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Voorwoord 
 
Voor u ligt mijn masterscriptie ter afsluiting van mijn afstudeeronderzoek naar Fonds BKVB Live bij 
het Fonds BKVB.  
Toen  ik  bijna  een  half  jaar  geleden  aan  dit  onderzoek  begon  kreeg  ik  regelmatig  verbaasde 
reacties:  ‘het  Fonds  voor  wat?’,  ‘beeldende  kunsten,  vormgeving  en  bouwkunst,  BKVB’ 
antwoordde  ik  dan.  Nee,  natuurlijk  zou  ik  geen  kwalitatief  onderzoek  doen  bij  een  bank, 
verzekeringsmaatschappij of ziekenhuis. Vanuit mijn kunsthistorische achtergrond was de keus om 
een organisatie binnen de kunst‐ en cultuursector aan te schrijven vanzelfsprekend.  In die sector 
ligt mijn ambitie, interesse en zelfs passie. 
Inmiddels heb  ik veel studiegenoten, vrienden en vriendinnen zien worstelen met de allerlaatste 
mijlpaal  van  hun  academische  opleiding.  Het  schrijven  van  de masterscriptie moet  zeker  niet 
onderschat worden. Ik dacht altijd stressbestendig te zijn, maar die woorden neem ik terug. Toch 
kan ik u met een gerust hart vertellen dat ik van A tot Z met veel enthousiasme aan dit onderzoek 
heb gewerkt. De welbewuste keus om binnen mijn  interessegebied het onderzoek uit  te voeren 
heeft hier  in elk opzicht aan bijgedragen. Daarvoor ben  ik het Fonds BKVB zeer erkentelijk. Mijn 
dank gaat daarom allereerst uit naar Lex ter Braak en Christine Lindo die mij de mogelijkheid, de 
middelen maar vooral het vertrouwen gaven om het onderzoek te doen. Christine in het bijzonder 
omdat ze mij de afgelopen maanden met veel enthousiasme begeleid heeft.  
Ten tweede wil ik mijn afstudeerbegeleidster, Marja Gastelaars, hartelijk danken. Een begeleidster 
met een scherpe blik die mij, als dat nodig was, ook een hart onder de riem kon steken. Ook wil ik 
Jeroen Vermeulen bedanken voor zijn feedback en zijn begeleiding het afgelopen jaar.  
In dit bedanklijstje mogen de respondenten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek zeker niet 
ontbreken. De respondenten die mij op het Fonds, thuis of in hun atelier hartelijk ontvingen of die 
bereid waren om voor een interview naar de andere kant van Amsterdam te rijden. Ook wil ik alle 
(overige)  organisatieleden  van  het  Fonds  BKVB  bedanken  voor  hun  hulpvaardigheid  en 
vriendelijkheid.  
Tot  slot wil  ik  de  belangrijkste  personen  aan  de  zijlijn  bedanken: mijn  ouders. Mijn  vader  die 
ondanks zijn eigen stapels correctiewerk altijd klaar stond om feedback te geven op mijn stukken. 
Mijn  moeder  voor  haar  (mentale)  steun  en  medeleven.  Merci  infiniment  voor  jullie 
onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in een goede afloop. 
 
Laia Frijhoff 
Juli 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds BKVB Live: de snelweg naar subsidie 

3 



Samenvatting 
 
In dit onderzoeksrapport wordt  verslag uitgebracht  van  een  kwalitatief onderzoek naar  Fonds BKVB 
Live. Er  is onderzocht hoe de beoordelingsprocedure van een subsidie‐aanvraag verloopt, wanneer de 
aanvraag  een  Live‐karakter  toegekend  krijgt.  De  Live‐formule,  waarbij  de  aanvragers  hun  project 
volgens een bepaald format persoonlijk komen presenteren, staat tegenover de beoordelingsronde van 
de  reguliere  vergadering, waarbij  subsidieaanvragen  uitsluitend  op  dossier worden  beoordeeld.  De 
commissie van Live is naast een voorzitter en secretaris samengesteld uit reguliere commissieleden en 
gastcommissieleden Voor dit onderzoek zijn observaties gedaan bij Fonds BKVB Live en bij de reguliere 
vergadering en ook zijn commissieleden, organisatieleden en aanvragers geïnterviewd.  
Onder  het  Live‐karakter  worden  zowel  de  formele  als  de  informele  aspecten  van  een  presentatie 
begrepen. Bij de formele aspecten van de presentatie wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
formele  aspecten  zoals  ze  zijn  vastgelegd  door  het  Fonds  BKVB  (bijvoorbeeld  ruimte,  beschikbare 
techniek en tijd (snelheid) om de presentatie naar behoren uit te voeren) en anderzijds de invulling van 
de  formele  aspecten door de  aanvrager  (het  gebruik  van de  ruimte/techniek, het  aantal  aanvragers 
voor een subsidie, voorbereiding van de aanvraag en de uitwerking daarvan tijdens de presentatie, en 
het  gebruik  van  tijd).  Onder  informele  aspecten  van  de  presentatie  verstaan  we  hier  de 
persoonsgebonden factoren, zoals nervositeit, persoonlijke/emotionele betrokkenheid bij de aanvraag, 
de geestelijke of  lichamelijke gesteldheid van de aanvrager(s), en hun fysieke aanwezigheid. Het Live‐
karakter  is van  invloed op de overtuigingskracht van een presentatie en op de beeldvorming van het 
gepresenteerde plan/project. 
In tegenstelling tot de reguliere vergadering waar de behandeling van een aanvraag zich volledig achter 
de  schermen  afspeelt, wordt  er  bij  Fonds BKVB  Live  onderscheid  gemaakt  tussen  een  deel  vóór  de 
schermen (de presentatie) en een deel achter de schermen (de beoordelingsprocedure). De presentatie 
en  de  beoordelingsprocedure  worden  hier  samen  de  classificatie  genoemd.  Tijdens  de  presentatie 
vormen  commissieleden  zich aan de hand van de  formele aspecten  (de  informatie die de aanvrager 
levert)  en  de  informele  impressies  een  beeld  van  het  project/plan.  Vervolgens  wordt  in  de 
beoordelingsprocedure  aan  de  hand  van  de  beeldvorming  en  in  interactie  met  de  overige 
commissieleden invulling gegeven aan het eigen oordeel. Tenslotte komen de commissieleden tezamen 
tot een  eindoordeel. Ook het handelen  van de  commissie  in de  classificatie wordt  gekenmerkt door 
formele en informele kanten. Met formeel wordt enerzijds de formele rol van de commissie aangeduid 
en informeel de subjectieve/intuïtieve aspecten die in het handelen van de commissie een rol spelen. 
Volgens de bevindingen van dit onderzoek kunnen  in de beoordelingsprocedure drie nieuwe factoren 
worden  onderscheiden  die  mogelijk  een  sturende  rol  spelen  bij  de  totstandkoming  van  het 
eindoordeel,  namelijk  informele  impressies  (bij  de  presentatie),  snelheid  (in  de  classificatiefase)  en 
commissiegrootte (bij de beoordelingsprocedure). Ik benadruk mogelijk, omdat de bevindingen verder 
aanduiden  dat  er  uiteindelijk wel  degelijk  een weloverwogen  (professioneel)  eindoordeel  tot  stand 
komt. De reden hiervoor is dat commissieleden gebruik maken van een gestandaardiseerde procedure. 
Hierbij  worden  vaste  beoordelingscriteria  gehanteerd  en  bieden  een  voorzitter  en  secretaris 
ondersteuning  in  zowel de  vorming  van het persoonlijke oordeel  als de  vorming  van het  collectieve 
eindoordeel.  Vanuit  mijn  bevindingen  bezien  lijkt  in  de  oordeelsvorming  bij  Fonds  BKVB  Live  de 
gestandaardiseerde beoordelingsprocedure van groter belang te zijn dan bij de reguliere vergadering. 
Niet  alleen  omdat  gastcommissieleden  (die  nog  onbekend  zijn  met  de  beoordelingsprocedure) 
regelmatig  sturing  van de  voorzitter nodig hebben bij de  vorming  van hun eigen oordeel, maar ook 
omdat  informele  impressies  tijdens  de  presentaties  de  beeldvorming  daar  namelijk  sterk  kunnen 
beïnvloeden. Door de standaardisatie van de procedure kunnen deze  impressies naar de achtergrond 
verschoven worden en kan de informatie die van belang is om de artistieke kwaliteit van de aanvraag te 
beoordelen meer naar voren worden gehaald.  
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1.   Inleiding  
 
Een onderzoeksrapport over  een  verandertraject  in  een organisatie. Dat  vergt wel  enige uitleg. 
Welke organisatie, welke verandering? En welke  factoren en actoren  zijn daarbij betrokken? Dit 
hoofdstuk zal de achtergrond schetsen waartegen dit onderzoek is uitgezet. In paragraaf 1.1 zullen 
de werkzaamheden van de organisatie, het Fonds BKVB en de rol die de organisatie speelt  in de 
hedendaagse beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst uitgelegd worden. In paragraaf 1.2 komt 
het  initiatief  Fonds  BKVB  Live  aan  bod  waarbij  zowel  feitelijke  gegevens  als  de 
ontstaansgeschiedenis aan bod komen.  In de paragrafen 1.3 en 1.4 wordt de aanleiding  tot het 
onderzoek en de indeling van de belangrijkste betrokkenen toegelicht. In de laatste paragraaf vindt 
u de vraagstelling die als leidraad fungeert in het onderzoek en het onderzoeksrapport.  
 
1.1  Het Fonds BKVB 

 
Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB), opgericht in 1988, is 
‘de landelijke instelling voor subsidieverlening aan individuele beeldend kunstenaars, vormgevers, 
architecten  en  bemiddelaars.  De  doelstelling  van  het  Fonds  BKVB  is  de  bevordering  van  de 
kwaliteit  van  de  beeldende  kunst,  vormgeving  en  bouwkunst  in  Nederland.  Hoewel  het  Fonds 
BKVB  volledig wordt  gefinancierd  door  het Ministerie  van  OCW,  is  het  een  stichting met  een 
onafhankelijke  besluitvorming.  Van  het  totale  budget  van  het  Fonds,  is  85%  bestemd  voor 
individuele  subsidies.1 Alle  aanvragen  voor  een  subsidie worden  voorgelegd  aan onafhankelijke 
commissies.  Een  subsidie  kan  alleen  worden  toegekend  als  de  commissie  positief  adviseert. 
Doordat  de  commissieleden  deel  uit maken  ‐  of  nauw  betrokken  zijn  ‐  bij  de  wereld  van  de 
beeldende kunst, vormgeving of bouwkunst kan het Fonds BKVB  slagvaardig op  inhoudelijke en 
praktische ontwikkelingen in het vakgebied reageren.’2 
 
Het  Fonds  BKVB,  gesitueerd  in  een monumentaal  pand  aan  de  Brouwersgracht  te Amsterdam, 
bestaat uit een fondsbestuur (vier bestuursleden) en een fondsbureau (25 medewerkers). In 2007 
waren de medewerkers samen goed voor 19,4 fte. 
 
1.1.1 Subsidiemogelijkheden 

 
Kunstenaars  uit  de  drie  disciplines  kunnen  via  het  Fonds  in  aanmerking  komen  voor  een 
verscheidenheid  aan  subsidies/stipendia.  Sinds  2009  vallen  alle  subsidies  onder  de 
stimuleringssubsidies.  Stimuleringssubsidies  hebben  tot  doel  de  hedendaagse  beeldende  kunst, 
vormgeving  en  bouwkunst  op  verschillende  wijze  te  stimuleren.  Zo  zijn  er  basisstipendia  en 
productiesubsidies,  bedoeld  om  vrij  te  besteden  in  de  start  en  de  ontwikkeling  van  de 
beroepspraktijk.  Maar  ook  worden  er  startstipendia,  praktijksubsidies,  publicatiesubsidies  en 
zogenaamde  bijdragen  werkbudget  beschikbaar  gesteld.  Een  andere  vorm  van  subsidie  is  de 
subsidie  voor  ateliers  in  het  buitenland.  Daarnaast  zijn  er  nog  bemiddelaarssubsidies  (een 
dergelijke  subsidie  kan  worden  aangevraagd  door  critici,  theoretici,  beschouwers  en 
tentoonstellingsmakers).  Tenslotte  levert  het  Fonds  BKVB  onder  andere  een  financiële  bijdrage 
aan het TAX‐videoclipfonds en het Gamefonds in samenwerking met het Mediafonds.3  
 
 
                                                            

1Raad voor Cultuur, 2008, Basisinfrastructuur 1.0: Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, 
geraadpleegd 2 juni 2009, <http://www.cultuur.nl/adviezen_vervolg.php?id=4&advies=5361>  
2 Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, geraadpleegd 16 maart 2009, 
<http://www.fondsbkvb.nl/01_fondsbkvb/index.php> 
3 Gebaseerd op: Fonds BKVB Beleidsplan 2009‐2012; ‘De Kunstenaar Centraal’ Productie en reflectie in tijden van 
internationalisering, Veenman Drukkers, Rotterdam 2008 
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1.1.2 De reguliere aanvraag – en beoordelingsprocedure 
 

Aan elke aanvraagprocedure zijn voorwaarden verbonden. Dit geldt ook voor het indienen van een 
aanvraag  voor  een  basissubsidie  of  stimuleringssubsidie.  Die  voorwaarden  verschillen  per 
discipline. Zo moeten vormgevers bijvoorbeeld voor een bijdrage werkbudget tenminste twee jaar 
een  bachelor  opleiding  hebben  gevolgd  aan  een  TU  of HBO‐academie  voor  vormgeving.  In  alle 
andere  gevallen moeten  aanvragers  kunnen  aan  tonen dat  zij  tenminste  vier  jaar professioneel 
werkzaam zijn.4 Voor bemiddelaars die een bijdrage werkbudget willen aanvragen gelden andere 
voorwaarden: ‘Curatoren, critici, theoretici en beschouwers die een uitzonderlijke bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling en de stimulering van de hedendaagse beeldende kunsten, vormgeving en/of 
bouwkunst  in Nederland  kunnen  een  aanvraag  indienen, mits  zij  tenminste  2  jaar  aantoonbaar 
professioneel werkzaam zijn als bemiddelaar.’ In bijlage 1 vindt u een schematisch overzicht terug 
met alle subsidiemogelijkheden en de gestelde voorwaarden.  
 
Om een idee te geven welke voorwaarden er precies aan een aanvraag verbonden zijn en hoe een 
reguliere aanvraag‐  /beoordelingsprocedure globaal verloopt,  zal de aanvraag voor een  flexibele 
bijdrage werkbudget 5 als voorbeeld genomen worden. 
Een dergelijke aanvraag moet minimaal twee maanden en maximaal vier maanden voor ingang van 
de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend worden.6 Het formulier, het plan, 
de  motivering,  een  begroting  met  offertes  en  indien  van  toepassing  toezeggingen,  dienen 
vergezeld  te worden  van  documentatie7.  Aanvragers worden  geacht  dia’s  of  een  cd‐rom  in  te 
sturen met minimaal  10  en maximaal  20  afbeeldingen.  De  tekstuele  toelichting  bij  de  visuele 
documentatie  is  ook  beperkt  in  omvang.  Bij  vormgeving  geldt  maximaal  50  woorden  per 
afbeelding.  Daarnaast  dient  ook  een  documentatielijst  meegestuurd  te  worden  waarop 
aangegeven wordt uit welk  jaar het werk  is en tenslotte nog enkele andere formele documenten 
zoals een eventuele verblijfsvergunning of diploma. 
 
Als  de  aanvraag  aan  alle  voorwaarden  voldoet  kan  deze  beoordeeld  worden.  Dat  gebeurt  in 
vergaderingen waarin een vaste groep commissieleden aan de hand van vastgestelde criteria het 
plan  beoordeelt.  Er  zijn  verschillende  vaste  commissies  die  elk  een  andere  discipline 
vertegenwoordigen.  Commissieleden mogen  in  die  periode  zelf  geen  aanvraag  indienen.  In  de 
vergadering (voor in dit geval stimuleringssubsidies) wordt eerst de kwaliteit van het werk van de 
aanvrager beoordeeld. Vervolgens spreekt de commissie zich uit over het plan en  in de discussie 
weegt zij in onderlinge samenhang af of er een positief dan wel negatief advies over de aanvraag 
wordt  uitgebracht.  Bij  twijfel  over  de  kwaliteit  van  het  werk  of  het  projectvoorstel  kan  het 
cultureel  ondernemerschap  de  doorslag  geven  naar  een  positief  advies.  In  het  cultureel 
ondernemerschap  voor  vormgevers  wordt  bijvoorbeeld  het  volgende  meegewogen:  de 
onderzoekende en vernieuwende houding van de vormgever of de wijze waarop hij naar buiten 
treedt; mogelijke nevenactiviteiten van de aanvrager op publicitair, organisatorisch en didactisch 
gebied; allianties die de aanvrager aangaat om zijn ontwerpen geproduceerd te krijgen en/of zijn 
(multidisciplinaire) samenwerking met derden; en tenslotte de kwaliteit van de erkenning voor zijn 
beroepspraktijk.8  

                                                            

4 Bijdrage Werkbudget: Vormgeving, Fonds BKVB, geraadpleegd 5 juni 2009, 
<http://www.fondsbkvb.nl/subsidies/vormgeving/bijdrage_werkbudget.php> 
5 Een flexibele bijdrage werkbudget kan worden ingezet voor het uitwerken van een nieuw plan, een reis‐ of 
werkperiode in het buitenland, een cursus of (vervolg)studie in het buitenland of een kunstenaarsboek. (Bijdrage 
Werkbudget ‐ Procedureboek Fonds BKVB §2.2.6) 
6 Fonds BKVB – nieuwe regeling stimuleringssubsidies 1 (2009). Hoofdstuk V Artikel 28.2 
7 Fonds BKVB – nieuwe regeling stimuleringssubsidies 1 (2009). Hoofdstuk IV Artikel 20.1 
8 Toelichting aanvraagformulier bij regeling Stimuleringssubsidies §1.3 
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De  kwaliteit  van  het  werk  en  het  cultureel  ondernemerschap  worden  de  artistieke  prestaties 
genoemd van de aanvrager.9Ook is mogelijk dat een goed plan een negatief advies over het werk 
kan  compenseren.  In  een  aantal  gevallen  kan  besloten  worden  tot  een  atelierbezoek  als 
bijvoorbeeld blijkt dat het verschil van mening tussen commissieleden te groot is.10 Er gelden geen 
maximale bedragen als het gaat om projectsubsidies, maar de hoogte van de gevraagde subsidie 
en het belang van het project moeten wel tegen elkaar afgewogen worden.11 Negatieve adviezen 
dienen nader gemotiveerd  te worden. Hierin wordt de mening van de werkgroep over zowel de 
kwaliteit  van  het  werk  als  de  kwaliteit  van  de  erkenning  gegeven.  De  formuleringen  in  de 
motivering worden in de volgende vergadering eerst door de commissieleden goedgekeurd.12  
Er gelden dus duidelijke  richtlijnen en  voorwaarden  in de aanvraagprocedure. Ook  zijn er  vaste 
richtlijnen tijdens de reguliere vergaderingen om tot een weloverwogen oordeel te komen. Over 
de standaardisatie van de beoordelingsprocedure zal meer worden uitgelegd in hoofdstuk 2.   
  
1.2    Fonds BKVB Live  ‐ in het kort 
 
Het Fonds BKVB bestond  in 2008 alweer twintig  jaar: dat kon niet ongemerkt voorbij gaan. Deze 
keer was het idee niet om zoals in 2002 (tijdens de viering van het vijftienjarige bestaan) een grote 
tentoonstelling op te zetten, maar werd er gekozen voor een nieuw initiatief. Een manifestatie met 
een vernieuwend karakter. Het initiatief waar we over praten, kreeg de naam Fonds BKVB Live13. In 
het  voorjaar  van  2008  werden  hiervoor  de  eerste  bouwstenen  gelegd  zoals  in  de  volgende 
paragraaf  zal  worden  toegelicht.  In  september  2008  plaatste  het  Fonds  een  oproep  waarin 
vermeld  werd  dat  kunstenaars  de  kans  kregen  ‘een  droomplan,  een  plan  voor  een  bijzonder 
project of een ander goed idee’ in te dienen. Vanaf dat moment tot de sluitingsdatum (20 oktober 
2008) stroomden de aanvragen binnen.  
 

Aantal aanvragers  1021 
Formeel afgewezen14  6 
Aanvraag ingetrokken  127 
Totaal aantal behandelde aanvragen  888 

 
Figuur 1. Cijfers Fonds BKVB Live 2008/200915 

 
De oproep om een project of goed plan in te dienen was voor iedereen toegankelijk waardoor er in 
principe geen voorselectie  is geweest. Wel waren er voorwaarden aan verbonden om  te mogen 
aanvragen. Dit wordt  in het resultatenhoofdstuk op pagina 34 verder toegelicht. Na het  insturen 
van  de  aanvraag  voor  Fonds  Live werd  deze wel  of  niet  ontvankelijk  verklaard  (het  recht  om 
subsidie te mogen aanvragen). (Marbe 2009: 9) 
Fonds Live wijkt af van de conventionele vorm van subsidieaanvragen, waarbij een aanvraag voor 
één  van  de  eerder  genoemde  subsidies  via  een  aanvraagformulier  en meegestuurde  (visuele) 
documentatie wordt beoordeeld, uitgelegd in §1.1.2.  
Zoals de naam al doet vermoeden, worden kunstenaars geacht het ingediende plan of project ‘live’ 
te presenteren voor een commissie. De commissie bestaat ‐ los van de voorzitter en secretaris ‐ uit 
drie  commissieleden.  Dit  zijn  (in  wisselende  formatie)  oud‐commissieleden,  huidige 

                                                            

9 BKVB – nieuwe regeling stimuleringssubsidies 1 (2009). Hoofdstuk IV Artikel 26 
10 Beoordeling in de commissie ‐ Procedureboek Fonds BKVB §2.2.6 
11 Begroting  ‐ Procedureboek Fonds BKVB §2.2.6 
12 Behandeling aanvraag  ‐ Procedureboek Fonds BKVB §2.2.3  
13 In het rapport zal de naam Fonds BKVB Live afgewisseld worden met de namen Fonds Live of Live.  
14 Niet in behandeling genomen aanvragen. 
15 Bron: Marbe, N. 2009, How long does a jelly sculpture last?, Amsterdam, p.70 
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commissieleden  en  externe  commissieleden16.  In  het  vervolg  zal  er  gesproken  worden  over 
reguliere  commissieleden  (de  oud‐commissieleden  en  huidige  commissieleden)  en 
gastcommissieleden (de externe commissieleden). (zie ook §1.4)  
Door het ongekend hoge aantal aanvragen moest er afgeweken worden van het oorspronkelijke 
idee om alle presentaties  te  laten plaatsvinden  tussen 20 oktober 2008 en 20 november 2008 – 
gedurende  één  maand  elke  werkdag  presentaties.  Een  groot  deel  van  de  aanvragen  is  in 
oktober/november behandeld; het  resterende deel  is  in  januari  tot halverwege maart  (19 maart 
2009)  in  behandeling  genomen.17  Hieronder  vindt  u  een  overzicht  terug  met  de 
honoreringspercentages per discipline.  
 

Beeldende Kunst  Vormgeving  Bouwkunst 
Positief  226  Positief  59  Positief  24 
Negatief  457  Negatief  90  Negatief  32 
Totaal  683  Totaal  149  Totaal  56 
Honoreringspercentage 33%  Honoreringspercentage 50%  Honoreringspercentage 43% 

 
Figuur 2. Honoreringspercentage Fonds BKVB Live 2008‐200918 

 
Voor  een  uitgebreide  uitleg  wat  betreft  de  opzet  van  het  format,  de  samenstelling  van  de 
commissie en de pijlers van het format, verwijs  ik naar het begin van het resultatenhoofdstuk op 
pagina 34.  
 
1.2.1 Opzet van Fonds BKVB Live 
 
Voordat  in  het  theoretisch  kader  en  het  resultatenhoofdstuk  in  zal  worden  gegaan  op  de 
ontwikkeling  en  verloop  van  het  concept  en  de  maatschappelijke  context  waarin  Fonds  Live 
geplaatst kan worden, zal in deze paragraaf aandacht geschonken worden aan de eerste opzet van 
Fonds Live. 
Hoe  zou  het  zijn  om  die  ‘ambtelijke molen’  ‐  het  eindeloze  papierwerk waar  aanvragers mee 
geconfronteerd worden  ‐ achterwege  te  laten en kunstenaars op een  feestelijke en ongebonden 
manier centraal  te  stellen? Het centraal  stellen van de kunstenaar was  in het beleidsplan 2009‐
2012 al uitgebreid belicht.19 Na een aantal opties overwogen te hebben, werd het idee geopperd 
om een  initiatief op touw te zetten waar, zoals een organisatielid stelt, ‘kunstenaars ook  iets aan 
hadden’. Daarnaast had Lex  ter Braak  (directeur van het Fonds BKVB)  in de essaybundel Second 
Opinion aangegeven dat het Fonds met de gedachte speelde om de commissies open te breken en 
de buitenwereld ‘meer bij de kunst, of in ieder geval het Fonds te betrekken’, legt dit organisatielid 
uit. (Zie ook Ter Braak et al. 2007) 
In de eerste documenten die betrekking hebben op de uitwerking van het  (nog niet definitieve) 
idee stelt Ter Braak dat het Fonds  ‘al die  jaren er bewust voor gekozen heeft niet  in de publieke 
belangstelling  te willen  staan noch de  schijnwerpers op  zich  te willen  richten’. Het  twintigjarige 
bestaan van het Fonds vormde aanleiding tot een viering waarbij alle partijen direct of indirect bij 
het Fonds en de kunstproductie betrokken, zouden worden uitgenodigd. De eerste ontwerpschets 
hiervoor  lag  klaar  en  kreeg  de  werktitel  ‘Open  huis,  open  kaart’.  Niet  veel  later  werden  de 
richtlijnen en de naam echter aangepast: in april 2008 resulteerde dit in de voorlopige titel Fonds 
BKVB United. Het Fonds had het ontwerpbureau Thonik de opdracht gegeven de uitnodigingen te 

                                                            

16 De poule van externe commissieleden bestaat uit curatoren, verzamelaars, critici, beschouwers, geïnteresseerden in 
de hedendaagse kunsten etc.  
17 Gebaseerd op de nieuwsbrief (nr.14) van het Fonds BKVB 
18 Bron: Cijfers Fonds BKVB Live 2008/2009 
19 Fonds BKVB Beleidsplan 2009‐2012; ‘De Kunstenaar Centraal’ Productie en reflectie in tijden van internationalisering, 
Veenman Drukkers, Rotterdam 2008,  p.27 



maken. Hoewel met het woord united een  verbinding  tussen het  Fonds en gastcommissieleden 
werd gemaakt, leek het naar de buitenwereld toe wellicht te suggereren dat het Fonds anders niet 
united was. Bovendien had het Fonds altijd al met gastcommissieleden uit alle hoeken van het land 
gewerkt. Daarom werd, overigens op  aanraden  van  Thonik, de naam  veranderd  in  Fonds BKVB 
Live. 
De betekenis van het woord ‘Live’ werd in eerste instantie groots uitgemeten. Het ontwerpbureau 
wilde tribunes bij de presentaties betrekken en televisies plaatsen waarop je als toeschouwer kon 
zien wat zich binnen afspeelde. Ook was het oorspronkelijke  idee om het  land  in te trekken: ‘Een 
soort  van  bus  die  op  pleinen  ging  staan.  Zo  van  ‘het  Fonds  komt  naar  je  toe’,  stelt  een 
organisatielid. Dat bleek uiteindelijk niet het goede spoor. De gedachte was niet om een grootse 
publieke  campagne op  te  zetten maar  vooral om de potentiële aanvragers  te bereiken. De  titel 
Fonds  BKVB  Live  werd  wel  behouden.  Om  het  ‘live’  idee  te  blijven  suggereren  werden  op 
flatscreens  (met  bijbehorende  koptelefoon)  aan  de  buitenkant  van  de  presentatieruimte, 
interviews  vertoond  met  aanvragers  die  in  de  allereerste  dagen  hadden  gepresenteerd. 
Aanvragers die aan het wachten waren, commissieleden of andere geïnteresseerden die zich in het 
pand  bevonden,  konden  deze  filmpjes  bekijken.  Overigens  zonder  dat  het  de  presentatie  van 
andere aanvragers stoorde.  
Nu de titel, de definitieve opzet en de vormgeving gereed waren, konden de uitnodigingen de deur 
uit. Alle aanvragers die ooit subsidie aanvroegen, ontvingen een uitnodiging. Daar werd massaal 
op gereageerd: ‘het was nog niet de deur uit of de email‐inbox ontplofte ongeveer’. Van begin af 
aan werd er met groot enthousiasme op de oproep gereageerd. Daarnaast kregen ook alle media 
en vakbladen een persbericht toegestuurd met de aankondiging van Fonds Live en de oproep voor 
aanmelding.  ‘Daar  heeft  tot  mijn  stomme  verbazing  niemand  op  gereageerd,’  vertelt  het 
organisatielid,  ‘ik zat bij die telefoon maar er belde helemaal niemand’.  In de media werd weinig 
over het initiatief geschreven legt het organisatielid uit. ‘Net zoals een blad als BK‐informatie, die 
ons  altijd  heel  erg  volgen.  Achteraf  vroeg  niemand:  hoe  is  dat  nou  bevallen  deze  wijze  van 
aanvragen en beoordelen?’ Hoewel de oproep van het Fonds in de landelijke media wellicht weinig 
geproclameerd werd, bleken de uitnodigingen uiteindelijk zoveel aanvragen  te generen dat deze 
onmogelijk  in  20  dagen  beoordeeld  konden  worden.  Door  het  hoge  aantal  aanvragen  en  de 
enthousiaste  reacties  van  commissieleden  en  kunstenaars, werd  Fonds  Live  van  begin  tot  eind 
beschouwd als een geslaagd initiatief.  
 
1.3  Aanleiding 

 
Het  vernieuwende  karakter  van  Fonds  BKVB  Live  in  vergelijking  met  de  traditionele  dan  wel 
conventionele  selectieprocedure  van  subsidiering,  vormt  de  aanleiding  tot  dit  onderzoek.  Het 
succes van Fonds Live wekt de indruk dat er een grote vraag is naar dit soort subsidie‐initiatieven. 
Niet  alleen  krijgen  kunstenaars min  of meer  totale  vrijheid  om  een  nieuw  project  of  plan  te 
presenteren maar ook worden ‘belemmerende en ingewikkelde formulieren’ voortaan achterwege 
gelaten. 
Het  Live‐karakter waar  zowel  kunstenaars,  commissieleden  als  organisatieleden mee  te maken 
krijgen  tijdens de presentaties,  lijkt  in veel opzichten grensverleggend. Niet alleen de aanvrager 
maar  ook  de  commissie  verliest  immers  zijn  fysieke  anonimiteit.  De  commissie  worden 
blootgesteld  aan de  aanwezigheid  van de  aanvrager  en moet proberen  een oordeel  te  vormen 
zonder zich te laten leiden door emotie of sympathie. Voor aanvragers geldt dat zij een vorm van 
kwetsbaarheid moeten  tonen die  in de beoordeling  van  reguliere  subsidieaanvragen minder  (of 
niet) relevant is. Met kwetsbaarheid kan onder meer bedoeld worden dat de kunstenaar naast een 
financieel belang, ook baat heeft bij een goede eerste  indruk. Die  indruk kan bepalend zijn voor 
het  uiteindelijke  oordeel  dat  gevormd  wordt.  De  invloed  van  het  Live‐karakter  op  de 
totstandkoming van het oordeel zal daarom de kern vormen van het onderzoek. 
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In juli 2009 verscheen in opdracht van het Fonds het documentair essay over Fonds BKVB Live van 
schrijfster en publiciste Nausicaa Marbe.20 Marbe kijkt naar Live vanuit  journalistiek oogpunt en 
probeert  daar  eigen  conclusies  aan  te  verbinden.  Dit  onderzoeksrapport  probeert  Live  op 
wetenschappelijke  wijze  te  benaderen.  In  sommige  fragmenten  zullen  ongetwijfeld 
overeenkomsten  te  vinden  zijn  tussen  mijn  resultaten  en  het  essay  van  Marbe.  Als  ik  in  de 
resultaten  de  nadruk  wil  leggen  op  opmerkelijke  bevindingen  en  deze  bevindingen  ook  door 
Marbe  in haar essay benoemd  zijn, dan  zal dit  in de  tekst  kenbaar worden gemaakt. Overigens 
vloeien  alle  bevindingen  in  dit  onderzoeksrapport  voort  uit  mijn  eigen  observaties  en  de 
interviews.  
 
1.4 Betrokkenen ‐ Fonds BKVB Live 
 
Naar aanleiding van een aantal observaties en oriënterende gesprekken binnen de organisatie, heb 
ik er  in het begin van het onderzoek voor gekozen om de bij Fonds BKVB Live betrokkenen  in te 
delen in drie groepen. Uit deze drie groepen zijn ook de respondenten benaderd voor interviews.  
De organisatieleden, die een actieve rol spelen binnen de commissie van Live of bij de opzet van 
Live,  vormen  de  eerste  onderzoeksgroep.  In  tegenstelling  tot  de  commissieleden  worden  de 
voorzitter  en  secretaris  van  de  commissies  tijdens  het  onderzoek  gerekend  tot  de 
organisatieleden. De voorzitter en secretaris die in wisselende formatie de presentaties leiden, zijn 
namelijk nauw betrokken bij de reguliere werkzaamheden binnen het Fonds BKVB. De voorzitters 
voor  Fonds  Live,  zijn  tevens  voorzitter  van  één  van  de  commissies  stimuleringssubsidies.  De 
secretarissen voor Fonds Live zijn allen secretaris stimuleringssubsidies. 
De commissieleden vormen de tweede groep. Zoals eerder vermeld zijn de commissieleden voor 
Fonds BKVB Live afkomstig uit zowel verschillende disciplines als verschillende beroepsgroepen. Zij 
hebben een scherpe kijk op hedendaagse (bouw)kunst en vormgeving omdat zij ook actief zijn en 
ervaring  hebben  in  die  velden.  Zoals  uitgelegd  in  §1.2  wordt  er  onderscheid  gemaakt  tussen 
enerzijds  gastcommissieleden  en  anderzijds  (oude  en  huidige)  reguliere  commissieleden  die  al 
ervaring  hebben  opgedaan  in  de  beoordelingsprocedures  van  het  Fonds.  Hoewel  de  reguliere 
commissieleden  in dienstverband  zijn  van het  Fonds,  zijn bij dit onderzoek ook  commissieleden 
betrokken die geen vast dienstverband hebben waardoor voor het gemak alle commissieleden tot 
een aparte onderzoeksgroep gerekend worden.  
De aanvragers die een Live presentatie gehouden hebben vormen tenslotte de derde groep. Zij zijn 
ingedeeld  in vier categorieën: beeldende kunst, vormgeving, bouwkunst en  interdisciplinair. Voor 
het  gemak wordt  gedurende het onderzoek de  zakelijke  term aanvrager  gehanteerd.  Indien de 
benaming  kunstenaar  wordt  gebruikt,  dan  worden  daaronder  beeldend  kunstenaars,  (vrije) 
vormgevers en beoefenaars van de bouwkunst begrepen.21  
In  hoofdstuk  3,  de methodologie, wordt  uitgelegd  hoe  de  selectie  van  de  respondenten  heeft 
plaatsgevonden.  In het  resultatenhoofdstuk  zal  tenslotte het  initiatief  Fonds  Live  vanuit de drie 
onderzoeksgroepen toegelicht en becommentarieerd worden.  
 
1.5     Doelstelling en vraagstelling 
 
Bij aanvang van het onderzoek zijn de centrale vraag, bijbehorende deelvragen en een doelstelling 
ontwikkeld. De doelstelling is gericht op de descriptieve kant van Fonds BKVB Live. De theorie die 
in dit onderzoeksrapport aan mijn beschrijvingen gekoppeld wordt dient als mogelijke verklaring 
voor  datgene  wat  ik  als  onderzoeker  gezien  en  beschreven  heb.  Boeije  stelt  dat  ‘een  enkel 
onderzoeksproject  geen  complete,  sociale  theorie  oplevert, maar wel  een  set  van  theoretische 
veronderstellingen kan ontwikkelen.’ (Boeije 2006: 44) Het doel is als volgt geformuleerd:  

                                                            

20 Marbe, N. 2009, How long does a jelly sculpture last?, Amsterdam 
21 Fonds BKVB – Nieuwe Regeling Stimuleringssubsidies 1 (2009), Artikel 1 lid i  
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HHeett  bbeelliicchhtteenn  vvaann  ddee  pprroocceessssuueellee  kkaanntt  vvaann  ddee  bbeeoooorrddeelliinnggsspprroocceedduurree  vvaann    

FFoonnddss  BBKKVVBB  LLiivvee  eenn  ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  eeeenn  lliivvee‐‐pprreesseennttaattiiee  oopp  ddee  bbeeoooorrddeelliinnggsspprroocceedduurree  vvaann  eeeenn  
ssuubbssiiddiiee‐‐aaaannvvrraaaagg  iinnzziicchhtteelliijjkk  mmaakkeenn..  

 
Het  eerste  deel  van  de  doelstelling  is  vooral  gericht  op  beschrijving  en  het  tweede  deel  op 
beschrijving  en  verklaring. Ook  is  de  beoordelingsprocedure  van  Fonds  Live  vergeleken met  de 
reguliere  beoordelingsprocedure.  Vanwege  tijdgebrek  is  er  geen  systematische  vergelijking 
gemaakt  tussen  beide  beoordelingsprocedures. Uitsluitend  commissieleden  en  organisatieleden 
zijn  bevraagd  over  dit  verschil.  Er wordt wel  een  vergelijking  getrokken, maar  niet  vanuit  het 
perspectief  van  de  onderzoeker.  Omdat  aanvragers  niet  bij  beoordelingsprocedures  betrokken 
worden, zijn ze verder niet bevraagd over het verschil.  
Vanuit een etnografische onderzoeksbenadering  is geprobeerd om het  initiatief Fonds BKVB Live 
zo  adequaat  mogelijk  te  beschrijven.  Tijdens  het  onderzoek  heb  ik  gebruik  gemaakt  van 
kwalitatieve  onderzoeksmethoden:  een  documentanalyse,  halfgestructureerde  interviews  en 
ongestructureerde observaties. De focus ligt op verkenning van het onderzoeksonderwerp ‐ Fonds 
BKVB Live. De kwalitatieve benadering van het onderzoek heeft het voordeel dat de opvatting en 
mening van betrokkenen uit de drie onderzoeksgroeperingen wordt verduidelijkt.  (Zie wederom 
hoofdstuk 3) 
 
Het  onderzoek  is  naast  dit  etnografische  perspectief  gegrond  in  een  inductieve 
onderzoeksbenadering, dat wil zeggen dat eerst de gegevens verzameld worden en dat na afloop, 
aan  de  hand  van  deze  dataverzameling  en  de  data‐analyse,  de  theoretische  basis  van  het 
onderzoek wordt ontwikkeld. (Saunders et al. 2004: 89) Zie hoofdstuk 3: methodologie.  Inductief 
onderzoek kan  tot gevolg hebben dat een aanpassing van de vraagstelling noodzakelijk  is omdat 
gedurende het onderzoek nieuwe bevindingen, ook een nieuwe vraag vereisen. Zo’n aanpassing 
heeft zich tijdens dit onderzoek ook voorgedaan. De centrale vraag en de doelstelling zijn hetzelfde 
gebleven, maar de deelvragen  zijn door nieuwe  inzichten die  ik opdeed aangepast. De  centrale 
vraag luidt als volgt:  
 

HHooee  vveerrlloooopptt  ddee  bbeeoooorrddeelliinnggsspprroocceedduurree  ((11)),,  ooookk  wweell  hheett  ccllaassssiiffiiccaattiieepprroocceess  ((22)),,  
  wwaannnneeeerr  ssuubbssiiddiiee‐‐aaaannvvrraaggeenn  eeeenn  LLiivvee‐‐kkaarraakktteerr  ttooeeggeekkeenndd  kkrriijjggeenn??  

 
Toelichting:  

(1) Beoordelingsprocedure  is  in  de  Van Dale  alleen  terug  te  vinden  onder  het  begrip  procedure  en 
wordt als volgt gedefinieerd22:  
procedure  (de;  ‐s) 1 manier van doen, optreden, methode;  ‐ ook als  tweede  lid  in samenst. als de 
volgende, waarin het eerste lid een (complexe) handeling enz. noemt: beoordelingsprocedure 
Vanuit deze definitie én vanuit de observaties bezien zal het begrip beoordelingsprocedure  in dit 
onderzoek ‘het groepsproces om tot een beoordeling te komen’ omvatten.  

(2) Met  het  begrip  classificatie wordt  ‘het  onderzoeken  en  beoordelen  van  klanten  (in  dit  geval  de 
individuele aanvragers) voor handelingskeuzen’ bedoeld. (Gastelaars 2006: 92)  

 
De  eerste  drie  onderstaande  deelvragen  leveren  antwoorden  op  die  bijdragen  aan  het 
beantwoorden  van  de  centrale  vraag.  De  vierde  vraag  heeft  niet  direct  betrekking  op  het 
beantwoorden van de centrale vraag omdat deze toegespitst  is op Fonds BKVB Live. Toch kan de 
vierde  deelvraag wel  van  nut  zijn  om  de  organisatie meer  inzicht  te  verschaffen  in  verschillen 
tussen beide beoordelingsprocedures en eventueel aanknopingspunten voor verbetering bieden.  
 
 

                                                            

22 Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14de druk herziene uitgave 2008 Utrecht/Antwerpen 
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  Wat zijn de karakteristieken van een Live‐presentatie? Wat zijn de karakteristieken van een Live‐presentatie? 

  Hoe reflecteren betrokken organisatie‐ en commissieleden bij de beoordelingsprocedure op Hoe reflecteren betrokken organisatie‐ en commissieleden bij de beoordelingsprocedure op 

de invloed die formele en informele aspecten (1) van een Live‐presentatie uitoefenen op de de invloed die formele en informele aspecten (1) van een Live‐presentatie uitoefenen op de 

beeldvorming (2)? beeldvorming (2)? 

  Hoe verloopt de rolverdeling van commissieleden, voorzitters en secretarissen tijdens de Hoe verloopt de rolverdeling van commissieleden, voorzitters en secretarissen tijdens de 

presentaties en beoordelingsprocedures van Fonds BKVB Live? presentaties en beoordelingsprocedures van Fonds BKVB Live? 
 Welke verschillen bestaan er volgens de organisatie‐ en commissieleden tussen Fonds BKVB Welke verschillen bestaan er volgens de organisatie‐ en commissieleden tussen Fonds BKVB 

Live en de reguliere vergadering in de totstandkoming van het eindoordeel (2)? Live en de reguliere vergadering in de totstandkoming van het eindoordeel (2)?

  
Toelichting:  

(1) Tijdens  het  onderzoek  bleek  dat  het  voor  een  goed  begrip  en  inzicht  in  de  feitelijke 
beoordelingsprocedure van Fonds Live noodzakelijk was een beeld te schetsen van de  formele en 
informele aspecten van de Fonds Live presentaties. Met formeel doel ik op de aspecten die voor het 
moment vastgelegd zijn: de richtlijnen die het Fonds hanteert omtrent de aanvraagprocedure en de 
presentaties van Live maar ook de invulling van deze richtlijnen door de aanvrager. (Bijvoorbeeld de 
voorbereiding van een presentatie of de uitwerking van een aanvraag.) Informele aspecten hebben 
een wat meer gelaagde kern. Met informeel doel ik hier op alle aspecten die niet samenhangen met 
de  voorwaarden  en  richtlijnen.  Voorbeelden  hiervan  zijn  persoonlijke  en  persoonsgebonden 
aspecten tijdens een Live‐presentatie (bijvoorbeeld emotionele betrokkenheid).  
Daarnaast  kunnen  formele  en  informele  aspecten  ook  een  rol  spelen  in  het  handelen  van  de 
commissie tijdens de classificatie.  Informeel verwijst dan naar het subjectieve/intuïtieve handelen 
van de commissie en alle overige aspecten die niet volgens de officiële richtlijnen tot stand komen.  

(2) Ik maak  in  dit  onderzoeksrapport  onderscheid  tussen  de  beeldvorming,  het  eigen  (persoonlijke) 
oordeel en het eindoordeel. Met beeldvorming refereer  ik aan het beeld van een aanvraag dat bij 
een  commissielid  geleidelijk  ontstaat  tijdens  het  aanschouwen  van  de  Live‐presentatie.  Naar 
aanleiding van de beeldvorming ontwikkelt het commissielid een eigen oordeel. Dit kan zich tijdens 
de  beoordelingsprocedure  nog  verder  ontwikkelen.  In  de  beoordelingsprocedure  komt  tenslotte 
ook het eindoordeel tot stand.  



2.  Theoretisch Kader          
 
In het voorgaande hoofdstuk heeft u onder andere kunnen  lezen wat de voornaamste taken van 
het Fonds BKVB zijn, hoe Fonds Live ontstaan is en hoe het initiatief zich verder heeft ontwikkeld. 
Dit hoofdstuk zal het onderzoek  in een theoretisch kader plaatsen. Allereerst zal  in paragraaf 2.1 
toegelicht  worden  hoe  een  organisatie  als  het  Fonds  BKVB  geclassificeerd  kan  worden  en  in 
paragraaf  2.2  wordt  het  besluitvormingsproces  in  de  beoordelingsprocedure  toegelicht. 
Vervolgens wordt in 2.3 inzicht gegeven in de typering van de organisatiestructuur en –cultuur van 
het Fonds BKVB. In paragraaf 2.4 komt de maatschappelijke context van Fonds BKVB Live aan bod 
en  tenslotte  zullen  in  de  laatste  paragraaf,  2.5,  enkele  initiatieven  behandeld  worden  die 
vergelijkbaar zijn met het format van Live.  
 
2.1   Professionaliteit op organisatieniveau  
 
Hoe zou een organisatie als het Fonds BKVB precies gedefinieerd kunnen worden? Daarvoor wil ik 
eerst kort de rol van de betrokkenen  in dit onderzoek toelichten. Als we de betrokkenen tot het 
Fonds  BKVB  grofweg  in  drie  lagen  opdelen  dan  kunnen  we  onderscheid  maken  tussen  de 
organisatieleden,  de  commissieleden  en  de  aanvragers:  de  onderzoeksgroepen  die  eerder 
benoemd  zijn.  Hoewel  de  laatste  groep  niet  uit  vaste  leden  bestaat,  dragen  zij  net  als  de 
commissieleden en de organisatieleden, wel bij aan het doel van de organisatie  (kort gezegd  ‘de 
bevordering van de kwaliteit van de kunsten in Nederland’). Bovendien is de organisatie voor een 
zinvol bestaan ook afhankelijk van aanvragers. Toch worden aanvragers  in deze paragraaf buiten 
beschouwing  gelaten  omdat  zij  ‘externe  beïnvloeders’  zijn.  Verderop  zullen  aanvragers  ook 
getypeerd worden als ‘klanten’. De organisatiestructuur van het Fonds heeft, zoals hieronder en in 
§2.3  verder  toegelicht  wordt,  betrekking  op  ‘interne  beïnvloeders’:  de  organisatieleden  en 
commissieleden. (Mintzberg 1991: 107)    
Mintzberg ontwikkelde een (zoals hij zelf noemt ‘enigszins arbitrair’) classificatieschema met zeven 
typen organisaties.  (Mintzberg 1991: 101) Eén van die  typen  is de professionele organisatie. Hij 
stelt  dat  de  professionele  organisatie  voor  haar  functioneren  afhankelijk  is  van  de 
vakbekwaamheid en de  kennis  van de uitvoerende professionals. De diagnose die professionals 
leveren  is  een  fundamentele  maar  nauwkeurig  omschreven  taak.  Er  wordt  getracht  een 
gestandaardiseerde dienst  te  leveren.  (Mintzberg 1991: 181,184) Mintzberg’s uitwerking van de 
professionele  organisatie  biedt  handvatten  om  de  rol  van  professionals  in  een  organisatie  te 
begrijpen. Een typering van Gastelaars, de professionele dienstverlenende organisatie, sluit in veel 
opzichten aan bij de professionele organisatie van Mintzberg. (Gastelaars 2006: 18) Toch moeten 
deze  typeringen  enigszins  genuanceerd worden  –  voordat we  de  vergelijking  trekken met  het 
Fonds  BKVB  –  omdat  de  professionals  in  deze  organisatietypen  veelal  werkzaam  zijn  in 
ziekenhuizen,  universiteiten  of  sociale  hulpverleningsinstanties.  De  werkvloer  van  dit  soort 
organisaties wordt overwegend door hoog opgeleide professionals bevolkt en hun professionele 
kwaliteiten zijn doorgaans sterk persoonsgebonden. Hoewel  ik de commissieleden van het Fonds 
in het vervolg  zal  typeren als professionals,  is het verschil  tussen professionals  in bovenstaande 
typeringen en tussen die van het Fonds, dat de eersten vaak zelf een ingreep doen in de toestand 
van de klant. Omdat het Fonds BKVB niet  in elk opzicht aansluiting vindt bij deze typering, zal  ik 
ook een vergelijking trekken met de selectiebureaucratie. (Gastelaars 2006: 24) 
Voordat  ik hier op  inga,  is het nuttig om met behulp  van Mintzberg  kort  toe  te  lichten hoe de 
commissieleden  binnen  het  Fonds  te werk  gaan.  Zoals  uitgelegd  proberen  professionals  in  een 
professionele organisatie een gestandaardiseerde dienst te  leveren. Binnen de werkwijze van het 
Fonds geldt dat  commissieleden aan de hand  van  vastgestelde beoordelingscriteria en een  vast 
verloop  van  beoordelingsprocedures,  waarin  de  aanvragen  dus  op  gestandaardiseerde  wijze 
behandeld worden, tot een eindoordeel proberen te komen. Mintzberg legt uit dat de procedures 
waar de professionals gebruik van maken, hoewel goed gedefinieerd, moeilijk zijn aan te leren. Het 
komt  regelmatig  voor  dat  er  tijdens  een  dergelijke  procedure  een  situatie  ontstaat  die  zowel 
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stabiel  als  complex  is.  (Mintzberg  1991:  187)  Die  complexiteit  zien  we  ook  terug  in  de 
beoordelingsprocedure waarbij uiteindelijk meer aspecten een rol spelen dan het  toepassen van 
de (standaard) beoordelingscriteria. (Zie de slotanalyse, p. 62)  
 
De  typering selectiebureaucratie kan middels het voorbeeld van de  reguliere aanvraagprocedure 
van het Fonds BKVB uitgelegd worden. Zoals  in de  inleiding  toegelicht werd, dient de aanvrager 
een  aanvraagformulier  en  bijbehorende  documentatie  in,  waarna  het  in  de  vergadering 
beoordeeld wordt, zonder dat de aanvrager hierbij aanwezig  is. De aanvrager heeft de plicht om 
volledige en  juiste  informatie ter beschikking te stellen aan de organisatie. Het Fonds BKVB biedt 
de aanvrager een besluitvormingsproces aan dat volgens wettelijke regels verloopt. Dit voorbeeld 
illustreert de manier waarop een procedure van de selectiebureaucratie verloopt: een procedure 
volgens wettelijke regels en de klant als informatieleverancier. Interessant aan de karakteristieken 
van  de  selectiebureaucratie  is  dat  de  aanvrager  vanuit  dit  perspectief  alleen  een 
‘informatieleverancier’  is  en  vervolgens  overgeleverd  is  aan  een  procedure  (de 
beoordelingsprocedure)  ‘tot en met de mogelijkheid van bezwaar en beroep’.  (Gastelaars 2006: 
18).  In  feite  is  het  Fonds,  en  ieder  ander  fonds  dat  op  dezelfde  manier  opereert,  dus  een 
combinatie  van  een  selectiebureaucratie  en  een  professionele  dienstverlenende  organisatie:  de 
klant  levert  de  informatie  aan,  die  informatie wordt  door  professionals  op  gestandaardiseerde 
wijze beoordeeld  (de klant blijft daarbij buiten beeld) en aan het eind van de procedure, als de 
diagnose vastgesteld is, is er voor de klant de mogelijkheid tot bezwaar.  
Tijdens de besluitvorming worden geen uitzonderingen worden gemaakt. (Ook dit grijpt terug naar 
de  gestandaardiseerde  dienst  waar  Mintzberg  over  spreekt.)  Ondanks  dat  de  aanvrager 
bestempeld wordt als  informatieleverancier en zelf niet fysiek aanwezig  is  in het primaire proces, 
gaat het niet om een geheel  ‘anonieme afnemer’  ‐ de naam van de kunstenaar  is uiteraard wel 
bekend ‐ maar om een (kwetsbaar) ‘geval’. Kwetsbaar in de betekenis dat een kunstenaar die een 
reguliere aanvraag indient niet weet of de informatie die hij levert wel op waarde wordt geschat of 
dat  er  rekening wordt  houden met  zijn  beleving  of  eigen  verhaal. Omdat  de  professionals  het 
oordeel achter de schermen vellen en de aanvrager daarbij buiten beeld blijft, blijft het voor de 
aanvrager  vaak  onduidelijk wanneer  hij  of  zij  op  de  hoogte wordt  gesteld  van  het  besluit.  De 
aanvrager moet wachten op de diagnose. Dit  laatste verwijst naar het primaire proces van zowel 
een professionele dienstverlenende organisatie als een selectiebureaucratie waar het besluit zich 
eveneens ´buiten het gezichtsveld van de klant voltrekt’. (Gastelaars 2006: 142, 148, 149)  
 
Tot dit punt  is  getracht duidelijk  te maken hoe de werkzaamheden  van het  Fonds BKVB  vanuit 
theoretische  inzichten omschreven  kunnen worden. De procedure en de  rol  van de  klant  (zoals 
hierboven  kort uitgelegd  in de  reguliere  aanvraag‐  en beoordelingsprocedure),  vertonen  echter 
veel  verschillen  met  de  procedure  van  Fonds  BKVB  Live.  Voor  een  goed  begrip  van  de 
wisselwerking tussen de organisatie en de aanvrager is het allereerst van belang om ‘de gang van 
de klant’ in het primaire proces uit te diepen. Gastelaars maakt daarvoor onderscheid in vier fases: 
werving, selectie, classificatie en  transformatie.  (Gastelaars 2006: 84‐98)    In het geval van Fonds 
Live speelt de eerste fase, de werving van de klant, een kleine rol. Vermeldenswaard bij deze fase 
is de  via de media  verspreide oproep om  aanvragers  te  ‘werven’. Hier bleek uiteindelijk weinig 
respons op te komen. Opvallend is dat een groot deel van de Fonds Live aanvragers afkomstig was 
uit de eigen netwerken, aangezien  iedereen die ooit een aanvraag  ingediend had een uitnodiging 
kreeg  voor  Live.  Dit wordt  gezien  als  een  informeel  selectiesysteem  en  het  brengt  ons  tot  de 
tweede fase: de selectie. Dat wil zeggen de selectie van klanten. Deze fase voltrekt zich achter de 
schermen.  De  voorwaarden  om  te  mogen  aanvragen  zijn  een  middel  om  de  aanvragers  te 
selecteren die voor een subsidie in aanmerking komen. Bij professionele dienstverleners weegt de 
selectie vaak zwaar, maar ook schuiven selectie en classificatie nogal eens ineen, stelt Gastelaars. 
(Gastelaars  2006:  91,92)  De  classificatiefase  kan worden  gedefinieerd  als  het  onderzoeken  en 
beoordelen van klanten voor handelingskeuzen. De commissievergaderingen van het Fonds BKVB 
kunnen – vanuit deze definitie bezien – gecategoriseerd worden als de classificatiefase. De eerste 
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selectie  vindt  vóór  de  vergadering  plaats  door  het  opstellen  van  voorwaarden  om  te  mogen 
aanvragen.  Vervolgens wordt  elke  (toegelaten)  aanvraag  behandeld  via  een  gestandaardiseerd 
proces  van  classificatie.  Die  standaardisatie  kenmerkt  zich  door  de  toepassing  van  vaste 
beoordelingscriteria  en  het  aantrekken  van  een  voorzitter  en  secretaris  die met  hun  kennis  en 
vaardigheden de procedure in goede banen moeten leiden.  
Tenslotte  wordt  in  de  classificatiefase  aandacht  besteed  aan  de  inbreng  van  klanten  (de 
aanvragers). (Gastelaars 2006: 92) Die inbreng verschilt aanzienlijk. Op dit punt grijp ik weer terug 
op de verschillen tussen de reguliere aanvragen en de Live aanvragen. De inbreng van aanvragers 
in de reguliere vergadering is afhankelijk van de hoeveelheid (en kwaliteit) van de schriftelijke (en 
visuele) documentatie die zij indienen. Bij Fonds Live geldt echter dat de inbreng niet gebaseerd is 
op  indirecte  schriftelijke  documentatie, maar  op  directie  interactie met  de  aanvrager  zelf.  De 
inbreng  van  de  aanvrager  typeer  ik  als  een  samenvoeging  van  formele  aspecten  en  informele 
aspecten  van  de  presentatie.  Samen  geven  zij  vorm  aan  het  Live‐karakter.  (Zie  §1.5)  De 
classificatiefase zou in dat opzicht opgedeeld kunnen worden in een deel vóór de schermen en een 
deel achter de schermen, terwijl de classificatie tijdens de reguliere procedure zich volledig achter 
de  schermen  afspeelt. De  formele  en  informele  impressies die  zich  voor de  schermen  afspelen 
kunnen van invloed zijn op de ‘ingreep’ die wordt gedaan door de professionals in het laatste deel 
van de classificatiefase: de toekenning of afwijzing. (Gastelaars 2006: 67, 68) Hoewel geprobeerd 
wordt om de beoordelingsprocedure  te standaardiseren en professionals zich hierbij, voor zover 
mogelijk, rationeel dienen op te stellen, is het onmogelijk om de beoordeling van een aanvraag, of 
het  nu  een  reguliere  aanvraag  betreft  of  een  Live  aanvraag,  via  een  ‘computergestuurde 
beslisboom’ tot stand laten komen. (Gastelaars 2006: 65) In het vervolg zal de term standaardisatie 
aangehouden  worden,  maar  wel  moet  benadrukt  worden  dat  het  om  een  vorm  van 
standaardisatie  gaat  die  voor  dat  moment  geldig  is.  Bij  Live  spelen  namelijk  andere 
beoordelingscriteria  een  rol  dan  bij  de  reguliere  vergadering.  Bovendien  wordt  deze  fase 
gekenmerkt  door  een  zware  professionele  inslag,  waarbij  professionals  door  middel  van 
gestandaardiseerde  criteria  maar  juist  ook  door  terug  te  vallen  op  hun  eigen  kennis  en 
vakbekwaamheid  samen  tot  een  oordeel  te  komen.  (Mintzberg  1991:  181).  Een  ‘poging  tot 
standaardisatie’  is  in  deze  context  wellicht  aannemelijker.  Over  de  rol  van  professionele 
kwaliteiten  en  rationaliteit  in  de  beoordelingsprocedure  zal  in  de  volgende  paragraaf  dieper 
worden ingegaan. 
In  de  laatste  fase,  de  transformatie,  gaat  tenslotte  het  feitelijk  proces  van  dienstverlening  van 
start.  In  principe  eindigt  de  dienstverlening  van  het  Fonds  BKVB  al  bij  de  classificatiefase:  het 
honoreren of  afwijzen  van een  aanvraag. Tegelijkertijd  kan de  afhandeling  van een  aanvraag  in 
samenwerking  met  de  aanvrager  ook  beschouwd  worden  als  een  dienstverlenend  proces 
waardoor de transformatiefase hier deels met de classificatiefase samenvalt.  
 
2.2  Het individuele besluitvormingsproces 
 
In het begin van de vorige paragraaf werd al uitgelegd hoe Mintzberg de professionele organisatie 
typeert maar  ook  gelijk waar  de  nuances  liggen  in  relatie  tot  de  professionals  van  het  Fonds. 
Mintzberg stelt dat professionals in feite werken middels een gestandaardiseerde procedure, maar 
dat  zij  nooit  op  precies  dezelfde  wijze  hun  kennis  en  vaardigheden  toepassen,  hoe 
gestandaardiseerd de  kennis  en  vaardigheden ook moge  zijn. Het  eigen oordeel  speelt  daarom 
vaak een rol. (Mintzberg 1991: 182) Hoe komt zo’n eigen oordeel dan precies tot stand? Volgens 
Gastelaars hebben professionals bepaalde vermogens nodig ‘om een beslissing naar behoren uit te 
voeren’. Deze vermogens worden aangeduid met de term ‘deliberatievaardigheden’. Aan de hand 
van  de  informatie  die  de  aanvrager  indient, wordt  de  informatie  beoordeeld  ‘in  het  licht  van 
verschillende  afwegingen  en  opties’.  Tenslotte wordt  getracht  een weloverwogen  beslissing  te 
nemen.  (Gastelaars  2006:  115)  Gastelaars  licht  toe  dat  de  vaardigheden  in  principe  bij  elk 
classificatieproces centraal staan en dat het  in alle gevallen gaat om  ´zorgvuldig denkwerk onder 
druk´. Dit  laatste  is een opvallend punt als we het voorbeeld van de beoordelingsprocedure (het 
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deel  van  de  classificatie  dat  achter  de  schermen  plaatsvindt)  van  Fonds  Live  aanhalen. 
Commissieleden moeten  in korte tijd tot een beslissing komen die gebaseerd  is op de  informatie 
die  de  aanvrager  aanlevert. Gastelaars  stelt  verder  dat  juiste  en  volledige  informatie  vaak  ook 
afhankelijk is van de kwaliteiten van de interacties. Dit worden relationele aspecten genoemd. De 
presentaties van Live – de  interactie met de aanvrager – bepalen dus  in sterke mate het verloop 
van  de  beoordelingsprocedure.  Er wordt  dus  een  goede  dosis  rationeel  denkvermogen  van  de 
commissieleden verwacht. Niet alleen tijdens de beoordelingsprocedures van Fonds Live maar ook 
tijdens de reguliere beoordelingsprocedures. Maar kan een besluit (of oordeel) op zuiver rationele 
wijze  tot  stand  komen? Herbert  Simon  claimt  van niet.  In de  jaren  vijftig onderzocht  Simon de 
theorie  van  objectieve  rationaliteit  die  ten  grondslag  lag  aan  vele  traditionele  analyses  op  het 
gebied  van  economie  en management.  Besluitvorming,  of  het  nu  in  bestuur, management  of 
psychologie  is, vormde nagenoeg altijd de kern van zijn onderzoeken. Simon verwierp normatief 
geïnspireerd  onderzoek  en  gaf  de  voorkeur  aan  descriptief  onderzoek  gebaseerd  op  gedrag, 
aangeduid met de term begrensde rationaliteit. (Simon, geciteerd in Miller 1989: 44) Hiermee stelt 
hij  dat  een  individu  –  bij  het  nemen  van  beslissingen  –  eerder  op  zoek  zal  gaan  naar  een 
bevredigende oplossing dan naar de meest optimale oplossing. Rationaliteit wordt volgens Simon 
door  een  aantal  factoren  begrensd:  de  complexe  omgeving  waarin  het  individu  verkeert; 
tijdgebrek waardoor het  individu zich  snel moet aanpassen  (het  ‘denkwerk onder druk’ kan hier 
aan  refereren);  onzekerheid  als  het  gaat  om  de  onvoorspelbaarheid  van  de  uitkomsten;  en 
onvolledige  informatie over alternatieve oplossingen. Tijdgebrek en cognitieve beperkingen eisen 
dus een pragmatische beslissingsstrategie.  (Simon 1982: 163,164;  Jones 2002: 272; Koele & Van 
der  Pligt  1993:  18)  Vooral  tijdgebrek  en  complexiteit  lijken  sterk  betrekking  te  hebben  op  het 
individuele besluitvormingsproces van Live. De snelheid die het format vereist heeft tijdsdruk tot 
gevolg.  Om  de  juiste  beslissing  te  nemen  onder  die  tijdsdruk,  zijn  de  eerder  genoemde 
deliberatievaardigheden  van  groot  belang.  Ik  beperk  me  hier  tot  het  individuele 
besluitvormingsproces. De totstandkoming van het eindoordeel zal aan de hand van de resultaten 
in de slotanalyse toegelicht worden.  
 
2.3   Organisatiestructuur en organisatiecultuur 
 
Tot  dit  punt  is  getracht  de  rol  van  de  belangrijkste  onderzoeksgroep  (de  professionals  of 
commissieleden) in relatie tot de aanvragers, die ik in het begin ‘externe beïnvloeders’ noemde, te 
verduidelijken. Toch belicht dit maar een klein deel van organisatiestructuur. Zoals vermeld in §2.1 
zal de door Mintzberg omschreven professionele organisatie als voorbeeld dienen om de rol van 
de betrokkenen binnen de organisatie Fonds BKVB te verklaren. In deze paragraaf werd uitgelegd 
dat de commissieleden deel uitmaken van de uitvoerende kern – de werkvloer. In figuur 3 is te zien 
dat de uitvoerende kern een groot deel van de (schematisch weergeven) organisatie omvat.  
 

 
 

Figuur 3. Schematisch overzicht van de professionele organisatie
 
 
De uitvoerende kern is een essentieel element van de professionele organisatie omdat organisaties 
voor hun functioneren afhankelijk zijn van deze kern. De organisatieleden van het Fonds BKVB zijn 
lastiger in te delen. Het betreft hier namelijk enerzijds een deel ondersteunende staf en een deel 
dat  hoort  bij  de  uitvoerende  kern.  De  secretarissen  en  de  voorzitters  zijn  onderdeel  van  de 
commissie  en  dragen  bij  aan  de  uitvoering  van  hoofdtaak  van  de  organisatie:  de  directe 
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subsidieverstrekking  aan  individuele  kunstenaars,  vormgevers  en  architecten  op  basis  van  de 
kwaliteit  van  hun  werk23.  De  coördinatoren  en  administratief  medewerkers  behoren  tot  de 
ondersteunende  staf die  de  commissies bijstaan  in de uitvoering  van de hoofdtaak.  (Mintzberg 
1991: 186) Zij staan  in het figuur onder nummer 4. De staf heeft een relatief groot aandeel  in de 
organisatie. Hier moet wel benadrukt worden dat binnen het Fonds BKVB het onderscheid tussen 
uitvoerende  kern  en  ondersteunende  staf  soms  niet  zo  duidelijk  afgebakend  is  als Mintzberg 
veronderstelt in zijn toelichting op de professionele organisatie. Sommige organisatieleden die nu 
onder  de  ondersteunende  staf  geschaard  kunnen  worden  (bijvoorbeeld  de  coördinatoren), 
behoorden in het verleden bijvoorbeeld ook tot de uitvoerende kern.  
Hoewel de bestuurders (nummer 1 in figuur 3) in een professionele organisatie geen rechtstreekse 
zeggenschap  hebben  over  het werk  van  professionals,  beschikken  ze wel  over  een  aanzienlijke 
hoeveelheid indirecte macht. Zo stelt Mintzberg dat bestuurders vaak sleutelposities bekleden aan 
de grenzen van de organisatie: namelijk  tussen de professionals daarbinnen en de beïnvloeders 
daarbuiten. Het bestuur van het Fonds heeft voornamelijk te maken met externe  invloed van het 
ministerie, maar ook van de kunstenaars. De bestuurders van het Fonds die zelf een grote binding 
hebben  met  de  kunstwereld  of  met  bestuur  en  beleid,  worden  geacht  de  professionals  te 
beschermen  tegen druk van buitenaf en  tegelijkertijd buitenstaanders zover  te krijgen dat ze de 
organisatie moreel en  financieel  steunen. De bestuurders van professionals, vervolgt Mintzberg, 
behouden  hun  macht  slechts  zolang  de  professionals  hen  beschouwen  als  een  effectieve 
behartiger van hun belangen.  In §2.4 wordt uitgelegd hoe het Fonds‐bestuur  in het verleden de 
professionals beschermd heeft tegen druk van buitenaf. Afgezien van de beschermende rol die het 
bestuur speelt op de achtergrond, is de behoefte aan bestuurlijke controle in dit soort organisaties 
klein. Daardoor  spelen de  tussengelegen hiërarchie en de  technostructuur een minder grote  rol 
(nummer 2 en 3 in figuur 3). De nadruk ligt in deze organisaties op ‘deskundigheidsmacht’ en niet 
op hiërarchiek gezag of functionele macht. (Mintzberg 1991: 181, 186, 187)  
 
In  het  bovenstaande  is  bondig  geformuleerd  hoe  de  commissie‐  en  organisatieleden  zich 
verhouden  tot  de  organisatiestructuur,  aan  de  hand  van  de  theorie  van Mintzberg. Nu  kan  er 
dieper worden in gegaan op de definitie van organisatiecultuur en de betekenis van dit begrip voor 
het  Fonds  BKVB.  In  het  denken  over  organisaties  en  management  hebben  in  de  20ste  eeuw 
uiteenlopende  theorieën en begrippen een  rol gespeeld. Organisatiecultuur  is daar één van. Dit 
begrip  is  door  vele  auteurs  op  verschillende manieren  geïnterpreteerd.  Vanuit  een  traditionele 
definitie wordt cultuur gezien als een set van sociale conventies verbonden aan een onderliggende 
set  van  waarden  die  richting  geeft  in  het  ontwikkelen  van  gedragspatronen.  Cultuur  wordt 
geïdentificeerd  in  gedeelde  betekenissen  en  aannames  die  uitdrukking  vinden  via  symbolen, 
rituelen, mythen of ceremonies. (Schoenberger 1997: 116).  
In de  jaren  ’80, onder meer door het  toonaangevende boek  ‘In Search of Excellence’  (Peters en 
Waterman 1985), kreeg het begrip veel draagvlak. Het werd gezien als een reactie op voorgaande 
‘harde’ managementtheorieën uit de systeemperiode  tussen 1950 en 1970 waarbij het  idee was 
om  organisaties  resultaatgericht,  gecoördineerd  en  efficiënt  te  laten  werken.  Langzamerhand 
ontstond  de  behoefte  aan  een  meer  sociale  benadering  van  organisaties,  waarin  niet  het 
systeemkarakter  maar  de  menselijke  waarden  in  organisaties  centraal  stonden.  (Noordegraaf 
2004:  81,  85)  Ook  in  recente  studies  is  een  verschuiving waar  te  nemen.  In  het  denken  over 
organisaties is vanaf begin jaren ’90 de nadruk steeds meer gaan liggen op culturele differentiatie 
en  fragmentatie.  (Martin 2004: 2,3) Zo  stelt Martin Parker  in  zijn  studie dat  ‘organisatiecultuur’ 
bestaat uit gefragmenteerde eenheden waarin organisatieleden  zich  soms  identificeren met het 
collectief,  maar  zich  daar  soms  juist  weer  tegen  afzetten.  Daarnaast  stelt  hij  dat  zowel  de 
alledaagse verhoudingen tussen organisatieleden als de meer algemene kenmerken van de sector 
of maatschappij waarvan de organisatie deel uitmaakt ‐ de micro‐ en de macro cultuur – betrokken 
                                                            

23 Fonds BKVB Beleidsplan 2009‐2012; ‘De Kunstenaar Centraal’ Productie en reflectie in tijden van internationalisering, 
Veenman Drukkers, Rotterdam 2008, p.60 
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moeten worden in de omschrijving van organisatiecultuur. Daarom, vervolgt hij, is het van belang 
om in te zien dat een organisatiecultuur altijd twee kanten kent. (Parker 1999: 2)  
Die  ambiguïteit  wordt  ook  door  Watson  erkend  in  diens  boek  ‘In  Search  of  Management’ 
(geïnspireerd  op  de  studie  van  Peters  en Waterman)  hoewel  hij  het  begrip  organisatiecultuur 
vooral op organisatieniveau  inzichtelijk probeert te maken. Het  interessante aan zijn studie  is de 
focus  op  taal.  Hij  definieert  cultuur  als  een  geheel  van  door  individuen  gedeelde waarden  en 
betekenissen die  zich manifesteren  in  gedrag,  in  artefacten  (bijvoorbeeld de decoratie  van  een 
gebouw) en vooral in taal (zoals in verhalen of humor). Deze definitie lijkt aansluiting te vinden bij 
de traditionele definitie van cultuur, zoals eerder beschreven. Maar ook stelt Watson dat het niet 
ongebruikelijk  is dat er binnen een organisatie meerdere  ‘talen’ gesproken worden. Tegelijkertijd 
kan  een  overmaat  aan  talen  een  belemmering  vormen  voor  een  effectieve  communicatie.  Hij 
meent om die reden dat een gedeelde taal, een aantal gedeelde prioriteiten een aantal gedeelde 
waarden nodig zijn om tot effectieve samenwerking te komen. (Watson 2001: 112)  
Toch blijkt het  in de praktijk niet zo simpel om zo’n gedeelde cultuur  te bewerkstelligen. Omdat 
organisaties vaak gezien worden als een coalitie van coalities, waarin een grote hoeveelheid aan 
verschillende waarden  en  belangen  een  rol  spelen,  is  onderhandelen  onvermijdelijk  en  in  veel 
gevallen zelfs noodzakelijk. Regels en procedures  in een organisatie kunnen tot op zekere hoogte 
bijdragen  aan  een  effectieve  samenwerking.  Feit  blijft  dat  organisatieleden  vaak  eigen  doelen 
hebben en een begrensde rationaliteit kennen (zie ook §2.2, p. 18), daarom is het onmogelijk om 
een  cultuur  te  construeren  die  door  iedereen  onderschreven  wordt.  Homogeniteit  is  meer 
uitzondering dan  regel. Vanuit het management wordt echter wel  vaak moeite  gedaan om een 
gedeelde  cultuur  (de  basiswaarden  omtrent  gedrag  en  opvattingen  binnen  de  organisatie)  te 
verwezenlijken. (Watson 2001: 111)  
Hoewel het begrip  ‘organisatiecultuur’ op verschillende manieren  te  interpreteren  is, probeer  ik 
met  bovenstaande  studies  invulling  te  geven  aan  mijn  visie  op  cultuur.  Op  pagina  62  in  de 
slotanalyse zal ik het begrip cultuur met concrete voorbeelden uit observaties bij Live illustreren. 
 
2.4   Besluitvorming: in het licht van actualiteit  
 
Ondanks dat de gedachte achter de opzet van Fonds Live in de inleiding al enigszins is toegelicht, is 
het  wel  nuttig  om  een  beeld  te  schetsen  van  enkele  (actuele)  kwesties  in  het  Nederlandse 
kunstdebat, die de maatschappelijke context verder verduidelijken 
In het huidige kunstklimaat heersen al geruime tijd discussies over (onder meer) de definitie van 
kwaliteit  en  de  totstandkoming  van  een  oordeel.  Halverwege  2007  presenteerde  de  huidige 
minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap  (Ronald Plasterk), de nieuwe hoofdlijnen van het 
cultuurbeleid.  In  deze  nota  kwam  een  viertal  belangrijke  thema’s  naar  voren,  waaronder  het 
thema excellentie24. In de aanloop tot de publicatie van de nota publiceerde de directeur van het 
Fonds BKVB (Lex ter Braak)  in samenwerking met de directeur van de Mondriaan Stichting (Gitta 
Luiten)  de  essaybundel  Second  Opinion.  Hierin  werd  gepleit  voor  ‘meer  geld  voor  minder 
kunstenaars’25. Dit wordt  in  het  essay  van Nausicaa Marbe  ook  al  kort  aangestipt.  Zij  stelt  dat 
Fonds Live op het eerste gezicht een evenement  lijkt te zijn waarin geld naar méér mensen gaat. 
Toch wordt dit meteen door haar gerelativeerd. Zij geeft aan vooral de indruk te hebben dat Fonds 
Live  projecten  wil  ‘(mede)financieren  en  kwaliteit  zo  ongeblaseerd  mogelijk  wil  beoordelen’. 
(Marbe  2009:  21)  Bovendien  zegt  een  hoog  aantal  aanvragen  niets  over  de  kwaliteit  van  de 
aanvragen en is de redenering van ‘geld naar méér mensen’ ook niet gegrond.  

                                                            

24 Overige thema’s waren innovatie en e‐cultuur (het experiment stimuleren), participatie (bevorderen dat cultuur meer 
mensen bereikt) en Mooier Nederland (een mooier Nederland versterken met ambitieuze architectuur en modernisering 
van de monumentenzorg). ‘Meer geld voor minder projecten 2007, NRC Handelsblad, geraadpleegd 6 juni 2009, 
<http://www.nrc.nl/kunst/article1810473.ece/Meer_geld_voor_minder_projecten> 
25 Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2007, Kunst van het Leven: hoofdlijnen cultuurbeleid, geraadpleegd 
6 juni 2009, <http://www.minocw.nl/documenten/21839a.pdf> 

http://www.nrc.nl/kunst/article1810473.ece/Meer_geld_voor_minder_projecten
http://www.minocw.nl/documenten/21839a.pdf
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Daarnaast wordt in Second Opinion beargumenteerd dat er, zoals we wederom in het essay Marbe 
kunnen  lezen, behoefte was aan een  vernieuwing  van de  samenstelling  van de  commissies. Het 
woord ‘vriendjespolitiek’ dat Ter Braak gebruikte als illustratie voor een onbedoeld probleem van 
het commissieoordeel (Marbe 2009: 15), stuitte destijds – net als het idee achter ‘meer geld voor 
minder kunstenaars’ – op veel onbegrip onder kunstenaars. 
Als  reactie  op  deze  publicaties  richtte  een  grote  groep  kunstenaars  het  platform  Zonder 
Kunstenaars  Geen  Kunst  (ZKGK)26  en  de website  kunstsubsidiedebat.nl  op. Marbe  stelt  dat  de 
publicaties echter voorstellen waren die niet gericht waren tegen de kunstenaar zelf, maar tegen 
de  ‘deels  nivellerende  werking  van  een  subsidiesysteem  waar  te  weinig  beweging  in  zit’. 
Verwijzend naar Second Opinion, stelt Ter Braak  in de  inleiding op het essay van Marbe dat het 
´Fonds BKVB in het recente verleden gepleit heeft het commissiemodel waarnodig te flexibiliseren 
(…)  omdat  de  huidige  opzet  haar  beperkingen  kan  hebben’. Alternatieve  beoordelingsmodellen 
kunnen  als  aanvulling  en  verrijking  dienen,  maar  niet  ter  vervanging  van  het  bestaande 
commissieoordeel. (Marbe 2009: 6)  
Fonds Live werd als een mogelijk alternatief gepresenteerd. Het initiatief lijkt niet alleen het Fonds 
met  haar  commissies,  maar  ook  de  buitenwereld  vernieuwende  inzichten  te  bieden  in  het 
‘commissiemodel’.  Naast  het  betrekken  van  gastcommissieleden,  is  het  bijzondere  aan  dit 
commissiemodel ook dat zowel de aanvrager als de commissie uit de anonimiteit treedt. Het Fonds 
lijkt daarmee de drang naar vernieuwing in werking te hebben gezet.  
 
Afgezien  van  kwesties  over  ‘excellentie’  en  ‘flexibilisering  en  vernieuwing  van  het 
commissiemodel’, kan hier nog een derde vraagstuk kort besproken worden dat een rol speelt  in 
de maatschappelijke context van Fonds Live. Dit betreft de definitie van kwaliteit, of beter gezegd 
het ontbreken van die definitie. Omdat  in de beoordelingsprocedures het criterium kwaliteit van 
het  werk/plan  toegepast  wordt,  is  het  nuttig  om  een  aantal  ideeën  over  het  begrip 
kwaliteitscriterium op een rijtje te zetten.  
In  een  recent  verschenen  artikel  stelt  Kuypers  (publicist  en  cultuurcriticus)  dat  in  de  schaarse 
literatuur  over  kwaliteit  voordurend  door  auteurs  benadrukt  wordt  dat  het  onmogelijk  is  een 
definitie van kwaliteit te geven. Kwaliteit, stelt hij, wordt beschouwd als een tautologisch begrip: 
kwaliteit  is wat kwaliteit wordt genoemd.  ‘Zij ontleent haar “waarheid” aan de autoriteit van de 
beoordelaar.’  Kuypers  stelt  dat  het  kwaliteitsbegrip  door  zijn  onbepaaldheid  daarom  niet  kan 
fungeren als een beslissend criterium.  (Kuypers 2009: 42) Vervolgens wordt echter niet duidelijk 
wat  hij  dan  wel  ziet  als  beslissende  criteria.  Kuypers  haalt  wel  een  aantal  thema´s  aan  waar 
adviseurs in de wereld van de kunsten op bedacht zouden moeten zijn: de politieke esthetica van 
de  kunst,  de  grote  conflicten  in  de  samenleving  en  de  cultuur  en  thema’s  als  uitsluiting  en 
vervreemding. ‘Kunst en cultuur zijn een vorm van reflectie, waarin de bestaande orde met zichzelf 
wordt  geconfronteerd.’  (Kuypers  2009:  42)  Hij  lijkt  daarmee  zelfs  aan  te  geven  dat  het 
kwaliteitscriterium  helemaal  losgelaten  zou  moeten  worden,  ten  gunste  van  politieke  en 
maatschappelijke criteria.  
De definitie van kwaliteit  is een discussie zonder eind, waarin  in het bestek van deze studie niet 
voldoende recht kan worden gedaan. Toch moet in het verlengde van deze discussie de werkwijze 
van  het  Fonds  toegelicht  worden  om  eventuele  misvattingen  over  kwaliteitscriterium  te 
voorkomen. In de reguliere vergadering worden naast kwaliteit van het werk/plan immers ook het 
cultureel ondernemerschap en de mate van erkenning, de stem van de buitenwereld27 gehanteerd 
als  beoordelingscriteria.  Paul  Dikker  (beeldend  kunstenaar  en  politicoloog)  bekritiseerde  deze 
                                                            

26 Plasterk, R. (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 2008, Pamflet: Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst 
(ZKGK), geraadpleegd 7 juni 2009, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
<http://www.minocw.nl/documenten/24965.pdf> 
27 De weging van het criterium ‘erkenning’ hangt af van het soort subsidieaanvraag. Bij sommige subsidievormen weegt 
lokale erkenning bijvoorbeeld zwaarder dan bij anderen. Bovendien valt het criterium bij de stimuleringssubsidies samen 
met criterium cultureel ondernemerschap. Gebaseerd op: Fonds BKVB Beleidsplan 2009‐2012; ‘De Kunstenaar Centraal’ 
Productie en reflectie in tijden van internationalisering, Veenman Drukkers, Rotterdam 2008, p.60  

http://www.minocw.nl/documenten/24965.pdf
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criteria  in  het  verleden.  Hij  stelde  dat  vage  kwaliteitsnormen,  erkenning  en  cultureel 
ondernemerschap alle drie omstreden  indicatoren zijn. Dikker pleitte destijds voor professionele 
en  bescheiden  beoordelingsprocedures waarbij,  in  het  beoordelen  van  de  artistiek‐inhoudelijke 
professionaliteit  van  de  aanvrager,  kwalificaties  als  vakbekwaamheid,  continuïteit  en  het 
ontwikkelingsperspectief  van de  kunstenaar  als de belangrijkste  ijkpunten  gelden.  (Dikker 2003: 
29) In zekere zin zijn dit drie persoonsgebonden criteria – die dus alleen betrekking hebben op de 
kunstenaar zelf en diens werkwijze –  terwijl eerder genoemde criteria ook aansluiting vinden bij 
product dat de kunstenaar levert of wil leveren en bij de externe waardering van de kunstenaar en 
zijn werk.  
Feitelijk zijn er twee kanten die de definitie van kwaliteit richting kunnen geven. Aan de ene kant 
de achtergrond van het commissielid (zijn eigen visie op kwaliteit, de autoriteit van de beoordelaar 
waar Kuypers over spreekt) waarmee hij of zij invulling geeft aan de maatstaven die het Fonds, aan 
de andere kant, hanteert  tijdens de beoordeling. De eerder genoemde criteria  (kwaliteit van het 
werk/plan,  cultureel  ondernemerschap waar  ook  erkenning  onder  valt)  zouden  die  subjectieve 
houding  in  het  bepalen  van  kwaliteit  (enigszins)  relativeren  omdat  ieder  commissielid  zich  tot 
dezelfde criteria moet verhouden. Dit brengt ons weer tot de  in paragraaf 2.1 genoemde (poging 
tot)  standaardisatie  van  de  procedure.  Hoewel  het  kwaliteitscriterium  moeilijk  absoluut  te 
standaardiseren is, lijkt met de hantering van de beoordelingscriteria (die bij Live afwijken van de 
criteria  in  de  reguliere  vergadering) maar  ook met  de  rol  van  de  voorzitter  en  secretaris  een 
serieuze  poging  te  worden  gedaan  om  tot  een  vorm  van  standaardisatie  te  komen.  Deze 
standaardisatie is van groot belang in de totstandkoming van een uitgebalanceerd oordeel.  
 
2.5  Vergelijkbare initiatieven 

Het grensverleggende aan Fonds BKVB Live is dat het in veel opzichten breekt met de gebruikelijke 
wijze van subsidieaanvragen. Het format zelf  is echter niet zo uniek. Het presenteren van  je plan 
voor een groep professionals  zagen we eerder al op  televisie  terug  in het programma Dragons’ 
Den, overgewaaid uit Japan. Ondernemers (in spe) konden hun plan aan een vakjury (de dragons) 
presenteren en kregen zo  ‘de mogelijkheid hun droom waar  te maken’28. Ook het woord droom 
klinkt  bekend.  In  de  oproep  voor  Live  werd  immer  gerefereerd  aan  het  presenteren  van  een 
droomplan. Ondanks  de  associaties met  een  programma  als Dragons’ Den  of  zelfs  Idols,  heeft 
Fonds  Live  niet  dezelfde  intenties.  Je  kunt  Live  niet  associëren  met  een  ‘verstrengeling  van 
vermaak,  vernedering  en  sensatie’  zoals  bij  Idols,  stelt  Marbe.  Het  oordeel  van  Live  wordt 
uiteindelijk achter gesloten deuren gevormd en de aanvrager werd aan het zicht van het publiek 
onttrokken. Ook  is het  idee van Live juist dat de aanvrager snel aan de slag kan en niet maanden 
hoeft te wachten op de uitslag. (Marbe 2009: 2)  
Naast associaties met televisie‐formats, vertoont Fonds Live ook raakvlakken met een initiatief van 
het  Amsterdams  Fonds  voor  de  Kunst  (AFK)  dat  eind  2007  werd  gelanceerd:  het  Spreekuur 
Plusregeling.  Tijdens  een  spreekuur,  dat  op  de  eerste  en  derde maandag  van  de maand  plaats 
vond,  kunnen  professionele  kunstenaars,  initiatiefnemers  van  kunstprojecten  en 
amateurkunstenaars  (uit  alle disciplines)  een half uur  lang hun  aanvraag  toelichten. Aanvragers 
krijgen binnen één à twee dagen telefonisch bericht.29  Een verschil met Fonds Live is echter dat er 
een limiet zit aan het budget en ook dat alleen kunstenaars kunnen aanvragen die niet eerder een 
bijdrage  van  het  AFK  ontvangen  hebben.30 Daarmee  ligt  de  focus  bij  het  AFK  voornamelijk  op 
onervaren aanvragers, terwijl de aanvraagprocedure van Live open stond voor alle aanvragen die 
aan de voorwaarden voldeden. (§1.1.2) 

                                                            

28 Dragons’ Den, <http://dragonsden.kro.nl/programma.aspx> 
29 Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, geraadpleegd 7 juni 2009 <http://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl> 
30 Plusregeling 2009 – 2012 Amsterdams Fonds voor de Kunst; artikel 2 lid 4 
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V2_  Instituut  voor  de  Instabiele  Media  (interdisciplinair  centrum  voor  kunst  en 
mediatechnologie31) kent ook een soortgelijk concept. Kunstenaars en studenten die (technische) 
ondersteuning nodig hebben bij  een  project  kunnen  een  zogeheten Open_Lab  sessie bijwonen. 
Verschil hier  is dat zij geen  financiële bijdrage krijgen maar  inhoudelijke  feedback op het project 
dat zij in 10 minuten mogen presenteren.  
Tot  slot kan Live geassocieerd worden met pitching. Hoewel  je beeldend kunstenaars  tijdens de 
presentaties  vaak  nog  ziet  worstelen  met  hun  zenuwen,  hoeft  het  live  presenteren  voor 
vormgevers en architecten geen ongewone ervaring te zijn. Een groot deel van hen is gewend aan 
pitching  voor  een  opdrachtgever,  het  bekende  ‘verkooppraatje’.  Pitchen  staat  oorspronkelijk 
bekend als een marketingstrategie. De bekendste pitch is de elevator pitch32: een doorgaans korte 
presentatiewijze waarin de presentator naast feitelijke gegevens ook een beroep probeert te doen 
op emotie.33 Een tweede variant die meer bekendheid heeft onder vormgevers en architecten  is 
de Pecha Kucha. Dit betekent ‐  letterlijk vertaald vanuit het Japans ‐ ‘het geluid van conversatie’. 
Het  idee werd  in  2003  geïntroduceerd  door  het  architectenbureau  Klein  Dytham  Architecture, 
gevestigd in Tokio. Het concept houdt in dat deelnemers in precies 6 minuten en 40 seconden hun 
presentatie houden: 20 afbeeldingen, elke afbeelding 20  seconden. Bij dit Pecha Kucha‐concept 
draait het niet om het toekennen van geld maar om getalenteerde architecten en ontwerpers de 
mogelijkheid te bieden hun idee aan een breed publiek te presenteren.34 (Jana 2007: 2) 
Fonds BKVB Live vertoont raakvlakken met Dragons’ Den (de verwerkelijking van een droom), met 
de Spreekuur Plusregeling van het AFK (het live presenteren en de snelheid van de uitslag) en met 
het Pecha Kucha‐concept  (de  tijdsdruk en  in zekere mate, de ontdekking van nieuw  talent). Het 
format  van  Live  lijkt  vanuit  deze  drie  vergelijkbare  initiatieven  bekeken,  de  afzonderlijke 
succesfactoren te willen incorporeren tot één succesformule. 

 
2.6  Conclusie 

De professionele  (dienstverlenende) organisatie, de  selectiebureaucratie, de  classificatie of  zelfs 
organisatiestructuur en  ‐cultuur: begrippen die wellicht bekend voorkomen maar niet direct met 
een organisatie als het Fonds BKVB worden geassocieerd. De intentie van dit hoofdstuk was om u 
een  indruk te geven van het wetenschappelijk kader waarmee  ik de organisatie, de betrokkenen 
en hun rol  in de organisatie analyseer en definieer. De verschillende theorieën duiden aan hoe  ik 
de  afgelopen  maanden  naar  de  organisatie  en  vooral  naar  de  presentaties  en 
beoordelingsprocedures van Fonds BKVB Live heb gekeken. De maatschappelijke context achtte ik 
van belang om de opzet van Fonds Live te begrijpen. De discussie over het commissiemodel of over 
de hantering van (betwiste) beoordelingscriteria  in de classificatie, geven aan dat een organisatie 
als het Fonds BKVB onderhevig is aan invloeden van buitenaf. In de slotanalyse zal het theoretisch 
kader richting geven aan de interpretatie van de resultaten.  

                                                            

31 V2_ Instituut voor de Instabiele Media, geraadpleegd 7 juni 2009 <http://www.v2.nl> 
32 De naam ‘elevator pitch’ is afkomstig van de tijd waarin een (gemiddelde) lift van de onderste naar de bovenste 
verdieping gaat: ongeveer 30 seconden of omgerekend 100 woorden.   
33 Wikipedia, Elevator Pitch, geraadpleegd 7 juni 2009 <http://nl.wikipedia.org/wiki/Elevator_pitch> 
34 Staps, F. 2006, ‘Speeddaten voor kunstenaars en architecten’, NRC Handelsblad, geraadpleegd 7 juni 2009, 
http://archief.nrc.nl/index.php/2006/September/30/Overig/09/Speeddaten+voor+kunstenaars+en+architecten 
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3.   Methodologie en methoden                   
 
Wat doe  je als onderzoeker als  je een aantal maanden  in een organisatie zit? Hoe  introduceer  je 
jezelf en welke bril zet  je vervolgens op? Houd  je afstand tot de organisatieleden om hun gedrag 
en denkpatronen vanuit een objectieve ‘bril’ te bekijken of probeer je juist dichtbij te komen met 
het gevolg dat je visie wellicht gekleurd wordt?  
Tijdens  het  onderzoek  is  vanuit  een  etnografisch  denkkader  gekeken,  beschreven  en 
geïnterpreteerd.  Dat  biedt  de mogelijkheid  om  het  gedrag  van  individuen  te  begrijpen  en  de 
werkelijkheid  te  zien als een  intersubjectieve en  sociaalgeconstrueerde  realiteit die door middel 
van verkenning en inductief onderzoek aan het licht wordt gebracht. (Heracleous, 2001: 429)  
De  sleutel  tot een etnografisch denkkader  is  ‘cultureel  te  leren denken’ over een organisatie of 
gemeenschap.  (Bate  1997:  1153)  In  het  theoretisch  kader  zijn  mijn  ideeën  over  het  begrip 
organisatiecultuur  kenbaar  gemaakt  aan  de  hand  van  literatuurstudies.  In  dit  hoofdstuk  zal  de 
praktische uitvoering van deze etnografische onderzoeksbenadering toegelicht worden. 
 
3.1 Onderzoeksmethoden  
 
De  focus  in  het  onderzoek  ligt meer  op  verdieping  dan  op  verbreding. Want  hoewel  ik  vanuit 
verschillende  invalshoeken  de  processuele  kant  van  Fonds  BKVB  Live  belicht,  is  het  ook 
noodzakelijk om de ideeën achter het ‘verschijnsel’ uit te diepen. Kwalitatief onderzoek biedt veel 
mogelijkheden  voor  deze  focus  op  verdieping.  Door  een  verscheidenheid  aan  kwalitatieve 
methoden  van  dataverzameling  te  gebruiken,  kunnen  de  betekenissen  en  opvattingen  die 
individuen hebben over Fonds Live verklaard worden. (Boeije 2008: 24) Met individuen refereer ik 
naar de respondenten uit de drie onderzoeksgroepen: de organisatieleden, de commissieleden en 
de aanvragers.  
 
 3.1.1 Documentanalyse  
 
Om  te  voorkomen  dat mijn  perceptie  als  onderzoeker  gekleurd  zou worden,  is  het  theoretisch 
kader zoals u dat  terugvindt  in dit  rapport  in een  later stadium geschreven. De  literatuurstudies 
hebben bijgedragen aan de vorming van het theoretisch kader dat  in dit onderzoeksrapport mijn 
eigen  bevindingen  ondersteunt  en  richting  geeft  aan  de  interpretatie  van  de  data.  Naast  de 
sociaal‐ en organisatiewetenschappelijke  literatuur  zijn  jaarverslagen, beleidsplannen en overige 
officiële  documenten  zoals  procedureboeken  van  het  Fonds  BKVB  gebruikt.  Ook  heb  ik  de 
nieuwsbrief met de oproep voor Live geraadpleegd. Verder is de maatschappelijke context, zoals in 
het  theoretisch  kader  omschreven,  gebaseerd  op  kranten‐  en  tijdschriftartikelen  en  op 
opiniestukken afkomstig van het Fonds BKVB en de Boekmanstichting (studiecentrum voor kunst, 
cultuur en beleid). Tot slot heb ik gebruik gemaakt van publicaties van het ministerie van OCW.  
 
3.1.2 Ongestructureerde observaties 
 
Om de waarneembare handelingen van de participanten  te bestuderen, heb  ik bij verschillende 
gelegenheden geobserveerd. (Silverman 2008: 174,175) De eerste maand dat ik mijn intrede deed 
in de organisatie, was tevens de laatste maand presentaties van Fonds Live. Ik had de mogelijkheid 
om de presentaties van aanvragers en de daaropvolgende beoordelingsprocedures bij  te wonen 
gedurende acht dagen. Naast de Live observaties heb ik ook mogen observeren bij zeven reguliere 
vergaderingen. Het  voordeel  van  de  observaties  bij  de  reguliere  vergadering  is  dat  ik  deze  ter 
plekke uit kon werken op mijn laptop. Bij de observaties van Fonds Live maakte ik aantekeningen 
in  een  schrift  die  vervolgens  dezelfde  dag  of  de  dag  daarop  uitgewerkt  werden.  Ik  heb  het 
uitwerken altijd consequent bijgehouden, omdat de  indrukken van de observatie dan nog vers  in 
het geheugen zitten. (Bovendien voorkomt het een opeenstapeling van onuitgewerkte notities.) In 
de onderstaande lijst worden alle punten toegelicht die in de veldnotities werden beschreven.  
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• Presentatie  van  de  aanvrager:  Informele  impressies  zoals  handelen,  taalgebruik  en woordkeus, 

emotionele  en  fysieke  gesteldheid.  Formele  impressies  zoals  de  opzet  van  de  presentatie,  de 
uitwerking van de aanvraag en het gebruik van (visuele) documentatie. 

• Handelen  van  de  commissieleden  /  voorzitter  /  secretaris  tijdens  de  presentatie  tot  de 
aanvrager 

• Interactie tussen commissieleden tijdens de presentatie en de beoordelingsprocedure: zowel 
tussen (gast)commissieleden onderling als tussen gastcommissieleden en reguliere commissieleden.   

• Interactie  tussen  voorzitter  /  secretaris  en  commissieleden  tijdens  de  presentatie  en  de 
beoordelingsprocedure 

• Hantering  van  de  beoordelingscriteria  en  gebruikte  argumenten  tijdens  de 
beoordelingsprocedure  

• Additionele opmerkingen over wijze van presenteren en opzet van de presentatie tijdens de 
beoordelingsprocedure 

 
Ik  heb  getracht  zo  gedetailleerd  mogelijk  de  presentaties  en  de  beoordelingsprocedures  te 
beschrijven. Hier zit een subjectieve kant aan: ‘wat je kent, zie je’ en ‘wat je belangrijk vindt, ga je 
beschrijven’. Als onderzoeker heb  ik  de data  vanuit mijn perspectief  geïnterpreteerd. Voor  een 
uitleg over betrouwbaarheid en validiteit van de data verwijs ik naar §3.4, pagina 30. 
 
Respondenten  
Met betrekking  tot de observaties van Fonds Live heb  ik geen  invloed kunnen uitoefenen op de 
selectie van de respondenten uit de drie onderzoeksgroepen: de samenstelling van de commissies 
was mij  immers  niet  bekend  en  de  lijst  van  aanvragers  evenmin. Wel  heb  ik  tijdens  de  acht 
observatiedagen  zes  verschillende  secretarissen  aan  het  werk  gezien  en  daarnaast  de  twee 
voorzitters die de laatste serie presentaties voor hun rekening hadden genomen.  
Bij  de  reguliere  vergaderingen  heb  ik  wel  meer  invloed  gehad  op  de  ‘selectie’  van  mijn 
respondenten.  Van  een  organisatielid  kreeg  ik  het  vergaderrooster  voor  de  commissie 
stimuleringssubsidies.  Op  basis  daarvan  heb  ik  een  groot  deel  van  de  secretarissen  van  de 
verschillende  werkgroepen  benaderd.  Dat  heeft  geresulteerd  in  observaties  bij  zeven 
vergaderingen,  bij  vijf  verschillende  secretarissen,  binnen  de  drie  disciplines  (beeldende  kunst, 
vormgeving en bouwkunst). Voor de  reguliere vergaderingen  is een vaste voorzitter aangesteld. 
Van de zeven keer heb ik tweemaal een plaatsvervangend voorzitter meegemaakt.  
 
3.1.3  Halfgestructureerde interviews 
 
Een veelgebruikte kwalitatieve onderzoeksmethode  is het afnemen van  interviews.  Ik heb ervoor 
gekozen om halfgestructureerde interviews te houden. Dit houdt in dat de inhoud, de formulering 
en  de  volgorde  van  de  vragen  voor  een  deel  van  tevoren  zijn  bepaald.  Toch  is  er wel  ruimte 
opengelaten  voor  een  eigen  interpretatie  van  het  onderwerp  door  de  geïnterviewden.  De 
antwoordkeuzen zijn niet van  tevoren vastgelegd. De vragen hadden uiteraard betrekking op de 
ervaring van de betrokkene met Fonds BKVB Live. (Boeije 2008: 57) De formulering van de vragen 
is  gebaseerd  op  observaties  bij  Fonds  Live,  enkele  documenten  over  Live  en  op  een  paar 
oriënterende gesprekken met organisatieleden. Aan de hand van deze informatie heb ik een eerste 
topiclijst geformuleerd. Na de eerste paar interviews heb ik de topiclijst vrij snel aangepast omdat 
ik, naar aanleiding van de antwoorden die ik kreeg van de respondenten, het idee had dat een paar 
belangrijke  onderwerpen  ontbraken  (zoals  de  invloed  van  emotie  en  hantering  van 
beoordelingscriteria).  Ik  leidde  elk  interview  eerst  in  met  een  introductie  van  de 
beroepsachtergrond van de  respondent en zijn of haar betrokkenheid  tot het Fonds. Vervolgens 
werden  de  indruk  en  opvallendheden  tijdens  Live‐presentaties  behandeld.  Hierna  kwam  het 
verloop van de beoordelingsprocedure aan bod en indien de respondent ervaring had opgedaan in 
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de  reguliere vergadering, de vergelijking met de  reguliere beoordelingsprocedure. Tot  slot werd 
het toekomstperspectief van Fonds BKVB Live behandeld. 
 
Respondenten 
In totaal zijn veertien personen geïnterviewd (één respondent wordt tot twee onderzoeksgroepen 
gerekend). Van het Fonds had  ik een  lijst gekregen met alle deelnemende commissieleden. Daar 
stond  ook  op  aangegeven welke  commissieleden  eerder werkzaam waren  geweest  als  regulier 
commissielid. Ik kon mijn vragenlijst dus van tevoren daarop afstemmen.  
 

Onderzoeksgroepen  Aantal 
Organisatieleden  6 
Commissieleden  7 
Aanvragers   2 

 
  
 
 
 

Figuur 4. Overzicht van de geïnterviewde respondenten 
 
De  organisatieleden  waren  gemakkelijk  te  benaderen  en  zeer  behulpzaam.  Naast  de  twee 
voorzitters  heb  ik  drie  secretarissen/coördinatoren  (actief  betrokken  bij  de  uitvoering  van  Live) 
geïnterviewd en één organisatielid dat actief betrokken was bij de opzet van Live. De  interviews 
vonden allemaal op de  locatie van het Fonds zelf plaats. Uiteraard uit praktische overwegingen, 
maar ook kon de  locatie bijdragen aan het  creëren van een prettige  sfeer waarin het  interview 
gehouden werd.  
 
Op basis van de observaties  (alleen de observaties van Fonds Live) heb  ik een  lijst samengesteld 
van alle 32 commissieleden die ik tijdens de Live presentaties had geobserveerd en die mij dus ook 
hadden  gezien.  Het  leek  me  voor  het  responspercentage  verstandig  om  alleen  diegenen  te 
benaderen  die  al  op  de  hoogte waren  van  het  onderzoek. Die  lijst  heb  ik  naar  de  coördinator 
gestuurd die mij hielp bij het benaderen van respondenten. De betreffende coördinator heeft toen 
uit naam van het Fonds BKVB een e‐mail verstuurd met de mededeling dat ik hen zou benaderen 
voor een interview.  
Van de samengestelde  lijst heb  ik  in totaal zestien commissieleden aangeschreven die mij tijdens 
de presentaties en beoordelingsprocedures waren opgevallen – toen  ik weinig respons kreeg van 
de eerste negen, heb ik er nog zeven benaderd. Uiteindelijk hebben acht commissieleden positief 
gereageerd,  drie  negatief  en  van  vijf  heb  ik  helemaal  geen  reactie  ontvangen.  Het  achtste 
commissielid bleek uiteindelijk vrij laat beschikbaar te zijn voor een interview en omdat ik het idee 
had dat ik inmiddels genoeg data had verzameld, heb ik het bij zeven commissieleden gehouden.  
Van de zeven commissieleden waren twee respondenten nog actief in de reguliere commissie. De 
overige vijf waren in het (recente) verleden werkzaam in een commissie of werkgroep. Omdat van 
mijn  kant  ook  wat  verwarring  was  over  de  definitie  van  een  ‘gastcommissielid’  was  ik  in  de 
veronderstelling  dat  alle  oude  reguliere  commissieleden  ook  tot  deze  groep  gerekend werden. 
Halverwege  de  interviewfase  –  toen  ik  de  lijst  met  Live‐commissieleden  en  de  uitgewerkte 
interviewvragen over de definitie van  ‘gastcommissielid’ erop nasloeg – bleek dit niet het geval. 
Hoewel  ik  alsnog  drie  gastcommissieleden  benaderd  heb,  ontving  ik  geen  reactie  van  hen. 
Tenslotte heb ik geen onderscheid meer gemaakt in expertise of beroepsachtergrond. Desondanks 
zijn de verhoudingen goed uitgevallen. Uiteindelijk zijn zowel beeldend kunstenaars als curatoren 
en conservatoren geïnterviewd. De keus voor een hoger aantal commissieleden dan aanvragers is 
voornamelijk gebaseerd op het idee dat commissieleden een goede kijk hebben op het verloop van 
de beoordelingsprocedure, de invloed die een Live‐presentatie op hun eigen oordeelsvorming (en 
die van anderen) heeft en de vergelijking met de reguliere vergaderingen. Maar ook  is het aantal 
aanvragers welbewust beperkt gehouden vanwege tijdgebrek en hun kwetsbare positie. 
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De  aanvragers  die  ik  tijdens  Live  gezien  had  en  die  voor mijn  gevoel  geschikt waren  voor  een 
interview, heb  ik eveneens  in een  lijst gezet. Uit die  lijst heb  ik  samen met de  coördinator drie 
aanvragers geselecteerd die al bekend waren bij het Fonds. Deze drie  zijn eerst door het Fonds 
benaderd en toen – na toezegging – door mij. Van de drie heeft er maar één positief gereageerd. 
De eerste geïnterviewde aanvrager was opvallend genoeg ook commissielid voor Fonds Live. De 
tweede  aanvrager  had  tweemaal  een  aanvraag  ingediend:  de  eerste  was  gehonoreerd  en  de 
andere  (in  samenwerking met een andere  kunstenaar) afgewezen. Beide aanvragers hadden op 
verschillende wijze dus een goede (dan wel objectieve) kijk op de presentaties van Fonds Live. Het 
commissielid gaf bijvoorbeeld aan zich tijdens beoordelingsprocedures beter in te kunnen leven in 
de  positie  van  de  aanvrager,  in  combinatie  met  de  eigen  ervaring  van  het  presenteren.  Het 
commissielid  legde uit hierdoor meer  inzicht  in de moeilijkheid van het presenteren gekregen  te 
hebben.  De  tweede  aanvrager  kon  beide  presentaties  goed  relativeren  omdat  deze  aanvragen 
zowel gehonoreerd als afgewezen waren.  
   
Veertien interviews is een gebruikelijk aantal voor dit soort relatief korte onderzoeken. Daar kwam 
ook nog bij dat  ik  in die korte  tijd veel moeite had om  zowel  commissieleden als aanvragers  te 
‘strikken’.  Tussen  benadering  en  interview  lag  soms  wel  drie  of  vier  weken.  Dit  is  niet 
verbazingwekkend. Hoewel deze  twee onderzoeksgroepen een belangrijke  rol  spelen binnen de 
organisatie  Fonds  BKVB,  zijn  ze  niet  voltijds  aanwezig  op  het  Fonds.  Vooral  de  aanvragers  zijn 
moeilijk  te  bereiken.  Ze  zijn  immers  alleen  fysiek  aanwezig  tijdens  de  Live  presentaties.  De 
reguliere commissieleden zijn daarentegen beter bereikbaar omdat de vergaderingen op het Fonds 
worden  gehouden.  Het  probleem  was  echter  dat  er  relatief  weinig  huidige  reguliere 
commissieleden  ingezet  waren  bij  Live  (uiteindelijk  kon  ik  twee  commissieleden  tijdens  de 
reguliere  vergadering  direct  benaderen  voor  een  interview),  dus  heb  ik  alsnog  via  e‐mail  en 
telefoon de oud‐commissieleden en gastcommissieleden moeten contacteren.  
Tegen  het  eind  van  de  interviewfase  had  ik  het  idee  dat  de  vragen  die  ik  stelde  geen  nieuwe 
informatie opleverden. Dit duidt Boeije aan met ‘verzadiging’. Het houdt in dat ik na een bepaald 
aantal  interviews een punt van verzadiging heb bereikt: ook de analyse van de  laatste  interviews 
leverde  geen  nieuwe  inzichten  voor  de  relevante  onderzoeksonderwerpen.  (Boeije  2008:  52) 
Omdat, zoals uitgelegd, de focus tijdens de interviews lag op commissie‐ en organisatieleden heeft 
dit punt van verzadiging vooral betrekking gehad op deze twee onderzoeksgroepen. 
 
3.2  De positie van de onderzoeker  
 
In  de  eerste  paragraaf  zal  beschreven  worden  hoe  mijn  introductie  in  de  organisatie  heeft 
plaatsgevonden en  in de volgende  subparagraaf komen de beperkingen van mijn positie aan de 
orde.  
 
3.2.1  Het verkrijgen van toegang 
 
In de organisatie 
Nadat vastgesteld was dat  ik mijn onderzoek binnen het Fonds BKVB zou uitvoeren, moest mijn 
aanwezigheid ook kenbaar worden gemaakt aan anderen. Mijn begeleidster van het Fonds heeft 
destijds  een  e‐mail  rondgestuurd  waarin  een  door mij  geschreven  introductiestukje  stond  dat 
beschreef  wat  ik  precies  zou  gaan  onderzoeken.  De  eerste  paar  dagen  dat  ik  daar  rondliep 
probeerde ik iedereen die ik in de gangen tegenkwam gedag te zeggen. Omdat het Fonds niet veel 
medewerkers heeft, kostte het weinig moeite om de gezichten, namen en functies te onthouden. 
Zoals eerder aangegeven, zijn de medewerkers altijd behulpzaam en beschikbaar geweest, wellicht 
ook  omdat  ik  niet  voltijds  in  de  organisatie  zat  en  hen  dus  alleen  benaderde  als  het  echt 
‘noodzakelijk’ was.  
Voor het verloop van het onderzoek leek het niet essentieel om voltijds in de organisatie aanwezig 
te zijn, omdat het onderzoeksonderwerp, Fonds Live,  in  feite  in het begin van mijn onderzoek al 
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ten einde  liep en de voornaamste onderzoeksgroep (de commissieleden) vooral buiten het Fonds 
actief  was.  Daarnaast  gaf  de  organisatie  te  kennen  dat  het  lastig  zou  zijn  om  een  geschikte 
werkplek  te  vinden  voor  de  gehele  onderzoeksperiode.  Uiteindelijk  bracht  ik  dankzij  de 
observatiedagen van Fonds Live en de reguliere vergaderingen wel genoeg  tijd door  in het pand 
om een goede indruk te krijgen van de sfeer en collegialiteit.  
 
Tijdens de observaties 
Mijn  aanwezigheid  als  onderzoeker werd  bij  elke  observatie,  nog  voordat  de  aanvrager  binnen 
was, kort door de voorzitter toegelicht. De commissieleden accepteerden dit in bijna alle gevallen 
zonder nader commentaar. Een enkele keer werd gevraagd wat ik met de informatie zou doen. Dit 
heb  ik altijd duidelijk geprobeerd uit  te  leggen en het heeft  verder nooit  tot negatieve  reacties 
geleid.  Het  benadrukken  van  hun  anonimiteit  in  de  uitwerking  leek  in  de  meeste  gevallen 
voldoende.  
 
3.2.2  Beperkingen en discussie 
 
Allereerst moet  ik hier het etnografisch perspectief, waar  in de  inleiding van dit hoofdstuk naar 
verwezen wordt,  nuanceren.  In  de  oorspronkelijke  betekenis  van  het woord  etnografie,  ligt  de 
nadruk op het doorgronden  van een andere  levensvorm, het  verkrijgen  van  inzicht  in de  lokale 
organisatiecultuur  en  ook  vooral  het  begrijpen  van  het  perspectief  van  de  native.  De 
onderzoeksmethoden  die  daarvoor worden  ingezet  heb  ik  ook  tijdens  dit  onderzoek  gebruikt. 
(Bate 1997: 1151) Toch heb ik uiteindelijk niet het idee dat ik vanuit het perspectief van de native 
naar de organisatie ben gaan kijken. Voornamelijk omdat ik niet voltijds aanwezig ben geweest in 
de organisatie. Dit hoeft  echter niet  te betekenen dat de onderzoeksresultaten niet  valide  zijn. 
Integendeel. Het betekent dat ik met een bepaalde afstand, de eerder genoemde ‘objectieve bril’, 
de data kan interpreteren.  
 
Die afstand tot het onderzoeksobject en de betrokkenen heeft zich op vier verschillende manieren 
gemanifesteerd.35  Ten  eerste  tijdens  de  observaties.  Om  voldoende  afstand  te  creëren  tot  de 
betrokkenen  heb  ik  niet  geparticipeerd  tijdens  de  observaties  zelf.  Ten  tweede  de 
zichtbaarheid/bekendheid  van  de  onderzoeker. Als  onderzoeker  heb  ik  bewust  een  gedeeltelijk 
open rol aangenomen. De betrokkenen waren op de hoogte van mijn aanwezigheid en zij kenden 
het onderwerp en doel van het onderzoek. Ten derde de rolconstructie die ik als onderzoeker heb 
aangenomen. Vooral tijdens de observaties bij Fonds Live bleek dit een lastig punt. Want wat moet 
je doen als een nieuwe aanvrager binnen komt lopen. Sta ik op en stel ik me voor? Misschien dat 
de aanvrager dan denkt dat  ik bij de commissie hoor. Of vermijd  ik oogcontact en blijf  ik zitten? 
Maar dan maak ik het de (vaak nerveuze) aanvrager wellicht moeilijk, omdat hij of zij niet begrijpt 
wat mijn rol is in de setting. In de meeste gevallen stond ik daarom op en schudde beleefd de hand 
van de aanvrager, zonder te vermelden wat mijn functie was. Omdat ik altijd zwijgzaam met mijn 
notitieblok  in een hoekje  zat,  viel mijn aanwezigheid  tijdens de presentatie bijna altijd weg. De 
aandacht van de aanvrager was volledig op de presentatie en de tafel gericht en de aandacht van 
de  commissieleden op de presentatie. Tenslotte de betrokkenheid van de onderzoeker. Zoals  ik 
zojuist aangaf heb  ik een zekere distantie  tot mijn onderzoeksonderwerp behouden. Toch gaven 
de observaties, interviews en documenten mij genoeg informatie om een helder beeld te schetsen 
van de rol van de verschillende betrokkenen tot Live. 
 
Zoals  in de bovenstaande  twee paragrafen omschreven,  is de positie van de onderzoeker  in het  
(nog  onbekende)  veld  niet  altijd  even  gemakkelijk.  Het  bijhouden  en  teruglezen  van  mijn 
veldwerkjournaal  is essentieel geweest om  ineffectieve onderzoekshandelingen te voorkomen (ik 
                                                            

35 Onder andere gebaseerd op een document van de Radboud Universiteit Nijmegen: geraadpleegd 16 mei 2009 
http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2%20(2005)/om2_files/syllabus/kwalitatief.pdf 



leerde bijvoorbeeld dat sommige ruimtes in het pand van het Fonds zich vanwege het weergalmen 
slecht  leenden  voor het afnemen  van de  interviews of dat de  formulering  van  sommige  vragen 
tijdens  interviews  niet  altijd  even  helder was)  of  juist  om  positieve  kanten  die  ik  ontdekte  te 
benutten (ik omschreef bijvoorbeeld in het journaal hoe ik me tijdens de interviews kon opstellen 
zodat er een vertrouwde sfeer tussen mijzelf en de geïnterviewde zou ontstaan). 
 
3.3  Analyse van gegevens  
 
Nadat ik genoeg data had verzameld tijdens de observaties en de eerste paar interviews letterlijk 
uitgewerkt had (aan de hand van geluidsopnames), ben ik van start gegaan met de open codering. 
Dit houdt  in dat  ik alle verzamelde data zorgvuldig gelezen heb en  in fragmenten heb  ingedeeld. 
De  relevante  fragmenten  heb  ik  gelabeld. De  codes  zijn  een  soort  van  samenvattende  notatie 
waarin de betekenis van het fragment wordt uitgedrukt. (Boeije 2008: 85) 
 
Nadat ik alle interviews en observaties had gecodeerd kwam ik uit op 209 codes. De data‐analyse 
en  de  dataverzameling  wisselden  zich  af.  Dit  wordt  een  cyclische  werkwijze  genoemd  (Boeije 
2008:73) 
  

 
Figuur 5. fragment uit het coderingsbestand.

 
Enkele  hiervan  konden  samen  onder  een  andere  code  geschaard  worden.  Dat  samenvoegen 
gebeurde tijdens het axiaal coderen, toen ik de gehele lijst op alfabetische volgorde had gezet en 
alle  codes  nogmaals was  nagelopen.  Vervolgens  heb  ik met  verschillende  kleuren  aangegeven 
welke overkoepelende rubrieken uit de data naar voren kwamen.  
 
Nadat  ik  een  eerste  rubricering  had  gemaakt  van  alle  rubrieken  en  zes  hoofdrubrieken  (de 
zogenaamde  hoofdcodes)  had  geformuleerd  ‐  format,  presentatie,  commissie, 
beoordelingsprocedure, vergelijking en toekomst ‐ heb  ik aan deze zes hoofdrubrieken een aantal 
dimensies toegewezen. (Boeije 2008: 96) Op de volgende pagina vindt u daar een voorbeeld van. 
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5. Vergelijking Live – Regulier 

1 5.1 Verschil aanvraagprocedure 
5.1.1 Aanvraagprocedure van de reguliere vergadering 
5.1.1.1 Verschil in presentatievorm van de aanvraag  
5.1.1.2 Voor‐ en nadelen van schriftelijke documentatie  
5.1.1.3 Voor‐ en nadelen van een mondelinge presentatie 

 
 
 
 

 
 

Figuur 6. Voorbeeld van uitgewerkte rubriek 
 

Deze  rubricering  was  nuttig  omdat  het  een  volledig  en  helder  overzicht  gaf  van  alle  data. 
Daarnaast is het ook bruikbaar geweest voor het schrijven van de resultaten. 
 
3.4   Kwaliteit van het onderzoek  
 
Nu  een  beeld  is  geschetst  van  de  beperkingen  en  mogelijkheden  bij  de  uitvoering  van  het 
onderzoek, wordt  in deze  laatste paragraaf nog kort gereflecteerd op de validiteit  (het meten of 
verklaren wat  ik als onderzoeker daadwerkelijk wil meten of  verklaren) en de betrouwbaarheid 
(hetzelfde  verschijnsel  dat meer  dan  eens met  hetzelfde  instrument wordt  gemeten, moet  tot 
dezelfde waarneming leiden). (Boeije 2008: 145)   
 
3.4.1 Betrouwbaarheid 
 
De focus lag tijdens het onderzoek niet zozeer op objectiviteit ‐ een zogenaamde ‘replicatie’ van de 
situatie  rondom Fonds BKVB Live was niet  realistisch omdat  ik als onderzoeker de werkelijkheid 
altijd  op  mijn  eigen  manier  interpreteer  ‐  maar  eerder  op  termen  als  overtuigingskracht  en 
geloofwaardigheid.  Zoals  in  §3.2  uitgelegd  heb  ik  door  het  bijhouden  van  een  uitgebreid 
veldwerkjournaal  gedurende  het  onderzoek  kunnen  reflecteren  op  mijn  bevindingen  en  de 
gebruikte onderzoeksmethoden.  In het  journaal wordt niet  alleen mijn  theoretische perspectief 
expliciet  gemaakt maar  ook mijn  persoonlijke  perspectief. Ook  heb  ik  verschillende  keren mijn 
bevindingen en onderzoeksaanpak met medestudenten besproken. 
Daarnaast  heb  ik  gebruik  gemaakt  van  bestaande  methoden  en  analysetechnieken.  Door 
bijvoorbeeld  te  kiezen  voor  halfgestructureerde  interviews  kreeg  het  interview  geen 
improvisatiekarakter, wat de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens  ten goede kwam.  In 
de persoonlijke e‐mail die de respondenten ontvingen legde ik uit wat het doel van het onderzoek 
was,  hoe  ik  het  interview  wilde  aanpakken,  wat  de  onderwerpen  zouden  zijn  en  of  zij  zich 
beschikbaar wilden stellen. Om mogelijke twijfel of terughoudendheid weg te nemen, verwerkte ik 
standaard  in  de  e‐mail  dat  ik  de  gegevens  volledig  zou  anonimiseren  en  dat  zij  na  afloop  een 
transcriptie  van  het  interview  toegestuurd  zouden  krijgen.  Dit  wordt  informatieterugkoppeling 
genoemd. (Boeije 2008: 146‐153) Alle interviews zijn becommentarieerd, aangepast en vervolgens 
goedgekeurd. De  respondenten  staan dus achter de  inhoud van de  interviews. Dat versterkt de 
geloofwaardigheid van de resultaten.  
 
Door  verschillende  kwalitatieve methoden  naast  elkaar  te  gebruiken  ontstaat  het  principe  van 
methodische  triangulatie.  Met  triangulatie  wordt  verondersteld  dat  waarnemingen  herhaald 
worden en ook dat interviews bijvoorbeeld andere elementen van Fonds BKVB Live belichten dan 
de observaties. (Boeije 2008: 152) Tijdens het onderzoek bleek dat de interviews een waardevolle 
aanvulling waren  op  de  observaties. Wanneer  ik  tijdens  een  observatie  bij  Live  een  bepaalde 
handeling (bijvoorbeeld tijdens de beoordelingsprocedure) op mijn manier  interpreteerde, kon  ik 
dit  tijdens  een  interview  voorleggen  aan  de  respondent  om  te  toetsen  of  mijn  interpretatie 
inderdaad juist was. Natuurlijk werd de vraag dan zo gesteld dat mijn eigen interpretatie niet zou 
doorschemeren.  
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3.4.2  Validiteit 
 

Interne validiteit 
Om de  interne validiteit te waarborgen was het van belang om gedurende het hele onderzoek te 
reflecteren op mijn positie en betrokkenheid  als onderzoeker en  validiteitsvragen  te  stellen die 
bijvoorbeeld verwijzen naar het nut van een etnografische onderzoek (zoals omschreven in §3.2.2) 
of het gebruik van de drie onderzoeksmethoden (§3.1). Om de validiteit te vergroten zijn ook de 
eerste analyseresultaten ter toetsing voorgelegd aan de begeleider binnen het Fonds. 
 
Externe validiteit 
Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Als de 
resultaten  voor  een  grotere  groep dan die  van de  respondenten opgaan,  spreekt men  van  een 
hoge  externe  validiteit.  Omdat  de  resultaten  betrekking  hebben  op  een  format  dat  buiten  de 
organisatie  nog  weinig  ontwikkeld  is,  is  het  lastig  om  de  onderzoeksresultaten  op  basis  van 
vergelijkbaarheid  te  generaliseren.  Wel  kunnen  de  resultaten  andere  organisaties 
aanknopingspunten bieden om (mogelijke) soortgelijke formats te ontwikkelen. (Boeije 2008: 155, 
156) 
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4.   Resultaten 
 
In het onderstaande hoofdstuk vindt u de weergave van de belangrijkste resultaten. Om een 
helder beeld te kunnen schetsen van de opzet en procedure rondom Fonds BKVB Live, zijn 
de  resultaten verdeeld  in  zes  subhoofdstukken. Zoals eerder aangegeven  (§1.4)  zal er per 
subhoofdstuk vanuit de drie perspectieven geanalyseerd worden – de organisatieleden, de 
commissieleden36  en  de  aanvragers.  Er  zal  duidelijk  aangegeven worden wanneer  vanuit 
welk perspectief gesproken wordt, zodat de relevantie van het gekozen perspectief ook voor 
de lezer duidelijk wordt.  
 
4.1   Het format 
 
In  de  onderstaande  paragraaf  zijn  de  belangrijkste  bevindingen  terug  te  vinden  die 
betrekking hebben op het  format  van  Fonds BKVB  Live.  In de  inleiding werd al een  korte 
toelichting gegeven op de ontstaansgeschiedenis, de presentaties en beoordelingsprocedure 
van Live. Onderstaande resultaten zullen als aanvulling dienen op deze informatie.  
 
4.1.1  De aanvraagprocedure 
 
Hoewel het format van Fonds BKVB Live voor wat betreft de wijze van aanvragen afwijkt van 
dat van de reguliere vergaderingen, zijn er wel overeenkomsten tussen beide te vinden in de 
voorwaarden die gesteld worden om te mogen aanvragen. Met die voorwaarden voorkom je 
namelijk dat elke “gek van de straat” zijn project komt toelichten in een 25 minuten durende 
presentatie zonder dat het betreffende project enige relevantie voor de hedendaagse kunst 
vertoont. Zoals  in de  inleiding al  toegelicht wordt gelden er heldere voorwaarden om een 
reguliere  aanvraag  te mogen  indienen.  Voor  Live  gold  in  ieder  geval  dat  je  niet mocht 
aanvragen  als  je  nog  studeerde  aan  een  HBO‐opleiding  of  Technische  Universiteit.  ‘Een 
aanvrager moest afgestudeerd zijn aan een academie of vier  jaar zelfstandig werkzaam als 
kunstenaar  zijn’,  legt  een  secretaris  uit.  In  bijlage  2  vindt  u  de  details  in  de  ‘Algemene 
voorwaarden  voor  Fonds BKVB  Live’. Het merendeel  van de  aanvragers hield  zich  aan de 
gestelde voorwaarden. Een secretaris vermeldt hier het volgende over:  
 
““((……))  iikk  hheebb  ooookk  aaaannvvrraaggeerrss  ggeezziieenn  ddiiee  ggeeeenn  kkuunnsstteennaaaarr  wwaarreenn  ooff  ggeeeenn  aaccaaddeemmiiee  hhaaddddeenn  ggeeddaaaann..  MMaaaarr  
ddaaaarr  wwoorrddtt  ggooeedd  nnaaaarr  ggeekkeekkeenn   zzooddaatt  eerr  ggeeeenn  mmiissvveerrssttaannddeenn  oovveerr  oonnttssttaaaann..  EErr  wwoorrddtt  ooookk   ttiijjddeennss  ddee  
vveerrggaaddeerriinngg  ((pprreesseennttaattiiee))  eeeenn  ppaaaarr  kkeeeerr  vveerrtteelldd  wwaaaarr  zzee  wweell  ooff  nniieett  vvoooorr  mmooggeenn  aaaannvvrraaggeenn..  DDaann  wweerrdd  
eerr   ggeezzeeggdd::   ‘‘rreeaalliisseeeerr   jjee  wweell   ddaatt  wwaatt   jjee   nnuu   aaaannvvrraaaaggtt   nniieett   ggeessuubbssiiddiieeeerrdd   kkaann  wwoorrddeenn,,  mmaaaarr  wweell   ddee  
pprroodduuccttiiee  vvaann  nniieeuuww  wweerrkk’’..  DDuuss  hheett  wweerrkk  kkaann  wweell  ggeessuubbssiiddiieeeerrdd  wwoorrddeenn  mmaaaarr  nniieett  ddee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  
zzeellff  ooff  hheett  aaffhhuurreenn  vvaann  eeeenn  ggaalleerriiee..  EErr  wweerrdd  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  ggeepprroobbeeeerrdd  oomm  hheett   iinn  ddee  vveerrggaaddeerriinngg  aall  
dduuiiddeelliijjkk  ttee  mmaakkeenn..””  
  

                                                           

In  de  algemene  voorwaarden  wordt  verder  aangegeven  welke  beoordelingscriteria 
gehanteerd  zullen  worden  (de  gebruikelijke  criteria  van  de  stimuleringssubsidies  in  het 
oordeel over de artistieke prestaties: de kwaliteit van het werk en het voorgestelde plan en 
het cultureel ondernemerschap), welke voorwaarden gesteld worden aan de hoogte van het 
inkomen  als  je  aanspraak  wilt  maken  op  een  tegemoetkoming  in  de  kosten  van 
levensonderhoud  (het  verzamelinkomen  mag  niet  hoger  zijn  dan  €35.000)  en  welke 
voorwaarden gesteld worden aan de nationaliteit van de aanvrager  (de aanvrager moet  in 

 

36 Met organisatieleden kunnen zowel de voorzitter, de secretaris als overige organisatieleden bedoeld worden. 
Wanneer afzonderlijke commissieleden aan het woord komen, wordt dit in de tekst aangegeven met 
commissielid / commissieleden. Met commissie worden in dit onderzoeksrapport de commissieleden samen met 
de secretaris en de voorzitter bedoeld.  
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Nederland  gevestigd  zijn  en  indien  hij  niet  de  Nederlandse  nationaliteit  heeft, moet  hij 
beschikken over een verblijfsvergunning).  
Opvallend aan Fonds Live is dat reguliere commissieleden en de gastcommissieleden ook de 
kans  kregen  een  aanvraag  in  te  dienen,  terwijl  dit  bij  de  reguliere  vergadering  niet  is 
toegestaan.37 Volgens een organisatielid waren er zoveel commissieleden bij Live betrokken, 
dat er eigenlijk niet gesproken kon worden over een officiële Fonds Live commissie. Om die 
reden  en  waarschijnlijk  ook  vanwege  het  ontbreken  van  duidelijke  richtlijnen  in  het 
algemeen, kregen commissieleden daarom bij Live wel de kans een aanvraag in te dienen.  
 
Voor de aanvrager werden naast de  strikte voorwaarden ook nog  richtlijnen opgezet voor 
het  indienen  van  een  aanvraag.  Hoewel  het  format  op  veel  punten  een  grote  vrijheid 
toestond werd wel  van  elke  aanvrager  gevraagd  zijn  of  haar  plan  of  project  in  een  paar 
zinnen  te omschrijven en een  indicatie van het gevraagde bedrag  te geven, zowel voor de 
kosten van het plan zelf als voor het aantal maanden dat  iemand met zijn plan bezig wilde 
zijn. Tenslotte moesten aanvragers  vermelden binnen welke discipline het plan of project 
zou vallen: beeldende kunst, vormgeving, bouwkunst of interdisciplinair.  
 
Om  het  feestelijke  karakter  van  Fonds  BKVB  Live  te  bevestigen, werd  (onder  andere)  de 
nadruk gelegd op het indienen van een droomplan, een bijzonder project of een goed idee. 
Het begrip droomplan werd door aanvragers echter op uiteenlopende wijze geïnterpreteerd. 
Op de vraag hoe de geïnterviewde een droomplan zou definiëren, stelde een aanvrager ‐ die 
zelf niet had begrepen dat de nadruk lag op een droomplan ‐ het volgende: 
 
““IIkk  ddeennkk   iieettss  wwaatt   jjee  eecchhtt  wwiilltt,,  mmaaaarr  wwaaaarr   jjee  nniieett  hheett  ggeelldd   vvoooorr  hheebbtt..   IIkk   vviinndd  ddaatt  eecchhtt  eeeenn   vvrraaaagg   vvaann  
‘‘wwaaaarroomm  mmaaaakk  jjee  kkuunnsstt’’..””  
 
De meeste  commissie‐ en organisatieleden  stelden dat een droomplan een  relatief begrip 
was  en  dat  het merendeel  van  de  aanvragen  ook  in  de  reguliere  vergadering  thuis  had 
kunnen horen: 
 
““BBiijj  ssoommmmiiggee  aaaannvvrraaggeenn  kkuunn   jjee   jjee  aaffvvrraaggeenn  ‘‘iiss  ddiitt  eecchhtt  eeeenn  ddrroooomm??’’..  HHeett   lliiggtt  eerr  nnaattuuuurrlliijjkk  ooookk  aaaann  hhooee  
jjee  eeeenn  ddrroooommppllaann  ddeeffiinniieeeerrtt..  IIeettss  hheeeell  ggrroooottss,,  oovveerrssttiijjggeennddss  eenn  oovveerrsscchhrriijjddeennddss  ‐‐  ddaatt  wwaarreenn  ddee  mmeeeessttee  
aaaannvvrraaggeenn  nniieett..  EErr  wwaarreenn  aaaannvvrraaggeenn  ddiiee  mmaakkkkeelliijjkkeerr  oopp  ddee   rreegguulliieerree  mmaanniieerr  hhaaddddeenn  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  
bbeeoooorrddeeeelldd..””  
  
De nadruk op het droomplan werd door  een  tweetal  commissieleden, dat  overwoog  een 
aanvraag  in te dienen, niet even goed ontvangen. Eén commissielid stelt dat hij zich daarin 
niet serieus genomen voelde:  
 
““IIkk   vvoonndd   hheett  wweell   eeeenn   bbeeeettjjee   bbeettuutttteelleenndd   ‘‘jjee   ddrroooomm  wweerrkkeelliijjkkhheeiidd  mmaakkeenn’’..   IIkk   hhaadd   nneett   eeeenn   hhaallff   jjaaaarr  
ddaaaarrvvoooorr   eeeenn   aaaannvvrraaaagg   ggeeddaaaann   eenn   ddiiee  wwaass   nniieett   ggeehhoonnoorreeeerrdd   dduuss   ddaaaarr  wwaass   iikk  wweell   eeeenn   bbeeeettjjee   bbooooss  
oovveerr..   ((……))  HHeett   iiss   iinn  ddiiee   zziinn   eeeenn  bbeeeettjjee  bbeettuutttteelleenndd,,  oommddaatt  ddee   ttoooonn   zzoo  wwaass   vvaann   ‘‘ppaakk   jjee   kkaannss’’..   JJee  bbeenntt  
nnaattuuuurrlliijjkk  wweell  hheeeell  sseerriieeuuss  bbeezziigg..””  

                                                           

 
Naast de afwijkende presentatiewijze die eigen  is aan Fonds Live en uitgebreid belicht  zal 
worden  in paragraaf 4.2 zit er ook een opvallend verschil  in de wijze waarin een aanvraag 
wordt  gehonoreerd  of  afgewezen.  In  het  jaarverslag  van  2007  wordt  vermeld  wat  de 
procedure  is  omtrent  honoreringen  of  afwijzingen38.  De  aanvrager  krijgt  bericht  van  de 

 

37 Fonds BKVB – regeling stimuleringssubsidies (2001). Hoofdstuk IV Artikel 10  
38 Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst 2007. 10 Bijzondere Projecten, Jaarverslag 2007, 
Fonds BKVB, Amsterdam, p.88 
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toekenning  of  afwijzing  van  zijn  aanvraag  en  in  het  laatste  geval  een  nadere motivering. 
Aanvragers  die  zich  niet  kunnen  vinden  in  de  afwijzing  krijgen  de  mogelijkheid  een 
bezwaarschrift in te dienen en dit eventueel mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. 
Het Fonds bepaalt op basis van de argumenten die de aanvrager aandraagt of een aanvraag 
opnieuw beoordeeld moet worden. Als dit opnieuw tot een afwijzing leidt kan de aanvrager 
in hoger beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank en de Raad van State.  
Hoe kun je voorkomen dat de (beoogde) snelheid van het format eronder lijdt als aanvragers 
na een afwijzing een dergelijke procedure in gang kunnen zetten? Door de motivering van de 
afwijzing geheel achterwege te laten en aanvragers een tweede kans te geven zodat zij met 
dezelfde Live aanvraag ook een aanvraag voor een  stimuleringssubsidie  in kunnen dienen. 
Deze wordt dan door een reguliere commissie van het Fonds beoordeeld. In de standaard e‐
mail  voor  afwijzingen  bij  Live  werd  deze  tweede  aanvraagmogelijkheid  vermeld.  Niet 
iedereen  was  even  positief  gestemd  wat  betreft  het  ontbreken  van  de motivering.  Een 
organisatielid dat tevens secretaris was tijdens een groot aantal Live presentaties ervoer het 
als volgt:  
 

“IIkk  wwiill  wweell  aallttiijjdd  ggrraaaagg  wweetteenn  wwaaaarroomm  eeeenn  pprroojjeecctt  wwoorrddtt  aaffggeewweezzeenn,,  ooookk  oommddaatt   jjee  ……   jjaa  ……   iikk  bbeenn  nniieett  
vveerrpplliicchhtt  oomm  ddee  mmeennsseenn  eeeenn  mmoottiivvaattiiee   ttee  ggeevveenn  mmaaaarr  aallss   jjee  zzee  aaaann  ddee   tteelleeffoooonn  hheebbtt  ddaann   iiss  hheett   ttoocchh  
mmooeeiilliijjkk  oomm   ttee  zzeeggggeenn   ‘‘nneeee   iikk  mmaagg  eerr  nniieettss  oovveerr  zzeeggggeenn,,  ooff   iikk  kkaann  eerr  nniieettss  oovveerr  zzeeggggeenn’’..  EErr  wweerrdd  wweell  
aallttiijjdd  iinn  eeeenn  ssttaannddaaaarrddmmaaiill  ggeezzeeggdd  ddaatt  zzee  vvoooorr  ddaattzzeellffddee  pprroojjeecctt  eeeenn  ssuubbssiiddiiee  kkoonnddeenn  aaaannvvrraaggeenn  vviiaa  ddee  
rreegguulliieerree  wweegg..””  
 
Het  merendeel  van  de  ondervraagden  zag  wel  heil  in  de  oplossing  om  aanvragers  een 
tweede kans te geven. Een andere secretaris noemde het een ‘soort vluchtroute’.  
 
4.1.2   Samenstelling van de commissie 
 
Ook bij de  samenstelling van de commissies werd gekozen voor een andere  insteek: geen 
vacatures, zoals gebruikelijk  is bij de reguliere vergadering, maar een  lange  lijst met namen 
van  personen  die  iets  betekenen  in  de  kunst‐  en  cultuursector  opgezet  door  een  aantal 
organisatieleden.  
In eerste instantie werd geopperd het twintigjarig bestaan van het Fonds te vieren met ‘alle 
partijen die  altijd direct of  indirect bij het  Fonds en de  kunstproductie betrokken waren’. 
Onder de noemer Fonds United Commissie (§1.2.1, p. 11) zouden vertegenwoordigers van al 
die partijen en geïnteresseerde  leken,  ‘van Wouter Bos tot mevrouw Huisman’ gezamenlijk 
nieuwe plannen bespreken en beoordelen. Dit  idee werd vervolgens aangescherpt. Uit de 
zojuist  genoemde  lijsten werden  enerzijds personen  geselecteerd die  commissielid waren 
geweest  of  nog  waren,  en  zogenaamde  ‘hotshots’  die  ooit  (aan  het  begin  van  hun 
beroepspraktijk) subsidie hadden gekregen. Anderzijds mensen die nog nooit met het Fonds 
in aanraking waren geweest, maar waarvan werd gedacht dat zij wel affiniteit hadden met 
de kunsten, vormgeving of bouwkunst. Zo licht een organisatielid toe:  
 
““MMeennsseenn   uuiitt   ddee   lliitteerraaiirree   wweerreelldd   eenn   ddeerrggeelliijjkkee   zziijjnn   ooookk   mmeennsseenn   vvaann   ‘‘bbuuiitteenn’’..   MMeennsseenn   ddiiee   iinn   hhuunn  
pprrooffeessssiiee   nniieett   ddiirreecctt  mmeett   bbeeeellddeennddee   kkuunnsstt,,   vvoorrmmggeevviinngg   ooff   bboouuwwkkuunnsstt   ttee  mmaakkeenn   hheebbbbeenn..   IInn   eeeerrssttee  
iinnssttaannttiiee   wwiillddeenn   wwee   ddaaaarr   iinnddeerrddaaaadd   ooookk   ppoolliittiiccii   bbiijj   uuiittnnooddiiggeenn..   PPllaasstteerrkk   wwaass   bbiijjvvoooorrbbeeeelldd   aall  
uuiittggeennooddiiggdd..  DDiiee  hhaadd  ooookk  jjaa  ggeezzeeggdd..  MMaaaarr  ttooeenn  ddaacchhtteenn  wwee  zzeellff,,  ddaatt  hheett  ggeewwoooonn  nniieett  hhaannddiigg  wwaass..  VVoooorr  
PPllaasstteerrkk   zzeekkeerr  nniieett..  OOmm  hheemm   iinn  ddiiee  ppoossiittiiee   ttee  mmaannooeeuuvvrreerreenn..   ZZoo   ggaaaannddeewweegg  ddaacchhtteenn  wwee  ddaatt  wwee  ddee  
ppoolliittiieekk  mmaaaarr  bbuuiitteenn  ddee  ddeeuurr  mmooeesstteenn  hhoouuddeenn..””  
  
Tijdens de  interviews met organisatieleden werd niet geheel duidelijk welke  rol de  (vaste) 
reguliere  commissieleden  speelden  bij  het  samenstellen  van  de  commissies.  Er  leek wat 
verwarring te zijn over de selectie van de commissieleden. Een organisatielid stelt: 
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““WWee  wwiillddeenn  wweell  hheeeell  ggrraaaagg  mmeennsseenn  vvaann  bbuuiitteennaaff,,  mmaaaarr  ooookk  aallttiijjdd  wweell  éééénn  ccoommmmiissssiieelliidd  ddaatt  ooooiitt  iinn  eeeenn  
ccoommmmiissssiiee   hheeeefftt   ggeezzeetteenn..   DDuuss   wwee   hheebbbbeenn   hheeeell   wweeiinniigg   ggeebbrruuiikk   ggeemmaaaakktt   vvaann   oonnzzee   eeiiggeenn   ((hhuuiiddiiggee))  
ccoommmmiissssiieelleeddeenn..  DDiiee  hheebbbbeenn  wwee  wweell  ooppggeerrooeeppeenn  aallss  ooppeeeennss  iieemmaanndd  nniieett  kkoonn,,  ooff  wwaatt  ddaann  ooookk  eenn  llaatteerr  
ttooeenn  wwee  eeeenn  bbeeeettjjee  ddoooorr  aallllee  mmeennsseenn  hheeeenn  wwaarreenn..  MMaaaarr   iinn  pprriinncciippee  hheebbbbeenn  wwee  ggeebbrruuiikk  ggeemmaaaakktt  vvaann  
ccoommmmiissssiieelleeddeenn  ddiiee  eerr  vvrrooeeggeerr  aall  iinnggeezzeetteenn  hheebbbbeenn  eenn  ddiiee  aall  bbeekkeenndd  wwaarreenn  bbiijj  hheett  FFoonnddss..  EEnn  aannddeerreenn  
ddiiee  eerr  nnoogg  nnooooiitt  iieettss  mmeeee  ttee  mmaakkeenn  hheebbbbeenn  ggeehhaadd..””  
 
Twee andere organisatieleden stelden dat er wel degelijk voor gekozen was om  (zittende) 
reguliere  commissieleden bij de  commissies  te betrekken. Op de vraag of er bij elke  Live‐
presentatie  een  commissielid  werd  gevraagd  dat  nog  steeds  actief  was  in  de  reguliere 
commissie van het Fonds, antwoordde één van de organisatieleden bevestigend. 
 
““DDaatt   iiss  wweell  bbeewwuusstt  ggeeddaaaann..  EEiiggeennlliijjkk  hhaadd   jjee  ddrriiee  vveerrsscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn  ccoommmmiissssiieelleeddeenn..  WWee  ddaacchhtteenn   ‐‐  
aallss  eerr  aalllleeeenn  mmeennsseenn  vvaann  bbuuiitteenn  eerriinn  wwoorrddeenn  ggeezzeett,,  ddaann  rraaaakk   jjee  hheelleemmaaaall  ddee  ccoonnnneeccttiiee  mmeett  hheett  FFoonnddss  
kkwwiijjtt..  DDiiee  hhuuiiddiiggee  ccoommmmiissssiieelleeddeenn  ddiiee  kkoonnddeenn  eerrvvoooorr  zzoorrggeenn  ddaatt  eerr  nnoogg  eenniiggee  ccoonnttiinnuuïïtteeiitt   iinn  zzoouu  zziijjnn..  
DDaatt   jjee  dduuss  nniieett  ooppeeeennss  hheellee  rraarree  ttooeekkeennnniinnggeenn  kkrreeeegg..  ((……))  DDee  ccoommmmiissssiieelleeddeenn  wweetteenn  ddaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  
hhooee  hhiieerr  ddee  kkwwaalliitteeiittssllaatt  lliiggtt..””  
  

                                                           

Met  drie  verschillende  soorten  commissieleden  kan  het  organisatielid  de 
gastcommissieleden,  de  huidige  reguliere  commissieleden  en  de  oude  reguliere 
commissieleden bedoeld hebben. Vrijwel alle organisatieleden, voorzitters en secretarissen 
gaven  in  ieder  geval  aan  dat  gastcommissieleden  voor  een  verfrissende  blik  tijdens  de 
beoordeling  zorgden.  Over  het  koppelen  van  gastcommissieleden  aan  (huidige  en  oude) 
reguliere commissieleden en de mogelijke  invloed daarvan op de beoordeling kunt u meer 
lezen in §4.4.3, pagina 47.  
 
4.1.3   De fysieke omgeving 
 
Voor de presentaties van Fonds BKVB Live werd in de bibliotheek van het pand een speciale 
ruimte ontworpen door 2012 Architecten. De ruimte ‐ door Ter Braak in de inleiding van het 
essay van Marbe een capsulaire module genoemd  ‐  leek het bijzondere aspect van Live  te 
benadrukken. Door hergebruik van materialen ‐ kozijnen en deuren van de Zwarte Madonna 
in Den Haag39 ‐ het zogenaamde cradle to cradle40 idee, kreeg de ruimte als zodanig ook een 
kunstzinnig en feestelijk karakter. De ruimte was niet groot, maar oogde informeel. De muur 
van  boeken,  de  grote  doorzichtige  tafel  die  vol  stond  met  koekjes,  koffie‐,  thee‐  en 
waterkannen  en  kleurrijke  mokken  met  het  Fonds  BKVB  Live  logo  en  daarnaast  de 
comfortabele  (vliegtuig)stoelen waarin  commissieleden  konden  plaatsnemen,  droegen  bij 
aan  een  ontspannen  sfeer  en  nodigden  de  aanvrager  uit  om  zijn  presentatie  in  bijna 
huiselijke kring voor te dragen.  
 
De aanvrager werd 15 minuten voor aanvang van de presentatie verwacht.  In dat kwartier 
was er de mogelijkheid om de (PowerPoint) presentatie op beschikbare laptops op te starten 
en klaar  te zetten voor gebruik. Daarnaast was er een  tussenruimte  ‐ of voorportaal zoals 
Marbe stelt ‐ met een draaibare deur die fungeerde als magneetbord waarop de aanvrager 
alvast foto’s of andere documentatie kon bevestigen. De ruimte waarin de presentatie werd 

 

39 De Zwarte Madonna was een woongebouw in Den Haag (tussen de Turfmarkt en het Prins Bernhardviaduct), 
ontworpen door Carel Weeber en in 1985 opgeleverd. In 2007 werd het gebouw weer gesloopt. De bouwstijl 
behoort tot het neo‐rationalisme. Wikipedia, de Zwarte Madonna, geraadpleegd 9 juni 2009, 
<http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Zwarte_Madonna> 
40 “De centrale gedachte van de c2c (cradle to cradle) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in 
het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Cradle to Cradle, geraadpleegd 9 juni 2009 
<http://www.cradletocradle.nl>  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wonen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carel_Weeber
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Neo-rationalisme&action=edit&redlink=1
http://www.cradletocradle.nl/
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gehouden,  was  zo  gebouwd  dat  een  binnenkomende  aanvrager,  een  andere  niet  tot 
nauwelijks kon zien presenteren.  
De  flatscreens  met  de  vertoonde  interviews  van  aanvragers,  zorgden  buiten  voor  wat 
afleiding. Ook  kregen  de  aanvragers  bij  binnenkomst  thee  of  koffie  aangeboden  door  de 
gastvrouw.  In  de  voorruimte  stonden  wederom  kannen  en  een  schaal  met  koekjes 
opgesteld. Alles werd uit de kast gehaald om de (nerveuze) aanvrager op zijn of haar gemak 
te stellen. Een organisatielid vertelt:  
 
““IIkk  bbeenn   iinn  hheett  bbeeggiinn  eeeenn  ppaaaarr  kkeeeerr  ggaassttvvrroouuww  ggeewweeeesstt..   IIkk  hhaadd  mmee  eecchhtt  nniieett  ggeerreeaalliisseeeerrdd  ddaatt  mmeennsseenn  
zzóó  iinn  ssppaannnniinngg  zzoouuddeenn  zziitttteenn  vvoooorr  hhuunn  pprreesseennttaattiiee..  DDaatt  eeeenn  ttaannddaarrttsswwaacchhttkkaammeerr  eerr  vvrroolliijjkk  bbiijj  iiss..””  
 
De vliegtuigstoel die in de voorruimte stond, was bedoeld om comfort aan te brengen. Toch, 
van  een  afstand  bekeken,  associeerde  ik  de  stoel  in  eerste  instantie met  een  soort  van 
tandartsstoel. Opvallend genoeg kwam de associatie met de tandarts in het vorige citaat ook 
naar voren.  
Nadat de aanvrager binnen is geleid, wordt de presentatie opgestart. De techniek liet echter 
soms  te  wensen  over.  Hoewel  er  zowel  laptops  met  software  van  Apple  als  Windows 
beschikbaar waren, bleken er wel eens wat problemen op te treden met de resolutie van het 
beeldscherm,  het  gebruik  van  de  juiste  kabeltjes  voor  het  grote  beeldscherm,  of  de 
geluidsboxen  in de presentatieruimte.  In de meeste gevallen werd dit snel opgelost. Soms 
leek het juist alsof het de spanning tussen de commissie en de aanvrager wegnam:  
 
VVoooorrzziitttteerr::  ““MMooeett  iikk  iieemmaanndd  eerrbbiijj  hhaalleenn??””  
AAaannvvrraaggeerr::  ““NNeeee,,  hhooeefftt  nniieett..””  
VVoooorrzziitttteerr::  ““PPrrooeevveenn  vvaann  bbeekkwwaaaammhheeiidd  vvaann  tteecchhnniieekk..””  
SSeeccrreettaarriiss::  ““LLaaaatt  jjee  CCVV  mmaaaarr  zziitttteenn..””  ((llaacchheenndd))  
  
Wanneer de problemen met de  techniek een groot deel van de beschikbare  tijd  in beslag 
namen en de aanvrager daar achteraf een klacht over  indiende, kreeg hij of zij de kans om 
opnieuw het plan te presenteren. Dit is in het begin maar twee keer voorgekomen. (Marbe 
2009: 10) 
 
Tijdens  de  verschillende  observaties  stuitte  ik  als  onderzoeker  nog  op  andere  storende 
factoren.  Over  het  algemeen  leek  ik  me  hier  zelf  echter  meer  aan  te  storen  dan  de 
commissieleden. Zo bracht een aanvrager een keer zijn hond mee die tijdens de presentatie 
telkens  om  aandacht  vroeg.  Een  andere  keer  nam  een  aanvrager  twee  vrienden  mee 
waarvan  één  een  video‐opname  maakte  van  de  presentatie.  De  concentratie  van  de 
commissieleden werd nogal eens verstoord door de gehorigheid van de buitenruimtes – de 
voorruimte  en  tussenruimte.  Zo nu  en dan merkte  ik dat hun blik naar buiten  afdwaalde 
wanneer  een  aanvrager  langsliep  of  wanneer  er  luidruchtig  door  organisatieleden  of 
aanvragers buiten de presentatieruimte werd gepraat. 
 
4.2   De presentatie 

 
Tijdens de observaties bij Fonds BKVB Live bleek wel dat de ideale presentatie een illusie is. 
Elke presentatie had zijn eigen karakter, afhankelijk van het karakter van de aanvrager. Vaak 
in  een  positieve  betekenis,  soms  ook  negatief.  Hoewel  de  presentaties  met  geen 
mogelijkheid  over  één  kam  te  scheren  zijn,  zal  in  de  volgende  twee  paragrafen  getracht 
worden om aan de hand van voorbeelden uit observaties en citaten uit interviews een beeld 
van de diversiteit weer te geven.  
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4.2.1  Formele aspecten bij het presenteren 
 

Zodra de ene presentatie afgelopen was gaf de  secretaris  in de  ‘wachtruimte’ aan dat de 
volgende aanvrager aan de beurt was. Zodra de volgende aanvrager over de drempel van de 
deur was gestapt  (soms gestruikeld), zich had voorgesteld aan de commissie en de  laptop 
had  geïnstalleerd,  kon  de  presentatie  van  start  gaan.  De  voorzitter  vroeg  aanvragers  bij 
aanvang of de vragen van de commissie tussendoor mochten worden gesteld of  liever aan 
het eind van de presentatie. Sommigen brachten presentatiemateriaal mee om het plan of 
project  te  illustreren.  Dit  gold  voornamelijk  voor  vormgevers  en  een  enkele  beeldende 
kunstenaar.  Tweemaal wilde  een  aanvrager  achteraf  nog  een  cd‐rom met  documentatie 
inleveren. Dit werd echter altijd van de hand gewezen. ‘Live is immers live’.  
 
Fysieke aanwezigheid van de aanvrager 
 
Hoewel de presentaties – die ik bijwoonde – altijd door de kunstenaar zelf gedaan werden, is 
het wel opvallend dat er in principe geen eisen werden gesteld aan de fysieke aanwezigheid 
van de kunstenaar, aldus een organisatielid: 
  
““JJee  mmoocchhtt  hheett  zzeellff  ddooeenn,,  ddoooorr  eeeenn  aannddeerr   llaatteenn  ddooeenn,,   jjee  mmooeeddeerr  ooff  ……  ddaatt  wweerrdd  ooppeennggeellaatteenn..  HHeett   iiddeeee  
wwaass  ddaatt  jjee  hheett  eecchhtt  oopp  jjee  eeiiggeenn  mmaanniieerr  kkoonn  ddooeenn..  ((......))  IIkk  wweeeett  nniieett  ooff  ddaatt  aallss  vvoooorrwwaaaarrddee  iiss  ggeesstteelldd,,  ddaatt  
ddee  aaaannvvrraaggeerr  eerr  ooookk  zzeellff  bbiijj  mmooeesstt  zziijjnn..  IIkk  wweeeett  nniieett  ooff  ddaatt  zzoo  dduuiiddeelliijjkk  ggeeccoommmmuunniicceeeerrdd  iiss..””  
  
In  de  praktijk  kwam  het  regelmatig  voor  dat  het  plan  door  twee  aanvragers  werd 
gepresenteerd.  Soms  bracht  een  aanvrager  iemand mee  (een  ‘hulpje’)  die  hem  of  haar 
bijstond  in de presentatie. Het merendeel van de commissieleden ervoer de aanwezigheid 
van een  tweede aanvrager niet als hinderlijk. Hoewel het van het project afhing, meende 
één commissielid dat het niet op voorhand een voordeel was om meerdere aanvragers  te 
hebben  tijdens  de  presentatie.  Twee  andere  commissieleden  stelden  dat  zij  automatisch 
meer  afgeleid werden omdat  je  als  commissielid bezig was met  vragen  als  ‘hoe  zitten de 
rollen’  of  zelfs  ‘zijn  het  geliefden’.  Zij  meenden  dat  communicatie  van  één  aanvrager 
eenduidiger was waardoor  je beter op de  inhoud kon  letten. Een geïnterviewde aanvrager, 
die zelf ook met een tweede persoon de presentatie hield, stelt: 
 
““HHeett  vvoooorrddeeeell   iiss  ddaatt  ddee  éééénn  ddee  aannddeerr  kkaann  aaaannvvuulllleenn,,  mmaaaarr  hheett  nnaaddeeeell,,  ddaatt  hheebb   jjee  aallttiijjdd,,  ddaatt   jjee   ssoommss  
aannddeerrss   tteeggeenn   iieettss   aaaannkkiijjkktt..  OOookk   ttiijjddeennss   ddee   pprreesseennttaattiiee..   EEiiggeennlliijjkk  mmooeett   jjee   hheett   vvaann   tteevvoorreenn   hheelleemmaaaall  
kkoorrttsslluuiitteenn  eenn  ddaatt  hhaaddddeenn  wwiijj  nniieett  ggeeddaaaann..  DDuuss  ssoommss  ssttoonnddeenn  wwee  eerr  nneett   iieettss  aannddeerrss   iinn  eenn  vvoollggeennss  mmiijj  
kkwwaamm  ddaatt  ooookk  zzoo  oopp  ddee  ccoommmmiissssiieelleeddeenn  oovveerr..””  
  
Voorbereiding 
  
Bij  sommige presentaties merkte  ik op dat  aanvragers de  vrijheid die  Live bood wel heel 
letterlijk  namen.  Zij  presenteerden  op  het  laatste  moment  een  totaal  ander  plan  of 
verhoogden alsnog het  indicatiebedrag. Omdat zij geen uitgebreide  (visuele) documentatie 
van  tevoren  hoefden  in  te  leveren,  had  dit  overigens  verder  geen  gevolgen  voor  de 
beoordeling van de aanvraag.  
De  commissie‐ en organisatieleden meenden dat een goede  voorbereiding essentieel was 
voor  een  goede  presentatie.  Daar  ligt  een  duidelijk  onderscheid  tussen  beeldende 
kunstenaars,  vormgevers  en  architecten.  Zoals  ook  in  paragraaf  2.4  van  het  theoretisch 
kader wordt uitgelegd, kunnen de laatste twee groepen al ervaring hebben opgedaan bij het 
presenteren van een project aan een opdrachtgever. Een organisatielid dat ook betrokken 
was bij de Live‐presentaties zag dit verschil heel duidelijk:  
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““DDee   iinnddiivviidduueellee   bbeeeellddeenndd   kkuunnsstteennaaaarrss   wwaarreenn   oovveerr   hheett   aallggeemmeeeenn   vvrriijj   nneerrvveeuuss,,   oommddaatt   zziijj   mmiinnddeerr  
ggeewweenndd  zziijjnn  oomm  oopp  ddeezzee  mmaanniieerr  hhuunn  wweerrkk  ttee  pprreesseenntteerreenn..  HHeett  wwaass  dduuiiddeelliijjkk  ddaatt  zzee  eerr  eerrgg  zzeennuuwwaacchhttiigg  
oovveerr  wwaarreenn..  MMaaaarr  hheett  wweerrdd  ttoocchh  aallttiijjdd  wweell  ggooeedd  vvoooorrbbeerreeiidd..  TToocchh  wwiisstteenn  zzee  vvaaaakk  nniieett  ggooeedd  wwaaaarr  zzee  ddee  
nnaaddrruukk  oopp  mmooeesstteenn   lleeggggeenn   iinn  ddee  aaaannvvrraaaagg..  TTeerrwwiijjll  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  vvoorrmmggeevveerrss  eenn  aarrcchhiitteecctteenn  vveeeell  mmeeeerr  
ggeewweenndd  zziijjnn  oomm  oopp  ddeezzee  mmaanniieerr  hhuunn  wweerrkk  ttee  pprreesseenntteerreenn..  ZZee  ddooeenn  ddaatt  vvaakkeerr..  ZZee  wwaarreenn  ooookk  vvaaaakk  mmeett  
zz’’nn  ttwweeeeëënn  eenn  hhaaddddeenn  eeeenn  ggeessmmeeeerrdd  llooppeennddee  PPoowweerrPPooiinntt  pprreesseennttaattiiee..  DDaatt  wwaass  eeeenn  vveerrsscchhiill..””  
 
Een goed voorbereide presentatie leek de commissieleden sneller te overtuigen. Aanvragers 
die goed uit hun woorden kwamen, hun argumentatie hadden voorbereid en de vragen van 
de commissieleden met gemak konden beantwoorden, hadden projecten/plannen die beter 
uit de verf kwamen dan die van aanvragers die het minder goed hadden voorbereid. Eén van 
de aanvragers wiens aanvraag gehonoreerd werd, stelde: 
 
““AAllllee  vvrraaggeenn  ddiiee   iikk  kkrreeeegg,,  wwiisstt   iikk  ooookk..   IIkk  hhaadd  vvaann   tteevvoorreenn  wweell  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  zzee  ddiiee  zzoouuddeenn  sstteelllleenn..  EEnn  
vvoollggeennss  mmiijj  ggiinngg  hheett  ggeewwoooonn  ggooeedd..””    
 
Een  opvallend  aspect  van  de  presentaties  was  dat  de  presentatietekst  vaak  werd 
voorgelezen. Veel nerveuze aanvragers beriepen zich op hun uitgeschreven presentatietekst, 
waardoor er weinig plaats was voor  interactie met de commissieleden. Het voorlezen van 
een presentatietekst  lijkt  in dat opzicht ook  in  te gaan  tegen het principe van Fonds BKVB 
Live.  Het  idee  was  immers  om  tussen  de  aanvrager  en  de  commissie  een  dynamiek  te 
creëren  die  bij  de  reguliere  vergadering  ontbreekt. Wanneer  tijdens  een  presentatie  een 
aanvrager  vraagt  of  ze  haar  tekst  mag  voorlezen,  lijkt  de  voorzitter  gepikeerd  te 
antwoorden:   
  
VVoooorrzziitttteerr::  ““HHeett  iiss  LLiivvee!!””  
AAaannvvrraaggeerr::  ““JJaa,,  lliivvee,,  lliivvee..””   
 
Tijd 
 
Zoals  in  de  oproep  voor  Fonds  BKVB  Live  duidelijk  was  gesteld,  kreeg  de  aanvrager  25 
minuten de tijd voor zijn presentatie. De verdeling van de tijd – wat betreft de toelichting op 
het  werk  en  de  uitleg  van  het  project/plan  –  zorgde  echter  regelmatig  voor  frustraties 
binnen  commissie. Met  name  bij  de  voorzitter,  die  de  tijd  in  de  gaten  moest  houden, 
bespeurde  ik  zo nu en dan een geïrriteerde blik. Sommige aanvragers grepen de kans om 
hun  levensverhaal  toe  te  lichten met beide handen aan, waardoor er weinig  tijd overbleef 
voor  de  uiteindelijke  toelichting  op  het  project  of  plan. De  voorzitters  hadden  daar  veel 
ervaring mee. Eén van hen stelt: 
 
““JJee  kkoonn  eecchhtt  aaaann  mmeennsseenn  ddiiee  hheett  hhaaddddeenn  vvoooorrbbeerreeiidd  eenn  ddiiee  ooookk  ddee  ttiijjdd  hhaaddddeenn  vvoooorrbbeerreeiidd  mmeerrkkeenn  ddaatt  
ddiiee  mmeennsseenn   iinn   ddiiee   ttiijjdd   eeeenn   hheeeell   aaffggeerroonndd   vveerrhhaaaall   hhaaddddeenn..   EErr  wwaarreenn   ooookk  mmeennsseenn   ddiiee   nniieett   hhaaddddeenn  
ggeeooeeffeenndd,,  ooeevveerrllooooss  pprraaaatttteenn  eenn  vveerrzzaannddddeenn  iinn  eeeenn  ggeesspprreekk  ooff  pprreesseennttaattiiee  oovveerr  ddiinnggeenn  ddiiee  ttoottaaaall  nniieett  
rreelleevvaanntt  wwaarreenn  vvoooorr  hheett  pprroojjeecctt..  EEnn  ddaann  mmooeett   jjee  ddaatt  aallss  vvoooorrzziitttteerr  eeeenn  bbeeeettjjee  pprroobbeerreenn  bbiijj   ttee  ssttuurreenn  
nnaattuuuurrlliijjkk..””  
  
Sfeer 
  
Hoewel de nervositeit van de aanvrager en de tijdsdruk tijdens de presentatie de spanning 
vaak opvoerden, heerste er over het algemeen een goede sfeer. Een aantal commissieleden 
probeerde  de  aanvrager  bij  binnenkomst  op  zijn  of  haar  gemak  te  stellen  door  een  glas 
water  aan  te  bieden.  Het  kwam  ook  regelmatig  voor  dat  de  aanvrager  naast  de 
commissieleden op de bank ging zitten, omdat zij de vraag gesteld kregen of ze liever wilden 
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staan of zitten. Dit  leek soms wel het  formele gehalte te doorbreken, omdat de aanvrager 
zich op die manier op dezelfde hoogte bevond als de commissie. 
 
4.2.2  Informele aspecten bij het presenteren  

Vooralsnog zijn de formele aspecten van het presenteren belicht. Toch kan een presentatie 
niet  los  worden  gezien  van  informele  (persoonsgebonden)  aspecten.  Dit  soort  aspecten 
bepaalden immers ook het karakter en verloop van de presentatie. Kunstenaars staan, in de 
meest  stereotiepe  zin, niet bekend om hun gemakkelijke persoonlijkheid. Zo meende een 
commissielid dat heel goede kunstenaars vaak geen prettig karakter hoeven te hebben. Het 
onderstaande fragment  illustreert een vorm van zelfverzekerdheid waarmee een aanvrager 
zijn verhaal hield: 
 
VVoooorrzziitttteerr::  ““MMiisssscchhiieenn  mmooeett  jjee  eevveenn  nnaaaarr  hheett  ppllaann  ttooee  wwaanntt  wwee  hheebbbbeenn  nniieett  zzoovveeeell  ttiijjdd..””  
AAaannvvrraaggeerr::  ““CChhiinnaa,,  FFlloorriiddaa  ……  ””  ((aaaannvvrraaggeerr  pprraaaatt  ddoooorr  ddee  vvoooorrzziitttteerr  hheeeenn  wwiijjzzeenndd  nnaaaarr  ddee  ffoottoo’’ss  oopp  hheett  
sscchheerrmm))  
CCoommmmiissssiieelliidd  11  kkiijjkktt  nnaaaarr  ddee  vvoooorrzziitttteerr,,  llaacchheenndd  mmeett  hhaaaarr  hhaanndd  vvoooorr  hhaaaarr  mmoonndd..  
VVoooorrzziitttteerr::  ““MMiisssscchhiieenn  mmooeett  jjee  eevveenn  ddoooorr..””  
CCoommmmiissssiieelliidd  22  eenn  CCoommmmiissssiieelliidd  33::  ““JJaa..””    
AAaannvvrraaggeerr::  ““IIkk  wwiill  eevveenn  mmiijjnn  vveerrhhaaaall  aaffmmaakkeenn..””  ((mmeett  vviinnggeerrttjjee  oommhhoooogg))  
 
Betrokkenheid 
 
Soms  prettig,  soms  minder  prettig:  de  fysieke  aanwezigheid  van  de  aanvrager  werd 
niettemin gezien als een ‘leuk aspect’ van Fonds Live. Eén commissielid vond het ‘mooi om 
het persoon zelf als mens mee te maken. Bij levende kunstenaars is het onderscheid tussen 
wat iemand is en het werk dat hij maakt relatief klein’. Dit was niet zelden een delicaat punt. 
Veel  aanvragers  leken  zeer  emotioneel  of  persoonlijk  betrokken  bij  de  aanvraag.  Eén 
commissielid  was  van  mening  dat  het  bij  aanvragen  die  emotioneel  gevoelig  liggen, 
louterend kan werken als de aanvrager zich voorbereidt op een dialoog en van tevoren een 
denkbeeldig gesprek voert. 
Nausicaa  Marbe  stelt  in  haar  essay  dat  ‘slechts  degenen  die  met  geamuseerde 
afstandelijkheid vertelden, konden boeien. Die ruimte lieten voor andere interpretaties.’ Op 
deze  stelling,  die  ik  commissieleden  en  voorzitters  voorlegden,  werd  verschillend 
gereageerd.  Twee  commissieleden  refereren  aan  het  probleem  dat  emotionele 
betrokkenheid met  het  autobiografische  aspect  van  een werk  verwisseld  kan worden.  Zo 
zegt één van hen: 

 
““IIkk  ddeennkk  ddaatt  hheett  ggeeeenn  ggooeeddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg   iiss,,  aallss  eeeenn  wweerrkk  mmeeeerr  oovveerr  ddee  mmaakkeerr  bblliijjkktt  ttee  ggaaaann  ddaann  ddaatt  
hheett  oovveerr  eeeenn  aauuttoonnoooomm  wweerrkk  ggaaaatt..  DDaatt  kkuunn   jjee  hheeeell  ggaauuww  mmeett  eellkkaaaarr  vveerrwwiisssseelleenn..  DDuuss  eeeenn  wwaatt  mmeeeerr  
aauuttoobbiiooggrraaffiisscchh  ggeeddeeeellttee  vvaann  hheett  wweerrkk  ––  ooff  hheett  nnoouu  aaffssttaannddeelliijjkk  iiss  ooff  ppeerrssoooonnlliijjkk  ––  ddaatt  iiss  eeeenn  kkeeuuzzee  ddiiee  
mmeett  eeeenn  aarrttiissttiieekk  ssttaannddppuunntt  ttee  mmaakkeenn  hheeeefftt..  JJee  kkuunntt  iieettss  aallss  eeeenn  ppeerrssoooonnlliijjkk  ddiinngg  pprreesseenntteerreenn,,  dduuss  ddaatt  
ddee  ppeerrssoooonn   iinn  ddiiee  zziinn  ooookk  eeeenn  rrooll  ssppeeeelltt  zzoonnddeerr  aauuttoobbiiooggrraaffiisscchh  ttee  zziijjnn..  OOff   jjee  kkuunntt  eeeenn  bbeeppaaaallddee  vvoorrmm  
vvaann  aaffssttaannddeelliijjkkhheeiidd  nnaassttrreevveenn..”” 

 
Eén van deze commissieleden stelt verder:  
 
““WWaatt  jjee  ooookk  iinn  lliitteerraattuuuurr  zziieett,,  ssoommss  eeeenn  bbeeeettjjee  vviieess  nnaaaarr  ddee  aauuttoobbiiooggrraaaaff  ggeekkeekkeenn  wwoorrddtt..  TTeeggeelliijjkkeerrttiijjdd  
hheebbbbeenn   mmeennsseenn   ddiiee   jjuuiisstt   bbeettrrookkkkeenn   zziijjnn   bbiijj   hhuunn   wweerrkk,,   eeeenn   ssoooorrtt   vvaann   oovveerrttuuiiggiinngg,,   eeeenn   ssoooorrtt   vvaann  
nnooooddzzaaaakk   ooff   zzeeggggiinnggsskkrraacchhtt..   BBiijj  mmeeeerr   aaffssttaannddeelliijjkkee  mmeennsseenn,,   ddiiee   ddiinnggeenn   tthheeoorreettiisscchh   bbeennaaddeerreenn,,   kkaann  
hheett  bbeeeelldd  jjuuiisstt  wweeeerr  ggeetthheeoorreettiisseeeerrdd  wwoorrddeenn..”” 
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Vanuit  dit  standpunt  bekeken  is  het  moeilijk  om  te  oordelen  of  aanvragers  meer  baat 
hebben  bij  een  afstandelijke  presentatie  of  juist  bij  een  emotionele,  persoonlijke 
betrokkenheid. (Hier zal ik in §4.4.2 op ingaan) 
 
Nervositeit 
 
Hoewel een mate van betrokkenheid of afstandelijkheid wel het persoonlijke karakter van 
zowel  de  aanvraag  als  de  presentatie  bepaalt  en  in  feite  dus  ook  van  invloed  is  op  de 
oordeelsvorming, heeft nervositeit vooral betrekking op de aanvrager zelf en niet zozeer op 
het persoonlijke karakter van de aanvraag. Bij veel aanvragers speelden zenuwen een rol in 
de  presentatie.  Een  commissielid  stelde  dat  die  nervositeit  vooral  te wijten was  aan  de 
tijdsdruk. Volgens hem dachten aanvragers: ‘ik heb 25 minuten, daar moet het in gebeuren 
dus  als  ik  het  niet  goed  doe  dan  heb  ik  het  zelf  verpest’.  Zichtbaar  nerveuze  aanvragers 
werden altijd door de commissie op hun gemak gesteld. Ze werden bemoedigend toegeknikt 
of met een korte opmerking op hun gemak gesteld.  
 
AAaannvvrraaggeerr::  ““UU  bbeeggrriijjpptt  ddaatt  ddiitt  ddooooddeenngg  iiss..””  
VVoooorrzziitttteerr::  ““VVoooorr  oonnss  iiss  hheett  ooookk  ddooooddeenngg..””  
AAaannvvrraaggeerr::  ““VVoooorr  jjuulllliiee  iiss  hheett  ooookk  ddooooddeenngg??””  
 
Eén van de aanvragers geeft achteraf te kennen dat het een heel spannende situatie was. 
 
““IIkk   wwaass   vveerrbbaaaassdd   hhooee   nneerrvveeuuss   iikk   wwaass   eeiiggeennlliijjkk   vvoooorr   ddiiee   ccoommmmiissssiiee..   OOmmddaatt   hheett   eeeenn   ssoooorrtt   vvaann  
bbeeoooorrddeelliinnggssmmoommeenntt  wwaass..  HHeett   iiss  mmooeeiilliijjkk  oomm  ddaatt  ttee  rreellaattiivveerreenn  wwaanntt  hheett   iiss  eerrggeennss  mmeeeerr  eeeenn  oooorrddeeeell  
vvaann  hheett  ttoottaaaallwweerrkk  iinn  ppllaaaattss  vvaann  oovveerr  ‘‘eeeenn  ppllaann’’..””  
  
Taal 
 
Met taal bedoel ik hier niet zozeer wat een aanvrager vertelt, maar hoe hij of zij het brengt. 
Bijvoorbeeld de woordkeus. Sommige aanvragers wisten zich maar matig uit te drukken. Uit 
nervositeit, of omdat het leek alsof ze indruk wilden maken op de commissie.  
In een enkel geval  leek dyslectie bij een aanvrager ook een rol te spelen: eutopie  in plaats 
van utopie of klassikaal  in plaats van klassiek. Andere aanvragers wisten hun verhaal goed 
onder woorden te brengen. Bepaalde woordkeus kon het verhaal overtuigingskracht geven.  
 
CCoommmmiissssiieelliidd::   ““HHiijj   zzeeii   ddee   hheellee   ttiijjdd   ‘‘mmaaaarr   ddaatt  wweetteenn   jjuulllliiee   aall   llaanngg’’..  WWaatt   eeeenn   ggooeeddee   ttaaccttiieekk   eeiiggeennlliijjkk..  
MMooeett  iikk  ooookk  ttooeeppaasssseenn..””  
  
Aangezien  sommige  aanvragers  van  buitenlandse  afkomst  waren,  was  er  zo  nu  en  dan 
sprake  van  een  taalbarrière.  Dit  deed  in  de  meeste  gevallen  geen  afbreuk  aan  de 
presentatie. Een paar  commissieleden waren  van mening dat het bij  sommige aanvragers 
wel hinderlijk was. Meestal lag dit aan nervositeit, waardoor de niet‐Engelstalige aanvragers 
vaak Engelse woorden vergaten. 
  
4.3  De commissie 

 
Het unieke karakter van Fonds BKVB Live wordt voornamelijk gekenmerkt door de directe 
interactie tussen de commissie en de aanvrager. Ook spelen andere afwijkende vormen van 
communicatie  tussen  beiden  en  binnen  de  commissie  zelf  een  rol.  Non‐verbale 
communicatie of het gebruik van humor zijn hier voorbeelden van.  In deze paragraaf staat 
de rolverdeling van de commissie tijdens de presentatie centraal en zullen onder andere de 
twee bovenstaande vormen van communicatie nader toegelicht worden.  
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4.3.1   Informele sturing 
 
De belangrijkste  vorm  van  interactie binnen het  format  Fonds BKVB  Live  is die  tussen de 
aanvrager  en  de  commissie. Met  de  commissie worden  zowel  de  commissieleden  als  de 
voorzitter  en  de  secretaris  bedoeld.  In  deze  paragraaf wordt  de  rol  die  commissieleden 
tijdens presentaties aannemen belicht.  
Eerder werd aangegeven dat de commissieleden het merendeel van de aanvragers op een 
vriendelijke  en  geruststellende  manier  tegemoet  kwamen.  Toch  bleek  het  volgens  een 
voorzitter  vaak  noodzakelijk  om  aanvragers  wat  directer  te  benaderen  wanneer  bij  de 
presentatie van het project/plan niet duidelijk werd wat het doel was of wat de aanvrager 
precies  voor ogen had. Hoewel de  voorzitter en  secretaris  zich wat meer afzijdig hielden, 
schroomden commissieleden in zo’n geval niet om kritische vragen te stellen: 
  
““HHeett  mmooeett   ggeeeenn   IIddoollss   wwoorrddeenn   wwaaaarriinn   iieemmaanndd   hhuuiilleenndd   nnaaaarr   hhuuiiss   ggaaaatt..   AAllss   ccoommmmiissssiiee  mmooeesstteenn   wwiijj  
zzoorrggeenn  ddaatt  wwee  aalllleess  bboovveenn   ttaaffeell  kkrreeggeenn  oopp  ddaatt  mmoommeenntt,,  oomm  oonnzzee  bbeeoooorrddeelliinngg  ggooeedd   ttee  kkuunnnneenn  ddooeenn..  
DDuuss  aallss   jjee  ddaann   iieettss  nniieett  ssnnaapptt  ooff   jjee  ddeennkktt   ‘‘iikk  vviinndd  hheett   rraaaarr  ddaatt   iieemmaanndd  ddaatt  zzoo  hheeeefftt  aaaannggeeppaakktt,,   llaaaatt   iikk  
ddaaaarr  eeeennss  kkrriittiisscchhee  vvrraaggeenn  oovveerr  sstteelllleenn  wwaanntt  ddaann  wweeeett  iikk  tteennmmiinnssttee  wwaatt  iieemmaanndd  bbeeddooeelltt’’,,  ddaaaarr  wwaass  hheett  
vvoooorr..   EEnn   nniieett   oomm   iieemmaanndd   eeeenn   ttrraapp   nnaa   ttee   ggeevveenn   ooff   iieemmaanndd  mmeeee   ttee   ggeevveenn   vvaann   ‘‘nnoouu   jjee   kkrriijjgg   hheett   ttoocchh  
nniieett’’..””  
 
Het stellen van kritische vragen tijdens een presentatie door commissieleden werd echter op 
twee manieren  ingevuld. Een voorzitter  legt enerzijds uit dat het soms knap  lastig kan zijn 
wanneer een commissielid een uitgesproken mening over een aanvraag had:  
 
““DDaann   wweerrdd   aall   hheeeell   ssnneell   dduuiiddeelliijjkk   bbiijj   hheett   ccoommmmiissssiieelliidd   ddaatt   ddee   mmaanniieerr   wwaaaarroopp   hhiijj   zziijjnn   ccoommmmeennttaaaarr  
lleevveerrddee  ooff   zz’’nn   vvrraaggeenn   sstteellddee,,  ddaatt  hhiijj  hheett  hheelleemmaaaall  nniieett   zzaagg   zziitttteenn..  DDoooorr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd   ttee   ggaaaann   zzeeggggeenn  
‘‘nnoouu   iikk   zzoouu  ddaatt   zzoo  eenn   zzoo  ddooeenn’’  ooff   ‘‘ddiitt   iiss   llaanngg  vveeeell  bbeetteerr  ggeeddaaaann  ddoooorr  ddiiee’’  ooff   ‘‘hhooee  kkaann   jjee  ddaaaarr  nnuu  nnoogg  
mmeeee   kkoommeenn’’..   DDaatt   vvoonndd   iikk   aaff   eenn   ttooee   wweell   pprroobblleemmaattiisscchh   wwaanntt   ddiiee   aaaannvvrraaggeerrss   zziijjnn   nnaattuuuurrlliijjkk   hheeeell  
kkwweettssbbaaaarr..  ZZee  kkoommeenn  ooookk  nniieett  ddiirreecctt  vvoooorr  eeeenn  wweerrkkbbeesspprreekkiinngg   iinn  ddiiee  zziinn..   JJee  zzaagg  ssoommss  ddaatt  ssoommmmiiggeenn  
ddaaaarr  nniieett  tteeggeenn  kkoonnddeenn..  DDaaaarr  nniieett  eecchhtt  tteeggeenn  bbeessttaanndd  wwaarreenn  tteeggeenn  ddiiee  ccoonnffrroonnttaattiiee..””    
  
Anderzijds stelt diezelfde voorzitter dat het, afhankelijk van de aanvrager, ook goed kan zijn 
om tijdens de presentatie al een idee te krijgen van het oordeel dat geveld zal worden. Ook 
een aanvrager vertelde dat er al vrij vroeg in haar presentatie heftig commentaar kwam op 
haar plan.  
 
““OOpp  eeeenn  ggeeggeevveenn  mmoommeenntt  ggiinngg  ooookk   iieeddeerreeeenn  mmeeee  eenn  ttooeenn  hhaaddddeenn  wwee   iieettss  vvaann   ‘‘mmooeetteenn  wwee  nnoouu  oonnzzee  
pprreesseennttaattiiee  aaffmmaakkeenn’’..  DDaatt  vvoonndd  iikk  ooookk  wweell  eeeenn  bbeeeettjjee  rraaaarr..  MMaaaarr  iikk  vvoonndd  hheett  vveerrddeerr  wweell  pprreettttiigg  ddaatt  iinn  
ddee   pprreesseennttaattiiee   aall   dduuiiddeelliijjkk  wweerrdd  wwaatt  ddee   ccoommmmiissssiieelleeddeenn   vvaann   hheett   ppllaann   vvoonnddeenn..  MMaaaarr   iikk   kkaann  mmee   ooookk  
vvoooorrsstteelllleenn  ddaatt  ssoommmmiiggee  mmeennsseenn  ddaatt  nniieett  ffiijjnn  vviinnddeenn..  DDaatt  zzee  vviinnddeenn  ddaatt  mmeennsseenn  ddaann  nneeuuttrraaaall  mmooeetteenn  
zziijjnn..””  
  
Hiermee  lijkt  de  aanvrager  dus  te  zeggen  dat  het  ontbreken  van  de  neutraliteit–  een 
objectieve blik – niet per definitie misplaatst hoeft te zijn tijdens de presentatie.  
 
Tenslotte merkte  ik  tijdens de presentaties van  Live op dat elke  commissie een dominant 
commissielid  leek  te  hebben:  iemand  die  het  hoogste woord  voerde,  de meeste  vragen 
stelde, of de meest kritische vragen stelde. Het viel me op dat de commissieleden die ik als 
‘dominant’  had  gecategoriseerd,  met  een  enkele  uitzondering  steeds  rechts  van  de 
secretaris aan tafel zaten. Dit zal ongetwijfeld toeval zijn, maar het was toch eigenaardig om 
dit gedurende het overgrote deel van de observatiedagen te ervaren.  
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4.3.2   Formele sturing 
 
De secretaris en de voorzitter hebben – net als bij de reguliere vergadering – een  formele 
sturende rol. Dit geldt niet alleen tijdens de beoordelingsprocedure (§4.4.4, p. 47) waar de 
commissieleden  indien noodzakelijk bijgestuurd worden, maar ook  tijdens de presentaties 
als blijkt dat aanvragers  zich niet aan de  richtlijnen houden. Voordat de eerste aanvrager 
binnenkomt, legt de voorzitter uit waar de commissieleden naar moeten kijken: 
 
VVoooorrzziitttteerr::   JJee  mmaagg  kkrriittiisscchhee  vvrraaggeenn  sstteelllleenn..  MMaaaarr  kkiijjkk  nniieett  nnaaaarr  ddee   ffiinnaanncciiëënn  bbeehhaallvvee  aallss  hheett  nniieett  eecchhtt  
oovveerreeeennkkoommtt  mmeett  hheett  ppllaann..  ((……))  KKiijjkk  nniieett  nnaaaarr  ddee  bbeeggrroottiinngg  ddaatt  kkoommtt  aacchhtteerraaff  wweell,,  lleett  oopp  ddee  iinnhhoouudd..  
 
De  voorzitter  legt  de  aanvrager  bij  binnenkomst  uit  wat  de  procedure  is  (duur  van  de 
presentatie en vragen tussendoor of achteraf) en  leidt de presentatie  in goede banen door 
tussendoor een inhoudelijke opmerking te maken of een opmerking te maken over de tijd.  
 
VVoooorrzziitttteerr::  IIkk  zziitt  eevveenn  oopp  ddee  ttiijjdd  ttee  lleetttteenn..  JJee  mmooeett  nnoogg  jjee  ppllaann  pprreesseenntteerreenn  eenn  wwee  hheebbbbeenn  nnoogg  1100  mmiinn..    
  
De  secretaris  treedt  wat  meer  op  de  achtergrond  op,  maar  stelt  net  als  de  voorzitter 
tussendoor soms inhoudelijke vragen om ervoor te zorgen dat commissieleden een volledig 
beeld krijgen van de aanvraag.  
 
4.3.3  Non‐verbale communicatie  

 
In paragraaf 4.3.1 is geprobeerd duidelijk te maken dat commissieleden tijdens presentaties 
zowel  onbewust  als  bewust  handelden:  in  sommige  gevallen werden  onbewust  kritische 
vragen  gesteld  om  het  doel  van  het  project  te  begrijpen,  in  andere  gevallen  kon  het 
voorkomen dat een  commissielid  zich welbewust met  kritische  vragen  tegen de  aanvraag 
afzette.  Daarnaast  zijn  er  nog  andere  specifieke  vormen  van  communicatie  te 
onderscheiden. Non‐verbale communicatie  is hier een voorbeeld van. De  lichaamstaal van 
de  commissie  kan  veel  verraden.  Regelmatig  bemerkte  ik  dat  een  commissielid  naar  de 
boekenwand staarde of met zijn elleboog op tafel zijn hoofd ondersteunde. Ook probeerden 
enkele commissieleden opvallend veel oogcontact te maken met overige commissieleden of 
de voorzitter/secretaris. Vaak als reactie op iets wat de aanvrager had gezegd of gedaan. Eén 
commissielid, dat toegaf ook zelf kritische vragen te stellen, vertelt:  
  
““JJee  kkuunntt  nniieett  aallttiijjdd  eeeenn  nneeuuttrraallee  hhoouuddiinngg  oonnddeerrvvaannggeenn  ttiijjddeennss  zzoo''nn  pprreesseennttaattiiee..  DDaatt  iiss  uuiitt  ssppoonnttaanniitteeiitt..  
EErr  wwaarreenn  ooookk  wweell   aannddeerreenn  hhoooorr..   KKiijjkk,,  hheett   kkaann  ooookk   zziijjnn  ddaatt  hheett  nnoonn‐‐vveerrbbaaaall   iiss..  DDaatt  mmeennsseenn  oomm   zziicchh  
hheeeenn  ggaaaann   kkiijjkkeenn  ooff  hheeeell   vvaaaakk  oopp  hhuunn  hhoorrllooggee  ooff  hheett  ppaappiieerr  oopp   ttaaffeell  hheeeell  eerrgg  ggaaaann  ddoooorrssppiitttteenn..  DDaatt  
hhoooorrtt  eerr  ooookk  eeeenn  bbeeeettjjee  bbiijj..  DDaatt  iiss  ooookk  nniieett  eerrgg..  DDaatt  iiss  ooookk  hheett  lleeuukkee  aaaann  FFoonnddss  LLiivvee..””    
  
4.3.4   Overige aspecten van communicatie 
 
Humor was  eveneens  een wederkerende  vorm  van  communicatie. Humor  kan  je  in  staat 
stellen  de  confrontatie met  dreiging  en  gevaar  van  de wereld  om  je  heen  aan  te  gaan. 
Iemand die  lacht, probeert  emotioneel om  te  gaan met dingen die hem bang maken: de 
breekbaarheid  van  zijn  identiteit  of  onvoorziene  gebeurtenissen  in  een  sociale  locatie. 
Humor en lachen kunnen dus gezien worden als een manier om met innerlijke gevoelens van 
onzekerheid  om  te  gaan.  (Watson  2001:  188)  Tijdens  de  presentaties  was  dit  een 
veelgeziene vorm van communicatie onder aanvragers. 
 
““MMiijjnn  ddrroooomm  wwoorrddtt  eeeenn  nnaacchhttmmeerrrriiee  dduuss  iikk  hhoooopp  ddaatt  jjuulllliiee  mmee  kkuunnnneenn  hheellppeenn  ((llaacchheenndd))..””  
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Voor de commissie leek het gebruik van humor een middel om spanning weg te nemen, de 
aanvrager tegemoet te komen en hem/haar de boodschap te geven dat er geen reden was 
om zich zorgen  te maken. Het  feit dat  sommige commissieleden elkaar of de voorzitter al 
(van gezicht) kenden had invloed op het creëren van een onderlinge ongedwongen sfeer. Die 
amicale  omgang  vond  vooral  plaats  in  het  begin  en  aan  het  eind  van  de  presentatie. 
Gedurende de presentatie lag de focus op de aanvrager. 
  
SSeeccrreettaarriiss  llaacchhtt  oomm  eeeenn  vveerrsspprreekkiinngg  vvaann  ddee  vvoooorrzziitttteerr::    ““HHeett  pprroojjeecctt  hheeeett  LLiigghhtt..  DDiitt  hheeeett  LLiivvee””..    
 
Dat  de  commissie  de  presentaties  van  aanvragers  heel  serieus  nam,  werd  goed 
waarneembaar  bij  aanvragen  die  een  afwijkend  karakter  hadden.  Hiermee  bedoel  ik 
bijvoorbeeld projecten die een extreem  ludiek karakter hadden dan wel aanvragers die zelf 
psychisch niet  in orde  leken. Bij dit  soort presentaties werd duidelijk dat professionaliteit 
binnen de commissie de boventoon voerde. Een voorzitter legt uit: 
 
““EErr  wwaarreenn   eeeenn   aaaannttaall   aaaannvvrraaggeerrss   ddiiee   ooff   aaaann   eeeenn   zziieekkttee   ooff   ssttoooorrnniiss   lleeddeenn   ooff   zziicchh   ddoooorr   eeeenn   ssoocciiaaaall  
iissoolleemmeenntt  nniieett  sseerriieeuuss  ggeennoommeenn  vvooeellddeenn..  HHeett  wwaarreenn  eerr  nniieett  vveeeell,,  mmaaaarr  hheett  kkwwaamm  wweell  vvoooorr  eenn  ddaatt   iiss  
ddaann   nnaattuuuurrlliijjkk   bbeesstt   sscchhrriijjnneenndd   oomm   ttee   zziieenn..   MMaaaarr   ddaatt   wwoorrddtt   wweell   lloossggeekkooppppeelldd   vvaann   ddee   aaaannvvrraaaagg..  
IIeeddeerreeeenn  wweerrdd   sseerriieeuuss  ggeennoommeenn  dduuss   jjee  mmooeesstt  ooookk  ddee  pprreesseennttaattiiee  vvaann   zzoo   iieemmaanndd   sseerriieeuuss  nneemmeenn..  EEnn  
ddaaaarr  ggeewwoooonn  oopp   iinnggaaaann..  OOnnddaannkkss  ddaatt   jjee  hheett  ssoommss  ppiijjnnlliijjkk  vvoonndd  ooff  ggêênnaanntt  kkoonn  vviinnddeenn..  MMaaaarr   ttoocchh,,  hheett  
wwaass  eeeenn  ooppeenn  ccaallll..  EErr  wwaarreenn  wweell  wwaatt  bbeeppaalliinnggeenn..  HHeett  wwaass  nniieett  zzoo  ddaatt   iieeddeerree  ggeekk  vvaann  ddee  ssttrraaaatt  ddiirreecctt  
bbiinnnneenn  kkwwaamm..””  
  
4.4 De beoordelingsprocedure 
 
In  de  vorige  paragrafen  is  beschreven  hoe  de  presentaties  in  hun  werk  gingen,  hoe 
aanvragers  zichzelf  presenteerden,  welke  aspecten  daarbij  speelden  en  tenslotte  hoe 
commissieleden  tijdens  presentaties  handelden  en  reageerden  op  aanvragers.  In  deze 
paragraaf wordt uitgelegd hoe de aspecten van de presentatie van invloed zijn op het eigen 
oordeel,  maar  ook  overige  aspecten  die  van  invloed  kunnen  zijn  worden  aangekaart. 
Vervolgens komen de criteria bij de beoordeling en de totstandkoming van het eindoordeel 
aan bod. 
 
4.4.1  Invloed van formele aspecten van de presentatie op het eigen oordeel  
 
Niet  alle  (in  §4.2.1)  genoemde  formele  aspecten  spelen  een  rol  in  de  individuele 
oordeelsvorming. Ik bepreek hier twee factoren die naar mijn idee van betekenis konden zijn 
bij de beeldvorming van een aanvraag én individuele oordeelsvorming: tijd en voorbereiding. 
Deze  twee  factoren  hangen  ook  samen.  De  factor  tijd  heeft  vooral  te  maken  met  de 
volledigheid van het beeld dat de commissie krijgt van de aanvraag. In een heel enkel geval 
werd geadviseerd een  reguliere aanvraag  in  te dienen omdat de presentatie geen volledig 
beeld had geschetst van het plan/project dat de kunstenaar voor ogen had. Voorbereiding 
kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. In de eerste plaats de voorbereiding van de 
commissieleden  zelf: bij de presentaties van Fonds Live viel op dat  commissieleden  totaal 
onvoorbereid de presentaties aanschouwden. Het Fonds had hen van tevoren bewust geen 
(visuele) documentatie  toegestuurd en ook hadden commissieleden niet de namen van de 
aanvragers doorgekregen. Je zou kunnen stellen dat zij een onbevangen oordeel hadden tot 
het moment dat  zij aan  tafel plaats namen en de  stapel e‐mails uitgereikt kregen met de 
aanvragen voor die dag. Vanaf dat punt begon het beeld van de aanvraag vorm te krijgen. 
Door  de  presentatie  ontwikkelde  het  beeld  zich  gestaag.  In  de  tweede  plaats  was  de 
voorbereiding van de aanvrager dus van groot belang voor een goed begrip van het doel van 
de aanvraag. Hoewel  in de meeste gevallen wel duidelijk werd wat de  intentie was van het 



Fonds BKVB Live: de snelweg naar subsidie 

44 

plan/project,  liet de voorbereiding bij  sommige aanvragers  te wensen over. Daardoor kon 
een presentatie aan overtuigingskracht verliezen.  
 
TTiijjddeennss  ddee  pprreesseennttaattiiee  
CCoommmmiissssiieelliidd  11::  JJaa!!  MMaaaarr  wwaatt  iiss  hheett  ddooeell!!    
AAaannvvrraaggeerr::  OOkk..  WWaatt  iiss  hheett  ddooeell  ……  wwaatt  eeeenn  mmooeeiilliijjkkee  vvrraaaagg  ((……))    
TTiijjddeennss  ddee  bbeeoooorrddeelliinngg  
CCoommmmiissssiieelliidd  11::   IIkk  hhaadd  mmiijjnn   ttwwiijjffeellss,,  mmaaaarr   zzee  hheeeefftt  mmee  nniieett  kkuunnnneenn  oovveerrttuuiiggeenn..  AAllss   zzee  eerr   ííeettss   llaannggeerr  
oovveerr  hhaadd  nnaaggeeddaacchhtt  ......  
  
In een klein aantal gevallen werd terloops een opmerking gemaakt over de korte tekst die 
aanvragers hadden  ingestuurd. Meestal omdat zij een ander plan presenteerden dan  in de 
paar regels stond aangegeven, soms omdat de aanvrager zich niet had gegeneerd een aantal 
bijlagen bij te voegen en heel zelden omdat het niveau van de presentatie niet strookte met 
het niveau van de ingezonden tekst. Over de voor‐ en nadelen van schriftelijke documentatie 
verwijs ik naar §4.5.1. pagina 50.  
 
4.4.2   Invloed van informele aspecten van de presentatie op het eigen oordeel 
 
In  welke  mate  kun  je  persoonlijkheid,  emotionele  betrokkenheid  of  andere  informele 
aspecten  los  zien  van  de  artistieke  kwaliteit?  Het  kan  een  hele  opgave  zijn,  maar  het 
merendeel van de geïnterviewde commissieleden zegt dat het uiteindelijk wel mogelijk is.  
 
““HHeett  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  zzoo  ddaatt  jjee  mmeennsseenn  hheebbtt  mmeett  eeeenn  mmeeeerr  iinnnneemmeenndd  kkaarraakktteerr..  EEnn  mmeennsseenn  ddiiee  wwaatt  ssttuuggggeerr  
ooff  wwaatt  mmeeeerr  vveerrlleeggeenn  zziijjnn..   IIkk  hheebb  ooookk  wweell  eeeennss  pprreesseennttaattiieess  ggeezziieenn  ddiiee  mmiisssscchhiieenn   iinnddeerrddaaaadd  ddoooorr  ddee  
zzeennuuwweenn  bbiijjnnaa  mmiisslluukktt  wwaarreenn,,  mmaaaarr  ttoocchh  kkuunn   jjee  ddaaaarr  wweell  ddoooorrhheeeenn  kkiijjkkeenn..   IIkk  kkiijjkk  wwaatt  ddaatt  bbeettrreefftt  hheeeell  
nnaaddrruukkkkeelliijjkk  nnaaaasstt  hheett  ppllaann  ooookk  nnaaaarr  wwaatt   iieemmaanndd   iiss  qquuaa  kkuunnsstteennaaaarr  ––  wwaatt  hhiijj  aall  hheeeefftt  ggeemmaaaakktt..  AAllss  eerr  
sspprraannkkjjee  hhoooopp  iinn  zziitt  mmaaaarr  hheett  ggeeeenn  ggooeedd  ppllaann   iiss  ddaann  vviinndd   iikk  ddaatt  hheett  ddoooorr  kkaann  ggaaaann..  MMaaaarr  aallss  hheett  nnooooiitt  
eecchhtt  iieettss  iiss  ggeewweeeesstt,,  ddaann  kkuunn  jjee  jjee  aaffvvrraaggeenn  wwaatt  ddee  zziinn  eerrvvaann  iiss  oomm  eeeennmmaalliigg  ssuubbssiiddiiee  ttee  ggeevveenn..””    
  
Eén van de voorzitters legt uit dat zij ook kijkt naar de persoon: ‘wat iemand graag wil doen 
en waarom het urgent voor hem is om dat te doen’. Daarbij is de persoonlijke betrokkenheid 
van  een  aanvrager  van  invloed  op  je  eigen  oordeel,  omdat  ‘iemand  die  te  afstandelijk  is 
wellicht niet aannemelijk kan maken waarom hij dat graag wil.’ Eén commissielid nam een 
wat radicaler standpunt  in over de  invloed van een emotie of het uiterlijk van een persoon 
op de oordeelsvorming en lijkt daarin geleid te worden door een intuïtief gevoel: 
 
““EEeerrlliijjkk   iiss  eeeerrlliijjkk..  HHooee  zzee  eerruuiitt  zziieenn,,  hhooee  zzee  bbiinnnneennkkoommeenn,,  hhooee  zzee  zziicchhzzeellff  pprreesseenntteerreenn..  DDaatt   iiss  ttoocchh  hheett  
eeeerrssttee  wwaatt  jjee  ddooeett..  ((……))  EErr  wwaass  éééénn  kkeeeerr  eeeenn  vvrroouuww  ddiiee  bbiinnnneenn  kkwwaamm  eenn  iikk  ddaacchhtt  ‘‘zzee  hheeeefftt  ggeeeenn  ssmmaaaakk’’..  
ZZee   zzaagg  eerr  oorrddiinnaaiirr  uuiitt..  EEnn  eeiiggeennlliijjkk   kkllooppttee  ddaatt  wweell  mmeett  hheett  wweerrkk,,  mmaaaarr  ddaatt  hhooeefftt  nnaattuuuurrlliijjkk  hheelleemmaaaall  
nniieett..  JJee  kkuunntt   jjee  ooookk  eecchhtt  ggooeedd  vveerrggiisssseenn..  HHeett   iiss  hheeeell  aannddeerrss  ddaann  ddee  nnoorrmmaallee  ggaanngg  vvaann  zzaakkeenn..  DDuuss  wwaass  
ddaatt  bbeettrreefftt  iiss  hheett  bbeesstt  wweell  ggeevvaaaarrlliijjkk..””  
  
Een  andere  vorm  van  betrokkenheid  in  de  presentaties  was  de  maatschappelijke 
betrokkenheid of de politieke correctheid van de aanvraag. Ook op dit punt verschilden de 
reacties van commissieleden. Bij de beoordeling van een presentatie stelt een commissielid 
dat het wel leek alsof de argumenten meer voor de commissieleden bedoeld waren dan dat 
de aanvragers er  zelf achterstonden. Vaak werd de maatschappijkritische  insteek van een 
aanvraag gewaardeerd. Andere keren juist weer niet: 
 
CCoommmmiissssiieelliidd  11::  ““IIkk  hheebb  ssyymmppaatthhiiee  vvoooorr  hhaaaarr  wweerrkk,,  vvoooorraall  ooookk  ddoooorr  bbeettrrookkkkeennhheeiidd  bbiijj  CChhiinnaa..””  
CCoommmmiissssiieelliidd  22::  ““JJaa  mmaaaarr  zzóó  ddoooorrddaacchhtt,,  zzóó  bbeeaarrgguummeenntteeeerrdd..  EEiinnddeelloozzee  wwoooorrddeennvvllooeedd  ddiiee  nneerrggeennss  ddee  
kkeerrnn  rraaaakktt..  ZZóó  ppoolliittiieekk  ccoorrrreecctt..””  ((ccoommmmiissssiieelliidd  ggeeaaggiitteeeerrdd))  
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Nervositeit  kon  ook  van  invloed  zijn  op  de  overtuigingskracht  van  een  presentatie, maar 
werd  volgens  de  meeste  commissieleden  in  de  eigen  oordeelsvorming  uiteindelijk  niet 
meegewogen. Een nerveuze aanvrager kon vooral een gevoel van sympathie opwekken bij 
commissieleden.  
Het  woord  sympathie  of  sympathiek  (zie  bovenstaand  fragment)  keerde  bij  sommige 
commissieleden  die  veel moeite  leken  te  hebben met  het  verwoorden  van  hun  oordeel 
regelmatig terug. Zij waren bijvoorbeeld aangedaan door de aanwezigheid of persoonlijkheid 
van een kunstenaar en stelden dat, ondanks het gemis aan artistieke kwaliteit van het plan, 
het toch ‘zulke sympathieke personen’ waren of ‘ze zijn zo enthousiast’.  
De  taalbarrière  of  de  woordkeus  van  een  aanvrager  leken  weinig  van  invloed  op  de 
beeldvorming van een aanvraag.  In de beoordelingsrondes werd hier door commissieleden 
soms uit sympathie voor de aanvrager een opmerking over gemaakt.  In het eigen oordeel 
werd dit uiteindelijk losgezien van de artistieke kwaliteit van het project/plan. 
 
De  fysieke  of  geestelijke  gesteldheid  van  een  aanvrager  zorgde  wel  eens  voor  een 
ongemakkelijk  gevoel  bij  commissieleden.  Dit  gevoel  werd  dan  uitgesproken  tijdens  de 
beoordelingsprocedure.  De  voorzitter  probeerde  in  dat  geval  het  desbetreffende 
commissielid  te  helpen  door  de  aandacht  af  te  leiden  van  de  aanvrager  en  te 
beargumenteren dat de nadruk  lag op onder meer de artistieke kwaliteit en de noodzaak 
van de aanvraag.  
 
Tijdens de presentaties bleek een enkele keer dat  ik vanuit mijn positie als observator een 
hele  andere  kijk  had  op  de  presentatie  dan  de  commissie.  Het  verschil  tussen  mijn 
beeldvorming na de presentatie en het  afzonderlijke oordeel  van de  commissieleden was 
opmerkelijk.  Ik noteerde tijdens de presentatie van een  jonge, onbekende kunstenares een 
aantal  dingen  op  die mij  opvielen  en  die  naar mijn  idee  het  doel  en  overtuiging  van  het 
project onderuit leken te halen:  
 
HHeett   iiss   ddee   eeeerrssttee   pprreesseennttaattiiee   nnaa   ddee   ddeerrddee   ppaauuzzee..   AAaannvvrraaggeerr   kkoommtt   nneerrvveeuuss   oovveerr..   ZZee   hheeeefftt   eeeenn   rraarree  
mmiimmiieekk  iinn  hhaaaarr  ggeezziicchhtt,,  mmiisssscchhiieenn  oommddaatt  zzee  nneerrvveeuuss  iiss..  HHaaaarr  tteekksstt  iiss  llaassttiigg  ttee  vvoollggeenn::  zzee  hheeeefftt  eeeenn  zzeeeerr  
eeeennttoonniiggee  sstteemm  mmaaaarr  kkaann  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  ooookk  ggooeedd  bbeeaarrgguummeenntteerreenn  wwaatt  zzee  wwiill..  JJee  hhoooorrtt  mmeennsseenn  ggaappeenn  
((oonnddeerr  mmeeeerr  ddee  sseeccrreettaarriiss))..    
AAaannvvrraaggeerr::  ““HHeett  iiss  ddee  eeeerrssttee  kkeeeerr  ddaatt  iikk  ssoowwiieessoo  ......  iikk  bbeeddooeell,,  ddaatt  zzaall  jjuulllliiee  ssoowwiieessoo  nniieett  oonnttggaaaann  zziijjnn..””  
ZZee   lleeeesstt  vvoooorr  vvaannaaff  hhaaaarr  bbllaaaaddjjee..  CCoommmmiissssiieelliidd  11  pprroobbeeeerrtt  ooooggccoonnttaacctt   ttee  mmaakkeenn  mmeett  ddee  vvoooorrzziitttteerr  eenn  
kkiijjkktt  ccoommmmiissssiieelliidd  22  vveerrvvoollggeennss  llaacchheenndd  aaaann..    
  
TTiijjddeennss  ddee  bbeeoooorrddeelliinngg::    
CCoommmmiissssiieelliidd  11::  ““IIkk  dduurrff  hheett  wweell  aaaann..””  
CCoommmmiissssiieelliidd  22::  ““IIkk  bbeenn  zzeeeerr  ppoossiittiieeff..””  
CCoommmmiissssiieelliidd  33::  ““((……))  IIkk  hheebb  hheeeell  ssttiill  nnaaaarr  hhaaaarr  zziitttteenn  lluuiisstteerreenn..  HHeett  ggaaaatt  eerrggeennss  oovveerr..  HHiieerr  zziiee  jjee  dduuss  
ddaatt  eeeenn  pprreesseennttaattiiee  zzoo’’nn  vveerrsscchhiill  kkaann  mmaakkeenn..  HHaaaarr  pprréésseennccee,,  hhaaaarr  bbeesscchheeiiddeennhheeiidd..””  
CCoommmmiissssiieelliidd  22::  ““HHeett  kkaann  ooookk  iinn  jjee  nnaaddeeeell  wweerrkkeenn..””  
  
Door het voorlezen, de nervositeit en de eentonigheid in haar stem, leek de presentatie aan 
overtuigingskracht  in  te  boeten.  Het  geeft  echter  aan  dat  ik  als  onderzoeker  door mijn 
gebrek aan kennis en  inzicht  in het veld, dingen gedurende het onderzoek wellicht anders 
geïnterpreteerd heb dan de commissie.  
 
 
4.4.3  Overige vormen van invloed op het eigen oordeel 
 
Ondanks handvatten die de voorzitter kon bieden om commissieleden op het goed spoor te 
zetten,  oordeelde  een  klein  deel  van  de  geïnterviewde  commissieleden  dat  hun  eigen 
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oordeel wel beïnvloed kon worden door de persoonlijke kijk van andere commissieleden. Dit 
punt  moet  echter  wel  genuanceerd  worden.  De  commissieleden  maakten  onderscheid 
tussen  beïnvloeding  door  de  expertise  van  andere  commissieleden  (een  beeldend 
kunstenaar weet waarschijnlijk meer  van  de  gebruikte  techniek  dan  een  beschouwer)  en 
beïnvloeding door de beeldvorming van overige commissieleden. Over het laatste punt stelt 
een commissielid het volgende:  
 
““IIkk  mmooeett   zzeeggggeenn   ddaatt   ddee   vvrraaggeenn   ddiiee   aannddeerree   ccoommmmiissssiieelleeddeenn   sstteelllleenn,,   ooff   ooppmmeerrkkiinnggeenn   ddiiee   zzee  mmaakkeenn,,  
vveerrhheellddeerreenndd  kkuunnnneenn  zziijjnn..   IIkk  zziiee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  wweerrkk   llaannggsskkoommeenn  wwaaaarr   iikk  nniieettss  mmeeee  hheebb,,  ddaann  bbeesslluuiitt   iikk::  
‘‘iikk  ggaa  eevveenn   iinn  ddee  wwaacchhttkkaammeerr  zziitttteenn’’..  ((……))  DDaann   llaaaatt   iikk  eeeerrsstt  ddee  aannddeerreenn  hheett  wwoooorrdd  ddooeenn  eenn  ddaann  ddeennkk   iikk  
‘‘OOhh  jjaa,,  zzoo  zziitt  hheett’’..  VVeerrvvoollggeennss  ggaa  jjee  nnoogg  eeeennss  kkiijjkkeenn  eenn  ddaann  kkaann  hheett  aallllee  kkaanntteenn  ooppggaaaann..  DDaann  wwoorrddtt  hheett  
ppoossiittiieeff  ooff  nneeggaattiieeff  ooff  bblliijjff  iikk  ttwwiijjffeelleenn..””  
  
Beïnvloeding  door  expertise  werd  gezien  als  een  positieve  kant  van  de 
beoordelingsprocedure.  De  geïnterviewde  commissieleden  zagen  dit  eerder  als  een 
verrijking dan als een beperking. Zo stelde een ander commissielid dat hij op die manier nog 
wat van die commissievergaderingen kon leren. Beïnvloeding door expertise geldt overigens 
niet  alleen  voor  de  beoordelingsprocedures  van  Fonds  Live maar  ook  voor  de  reguliere 
vergadering. Een  tweetal  commissieleden en een voorzitter waren van mening dat het op 
sommige dagen wat  ‘uitgebalanceerder’ was dan op andere. Eén van deze commissieleden 
vond het belangrijk om altijd een ‘divers pluimage van verschillende achtergronden’ rond de 
tafel te hebben.  

 
De grootte van de commissie bij Live leek ook mee te wegen bij de eigen oordeelsvorming. 
Eén commissielid stelde dat ‘afwijkende meningen bij drie mensen veel meer een rol spelen. 
Op het moment dat  iemand  (een ander  commissielid) persoonlijk geraakt wordt door een 
werk dan kan je dat toch wel beïnvloeden.’ Hierover meer in paragraaf 4.5.2 op pagina 53.  
 
4.4.4  Criteria bij de beoordeling 

 
In  de  beoordelingsprocedure  van  Live  werden  dezelfde  criteria  gehanteerd  als  bij  de 
reguliere  vergaderingen  van  de  stimuleringssubsidies:  de  kwaliteit  van  het  werk  en  het 
voorgestelde plan. Ook kan het cultureel ondernemerschap een positieve  rol  spelen  in de 
beoordeling.  In  de  reguliere  vergadering  kan  het  cultureel  ondernemerschap  de  doorslag 
geven naar een positief advies als er  veel  twijfel  is over de  kwaliteit  van het werk of het 
projectvoorstel.41 Erkenning van het kunstenaarschap valt bijvoorbeeld ook onder dit laatste 
criterium.  In  de  beoordelingsrondes  van  Live  werd  het  accent  wat  verschoven. Wellicht 
vanwege het ontbreken van (schriftelijke) documentatie en de tijdsdruk die (bij twijfel) lange 
discussies lastig maakte.  
 
TTiijjddeennss  ddee  bbeeoooorrddeelliinnggssrroonnddee::  
VVoooorrzziitttteerr::   ““HHeett   iiss  hheettzzeellffddee  aallss  aannddeerrss..  WWee  oooorrddeelleenn  hheettzzeellffddee,,   zzeellffddee   ccrriitteerriiaa,,  mmeeeerr  nnaaddrruukk  oopp  hheett  
ppllaann,,  mmeeeerr  nnaaddrruukk  oopp  kkwwaalliitteeiitt..  HHeett  wweerrkk  iiss  ooookk  wweell  bbeellaannggrriijjkk,,  mmaaaarr  ddaaaarroomm  zzeegg  iikk  ooookk  ‘‘nnaaddrruukk  oopp  hheett  
ppllaann’’..””  
  
In  de  beoordelingsprocedures  waar  ik  als  onderzoeker  bij  heb  gezeten,  bleek  dat  de 
argumentatie bij de gehanteerde criteria  sinds de eerste  lichting presentaties  in oktober  / 
november waren aangescherpt. Verschillende commissieleden (die zowel presentaties in het 
begin als op het eind hadden gezien) en organisatieleden vertelden mij dat  in het begin de 

                                                            

41 Behandeling Aanvraag ‐ Procedureboek Fonds BKVB §2.2.3 en Beoordeling in de commissie ‐ Procedureboek 
Fonds BKVB §2.2.6 
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nadruk lag op het feestelijke karakter van Fonds BKVB Live en dat er om die reden soms wat 
milder met criteria was omgegaan. De hoogte van het  indicatiebedrag had  in principe geen 
invloed op het oordeel. Ook hier werd  in het begin wat soepeler over geoordeeld dan aan 
het eind. Zo stelde een secretaris:  
 
““EErr  wwaass   eeeenn   aaaannvvrraaggeerr,,   eeeenn  mmeevvrroouuww,,   ddiiee  hhaadd  hheett  nniieett   ggeerreedd   iinn  ddee   rreegguulliieerree   vveerrggaaddeerriinngg  mmaaaarr  ddiiee  
mmeevvrroouuww  kkoonn  zzoo  ggooeedd  hhaaaarr  vveerrhhaaaall  hhoouuddeenn    ddaatt  hheett  hheeeell  dduuiiddeelliijjkk  wwaass  wwaatt  hhaaaarr  ddooeell  wwaass..  ((……))  HHeett  wwaass  
mmaaaarr  eeeenn  kklleeiinn  bbeeddrraagg..  DDuuss  eeeenn  nniieett  hheeeell   ssuubbssttaannttiieeeell   iieettss,,  mmaaaarr   iinn  hhaaaarr  ggeevvaall  hheeeefftt   zziijj  hheett  ppuuuurr  oopp  
pprreesseennttaattiiee  eenn  oopp  hheett  ssyymmppaatthhiieekkee,,  kklleeiinnsscchhaalliiggee  ppllaann  ggeekkrreeggeenn  eenn  nniieett  oopp  aarrttiissttiieekkee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  hheett  
wweerrkk..   AAaannvvrraaggeenn  mmeett   ggrroottee   bbeeddrraaggeenn   wweerrddeenn   nniieett   oopp   ddiiee  mmaanniieerr,,   zzoo   oopp   ggeevvooeell,,   bbeeoooorrddeeeelldd..   ((......))  
RReeddeelliijjkk   aaaann   hheett   bbeeggiinn   vvaann   ddee   lliivvee‐‐ppeerriiooddee   wwaass   nnoogg   wweell   eeeenn   bbeeeettjjee   hheett   iiddeeee   vvaann   eeeenn   ffeeeesstteelliijjkk  
kkaarraakktteerr::   ‘‘   eerr  mmaagg  wwaatt   ggeenneerreeuuss   ggeeoooorrddeeeelldd  wwoorrddeenn’’..   IInn   ddiitt   ggeevvaall   iiss  mmeeeeggeennoommeenn   ((……))  mmaaaarr   hheett   iiss  
eeiiggeennlliijjkk  eeeenn  oonneecchhtt  aarrgguummeenntt..    
 
De  snelheid  die  het  format mogelijk maakt  had  voor  de  beoordelingsprocedure  ook  tot 
gevolg  dat  er  weinig  tijd  was  om  de  aanvragen  uitgebreid  te  beoordelen.  In  de 
beoordelingsrondes  tussen de presentaties door werd een vast patroon gehanteerd. Eerst 
werd een rondje gedaan (‘ja, ja, nee’ / ‘nee, nee, ja’ of unaniem ja/nee) en als er veel twijfel 
was over een aanvraag kwam de discussie op gang. 
Eén van de voorzitters stelde dat onjuiste toekenningen of afwijzingen aan het eind van de 
dag ondervangen werden door alle aanvragen nog een keer door te nemen en na te gaan of 
alles wel goed  in perspectief was gezien. En ook om  te controleren of  iets minder  slechte 
aanvragen toch gehonoreerd waren als het een heel slechte dag was geweest. Op de vraag 
hoe  commissieleden  dit  laatste  punt  hadden  ervaren  (namelijk  of  een  reeks  slechte 
aanvragen  een  kwalitatief  minder  goede  aanvraag  aan  een  positieve  beoordeling  kon 
helpen)  werd  wisselend  geantwoord.  De  meesten  waren  van  mening  dat  het  wel  je 
beeldvorming van de presentaties kon vervormen, maar dat de aanvragen van Live daarin 
niet wezenlijk verschilden van de aanvragen bij de reguliere vergadering. Eén commissielid 
verwoordt dit op de volgende wijze:  
 
““OOKK,,  sstteell   jjee  hheebbtt  eeeenn  aaaannttaall  nneeggeennss  eenn  eeeenn  aaaannttaall  zzeevveennss..  DDaann   iiss  ddee  kkaannss  ddaatt  ddee  zzeevveennss  ttoocchh  aaffvvaalllleenn  
ggrrootteerr,,   ddaann   aallss   jjee   nneeuuttrraaaall   kkiijjkktt,,   eenn   jjee   hheebbtt   aaaannvvrraaggeenn   vvaann   vviijjffjjeess   eenn   eeeenn   ppaaaarr   zzeevveennss..   DDaann   zziijjnn   ddiiee  
zzeevveennss   ssoowwiieessoo  ddoooorr..  DDuuss  ddiiee  ccoonnccuurrrreennttiiee   iinn  ddee   ‘‘ssttrreeaamm’’  vvaann  ddee  bbiijjeeeennkkoommsstt  hheebb   jjee  aallttiijjdd..  TTooeevvaall   iiss  
wwaatt  mmiijj  bbeettrreefftt  nnooooiitt  uuiitt  ttee  sslluuiitteenn..  DDaaaarriinn  hheeeefftt  FFoonnddss  LLiivvee  ggeeeenn  vveerrsscchhiill  mmeett  aannddeerree  aaaannvvrraaggeenn..  HHeett  
iiss  wweell  nnaattuuuurrlliijjkk  zzoo  ddaatt  eerr  mmeeeerr  vviijjvveenn  eenn  vviieerreenn  ttuusssseenn  zzaatteenn  oommddaatt  ddee  ccaallll  vvoooorr  pprroojjeecctteenn  ooppeenneerr  eenn  
ggrrootteerr  wwaass..   IIkk  ddeennkk  ddaatt  eerr  mmeeeerr  pprroojjeecctteenn  mmeett   iinn  ppootteennttiiee  mmiinnddeerr  kkwwaalliitteeiitt  zziijjnn  ggeehhoonnoorreeeerrdd  ddaann  bbiijj  
eeeenn  rreegguulliieerree,,  ppaappiieerreenn  aaaannvvrraaaagg..””  
 
Gevoel,  snelheid  en  toeval  lijken  drie  begrippen  te  zijn  die  een  sterke  invloed  kunnen 
uitoefenen op de beeldvorming van een project/plan en dus op de eigen oordeelsvorming. 
Om  die  een  reden  is  het  lastig  om  oneigenlijke  argumenten  (argumenten  gebaseerd  op 
emotie, sympathie of als reactie op de fysieke of geestelijke gesteldheid van een aanvrager 
of de hoogte van het  indicatiebedrag)  in de beoordelingsprocedure van  Live geheel uit  te 
sluiten. Kwaliteitscriteria moesten de doorslag geven. Hier komt de  formele sturing van de 
voorzitter weer in beeld: 
 
““MMeennsseenn   ddiiee   zzeeiiddeenn   ‘‘hheett   wwaass   ttoocchh   zzoo’’nn   aaaarrddiiggee   pprreesseennttaattiiee’’   ooff   ‘‘eeeenn   aaaarrddiiggee   jjoonnggeenn   ooff   eeeenn   aaaarrddiigg  
mmeeiissjjee’’..     OOff  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd   iieemmaanndd  ddiiee  wwiill  hheeeell  vveeeell  ggooeeddss  ddooeenn,,   iieettss  vvaann  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkk  wweerrkk   iinn  hheett  
bbuuiitteennllaanndd  ooff  eeeenn  pprroojjeecctt  mmeett   kkiinnddeerreenn,,  ddaann   kkaann  hheett   zziijjnn  ddaatt   eemmoottiieess   zzoo   zziijjnn  ddaatt   jjee  ddeennkktt   ‘‘jjaa  hheett   iiss  
mmaaaarr  11000000  eeuurroo  eenn  hheett   iiss  vvoooorr  eeeenn  ggooeedd  ddooeell’’..  MMaaaarr   jjaa,,  ddaatt   iiss  nniieett  aaaann  hheett  FFoonnddss..  HHeett  FFoonnddss   iiss  nniieett  
bbeeddooeelldd  vvoooorr  ddeerrggeelliijjkkee  ggooeeddee  ddooeelleenn..  DDuuss  ddaann  mmooeett   jjee  aallttiijjdd  wweell  eevveenn   ccoommmmiissssiieelleeddeenn  eerroopp  wwiijjzzeenn  
wwaatt  ddee  ccrriitteerriiaa  vvaann  hheett  FFoonnddss  zziijjnn..  MMaaaarr  oovveerr  hheett  aallggeemmeeeenn  hheebb   iikk  ddaatt  nniieett  hheeeell  vveeeell  hhooeevveenn  ttee  ddooeenn..  
HHeett  mmeerreennddeeeell  wwaass  ttoocchh  wweell  ggeewweenndd  aaaann  bbeeoooorrddeelliinnggeenn..””  
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In de beoordelingsprocedures kon de voorzitter commissieleden bij twijfel op de goede weg 
helpen. In het onderstaande voorbeeld zien we een specifieke vorm van retoriek terug: het 
gebruik van een metafoor. Een metafoor kan,  in dit geval de voorzitter,  in staat stellen  iets 
uit te leggen of te verantwoorden. (Watson 2001: 185) 

 
VVoooorrzziitttteerr::   ““ZZee   kkuunnnneenn   bbeetteerr   eeeenn   ppaappiieerreenn   aaaannvvrraaaagg   ddooeenn..  MMeeeerr   ccoonntteexxtt,,  mmeeeerr   vveerrdduuiiddeelliijjkkiinngg..   ZZee  
kkrriijjggeenn  ddee   vveerrmmeellddiinngg   oomm   iinn   ddee   rreegguulliieerree   pprroojjeecctteenn  mmeeee   ttee   ggaaaann..  WWee  mmooeetteenn   nniieett   zzeeggggeenn  wwaatt  hhiieerr  
bbeesspprrookkeenn   iiss..  DDaatt   iiss   iinnhheerreenntt  aaaann  LLiivvee..  SSoooorrtt  vvaann   ‘‘ssnneellwweegg’’   ,,  kkuunn   jjee  hheett  nnooeemmeenn..  KKuunnnneenn   jjuulllliiee  hhiieerr   iinn  
mmeeeeggaaaann??””  
CCoommmmiissssiieelliidd  11::    ““((……))  NNeeee  nniieett  eecchhtt..””  
VVoooorrzziitttteerr::  ““SSoommss  ......  aallss  vvoooorrzziitttteerr  bbeenn  iikk  nniieett  ggeenneeiiggdd  oomm  jjuulllliiee  eeeenn  ppoossiittiieevvee  kkaanntt  ttee  ppuusshheenn..””    
CCoommmmiissssiieelliidd  33::  ““DDaann  zziijjnn  wwee  kkllaaaarr..  AAllttiijjdd  nnaaaarr  ddee  vvoooorrzziitttteerr  lluuiisstteerreenn..””    
CCoommmmiissssiieelliidd  22::  ((……))  ““BBiinnnneenn  LLiivvee  hheeeefftt  hheett  pprroojjeecctt  nniieett  oovveerrttuuiiggdd..  LLaaaatt  zzee  mmaaaarr  tteerruuggkkoommeenn..””  
  
In  dit  voorbeeld  geeft  de  voorzitter  vanuit  haar  formele  sturende  rol  richting  aan  de 
totstandkoming van het eigen oordeel maar ook het eindoordeel.  
  
4.4.5  Totstandkoming van het eindoordeel 

 
In  de  vorige  paragraaf  lijkt  naar  voren  te  komen  dat  de  standaardisatie  van  de 
beoordelingsprocedure, onder meer de toepassing van de  juiste beoordelingscriteria en de 
formele sturing van de voorzitter (en secretaris), voor commissieleden in veel gevallen nodig 
bleek te zijn om tot een goed beargumenteerd oordeel te komen. Subjectieve opmerkingen 
werden  indien  nodig  door  de  voorzitter  ondervangen.  De  voorzitter  gaf  op  deze manier 
(samen met de secretaris) vorm aan die zogenoemde standaardisatie bij Live.  
De factoren gevoel, snelheid en toeval die het eigen oordeel van een commissielid kunnen 
beïnvloeden,  geven ook  richting  geven  aan de  invulling  van de  kwaliteitscriteria opgelegd 
door het  Fonds. Hier wordt eerder  in paragraaf 2.4 op pagina 22  al  kort over  gesproken. 
Hoewel subjectiviteit een rol speelt, vooral door de directe  interactie met de aanvrager,  is 
het voor een commissielid zaak om zich hier niet door te  laten  leiden  (met behulp van die 
formele sturing). Een commissielid moet tot een oordeel komen dat niet alleen een correcte 
invulling geeft aan de kwaliteitscriteria maar dat zelf ook kwalitatief tot stand komt.  
 
Uiteindelijk  wordt  met  de  ‘ja/nee’  methode  invulling  gegeven  aan  het  eindoordeel: 
toekenning of afwijzing. Deze methode voert de druk op  in de beoordelingsprocedure van 
Live. Het eindoordeel dat tot stand komt is of unaniem of niet: wanneer twee mensen voor 
zijn  en  één  tegen,  wordt  de  aanvraag  gehonoreerd.  Als  er  veel  twijfel  bestaat,  worden 
argumenten  onderling  uitgewisseld.  In  het  licht  van  deze  nieuwe  informatie  moet  het 
commissielid opnieuw tot een weloverwogen oordeel proberen te komen. 
‘Noodzaak  van  de  aanvraag’ was  een  begrip  dat  vaak  terugkeerde  in  de  discussie  die  bij 
twijfel ontstond. Dit  is een criterium dat  in feite ten grondslag  ligt aan alle aanvragen. Niet 
alleen  bij  Live  maar  ook  alle  overige  subsidieaanvragen.  Een  toekenning  moet  immers 
bijdragen aan de doelstelling van het Fonds: het bevorderen van de kwaliteit van de kunsten 
in  Nederland.  Als  er  veel  twijfel  bestond  of  de  aanvraag  van  betekenis  was  voor  de 
hedendaagse  kunsten,  werd  deze  afgewezen.  Bij  Live  werd  wel  werd  vermeld  dat  de 
aanvrager alsnog een reguliere aanvraag kon indienen. 
In de totstandkoming van het eindoordeel speelt ook de koppeling van gastcommissieleden 
aan  reguliere  commissieleden  een  rol.  Een  drietal  commissieleden  gaf  aan  een  duidelijk 
verschil  te  zien  in  het  individuele  oordeel  van  gastcommissieleden  en  reguliere 
commissieleden. Toch werd dit verder niet beschouwd als een probleem: de frisse blik van 
gastcommissieleden werd juist gewaardeerd. Gastcommissieleden gingen anders om met de 
verwoording  van  hun  oordeel.  Volgens  de  voorzitter  hadden  ‘doorgewinterde 
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commissieleden wat meer een vocabulaire dat vastzat aan het Fonds en mensen van buiten 
hadden dat minder. Zij hadden misschien soms de neiging om het iets anders te benaderen.’ 
‘Dat  hoeft’,  vervolgt  de  voorzitter,  ‘niet  per  se  gecorrigeerd  te  worden,  het  werkt  ook 
verfrissend. Het gaat erom dat jij niet alleen dat standpunt hebt maar anderen ook.’ 
 
Uit  de  interviews  bleek  dat  het  ene  commissielid  in  een  enkel  geval meer moeite  dan 
anderen  had  met  het  eindoordeel.  Soms  omdat  het  commissielid  niet  inzag  wat  een 
toekenning  voor  betekenis  had  voor  de  hedendaagse  kunsten  (de  noodzaak  van  een 
aanvraag) en soms omdat het commissielid juist affiniteit had met een afgewezen aanvraag: 
  
““IIkk  hhaadd  aacchhtteerraaff  ggeezziieenn  bbiijj  ddiiee  eennee  aaaannvvrraaaagg   iinn  eeeenn  nnoorrmmaallee  vveerrggaaddeerriinngg  ttoocchh  oomm  mmeeeerr  ttiijjdd  ggeevvrraaaaggdd..  
OOmm  ddaaaarr  aannddeerreenn  vvaann   ttee  oovveerrttuuiiggeenn..   IIkk  vvoonndd  hheett  aacchhtteerraaff  aallss  eeeenn   ffaalleenn  vvaann  mmiijj..  DDaatt   iiss  eeeenn  aaaannvvrraaaagg  
ddiiee   iikk  aabbssoolluuuutt  ggeehhoonnoorreeeerrdd  hhaadd  eenn  ddaatt  hheebb   iikk  nniieett  zzoo  vvaaaakk  ggeehhaadd..  DDaatt   iikk  eecchhtt  ddaacchhtt  aacchhtteerraaff  ‘‘ddaatt  hhaadd  
éécchhtt  ggeehhoonnoorreeeerrdd  mmooeetteenn  wwoorrddeenn’’..””    
 
Om de snelheid te behouden, maar ook om de druk  in de beoordelingsprocedure (door de 
enorme hoeveelheid aanvragen) niet verder op te voeren, werd een afwijzing zonder nadere 
motivering  bekend  gemaakt.  Het  voordeel  was  natuurlijk  dat  aanvragers  bij  wijze  van 
spreken  de  volgende  dag  al  een  reguliere  aanvraag  in  konden  dienen met  dezelfde  Live 
aanvraag. Toch stuitte het ontbreken van een motivering een enkel commissielid tegen de 
borst.  ‘Dat  slaat  natuurlijk  helemaal  nergens  op’, meent  een  oud‐commissielid,  ‘het  (de 
motivering)  is  juist  hartstikke  belangrijk  voor  die mensen  die  dat  komen  aanvragen’.  Eén 
aanvrager (tevens commissielid) die een afwijzing kreeg, stelt:  
 
““IIkk  vvoonndd  hheett  wweell  ggooeedd  oomm  eeeenn  kkeeeerrttjjee  mmeeee  ttee  mmaakkeenn,,  oomm  aaffggeewweezzeenn  ttee  wwoorrddeenn..  NNiieett  ddaatt  bbiijj  mmiijj  aalllleess  
aallttiijjdd  ggllaaddjjeess   lloooopptt  mmaaaarr  hheett   iiss  ttoocchh  eeeenn  ssppeecciiffiieekkee  ssiittuuaattiiee  wwaaaarr   jjee  eeeenn  bbeehhoooorrlliijjkkee  ttiijjdd  zziitt  ttee  oooorrddeelleenn  
oovveerr   aannddeerrmmaannss  wweerrkk..  OOpp   ddee   eeeenn   ooff   aannddeerree  mmaanniieerr   iiss   hheett   ttoocchh  wweell   bbooeeiieenndd   oomm   eeeenn   kkeeeerr   zzeellff   zzoo’’nn  
oooorrddeeeell  ttee  oonnddeerrggaaaann..  IIkk  wwaass  eecchhtt  vveerrbbaaaassdd  hhooee  eemmoottiioonneeeell  hheett  ddaann  ttoocchh  wwoorrddtt..  DDee  vvrraaaagg  ddiiee  mmeetteeeenn  
ooppkkoommtt  iiss  ‘‘wwaaaarroomm’’..””  
 
Of deze ervaring de subjectieve kant van de eigen oordeelsvorming beïnvloed heeft, kwam 
uit de data niet duidelijk naar voren.  
  
4.5 Vergelijking tussen Fonds BKVB Live en de reguliere vergadering 
  
Weinig tot geen schriftelijke documentatie maar veel interactie met de aanvrager, tegenover 
een hoge hoeveelheid visuele en schriftelijke documentatie maar geen enkele interactie met 
de aanvrager: kort gezegd  is dit het basale verschil  tussen de procedures van Fonds BKVB 
Live en de reguliere vergaderingen van het Fonds. Daarmee is echter niet alles gezegd. Want 
wat is precies het voordeel of misschien juist het nadeel van een schriftelijke aanvraag? Hoe 
ontwikkelt de beoordelingsprocedure zich bij de reguliere vergadering en welke invloed kan 
het  hebben  om  met  gemiddeld  vijf  commissieleden  een  eindoordeel  te  vormen  in 
tegenstelling tot drie bij Live?  
 
4.5.1     Verschillen in beeldvorming van de aanvraag  
 
In  tegenstelling  tot de aanvraagprocedure bij Fonds BKVB Live worden aanvragers die een 
stimuleringssubsidie bij het Fonds aanvragen geacht een uitgebreid pakket  schriftelijke en 
visuele documentatie mee te sturen. Commissieleden krijgen vervolgens uiterlijk één week 
van  tevoren  per  post  een  kopie  van  de  schriftelijke  documentatie  zodat  ze  zich  kunnen 
inlezen en voorbereiden op de behandeling van de aanvragen. De beeldvorming over een 
project begint dus al thuis tijdens het lezen en het bezoek aan de (eventuele) website van de 
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aanvrager. Op een vastgestelde datum verenigen de commissieleden zich op het Fonds om 
alle aanvragen  te behandelen. De secretaris  laat per aanvraag de visuele documentatie op 
een groot beeldscherm voorbij komen. De meeste aanvragers sturen een cd‐rom mee met 
een  PowerPoint  presentatie,  andere  gebruiken  dia’s  en  ook  worden  (afhankelijk  van  de 
discipline of aanvraag) wel eens filmpjes vertoond. De visuele documentatie lijkt bij reguliere 
vergaderingen  niet  wezenlijk  te  verschillen  van  de  beelden  die  aanvragers  meebrengen 
tijdens  Live,  hoogstens  in  hoeveelheid.  Wat  echter  wel  een  rol  kan  spelen  in  de 
beeldvorming,  naast  het  feit  dat  er meer  tijd  beschikbaar  is  voor  de  behandeling  van  de 
aanvraag, is de kwaliteit, de uitwerking en de toon van de meegezonden tekst.  
Tijdens  de  observaties  bij  reguliere  aanvragen  werd  door  commissieleden  regelmatig 
aangegeven dat hun beeldvorming, na het  lezen van de  tekst, niet overeenkwam met het 
beeld dat zij op het scherm zagen. Soms werd die ongelijkwaardigheid tussen beeld en tekst 
nog meer versterkt omdat de commissieleden een hoog verwachtingspatroon hadden van 
het werk van de aanvrager.  
 
CCoommmmiissssiieelliidd  11::   ““IIkk   vviinndd  hhaaaarr  éééénn   vvaann  ddee  mmeeeesstt   iinntteerreessssaannttee   kkuunnsstteennaaaarrss   vvaann  ddeezzee   ttiijjdd..   IIkk   vviinndd  hheett  
eeeenn  hheellee  sslleecchhttee  pprreesseennttaattiiee  ……  ddooccuummeennttaattiiee  mmaaaarr  iikk  vviinndd  hhaaaarr  eeeenn  hheellee  ggooeeddee  kkuunnsstteennaaaarr..””  
CCoommmmiissssiieelliidd  22::   ““((……))   JJaa,,  ddee   tteekksstt  kklloonnkk   iinntteerreessssaanntt  mmaaaarr  hheett  bbeeeelldd   ((……))   IIkk  vviinndd  hheett   ttoocchh  vvaaaakk  éééénn  oopp  
éééénn..   IIkk  vviinndd  hheett  ccoonncceeppttuueeeell  nniieett  eecchhtt  sstteerrkk..  ZZee  hheeeefftt  wweell  ggooeeddee   iiddeeeeëënn  mmaaaarr  ddiiee  vveerrttaalliinngg   iiss  nniieett  zzoo  
sstteerrkk..””    
  
Bij Live speelt dit verwachtingspatroon een minder grote rol bij de beeldvorming, omdat pas 
op de dag zelf, bij het uitreiken van de aanvragen, duidelijk wordt wie komen presenteren.  
 
Het volledig uitschrijven van een aanvraag voor een plan of project kent voor‐ en nadelen. 
Eén van de voorzitters  is van mening dat de schriftcultuur van aanvragers ‘verschrikkelijk  is 
voor  sommigen’.  ‘Overigens’,  vervolgt  de  voorzitter,  ‘vind  ik  wel  dat  als  mensen 
professioneel genoeg zijn, ze de aanvraag ook kunnen  laten schrijven door anderen. Er zijn 
mensen die wel goed kunnen schrijven. Er zijn er maar weinig die het serieus aanpakken.’ 
Eén van de aanvragers  stelt dat hij  zelf het gevoel heeft meer  regie  te hebben als dingen 
opgeschreven  worden.  Volgens  een  commissielid  van  Live,  zelf  ook  lid  geweest  van  de 
reguliere commissie, kan het voor kunstenaars heel nuttig zijn om een schriftelijke aanvraag 
in te dienen:  
 
““HHeett  iiss  hheeeell  bbeellaannggrriijjkk  vvoooorr  ddee  kkuunnsstteennaaaarr  aaff  eenn  ttooee  iieettss  oopp  ppaappiieerr  ttee  zzeetttteenn  wwaaaarr  hheett  wweerrkk  oovveerr  ggaaaatt....  
WWaanntt  ddaatt   iiss   vvoooorr   jjeezzeellff   vveerrhheellddeerreenndd..  HHeett   zziijjnn  hheellee   iinnttuuïïttiieevvee  nniieett   ttee  bbeennooeemmeenn  pprroocceesssseenn  ddiiee   iinn   jjee  
hhooooffdd   ssppeelleenn   eenn   ggaa   ddaatt  mmaaaarr   eeeennss   oopp   ppaappiieerr   zzeetttteenn..   EEnn   ooppeeeennss   ddeennkk   jjee   ‘‘vveerrddoommdd   zzoo   zziitt   hheett’’..   DDaann  
wwoorrddtt  hheett  vvoooorr  jjeezzeellff  ooookk  dduuiiddeelliijjkkeerr..””  
 
Tegelijkertijd is de zojuist genoemde aanvrager van mening dat dit niet voor iedereen geldt. 
Het format van Live biedt minder bekwame schrijvers de kans hun verhaal te houden. ‘Ik ken 
veel mensen die niet zo goed stukken kunnen schrijven, daar hikken ze tegen aan, daar doen 
ze een jaar over en het lukt maar niet’, vertelt de aanvrager, ‘maar vaak kunnen ze wel heel 
goed praten’. Daar kan een oud‐commissielid zich  in vinden. Hij voegt daar vervolgens aan 
toe  dat  Live  in  zekere  zin  te  vergelijken  is  met  de  vroegere  situatie  van  de  reguliere 
vergaderingen:  
  
““SSoommss  hheebbbbeenn  mmeennsseenn  eeeenn  ggeewweellddiigg  vveerrhhaaaall  mmaaaarr  ddaann  zziitt  jjee  ttee  kkiijjkkeenn  vvaann  ‘‘ddaatt  hhoooorrtt  hheelleemmaaaall  nniieett  bbiijj  
eellkkaaaarr’’..  AAnnddeerrssoomm  ggeebbeeuurrtt  hheett  ooookk..  MMeennsseenn  kkuunnnneenn  hheelleemmaaaall  nniieett  sscchhrriijjvveenn..  VVrrooeeggeerr  kkrreeeegg  jjee  2200  ddiiaa’’ss  
ttee   zziieenn   eenn  mmooeesstt   jjee  ddaaaarr  oovveerr  pprraatteenn..   LLiijjkktt  wwaatt  mmeeeerr  oopp   LLiivvee   eeiiggeennlliijjkk..  HHeett   iiss  eeeenn  bbeeeettjjee   tteerruugg  nnaaaarr  
vvrrooeeggeerr   eeiiggeennlliijjkk..   ((……))   DDaatt   jjee   nniieett   vvoooorriinnggeennoommeenn   mmeett   jjee   eeiiggeenn   vveerrggaaaarrddee   iinnffoorrmmaattiiee   bbiijj   zzoo’’nn  
vveerrggaaddeerriinngg  zziitt..””    
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Tijdens de reguliere vergadering kon de toon van een aanvraag ook van  invloed zijn op de 
beeldvorming. Toch  leek dit vrijwel nooit doorslaggevend voor het eindoordeel. Er werd zo 
nu en dan wel een vluchtige opmerking gemaakt over de tekst, in de trant van ‘Was dat die 
ene met al die spelfouten? Dat kan toch eigenlijk niet?’ of ‘Ik vond de tekst echt zwaar naïef 
en arrogant eigenlijk’. Of ook ‘Ik werd er op zich wel blij van. Veel tekst weinig inhoud heb ik 
opgeschreven. (leest eerste regel van de tekst voor)’.  
 
Dat Fonds BKVB Live de meer verbaal onderlegde kunstenaars een extra kans bood, werd 
door  vrijwel  alle  geïnterviewden  beaamd.  De  vrijheid  van  Live,  niet  alleen  in  de 
aanvraagprocedure (‘er waren niet zoveel regeltjes’, stelt een organisatielid) maar ook in de 
presentatie,  leek door veel aanvragers gewaardeerd te worden. Toch bleek die vrijheid ook 
weer beperkingen  te kennen. Er kwamen ook aanvragen voorbij die eigenlijk niet geschikt 
waren voor het  format van Live.  (Zie ook §4.6) Eén aanvrager die  ‐  zegt ze  zelf  ‐ met een 
‘wild plan’ kwam, vond het jammer dat er geen ruimte was voor ‘een soort van gekkigheid, 
of experiment’. ‘Dat had voor mij wel bij dat format van Fonds Live gehoord.’  
 
4.5.2     Verschillen in samenstelling van de commissie 
 
In paragraaf 4.4.3 werd al kort aangestipt dat commissieleden bij de oordeelsvorming profijt 
konden  trekken van de expertise van andere commissieleden. Voor  zover bekend gold dit 
ook voor de reguliere commissies. Toch  is er wat betreft de samenstelling nog een tweetal 
verschillen tussen de commissie van Live en de reguliere commissie te signaleren.  
De commissies van de reguliere vergaderingen bestaan uit vaste commissieleden, terwijl  in 
de commissie van Fonds BKVB Live steeds wisselende commissieleden plaatsnemen. Volgens 
één  van  de  voorzitters  zorgt  die  dynamiek  voor  spontaniteit  tijdens  de 
beoordelingsprocedure.  ‘Daar kun  je bij commissies die vast vergaderen natuurlijk wel veel 
meer sturen. Als je bij vaste commissies vindt dat er  iets ontbreekt  in de samenstelling van 
de commissieleden, dan ga je daar iets aan doen’, meent de voorzitter, ‘door schuiven in de 
commissies of iemand erbij te vragen.  
Afgezien van het punt dat er  in de  samenstelling van  reguliere commissies meer gestuurd 
kon worden,  is de grootte van de commissie ook een opvallend verschil. Waar bij Live drie 
commissieleden  samen  een  eindoordeel  moeten  vormen,  zijn  dat  er  bij  de  reguliere 
vergadering gemiddeld vijf. Niet iedereen was het erover eens of de grootte verschil maakt 
bij de  totstandkoming  van het  eindoordeel.  Een  aantal  commissieleden wees wel op  een 
ander effect, dat door één van hen als volgt wordt uitgelegd: 
 
““IIkk  ddeennkk  ddaatt  wwaannnneeeerr  jjee  mmeeeerr  mmeennsseenn  hheebbtt,,   jjee  eeeenn  ggrrootteerree  kkaannss  mmaaaakktt  oomm  eeeenn  ssoooorrtt  vvaann  ggeemmiiddddeellddee  
mmeenniinngg  eerruuiitt  ttee  ddiissttiilllleerreenn..  OOmmddaatt   jjee  aaffwwiijjkkeennddee  mmeenniinnggeenn  bbiijj  ddrriiee  mmeennsseenn  vveeeell  mmeeeerr  eeeenn  rrooll  ssppeelleenn..  
OOpp  hheett  mmoommeenntt  ddaatt  iieemmaanndd  ppeerrssoooonnlliijjkk  ggeerraaaakktt  wwoorrddtt  ddoooorr  eeeenn  wweerrkk,,  kkuunn  jjee  ttoocchh  wweell  bbeeïïnnvvllooeeddeenn..  BBiijj  
ddrriiee  ccoommmmiissssiieelleeddeenn..””  
 
Los hiervan  legde de voorzitter uit dat het voor de dynamiek van Live ook niet goed  is om 
grote  commissies  te  hebben.  ‘Je  wilt  het  ook  informeel:  kleine  groep,  even  kort  maar 
krachtig bespreken, dus alles snel op een rijtje zetten en dan een oordeel vellen.  In die zin 
moet  je ook afwijken van hoe dat  je een oordeel probeert te vormen ten opzichte van een 
reguliere vergadering (…).  
 
Het  belangrijkste  verschil  tussen  beide  commissies  was  natuurlijk  de  koppeling  van 
gastcommissieleden  aan  reguliere  commissieleden.  Ondanks  de  overwegend  positieve 
uitwerking  van  die  koppeling  (§4.1.2)  stelde  één  van  de  commissieleden  dat  het  bij  de 
aanvragers ook op verzet kon stuiten. Dat was volgens hem, zonder de echte reden hiervoor 
te kennen (§4.1.1),  dan ook de reden dat er geen motivering werd bijgevoegd 
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““IIkk   ddeennkk   zzee   ddaatt   ((hheett   oonnttbbrreekkeenn   vvaann   ddee   mmoottiivveerriinngg))   ggeeddaaaann   hheebbbbeenn   oommddaatt   hheett   iiddeeee   vvaann   LLiivvee  
aaaannvvaannkkeelliijjkk  wwaass  oomm  hheeeell  bbrreeddee  ccoommmmiissssiieess  ttee  pprroobbeerreenn,,  dduuss  mmeennsseenn  uuiitt  ddee  ppoolliittiieekk..  DDuuss  mmiisssscchhiieenn  iiss  
ddaatt  wweell   oonnddeerrvvaannggeenn   vvaann   ‘‘iikk   hheebb   bbiijj   eeeenn   ccoommmmiissssiiee   ggeezzeetteenn  mmeett   JJoorrtt   KKeellddeerr’’   ooff   zzooiieettss   ‘‘eenn   iikk   bbeenn  
ggeewwoooonn  nniieett  sseerriieeuuss  ggeennoommeenn  oopp  aarrttiissttiieekkee  kkwwaalliitteeiitt’’..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  aallss  zzee  ddaatt  ssoooorrtt  kkrriittiieekkeenn  kkrreeggeenn  ddaatt  
zzee  ddaann  aallttiijjdd  nnoogg  vvoooorr  eeeenn  eecchhttee  rreegguulliieerree,,  vvoooorr  eeeenn  eecchhttee  ((llaacchheenndd))  kkuunnssttccoommmmiissssiiee..””    
  
Hoewel uit de bevindingen niet naar voren komt of aanvragers bezwaar hebben geuit tegen 
de  samenstelling  van  de  commissies,  heeft  het  Fonds  in  het  begin  feitelijk  al  afstand 
genomen van het oorspronkelijke idee om politieke personen of BN’ers zonder affiniteit met 
de  hedendaagse  kunsten  te  betrekken  bij  de  commissies. Mogelijke  bezwaren  vanuit  de 
aanvragers werden op die manier afgewend. 
 
4.5.3    Verschillen in oordeelsvorming 
 
Eerder  werd  toegelicht  dat  bij  Live  een  drietal  factoren  (gevoel,  snelheid  en  toeval)  de 
subjectieve  kant  van  de  oordeelsvorming  konden  beïnvloeden.  Bij  de  reguliere 
vergaderingen kwam naar voren dat vooral gevoel een rol speelt bij het verwoorden van een 
oordeel.  In  subparagraaf  4.5.1  werd  al  aangegeven,  dat  commissieleden  tijdens  de 
beoordelingsprocedure  van  de  reguliere  vergaderingen  in  eerste  instantie  vrij  intuïtief 
reageerden op een  ingezonden  tekst. Zo nu en dan passeerden  schriftelijke aanvragen de 
revue, waar commissieleden op reageerden met zinnen als ‘maatschappijkritisch bla bla bla’ 
of  ‘bij  sommige  delen  had  ik  geschreven:  “zo  zo!”’.  De  voorzitter moest  in  de  reguliere 
vergadering vanuit zijn  formele sturende  rol commissieleden wijzen op de  juiste hantering 
van beoordelingscriteria. De secretaris trad bij deze vergaderingen op de achtergrond op en 
zorgde  ervoor  dat  de  discussie  zo  nauwkeurig  mogelijk  weergegeven  werd  op  papier. 
Afhankelijk  van  de  aanvraag,  werd  in  de  vergaderingen  voor  stimuleringssubsidies  de 
kwaliteit van het werk  (en het plan) en het cultureel ondernemerschap meegewogen.  (Zie 
ook §1.1.2) Volgens een voorzitter was het belangrijk hoe je je als voorzitter opstelde in het 
beoordelingsproces. Hoe voorkom je namelijk dat een discussie de verkeerde kant opgaat ‐ 
omdat bijvoorbeeld één commissielid zijn mening probeert door te drukken ‐ zonder je eigen 
mening op te dringen?  In het geval van Live was de voorzitter de aangewezen persoon om 
incorrect handelen  te  identificeren en  te  corrigeren. Er waren  verschillende manieren om 
incorrect handelen te voorkomen:  
  
““HHeett  hhaannggtt   eerr   vvaann   aaff  wwiiee   jjee  hheett   eeeerrsstt   aaaann  hheett  wwoooorrdd   llaaaatt..  DDaatt   kkaann  hheeeell  bbeellaannggrriijjkk   zziijjnn..  DDaatt   kkaann   eeeenn  
bbeellaannggrriijjkkee   ttaaccttiieekk   zziijjnn..   DDaatt   iiss   bbiijj   LLiivvee   llaassttiiggeerr   ddaann   bbiijj   rreegguulliieerr..   DDaaaarr   kkeenn   jjee   jjee   ccoommmmiissssiieelleeddeenn  
nnaattuuuurrlliijjkk..   ((……))   BBiijj   LLiivvee   hhaadd   jjee   nnaattuuuurrlliijjkk   ddrriiee   ccoommmmiissssiieelleeddeenn..   AAllss   iieemmaanndd   hheeeell   eerrgg   zziijjnn   mmeenniinngg  
ddoooorrddrruukktt  ddaann  mmooeett   jjee  zzoorrggeenn  ddaatt   jjee  aannddeerreenn  eeeenn  eexxttrraa  kkaannss  ggeeeefftt  oomm  ooookk  nnoogg  hhuunn  mmeenniinngg   ttee   llaatteenn  
hhoorreenn..  DDaatt  jjee  wweeeerr  eevveenn  tteerruugghhaaaalltt  wwaatt  eeeenn  aannddeerr  ccoommmmiissssiieelliidd  ooppppeerrddee..  ZZoo  vvaann  ‘‘jjaa  mmaaaarr  ddiiee  vvoonndd  ddiitt  
eenn  ddiitt,,  hhooee  ppaasstt  hheett  ddaann  iinn  jjoouuww  ppllaaaattjjee??’’..””  
  
De meeste commissieleden stemden daarmee  in. De volgorde van de sprekers was volgens 
hen van wezenlijk belang bij de totstandkoming van het eindoordeel.  
 
““AAllss   jjee  kkwwaaaadd  wwiilltt  kkuunn   jjee  eecchhtt  kkwwaaaadd  eenn  aallss   jjee  ggooeedd  wwiilltt  kkuunn   jjee  eecchhtt  ggooeedd..  HHeelleemmaaaall  aallss   jjiijj  ttooeevvaalllliigg  aallss  
eeeerrssttee  wwoorrddtt  ggeevvrraaaaggdd     ((……))  ddaann  kkuunn   jjee  bbeesstt  wweell  ddee  tteenneeuurr  bbeeppaalleenn..  EEnn  ddaatt   iiss  ddeennkk   iikk  ooookk  bbiijj  zzoo’’nn  LLiivvee..  
OOookk  aall  mmaagg  jjee  aalllleeeenn  ‘‘jjaa  ooff  nneeee’’  zzeeggggeenn..  DDaatt  hheebb  iikk  ooookk  ggeepprroobbeeeerrdd..””  
 
Eén commissielid had zelfs een persoonlijke tactiek ontwikkeld, voor wanneer hij als eerste 
het woord zou krijgen. Volgens het commissielid mocht  je nooit te enthousiast doen als er 
werk  voorbij  komt waar  je  echt  voor  gaat.  ‘Dan  kunnen  anderen  de  hakken  in  het  zand 
zetten bij wijze van spreken. Dus dan zet je de toon van ‘inhoudelijk zit het wel goed, maar 
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de vorm …’, dan neem  je al een beetje een voorschot maar  je geeft de anderen ook nog 
ruimte om een oordeel te geven.’ 
  
Zoals  eerder  vermeld  is  de  voorbereiding  –  zowel  voor  de  commissieleden  als  voor  de 
aanvrager  –  bij  een  reguliere  vergadering  anders  van  opzet  dan  bij  Live.  Commissieleden 
krijgen van tevoren een stapel schriftelijke achtergrondinformatie en tijdens de vergadering 
wordt  de  visuele  documentatie  getoond.  Dat  neemt  niet  weg  dat  het  met  regelmaat 
voorkwam dat  een  commissielid  toch met  vragen  zat over het werk of over het plan dat 
werd aangevraagd. Bij  Live kon de beeldvorming van een  commissielid door de dynamiek 
met de aanvrager bijgesteld worden:  
 
““BBiijj  ddee  lliivvee‐‐aaaannvvrraaggeenn  kkoonn  jjee  ddiirreecctteerr  oopp  hheett  ppllaann  iinnggaaaann  ddoooorr  eexxttrraa  vvrraaggeenn  ttee  sstteelllleenn..  BBiijj  eeeenn  aaaannvvrraaaagg  
oopp  ppaappiieerr  bblliijjvveenn  ddaatt  vvrraaggeenn  ooff  ggaa   jjee  ddiiee   zzeellff   iinnvvuulllleenn..  AAllss   jjee   iieettss  vvaann   ttooeelliicchhttiinngg  vviinnddtt  mmiisssseenn  bbiijj  eeeenn  
ppaappiieerreenn  aaaannvvrraaaagg,,  ddaann  wwoorrddtt  eerr   iinn  zzoo’’nn  ggeevvaall  eexxttrraa   iinnffoorrmmaattiiee  ooppggeevvrraaaaggdd  mmaaaarr  hheett  kkaann  ooookk  zzoo  zziijjnn  
ddaatt  ddaatt  ttoocchh  nniieett  nnooddiigg   iiss..  MMaaaarr  bbiijj  zzoo’’nn   lliivvee‐‐bbeesspprreekkiinngg  kkuunn   jjee  ggeewwoooonn  ddiirreecctt  ddaann  vvrraaggeenn   ‘‘hhooee  zziitt  ddaatt  
ddaann   eeiiggeennlliijjkk’’   ooff   ‘‘wwaatt   bbeeddooeell   jjee   ddaaaarr   eeiiggeennlliijjkk   mmeeee’’..   BBiijj   eeeenn   ppaappiieerreenn   aaaannvvrraaaagg   ((……))   bblliijjfftt   hheett   wwaatt  
aaffssttaannddeelliijjkkeerr  eenn  ffoorrmmeelleerr..””  
  
De vraag of commissieleden en betrokken organisatieleden van mening waren dat door dit 
verschil  in documentatie/presentatie een aanvraag binnen Live wellicht anders zou worden 
beoordeeld  dan  bij  de  reguliere  vergadering,  werd  door  het  merendeel  van  de 
geïnterviewden opvallend genoeg ontkennend beantwoord. Een voorzitter verwoordde dit 
als ‘een andere weg om tot een oordeel te komen, die niet verschrikkelijk van elkaar afwijkt.’ 
Een commissielid ziet daar ook geen sterk verschil in: 
  
““IIkk  ddeennkk  ddaatt  hheett  uuiitteeiinnddeelliijjkk  nniieett  zzoo  hheeeell  vveeeell  uuiittmmaaaakktt   iinn  hheett  oooorrddeeeell..   IIkkzzeellff  vviinndd  hheett  vveeeell   lleeuukkeerr  oomm  
iieemmaanndd  zziijjnn  aaaannvvrraaaagg  ttee  hhoorreenn  uuiittlleeggggeenn..  MMaaaarr  jjee  wweeeett  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ttoocchh  hheettzzeellffddee  oooorrddeeeell  ttee  vveelllleenn..””  
  
Met dit laatste citaat lijkt de professionaliteit van de commissieleden te worden erkend. De 
rollen van de voorzitter (en secretaris) mogen  in dat opzicht zeker niet uit het oog worden 
verloren. Zowel bij Live als bij de  reguliere vergadering  spelen beide organisatieleden een 
cruciale  rol  in de ondersteuning van de commissieleden. Zowel bij Live als bij de  reguliere 
vergadering  wordt  een  professioneel  eindoordeel  bepaald  door  de  informatie  die  de 
aanvrager  aanlevert,  het  eigen  vermogen  om  subjectieve  factoren  (bij  Live  tijdens  de 
presentatie)  los  te  zien  van  artistieke  kwaliteit, het  eigen  vermogen om beïnvloeding  van 
overige commissieleden te voorkomen, de manier waarop een commissielid  invulling geeft 
aan de kwaliteitscriteria van het Fonds (en dus ook weet wat als kwaliteit gezien wordt) en 
tenslotte door de ondersteuning die wordt geboden in de beoordelingsprocedure.  
 
4.6 De toekomst van Fonds BKVB Live  
 
Nu  de  belangrijkste  verschillen  en  overeenkomsten  tussen  Live  en  de  reguliere 
vergaderingen uiteen zijn gezet, kan er vanuit een ander perspectief gekeken worden naar 
het  idee achter Live. Wat kan de  toekomst voor mogelijkheden bieden aan Fonds Live? Of 
beter gezegd: wat kan Fonds Live de toekomst bieden? Ook deze vraag is commissieleden en 
aanvragers voorgelegd. Hier werd zeer uiteenlopend op geantwoord. Naast antwoorden met 
betrekking tot bijvoorbeeld de fysieke omgeving (‘ik zou wel  iets beter willen zitten en  iets 
minder  decor’)  waren  er  ook  veel  verwante  antwoorden  met  betrekking  tot  de 
aanvraagprocedure. Vrijwel  alle  geïnterviewden waren  van mening dat  ze niet  voldoende 
voorbereid  de  Live  presentaties  bijwoonden. Over  de  hoeveelheid  achtergrondinformatie 
die  ze  nodig  hadden  verschilden  de  meningen.  Voor  sommigen  was  de  naam  van  de 
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aanvrager al genoeg geweest, anderen stelden dat naast de naam een alinea met specifieke 
uitleg over het project nodig was geweest.  
De  snelheid  en  vrijheid,  eigen  aan  Live,  botst  wel  met  de  vraag  naar  meer 
achtergrondinformatie. Met  het  format  van  Live  kun  je  namelijk  voorkomen  dat  het  een 
stroperig proces wordt. De vrijheid voorziet tegelijkertijd  in de spontaniteit van het format. 
Voorkennis kan de snelheid bij het beoordelingsproces in de weg zitten. 
 
De geïnterviewden – zowel de aanvragers, als de commissie‐ en organisatieleden – zien het 
probleem  van  die  tegenstrijdigheid.  Er moeten  volgens  hen  duidelijke  richtlijnen worden 
opgesteld voor het soort aanvragen dat bedoeld is voor Fonds Live. Een enkel commissielid 
vindt dat Live voor alle soorten subsidies open moet staan. Het merendeel stelt echter dat 
dit  niet mogelijk  is  omdat  aanvragers  weinig  tijd  hebben  om  tijdens  de  presentatie  de 
werkachtergrond uitvoerig  te belichten en de commissie  in de beoordelingsprocedure van 
Live daarom meer nadruk op het plan dan op het werk legt.  Een voorzitter licht verder toe:  
 
““AAllss   jjee   bbiijjvvoooorrbbeeeelldd   kkiijjkktt   nnaaaarr   hheett   ssttaarrttssttiippeennddiiuumm,,   ddaann   mmooeett   jjee   kkiijjkkeenn   nnaaaarr   eeeenn   ssoooorrtt   vvaann  
oonnttwwiikkkkeelliinngg,,  ooff   iinntteelllleeccttuueellee  aacchhtteerrggrroonndd,,  ddaann  hheebb   jjee  ttoocchh  wweell  eeeenn  tteekksstt  nnooddiigg..  OOookk  oommddaatt  eeeenn  tteekksstt  
hheett  vveeeell  hheellddeerrddeerr  mmaaaakktt  hhooee  ggeessttrruuccttuurreeeerrdd   iieemmaanndd  ddeennkktt..  EEnn   iinn  hhooeevveerrrree  hhiijj  eeeenn  vviissiiee  oopp  ddee  ddiinnggeenn  
ddiiee  hhiijj  ddooeett  hheeeefftt..  IIkk  vviinndd  ddaatt  jjee  ddaaaarroomm  uuiitt  tteekksstteenn  wweell  vvaaaakk  kkuunntt  zziieenn  hhooee  ccoonnsseeqquueenntt  eeeenn  wweerrkk  iiss..””  
  
Volgens één van de commissieleden is dat op te lossen door van tevoren een soort van kader 
te beschrijven waarin aangegeven wordt wat voor soort aanvragen je wilt hebben voor een 
Live  presentatie.  ‘Natuurlijk  zul  je  altijd  de  vraag  hebben  “waar  leg  je  die  grens  nou”, 
vervolgt hij, ‘maar dat kun je dan aan de kunstenaar overlaten.’ Daarnaast bleek dat de vage 
richtlijnen en onduidelijke voorwaarden, achteraf voor verwarring zorgden bij de aanvrager 
over het inleveren van de begroting. Een aanvrager vertelt: 
 
““IIkk   wweeeett   nniieett   ooff   iikk   ddaatt   vvaann   tteevvoorreenn   hhaadd  mmooeetteenn   wweetteenn  mmaaaarr   hheett   hheeeefftt   oonnggeevveeeerr   ttwweeee  mmaaaannddeenn  
ggeedduuuurrdd  vvoooorrddaatt   iikk  ttee  hhoorreenn  kkrreeeegg  wwaatt  wwee  uuiitteeiinnddeelliijjkk  zzoouuddeenn  kkrriijjggeenn..  EEnn  ddaatt  wwaass  eecchhtt  ddee  hheellfftt..  MMaaaarr  
ddaann  hhaadd  iikk  ooookk  nnoogg  bbiijj  aannddeerree  ffoonnddsseenn  mmooeetteenn  aaaannvvrraaggeenn..  OOmmddaatt  hheett  zzoo  llaanngg  dduuuurrddee  vvoooorrddaatt  wwee  eeeenn  
aannttwwoooorrdd  kkrreeggeenn,,  mmooeesstt  iikk  hheett  pprroojjeecctt  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ttoocchh  ooppssttaarrtteenn..””  
 
Over de onduidelijke  financiële  richtlijnen kan een  secretaris meepraten. De  secretarissen 
hadden  uiteindelijk  de  taak  om  de  begroting  te  checken.  Vaak  kwam  het  voor  dat  de 
aanvrager achteraf  te horen kreeg  ‘maar dit kunnen wij niet subsidiëren’. Bovendien zorgt 
een  gebrek  aan  richtlijnen  ook  voor  een  stroperig  proces,  dat met  Live  juist  voorkomen 
moest worden. 
 
““WWee  hheebbbbeenn  nnuu  nnoogg  sstteeeeddss  zzoovveeeell  mmooeeiittee  oomm  aall  ddiiee  bbeeggrroottiinnggeenn  ggooeedd  rreecchhtt  ttee  bbrreeiieenn;;  zzooaallss  hheett  ppaasstt  
bbiinnnneenn  wwaatt   hheett   FFoonnddss   kkaann   ssuubbssiiddiiëërreenn..   ((……))  DDaatt   iiss   nnaattuuuurrlliijjkk   vveerrvveelleenndd,,  wwaanntt  mmeennsseenn   hheebbbbeenn   eeeerrsstt  
ttooeeggeezzeeggdd   ggeekkrreeggeenn   eenn   aacchhtteerraaff   ooppeeeennss   hhoorreenn   vvaann   ‘‘jjaa   mmaaaarr   ddaatt   kkaann   nniieett’’..   DDuuss   rriicchhttlliijjnneenn   ddaaaarriinn  
zzoouuddeenn  aaaannggeesscchheerrpptt  mmooeetteenn  wwoorrddeenn..””  
 
Tegelijkertijd  wordt  in  de  oproep  voor  Live  wel  verwezen  naar  de  website  voor  de 
voorwaarden.  Op  de  website  is  in  de  bijlage  van  (bijvoorbeeld)  een  flexibele  bijdrage 
werkbudget een uitgebreide toelichting te vinden wat er in de begroting thuis hoort en wat 
de meest voorkomende subsidiabele posten zijn.  
 
De deelname van gastcommissieleden vonden velen een zeer prettige ervaring. Regelmatig 
viel  in  dat  verband  het  woord  ‘verfrissend’.  Eén  commissielid  stelt–  wat  betreft  de 
onvoorspelbare commissiesamenstelling – dat  je als commissielid soms niet zoveel grip op 
de zaak had omdat je steeds met wisselende commissieleden de presentaties aanschouwde 
en vervolgens beoordeelde. Een organisatielid stelt dat die ongebruikelijke (en onbekende) 



roulatie  van  commissieleden  vrij  makkelijk  op  te  lossen  is.  Een  grote  pool  van 
commissieleden  waar  je  mee  kunt  schuiven,  is  een  mogelijke  oplossing  om  die 
onvoorspelbare commissiesamenstelling te ondervangen. ‘En dat die pool ook als een soort 
testruimte voor commissieleden werkt. Volgens mij heeft het daar ook wel gewerkt dat er 
nu  bij  de  nieuwe  reguliere  commissies  een  paar  nieuwe  leden  zijn  aangesteld,  die  zijn 
opgevallen tijdens Live’.  
 
Het genereren van nieuwe commissieleden voor de reguliere vergadering  is niet het enige 
opmerkelijke  (en onvoorziene)  resultaat van Fonds BKVB Live. Eén van de commissieleden 
stelt dat hij bij twee afgewezen aanvragen, contact met de aanvragers had opgenomen en 
uiteindelijk zelf met  ‘twee nieuwe voorstellen naar huis  is gegaan’. Daarmee werd bedoeld 
dat  de  (bij  Live  afgewezen)  aanvragen  uiteindelijk  via  een  ander  kanaal  ten  uitvoer  zijn 
gebracht.  ‘Eén  daarvan  gaat  voor  een  groepstentoonstelling  presenteren´,  legt  het 
commissielid uit.  
Een afwijzing hoeft dus niet het einde te betekenen. De informaliteit, vrijheid en spontaniteit 
van  Live  kunnen  tot  gevolg  hebben  dat  die  geboden  tweede  kans  (het  indienen  van  een 
reguliere aanvraag met dezelfde Live‐aanvraag) soms niet eens noodzakelijk  is. Fonds BKVB 
Live heeft zich in dat opzicht ook bewezen als een sociale snelweg.  
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5.   Slotanalyse 
 
Nu  de  belangrijkste  onderzoeksresultaten  weergeven  zijn  en  een  theoretische  basis  is 
geschetst  voor  de  inkadering  van  het  onderzoek,  is  het  zaak  om  deze  resultaten  aan 
theoretische  veronderstellingen  te  verbinden en het onderzoek naar een hoger niveau  te 
tillen.  In de  inleiding werd aangegeven dat het doel van het onderzoek  zowel beschrijven 
(descriptie) als verklaren omvat. Om resultaten te kunnen verklaren moet er een koppeling 
worden gemaakt met de  theorie. Voordat die koppeling gemaakt kan worden, moeten we 
eerst teruggaan naar de centrale vraag en de bijbehorende deelvragen. Met behulp van de 
onderzoeksresultaten  zullen  de  vragen  beknopt  beantwoord worden.  Vervolgens worden 
twee  thema’s besproken die naar mijn  idee de data en de  theorie overkoepelen: namelijk 
cultuur en besluitvorming 
 
5.1   De beantwoording van de vraagstelling 
 
Met behulp van de antwoorden op de deelvragen werk ik toe naar het beantwoorden van de 
centrale vraag. De deelvragen belichten de processuele kant van Fonds BKVB Live en maken 
de  invloed  van  een  live‐presentatie  op  het  verloop  van  de  beoordelingsprocedure 
inzichtelijk. 
 

WWaatt  zziijjnn  ddee  kkaarraakktteerriissttiieekkeenn  vvaann  eeeenn  lliivvee‐‐pprreesseennttaattiiee??  
  
Hier  grijp  ik  terug  op  de  twee  begrippen  die  het  Live‐karakter  van  de  presentaties  vorm 
geven. Allereerst de  formele aspecten. Hieronder vallen alle  factoren die de  formele kant 
van  de  presentaties  bepalen.  Allereerst  de  formele  context  die  door  het  Fonds  wordt 
vastgelegd  en waarbij  geen  enkele  uitzondering  geldt:  ruimte,  beschikbare  techniek,  tijd 
(snelheid)  en  sfeer  die  gecreëerd  wordt  om  de  presentatie  naar  behoren  te  kunnen 
uitvoeren. Daarnaast de  formele  context  zoals die door de aanvrager  ingevuld wordt: het 
gebruik van de ruimte/techniek, het aantal aanvragers, de voorbereiding van de aanvraag en 
uitwerking daarvan tijdens de presentatie en het gebruik van tijd. Aan de andere kant staan 
de  informele aspecten. Hier gaat het vooral om de  impressies die de aanvrager maakt op 
grond van zijn/haar nervositeit, persoonlijke/emotionele betrokkenheid bij de aanvraag, de 
geestelijke  of  lichamelijke  gesteldheid,  en  fysieke  presentatie.  De  formele  en  informele 
aspecten  van de presentatie worden  samen het  Live‐karakter  genoemd en  geven  richting 
aan  de  overtuigingskracht  van  een  presentatie.  De  invloed  van  het  Live‐karakter  op  de 
beoordeling wordt pas duidelijk in de beoordelingsprocedure.  
 
HHooee  rreefflleecctteerreenn  bbeettrrookkkkeenn  oorrggaanniissaattiiee‐‐  eenn  ccoommmmiissssiieelleeddeenn  bbiijj  ddee  bbeeoooorrddeelliinnggsspprroocceedduurree  oopp  
ddee  iinnvvllooeedd  ddiiee  ffoorrmmeellee  eenn  iinnffoorrmmeellee  aassppeecctteenn  vvaann  eeeenn  LLiivvee‐‐pprreesseennttaattiiee  uuiittooeeffeenneenn  oopp  ddee  

bbeeeellddvvoorrmmiinngg??  
  
De  formele  aspecten  kunnen  op  verschillende  manieren  van  invloed  zijn  op  de 
beeldvorming.  Commissieleden  en  de  betrokken  organisatieleden  stellen  dat  de  ene 
aanvrager beter omgaat met de verdeling van tijd of het gebruik van techniek/materiaal en 
een ander zijn presentatie beter voorbereid heeft, de intentie van zijn aanvraag goed onder 
woorden kan brengen en met gemak de vragen van de commissie beantwoordt. Aanvragers 
die in de 25 minuten tijd niet het doel van hun aanvraag inzichtelijk konden maken (ook niet 
door in gesprek te gaan met de commissie), die een weinig concreet plan presenteerden of 
die een plan presenteerden dat zich niet goed leende voor een live‐presentatie, kregen in de 
beoordelingsprocedure meteen het advies via de reguliere weg een aanvraag  in te dienen. 
Die tweede kans via de reguliere weg was volgens organisatieleden bedoeld om de snelheid 
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te  behouden  in  de  beoordelingsprocedure,  maar  tegelijkertijd  werden  fouten  in  de 
procedure  (vanuit  de  organisatie)  of  onvolkomenheden  (vanuit  de  aanvrager)  door  die 
tweede  kans  ondervangen.  De  overtuigingskracht  van  een  presentatie  zat  volgens 
commissieleden, voorzitters en secretarissen vooral in de manier waarop een aanvrager zijn 
verhaal  had  voorbereid,  het  (droom)plan/project  had  uitgewerkt  en  de  vragen  kon 
beantwoorden  die  de  commissie  stelde.  Voorbereiding  en  uitwerking  waren  dus  twee 
aspecten die van overwegende invloed konden zijn op de beeldvorming. 
Informele  aspecten  daarentegen  zijn  niet  zo  gemakkelijk  te  ondervangen.  Hier  gaat  het 
namelijk  om  impressies  die  wel  deel  zijn  van  het  Live‐karakter  maar  die  in  de 
beoordelingsprocedure  niet  van  invloed  mogen  zijn  op  het  eindoordeel.  Natuurlijk 
beïnvloeden  informele  impressies ook  impliciet de overtuigingskracht van een presentatie, 
menen commissieleden en de betrokken organisatieleden – zo wordt gesteld dat aanvragers 
die persoonlijk betrokken zijn bij de aanvraag hun verhaal aannemelijker kunnen maken – 
maar  in de beoordelingsprocedure moet uiteindelijk een oordeel worden geveld waarin dit 
soort persoonsgebonden aspecten van een presentatie  los moeten worden gezien van de 
artistieke kwaliteit. En dat is volgens het merendeel van de commissieleden mogelijk. Zowel 
formele als informele aspecten lijken volgens betrokken organisatieleden en commissieleden 
van invloed te zijn op de beeldvorming van een plan/project, maar uiteindelijk lijken formele 
aspecten zwaarder te wegen in de vorming van het eigen oordeel.  
  
HHooee  vveerrlloooopptt  ddee  rroollvveerrddeelliinngg  vvaann  ccoommmmiissssiieelleeddeenn,,  vvoooorrzziitttteerrss  eenn  sseeccrreettaarriisssseenn  ttiijjddeennss  ddee  

pprreesseennttaattiieess  eenn  bbeeoooorrddeelliinnggsspprroocceedduurreess  vvaann  FFoonnddss  BBKKVVBB  LLiivvee??  
  
Bij het beantwoorden  van deze deelvraag  zal een  globale  indruk  gegeven worden  van de 
rollen die de betrokken organisatieleden en commissieleden aannemen tijdens de procedure 
van Fonds Live. Allereerst dient hier uitgelegd te worden dat we wederom een onderscheid 
kunnen maken  tussen  een  formele  en  informele  kant.  Hier  heeft  dit  onderscheid  echter 
betrekking  op  de  rolverdeling  binnen  de  commissie.  Commissieleden,  voorzitters  en 
secretarissen hebben tijdens de presentaties een formele rol. Zij horen de aanvrager aan en 
stellen  vragen om een  goed beeld  te  krijgen  van het beoogde plan/project. De  voorzitter 
heeft als extra taak om de aanvrager bij te sturen als blijkt dat hij of zij zich niet houdt aan de 
formele  eisen  (bijvoorbeeld  de  tijdsduur  van  de  presentatie maar  ook  de  tijdsverdeling 
tussen plan en werk). De secretaris heeft de taak om de aanvrager naar binnen te leiden, te 
wijzen op de beschikbare techniek en tijdens de presentatie mogelijke vragen te stellen over 
(bijvoorbeeld) het  indicatiebedrag.  Toch blijkt  in de praktijk dat  commissieleden, door de 
interactie  met  de  aanvrager,  niet  altijd  handelen  volgens  hun  formele  rol.  Dit  heb  ik 
aangeduid met de term  ‘informele sturing’. Onder  informele sturing versta  ik alle aspecten 
die niet bij hun officiële rol horen. Het kan gaan om (onbedoelde) subjectieve of  intuïtieve 
opmerkingen of overige aspecten die  tijdens de presentatie én de beoordelingsprocedure 
niet  volgens de officiële  richtlijnen optreden. Dit hoeft op  zich niet problematisch  te  zijn. 
Aanvragers kunnen dit vanuit een positieve invalshoek bekijken: soms lieten commissieleden 
met hun kritische vragen al doorschemeren hoe ze tegenover het voorgestelde plan/project 
stonden waardoor de uitslag geen verrassing hoefde te zijn. Voorzitters gaven echter aan in 
een  enkel  geval  hier  wat moeite mee  te  hebben  omdat  sommige  aanvragers  niet  goed 
bestand waren tegen een confrontatie of dat het niet moest overkomen alsof ze voor een 
werkbespreking  kwamen.  Aanvragers  zagen  dat  probleem  ook.  Soms  was  het  voor  hen 
moeilijk  te  relativeren  en  te  beseffen  dat  de  kritische  vragen  betrekking  hadden  op  het 
beoordelen van hun concrete plan, niet hun totaalwerk.  
De rolverdeling tijdens de presentatie zet zich voort in de beoordelingsprocedure. Soms viel 
een commissielid dan uit zijn professionele rol door emotioneel te reageren op een zojuist 
bekeken  presentatie.  Terwijl  het  handelen  van  commissieleden  bij  de 
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beoordelingsprocedure wel  gecorrigeerd  kan worden,  is  dit  tijdens  de  presentatie,  in  het 
zicht van de aanvrager, niet mogelijk. Dit kan problematisch zijn als de aanvrager tijdens de 
presentatie  het  idee  krijgt  dat  de  commissie  positief  tegenover  de  aanvraag  staat  en 
vervolgens  een  afwijzing  toegezonden  krijgt.  Omdat  er  niet  genoeg  data  zijn  om  hier 
uitspraken over te doen, zal dit hier verder niet behandeld worden.  In de meeste gevallen 
bleek  dat,  als  commissieleden  al  uit  hun  professionele  rol  vielen,  dat  pas  in  de 
beoordelingsprocedure  –  achter  de  schermen  –  gebeurde.  Omdat  commissieleden  de 
presentaties onvoorbereid bekeken en dus ter plekke pas de aanvraag onder ogen kregen, is 
het ook niet heel  verwonderlijk dat  zij  in eerste  instantie  gevoelsmatig  reageerden.  In de 
beoordelingsprocedure  speelt  de  voorzitter  een  belangrijke  ondersteunende  en 
corrigerende  rol. De  voorzitter dient oneigenlijke  argumenten  (bijvoorbeeld  gebaseerd op 
emotionele betrokkenheid van de aanvrager of sympathie voor de aanvrager) te herkennen 
en te corrigeren en de commissieleden te wijzen op de artistieke kwaliteit van de aanvraag. 
Het optreden van de voorzitter en het hanteren van vaste criteria dient dus  tot gevolg  te 
hebben dat het betreffende  commissielid  zijn  formele  rol hervat  en dat  er  vervolgens op 
gestandaardiseerde (en professionele) wijze een oordeel wordt gevormd. 
  
WWeellkkee  vveerrsscchhiilllleenn  bbeessttaaaann  eerr  vvoollggeennss  ddee  oorrggaanniissaattiiee‐‐  eenn  ccoommmmiissssiieelleeddeenn  ttuusssseenn  FFoonnddss  BBKKVVBB  

LLiivvee  eenn  ddee  rreegguulliieerree  vveerrggaaddeerriinngg  iinn  ddee  ttoottssttaannddkkoommiinngg  vvaann  hheett  eeiinnddoooorrddeeeell??  
 
Allereerst moet benadrukt worden dat het merendeel van de ondervraagden van mening is 
dat  er  geen  verschil  tussen  de  beoordelingsprocedure  van  Live  en  de  reguliere 
beoordelingsprocedure is, als het gaat om de totstandkoming van het eindoordeel. Wel zijn 
er een paar opmerkelijke verschillen  in de weg die daartoe  leidt.  In de eerste plaats begint 
de beeldvorming van een reguliere aanvraag  (uitgelegd  in deelvraag 2) bij commissieleden 
op het moment dat  zij per post de  schriftelijke documentatie ontvangen. Zij  komen  goed 
voorbereid naar de vergadering: ze weten wie de aanvrager  is, wat voor werk hij maakt of 
gemaakt  heeft  en  wat  de  aanvraag  behelst.  Vervolgens  wordt  de  visuele  documentatie 
getoond waardoor de beeldvorming versterkt wordt of in sommige gevallen bijgesteld. Bij de 
Live  vergadering  daarentegen  zijn  de  commissieleden  onvoorbereid  en  begint  de 
beeldvorming op het moment dat de aanvrager de ruimte binnenstapt (maar soms al bij het 
doornemen  van  de  uitgeprinte  e‐mails  van  alle  aanvragers  voor  die  dag).  Hier  lijkt  een 
informeel aspect van de presentatie bij aanvang van de beeldvorming dus een grotere rol te 
spelen. Vervolgens ontwikkelt de beeldvorming  zich door de  informatie  in de presentatie 
van de aanvrager, de manier waarop de aanvrager  invulling geeft aan formele aspecten en 
de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Wat hij of zij vertelt is van belang voor een goed 
begrip van het voorgestelde plan/project bij de commissieleden. Daarnaast spelen informele 
impressies een rol  in de beeldvorming omdat de commissielid de fysieke aanwezigheid van 
de aanvrager ervaart en ook de persoonlijke/emotionele betrokkenheid van de aanvrager in 
zijn eigen beeldvorming opneemt. Dat neemt overigens niet weg dat  informele  impressies 
ook een rol spelen bij de reguliere aanvraag: een aanvrager kan schriftelijk net zo goed een 
beroep doen op de emotie van de commissie door bijvoorbeeld ziektebeelden te vermelden. 
Toch menen commissieleden dat de fysieke presentie van de aanvrager – het treden uit de 
anonimiteit – een sterkere invloed kan hebben op de beeldvorming dan het schrift.  
In de beoordelingsprocedure van zowel Live als de reguliere vergadering, als commissieleden 
de  beeldvorming  omgezet  hebben  naar  een  individueel  oordeel,  worden  de  individuele 
oordelen van commissieleden samengevoegd en komt het collectieve eindoordeel tot stand. 
Het  is  van  belang  dat  de  voorzitter  en  de  secretaris  een  actieve  ondersteunende  rol 
aannemen  en  oordeelsvorming  in  die mate  sturen  dat  informele  impressies  niet  in  het 
eindoordeel overheersen.  
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Nu  de  deelvragen  inzicht  gegeven  hebben  in  het  Live‐karakter,  de  beeldvorming  en  de 
beoordelingsprocedure, kan de centrale vraag worden beantwoord: 
 

HHooee  vveerrlloooopptt  ddee  bbeeoooorrddeelliinnggsspprroocceedduurree,,  ooookk  wweell  ccllaassssiiffiiccaattiieepprroocceess,,  wwaannnneeeerr  ssuubbssiiddiiee‐‐
aaaannvvrraaggeenn  eeeenn  LLiivvee‐‐kkaarraakktteerr  ttooeeggeekkeenndd  kkrriijjggeenn??  

 
De classificatie kan bij Live opgedeeld worden in een deel voor de schermen (de presentatie) 
en een deel achter de schermen (de beoordelingsprocedure). Het draait in de centrale vraag 
om de koppeling tussen beide delen. Zoals uitgelegd in de eerste deelvraag zijn er een aantal 
factoren die  invulling geven aan de  formele en  informele aspecten  tijdens een presentatie 
(getypeerd  als  het  Live‐karakter).  Al  kunnen  al  deze  aspecten  een  rol  spelen  bij  de 
beoordelingsprocedure, slechts een aantal factoren wegen zwaarder  in de vorming van het 
eindoordeel,  namelijk  tijd  (snelheid),  voorbereiding  en  uitwerking  van  de  aanvraag. Deze 
classificeerde ik eerder als formele aspecten van het Live‐karakter. Alle drie zijn van invloed 
op de hoeveelheid informatie die de commissie tijdens de presentatie krijgt. De indeling van 
de tijd die voor de presentatie staat, is van belang om een volledig beeld te kunnen schetsen 
van de aanvraag. Daarnaast bepaalt de voorbereiding ook hoe goed een aanvrager de vragen 
van de commissie kan beantwoorden en hoe sterk zijn argumentatie is. De uitwerking van de 
aanvraag bepaalt verder hoe de aanvrager het plan/project wil concretiseren en welke doel 
hij/zij  voor  ogen  heeft.  De  informele  impressies  spelen  ook  een  sterke  rol  in  de 
beeldvorming. Het wezenlijke verschil is de ondersteuning die de voorzitter en de secretaris 
bieden en het hanteren van de beoordelingscriteria die bij Live gelden, die er op gericht zijn 
de  informele  impressies naar de  achtergrond  te  verschuiven,  zodat de  informatie die  van 
belang  is om de artistieke kwaliteit van de aanvraag te beoordelen, meer op de voorgrond 
treedt.  
Wat niet zozeer met de presentaties van Live zelf te maken heeft, maar wel met het format 
van  Live  is  de  grootte  van  de  commissie:  drie  commissieleden,  een  voorzitter  en  een 
secretaris.  De  invloed  van  de  grootte  in  de  beoordelingsprocedure  van  Live wordt  in  de 
resultaten  betwist.  Toch  lijkt  dit,  in  combinatie  met  snelheid,  een  rol  te  spelen  in  de 
totstandkoming  van  het  eindoordeel.  De  snelheid  van  het  format  en  de  grootte  van  de 
commissie  kunnen  tot  gevolg  hebben  dat  er minder  lang  gediscussieerd wordt  bij  twijfel 
over een aanvraag. Volgens de  (betrokken) organisatieleden heeft dit echter niet tot meer 
toekenningen  of  afwijzingen  geleid  dan  bij  de  reguliere  vergadering.  Betrokken 
organisatieleden geven namelijk aan dat de honoreringspercentages van Live niet wezenlijk 
afwijken  van  de  honoreringspercentages  van  de  reguliere  aanvragen.  Dit  is  opmerkelijk 
omdat  zij ook aangaven dat het  ‘feestelijke  karakter’  van  Live  in de begindagen  tot meer 
toekenningen  had  geleid.  Is  er  op  het  eind  dan  juist  terughoudender  dan  normaal 
geoordeeld om  tot deze gemiddelde  cijfers  te komen? Dat kan  ik hier niet met  zekerheid 
vaststellen.  Volgens  mijn  data  lijkt  het  Live‐karakter  wel  invloed  te  hebben  op  de 
beeldvorming  maar  heeft  slechts  de  formele  kant  van  het  Live‐karakter  overwegende 
invloed op het eigen oordeel en het eindoordeel. In de beoordelingsprocedure van Live komt 
het eindoordeel op even professionele wijze tot stand. En als een aanvrager het niet eens is 
met de uitslag kan hij of zij altijd nog een reguliere aanvraag indienen.  
 
5.2   Verdieping van de thematiek 
 
Tot slot wil ik wat dieper ingaan op twee thema’s die naar mijn idee de rode draad vormen 
van  het  onderzoek,  omdat  ze  de  samenhang  tussen  het  Live‐karakter  en  de 
beoordelingsprocedure  (twee  thema’s  uit  de  centrale  vraag)  verder  toelichten.  Door  een 
koppeling met de  theorie zal  ik de bevindingen die onder deze  thema’s geschaard kunnen 
worden proberen te verklaren.  



Cultuur 
 
Schoenberger  spreekt  in  haar  studie  naar  organisatiecultuur  over  een  set  van  sociale 
conventies  verbonden  aan  een  onderliggende  set  van waarden  die  richting  geeft  aan  de 
ontwikkeling  van  gedragspatronen.  Cultuur  wordt  uitgedragen  via  symbolen,  rituelen, 
mythen of  ceremonies.  (Schoenberger 1997: 116) Vanuit mijn observaties  van  Fonds  Live 
bekeken, voornamelijk de  (aanloop  tot) de presentaties,  spelen  symboliek en  rituelen een 
grote  rol  in de cultuur van dit  sociale domein,  in het bijzonder bij de vormgeving van het 
format. Allereerst de wijze waarop de aanvrager ontvangen wordt: het benadrukken van het 
feestelijke  maar  ook  uitzonderlijke  karakter  van  Live.  De  gastvrouw  die  de  aanvrager 
ontvangt, naar de ‘wachtruimte’ brengt, een koekje en koffie of thee aanbiedt in de mokken 
waarop  het  Fonds  BKVB  Live  logo  prijkt  en  vervolgens  de weg wijst  naar  de  beschikbare 
laptops om de (PowerPoint) presentatie op te starten. De ruimte waar de aanvrager wacht 
en  tegelijkertijd  zijn  presentatie  houdt  is  speciaal  ontworpen  voor  Live. Watson  stelt  dat 
cultuur  zich ook  in  artefacten manifesteert,  zoals de decoratie  van een  gebouw.  (Watson 
2001:  112)  Dit  vaste  ontvangstritueel  in  de  wachtruimte  lijkt  een manier  te  zijn  om  de 
aanvrager op zijn gemak te stellen. De wachtruimte moest in geen geval de spanning tijdens 
de wachttijd  doen  toenemen.  Toch  kon  de  associatie met  een  tandartswachtkamer  niet 
achterblijven: de nerveuze aanvragers die wachten  totdat ze over de symbolische drempel 
mogen stappen om vervolgens plaats te nemen tegenover mensen die op basis van wat ze 
zien  (en  horen)  een  ingreep  doen.  Hier  geldt  het  een  financiële  ingreep:  toekenning  of 
afwijzing. De aanvragers worden op rituele wijze de presentatieruime binnen geleid door de 
secretaris, krijgen hun 25 minuten verteltijd en worden op  rituele wijze weer naar buiten 
verwezen, waarna de volgende aanvrager hetzelfde ritueel voorgelegd krijgt.  
Zoals zojuist aangestipt werd heeft de aanvrager voornamelijk een financieel belang bij het 
presenteren  van  zijn  aanvraag. De  kerntaak  van de organisatie wordt omschreven  als  ‘de 
directe  subsidieverstrekking  aan  individuele  kunstenaars,  vormgevers  en  architecten  op 
basis  van  de  kwaliteit  van  hun  werk’. Maar  tegelijkertijd  gaat  het  bij  toekenningen  van 
projecten niet alleen om subsidieverstrekking maar ook om een hoger doel, dat het Fonds 
zelf ook benoemt: ‘de bevordering van de kwaliteit van de beeldende kunst, vormgeving en 
bouwkunst  in  Nederland’.  De  kerntaak  en  het  hogere  doel  zijn  twee  gedeelde  waarden 
binnen  de  organisatie  die  onderschreven worden  door  zowel  de  organisatieleden  als  de 
commissieleden;  de  uitvoerende  kern  van  de  professionele  organisatie.  (Mintzberg  1991: 
186)  Een  effectieve  samenwerking  (die  ik  hier  wil  typeren  als  de  samenwerking  tussen 
commissieleden en organisatieleden, de commissie) kan volgens Watson (2001: 112) pas tot 
stand komen als er binnen de organisatie een aantal gedeelde prioriteiten en waarden zijn, 
naast  een  gedeelde  taal  en  gedeelde  regels  en  procedures.  Interessant  aan  de  eerder 
benoemde waarden  is dat de  commissie deze belangrijke waarden dient en daardoor  zelf 
ook legitimiteit krijgt. Het handelen van de commissie wordt dus gerechtvaardigd omdat zij 
de waarden onderschrijft. (Hoekema 1998: 111, 125)  
Als  het  gaat  om  de  gedeelde  regels,  procedures  en  taal moeten  we  wat  dieper  op  de 
procedure  van  Live  ingaan.  We  laten  in  de  samenwerking  de  aanvragers  allereerst 
achterwege: zij spelen een rol, maar een indirecte, die later in de procedure van invloed zal 
zijn.  
De  commissieleden  zijn  op  de  hoogte  van  de  procedure  en  regels  die  gelden  bij  Live.  Ze 
kennen de regels en rolverdeling of  (als het gastcommissieleden betreft) krijgen deze voor 
aanvang  van  de  presentaties  uitgelegd.  In  de  praktijk  is  gebleken  dat  sommige 
commissieleden tijdens presentaties, door interactie met de aanvrager, wel eens de neiging 
hebben  uit  hun  formele  rol  te  vallen. Ook  tijdens  de  beoordelingsprocedure  zien we  dit 
terug met  het  verschil  dat  de  voorzitter  en  secretaris  (de  organisatieleden)  dan  sneller 
kunnen corrigeren.  
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De gedeelde taal wordt gevormd door een idioom (een ‘vocabulaire’ zoals een voorzitter het 
benoemde)  dat  zich  ontwikkelt  doordat  commissieleden  ervaring  opdoen  bij  de 
beoordelingsprocedures van het Fonds. Opvallend aan Live – en het grote verschil met de 
reguliere  vergadering  waar  vaste  commissies  de  aanvragen  behandelen  –  is  dat  er 
gastcommissieleden zijn aangetrokken die niet op de hoogte zijn van de gedeelde taal. Toch 
valt op dat deze variëteit  in het  idioom geen belemmering vormt, maar  juist – zo geven de 
voorzitters, secretarissen en reguliere commissieleden aan – voor een verfrissende blik zorgt 
in  de  beoordelingsprocedure.  (Watson  2001:  112)  Dat  de  variëteit  in  het  idioom  van 
gastcommissieleden geen belemmering vormt  is eigenlijk niet verwonderlijk. Er zijn  immers 
gastcommissieleden geselecteerd die net als de reguliere commissieleden affiniteit hebben 
met de kunsten.  
Bij de gedeelde taal, regels en procedure spelen de beoordelingscriteria van het Fonds ook 
een belangrijke  rol. Hoewel bij  Live een verschuiving plaatsvindt  in de  criteria, worden bij 
elke  Live‐aanvraag wel dezelfde  criteria gehanteerd. Deze vaste  criteria dragen bij aan de 
standaardisatie  van  de  beoordelingsprocedure  bij  Live.  Toch  blijft  standaardisatie  een 
complex  begrip.  De  invulling  van  de  criteria  hangt  namelijk  af  van  de  informatie  die  de 
aanvrager geeft en van de eigen visie van het commissielid op de kwaliteit van de aanvraag. 
(Kuypers 2009: 42) Daarom wordt eerder gesproken over een ‘poging tot standaardisatie’.  
Dit zal ongetwijfeld één van de redenen zijn dat niet elk oordeel unaniem tot stand komt en 
dat een eindoordeel ook bij Live niet altijd door alle commissieleden wordt onderschreven. 
Daarnaast wil ik kort verwijzen naar de fragmentatie van een organisatiecultuur, door Parker 
benoemd.  (Parker 1999: 2) Hij stelt ten eerste dat organisatieleden zich soms  identificeren 
met het collectief maar zich daar soms juist ook weer tegen afzetten. Hoewel deze vorm van 
ambiguïteit hier betrekking heeft op cultuur, zien we  in de beoordelingsprocedure ook een 
vorm van ambiguïteit terug in de vorming van het eigen oordeel. Soms leiden de individuele 
oordelen  tot een unaniem eindoordeel, maar vaak zijn er ook sterke verschillen  tussen de 
individuele oordelen.  
De  ambiguïteit binnen de beoordelingprocedure wijt  ik  voornamelijk  aan het persoonlijke 
element  in de visie van de  commissieleden op kwaliteit. Die visie kan botsen met andere 
visies  en  eenstemmigheid  is  om  die  reden  niet  altijd  mogelijk.  Natuurlijk  geven  de 
beoordelingscriteria  richting  aan  een  (eerlijk)  eindoordeel  en  spelen  de  voorzitter  en 
secretaris  daar  ook  een  belangrijke  rol  in.  Daarnaast  speelt  in  de  vorming  van  het 
eindoordeel  bij  Live mee,  dat  het  commissielid  –  naast  de  persoonlijke  invulling  van  de 
criteria op basis van de informatie van de aanvrager en op basis van zijn eigen definitie van 
kwaliteit – ook nog geconfronteerd wordt met  informele  impressies tijdens de presentatie. 
Die impressies  spelen in de reguliere vergadering minder mee dan bij Live. In de resultaten 
kwam  echter  naar  voren  dat  deze  informele  impressies  bij  Live wel  een  rol  spelen  in  de 
individuele beeldvorming, maar niet in het eindoordeel. Hierop wil ik in het volgende thema 
nader ingaan.  
 
Besluitvorming 
 
In het theoretische kader werd uitgelegd dat het Fonds BKVB raakvlakken vertoont met een 
professionele  dienstverlenende  organisatie  en  een  selectiebureaucratie.  (Gastelaars  2006: 
18,  24)  Bij  dit  tweede  thema  wil  ik  kort  teruggrijpen  op  de  rol  van  professionals  in  de 
organisatie. In dit onderzoek heb  ik de commissieleden getypeerd als professionals. Daarbij 
legde  ik uit dat professionals gebruik maken van gestandaardiseerde procedures maar dat 
het regelmatig voorkomt dat er tijdens een procedure een situatie ontstaat die zowel stabiel 
als complex is. (Mintzberg 1991: 187) Op dit punt krijgt het Live‐karakter meer nadruk in de 
procedure. De  formele en  informele aspecten  tijdens de presentaties die  samen het  Live‐
karakter  genoemd worden  (zie  deelvraag  1)  geven  richting  aan  de  beeldvorming  die  een 
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commissielid  over  het  project/plan  ontwikkeld  (zie  deelvraag  2).  Informele  impressies 
kunnen tot een complexe situatie leiden waarin een commissielid een oordeel moet vormen 
zonder  zich  te  laten  leiden door emotie.  (Simon 1982: 163, 164) Commissieleden worden 
voor het eerst blootgesteld aan de fysieke aanwezigheid van de aanvrager. De classificatie – 
zoals commissieleden die kennen bij het reguliere commissiewerk – voltrekt zich nu dus niet 
meer volledig achter de schermen maar wordt opgedeeld in een deel voor de schermen (de 
presentatie) en een deel achter de schermen (de beoordelingsprocedure). (Gastelaars 2006: 
95, 96) 
Naast de  informele  impressies die een  (nieuwe)  rol spelen bij de beeldvorming zijn er nog 
twee andere belangrijke begrippen die door de commissieleden als mogelijke beïnvloedbare 
factoren  in  de  beoordelingsprocedure  benoemd  worden.  Dit  zijn  snelheid  en  de 
commissiesamenstelling. Het eerste begrip refereert aan de snelheid van het format Fonds 
Live waarbij  niet  alleen  in  korte  tijd  een  eigen  beeld  van  het  project/plan moet worden 
gevormd, maar vervolgens ook  in een groepsproces  in korte  tijd een besluit moet worden 
genomen.  Het  tweede  begrip  refereert  niet  zozeer  aan  de  koppeling  van 
gastcommissieleden  aan  reguliere  commissieleden  (zoals  uitgelegd  bij  het  vorige  thema 
wordt hier zowel door organisatie‐ als commissieleden positief over gesproken) maar meer 
aan  de  grootte  van  de  commissie.  Er wordt  opgemerkt  dat  afwijkende meningen  bij  drie 
commissieleden een grotere rol spelen en dat bij de reguliere beoordelingsprocedure, waar 
commissies  tweemaal zo groot zijn, de kans om een gemiddelde mening  te distilleren dan 
ook  groter  is.  Informele  impressies,  snelheid  en  commissiegrootte  zijn  volgens  de 
bevindingen drie factoren die een rol spelen in de besluitvorming. Maar een rol is iets anders 
dan invloed: ik stelde eerder mogelijke beïnvloedbare factoren. Commissieleden vormen zich 
aan  de  hand  van  de  formele  (de  informatie  die  de  aanvrager  levert:  de  uitwerking  en 
voorbereiding van zijn/haar presentatie) en informele impressies tijdens de presentatie een 
beeld van het project/plan, vervolgens vormen zij een eigen oordeel en tenslotte komen zij 
tezamen  tot  een  eindoordeel  in  de  beoordelingsprocedure.  Simon  stelt  dat  een  besluit 
onmogelijk  zuiver  op  rationele  wijze  tot  stand  kan  komen.  Tijdgebrek  en  cognitieve 
beperkingen  (factoren  die  de  rationaliteit  begrenzen)  bepalen  volgens  Simon  een 
pragmatische beslissingsstrategie. (Simon 1982: 163,164; Jones 2002: 272; Koele & Van der 
Pligt 1993: 18) De studie van Gastelaars concretiseert dit door  te stellen dat professionals 
bepaalde  vermogens nodig hebben  ‘om  een beslissing naar behoren uit  te  voeren’. Deze 
vermogens  worden  aangeduid  met  de  term  ‘deliberatievaardigheden’.  In  de 
beoordelingsprocedure van Live wordt getracht ‘in het licht van verschillende afwegingen en 
opties’  tot  een  weloverwogen  eigen  oordeel  te  komen.  Vervolgens  moet  in  de 
beoordelingsprocedure  een  weloverwogen  collectief  eindoordeel  genomen  worden.  Hier 
grijp ik terug op de ‘gestandaardiseerde procedure van Live’ waar professionals gebruik van 
maken en die met regelmaat in dit onderzoeksrapport aangehaald wordt: het toepassen van 
beoordelingscriteria en de ondersteuning die de voorzitter en secretaris bieden. Uiteindelijk 
lijkt  de  gestandaardiseerde  procedure  bij  Live  een  hogere  waarde  te  hebben  in  de 
totstandkoming van het eindoordeel. De drie  zojuist genoemde  factoren  zijn mogelijk van 
invloed,  maar  de  bevindingen  van  dit  onderzoek  geven  aan  dat  commissieleden  en 
organisatieleden  die  invloed  zelf  niet  groot  achten.  De  standaardisatie  én  de 
deliberatievaardigheden  zijn  daar  de  reden  van.  Deze  twee  vullen  elkaar  aan.  Als  een 
gastcommissielid  bijvoorbeeld  nog  niet  het  vermogen  heeft  ontwikkeld  om  tot  een 
weloverwogen  eigen  oordeel  te  komen  (sommige  gastcommissieleden  kunnen  bovendien 
een ander soort vocabulaire hebben dan de reguliere commissieleden) kan dit door sturing 
van  de  voorzitter  gecorrigeerd  worden.  De  gastcommissieleden  lijken  in  dat  opzicht 
onderworpen te worden aan een proces van socialisatie.  (Martin 2004: 5) Hoewel het niet 
direct uit de resultaten naar voren komt, lijkt de legitimiteit van de commissie gewaarborgd 
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te blijven omdat gastcommissieleden – die in dezelfde sector werkzaam zijn – in staat zijn de 
gedeelde waarden van de organisatie te onderschrijven.  
Als  tot  slot een gebrek aan volledige  informatie  (door de  snelheid van het  format of door 
slechte  voorbereiding  van  de  aanvrager)  maar  ook  eventuele  procedurefouten  van  het 
Fonds  het  besluitvormingsproces  in  de  weg  zitten,  kan  dit  ondervangen  worden  door 
aanvragers een tweede kans te bieden. De afwijzing van een (droom)plan hoeft dus niet te 
betekenen dat aanvragers gedesillusioneerd achter worden  laten. Want kunstenaars die bij 
Live niet hebben kunnen overtuigen, krijgen zonder meer een tweede kans. Als ze die kans 
grijpen, kunnen zij door terug te gaan in de anonimiteit een schriftelijke poging doen om de 
commissie  te  overtuigen  van  hun  bijdrage  aan  het  hogere  doel  van  de  organisatie.  De 
bevordering  van  de  kwaliteit  van  de  beeldende  kunst,  vormgeving  en  bouwkunst  in 
Nederland. 
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Reflectie / Suggesties voor vervolgonderzoek 
 
In een korte reflectie op de onderzoeksresultaten wil ik ingaan op de vraag: wat mis ik in de 
resultaten en wat zou ik nu anders doen? Ook wil ik een kant van het onderzoek belichten, 
die wellicht nog meer  verdieping behoeft.  (Boeije 2006: 141) Het  antwoord op de  eerste 
vraag (wat mis  ik?) heeft voornamelijk betrekking op de grootte van één onderzoeksgroep: 
de  aanvragers.  Hoewel  het  perspectief  van  de  aanvragers  bij  Live wel  in  het  onderzoek 
betrokken is (aan de hand van een tweetal interviews en observaties bij de Live presentaties) 
en het Fonds BKVB ook aangaf geïnteresseerd  te zijn  in de visie van de aanvragers, heb  ik 
door  de  korte  doorlooptijd  van  het  onderzoek  moeten  kiezen  voor  een  focus  op  de 
commissieleden.  Met  meer  tijd  had  ik  deze  onderzoeksgroep  wellicht  wat  kunnen 
uitbreiden.  Dit  is  naar mijn  idee  één  punt  in  het  onderzoek  dat  anders  aangepakt  had 
kunnen worden. Wel ben  ik van mening dat de hoeveelheid data die  ik heb verzameld de 
diversiteit aan meningen van de drie onderzoeksgroepen op Fonds Live goed weergeeft. Met 
name de hoeveelheid observaties bij Live én bij de reguliere vergaderingen (en de kwaliteit 
van de data uit deze observaties) die bijgedragen hebben aan een goede uitwerking van de 
verschillen tussen Live en de reguliere procedure.  
Daarnaast was  het  ook  interessant  geweest  om  de  visie  van  gastcommissieleden  op  Live 
meer te belichten. De verwarring rondom de definitie van  ‘gastcommissielid’  is één van de 
redenen dat  ik hun persoonlijke visie niet uitvoerig  in het onderzoeksrapport heb kunnen 
betrekken. De observaties bij Live vormen echter wel een goede aanvulling op het beeld dat 
ik  van  gastcommissieleden  kreeg  tijdens  de  interviews met  reguliere  commissieleden  en 
organisatieleden.  
Toch  is er één onderwerp dat – door de geringe hoeveelheid  interviews van aanvragers – 
niet  heel  veel  aandacht  heeft  gekregen, maar wel  interessant  is  om  uit  te  diepen  in  een 
(klein)  vervolgonderzoek.  Het  betreft  hier  de  samenhang  tussen  de  maatschappelijke 
context  en  de  visie  van  aanvragers  op  (het  succes  van)  Fonds  BKVB  Live.  Hoe  staan 
aanvragers tegenover het  idee van ‘meer geld, voor minder kunstenaars’42  in relatie tot de 
opzet van Fonds BKVB Live? Aanvragers die destijds kritisch tegenover de essays van Second 
Opinion stonden, hebben wellicht ook een kritische kijk op het succes van Fonds Live. In het 
theoretische kader op pagina 21 wordt hier al kort naar verwezen.  
Tot  slot  nog  een  laatste  korte  opmerking  over  Fonds  BKVB  Live  en  de  relatie  tot  de 
buitenwereld.  In de eerste opzet van Live  leek het  idee te spelen om de buitenwereld wat 
meer bij een deel van de commissievergaderingen te betrekken. Het opstellen van tribunes 
of de bus waarmee het Fonds door het land zou rijden waren hier voorbeelden van. Doordat 
er uiteindelijk voor gekozen is om de presentaties uit de openbare belangstelling te houden 
is  het  woord  Live  in  Fonds  BKVB  Live  vooral  van  betekenis  voor  de  betrokkenen 
(organisatieleden,  (gast)commissieleden en de aanvragers) en niet zozeer voor de mensen 
die wellicht door die openbaarheid openlijk  kritiek hadden  geuit op het  format. Het  idee 
achter Fonds Live is vanuit dat opzicht bekeken zowel gedurfd als veilig. Door middel van dit 
onderzoeksrapport  is  geprobeerd  om  vanuit  sociaal‐wetenschappelijk  perspectief  de 
grenzen van het format te verkennen. 
 
 

                                                            

42 Fonds BKVB Beleidsplan 2009‐2012; ‘De Kunstenaar Centraal’ Productie en reflectie in tijden van 
internationalisering, Veenman Drukkers, Rotterdam 2008,  p.29 



Toekomstperspectief van Fonds BKVB Live – aanbevelingen 
 
Zoals uitgelegd  is dit een descriptief onderzoek waarbij de focus  ligt op beschrijven en niet 
op  voorschrijven.  In  het  resultatenhoofdstuk  werd  al  kort  belicht  welke  suggesties  voor 
verbeteringen door de betrokkenen werden gedaan.  (§4.6, p. 54)  In deze  toelichting wil  ik 
vanuit  mijn  perspectief  als  onderzoeker  reflecteren  op  de  data  en  vier  aanbevelingen 
formuleren. 
 
Het  format Live,  zoals het nu ontwikkeld  is, vormt een goede basis voor de  toekomst. De 
basis van Live wordt gevormd door de snelheid van het format, de vrijheid die de aanvrager 
krijgt  in  de  aanvraagprocedure  en  de  actieve  rol  die  de  aanvrager  speelt  tijdens  de 
presentatie. Zoals de titel van het rapport aangeeft, typeer  ik Live als een snelweg die naar 
subsidie  leidt. Hoewel uit de resultaten blijkt dat de aanvraagprocedure, de presentatie en 
de  beoordelingsprocedure  inderdaad  versneld  zijn,  heeft  er  ook  (onbedoeld)  grote 
vertraging  plaatsgevonden  tussen  het  moment  van  aanvraag  en  behandeling,  en  (bij 
honorering)  tussen  bekendmaking  van  de  uitslag  en  afhandeling  van  de  aanvraag.  Dit  is 
voornamelijk  te wijten  aan  de  onvoorziene  hoeveelheid  aanvragen.  Omdat  het  hier  niet 
mogelijk  is om op alle aspecten  in te gaan die  in het onderzoekrapport naar voren komen, 
zal ik mij beperken tot vier onderling samenhangende, concrete aanbevelingen.  
 
1. Een duidelijk kader met de subsidiemogelijkheden voor Live opstellen 
Voorop moet worden gesteld dat Fonds BKVB Live een uitzonderlijk hoog aantal aanvragen 
heeft  opgeroepen. Naast  een  teken  van  enthousiasme  van  de  aanvragers,  is  dit  ook  een 
teken dat Fonds Live open stond voor een grote diversiteit aan aanvragen waarvan sommige 
(uiteindelijk) beter tot hun recht waren gekomen in een reguliere vergadering. Als het Fonds 
in  de  toekomst  de  reguliere  vergadering  en  Live  naast  elkaar wil  blijven  gebruiken  (dus 
complementair),  dan  zullen  de  richtlijnen  voor  de  indiening  bij  Live  zonder  twijfel 
aangescherpt moeten worden net als ook de reguliere procedure duidelijke richtlijnen moet 
hebben. De eerste aanpassing die dus gedaan zou moeten worden en waarvan het nut ook 
door  de  respondenten  bevestigd wordt,  is  het  opstellen  van  een  kader, waarin  duidelijk 
aangegeven  staat welke subsidiemogelijkheden het Fonds bij Live vindt passen. Dat  is een 
goed middel om minder geschikte subsidiemogelijkheden uit het format van Live te filteren. 
Zo  zijn  startstipendia  en  publicatiesubsidies  volgens  organisatieleden  voorbeelden  van 
aanvragen waarbij juist schriftelijke documentatie van belang  is voor de beeldvorming over 
de aanvraag. Indien een aanvraag – nadat deze ontvankelijk verklaard is – aan de richtlijnen 
van het algemene kader voldoet, zou het vervolgens aan de aanvrager zelf moeten zijn om in 
te  schatten  of  hij  zijn  aanvraag  mondeling  toelicht  (bij  Live)  dan  wel  schriftelijk  (in  de 
reguliere procedure) . De consequenties (een mogelijke afwijzing) zijn dan te wijten aan een 
inschattingsfout  van de  aanvrager  zelf.  Indien de  tweede  kans  voor  indiening  volgens het 
andere format achterwege wordt gelaten, moet wel een mogelijkheid komen om bezwaar in 
te dienen. Zie punt 2.  
 
2. Een bezwaarprocedure instellen ten koste van de tweede kans 
De snelweg werd onder andere gefaciliteerd door het bieden van een  tweede kans via de 
reguliere  aanvraagprocedure.  Elke  mogelijke  onvolkomenheid,  fout  of  afwijzing  werd 
immers  ondervangen  door  aanvragers  een  tweede  kans  te  bieden.  Dat  werkt  wellicht 
slordigheid  in de eerste presentatie  in de hand. De wetenschap dat er een tweede kans bij 
de  reguliere procedure  is,  stimuleert aanvragers niet  tot perfectie. Die  tweede kans  zorgt 
bovendien voor vertraging: op korte termijn draagt ze wel bij aan een snelle afhandeling van 
aanvragen, maar op  lange  termijn niet. Het  kost  namelijk ook  tijd om bij  Live  afgewezen 
aanvragen die weer via de reguliere weg worden ingediend een tweede maal te beoordelen. 
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Als  een  eerdere  Live‐aanvraag  in  de  reguliere  ronde  opnieuw  wordt  afgewezen  kan  de 
aanvrager alsnog een bezwaarprocedure opstarten. Wanneer de  richtlijnen om bij  Live  te 
mogen  aanvragen  in  de  toekomst  aangescherpt  worden  (zie  punt  1),  zal  het  aantal 
aanvragen  gereduceerd worden  en  zullen  de  aanvragen  vermoedelijk  beter  gefocust  zijn. 
Bovendien  zullen  de  presentaties  in  de  toekomst  hoogstwaarschijnlijk minder  snel  achter 
elkaar  plaatsvinden.  Een mogelijke  bezwaarprocedure  bij  afwijzing  zal  vanuit  deze  twee 
punten bekeken een minder grote aanslag op de organisatie zijn.  
Indien  een  aanvrager  bij  Live  in  de  toekomst  de  gelegenheid  krijgt  om  bezwaar  aan  te 
tekenen, dan speelt de vraag: moet de mogelijke herbeoordeling van een aanvraag via Live 
of via de reguliere vergadering plaatsvinden?  Indien besloten wordt  tot het eerste, zal het 
noodzakelijk zijn om aanpassingen door te voeren in de vooraf te verschaffen documentatie. 
Zie punt 3. 
 
3. Commissieleden  voor  aanvang  van  de  presentatie  van  meer  achtergrondinformatie 

voorzien 
Mocht die tweede kans  in de toekomst niet meer als vluchtroute gebruikt worden, dan zal 
het van belang zijn om ook de richtlijnen wat betreft de documentatie aan te scherpen. De 
naam  van  de  aanvrager,  een  uitleg  van  de  aanvraag  en  een  C.V.  kan  volstaan.  Dit  zal 
enigszins  ten koste gaan  van de  snelheid van de aanvraagprocedure, maar het  is wel van 
belang voor een afgewogen beeldvorming bij de commissieleden. Naast de beeldvorming is 
het ook voor een mogelijke herbeoordeling van belang om  terug  te kunnen vallen op een 
dossier. Voor een goede afhandeling van een afgewezen Live‐aanvraag in de toekomst, is het 
daarom  onvermijdelijk  om  het  format  van  Live  meer  af  te  stemmen  op  de  reguliere 
procedure,  willen  beiden  complementair  zijn.  Ook  zal  het  verschaffen  van  meer 
achtergrondinformatie een positieve uitwerking hebben op de hantering van de criteria. Zie 
punt 4. 
 
4. De criteria van Live en de reguliere vergadering op elkaar afstemmen. 
Indien Fonds BKVB Live in de toekomst complementair wordt aan de reguliere vergadering, 
zullen  de  gehanteerde  criteria  (afhankelijk  van  het  soort  aanvraag) met  elkaar  overeen 
moeten komen. Zo zal een bijgevoegd C.V. (zie punt 3) meer informatie kunnen geven over 
het  criterium  cultureel ondernemerschap, waarin ook de erkenning van de kunstenaar en 
zijn werk  is begrepen. Dit zal zonder twijfel bijdragen aan een afgewogen beeldvorming én 
eindoordeel.  
 
Ik  probeer met  bovenstaande  vier  punten  richting  te  geven  aan  de  ontwikkeling  van  het 
format van Live. Er zal vanuit de organisatie overwogen moeten worden of de snelheid van 
het  format behouden moet blijven of dat  volledigheid  (en dus mogelijke  vertraging  in de 
procedure en een beperking van de vrijheid  in de aanvraagprocedure) van groter belang  is. 
Snelweg of niet, de centrale en actieve rol van de kunstenaar tijdens de presentatie zie ik als 
grote meerwaarde van het format. Niet alleen voor de kunstenaar zelf maar ook voor  (het 
herstellen van) de verbondenheid  tussen de organisatie en de buitenwereld. Degenen die 
verantwoordelijk  zijn  voor  de  ontwikkeling  van  Live  hebben  de  complexe  taak  om  een 
alternatieve route te vinden tussen het oorspronkelijke format van Fonds BKVB Live en het 
format van de reguliere vergadering, zonder de actieve rol van de kunstenaar uit het oog te 
verliezen.  
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Bijlage 2 – algemene voorwaarden voor Fonds BKVB Live 
 
Voor wie 
Iedereen die een bijzonder project, een droomplan, een goed idee heeft kan dit aan een 
speciale commissie van Fonds BKVB Live presenteren, zolang het plan maar betrekking heeft 
op de disciplines beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst.  
Als je aan een Tweede Fase Opleiding (MA) studeert of deelnemer bent van één van de 
werkplaatsen (de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, de Jan van Eyck Akademie, het 
NIAF en De Ateliers) kun je wel een plan presenteren, op voorwaarde dat het plan buiten de 
reguliere werkzaamheden van de opleiding of de werkplaats valt.  
Als je nog studeert aan een HBO‐opleiding (BA) of TU kun je geen plan indienen. 
Autodidacten moeten kunnen aantonen dat zij tenminste 4 jaar werkzaam zijn binnen de 
bovengenoemde disciplines.  
 
Beoordelingscriteria 
Hiervoor gelden de gebruikelijke criteria van de Stimuleringssubsidies: de kwaliteit van het 
werk en het voorgestelde plan. 
 
Hoogte inkomen 
Als je voor het uitvoeren van een plan ook aanspraak wilt maken op een temoetkoming in de 
kosten van levensonderhoud geldt er een inkomensgrens. Je verzamelinkomen mag in het 
jaar of de jaren waarvoor de subsidie wordt toegekend naar verwachting niet hoger zijn dan 
€35.000. 
 
Nationaliteit 
De subsidies van het Fonds BKVB vallen onder de ‘middelen uit de openbare kas’. Om voor 
een subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet je in Nederland gevestigd zijn en, indien 
je niet de Nederlandse nationaliteit bezit, over een zodanige verblijfsvergunning op grond 
van de Vreemdelingenwet of een stempel in je paspoort te beschikken dat een beroep op de 
‘openbare kas’ gedaan kan worden, zonder dat een dergelijk beroep tot gevolg heeft dat de 
verblijfsvergunning komt te vervallen.  
 
Bij toekenning  
Je wordt verzocht na afloop van de subsidieperiode een inhoudelijk en een financieel verslag 
in te sturen. Verdere details staan vermeld op de brief die je na de toekenning zult 
ontvangen. 
 
Bij afwijzing 
Als je plan niet wordt gehonoreerd bestaat de mogelijkheid om het plan opnieuw als 
aanvraag voor een Stimuleringssubsidie in te dienen. Deze wordt dan door één van de 
reguliere commissies van het Fonds BKVB beoordeeld. Hiervoor geldt een 
behandelingstermijn van tenminste twee maanden. Bij een groot aantal aanvragen kan deze 
behandeling langer duren.  


