opgezet en zijn er gesprekken gevoerd met
bedrijven en andere mogelijke partners, die na het zien van de eerste versie al interesse toonden over
een mogelijke samenwerking. Daarnaast vroegen ze een projectsubsidie aan, omdat het een project
was dat volledig in de lijn ligt met de filosofie en werkwijze van Stichting Nieuwe Helden. Het spreekt
direct de eigen generatie aan.
Per stad speelden ze drie weken om de voorstelling de tijd te geven zich te vestigen en een
buzz te veroorzaken. Ze organiseerden feesten van De Club met lokale bands en sponsoren. En in
elke stad werkten ze met lokale clubleden, die De Club representeerden en hen hielpen lokale
verenigingen en organisaties aan te spreken. Het is hen gelukt om vele contacten te leggen in
uiteenlopende sectoren rond het thema van de voorstelling.
Door de geslaagde samenwerkingen is een jong, nieuwsgierig, niet doorsnee publiek
aangetrokken en is de voorstelling productioneel inhoudelijk uitgebreid. Ook zijn er veel gesprekken
gevoerd met mogelijke partners als Jupiler, MTV Mobile en Red Bull België, die uiteindelijk niet in een
samenwerking resulteerden. De gesprekken hadden als doel om deze partijen als partners te
betrekken. Nieuwe Helden is hier naar eigen zeggen redelijk ver in gekomen, maar uiteindelijk in
gefaald doordat iemand er op het laatste moment de stekker uittrok. Dit heeft te maken met de vele
betrokkenen per bedrijf. Ze spraken in eerste instantie met de marketingafdeling. Die vonden het
interessant, maar wel riskant door de grote bijdrage waar ze om vroegen. Ook het concept van
‘vechten’ en ‘rauwheid’ was moeilijk. De mensen werden vaak wel overgehaald, maar moesten het
aan hun hogere voorleggen en die keurden het vervolgens af.
Wat Nieuwe Helden hiervan heeft geleerd is enerzijds dat de betrouwbaarheid van de
partners een belangrijk aandachtspunt is. Anderzijds dat je om die betrouwbaarheid te vergroten per
partij de hogere mensen gelijk moet aanspreken en de maker mee moet sturen naar een gesprek. Dit
vinden mensen leuker dan wanneer alleen een marketing persoon en zakelijk leider op een zakelijke
toon het gesprek voeren. Ook blijkt dat, zelfs al heb je een ingang en een goed plan, vragen om een
bak met geld, niet werkt. Elk bedrijf is bezig om elke euro zo efficiënt mogelijk uit te geven en daarom
kiezen ze vaak voor zekerheid.
Vanuit dit inzicht heeft de werkwijze van Nieuwe Helden zich ontwikkeld. Het gaat erom de
mogelijke partners eerst inhoudelijk te betrekken, enthousiast te maken en zich verantwoordelijk te
laten voelen, zodat ze uiteindelijk vanuit zichzelf de samenwerking aanbieden in directe of indirecte
financiële steun. Dit doen ze omdat ze zich betrokken voelen en dat gevoel wordt gecreëerd doordat
je ze vraagt om mee denken, te helpen en advies te geven voor je project en niet direct over geld te
beginnen. Eerst goodwill kweken. De reden van het zoeken naar samenwerkingen met andere
sectoren heeft dus in eerste instantie geen financiële inslag, maar gaat over het verbreden van
publieksbereik. Er is hiermee natuurlijk geen garantie dat dit altijd lukt. Daarom betekent het dat je
voor deze werkwijze veel zal moeten investeren in contacten, terwijl dit niet altijd (direct) iets oplevert.
In 2013 zal de tweede versie van De Club hernomen worden in Nederland en België om de
verloren speelbeurten uit 2012 in te halen.
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Botter
In 2011 vond het project Botter plaats. Een theatrale zeiltocht over de nationale en persoonlijke
historie van Nederland met betrekking tot het behoud van de laatste botters, de stoere houten
vissersschepen van de Zuiderzee. Dit project is geheel gerealiseerd door de samenwerking met
Vereniging Botterbehoud Nederland. Deze partner is thematisch volledig betrokken en is een goed
voorbeeld van een partnerschap buiten de culturele sector. De voorstelling is gekocht door Oerol
Festival, Over het IJ Festival en Karavaan. Daarnaast werd het project gesubsidieerd door het SNS
Reaal Fonds.
Het partnerschap met Vereniging Botterbehoud is ontstaan vanuit het idee van Stichting
Nieuwe Helden voor een project over botters. Door een grondig vooronderzoek waarin de opties voor
mogelijke partners zijn uitgezocht en informatie over botters in Nederland is verzameld, bleek deze
vereniging de beste partner te zijn om in dit project mee samen te werken. De Vereniging
Botterbehoud is toen benaderd met de vraag wie ze zouden moeten spreken voor het pitchen van hun
idee. Vervolgens zijn er veel interviews gehouden met leden van de vereniging. Dit had twee redenen.
Ten eerste was dit een manier om content voor de voorstelling te verzamelen en ten tweede
was het de strategie voor het realiseren van de samenwerking met deze partij. Door de leden en de
organisatie vanuit interesse voor de botterwereld en de vereniging te vragen om te vertellen over hun
liefde en passie, werden zij enthousiast voor het project. Ze wilden hun passie graag verspreiden en
dat leverde sterke verhalen op en bovendien een ingang in de vereniging.
Op de Algemene Leden Vergadering mocht Nieuwe Helden een oproep doen over dat ze
botters zochten voor hun project. Langzaam kwamen er mensen die er met hun boot aan mee wilden
doen. Toen duidelijk werd dat de vereniging geld over had, maar niet wist wat ze ermee moest doen,
heeft Nieuwe Helden die kans gegrepen. Het voorstel werd om het geld in het project te steken,
waardoor hun vereniging onder de aandacht kwam bij een ander publiek. Dit resulteerde in een
succesvolle samenwerking waar beide partijen inhoudelijk betrokken waren en profiteerden van de
resultaten. Leden van de vereniging deden met hun eigen schepen mee in de voorstelling en de
schippers speelden zelfs een kleine rol.
Deze samenwerking was essentieel voor dit project. Als de vereniging de samenwerking niet
zou zijn aangegaan had dit project niet kunnen plaatsvinden. Hiervan heeft Nieuwe Helden geleerd
dat er voor een plan of concept voor een project goed onderzocht moet worden of dit haalbaar is.
Daarom wordt ook de eerste ontwikkeling van een concept nu in rekening gebracht, ongeacht of het
resulteert in een uitvoerbaar project, om zo niet het risico te lopen, er niks aan over te houden.
Het grootste voordeel aan de samenwerking met Vereniging Botterbehoud was dat beide
partijen een nieuw, ander publiek dan normaal hebben aangeboord. In het vakblad van de
Bottervereniging is een artikel geschreven over de voorstelling. Dit ziet Nieuwe Helden als leukere
publiciteit dan een recensie in de Volkskrant, omdat het een ander publiek aanspreekt dan slechts het
standaard publiek dat theaterrecensies leest.
Ook de wijze waarop de partner in dit project is benaderd blijkt weer succesvol: eerst
interesse tonen en mensen vrijblijvend betrekken bij het project, daarna pas over een samenwerking
beginnen. Het blijkt averechts te werken wanneer je partijen wel gelijk om geld of samenwerking
vraagt. Zo had Nieuwe Helden een langlopend project met Sonnema Beerenburg Kruidenbitter. In dit
contact heeft Nieuwe Helden teveel ingezet op geld en rechtstreeks gevraagd om een financiële
bijdrage in ruil voor reclame/naamsbekendheid van het merk, zoals dat ook bij sponsors gaat.
Voor heel veel mensen iets heel zichtbaar benoemen, blijkt voor dit soort projecten toch lastig
aangezien het een kleinere doelgroep bereikt. Lokale bedrijven krijg je daarom makkelijk mee in een
samenwerking. Tevens is de poging om op het gebied van erfgoed subsidie te krijgen mislukt. De
aanvraag bij het Prins Bernard Fonds is afgeketst. Ook dit project zal in 2013 hernomen worden.
Project Hi
Met project HI maakte Nieuwe Helden in juli tot en met september 2011 een multidisciplinair project
over vaderschap en drugsverslaving met daarbinnen een kleine zaal voorstelling met live muziek over
een Surinaamse druggebruiker en zijn dochter. Het project bestond uit drie delen, die allemaal zijn
voorgekomen uit 1 vooronderzoek. De drie delen dienden, samen met een uitgebreide
randprogrammering om de dialoog met het aanwezige publiek op verschillende niveaus aan te gaan:
theatraal, beeldend en letterlijk met een voorstelling, een installatie en een fotoreeks. Het vond plaats
in het Bijlmerparktheater Amsterdam en in Utrecht. Later had het project een tournee door Nederland.
Het Bijlmerparktheater en Het Lab Utrecht waren de hoofdpartners van het project. Daarnaast
waren er voor de verschillende delen van het project verschillende partners betrokken zoals CBK
(beeldende kunst instituut), Stadssdeel Zuid-Oost, Straat van sculpturen, Vitamine V, Querido
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(drugsbehandeling) en het projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, Kraten Theater, Gemeente
Amsterdam en Provincie Utrecht. Het project werd gesubsidieerd door het VSB Fonds, AFK, SNS
Reaal en Prins Bernard Cultuurfonds.
Het project is ontstaan in opdracht van het Bijlmerparktheater. Een ex-drugsgebruiker had het
bestuur van het theater benaderd met de wens om een artistiek project te starten ter wille van het
sensibiliseren van de stigmatisering van de drugsgebruikers in het opvangcentrum tegenover het
theater en omgekeerd. Bijlmerparktheater organiseerde daarom in januari 2010 de dag van de dialoog
tussen gebruikers en medewerkers van het theater. Daar werden Het Lab en Nieuwe Helden ook voor
uitgenodigd.
Dit gaf Lucas de Man de mogelijkheid om met heel veel mensen te praten over het onderwerp
en de situatie in de Bijlmer. Uit deze gesprekken zijn diepte interviews voortgekomen en dit materiaal
is ontwikkeld tot een concept voor project HI. Ook voor dit project is dus uitgebreid vooronderzoek
gedaan naar het thema drugsgebruik onder Surinaamse en Antilliaanse mannen om een stereotype
beeld te vermijden. Het leverde diepere informatie op waardoor de inhoud van het project eerlijker en
interessanter werd. Ook leverde dit vooronderzoek vele bruikbare persoonlijke contacten op. Dit
creëerde een grotere betrokkenheid van partijen, die later resulteerde in een vruchtbare
samenwerking in het project. Het draagvlak in de buurt werd hierdoor groter en er kon specifieker op
de doelgroep worden ingespeeld. Daarmee is het een goed voorbeeld van de werkwijze van Nieuwe
Helden.
Het idee was om rond de voorstelling allerlei activiteiten te organiseren. Zodat mensen die
naar die activiteiten zouden komen, omdat het in hun buurt en dus toegankelijk was, ook naar de
voorstelling zouden komen, terwijl ze nooit uit zichzelf naar het theater zouden gaan. Dit is deels
gelukt. Het publiek dat er was kwam echt uit andere segmenten, maar over het algemeen was er veel
minder publiek dan gehoopt. Wel heeft het project geresulteerd in verschillende succesvolle
partnerschappen waar beide partijen voordeel uit haalden. De fotoreeks van het project is
tentoongesteld in het Centrum Beeldende Kunst. En de Gemeente Amsterdam heeft een
onderzoekspresentatie over vaderschap, in het theater plaats laten vinden en de mensen daarna de
voorstelling laten bezoeken. In dit voorbeeld wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er
zijn en werkt het partnerschap beide kanten op.
Wij Varkenland
Het grootste project qua partnerschappen tot nu toe, maakte Nieuwe Helden in 2012. Wij Varkenland
was een project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, dat bestond uit een solo van Lucas de
Man over het boerenleven vroeger en nu, een film, een optocht, een educatieproject, een installatie en
in elke gemeente een kunstzinnige publieke installatie dat aanhaakt op de gemeente. Deze
onderdelen vormden samen een creatief onderzoek naar de identiteit van West-Vlaanderen. Het
project vond plaats van 31 augustus tot en met 28 oktober 2012 in acht gemeenten van WestVlaanderen.
De totale begroting voor het project bedroeg €500.000, waarvan €120.000 door partners is
gerealiseerd. Het gehele project is gedragen en ingevuld door in totaal 230 partners uit elf steden en
gemeenten in West-Vlaanderen. In dit project is specifiek op het thema boeren en platteland
ingehaakt bij het zoeken naar partners. Acht boerenorganisaties en -verenigen en drie kunstencentra
hebben zich als partner verbonden aan het project.
De solo van Lucas de Man over het boerenleven vroeger en nu, en over roots, heimwee en
noodzaak, werd door pers en publiek goed ontvangen, maar bleek ook goed aan te slaan bij de
boerenbevolking in België. Hiermee trok het een publiek dat normaal niet naar theater gaat. Ook door
de vele onderdelen van het project en de verschillende locaties waar het zich voor deed, is een breed
publiek bereikt. Wegens dit succes heeft Nieuwe Helden bij de laatste voorstellingen tijdens de eerste
tour in België ook Nederlandse programmeurs uitgenodigd om te pijlen of zij de voorstelling
interessant vonden voor de Nederlandse markt. De Nederlandse programmeurs waren unaniem
positief, waardoor de solo buiten het project om in 2013 wordt hernomen in de Nederlandse theaters.
Voor deze herneming heeft Nieuwe Helden contact gezocht met de directie van de Zuidelijke
Land en Tuinbouw Organisatie om te praten over een samenwerking, net zoals dat is gedaan met
acht Belgische boerenorganisaties. Met de ZLTO als partner die de voorstellingen in 2013 aanbiedt in
verschillende theaters in Brabant, heeft Nieuwe Helden zowel praktische als financiële steun voor het
project enerzijds en publiciteit en bereik van de boeren anderzijds. Op deze manier hopen ze een
publiek van boeren en theaterkijkers te kunnen mixen. Momenteel zijn ze ook bezig meerdere
partners te zoeken.

89

Duif
Een project dat in de vergevorderde fase zit, is project Duif. Dit vormt de opening van Festival de
Basis op 14 september 2013 in het kader van De Vrede van Utrecht. Dit is ontstaan door de opdracht
van het festival aan Nieuwe Helden om de opening vorm te geven en daarbij de gemeente Zeist en
Soest te betrekken. Tijdens de opening zal een installatie van een duif worden getoond, waarin de
thema’s oorlog en vrede samen komen. De duif zal bestaan uit 1000 hoofdkussens van de bewoners
uit de gemeentes.
Er is gewerkt met een begroting van €38.000. Omdat het concept voor de opening meer geld
vroeg, is veel gezocht naar partners, waarmee dit kon worden gerealiseerd. De eerste stap in het
proces was het voeren van gesprekken met de gemeenten Zeist en Soest om deze als partner te
vragen in het project. Zeist bleek hierin erg gesloten en moeilijk benaderbaar voor een samenwerking.
Soest was enthousiaster en hierdoor is Nieuwe Helden in contact gebracht met verschillende
bedrijven en partijen. Met deze partijen zijn 1 op 1 gesprekken gevoerd over het meewerken aan de
creatie van de duif. Er zijn daarnaast verschillende kunstenaars en ontwerpers benaderd voor het
ontwerp van de installatie.
Uiteindelijk heeft de vormgever met deze input een Duif ontworpen, die momenteel wordt
gebouwd. In de zoektocht naar partners op het gebied van techniek, transport, aankleding, enzovoort
voor de opening zijn veel verenigingen, organisaties en individuen benaderd voor een samenwerking.
In eerste instantie door een vrijblijvend gesprek te voeren en mensen enthousiast te maken voor dit
project, dat nauw verbonden is aan de gemeentes. Juist omdat er in dit project veel mensen betrokken
moesten worden, was het van belang de grotere overkoepelende instanties te benaderen. Het bleek
hierin handig om contacten te hebben met mensen met een groot netwerk. Dit zijn ingangen die het
proces van het benaderen van mogelijke partners versnellen.
Dit bleek bij project Duif lastig, aangezien Nieuwe Helden geen contacten had in de
gemeentes waar het om ging. Andersom waren deze gemeentes niet op de hoogte van de stichting.
Hierdoor is er veel tijd en energie gestoken in het benaderen van potiele partners, zonder dat het altijd
iets opleverde. Dit risico is altijd gebonden aan de keuze voor het benaderen van mogelijke partners.
Er is altijd een kans dat je investeert in de contacten, zonder dat het resulteert in een samenwerking.
Traan
Een nog groter project dan Wij Varkenland, wordt project Traan in 2014. Dit project is Nieuwe Helden
momenteel aan het ontwikkelen binnen het stadkunstenaarschap van Lucas de Man in Den Bosch. Dit
project over het thema ‘eenzaamheid in de stad’ en de zoektocht naar ont-moeting nu en in de
toekomst bestaat uit zeven installaties in de vorm van ogen, die aan grote gebouwen in Den Bosch
komen te hangen. Aan zeven internationale kunstenaars is gevraagd een story off lonelyness te
maken. Deze zullen in de installaties worden gepresenteerd. Per ‘oog’ kan 1 man publiek naar binnen,
die met uitzicht over de stad, deze kunstwerken tot zich kan nemen. Deze kunstwerken zullen variëren
in discipline. Te denken valt aan geluidsfragmenten, schilderijen, dans, voordracht van gedichten
enzovoort. Daarnaast zal het project bestaan uit een theatervoorstelling en een zoektocht naar De
Stad van de Toekomst. De duur van het project in Den Bosch zal 40 dagen zijn. Hierna is het de
bedoeling het project in andere steden voort te zetten. Er lopen momenteel gesprekken met Los
Angeles en Tokio over residentiebezoeken.
Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereiding en het leggen van zoveel mogelijk
contacten en verbindingen rondom het project. Nieuwe Helden zoekt naar partners per onderdeel om
naast financiële of gekapitaliseerde steun ook raad en advies te krijgen in wie ze nog kunnen en
moeten spreken voor een mogelijke samenwerking. Er zijn al partners gevonden in: Coalitie Erbij,
Businessnetwerk Hermes, Centrum Beeldende Kunst, de Verkadefabriek, Gemeente Den Bosch
afdeling Cultuur en afdeling Welzijn, architectenbureau Twee Snoecken, het Zuidelijk Toneel en
jongeren werkplaats Solo’s.
Nieuwe Helden probeert alle partijen op hun eigen expertise aan te spreken en binnen een
overkoepelend thema een samenwerking aan te gaan in een voor hen onbekende omgeving. De
partners geven aan dit juist interessant te vinden. Er wordt gekeken naar een mogelijke koppeling van
wensen en behoeften. Doordat bijvoorbeeld Hermes elke twee jaar een grote conferentie organiseert
met een bekende spreker voor haar leden en publiek en dit in 2014 binnen het project Traan zal doen
ter waarde van €10.000 euro, hebben zij een andere setting en publiek en kan Nieuwe Helden via
Hermes de plannen voorstellen aan een selectie van belangrijke leden, die hen in de uitvoering van
het project kunnen helpen.
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ToGather
In februari 2013 is Nieuwe Helden het doorlopende project ToGather gestart in samenwerking met
Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. Met de gedachte ‘MaandagWerkdag’
organiseren zij iedere maandagavond van 18.00 tot 22.00 uur een vergaderavond voor professionals
uit verschillende sectoren. Alle partijen kunnen hier kosteloos een vergadertafel reserveren en met
elkaar vergaderen in een ruimte waar anderen ook aan het werk zijn. Ook is er 20 procent korting op
eten en drinken aan de bar.
Het doel hiervan is dat er een ont-moeting plaatsvindt tussen al deze creatieven uit
verschillende sectoren. Je elkaar kunt spreken, mee kunt denken met anderen, ideeën uit kunt
wisselen en ervaringen kunt delen. Hiermee wordt het netwerk van zowel Nieuwe Helden als andere
jonge creatieven uitgebreid en dit kan wellicht leiden tot vruchtbare samenwerkingen in de toekomst.
In het verleden heeft Nieuwe Helden eerder soortgelijke pogingen gedaan, alleen bleef het
toen vaak beperkt tot de culturele sector. In 2008 werd Meat & eat ontwikkeld. Een bijeenkomst
waarin jonge kunstenaars werden uitgenodigd om samen met Nieuwe Helden een maaltijd te nuttigen,
en ondertussen hun gedachten over kunst en ideeën voor projecten uit te wisselen, zonder dat dit tot
een concreet resultaat hoefde te leiden. Dit was voor Nieuwe Helden een manier om
generatiegenoten te spreken.
Vanaf begin 2010 organiseerden ze regelmatig Canvas@sundays, waarin ze de
zondagmiddag gebruikten om jonge kunstenaars in dezelfde ongedwongen sfeer en onder het genot
van een drankje te spreken. Tijdens deze maandelijkse informele bijeenkomst kregen creators de
mogelijkheid om elkaar te leren kennen en projecten te presenteren en zo elkaar wellicht te adviseren
of te ondersteunen.
ToGather wordt geleid door projectleider Merel van Huisstede. In eerste instantie heeft zij
iedere week verschillende mensen uit het netwerk van Nieuwe Helden uitgenodigd om te komen
vergaderen. Dit begon met veel mensen uit de kunstsector, maar heeft zich in de afgelopen maanden
steeds meer uitgebreid naar andere sectoren. Steeds meer mensen raakten op de hoogte van het
concept en steeds vaker werd de avond vanzelf vol geboekt. Het begon met Nieuwe Helden die
partijen opzocht en uitnodigde voor een gesprek in de Brakke grond. Nu worden De Man en Goedheer
op de hoogte gebracht van voor hun nog onbekende interessante bedrijven door anderen of melden
partijen zichzelf aan.
Het project ToGather belichaamd eigenlijk de gehele werkwijze van Nieuwe Helden en de
verbinding tussen Creators, Partners, Helden en Vrienden. De maandagavonden zijn een geschikte
manier om verbindingen te kunnen leggen. Het blijkt een succesvol concept waar mensen op af
komen, omdat het interessant is om het netwerken in een ongedwongen omgeving te combineren met
je eigen werkzaamheden/vergaderingen. Het werkt inspirerend om dit in een omgeving te laten plaats
vinden waar andere creatieven ook in overleg zijn.
De succesformule van de urban actions wordt ook hier deels toegepast: je kunt het beste van
elkaar leren kennen door samen iets doen. De mensen die op maandagavond naar De Brakke Grond
komen, hebben een doel. En dat is niet alleen maar het netwerken. Het doel is dat je gaat vergaderen
en mensen mee mag nemen. Je komt vrienden en collega’s tegen en zo ontstaat dat netwerken, die
ont-moeting vanzelf.
Dit vereist wel een goede aanpak. Nieuwe Helden heeft gemerkt dat het niet werkt om
mensen uit verschillende sectoren in 1 ruimte te zetten en ze te vragen om te gaan netwerken. Dit
blijkt lastig, omdat ze vaak niet dezelfde taal spreken en daarom niet uit zichzelf, zonder aanleiding
een gesprek met elkaar beginnen over mogelijke samenwerkingen. Daarom probeert Nieuwe Helden
er juist een activiteit aan te koppelen. Partijen worden in eerste niet zomaar uitgenodigd op de
maandagavond, maar met een specifieke vraag om vanuit hun expertise mee te denken over een
project binnen een overkoepelend thema bijvoorbeeld. Onbekende partijen benaderen om op de
maandagavond te komen vergaderen op die plek, levert niet zoveel op. Echter als je bekenden
uitnodigt om echt daar te komen om met Nieuwe Helden te praten, dan hebben ze er iets te zoeken
en komen ze wel. Dit heeft geresulteerd in het feit dat die partijen het zelf ook zijn gaan gebruiken om
vanuit eigen initiatief te komen om met anderen te praten. Zo worden de verbindingen gelegd.
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VI Vragenlijst culturele sector
A. De culturele instelling of netwerkorganisatie
1.
2.
3.
4.

Wie bent u en wat is uw functie bij de instelling/organisatie?
Wat doet de instelling/organisatie? Wat is de missie?
Wat is de rechtsvorm van de instelling/organisatie?
Wat is de verhouding tussen de verschillende leden/functies van/binnen de
instelling/organisatie? (hiërarchie, collectief enz.)
5. Wat is de doelgroep die de instelling/organisatie wil bereiken?
6. Wat is de bekendheid en zichtbaarheid van de instelling/organisatie binnen en buiten de
culturele sector?
7. Waarin onderscheidt de instelling/organisatie zich van anderen in de sector?
B. Cultureel ondernemerschap
1. Hoe zou u het cultureel ondernemerschap van de instelling/organisatie omschrijven?
2. Welke rol speelt het zoeken naar verbindingen met andere sectoren hierin?
3. Vanuit welke motivatie is de instelling/organisatie op zoek naar verbindingen tussen de
culturele en andere sectoren?
4. Hoe is deze focus/motivatie ontstaan?
C. Benadering potentiële partners
Wat is jullie werkwijze wat betreft het benaderen van mogelijke partners en het ontstaan van
de samenwerkingen? Hoe komen jullie in gesprek met deze partijen en wat bieden jullie ze
aan?
1. Naar wat voor partners zijn jullie op zoek als instelling/organisatie?
2. Op basis waarvan zoeken jullie partners? (overkoepelende doelgroep, thema enz.)
3. Op welke manier wordt er een inventarisatie gemaakt van de mogelijke partners en wie
doet dit? (vooronderzoek, inlezen, mensen spreken)
4. Op welke manier wordt het netwerk van de instelling/organisatie hiervoor ingezet?
5. Op welke manier worden de partijen vervolgens benaderd?
6. Op welke manier worden de gesprekken gevoerd en geprobeerd de partijen te overtuigen
van een partnerschap?
7. In hoeverre wordt hierin het voorbeeld van de werkwijze van andere
instellingen/organisaties in de culturele sector gebruikt ter inspiratie?
8. Wat werkt hierin wel?
9. Wat werkt hierin niet?
D. Samenwerkingen
1.
2.
3.
4.

Naar wat voor soort samenwerkingen wordt er gezocht?
Wat bieden jullie de partijen aan en wat vragen jullie terug?
Wat werkt wel in deze samenwerkingen?
Wat werkt niet in deze samenwerkingen?

E. Toekomst creatief ondernemerschap
Wat is uw visie op het uitbreiden van deze verbindingen in het cultureel ondernemerschap?
1. Wat is de meerwaarde van het leggen van verbindingen met andere sectoren voor de
toekomst van de culturele sector?
2. Wat zou er moeten gebeuren/veranderen om een succesvolle uitbreiding hiervan mogelijk
te maken?
3. Wat zijn initiatieven en houdingen met betrekking tot deze partnerschappen, die u ziet in
de culturele sector, die u goed of juist niet goed vindt?
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VII Vragenlijst andere sectoren
A. Het bedrijf of de organisatie
1.
2.
3.
4.

Wie bent u en wat is uw functie bij het bedrijf/de organisatie?
Wat doet het bedrijf/de organisatie? Wat is de missie?
Wat is de rechtsvorm van het bedrijf/de organisatie?
Wat is de verhouding tussen de verschillende functies binnen het bedrijf/de organisatie?
(hiërarchie, collectief enz.)
5. Wat is de doelgroep die het bedrijf/de organisatie wil bereiken?
B. Cultureel ondernemerschap
1. Wat verstaat u onder ondernemerschap?
2. Wat is het verschil met cultureel ondernemerschap?
C. Benadering potentiële partners
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hebben jullie ervaring met samenwerkingen met de culturele sector?
Waarom wel of niet? Wat is de motivatie achter die keuze?
Ambiëren jullie dit (meer) en waarom wel of niet?
Hoe ervaren jullie het imago van de culturele sector naar buiten toe? (bekendheid,
zichtbaarheid, toegankelijkheid, creativiteit enz.)
Hoe willen jullie als bedrijf/organisatie benaderd worden door organisaties uit de culturele
sector?
Wat stoort jullie in de benadering van de culturele sector naar jullie toe?
Wat zijn de goede dingen in de benadering die de aandacht trekken?
Vormt het verschil in taal/expertise van de verschillende sectoren een probleem voor een
samenwerking en gesprek? Hoe zou dit kunnen worden opgeheven?

D. Samenwerkingen
1. Welke vorm van samenwerkingen willen jullie aangaan of zijn jullie aangegaan?
2. Waar zijn jullie als bedrijf naar op zoek in de samenwerking met de culturele sector. Wat kan
de sector voor jullie betekenen/bijdragen?
3. Wat zijn de goede en slechte ervaringen in deze samenwerkingen? Waarom werkt een
samenwerking wel of niet?
E. Toekomst creatief ondernemerschap
1. Wat is de meerwaarde van het leggen van verbindingen met de culturele sector voor jullie
bedrijf/organisatie en sector?
2. Wat moet er gebeuren om meer samenwerkingen tussen sectoren in de toekomst te laten
slagen?
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