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This research paper examines the influence of the national government on talent development 

programs in their support of the performing arts through financial aid. The first part of this 

thesis examines whether there is a difference between companies that are subsidized by the 

government or by the national fund for performing arts (in Dutch: NFPK+) and companies 

who do not at all receive subsidy from the national government. Further more, it is studied 

which factors other than subsidy, influence talent development programs.  

The second part focuses on the support by the government in non-monetary means to 

influence talent development programs within the performing arts. Meaning that along with 

the subsidy there comes a set of expectations and control mechanisms. By using the policy-

performing-model (Torenvlied, 1996) (in Dutch: beleidsuitvoeringmodel), this thesis provides 

insight on how the influence of the government on the companies in the performing arts can 

be explained. 

The results show that the amount of the subsidy and the size of the company are decisive in 

the extent of talent development within the companies. In addition, the company itself has to 

see the importance of talent development, wants the policy to have any effect. Larger 

companies find talent development more important than smaller companies. However, the 

control mechanisms that the government uses, albeit nuanced, has important influence on the 

companies within the performing arts. 

&
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Met de hervorming van het subsidiestelsel in 2008 door het ministerie van OC&W onder 

minister Plasterk kwam de subsidieverstrekking van de kunst- en cultuursector extra onder de 

aandacht. De herziening, of beter gezegd de uitkomsten van de subsidieverstrekking in 

navolging van de herziening, stuitte tegen weerstand en de subsidieverstrekking kwam veelal 

negatief in de aandacht aangezien er een aantal verrassende uitkomsten waren waardoor er 

een aantal gezelschappen niet (meer) gesubsidieerd werden. De start van de herziening van 

het subsidiestelsel gaat een aantal jaren terug, waarbij er van verschillende kanten geluiden 

waren te horen waarin onder andere werd gepleit voor minder politieke inmenging, minder 

versnippering in het veld qua subsidieverstrekking en meer ruimte voor nieuwe makers, 

nieuw talent dat voet aan de grond moest krijgen. Op dit laatste punt kwam de Raad voor 

Cultuur duidelijk naar voren in zijn advies aan het ministerie van OC&W (Raad voor Cultuur, 

2007). Vanuit de Raad voor Cultuur werd er gesteld dat er ondermeer bij de gezelschappen 

binnen de podiumkunsten te weinig oog was voor vernieuwing en verjonging.  

In een bredere maatschappelijke context is deze aandacht voor talentontwikkeling ook 

terug te zien. In het bedrijfsleven wordt er expliciet aan talentontwikkeling gedaan en zijn er 

verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ontdekken en ontwikkelen van talent. 

Er worden workshops gegeven en het thema komt in verschillende media naar boven, om zo 

‘het talent dat in iedereen zit’ meer tot bloei te laten komen.  

In de culturele sector daarentegen, was er te weinig aandacht voor vernieuwing en 

verjonging, waardoor dit volgens de Raad voor Cultuur (2007) tot gevolg kon hebben dat er 

een stagnering in de kwaliteit van de producties plaatsvond.  De Raad adviseerde daarom 

meer ruimte te geven aan jong talent en actief talent aan te trekken en te ontwikkelen, 

waardoor een betere doorstroming van het talent naar het professionele veld zou plaatsvinden.  

Om een verdere versnippering van het subsidiestelsel tegen te gaan en de kwaliteit te 

verhogen, zag de Raad een belangrijke functie weggelegd voor de bestaande gezelschappen 

binnen de podiumkunsten (Raad voor Cultuur, 2007). Bij de subsidieverstrekking aan de 

gezelschappen zou er extra aandacht moeten zijn voor kwaliteit, vernieuwing en daarmee ook 

voor talentontwikkeling (Raad voor Cultuur, 2007). De vraag die rijst, is hoe de overheid op 

een dusdanige manier invloed kan uitoefenen op de gesubsidieerde gezelschappen binnen de 

podiumkunsten zodat de mate van talentontwikkeling verhoogd wordt opdat jong talent 

daadwerkelijk meer ruimte krijgt.   
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In deze thesis wordt deze vraag beantwoord door de relatie tussen de overheid en de 

gezelschappen binnen de podiumkunsten uit te lichten en inzicht te geven in hoe de overheid 

invloed probeert uit te oefenen op de mate van talentontwikkeling bij de gezelschappen.  

 

Om inzicht te krijgen in de mate van talentontwikkeling bij de gezelschappen binnen de 

podiumkunsten wordt er daarom allereerst een beschrijvende vraag gesteld: 

 

1. Is er een verschil in talentontwikkeling tussen gesubsidieerde en niet- gesubsidieerde 

gezelschappen binnen de podiumkunsten?  

 

Er wordt hier gefocust op de podiumkunsten, omdat talentontwikkeling hier binnen concreet 

invulling krijgt in de activiteiten die georganiseerd worden en daardoor goed meetbaar is. 

Hier zal later bij de definiëring van de begrippen dieper op in gegaan worden. 

Vanuit de beschrijvende vraag worden een drietal deelvragen geformuleerd die inzicht 

geven in het proces van talentontwikkeling en de manier waarop de subsidieverstrekking in 

zijn werk gaat. 

 

1.1 Welke factoren beïnvloeden talentontwikkeling? 

1.2 Welke gezelschappen krijgen subsidie en op basis waarvan krijgen zij subsidie?  

1.3 Wat wordt er beoogd met de subsidieverstrekking?  

 

De invloed vanuit de subsidieverstrekkende instanties verloopt via de subsidieverstrekking 

waarbij er zowel indirect (via de hoogte van de subsidie) als ook direct (via controle, 

gesprekken en monitoring (Raad voor Cultuur, 2007; NFPK+, 2008)) invloed uitgeoefend 

wordt. Om deze twee manieren van subsidieverstrekking verder in kaart te brengen en deze 

overheidsinvloed te kunnen verklaren, wordt de volgende vraag gesteld: 

 

2. Wat is het effect van de subsidieverstrekking op de talentontwikkeling bij de gezelschappen 

in de podiumkunsten en hoe kan dit verklaard worden? 

 

Het doel van dit onderzoek is enerzijds inzicht te geven in wat er aan talentontwikkeling 

wordt gedaan bij de gezelschappen binnen de podiumkunsten. Anderzijds inzicht te geven in 

hoe de subsidieverstrekking in zijn werk gaat. Deze twee elementen worden daarna met elkaar 
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in verband gebracht door te focussen op het effect van de subsidieverstrekking op de mate van 

talentontwikkeling bij de gezelschappen. 

C,,'09N@,/-

De opzet van deze thesis is als volgt. Allereerst volgt een definiëring van de kernbegrippen 

van dit onderzoek. Hieruit volgt een literatuurbespreking die de reeds bestaande onderzoeken 

behandelt over talentontwikkeling binnen de podiumkunsten, waarna de theorie uiteengezet 

wordt met de daaruit volgende hypothesen. Volgend op de Probleemstelling en de Theorie 

komt het Onderzoek. Waarin de onderzoeksmethode, de operationalisering en vervolgens de 

resultaten weergeven worden. Dit alles leidt tot een conclusie, waarbij nadrukkelijk ruimte 

gegeven wordt aan de werking van het beleid. Deze wordt afgesloten met een discussie. 

Direct achter de discussie op bladzijde 56 is als supplement bij dit onderzoek 

achtergrondinformatie bijgevoegd waarin allereerst kort in gegaan wordt op de relatie tussen 

kunst en politiek vanuit sociologisch oogpunt. Daarnaast  wordt er een achtergrondschets 

gegeven van het overheidsbeleid en welke ontwikkeling dit heeft doorgemaakt. Dit om de 

context van het beleid en het podiumkunstenlandschap helder te krijgen voor diegene die hier 

onbekend mee is waardoor het handelen van de gezelschappen en de vorming van het beleid 

beter in zijn kader is te plaatsen. 
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Om dit onderzoek verder te toe te spitsen en om een spraakverwarring te voorkomen, worden 

hier een vijftal kernbegrippen uiteengezet zoals ze in dit onderzoek worden gebruikt. 

Achtereenvolgens worden hier behandeld: de podiumkunsten, talent, talentontwikkeling, 

vernieuwing en innovatie en als laatste kwaliteit.  

71;17-Q$&9%4A%"'D,"-

Binnen de kunsten zijn de podiumkunsten een aparte categorie. In het kort wordt onder de 

podiumkunsten alle kunst verstaan dat op een podium plaats vindt of plaats kan vinden. 

Hieronder vallen de volgende genres: kleinkunst, cabaret, musical, opera/operette, toneel, 

klassieke muziek, pop/rock, wereldmuziek, ballet/dans, kindervoorstelling, festivals en 

harmonieën (NFPK+, 2008).  

De groep waar dit onderzoek zich op richt zijn de gezelschappen die voor hun voortbestaan 

in grote mate afhankelijk zijn van subsidie van de overheid of van fondsen en giften en die 

hiervoor een aanvraag hebben gedaan bij of wel het ministerie van OC&W of wel het 

NFPK+. Verder wordt dit toegespitst op de gezelschappen die in de eerste plaats 

professionele producties maken en talentontwikkeling niet als eerste doelstelling hebben. 

Hierbij zijn nog twee uitzonderingen van toepassing. Muziekgezelschappen, zoals 

symfonieorkesten en ensembles, worden hier buitenbeschouwing gelaten omdat talent hier 

vaak een ander traject doorloopt en deze sector minder interdisciplinair is dan de sectoren 

dans, theater en muziektheater. Daarnaast worden binnen deze drie sectoren die 

gezelschappen geselecteerd die een vergelijkbaar artistiek uitgangspunt hebben. Specifieke 

gezelschappen, zoals gezelschappen die zich richten op poppentheater of mime of 

gezelschappen die zich richten op een bijzondere doelgroep, zoals bijvoorbeeld doven, 

worden hier buitenbeschouwing gelaten. 

De verscheidenheid aan gezelschappen maakt het moeilijk om zwart-wit de gezelschappen 

in te delen of niet mee te nemen in dit onderzoek.  Evenwel heeft er bij het van de 

gezelschappen overleg plaats gevonden met enkele experts om de criteria voor de selectie 

zoveel mogelijk te laten overeenkomen met de criteria zoals de Raad voor Cultuur en het 

Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten deze hanteert.  

Samenvattend, in dit onderzoek worden die non-profit gezelschappen meegenomen, die 

vergelijkbaar zijn in hun organisatorische opzet qua organisatie en een vergelijkbare 

doelstelling hebben, waarbij het ontwikkelen van talent niet de eerste prioriteit heeft.  
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Alexander (2003) omschrijft talent als het hebben van bepaalde vaardigheden of het hebben 

van aanleg op een bepaald gebied. Vaardigheden zoals met overtuiging een rol kunnen spelen 

of het makkelijk aan kunnen meten van een bepaalde choreografie. Daarnaast kan er ook, 

meer abstract, aanleg zijn voor bijvoorbeeld het kunnen ‘voelen’ van de muziek.  

 Talent is in de kunstwereld, anders dan op andere terreinen, moeilijk te meten. Als het 

bijvoorbeeld gaat om talent op het gebied van sport of in de wiskunde, dan is dit af te meten 

aan de prestaties die men neer zet. Sneller of sterker zijn dan de anderen of het behalen van 

hoge cijfers zijn goede maatstaven voor het herkennen van talent. Binnen de kunst is talent 

lastiger te herkennen, alhoewel dit verschilt tussen de kunstdisciplines. Het rapport van 

Verheijen (2009) geeft aan dat binnen de podiumkunsten een talent beter te ontdekken is dan 

in bijvoorbeeld de beeldende kunst, waar er meer nadruk ligt op smaak en mening. Daarbij 

komt dat er binnen de kunstwereld vaker wordt gesproken of iemand ‘potentie’ heeft, 

aangezien het hebben van talent niet betekent dat iemand ook succesvol zal zijn. Bussato 

(2007) en Verheijen (2009) verwijzen naar het hebben van bepaalde persoonskenmerken 

zoals een bepaalde ‘bezetenheid’, discipline, creativiteit en eigenzinnigheid, die mede 

bepalend zijn voor een talent om succesvol te zijn. 

 Het hebben van veel talent is dus niet de enige voorwaarde om door te stromen naar het 

professionele veld.  

 

In dit onderzoek wordt er niet zozeer gericht op getalenteerde kunstenaars binnen de 

podiumkunsten, maar wordt de doorstroom van talent naar het professionele veld belicht en 

wordt er gekeken naar de vraag naar talent bij de gezelschappen en wat zij belangrijk vinden. 

Hierbij wordt er zowel naar uitvoerend als scheppend talent binnen de podiumkunsten 

gekeken, dus zowel naar de acteur, danser, muzikant, theatermaker als naar de componist.  

Onder nieuw talent bij gezelschappen wordt talent verstaan dat als zodanig opgenomen 

wordt binnen het gezelschap, waarbij diegene aan minder dan drie professionele producties 

heeft deelgenomen (vom Bruch, 2007). Bij de ervaring met professionele producties wordt de 

ervaring die is opgedaan bij productiehuizen en werkplaatsen niet meegerekend. Juist deze 

plekken dienen, als vervolg op het kunstvakonderwijs, als broedplaats voor aanstormend 

talent, het toptalent. Waarbij het talent de mogelijkheid heeft om onder begeleiding ervaring 

op te doen in het produceren van voorstellingen (vom Bruch, 2007). 
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Talentontwikkeling staat, zoals het woord al zegt, voor het ontwikkelen van talent. Dit talent 

kan zich, zoals hierboven reeds beschreven is, op vele terreinen voordoen. Vanuit de literatuur 

worden er twee verschillende definities aan talentontwikkeling  gegeven. Het ontwikkelen van 

talent bestaat er in de brede en de ‘nauwe’ zin (Laarakker, 2007).  

Talentontwikkeling in de brede zin richt zich op een brede doelgroep, waarbij de 

kennismaking met verschillende kunstdisciplines en het verbreden van de horizon voorop 

staat en wat een grotere culturele participatie tot gevolg kan hebben. De brede 

talentontwikkeling is voornamelijk terug te zien in de cultuureducatie binnen het basis- en 

voortgezetonderwijs (Erp, Koopman & Voncken, 1997; Vegt & Studulski, 2004), maar ook 

bij gezelschappen binnen de podiumkunsten
2
. De gedachte achter deze vorm van 

talentontwikkeling is dat een brede participatie leidt tot een groter publieksbereik en daardoor 

‘meer excellentie in de top’ (Ministerie van OC&W, 2007). In de cultuurnota Kunst van 

Leven (Ministerie van OC&W, 2007) noemt minister Plasterk zowel de brede als de nauwe 

talentontwikkeling in een zin: ‘geen hoge top, zonder een brede basis’ (p.05).  

Talentontwikkeling in de nauwe zin wordt omschreven als het ontwikkelen van toptalent: 

personen die aantoonbaar talent hebben, al dan niet een opleiding volgen om dit talent te 

ontwikkelen en hierin een professionele loopbaan ambiëren. Het ontwikkelen van toptalent 

kan al op vroege leeftijd beginnen en zet zich voort binnen de kunstvakopleidingen, waarna er 

de mogelijkheid is voor een afgestudeerd talent om binnen een theaterwerkplaats of 

productiehuis ervaring op te doen en zo het professionele veld te betreden. Deze (zeer) korte 

schetst van een loopbaan is een mogelijkheid. Uiteindelijk kan (top)talent zich op vele 

manieren ontwikkelen en meerder paden betreden richting het professionele veld. Daarbij 

bestaat talentontwikkeling niet alleen uit het ontwikkelen van het talent door middel van 

kunstvakonderwijs en het verhogen van talentgerelateerde vaardigheden. Het betreft hier ook 

het begeleiden en coachen van het talent in de zakelijke aspecten en het opbouwen van een 

netwerk (Kunstenaars & Co, 2009). 
 

 

Vele organisaties houden zich al dan niet in onderlinge samenwerking bezig met 

talentontwikkeling, verschillend van de eerder genoemde ‘brede scholen’, de 

amateurkunstinstellingen, het traditionele kunstvakonderwijs, de jeugdtheatergezelschappen, 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2
 Een goed voorbeeld hiervan is onder andere het Nederlands Dans Theater. 
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de werkplaatsen en productiehuizen en de professionele gezelschappen, tot instellingen die 

alternatieve routes aanbieden voor het ontwikkeling van talent (zie ook 

www.theatergroepdox.nl), waarbij ook ‘peer education’, het leren van collega’s, centraal 

staat.  

In het traject van de talentontwikkeling bieden de professionele gezelschappen een ‘laatste’ 

stap naar het professionele veld. Dit onderscheidt de talentontwikkeling binnen deze 

gezelschappen dan ook van de andere, voorgaande, instellingen. Hier zal een (opgeleid) 

talent, al dan niet onder toezicht, zich moeten bewijzen. 

In het aantrekken en ontwikkelen van talent zit een duidelijk verschil. Bij het aantrekken 

van talent kan er sprake zijn van een incidentele samenwerking van een professioneel 

gezelschap met een nieuw talent. Het gaat hier om het opdoen van ervaring bij een gezelschap 

of om het vervullen van een vacature. Bij het ontwikkelen van talent is er meer sprake van dat 

het talent een structurele plek heeft binnen het gezelschap. En dus ook aan meerdere 

producties deelneemt, of gedurende een periode bij het gezelschap in een bepaalde mate 

begeleiding ontvangt. 

71;1H-.,/"9,%09")-P-9""$+*D9,-

Vernieuwing en innovatie bij gezelschappen binnen de podiumkunsten zijn lastig te 

definiëren begrippen. Omdat ze voor dit onderzoek (indirect) van belang zijn, zullen deze 

twee begrippen kort worden toegelicht.  

Vernieuwing en innovatie zijn vanuit verschillende theoretische kanten belicht. De 

algemene inzichten zullen kort worden weergegeven waarna het meer gespecificeerd wordt 

naar vernieuwing en innovatie bij gezelschappen binnen de podiumkunsten. Hierbij zal ook 

de rol van de overheid belicht worden. 

 

De theoretische invalshoeken die kijken naar vernieuwing en innovatie zijn te verdelen in 

(1) een algemeen sociologische kader, (2) een cultureel sociologische kader en (3) een 

economische kader.  

Bij het algemeen sociologische kader is de context van groot belang, waarbij de 

maatschappij een verzameling van instituties is, waar vernieuwing en verandering moeizame 

processen zijn (March & Olsen, 1989). Instituties worden hier omschreven als de set van 

waarden en regels binnen een bepaalde groep of context. Deze set van waarden en regels 

kunnen ook bij gezelschappen binnen de  podiumkunsten bepalend zijn voor hoe zij 

bijvoorbeeld met nieuw talent om gaan. 
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Bij de cultureel sociologische invalshoek zijn met name Becker (1984) en Bourdieu (1992) 

van belang. Waarbij kunst in het geval van Becker geschapen wordt door zijn context van 

maatschappij, kunstenaar, distributeurs en publiek. Vernieuwing en verandering is enkel 

mogelijk wanneer hiervoor de ruimte en de middelen worden gegeven door de context van 

publiek, distributeurs en maatschappij. Bourdieu gaat hierin een stap verder door te wijzen op 

de wil van de (nieuwe) actoren om zich te distantiëren van de oude garde. Bourdieu (1992) 

stelt dat mensen handelen en worden gevormd vanuit een sociale context. Zij willen zich 

hiervan onderscheiden en distantiëren zich van de anderen. Dit doen zij door vernieuwend en 

innovatief op zoek te gaan naar kunst die onderscheidt. Binnen de podiumkunsten zou dit te 

zien kunnen zijn in de concurrentie tussen oude garde en nieuw aanstormend talent, waardoor 

er meer innovatie en meer kwaliteit komt.   

Vanuit de economische gedachte zijn er een aantal studies die ingaan op de drang naar 

vernieuwing die gevoed wordt door het aangaan van concurrentie. Tschmuck (2003) 

onderzoekt de muziekindustrie en hoe deze, door zich te richten op innovatie het hoofd boven 

water kan houden. Dit komt doordat de muziekindustrie nieuwe oplossingen vindt voor de 

markt. Heilbrun (1993) kijkt naar de toekomst van de hoge kunsten, zoals opera en theater, en 

in hoeverre deze nog toekomst heeft in vergelijking met de nieuwe media. Ook hier geldt dat 

doordat de hoge kunsten een unieke ervaring bieden en zich onderscheiden van de nieuwe 

media, zij zouden kunnen blijven bestaan. 

!""#$%&'()*'""(")+(),#+'-./-"0&(")

Wanneer specifiek gefocust wordt op de podiumkunsten dan komen DiMaggio en Stenberg 

(1985) met een aantal externe factoren die van invloed zijn op de innovatie bij 

theatergezelschappen in de Verenigde Staten.  

Allereerst ontdekken zij dat innovatie in belangrijke mate afhankelijk is van een groot en 

trouw publiek bestand, hierdoor is het mogelijk om te experimenteren zonder meteen 

inkomsten mis te lopen doordat het publiek niet meer terug komt. Ten tweede noemen zij de 

onderlinge competitie tussen de gezelschapen. Hierdoor worden de gezelschappen uitgedaagd 

om met nieuwe ideeën te komen en kwalitatief de lat steeds hoger te leggen. Als derde punt 

noemen DiMaggio en Stenberg de aanwezigheid van een hoge concentratie professionals 

waardoor de concurrentie tussen de professionals (en het talent) hoog is.  

Een belangrijke vraag die hier geplaatst moet worden, is of er nu een sterk verband is 

tussen innovatie en het aantrekken en ontwikkelen van talent. De Raad voor Cultuur stelt dat 
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voor het verhogen van de kwaliteit, nieuw talent onmisbaar is
3
. En ook vanuit andere 

terreinen dan die van kunst en cultuur, wordt voor het bereiken van excellentie snel verwezen 

naar het ontwikkelen en het aantrekken van talent, omdat talent niet alleen de kwaliteit kan 

verhogen, maar ook een vernieuwende kijk met zich mee kan brengen (Verheijen, 2009).  

Gilmore stelt (1993) dat de mate van institutionalisme bij een gezelschap een factor is bij 

het verklaren van de mate van innovatie en vernieuwing. De mate van institutionalisme wordt 

hier gemeten aan de hand van de grootte van het budget, de afhankelijkheid van de 

kaartverkoop en een groot uitgewerkte administratie, aspecten die een negatieve invloed 

hebben op innovatie doordat het de gehele organisatie log maakt. Wanneer de doeleinden en 

de missie van het gezelschap door niet-artistieke of puur commerciële motivaties worden 

geleid, heeft dit een negatieve invloed op de innovatie. Innovatie staat hier voor het 

aantrekken van nieuw repertoire en nieuw talent (Gilmore, 1993). 

!""#$%&'()(")+()1#2)$%")+()#$(13('+)

De plek die de overheid heeft in het stimuleren van vernieuwing en innovatie valt uiteen in 

twee opvattingen. Allereerst is er de assumptie dat innovatie en kwaliteit gestimuleerd kunnen 

worden doordat gezelschappen subsidie willen verkrijgen. Hiervoor is er echter wel meer 

nodig dan enkel subsidieverstrekking, bijvoorbeeld controlerende mechanismen, zoals 

gesprekken en schriftelijke verslagen (Werner & Frey, 1989). Een andere stroming gaat hier 

recht tegen in en stelt juist dat hoe meer subsidie een kunstinstelling krijgt, hoe minder de 

vraag naar vernieuwing. Dit geldt specifiek voor het museumwezen (Towse, 2003). 

Ten aanzien van de invloed die uit gaat van de subsidie kan er dus enerzijds verwacht 

worden dat te veel subsidie er voor kan zorgen dat een gezelschap niet meer uitgedaagd wordt 

te innoveren en te investeren in nieuwe ontwikkelingen. De subsidie zorgt in dit geval ervoor 

dat het gezelschap behoudend blijft in repertoire en activiteiten en weinig nieuw talent 

ontwikkelt. Dit is voornamelijk van invloed wanneer er ook weinig sprake is van concurrentie 

en er weinig motivatie ‘van binnenuit’ is op kwaliteitsverbetering (Busato, 2007). 

Tegenover de verlammende werking van subsidie staat dat een kleine hoeveelheid 

subsidie, aanvullend op de al aanwezige inkomsten,  er voor kan zorgen dat een gezelschap 

zijn activiteiten  kan uitbreiden en ruimte heeft om risico’s te nemen en te experimenteren 

(Towse, 2003).   

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3
 Een verdere beschrijving wordt gegeven in het supplement van deze thesis: het huidige cultuurbeleid. 
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Frey en Werner (1989), stellen dat vernieuwing gestimuleerd kan worden, door bij het 

verstrekken van subsidie ook mechanismen in te bouwen die de prestaties van de 

gezelschappen meet. 

 

To promote upcoming artistic talent, direct financial aid may (…) be the right thing. 

Nevertheless, it should not be paid a'fonds perdu over a long periodic, but linked to 

performance and examined at periodic intervals. 

(Frey & Werner, 1989, p.87) 
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Omdat kwaliteit voorop staat in het wel of niet verstrekken van subsidie (Ministerie van 

OC&W, 2007; Raad voor Cultuur, 2007; NFPK+, 2008) zal hier kort op het begrip ‘kwaliteit’ 

in gegaan worden.  

Kwaliteit is een lastig te definiëren begrip, laat staan het meten van kwaliteit. Van Maanen 

(1997) stelt met betrekking tot kwaliteit dat dit afhankelijk is van maatschappelijke 

ontwikkelingen, met betekenis voor de samenleving, groepen en individuen. Daarbij wordt 

kwaliteit gezien in de zin van zijn hoedanigheid, datgene wat het uitwerkt (qualitas). Van 

Maanen stelt de vraag welke verschillende eigenschappen en waarden toneel als kunst heeft 

waardoor deze “een maatschappelijke bijdrage kan leveren op het niveau van artistieke 

reflectie van de samenleving” (1997, p.276). 

Een andere visie is dat kwaliteit een kwestie van smaak is (Oosterhuis, 1990). Wat wel of 

geen kwaliteit heeft, wordt in sterke mate bepaald door de adviseurs en commissieleden van 

de fondsen. Hoewel het hier deskundigen betreffen die een veelzijdige en wisselende 

achtergrond hebben binnen het culturele veld, is de kwaliteitsbepaling mensenwerk. 

In het rapport van de Vlaamse overheid wordt kwaliteit, met het element van subjectiviteit, 

als volgt omschreven: “Quality is something of recognised high value. Something that has 

been achieved succesfully” (Bamford, 2007, p.4). Kissick (1993) sluit hierop aan met de 

opmerking “quality is first and foremost an idea, its criteria are susceptible to influences from 

within a given society” (p.27).  

Dit onderzoek houdt zich in de eerste plaats niet bezig met de vraag wat nu kwaliteit is of 

wat nu kwalitatief goede talentontwikkeling is,  deze discussie wordt hier overgelaten aan de 
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deskundigen op dit gebied
4
. Belangrijker hier is de assumptie dat talentontwikkeling leidt tot 

meer kwaliteit en innovatie, maar dat de mate van talentontwikkeling ook van de vraag naar 

kwaliteit en artistieke innovatie afhankelijk is.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

4
 Zie hiervoor ook ‘Het Nederlandse toneelbestel van 1945 tot 1995’, H. van Maanen (1997). 
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Zo breed als het begrip talentontwikkeling is, zo breed is de beschikbare literatuur op het vlak 

van talentontwikkeling. De voorhandenzijnde literatuur beschrijft wat er in het veld gebeurt 

aan het ontwikkelen van talent, wat er nodig is om talent te ontwikkelen en ook wat er zou 

moeten gebeuren om een betere doorstroming van het talent te bewerkstelligen. De 

onderzoeken die uitgevoerd zijn binnen de podiumkunsten behandelen talentontwikkeling 

over de breedte van het veld, waarbij vaak de gehele route wordt meegenomen dat een talent 

kan afleggen. De onderzoeken hebben daarbij vaak een praktische opzet. Dat wil zeggen dat 

er, na een inventarisatie, een advies volgt dat toepasbaar is in de beleidsvorming. 

 

Het onderzoek naar talentontwikkeling in Rotterdam dat uitgevoerd is door de Rotterdamse 

Raad voor Kunst en Cultuur (2007) is een goed voorbeeld van een breed opgezet onderzoek 

dat talentontwikkeling in de brede zin van het woord meeneemt. In het onderzoek wordt er 

voornamelijk gekeken naar het aanbod van opleidingen, zowel buitenschools als intern. 

Daarbij wordt de in- en uitstroom met elkaar vergeleken. In het onderzoek zijn er met 

verschillende instellingen gesprekken gevoerd over de in- en uitstroom, het aanbod van 

cursussen vanuit de instellingen en de vraag naar plaatsen vanuit de talenten in een stad.  

Eén van de uitkomsten van het onderzoek is dat opleidingen belangrijk zijn voor het 

ontwikkelen van talent, maar ook voor de verdere loopbaan van het talent. Daarbij wordt er 

wel op gewezen dat blijkt dat er meer mensen afstuderen aan de kunstvakopleidingen, dan dat 

er vraag is vanuit de kunst- en cultuursector. Hierdoor kenmerkt de arbeidsmarkt zich door 

relatief veel zelfstandigen en tijdelijke werkcontracten.  

In Rotterdam constateert de Raad dat er veel projecten opgezet zijn om talent te ontdekken 

en te ontwikkelen, maar dat een aansluiting bij het professionele veld hierbij soms ontbreekt. 

Daarbij komt er in dit onderzoek naar voren dat er wel veel afgestudeerden zijn, maar dat het 

hierbij vaak juist niet om het toptalent gaat, waar juist bij de gezelschappen behoefte aan 

bestaat. Los van dit onderzoek kwam dit reeds eerder naar voren. In een toespraak van Ivo 

van Hove, artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam, wordt dit in een zin samengevat: “Het 

is voor alle partijen duidelijk dat de uitstroom van de scholen te groot is in vergelijking met 

het aanwezige talent” (Van Hove, 2006, p. 3). 
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Het onderzoek gericht op talentontwikkeling in Utrecht (Blom et al., 2006) sluit hierop 

aan. Dit onderzoek richtte zich op waar er bij gemeenten en instellingen behoefte aan is. 

Daarvoor werden er met deze partijen interviews gehouden. Juist binnen instellingen die zich 

speciaal met talentontwikkeling bezighouden, is er meer behoefte aan samenwerking en 

middelen om talent meer onder de aandacht te brengen. Ook bleek er een groot verschil in het 

aantal projecten dat gewijd is aan talentontwikkeling tussen de vier grote steden Rotterdam, 

Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Rotterdam en Amsterdam sprongen er wat dit betreft 

bovenuit. 

 

Eenzelfde soort bevindingen is terug zien in het onderzoek uitgevoerd in Drenthe (Drenth 

& Van der Zant, 2007). Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe, 

waarbij er in 2006 38 interviews werden gehouden met ‘sleutelfiguren’ in de kunst- en 

cultuursector als ook met 15 jonge talenten. In het onderzoek werd er zowel gekeken naar de 

gezelschappen in de kunstsector als ook naar diverse instellingen die zich met 

talentontwikkeling bezighouden, waarbij de verschillende kunstdisciplines onderscheiden 

werden. Het betroffen hier zowel middelbare scholen die naast hun lesaanbod 

kunstvakonderwijs aanboden, als ook naschoolse cursussen en productiehuizen.  

Ook hier blijken er genoeg mogelijkheden om talent te ontwikkelen bij opleidingen en bij 

diverse instituten. De onderzoekers constateren echter dat het opgeleide toptalent uit de 

provincie Drenthe verdwijnt, omdat er niet genoeg vraag is naar het talent. In deze regio zijn 

er niet genoeg gezelschappen, waar de afgestudeerden terecht kunnen.  

Opvallend was dat het professionele veld, de gezelschappen binnen de podiumkunsten, zelf 

weinig problemen ondervond als het ging om talentontwikkeling. Dit in tegenstelling tot de 

onderwijsinstellingen die de aansluiting van het talent bij dit professionele veld juist wel als 

probleem zagen.  

Voor elk van de partijen gold verder dat er te weinig middelen en geld voor handen waren 

om actief talent te begeleiden en aan te trekken. Voor het stimuleren van toptalent werd het 

noodzakelijk geacht dat er een breed draagvlak in de samenleving werd gecreëerd, zodat, net 

als wat het geval is in de topsport, door een brede participatie het talent zich kan ontwikkelen 

en zichtbaar wordt. 

 

Een landelijk opgezet onderzoek door de Raad voor Cultuur (2007) richtte zich op het 

ontwikkelen van toptalent in de cultuursector. Hoewel hier gekeken werd naar de situatie 
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binnen de filmindustrie en niet naar de podiumkunsten, geeft dit onderzoek wel inzicht in 

talentontwikkeling en de knelpunten die hierbij spelen. Het betreft hier een advies van de 

Raad voor Cultuur waarbij de huidige stand van zaken in kaart wordt gebracht en waarbij 

tevens knelpunten met hun mogelijke oplossingen worden aangedragen. Om het advies tot 

stand te brengen zijn er diverse interviews gehouden, alsmede een expertmeeting met direct 

betrokkenen vanuit de filmwereld.  

In het advies komt allereerst naar voren dat de verjonging en vernieuwing in de filmwereld 

stagneert waardoor de (internationale) rol van Nederland steeds geringer wordt. Dit is 

opvallend, omdat ook hier de directe link gelegd wordt tussen vernieuwing door nieuw 

toptalent en de kwaliteit van de producties.  

Een tweede punt dat in het advies naar voren komt, is dat er te weinig ambitie en te weinig 

samenwerking tussen de instellingen is, waardoor talent niet genoeg ruimte krijgt om zich te 

ontwikkelen.  

Naast deze twee knelpunten komt ook de problematiek van het subsidiestelsel naar voren. 

Doordat er veel fondsen bestaan, maar er tegelijkertijd ook een grote afhankelijkheid is van de 

filmsector van, onder andere, de publieke omroep, wordt de filmsector belemmerd in haar 

ontwikkeling. Juist omdat deze subsidieverstrekkers verschillende belangen en doelstellingen 

hebben waardoor het (top)talent weinig ruimte krijgt.  

In de advisering krijgt de samenwerking tussen de verschillende instellingen alsmede het 

formuleren van ambities en het richten op de internationale sector een belangrijke plaats. 

Hierbij zou vervolgens ook het subsidiestelsel tegen het licht aan gehouden kunnen worden, 

maar het is van belang om duidelijke keuzes te maken en de prioriteit te leggen bij het 

ontwikkelen van (top)talent. 

 

Uit de besproken literatuur komt naar voren dat er genoeg mogelijkheden zijn om talent te 

ontwikkelen. Een betere overeenstemming en samenwerking tussen de verschillende 

instellingen is echter wel gewenst. 

Tot zo ver waren de onderzoeken en adviezen voornamelijk gericht op de brede vorm van 

talentontwikkeling waarbij al de culturele instellingen die zich op de een of andere manier 

met het ontwikkelen van talent  bezig hielden, meegenomen werden in het onderzoek. Een 

onderzoek dat zich specifiek richt op talentontwikkeling binnen de podiumkunsten en zich 

daarbij richt op talentontwikkeling bij de theaterwerkplaatsen en productiehuizen, is het 

onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (vom 
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Bruch, 2007).  

In dit onderzoek zijn er interviews gehouden met leidinggevende personen bij 

theaterwerkplaatsen en productiehuizen. De ketens tussen de opleiding en het theaterveld die 

jonge theatermakers doorlopen, staan hier centraal. Deze ketens worden met name gevormd 

door de theaterwerkplaatsen en de productiehuizen, die de link vormen naar het professionele 

veld: de gezelschappen binnen de podiumkunsten. Het onderzoek geeft een beeld van de 

doorstroming van de  jonge theatermakers tussen 1993 en 2002, waarbij er concreet, 

kwantitatief, gekeken wordt naar het aantal in- en uitstromers bij de werkplaatsen en 

productiehuizen. De resultaten van het onderzoek laten een lage doorstroom van het aantal 

beginnende theatermakers naar het professionele veld zien. Deze lage doorstroom wordt 

zowel bij de artistiek leiders als bij de beleidsmakers als ongewenst gezien.  

Om een grotere doorstroom te bewerkstelligen worden een aantal punten genoemd. Een 

eerste is de zichtbaarheid in het veld. Een jong talent, een beginnende maker, zal met 

regelmaat producties moeten neerzetten en daarbij een podium moeten zoeken om zich zo te 

profileren. Daarbij ligt er voor de werkplaatsen en productiehuizen een rol weggelegd om te 

zorgen voor de (2) productionele voorzieningen en bij te dragen aan (3) continuïteit. Het (4) 

netwerk van de aldaar aanwezige professionals is evenzeer van belang om de beginnende 

maker voor het voetlicht van de gezelschappen te werpen. Een laatste punt dat in de 

interviews met de artistiek leiders naar voren komt, is dat er verwacht wordt dat een 

verhoging van de doorstroom van beginnende makers pas op de (5) lange termijn zichtbaar 

zal worden. Dit komt voornamelijk doordat beginnende makers een ontwikkelfase kennen van 

ongeveer zes jaar.  
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In dit deel zullen de theoretische modellen geschetst worden die zijn gebruik om inzicht te 

krijgen in hoe de overheid invloed heeft op het handelen van de gezelschappen binnen de 

podiumkunsten. Daarbij wordt er specifiek  ingegaan op hoe de overheid invloed heeft op de 

talentontwikkeling bij gezelschappen. 

Eerst zal de relatie tussen de overheid en de gezelschappen en welke veronderstellingen 

aan het beleid ten grond slag liggen, kort worden beschreven, waarna de theorieën met 

betrekking tot de invloed op talentontwikkeling bij de gezelschappen in kaart worden 

gebracht. Hierop volgend zullen de theorieën met betrekking tot het effect van de 

subsidieverstrekking worden beschreven. 

F17-<,-/,8*D9,-D%'',"-&,-$+,/#,9&-,"-&,-),@,8'L#*((,"1-

Een belangrijke veronderstelling bij de toepassing van de theoretische modellen is dat er een 

relatie en interactie bestaat tussen de overheid, de adviesorganen en het professionele veld, 

dat wil zeggen, de gezelschappen binnen de podiumkunsten. De overheid en de betrokken 

instanties als subsidieverstrekker en de adviesorganen hebben bepaalde doelen en ideeën over 

hoe het podiumkunstenlandschap er uit zou moeten zien. Deze achterliggende doelen hebben 

vaak een ideologisch en een moeilijk te meten karakter. Omdat dit in belangrijke mate een 

politieke discussie is, zal dit hier verder niet behandeld worden. Ook de theater-, dans- en 

muziektheatergezelschappen hebben doelstellingen en idealen, al dan niet in 

overeenstemming met de doelstellingen en idealen van de overheid en de adviesorganen.  

De overheid en de adviesorganen hebben via de subsidieverstrekking een relatie met de 

gezelschappen binnen de podiumkunsten. Deze subsidieverstrekking wordt gebruikt om de 

gezelschappen aan te sturen. De gezelschappen zijn hier de ‘uitvoerende’ instanties. Zij zijn 

daadwerkelijk bezig in het veld van de podiumkunsten en verzorgen het aanbod aan 

producties en voorstellingen. Van deze kant belicht kan er gesteld worden dat  er vanuit de 

overheid invloed uitgeoefend wordt op de gezelschappen om zich te richten naar het advies 

van de overheid. Hierbij moet benadrukt worden dat de gesubsidieerde gezelschappen niet als 

beleidsuitvoerders pur sang gezien kunnen worden. Een gezelschap wordt allereerst gevormd 

vanuit de gedachte of ideologie dat je als kunstenaar van toegevoegde waarde bent en 

kwalitatief hoogstaande producties kan neerzetten (Van Maanen, 1997). Het blijkt echter niet 

of moeilijk haalbaar om zonder subsidie kwalitatief hoogstaand theater te kunnen maken 
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(ministerie van OC&W, 2007) en dus wenden veel gezelschappen zich richting de overheid 

en vragen zij subsidie aan.  

De subsidie maakt het gezelschap in belangrijke mate afhankelijk van de overheid. Echter, 

ook inkomsten uit andere bronnen zijn belangrijk. Zo ontvangt het dansgezelschap Het 

Nationaal Ballet zowel inkomsten uit de subsidieverstrekking van de landelijke overheid, de 

gemeente Amsterdam en uit eigen vergaring, zoals de kaartverkoop en sponsoring
 
(Jaarboek 

het Ballet, 2007).  

Een uitgebreidere beschrijving van het cultuurbeleid
5
 en hoe er subsidie wordt toegekend 

aan de gezelschappen zal later beschreven worden. Belangrijk voor dit onderzoek is dat er 

door deze afhankelijkheid tussen de overheid en de gezelschappen er grond is om te stellen 

dat de overheid door middel van de subsidieverstrekking invloed uit kan oefenen op de 

gezelschappen. 

 

Over hoe en wat het effect van het beleid op kunstenaars is, hoe het beleid het handelen 

van de cultuursector beïnvloedt, is vanuit verschillende invalshoeken literatuur bekend. De 

cultureel economische invalshoek kijkt voornamelijk naar de keuze die kunstenaars hebben en 

de kostenbaten afweging die zij hierbij maken om wel of niet voor subsidie te kiezen (Frey, 

2002; Rengers et al, 2001). Een meer sociologische invalshoek geeft Becker (1986) door te 

wijzen op de context en de samenleving die invloed heeft op het ontstaan van het kunstwerk
6
. 

Echter, de invloed die expliciet uitgaat van de overheid en haar subsidiebeleid blijft hier 

onderbelicht. Het beleidsuitvoeringmodel van Torenvlied (1996) kan hier duidelijkheid 

geven. 

Hoewel het accent in dit onderzoek ligt bij de invloed van de overheid op het handelen van 

de gezelschappen is het voor het verklaren van de mate van talentontwikkeling bij de 

gezelschappen ook nodig om naar de context te kijken en wat nu, naast de invloed vanuit de 

overheid, nog meer van invloed is op talentontwikkeling bij de gezelschappen. Hiervoor 

worden cultureel economische theorieën gebruikt, aangevuld door het diamantmodel van 

Becker (1986), maar ook Bourdieu heeft hier een aantal belangrijke theorieën over gevormd 

in zijn werk De regels van de kunst (1994).  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

5
 Een verdere beschrijving wordt gegeven in het supplement van deze thesis: Het huidige cultuurbeleid. 

6
 Zie hier ook het supplement bij deze thesis: Sociologie en kunst. 
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Er zal nu eerst worden ingaan op wat invloed heeft op talentontwikkeling bij de 

gezelschappen binnen de podiumkunsten, waarna dit toegespitst wordt op hoe de 

subsidieverstrekking deze factoren beïnvloedt. 

F1;-!"+8$,&-$(-D*8,"D$"D09AA,89")-

Een aantal interne en externe factoren hebben invloed op de mate van talentontwikkeling bij 

de gezelschappen binnen de podiumkunsten. Een kort schematisch overzicht is weergegeven 

in figuur 1 (zie bijlage).  

In de bredere context zijn bij het ontwikkelen van talent een aantal factoren van belang. In 

algemene zin is het belangrijk dat de risico’s en blokkades zoveel mogelijk worden 

weggenomen om zo meer ruimte te maken voor talent om zich te ontplooien en de motivatie 

bij het talent te vergroten. Dus bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de benodigde 

productionele voorzieningen en het intensief begeleiden van het talent (Verheijden, 2009). 

Verder worden er in de literatuur een aantal specifieke factoren genoemd die zowel invloed 

hebben op de vraag naar talent als ook de ontwikkeling van talent (Blom et al., 2006; vom 

Bruch, 2007; Netwerk CS, 2007; Tassel-Baska, 1998).  

!"&(1"()4%5&#1(")

Wanneer deze factoren toegepast worden op hoe gezelschappen binnen de podiumkunsten 

talentontwikkeling vormgeven dan onderscheiden zich de volgende zes factoren.  

Het talent zal ten eerste ruimte moeten krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en zal 

hierbij ook de middelen ter beschikking moeten krijgen. Dit kunnen we vertalen naar het 

beschikbaar stellen van facilitaire middelen of personele diensten, zoals acteurs en dansers 

om mee te werken. Om deze middelen ter beschikking te stellen, is het nodig dat dit mogelijk 

is door genoeg budget beschikbaar te stellen en voor het talent tijd vrij te maken.  

Voor de begeleiding van het talent is de personele bezetting ook belangrijk. Hoe meer 

personeel er aanwezig is bij het gezelschap, hoe meer tijd er in talentontwikkeling kan worden 

gestopt.  

Het talent kan verder ook ruimte gegeven worden op het podium, dat wil zeggen dat het 

werk van het talent ook daadwerkelijk voor publiek komt te staan. Dit brengt voor het 

gezelschap risico’s met zich mee, omdat een nieuw talent nog onervaren is en er om die reden 

meer kans is dat er fouten worden gemaakt. Aan de andere kant kan het talent ook lovend 

worden ontvangen, met positieve reacties voor het gezelschap zelf als gevolg. Het gezelschap 

maakt bij het ontwikkelen van talent een kostenbaten afweging.  
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Een volgende factor die van invloed is op de talentontwikkeling is hoeveel artistieke 

vrijheid een talent krijgt. In hoeverre wordt het talent actief betrokken bij het gezelschap en de 

producties en hoe wordt de begeleiding vorm gegeven binnen het gezelschap. DiMaggio en 

Stenberg (1985) bepleiten dat hier de missie en artistieke vrijheid van invloed is. Hoe meer 

artistieke vrijheid er binnen het gezelschap heerst, hoe meer innovatie en vernieuwing, hoe 

meer ruimte het talent krijgt om de eigen weg te volgen. Een grotere vrijheid bij het talent 

brengt wederom voor het gezelschap wel een groter risico op mislukking met zich mee.  

Een laatste factor die van invloed is op de talentontwikkeling bij gezelschappen is de vraag 

naar vernieuwing, de vraag naar nieuw talent vanuit het gezelschap zelf. Zoals eerder 

beschreven is de mate van vernieuwing een lastig en veel omvattend begrip. Belangrijk is hier 

dat de vraag naar vernieuwing er toe kan leiden dat talentontwikkeling een grotere prioriteit 

krijgt binnen het gezelschap waardoor het gezelschap er eerder voor zal kiezen om meer aan 

talentontwikkeling te doen. 

67&(1"()4%5&#1(")

Vanuit de gedachte dat kunst geschapen wordt door de context van maatschappij, kunstenaar, 

distributeurs en publiek (Becker, 1984), is het ook belangrijk om naar de context van de 

gezelschappen te kijken. Daarbij te focussen op wat van invloed is op talentontwikkeling van 

buiten het gezelschap. Eerder werd de invloed die uitgaat van die context op het product zelf 

en de mate van vernieuwing bij de gezelschappen beschreven. Concreet voor 

talentontwikkeling is het natuurlijk niet mogelijk talent aan te trekken en te ontwikkelen 

zonder aanwezig talent. Vandaar dat een drietal factoren worden onderscheiden die van buiten 

het gezelschap invloed uitoefenen op het aantrekken van talent en de talentontwikkeling bij de 

gezelschappen.  

Een eerste factor is dat er genoeg talent beschikbaar moet zijn dat ook bij het gezelschap 

terecht wil komen. Dit blijkt nog niet altijd zo makkelijk, aangezien jong talent vaak voor zich 

zelf wil beginnen (Netwerk CS, 2007). Een tweede factor, de aansluiting van het talent op het 

professionele veld, is van invloed op hoeveel tijd en energie het gezelschap in het talent steekt 

om het talent te ontwikkelen, waarna het voldoet aan de verwachtingen van het gezelschap 

(van Heuven, 2009). Een laatste factor die van invloed kan zijn is het overheidsbeleid 

(ministerie van OC&W, 2007; Raad voor Cultuur, 2007). Deze invloed vanuit de overheid, 

anders dan het verstrekken van subsidie, zal vanuit het theoretische beleidsuitvoeringmodel 

van Torenvlied (1997) worden beschreven in paragraaf 3.3. 
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De belangrijkste manier waarop de overheid invloed probeert uit te oefenen op het 

podiumkunstenlandschap is via het verstrekken van subsidie (Ministerie van OC&W, 2007; 

Kuypers, 1999; Boekman, 1939; Boekmanstichting, 2007). Deze manier van invloed 

uitoefenen werkt via de subsidieverstrekking door op het handelen van de gezelschappen. De 

hoeveelheid subsidie dat een gezelschap ontvangt van de overheid of van het NFPK+ is 

bepalend voor een aantal factoren die invloed hebben op de mate van talentontwikkeling bij 

de gezelschappen.  

Deze factoren zijn de personele bezetting, de hoogte van het beschikbare budget, de 

kostenbaten afweging en de vraag naar vernieuwing en innovatie. Wanneer een gezelschap 

meer inkomsten vergaart, kan het meer activiteiten ontplooien naast de core-business. Dit 

betreffen vaak de producties ter uitvoering voor een publiek. Gezelschappen binnen de 

podiumkunsten geven aan dat wanneer het budget terugloopt, talentontwikkeling een van de 

eerste dingen is die ze laten vallen en er dus meer gefocust wordt op de theaterproducties zelf 

(Zeilinga, 2008). Hoewel de hoogte van het subsidiebedrag een negatieve invloed heeft op de 

vraag naar innovatie, is de verwachting dat dit effect afgezwakt zal zijn door het directe effect 

van de subsidieverstrekking.  

 

Met betrekking tot de beschrijvende vraag kan de volgende hypothese (1) gevormd worden: 

 

Gesubsidieerde gezelschappen binnen de podiumkunsten hebben een actievere houding ten 

opzichte van talentontwikkeling dan niet-gesubsidieerde gezelschappen. 

-

F1F-S,D-,==,LD-+*"-'%?'9&9,+,/'D/,AA9")-

Nu de factoren geschetst zijn die van invloed zijn op talentontwikkeling, kan er dieper worden 

ingaan op het effect van de subsidieverstrekking op de talentontwikkeling bij de 

gezelschappen en hoe dit verklaard kan worden. Naast de invloed vanuit het verstrekken van 

de subsidie heeft de overheid los van de subsidieverstrekking invloed op de gezelschappen. 

Deze directe invloed, door actief contact te hebben met gezelschappen, zou verklaard kunnen 

worden door gebruik te maken van het beleidsuitvoeringmodel (Torenvlied, 1996). 

Torenvlied ontwikkelt in zijn boek Besluiten in uitvoering (1996) een overkoepelend 

uitvoeringsmodel, waarbij vijf uitvoeringsmodellen worden gecombineerd tot een 
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overkoepelend geheel.  Dit model gaat er vanuit dat de beleidsuitvoerders een weloverwogen 

keuze maken tussen hun eigen beleidsvoorkeur en de beleidspunten die zij van de 

beleidsmakers opgelegd krijgen. Hier komt een beleidsalternatief uit dat, door de 

verschillende voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen, voor de beleidsuitvoerders het ideale 

alternatief is, maar in belangrijke mate af kan wijken van de beleidspunten die de 

beleidsmakers hebben opgesteld.  

In het overkoepelend uitvoeringsmodel van Torenvlied (1996) worden een aantal 

variabelen onderscheiden die van invloed zijn op de beleidsafwijking van de 

beleidsuitvoerder. De variabelen zullen kort worden behandeld, waarbij ze steeds toepast 

worden op de relatie tussen de gezelschappen binnen de podiumkunsten en de beleidsmakers. 

Hierop volgend worden telkens deelhypothesen geformuleerd. Na deze theoretische 

beschrijving worden de deelhypothesen samengevoegd in een overkoepelende hypothese met 

betrekking tot de verklarende vraag. In figuur 2 in de bijlage is de werking van het 

overkoepelend uitvoeringsmodel schematisch weergegeven. 

 

De eerste variabele is de beleidsafwijking van de beleidsuitvoerder. Dit is het verschil 

tussen de beleidsdoelstelling van de beleidsmaker en het beleid zoals dat uitgevoerd wordt 

door de uitvoerende instantie. In het algemeen wil de beleidsmaker dat het beleid zoals dat is 

opgesteld, zoveel mogelijk tot op de letter wordt uitgevoerd, zodat het beleid ook het 

verwachte effect heeft. Voor de culturele sector behoeft dit enige nuancering, omdat de 

beleidsmaker niet zo strikt is. Een beleidsuitvoerder gaat in eerste instantie uit van dit beleid 

zoals hem dat wordt opgelegd door de beleidsmaker, maar heeft zo zijn eigen ideeën over het 

gewenste effect of hoe het gewenste effect bereikt kan worden. De beleidsuitvoerder zal 

hierop, afhankelijk van de hieronder behandelde variabelen, afwijken van het beleid.  

Toegepast op dit onderzoek gaat het hier om een beleidsafwijking rond de mate van 

talentontwikkeling bij de gezelschappen. De beleidsmakers willen dat gezelschappen ruimte 

geven aan nieuw talent, talent toelaten en talent helpen ontwikkelen (Ministerie van OC&W, 

2007). Afhankelijk van hoe de gezelschappen hier tegenover staan zullen zij meer of juist 

minder aan talentontwikkeling gaan doen.  

Voorafgaand aan deze beleidsafwijking is er een prikkel tot afwijken nodig, deze wordt in 

directe zin beïnvloed door ‘het verschil in het politiek besluit en de beleidspositie van de 

uitvoerder’ (Torenvlied, 1996). Een verschil in overeenstemming tussen de gezelschappen en 

de overheid, tussen de beleidsuitvoerders en de beleidsmakers, in wat de gevaren koers is en 
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wat voor maatregelen er genomen moeten worden. Dit kan inhouden dat er een groot verschil 

is in het belang dat aan nieuw talent en talentontwikkeling wordt gehecht tussen de 

beleidsmaker en de beleidsuitvoerder. 

 

Wat beïnvloedt nu de prikkel tot afwijken? Allereerst beschrijft Torenvlied (1996) de eigen 

speelruimte; hoe meer speelruimte een gezelschap heeft, hoe groter de prikkel tot afwijken is. 

Deze speelruimte is voor elk gezelschap verschillend en afhankelijk van de verhouding tussen 

het belang dat aan het beleid wordt toegedicht en de controlegevoeligheid bij het betreffende 

gezelschap. Het belang dat een beleidsuitvoerder heeft bij een beleidsbeslissing is bepalend 

voor hoeveel energie een uitvoerende instantie in de uitvoering van het beleid steekt om al 

dan niet de eigen beleidspositie na te streven. Toegepast op de relatie tussen gezelschappen en 

de beleidsmakers, gaat het hier om het belang dat door gezelschappen wordt toegedicht aan 

talentontwikkeling ten opzichte van de andere activiteiten die het gezelschap heeft. Hierop 

volgend, luidt de eerste deelhypothese: 

 

2a. Hoe groter het belang dat een gezelschap hecht aan talentontwikkeling, hoe meer er 

aan talentontwikkeling zal worden gedaan. 

De andere variabele die de eigen speelruimte van de gezelschappen beïnvloedt, is de 

(individuele) controlegevoeligheid. De controlegevoeligheid van de gezelschappen is de mate 

waarin de afzonderlijke gezelschappen gevoelig menen te zijn voor controle en ze een grotere 

kans denken te lopen op sanctionering (Torenvlied, 1996). Deze inschatting van de 

gevoeligheid is voor elk gezelschap verschillend, omdat elke gezelschap zijn eigen specifieke 

ruimte heeft in het podiumkunstenlandschap. Het ene gezelschap zal daarom meer zichtbaar 

zijn dan het andere. Bijvoorbeeld doordat het ene gezelschap zijn producties door het hele 

land opvoert en de ander een stadsgezelschap is die zijn producties in een specifiek theater 

uitvoert met een beperkte spreiding. Hieruit volgt de tweede deelhypothese: 

 

2b.  Hoe groter de controlegevoeligheid bij een gezelschap, hoe meer invloed de overheid 

heeft, hoe meer er aan talentontwikkeling wordt gedaan. 

Naast het individuele belang en de controlegevoeligheid van een gezelschap, is er los van 

het beleidsuitvoeringmodel van Torenvlied (1996), nog een variabele die voor elk gezelschap 

verschilt.  
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Dit is de afhankelijkheid van de verstrekte subsidie, in hoeverre een gezelschap van zijn 

inkomsten afhankelijk is van de subsidie als inkomstenbron. De derde deelhypothese luidt: 

 

2c. Hoe groter de afhankelijkheid een gezelschap over de subsidietoekenning, hoe meer 

invloed de overheid heeft, specifiek voor talentontwikkeling binnen het gezelschap. 

Van invloed op het effect van de eigen speelruimte op de prikkel tot afwijking is de 

reputatiegevoeligheid (Torenvlied, 1996). Torenvlied stelt dat er van de beleidsuitvoerders 

verwacht wordt dat zij het beleid zoals opgesteld zo precies mogelijk uitvoeren. Wanneer dit 

niet wordt gedaan en dus een grote beleidsafwijking kennen, heeft dit negatieve gevolgen 

voor de reputatie die de beleidsuitvoerder heeft. De beleidsmaker zal minder vertrouwen 

hebben in de uitvoering en kan de beleidsuitvoerder sancties opleggen, waarbij de 

beleidsuitvoerder gekort kan worden op zijn inkomsten of afgestoten kan worden. Ook dit 

behoeft enige nuancering wanneer dit toegepast wordt op de culturele sector. De 

gezelschappen binnen de podiumkunsten weten wat er van hen verwacht wordt, wat de 

uitgangspunten van het beleid zijn, maar zullen zich hier niet altijd aan houden. Zij zouden 

hierdoor reputatieverlies kunnen oplopen, afhankelijk van hoe de kans om gesanctioneerd te 

worden, wordt ingeschat en afhankelijk van hoe gevoelig de gezelschappen zijn voor 

reputatieverlies. De reputatie van een gezelschap is afhankelijk van wat andere instanties en 

personen van de instantie of het gezelschap vindt. De reputatie is afhankelijk van hoe de 

kwaliteit beoordeeld wordt (Alexander, 2003). Binnen de podiumkunsten is reputatie in deze 

zin erg belangrijk. Afhankelijk van hoe de Raad voor Cultuur of het Nederlands Fonds voor 

Podiumkunsten+ (NFPK+) over een gezelschap oordeelt, ontvangt het gezelschap een 

bepaalde hoeveelheid subsidie. Hierbij is de kwaliteit van de producties die het gezelschap 

neerzet het belangrijkste criterium (Raad voor Cultuur, 2007).  

De subsidieverstrekkende instanties proberen de reputatiegevoeligheid bij gezelschappen 

te vergroten door het afdwingen van loyaliteit (Torenvlied, 1996). Deze loyaliteit wordt 

afgedwongen door het toepassen van selectie, sancties en bureaucratische controle. Deze drie 

variabelen zijn direct aan te wijzen bij het toekennen van de subsidie door het ministerie van 

OC&W en het NFPK+. De twee subsidieverstrekkende instanties passen selecties toe in de 

zin van dat zij bepalen welke gezelschappen subsidie krijgen. Er is namelijk geen ruimte om 

elk gezelschap de hoeveelheid subsidie te verstrekken waar het om vraagt. De twee instanties 

passen ook verschillende sancties toe wanneer een gezelschap niet voldoet aan de 
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verwachtingen en te kort schiet in bijvoorbeeld de kwaliteit. Deze sanctie kan zowel het 

korten op de subsidie als een meer informeel gesprek zijn, waar het gezelschap om uitleg 

wordt gevraagd (Raad voor Cultuur, 2007).  

De derde variabele die de reputatiegevoeligheid bij gezelschappen vergroot is de 

bureaucratische controle. Deze controle bestaat voornamelijk uit het schriftelijk rapporteren 

van de activiteiten en behaalde resultaten van de gezelschappen aan het ministerie van 

OC&W of het NFPK+. Volgend op deze bespreking, luidt de vierde deelhypothese: 

 

2d. Hoe meer controle de overheid uitvoert, hoe meer invloed vanuit de overheid, 

specifiek voor talentontwikkeling binnen het gezelschap. 

Bij het bepalen van de  reputatiegevoeligheid is nog een variabele van invloed, die ingaat 

op hoe zeker een gezelschap is van zijn reputatie. Dit heeft te maken met welke ‘status’ een 

gezelschap heeft binnen het podiumkunstenlandschap. Om een voorbeeld te geven, het 

Nederlands Danstheater (NDT) heeft een lange geschiedenis en is qua kwaliteit een van de 

meest gerespecteerde dansgezelschappen in Nederland (OC&W, 2007). Dit gezelschap is dan 

ook redelijk zeker van zijn reputatie en kan vrij constant zijn in de kwaliteit van de 

producties, waardoor het gezelschap er ook vanuit kan gaan dat het subsidie ontvangt. Veel 

kleinere en jongere gezelschappen zullen het zonder deze reputatie moeten doen en zijn er dan 

ook veel minder zeker van of ze subsidie krijgen. De onzekerheid over het wel of niet 

verkrijgen van subsidie maakt een gezelschap dan ook veel gevoeliger voor de reputatie. 

Hieruit volgt de vijfde deelhypothese:  

 

2e. Hoe groter de onzekerheid bij een gezelschap over de subsidietoekenning, hoe meer 

invloed de overheid heeft, specifiek voor talentontwikkeling binnen het gezelschap. 

Het laatste punt dat Torenvlied (1996) in zijn overkoepelend uitvoeringsmodel beschrijft is 

de tolerantie op afwijkingen. Deze variabele is afhankelijk van de spreiding in beleidsposities 

bij de beleidsmakers en ook in hoeverre de gestelde criteria als strikt worden ervaren. Hoewel 

deze variabele in de studie van Torenvlied niet significant bleek te zijn, wordt deze variabele 

in dit onderzoek wel meegenomen, omdat er in de literatuur aanleiding toe is dat de tolerantie 

op afwijkingen van belang is bij het verklaren van de beleidsafwijking bij gezelschappen 

binnen de podiumkunsten (Kuypers, 1999; 2007). Torenvlied (1996) stelt dat hoe meer 

onenigheid er tussen de beleidsmakers is over de doelstelling van het beleid, hoe meer de 
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beleidsuitvoerders dit zullen aangrijpen om hun eigen beleidsvoorkeuren uit te voeren. Bij de 

gezelschappen binnen de podiumkunsten kunnen we een soortgelijk mechanisme verwachten. 

Er wordt hier echter niet de waargenomen spreiding in de beleidposities van de beleidsmakers 

bedoeld, maar de mate waarin het beleid als strikt wordt ervaren; de mate waarin de 

gezelschappen ruimte ervaren om hun eigen invulling te geven aan de beleidsdoelstellingen. 

De zesde en laatste deelhypothese die hier op volgt, luidt: 

 

2f. Hoe strikter de overheidscriteria, met betrekking tot talentontwikkeling, hoe meer 

invloed vanuit de overheid, specifiek voor talentontwikkeling binnen het gezelschap. 

Kuypers (1999) stelt bijvoorbeeld dat de overheid de neiging heeft om strikte criteria op te 

stellen naarmate de overheid het idee heeft dat de gezelschappen meer bijgestuurd dienen te 

worden. Is dit niet het geval, dan komt er opvallend meer ademruimte voor de gezelschappen 

om naar eigen inzicht invulling te geven aan de beleidsdoelstellingen. Deze ruimte is 

bepalend voor de aanwezige tolerantie die er is op het afwijken van de beleidsdoelstellingen 

en de criteria met betrekking tot de  subsidieverstrekking. De eigen speelruimte heeft een 

negatieve invloed op de tolerantie om af te wijken van de overheidscriteria. De redenering 

hierachter is dat gezelschappen die een grote eigen speelruimte hebben, toch al deze ruimte 

benutten, of deze er nu wel of geen sprake is van strikte criteria vanuit de overheid.  

 

De verwachting is niet alleen dat de overheid door middel van het verstrekken van subsidie 

invloed uitoefent zoals beschreven in hypothese 1, maar ook dat de invloed vanuit de 

overheid verklaard kan worden vanuit de relatie tussen overheid en de gezelschappen. Deze 

kan in kaart worden gebracht door gebruik te maken van het beleidsuitvoeringmodel van 

Torenvlied (1996).  

De hypothese (2) die hierop wordt gevormd, luidt: 

 

Het effect van de subsidieverstrekking is dat gesubsidieerde gezelschappen talentontwikkeling 

een centralere plek geven binnen hun gezelschap. Dit effect van de subsidieverstrekking wordt 

groter naarmate het gezelschap meer subsidie ontvangt.  
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De onderzoeksmethode van dit onderzoek is het verzamelen van data door middel van 

kwalitatieve interviews. Waar van toepassing, is deze data vervolgens aangevuld met 

schriftelijke achtergrondinformatie over het cultuurbeleid. 

 

De kwalitatieve onderzoeksmethode bestaat uit interviews met overwegend de artistiek 

leiders van de gezelschappen binnen de podiumkunsten, als mede met beleidsmedewerkers en 

secretarissen bij de Raad voor Cultuur en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten 

(NFPK+) die verantwoordelijk zijn voor de vormgeving en uitvoering van het 

overheidsbeleid. Al deze interviews zijn afgenomen in de periode van april tot juni 2009.  

Er is gekozen voor het afnemen van interviews omdat het podiumkunstenlandschap een 

breed en divers veld is, waarbij elk gezelschap zijn eigen accenten legt in het soort producties 

dat het maakt, maar ook in het gevoerde beleid binnen het gezelschap en de kijk op de rol van 

kunst. Zo kan er een gezelschap zijn dat juist in ‘avant-gardistische’ stijl theater maakt, maar 

daarnaast ook diverse educatie programma’s ontwikkeld voor basisscholen. Een ander, veel 

kleiner, gezelschap kan zich juist weer enkel richten op toegankelijk belevingstheater, waar 

het publiek een duidelijke actieve rol in speelt. Anders dan bijvoorbeeld een enquête, lijkt een 

interview om deze redenen de beste onderzoeksmethode, omdat er dan juist ruimte is voor de 

eigenschappen en opvattingen van elk individueel gezelschap. 

Bij de voorbereiding van dit onderzoek, bleek niet alleen dat het professionele veld zeer 

divers was, maar ook dat talentontwikkeling op vele manieren werd vormgegeven. Zowel bij 

de gezelschappen binnen de podiumkunsten zelf (waar het accent van dit onderzoek op ligt), 

als buiten de gezelschappen. Een interview met de artistiek leider maakt het mogelijk om 

duidelijk en gericht in te gaan op talentontwikkeling bij de gezelschappen zelf en wat hier op 

van invloed is. Een laatste reden voor het houden van interviews is dat er in dit onderzoek 

gekeken wordt naar de beleving van de artistiek leiders in hun kijk naar de overheid.  

9(2(5&'()

De selectie van de gezelschappen voor dit onderzoek is via een doelgerichte 

steekproeftrekking gedaan. Hierbij is er gekeken naar de grootte en de historie van het 

gezelschap en de subsidieverstrekking. Hieronder wordt verstaan of een gezelschap wel of 

niet behoort tot de basisinfrastructuur en hoeveel subsidie het gezelschap heeft ontvangen. 

Het streven was om een zo representatief mogelijke onderzoeksgroep samen te stellen.  
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De interviews zijn gehouden door middel van een semigestructureerde vragenlijst
7
. Hierbij is 

er inleidend aan het interview, het onderwerp van het onderzoek, alsmede de invulling van de 

belangrijkste begrippen uiteengezet. Hierdoor kon er worden voorkomen dat er tijdens het 

interview verwarring ontstond over de vragen. Om te zorgen dat op elk topic daadwerkelijk 

een antwoord kon worden gegeven, werd er een checklist afgewerkt waarbij de twee schema’s 

zoals deze in figuur 1 en 2 (zie bijlage) zijn weergegeven, ingevuld konden worden. Op deze 

manier werd er voor gezorgd dat elk topic ter sprake kwam en dat er geen spraakverwarring 

ontstond over de gehanteerde begrippen. Om er voor te zorgen dat de antwoorden ook de 

werkelijkheid dekten, werden er wanneer mogelijk open vragen gesteld. De antwoorden 

werden samenvattend teruggekoppeld aan de geïnterviewde. 

Elk interview duurde ongeveer zestig minuten en bestreek drie onderdelen. Het eerste deel 

ging in op de kenmerken van het gezelschap zelf, vervolgens kwam de mate van 

talentontwikkeling aan de orde en als laatste werd de relatie met de overheid en de werking 

van het beleid vanuit het gezichtspunt van het gezelschap zelf behandeld.  

Om inzicht te krijgen in de werking van het beleid, was het nodig om zowel de 

gezelschappen als ook de beleidsmakers in de het onderzoek mee te nemen. Hiervoor werd op 

een zelfde manier als bij de artistiek leider een interview afgenomen, waarbij er eveneens 

gewerkt werd met een topiclijst
8
. Deze interviews gaven inzicht in achterliggende motivaties 

en assumpties die ten grondslag lagen aan het beleid.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

7
 Zie bijlage 2, p. 66. 

8
 Zie bijlage 2, p. 68.&
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In de definiëring voorafgaand aan het theoretische gedeelte is er al uitgebreid stil gestaan bij 

de begrippen talent, talentontwikkeling, de podiumkunsten, innovatie en vernieuwing en 

kwaliteit. Dit geeft al enige richting aan het onderzoek en aan de nu volgende 

operationalisering, waarin concreet verantwoord wordt hoe de gebruikte begrippen verwerkt 

zijn tot bruikbare onderzoeksvariabelen. 

 

Allereerst het aanwezige talent bij de gezelschappen. Hiervoor is concreet gekeken naar 

hoeveel talent er bij het gezelschap aanwezig is, geoperationaliseerd als nieuw/ jong 

(top)talent dat betrekkelijk onervaren in de afgelopen twee jaar bij een professioneel 

gezelschap terecht is gekomen.  

Naast deze vraag werd er ook gevraagd naar wat het belang van talent is.  

Samenhangend met de hoeveelheid nieuw talent bij een gezelschap is de mate van 

talentontwikkeling.  

Een factor die hier direct op van invloed is, is het budget en de inkomsten dat het gezelschap 

heeft.  

Het budget is ook van invloed op de hoeveelheid mankracht dat een gezelschap heeft en of er 

personen zijn bij het gezelschap die zich meer op het ontwikkelen van het talent kunnen 

richten.  

Een volgende variabele die vanuit het gezelschap zelf invloed heeft op de mate van 

talentontwikkeling bij het gezelschap is welke plek talent krijgt binnen het gezelschap.  

Dit wordt onder de noemer geschaard van de mate waarin er een open cultuur binnen een 

gezelschap heerst, in hoeverre een gezelschap dus openstaat voor nieuw talent en de daarmee 

gepaard gaande nieuwe invloeden op het gezelschap. 

Deze drie variabelen vallen samen onder de kostenbaten-afweging dat een gezelschap 

maakt bij het aantrekken en ontwikkelen van talent.  

 

De invloeden van buiten het gezelschap op de mate van talentontwikkeling komen in drie 

variabelen naar voren.  

Ten eerste of het talent aansluit bij de behoeften van het gezelschap.  

Ten tweede of er genoeg talent beschikbaar is.  

En als laatste is er gevraagd naar het overheidsbeleid, welke is geoperationaliseerd door de 
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variabelen te gebruiken van het beleidsuitvoeringmodel (Torenvlied, 1996). 

De eerste variabele vanuit het beleidsuitvoeringmodel is het verschil in overeenstemming 

in de uitgangspunten tussen de gezelschappen en de overheidsinstanties. Hierbij is er 

gevraagd naar in hoeverre het gezelschap het met de beleidspunten eens is die door de 

overheidsinstanties zijn opgesteld en in hoeverre er naar de criteria gekeken wordt bij het 

opstellen van de eigen doelstellingen. Een tweetal controlevariabelen die hierbij van belang 

zijn, is in hoeverre er bij de gezelschappen vertrouwen is. Enerzijds vertrouwen in de 

beleidsmaker, anderzijds vertrouwen in de beoordeling van de subsidieaanvragen door de 

betreffende commissies.  

Een variabele dat van invloed is op de tolerantie op afwijkingen is de ondervonden 

overheidscriteria. de mate waarin de overheid criteria opstelt met betrekking tot 

talentontwikkeling waaraan de gezelschappen moeten voldoen en in hoeverre de 

gezelschappen deze als strikt ervaren.  

Voor het in kaart brengen van de eigen speelruimte is er gevraagd naar de ondervonden 

controle vanuit de subsidieverstrekkende instanties, de afhankelijkheid van de ontvangen 

subsidie en als laatste naar het belang dat een gezelschap aan talentontwikkeling hecht.  

Om inzicht te krijgen in de reputatiegevoeligheid van een gezelschap is er gevraagd naar 

de onderzekerheid die het gezelschap ervaart over de subsidieverstrekking.  

Gelijk voor al de gezelschappen binnen de podiumkunsten is de selectie, de sancties die 

opgelegd kunnen worden en de bureaucratische controle, welke beantwoord worden door de 

interviews met de overheidsinstanties. 

;#"&1#2($%1'%*(2(")

De controlevariabelen die inzicht geven in hoe de gezelschappen tegen over het 

overheidsbeleid en de werking van de overheidinstanties staan, gaan in op wat volgens het 

gezelschap de rol van de overheid is en hoe zij deze ervaren. Daarbij is er ook ingegaan op of 

de overheidsinstanties zoals de Raad voor Cultuur en het NFPK+ bepalende instanties zijn 

voor het vormgeven van de cultuursector en in hoeverre de gezelschappen gezien kunnen 

worden als beleidsuitvoerders.  

De algemene controlevariabelen zijn achtereenvolgens: de kunstdiscipline (dans-, theater- 

of muziektheater), de grootte van het gezelschap en heeft het daarbij een vast ensemble of 

tableau. Hierbij is er naast de hoeveelheid subsidie die het gezelschap ontvangt van het 

NFPK+ of het ministerie over de periode 2009-2012, ook gekeken naar of het gezelschap 

subsidie heeft ontvangen in de voorgaande periode 2006-2009.  
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Tabel 1 geeft het aantal geïnterviewde gezelschappen weer, waarbij ze ingedeeld zijn naar 

discipline en of ze gesubsidieerd zijn in zowel de periode 2006-2009 als 2009-2012 door het 

ministerie van OC&W, behorende tot de basisinfrastructuur (BIS), of het NFPK+, of dat ze 

geen subsidie ontvingen. Het cijfer staat voor het aantal interviews dat is afgenomen in de 

betreffende sector. Achter het cijfer staat tussenhaakjes het totaal aantal gezelschappen in de 

betreffende sector. 

B0,#)ACDAE#5A00-50)A(#F-5#$"&#6'#A(#.#)*/%011#-DAA

 BIS  Gesubsidieerd 

door NFPK+ 

 Niet 

gesubsidieerd 

door NFPK+ 

 

Periode (jaar) 2006-2009 2009-2012 2006-2009 2009-2012 2006-2009 2009-2012 

Dans 6 6 (7) 5 3 (6) 1   3 (9) 

Theater 3 3 (9) 5   4 (20) 4 5 (19) 

Muziektheater 0 0 (3) 1 1 (3) 1   1 (7) 

Totaal  9 (19)   8 (29)  9 (35) 

Indeling naar kunstdiscipline en subsidieverstrekking; tussen haakjes het totaal aantal gezelschappen in de sector. 

 

Van de gezelschappen die binnen de onderzoeksgroep vielen hebben er 83 een aanvraag 

ingediend bij het ministerie van OC&W of het NFPK+. Omdat de periode van de 

dataverzameling beperkt was, zijn van deze 83 gezelschappen er 54 gezelschappen random 

benaderd. Daarvan werden er 26 gezelschappen bereid gevonden om aan het onderzoek mee 

te doen. Van de 54 gezelschappen gaven er drie aan het te druk te hebben. De 26 interviews 

met de gezelschappen vonden plaats met de artistiek leiders. In een aantal gevallen was hier 

op verzoek van het gezelschap zelf ook de algemeen directeur of de zakelijk leider bij. In drie 

gevallen is het interview niet afgenomen met de artistiek leider, maar met respectievelijk de 

zakelijk leider, de algemeen directeur en een lid van het artistieke team. 

Naast deze interviews zijn er zes interviews afgenomen met de subsidieverstrekkende 

instanties: een dubbelinterview bij het ministerie van OC&W, twee interviews met de 

secretarissen van de commissies Dans en Theater bij Raad voor Cultuur en drie interviews 

met de secretarissen van de commissies Dans, Theater en Muziektheater bij NFPK+. 
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De interviews geven een goed inzicht op wat er aan talentontwikkeling wordt gedaan en hoe 

de subsidieverstrekking aan gezelschappen binnen de podiumkunsten in zijn werk gaat. 

Achtereenvolgens zullen hier de drie deelvragen worden beantwoord, waarna duidelijk kan 

worden gemaakt of er een verschil zit in de mate van talentontwikkeling tussen 

gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde gezelschappen. De resultaten zullen steeds per topic 

worden behandeld, waarna deze worden samengevoegd om tot een conclusie te komen. In 

tabel 2 in de bijlage is een overzicht van de beschrijvende resultaten weer gegeven. 

<((2$1%%8)=>)?(2/()4%5&#1(")*(@"$2#(+(")&%2("&#"&:'//(2'"8A)

Om antwoord te geven op de vraag welke factoren van invloed zijn op talentontwikkeling bij 

gezelschappen, is er gekeken naar wat de gezelschappen aangeven wat nodig is om 

talentontwikkeling binnen het gezelschap vorm te geven. Vanuit de theorie zijn reeds de 

factoren beschreven, waarvan er in de interviews ook een aantal naar voren komen. 

Belang van talent 

Uit de analyse van de resultaten komt naar voren dat de mate van talentontwikkeling  

allereerst afhangt van hoeveel belang een gezelschap aan nieuw talent hecht. Van de acht 

gezelschappen die door het NFPK+ gesubsidieerd worden zien zeven gezelschappen het 

belang van nieuw talent in. Een theatergezelschap geeft aan: “Nieuwe gezichten zijn voor het 

gezelschap van fundamenteel belang wil het gezelschap niet in de eigen sop gaar koken”. 

Nieuw en jong talent vraag naar het waarom en de noodzaak van dingen. Ook een andere 

respondent stelt dat “jong talent zorgt voor een positieve concurrentie binnen het gezelschap 

zelf”. Van de dansgezelschappen geeft een repondent aan dat het niet enkel voor de artistieke 

ontwikkeling maar dat talentontwikkeling ook een verantwoordelijkheid bij de gezelschappen 

zelf is om te zorgen voor een goede doorstroming. Van de gezelschappen die niet 

gesubsidieerd worden, geven vier van de acht gezelschappen aan het belang van talent niet in 

te zien. Een klein theatergezelschap stelt in dit kader: “Vernieuwing komt van binnenuit, daar 

is niet speciaal jong talent van buiten voor nodig”. Hierbij merkt een respondent wel op dat 

hij “het belangrijk vindt talent een kans te geven”. Opvallend is dat van deze vier 

gezelschappen die talent niet van belang vinden, er geen dansgezelschap bij zit.  

De negen geïnterviewde gezelschappen die behoren tot de BIS zijn elk, ongeacht 

discipline, van mening dat talent en talentontwikkeling belangrijk is. Als reden geven zij 
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hiervoor dat het belangrijk is voor de eigen artistieke ontwikkeling, maar ook om te zorgen 

dat het beste talent bij het gezelschap zelf terecht komt: “In het aantrekken van talent zit 

natuurlijk ook een eigen belang (…) op die manier kan het beste talent geselecteerd worden.” 

Een andere respondent is wat betreft het belang van talent eveneens duidelijk: “Er moet altijd 

beweging zijn binnen de danswereld, omdat dansers op jonge leeftijd beginnen en tot 

maximaal hun 38
e
 doorgaan, dansers hebben daarbij hun top tussen de 19 en 25 jaar”.  

Aansluiting van talent 

Op de vraag of er genoeg talent aanwezig is en of dit ook aansluit bij de eisen van het 

gezelschap, wordt door de gezelschappen een eenduidig antwoord op gegeven. Er is een 

overvloed aan jonge makers, acteurs, dansers en zangers, het talent moet hier alleen uit 

geselecteerd worden. Ed Wubbe van Scapino Ballet geeft aan dat wanneer er een vacature is, 

er zeshonderd aanmeldingen binnen komen. Wel is het zo dat, hoewel dit als vanzelfsprekend 

wordt gezien, het talent ervaring mist. Vier artistiek leiders noemen dit expliciet in het 

interview. Erik Snel: “met te veel jong talent bij het gezelschap, wordt er wel het risico 

gelopen dat de kwaliteit naar beneden wordt gehaald’. Daarbij is het voor het gezelschap 

belangrijk dat er een klik is met het jonge talent. Wanneer deze klik er niet is, wordt het talent 

ook niet bij het gezelschap gehaald. Marc van Warmerdam geeft aan dat er genoeg ruimte is 

voor jonge makers, maar wanneer er vanuit Orkater geen vertrouwen is in de jonge makers, 

zij hiermee ook niet in zee gaan. Dat kan betekenen dat er gedurende een periode geen jonge 

makers bij het gezelschap aanwezig zijn. 

Aantrekken van talent 

Het aantrekken van talent gebeurt op verschillende manieren. Elk van de geïnterviewde 

gezelschappen geeft aan niet enkel gebruik te maken van hun eigen netwerk, maar daarnaast 

ook rond te kijken op kunstvakinstellingen waar ze lesgeven en ze organiseren audities. De 

gezelschappen die behoren tot de BIS, geven daarnaast expliciet aan dat ze ook veel 

voorstellingen en festivals bezoeken. Van de negen gezelschappen die niet gesubsidieerd 

worden, maken zeven gezelschappen, waarvan een dansgezelschap, enkel gebruik van het 

eigen netwerk om talent aan te trekken. 
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Talentontwikkeling 

Bij de gezelschappen die gesubsidieerd worden door het NFPK+ valt op dat elk van de 

gezelschappen aan geeft het ontwikkelen van talent tijdens het maakproces zelf invulling te 

geven. Daarbij wordt jong talent in het diepe gegooid en moet het normaal mee draaien in de 

producties. Een theatergezelschap geeft bijvoorbeeld aan het talent niet intensief te 

begeleiden, maar enkel waar nodig advies te geven, daarbij is het wel afhankelijk van welke 

plek het talent in de productie neemt, hoe groter de rol, hoe meer begeleiding. Drie van deze 

gezelschappen hebben een apart traject opgezet voor het ontwikkelen van talent. Hierbij 

wordt er specifiek ruimte gemaakt voor de jonge maker. Een respondent geeft aan dat in het 

traject ‘de nieuwkomers’ jonge makers de mogelijkheid krijgen om een productie met 

ondersteuning van het gezelschap te maken. Daarbij heeft het talent “de volledige artistieke 

vrijheid”.  

Een gezelschap dat niet (meer) gesubsidieerd wordt maar wel veel aan talentontwikkeling 

doet, verwoordt de gedachte achter het aangeboden traject: “Thinking is in the doing”. Hierbij 

worden jonge choreografen de mogelijkheid gegeven een productie te maken waarbij ze in de 

faciliteiten ondersteund worden door het gezelschap. Hiernaast organiseert het gezelschap ook 

lesprogramma’s en is er voor de dansers zelf ook de mogelijkheid om workshops bij te 

wonen. De acht andere gezelschappen die niet gesubsidieerd worden, beperken zich in hun 

talentontwikkeling veelal tot ‘learning by doing’, tijdens het maakproces zelf.
9 

Wat bij de twee hierboven beschreven gezelschappen het geval is, is in meerdere mate ook 

het geval bij de gezelschappen die behoren tot de BIS. Elk van de negen geïnterviewde 

gezelschappen geeft aan een apart traject voor talentontwikkeling te hebben opgezet, waar 

jong talent al de ruimte en begeleiding krijgt die het nodig heeft. Deze begeleiding is naar 

behoefte en minimaal. De gedachte hierachter is dat “het talent spelenderwijs leert”. Dit 

komt ook naar voren bij een ander theatergezelschap: “Het is juist nodig dat de nieuwe garde 

niet volgens de regels hoeft te werken, maar geheel vrij gelaten wordt in zijn of haar keuze”. 

Daarbij wordt er wel “geschaafd” door het gezelschap. De twee langjarig gesubsidieerde 

gezelschappen spannen wat betreft het ontwikkelen van talent de kroon. Zowel bij het 

Nationale Ballet als ook het Nederlands Dans Theater worden er naast het traject voor het 

ontwikkelen van aanstormend choreografie talent, voor iedere dansers binnen het gezelschap 

lessen aangeboden en de mogelijkheid gegeven om workshops te volgen en een eigen korte 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A&Zie ook: N. vom Bruch (2007). Theaterwerkplaats in beweging. Q4%/8"09)!*&BA[&I24@&SB@&#@A:$AA 
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choreografie te maken waarbij de productionele middelen van het gezelschap zelf ter 

beschikking staan. 

Hoeveel nieuw talent 

De gesubsidieerde gezelschappen hebben over het algemeen meer ruimte voor nieuw talent 

dan de niet gesubsidieerde gezelschappen. Wat hier doorslaggevend is de grootte van het 

gezelschap zelf. Elke van de kleine gezelschappen geef aan voor een tot twee stagiaires 

ruimte te hebben en daarbij onregelmatig ruimte heeft voor jonge talenten. De 

dansgezelschappen zijn wat dat betreft meer open, in dat er meer jonge talenten bij de 

gezelschappen aanwezig zijn. De gezelschappen die niet gesubsidieerd worden hebben 

minder ruimte voor nieuw talent of zijn hier niet specifiek mee bezig. Een groot 

dansgezelschap vormt hier wederom een uitzondering op in dat het zowel een vast ensemble 

heeft als ook veel ruimte voor jonge choreografen en dansers. De gezelschappen in de BIS, 

waarbij weer de dansgezelschappen er boven uit steken, hebben het meeste ruimte voor nieuw 

talent. De langjarige gezelschappen spannen hier wederom de kroon. 

Kostenbaten afweging 

Een laatste samenvattende topic gaat in op de kostenbaten afweging die door de 

gezelschappen gemaakt wordt wat betreft het aantrekken en ontwikkelen van talent. Zes van 

de acht door het NFPK+ gesubsidieerde gezelschappen geven aan de baten hoger te vinden 

dan wat het ontwikkelen van talent kost. Hiervan zijn er drie grote theatergezelschappen en 

drie dansgezelschappen. Een dansgezelschap geeft aan: “de investering betaald zich altijd op 

de een of andere manier terug”. De muziektheatergezelschappen vinden de kosten hoger dan 

de baten. De niet gesubsidieerde gezelschappen zijn overwegend negatiever over de kosten en 

baten. Vier van de negen gesubsidieerde gezelschappen vinden de kosten zwaarder wegen dan 

de baten, waarbij twee andere gezelschappen aangeven op zich wel talentontwikkeling de 

moeite waard te vinden, maar de continuïteit in kwaliteit belangrijker te vinden.  Hoewel 

genuanceerd, is dit risicomijdend gedrag ook terug te zien bij de gezelschappen die behoren 

tot de BIS. Een respondent gaf aan: “zoals het nu is, moet talent dat gespot wordt het ook echt 

zijn”. Het talent moet zich al wel enigszins bewezen hebben wil het talent bij het gezelschap 

terecht kunnen, zeker als het gaat om jonge makers. Daarvoor zijn er vaak gefaseerde 

trajecten ingevoerd, waarbij het talent telkens wanneer het zich voldoende heeft bewezen een 

grotere en risicovollere productie maakt bij het gezelschap. Hierbij geeft een respondent wel 
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aan dat “iedereen zijn eigen fouten moet kunnen maken (…) het is een proces van vallen en 

opstaan, door het te doen”.  

B-00("&'C+0()5#"52-0'()+((2$1%%8)=)

Nu de factoren beschreven zijn, kan er antwoord worden gegeven op wat van invloed is op 

de mate van talentontwikkeling bij de gezelschappen binnen de podiumkunsten. Allereerst 

blijkt dat het belang dat aan het nieuwe talent gehecht wordt, doorslaggevend is in de mate 

van talentontwikkeling. Verder blijkt dat als het aantrekken en ontwikkelen van talent geen 

prioriteit krijgt, er binnen het gezelschap ook niet expliciet aan talentontwikkeling wordt 

gedaan. Een tweede belangrijke factor is dat de grootte van het gezelschap belangrijk is en 

daarmee ook het budget en de hoeveelheid subsidie die het gezelschap ontvangt. 

Talentontwikkeling kost tijd en energie en wanneer een artistiek leider verantwoordelijk is 

voor zowel de producties als ook de artistieke ontwikkeling van het gezelschap, dan blijft er 

weinig tijd over. Juist wanneer er meer (gast-)makers bij het gezelschap aanwezig zijn, kan de 

artistiek leider meer tijd vrijmaken voor het ontdekken, aantrekken en het ontwikkelen van 

talent.  

De mate van talentontwikkeling blijkt ook afhankelijk te zijn in hoeverre een gezelschap 

ruimte geeft aan het talent. De gezelschappen die jonge makers de vrije hand geven, houden 

zich op meerdere vlakken bezig met talentontwikkeling, dan gezelschappen waar een jonge 

maker zich expliciet moet aanpassen aan de cultuur binnen het gezelschap zelf. Een laatste 

factor die vanuit het gezelschap zelf invloed blijkt te hebben op de mate van talent 

ontwikkeling is de kostenbaten afweging. Wanneer het gezelschap aangeeft meer baten te 

ondervinden van het ontwikkelen van talent dan kosten, wordt er door het gezelschap hier ook 

meer prioriteit aan gegeven. Het hangt vervolgens weer af van het budget en de mankracht of 

een gezelschap ook daadwerkelijk meer aan talentontwikkeling doet. Gecontroleerd voor de 

kunstdiscipline dan springen de dansgezelschappen eruit wat betreft de mate van 

talentontwikkeling, zij geven talent een grotere prioriteit binnen het gezelschap en zijn op 

meerdere vlakken, expliciet met talentontwikkeling bezig. De muziektheatergezelschappen 

doen het minst aan talentontwikkeling, zij het dat hier enkel twee, vrij kleine gezelschappen 

zijn geïnterviewd. 

<((2$1%%8)D>)?(2/()8(E(2053%,,(")/1'C8(")0-*0'+'()(")#,)*%0'0):%%1$%")/1'C8(")E'C)0-*0'+'(A)

De vraag welke gezelschappen gesubsidieerd worden en hoe een beoordeling tot stand komt, 

wordt beantwoord door de interviews met de secretarissen van de Raad voor Cultuur en het 

NFPK+ te analyseren en met elkaar te combineren. Er zal allereerst, vanuit de interviews,  
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worden ingegaan op de subsidieverstrekking door het ministerie van OC&W, geadviseerd 

door de Raad voor Cultuur, waarna hetzelfde proces bij NFPK+ uitgelicht en vergeleken 

wordt.  

Subsidietoekenning in de Basisinfrastructuur 

Bij de subsidieverstrekking wordt er allereerst door een gezelschap een subsidieaanvraag 

met het beleidsplan ingediend bij het ministerie van OC&W. Deze aanvraag wordt, na een 

ontvankelijkheidtoets, doorgestuurd naar de Raad voor Cultuur die over de aanvraag van het 

betreffende gezelschap vervolgens een advies uitbrengt om dit gezelschap wel of niet te 

subsidiëren en daarbij het gezelschap op te nemen in de BIS. De beoordeling komt enerzijds 

tot stand door het beleidsplan met de begroting van het gezelschap te beoordelen, anderzijds 

door de beoordeling van de kwaliteit van de producties door voorstellingen te bezoeken. 

Hierbij kijkt het ministerie van OC&W enkel naar de jaar- en prestatierekeningen; de Raad 

voor Cultuur kijkt naar het beleidsplan en de artistieke kwaliteit. Nadat de Raad voor Cultuur 

een advies tot subsidietoekenning heeft opgesteld, bepaalt het ministerie van OC&W of het 

gezelschap uiteindelijk ook subsidie krijgt. Hier heeft ook de Tweede Kamer een stem in.  

De Raad voor Cultuur heeft zowel direct als indirect contact met de gezelschappen. De 

commissies die de aanvragen beoordelen bestaan uit mensen met praktijkervaring uit veld. 

Het contact met de gezelschappen bestaat uit het bezoeken van de voorstellingen, een gesprek 

met de individuele gezelschappen en daarnaast zijn er verslagen en aanvragen uit het verleden 

die bij de beoordeling meegenomen worden. Dit contact is tevens een vorm van controle. 

Hoewel elk gezelschap een specifieke functie heeft gekregen, is het gezelschap zelf 

verantwoordelijk voor de besteding van de subsidie. De Raad voor Cultuur kan in het gesprek 

dat na een jaar volgt op de subsidieverstrekking aangeven wat haar wensen zijn en wanneer 

nodig, aan de bel trekken. Een aparte plek binnen de basisinfrastructuur hebben de langjarig 

gesubsidieerde gezelschappen, anders dan de vierjarig gesubsidieerde gezelschappen. Een 

secretaris geeft aan dat de langjarige gesubsidieerde gezelschappen meer een taak krijgen en 

een instandhoudingfunctie hebben. Daarbij worden deze gezelschappen apart door een 

visitatiecommissie beoordeeld.  

Subsidietoekenning door het NFPK+ 

Een soort gelijke beoordeling zien we ook terug bij het NFPK+. Het Nederlands Fonds voor 

de Podiumkunsten is hierbij wel een autonoom werkend fonds. Dat houdt in dat al de 

gezelschappen die niet tot de basisinfrastructuur horen, bij het fonds een aanvraag in kunnen 
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dienen. Het fonds stelt vervolgens een beoordeling op en verstrekt al dan niet de subsidie. Het 

proces bij het NFPK+ begint allereerst met het ontvangen van de aanvraag van een 

gezelschap, deze moet door het fonds ontvankelijk verklaard worden. Dit wil zeggen dat een 

aanvraag compleet en beoordeelbaar moet zijn. Hierna volgt een analyse van de aanvraag 

door de betreffende commissie onder leiding van de secretaris. Hier kan er ook gekeken 

worden naar andere geschreven bronnen, dus wat er eerder over het gezelschap bekend was. 

Nadat er een commissie is gevormd, die bestaat uit personen uit het veld zelf, wordt er een 

beoordeling gevormd, waarbij ook de bezochte voorstellingen van het betreffende gezelschap 

meegenomen worden. Het advies dat hier vervolgens uitkomt, gaat naar de raad van bestuur 

van het NPFK+, die een besluit neemt over de subsidiëring. 

De commissie die een beoordeling vormt, bestaat uit een pool van leden die een 

afspiegeling moeten vormen van de praktijk. Dit kunnen zowel uitvoerenden, makers als ook 

afnemers zijn. Bij de beoordeling is het van belang, zo stellen elk van de drie secretarissen, 

dat elk gezelschap op dezelfde manier, vanuit een gelijk startpunt beoordeeld wordt, via de 

level playing field methode. Vandaar dat het vertrekpunt bij de beoordeling ook steeds het 

ingediende plan van een gezelschap is. De kwaliteit van de producties is, zo geven de 

secretarissen van zowel het NFPK+ als ook de Raad voor Cultuur aan, de eerste en het 

belangrijkste criteria. Ondergeschikt hieraan zijn andere criteria op het punt van bijvoorbeeld 

spreiding, internationalisering, ondernemerschap en educatie. De gezelschappen moeten het 

vertrouwen wekken bij de commissieleden, naast dat er natuurlijk voorstellingen bezocht 

worden en er naar de (artistieke) ontwikkeling van het gezelschap gekeken wordt. Een 

respondent vat het als volgt samen: “Een gezelschap krijgt pas subsidie wanneer het een 

bewezen zelfstandigheid heeft, het interessante kunst maakt, een interessante kunstvorm 

hanteert en het zich onderscheidt”. Daarbij merkt hij later op dat je als gezelschap “geen 

garantie voor succes hebt”. Verder blijkt dat, hoewel de aanvraag door verschillende 

afdelingen bekeken wordt en de commissieleden telkens rouleren, waardoor smaakverschillen 

zoveel mogelijk buiten spel worden gezet, de beoordeling door de commissie mensenwerk 

blijft. 

<((2$1%%8)F>)?%&):#1+&)(1)*(##8+).(&)+()0-*0'+'($(10&1(//'"8A))

Om deelvraag 3 te beantwoorden is er voornamelijk gebruik gemaakt van de zes interviews 

met de subsidieverstrekkende en adviserende instanties. Er zal eerst kort worden ingegaan op 

de invoering van het nieuwe subsidiestelsel, waarna de rol van de overheid en het fonds als 
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subsidieverstrekker behandeld wordt. Als laatste wordt er hier ingegaan op welke plek 

talentontwikkeling krijgt bij de subsidieverstrekking. 

Ten grondslag aan wat er doormiddel van de subsidieverstrekking beoogd wordt, ligt de 

herstructurering van het subsidiestelsel, waarbij er een basisinfrastructuur gevormd werd, 

zodat de minister enkel nog direct verantwoordelijk was voor de subsidiëring van de 

gezelschappen in de BIS. Uit de interviews komt naar voren dat het ministerie van OC&W de 

herstructurering in de eerste plaats als een systeemwijziging ziet; de Raad voor Cultuur ziet 

hierbij ook een inhoudelijke aanleiding. Doordat een herstructurering noodzakelijk werd 

geacht, had de Raad voor Cultuur  de mogelijkheid een soort van ideaal beeld te schetsen, 

“een droom van hoe het veld eruit zou moeten zien”. 

De subsidieverstrekking dient in de eerste plaats als ondersteuning van de cultuursector. 

Daarbij, zo volgt uit het interview bij het ministerie van OC&W, komt wel dat de 

subsidieverstrekking het belangrijkste middel is om invloed uit te oefenen. Zoals al eerder 

genoemd, is er een duidelijk verschil tussen de gezelschappen in de BIS en diegene 

gesubsidieerd door het NFPK+. De gezelschappen die behoren tot de basisinfrastructuur 

krijgen specifieke functies en daarbij ook opdrachten waar ze zich aan moeten verhouden. 

Deze functies zijn niet op artistiek vlak, maar wel vanuit de gedachte dat de BIS instellingen 

de basis vormen. Dit uit zich in dat er eisen aan de gezelschappen zijn gesteld wat betreft de 

spreiding en diversiteit. Talentontwikkeling speelt hierin ook mee. De meer sturende functie 

die de Raad voor Cultuur heeft uit zich in dat er binnen de basisinfrastructuur er meer sprake 

is van controle richting de gezelschappen dan het geval is bij de gezelschappen die behoren 

tot het NFPK+. Een secretaris van het NFPK+ beaamt de meer sturende rol van de overheid in 

de basisinfrastructuur: “De rol van de overheid kenmerkt zich door zowel te sturen als te 

ondersteunen, maar dit sturen zit voornamelijk in de basisinfrastructuur”. Wat betreft de rol 

van het NFPK+ ziet een respondent “in het ideale geval de rol van het fonds als een balans 

tussen ondersteunen en dirigeren”.  

De plek van talentontwikkeling in de subsidietoekenning 

De plek die talentontwikkeling krijgt bij de beoordeling verschilt per subsidieverstrekkende 

instantie. Vanuit het ministerie van OC&W wordt er niet gelet op talentontwikkeling bij 

gezelschappen, omdat het ministerie zich op inhoudelijk vlak niet met de gezelschappen 
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bezighoudt. Wat dat betreft ligt het voor de BIS instellingen bij de Raad voor Cultuur en voor 

de andere gezelschappen bij het NFPK+.  

Een respondent geeft aan dat “talentontwikkeling een opdracht is aan de gezelschappen”. 

De Raad voor Cultuur heeft hierbij vergaand gestuurd op inhoudelijk vlak. Als reden hiervoor 

wordt er gesteld dat op deze manier de gezelschappen verplicht worden om zichzelf te 

vernieuwen, meer dan enkel uit de eigen artistieke drang het geval zou zijn. Dit is nodig 

omdat de gezelschappen in de BIS min of meer vastliggen en er daardoor minder sprake is 

van concurrentie. Een respondent vult dit aan: “talent is zeer belangrijk om continuïteit te 

waarborgen en het zorgt voor behoud van kwaliteit. (…) Talent is ook belangrijk voor 

experiment en vernieuwing”. Belangrijk bij talentontwikkeling is dat er zowel voor de 

gezelschappen een taak ligt als ook bij de productiehuizen. Het samenwerken tussen de 

gezelschappen en andere instellingen wordt dan ook gestimuleerd
10

. 

Een secretaris van het NPFK+ geeft juist aan dat wat betreft de commissie muziektheater 

talentontwikkeling geen zware rol speelt bij de beoordeling. Dit wordt voornamelijk gezien 

als taak voor de productiehuizen en minder voor de gezelschappen. Deze gedachte is ook 

terug te zien bij de commissie theater van het NFPK+. Een andere respondent bevestigt dat er 

specifiek ruimte gemaakt wordt voor talentontwikkeling, maar dat deze taak voornamelijk bij 

de productiehuizen ligt. Het fonds heeft geen specifieke beoordeling als het gaat om 

talentontwikkeling en let daar ook niet bijzonder op. Tegenover deze opvatting lijkt de 

commissie dans van het NFPK+ te staan. Een respondent stelt dat talentontwikkeling bij de 

gezelschappen tot uiting komt in de kwaliteitseis. “Het ontwikkelen van talent ligt primair bij 

de gezelschappen zelf”. Dit lijkt voort te komen uit dezelfde gedachte als welke de 

gezelschappen aangaven, dat talent al in een vroeg stadium moet worden ontwikkeld. Dit 

wordt in het interview wel genuanceerd door ook te wijzen op de rol van het onderwijs en de 

productiehuizen, welke door het fonds een grote rol toegewezen krijgen wat betreft het 

ontwikkelen van talent. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

10
 Ondersteunend hier aan zijn onder andere de volgende artikelen: 

$ Simons, Johan. (2006) ‘Kunnen (jonge) kunstenaars geholpen worden? Over continuïteit en 

vernieuwing’. Bijdrage aan: 2010: A stage Odyssey. Toekomstscenario’s voor de podiumkunsten, 

colloquium van het Vlaams Theater Instituut, 31 aug. 2006. http://www.vti.be/files/scenarioSimons.pdf 

$ VSCD. (2006) Het kan zoveel mooier in de podiumkunsten. Versterking van de betekenis van de 

rijksfinanciering. Amsterdam 

$ Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur & Netwerk CS. (2007) Tweeluik talentontwikkeling. Beginnend 

talent en toptalent. Rotterdam. 
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Nu er inzicht is in wat het verschil is in talentontwikkeling tussen de gezelschappen binnen de 

podiumkunsten en hoe de subsidieverstrekking in zijn werk gaat, zullen de resultaten met 

betrekking tot de verklarende vraag behandeld worden om zo een antwoord te geven op de 

vraag hoe het effect van de subsidieverstrekking op de mate van talentontwikkeling verklaard 

kan worden. In tabel 3 in de bijlage is een overzicht van de verklarende resultaten 

schematisch weergegeven. Vanuit de resultaten kunnen de onderlinge variabelen met elkaar in 

verband gebracht worden en kan het beleidsuitvoeringmodel van Torenvlied (1996) ingevuld 

worden. De resultaten worden steeds gecontroleerd voor de grootte van het gezelschap en de 

sector waartoe het gezelschap behoort. 

Verschil in overeenstemming 

Het beeld dat uit de analyse van de resultaten van de gezelschappen ontstaat is dat ze het 

ofwel eens zijn met de beleidsdoelen en de speerpunten vanuit het NPFK+, met de criteria 

enigszins rekening houden en daarbij ook vertrouwen hebben in de vorming van de 

beleidsdoelen. Anderzijds is er een onverschilligheid te zien richting de beleidsdoelen en de 

criteria die er zijn gesteld, los van de hoogte en de grootte van de subsidie, waar 

gezelschappen ook geen vertrouwen hebben in de overheid bij het vormen van de 

beleidsdoelen. Zo kijkt een meerderheid van de zowel gesubsidieerde als ook niet 

gesubsidieerde gezelschappen wel naar de criteria die er gesteld zijn door het NFPK+ om 

subsidie te ontvangen, maar 12 van de 16 geïnterviewde gezelschappen zijn het niet eens met 

de beleidsdoelen.  

Een theatergezelschap dat wel gesubsidieerd wordt, stelt “Ik doe wat ik doe, en houdt me 

bezig met de stad”. Hierbij komt wel dat zeven van de negen theatergezelschappen 

vertrouwen hebben in de overheid, waarbij elk van de dans- en muziektheatergezelschappen 

negatief zijn over het vertrouwen in de overheid. De respondenten geven aan de speerpunten 

“modieus” te vinden en “als tijdsgeest” te zien en zodoende niet veel vertrouwen te hebben in 

de overheid. Een gesubsidieerd gezelschap geeft aan dat “het gevormde beleid ad hoc 

aanvoelt”. Er zou veelal naar de korte termijn gekeken worden, waardoor er geen oog is voor 

de ontwikkeling op de lange termijn van het gezelschap zelf of het veld. 

Het vertrouwen in de subsidietoekenning door de commissies is bij elk van de 

gezelschappen zeer laag. Een gesubsidieerd gezelschap geeft aan: “het blijft mensen werk, 

mensen die andere mensen beoordelen. Het is afhankelijk van smaak en de groepsdynamiek 
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binnen de commissie”. Belangrijkste punt hierbij blijkt dat het kwaliteitscriteria voornamelijk 

gebruikt wordt “als stok om de hond mee te slaan”. Vijf gezelschappen maken duidelijk dat 

het een manier is om de afwijzing goed te praten. De grootste moeite bij zowel de 

gesubsidieerde als ook de niet-gesubsidieerde gezelschappen zit in de manier waarom het 

NFPK+ communiceert naar de gezelschappen, welke een schijn van objectiviteit ophoudt. 

“het fonds pretendeert transparant en openhartig te zijn, maar is weinig specifiek en geeft 

algemene informatie”. Het verschil in overeenstemming komt voornamelijk door de manier 

waarop de subsidietoekenning gebeurt en waarop hierover wordt gecommuniceerd. 

De negen geïnterviewde gezelschappen die behoren tot de BIS geven aan niet naar de criteria 

te kijken, maar het op het punt van talentontwikkeling wel eens te zijn met het beleid. Een 

respondent vat dit kort samen: “wij maken het beleid, wij bepalen wat we denken dat goed is 

en anders horen we het wel.” Vijf van de negen gezelschappen in de BIS geven aan niet veel 

vertrouwen te hebben in de overheid wat betreft het vormen van het beleid. Dit komt 

“voornamelijk door het inconsistente beleid en de verschillende uitgangspunten van de 

overheden.” Het vertrouwen in de commissies bij de gezelschappen in de BIS is vrij hoog in 

vergelijking met de gezelschappen de niet tot de BIS horen. Vijf van de negen gezelschappen 

geven aan vertrouwen te hebben in hoe zij beoordeeld worden door de commissies, hiervan 

zijn twee gezelschappen wel enkel beoordeeld door visitatiecommissies, welke anders te werk 

gaan dan de commissies die vanuit de Raad voor Cultuur werken. 

Tolerantie op afwijken 

Op twee na vinden geen van de gezelschappen de criteria vanuit het NFPK+ of de Raad voor 

Cultuur strikt. Wel wordt er door een meerderheid van de gezelschappen aangegeven, of ze nu 

wel of niet gesubsidieerd worden, “op alles afgerekend te worden”. De twee gezelschappen 

die de criteria wel strikt vinden, behoren tot de BIS en vinden de criteria voornamelijk strikt 

op de prestatieafspraken die zijn gemaakt. Zo geeft een respondent aan “het gezelschap moet 

harder lopen met een been”. 

De eigen speelruimte 

De eigen speelruimte is bij een meerderheid van de gezelschappen vrij klein. Dit komt 

enerzijds door de controle vanuit het NFPK+ en de Raad voor Cultuur, die volgens een over 

grote meerderheid van de gezelschappen duidelijk aanwezig is. Het betreft hier voornamelijk 

de bureaucratische controle, waarbij er gekeken wordt of de afspraken die gemaakt zijn ook 
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overeenkomen. Anderzijds komt dit ook door de grote afhankelijkheid van de gezelschappen 

ten aanzien van de subsidieverstrekking. Elk gezelschap is in grote mate afhankelijk van de 

subsidie die zij ontvangen. De laatste variabele die invloed heeft op de eigen speelruimte is 

het belang dat gehecht wordt aan talentontwikkeling. Dit belang komt veelal overeen met de 

commissies van de betreffende sector, waarbij de dansgezelschappen het meest belang 

hechten aan talentontwikkeling, gevolgd door de theatergezelschappen en als laatste de 

muziektheatergezelschappen. 

De reputatiegevoeligheid 

De reputatiegevoeligheid komt voornamelijk tot uiting in de onzekerheid die elk van de 

gezelschappen, zowel gesubsidieerd als niet gesubsidieerd, ondervindt en de selectie die in de 

subsidietoekenning van kracht is. Hierdoor is de reputatiegevoeligheid voor elk van de 

gezelschappen groot, zij het wel dat de reputatiegevoeligheid bij de gezelschappen die 

behoren tot de BIS veel kleiner is omdat zij vrij zeker zijn van de te ontvangen subsidie. De 

grootste onzekerheid bij de gezelschappen in de BIS zit in de hoogte van de subsidie. 

Controlevariabelen 

Rol van de overheid 

Het antwoord op de vraag wat de rol van de overheid is, is op te delen in twee kanten. Aan de 

ene kant wordt hier de sturende en dirigerende rol genoemd, aan de andere kant de 

ondersteunende en voorwaarde scheppende rol. Tien van de 17 geïnterviewde gezelschappen 

vinden de rol van de overheid primair ondersteunend, maar zien ook wel degelijk dat de 

overheid ook stuurt en vinden dit ook gewenst. Zeker wanneer de subsidie toegekend wordt, 

wordt er een sturende overheid ervaren. Hierbij zit er geen verschil tussen of een gezelschap 

wel of niet gesubsidieerd wordt. Vijf andere gezelschappen vinden de rol van de overheid op 

dit moment erg sturend, maar zien deze liever puur ondersteunend, terwijl twee andere 

gezelschappen de rol van de overheid meer als taakstellend richting de uitvoerende instanties, 

de fondsen, zien. Dat de rol van de overheid sturend is, komt goed naar voren bij de 

gezelschappen in de BIS. De rol van de overheid wordt gezien als het vormen van het kader 

voor heel Nederland, waarbinnen de gezelschappen zich bewegen. Verder wordt de rol van de 

overheid omschreven als “een spotlight die de aandacht op een bepaalde kwestie kan 

richten”. 
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NFPK+ en de Raad voor Cultuur als bepalende instanties  

Het vormen van een kader door de overheid kenmerkt ook in hoeverre het NFPK+ en de Raad 

voor Cultuur als bepalende instanties worden gezien. Tien van de 17 gezelschappen, ongeacht 

of ze gesubsidieerd worden of niet, vinden het NFPK+ bepalend, maar nuanceren die wel 

door te wijzen op de wederzijdse afhankelijkheid. Het NFPK+ maakte de keuze welke 

gezelschappen gesubsidieerd worden, maar de gezelschappen zelf bepalen het aanbod. Deze 

redenatie is ook terug te zien bij de gezelschappen in de BIS met betrekking tot de Raad voor 

Cultuur. Een gezelschap behorend tot de BIS, gaat hier wel tegen in door de Raad voor 

Cultuur te omschrijven als “een kleine speler met een grote mond”. 

Gezelschappen als beleidsuitvoerder 

Of de gesubsidieerde gezelschappen ook gezien kunnen worden als beleidsuitvoerder is op 

een na negatief geantwoord. Geen van de gezelschappen, op een niet-gesubsidieerd 

gezelschap na, is het hiermee eens. 

B-00("&'C+0()5#"52-0'()

Nu de resultaten beschreven zijn, kunnen de variabelen met elkaar in verband worden 

gebracht door het beleidsuitvoeringmodel van Torenvlied (1996) in te vullen.  

De gesubsidieerde gezelschappen kennen, door de grote onzekerheid over het wel of niet 

ontvangen van de subsidie en de controle die op hen van toepassing is, een grote 

reputatiegevoeligheid. Daarbij is hun eigen speelruimte beperkt door de grote 

controlegevoeligheid en de afhankelijkheid van de subsidie dat elk gezelschap kent. Het 

belang dat de theatergezelschappen aan het beleid rond talentontwikkeling hechten is kleiner 

dan dat wat de dansgezelschappen aan talentontwikkeling hechten. Daarbij komt, hoe groter 

het gezelschap hoe meer belang er aan talentontwikkeling wordt gehecht.  

De tolerantie op afwijkingen is bij de gezelschappen groot omdat de criteria niet als strikt 

ervaren worden. Het verschil in overeenstemming tussen de theatergezelschappen en het 

NFPK+ is minimaal, omdat beide partijen talentontwikkeling een beperkt belangrijke plaats 

toekennen in het beleid. Hierbij vinden de dansgezelschappen en de commissie dans van het 

NFPK+ talentontwikkeling belangrijker dan de theatergezelschappen. Op ander beleidspunten 

is er beduidend minder overeenstemming.  
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De controle variabelen bevestigen dat de gezelschappen afhankelijk zijn van het NFPK+ in 

de keuzes die het NFPK+ maakt met betrekking tot de subsidieverstrekking. In deze zin wordt 

het NFPK+ dan ook als bepalend en sturend gezien. Uitzondering zijn de 

muziektheatergezelschappen die de invloed vanuit de overheid als minimaal ervaren en 

waarbij er weinig afhankelijkheid is van het NFPK+. 

De gezelschappen in de basisinfrastructuur kennen een veel kleinere onzekerheid over de 

te ontvangen subsidie, enkel de hoogte van de subsidie is onzekerheid. Daarbij komt wel dat 

de bureaucratische controle zwaarder is dan de gezelschappen die gesubsidieerd worden door 

het NFPK+. Daarmee blijft de reputatiegevoeligheid gemiddeld.  

De eigen speelruimte is bij de BIS gezelschappen klein, daar de controlegevoeligheid en de 

afhankelijkheid van de subsidie groot is. Het belang dat aan het beleid wordt gehecht is 

eveneens groot, wat de eigen speelruimte wel weer vergroot. De gezelschappen geven aan dat 

de overheidscriteria wel als strikt worden gezien, wat de tolerantie op afwijkingen verkleint.  

Het verschil in overeenstemming tussen de gezelschappen en de Raad voor Cultuur is klein 

wat betreft het belang dat aan talentontwikkeling wordt gegeven. Op andere punten is er een 

groot verschil in overeenstemming.  

De controlevariabelen bevestigen de beschreven resultaten in dat de gezelschappen de rol 

van de overheid meer sturend zien en dat de Raad voor Cultuur meer bepalend is voor het 

podiumkunstenlandschap dan het geval is bij het NFPK+. Zij het dat de bepalende en sturende 

rol voornamelijk tot uitdrukking komt in dat de subsidieverstrekkende instanties door de 

subsidietoekenning een groot kader vormen van het podiumkunstenlandschap waarbinnen de 

afzonderlijke gezelschappen zich bewegen. 
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In deze thesis is er gekeken naar hoe de subsidieverstrekking vanuit de overheid invloed heeft 

op talentontwikkeling bij gezelschappen binnen de podiumkunsten. Hierbij is er zowel 

gekeken naar de indirecte invloed vanuit de subsidieverstrekking in de hoogte van de 

subsidie, alsmede de directe invloed via controlemechanismen, welke verklaard is door 

gebruik te maken van het beleidsuitvoeringmodel (Torenvlied, 1996). 

Uit de beantwoording van de drie deelvragen is te concluderen dat het wel of niet 

ontvangen van subsidie bepalend kan zijn voor de mate waarin er aan talentontwikkeling 

wordt gedaan. Belangrijk hierbij is de hoogte van het subsidiebedrag en hoe groot daarmee 

ook het gezelschap is; of er dus ook tijd en energie in het ontwikkelen van talent gestoken kan 

worden, aangezien de eerste prioriteit bij de gezelschappen ligt bij het produceren. Een 

belangrijk verschil in talentontwikkeling, naast de wel- en niet-gesubsidieerde gezelschappen, 

is het verschil tussen de gezelschappen die behoren tot de basisinfrastructuur en diegene die 

gesubsidieerd worden door het NFPK+. De gezelschappen in de basinfrastructuur doen 

merkbaar meer aan talentontwikkeling dan de gezelschappen gesubsidieerd door het NFPK+. 

De gezelschappen gesubsidieerd door het NFPK+ doen vervolgens meer aan 

talentontwikkeling dan de gezelschappen die niet gesubsidieerd worden. Hiermee is de eerste 

hypothese van dit onderzoek bevestigd. Gesubsidieerde gezelschappen binnen de 

podiumkunsten hebben een actievere houding ten opzichte van talentontwikkeling dan niet-

gesubsidieerde gezelschappen. 

Hoe dit verschil in talentontwikkeling verklaard kan worden, komt naar voren in de 

verklarende vraag van dit onderzoek. Wanneer de gezelschappen in de basisinfrastructuur 

vergeleken worden met de gezelschappen die gesubsidieerd worden door het NFPK+ kan er 

met betrekking tot de deelhypothesen geconcludeerd worden: 

(a) Hoe groter het belang dat een gezelschap hecht aan talentontwikkeling, hoe meer er 

aan talentontwikkeling wordt gedaan door het betreffende gezelschap. 

(b) De controlegevoeligheid wel de eigen speelruimte van de gezelschappen beïnvloedt, 

maar geen invloed heeft op de mate van talentontwikkeling bij gezelschappen.  

(c) Een grotere afhankelijkheid van de subsidietoekenning bij de gezelschappen niet gelijk 

staat met een grotere mate van talentontwikkeling bij de gezelschappen. 
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(d) Een grotere controle vanuit de subsidieverstrekkende instantie van toepassing is op 

gezelschappen die meer aan talentontwikkeling doen. 

(e) Een grotere onzekerheid met betrekking tot de subsidietoekenning bij de 

gezelschappen niet gelijk staat met een grotere mate van talentontwikkeling bij de 

gezelschappen.  

(f) Wanneer er striktere criteria worden gesteld, er meer aan talentontwikkeling wordt 

gedaan. 

Hiermee worden de deelhypothesen 2a, 2d en 2f bevestigd, wanneer de BIS gezelschappen 

met de gezelschappen die door het NFPK+ gesubsidieerd worden, met elkaar worden 

vergeleken. Hierop volgend wordt eveneens hypothese 2 bevestigd. Het gevolg van de 

subsidieverstrekking is dat gesubsidieerde gezelschappen talentontwikkeling een centralere 

plekken geven binnen hun gezelschap. Dit effect van de subsidieverstrekking is ook groter 

naarmate het gezelschap meer subsidie ontvangt.  

Het is echter onduidelijk of het effect op talentontwikkeling in de eerste plaats kan worden 

toegeschreven aan de grotere invloed die de overheid zouden hebben bij de gezelschappen 

door het stellen van de strikte overheidcriteria, de grotere controle, de grote afhankelijkheid 

en onzekerheid en de mate waarin gezelschappen controlegevoeligheid ervaren. Of dat het 

effect op talentontwikkeling kan worden toegeschreven aan de hoogte van het subsidiebedrag 

en het belang dat door de gezelschappen zelf aan talentontwikkeling wordt gehecht. De 

motivatie voor talentontwikkeling komt vanuit het gezelschap zelf, om de kwaliteit te 

verhogen. Echter, de subsidieverstrekkende instanties kunnen hier wel sturen in de criteria die 

zij stellen. Gezelschappen die geen of weinig subsidie krijgen beperken zich veelal tot hun 

core business, waardoor talentontwikkeling geen of minder prioriteit krijgt.  

Blijft staan dat de uitgeoefende controle, de strikte overheidscriteria en de afhankelijkheid 

en de onzekerheid wat betreft de subsidieverstrekking wel zeker van belang is bij het 

verklaren van de invloed vanuit de subsidieverstrekkende instanties op gezelschappen binnen 

de podiumkunsten op het gebied van talentontwikkeling. 

 

De aard van de relatie tussen de subsidieverstrekkende instanties en de gezelschappen 

binnen de podiumkunsten wordt grotendeels verklaard door de wederzijdse afhankelijkheid 

(zie hiervoor ook Becker (1986)). Gezelschappen die veel aan talentontwikkeling doen geven 

aan dat zij dit veelal uit eigen beweging doen en dat de subsidieverstrekkende instanties 

hiermee instemden en het stimuleerden. Los van het punt van talentontwikkeling was er 
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echter een groot verschil in overeenstemming op een aantal beleidspunten tussen de 

gezelschappen en de subsidieverstrekkende instanties. Het lijkt hier van belang, mede om een 

grotere overeenstemming te bereiken over deze beleidspunten, dat er sprake is van een open 

communicatie. Daarbij kan ook het vertrouwen in de subsidietoekenning door de commissies 

vergroot worden. 

Afsluitend, maakt toekenning van subsidie het mogelijk dat gezelschappen meer aan 

talentontwikkeling doen. Hierbij zijn de mechanismen volgens het beleidsuitvoeringmodel 

(Torenvlied, 1996)  van toepassing. Echter, het is belangrijk dat de gezelschappen zelf het 

belang van het talentontwikkeling zien, mede doordat de overheidscriteria door geen van de 

gezelschappen als strikt wordt ervaren, waardoor de gezelschappen een grote prikkel tot 

afwijken van het beleid kunnen ervaren.  
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Dit onderzoek kent een aantal beperkingen die hier kort zullen worden besproken, waarna er 

suggesties voor vervolg onderzoek zullen worden aangedragen. 

Een eerste punt zit in de samenstelling van de onderzoeksgroep. Hoewel er geprobeerd is 

om een voor het podiumkunstenlandschap zo representatief mogelijke groep samen te stellen 

en het gelukt is om van elke discipline en groep een aantal gezelschappen mee te nemen, zijn 

de verschillende disciplines en groepen niet evenredig vertegenwoordigd. Er zijn relatief veel 

gezelschappen meegenomen die behoren tot de basisinfrastructuur en relatief weinig 

gezelschappen die een negatief advies kregen van het NFPK+. Daarbij zijn de 

dansgezelschappen in de data oververtegenwoordigd, terwijl de muziektheatergezelschappen 

ondervertegenwoordigd zijn. Hiermee geeft echter alleen de beschrijvende analyse een 

vertekend beeld, daar de gesubsidieerde gezelschappen en de dansgezelschappen in het 

bijzonder relatief meer aan talentontwikkeling doen. Het vertekende beeld in de beschrijvende 

analyse is niet van toepassing op de verklarende analyse. De verklarende mechanismen zijn 

ongeacht discipline en subsidieverstrekking van toepassing op elk van de gezelschappen. 

Een tweede beperking slaat op de samenstelling van de topiclijst die gebruikt is bij het 

afnemen van de interviews. Mede doordat er een groot aantal variabelen in dit onderzoek zijn 

meegenomen en het onderzoeksgebied zeer divers is, was het niet mogelijk om op een aantal 

variabelen dieper in te gaan, waardoor het in het interview beperkt bleef tot een directe vraag 

met betrekking tot deze variabelen. Hoewel er op de kernpunten controlevariabelen aanwezig 

waren, kan het zo zijn dat de werkelijkheid niet altijd even goed naar voren komt in de 

antwoorden die gegeven zijn op de directe vragen. Een voordeel van het stellen van directe en 

concrete vragen is wel dat er zo minder ruimte is voor de onderzoeker op een eigen 

interpretatie. Meer diepgang zou kunnen worden bewerkstelligd door in een interview meer te 

focussen op bijvoorbeeld de controlemechanismen met betrekking tot de subsidieverstrekking 

en de zichtbare uitwerking hiervan concreet te onderzoeken. 

Ook de mogelijkheden voor het houden van een enquête dient verder onderzocht te 

worden. Hoewel hiermee niet meer diepgang kan worden bewerkstelligd, kan zo wel de 

representativiteit van de  onderzoeksgroep vergroot worden. 
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Voor vervolg onderzoek is het belangrijk om de controlemechanismen zoals besproken in 

het beleidsuitvoeringmodel (Torenvlied, 1996) uitvoeriger ter sprake te laten komen, 

waardoor de invloed vanuit de subsidieverstrekkende instanties grondiger in kaart kan worden 

gebracht. Hierbij is het belangrijk om niet enkel op talentontwikkeling te focussen maar ook 

op andere beleidspunten, zoals bijvoorbeeld de educatieve eis of de inkomenseis die van 

toepassing is op gezelschappen. Voornamelijk op dit laatste punt is er grote onenigheid tussen 

de gezelschappen en de overheid, waardoor dit punt zich goed leent om de invloed vanuit de 

overheidsinstanties te onderzoeken.  
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De kunstsociologie is een boeiend vlak binnen de sociologie die verhelderende inzichten geeft 

in de werking van de kunstenwereld, hoe kunst ontstaat, wat de betekenis van kunst is en 

waar kunst voor dient. Een belangrijke grondlegger van de kunstsociologie is Pierre 

Bourdieu. Deze franse socioloog heeft in zijn werk Distinction (1986) beschreven hoe kunst 

gebruikt wordt door de verschillende klassen in de samenleving om zich te distantiëren en hoe 

kunst statusverschaffend kan werken. Later heeft Bourdieu nog veelzeggende boeken 

geschreven, waaronder La regle l’art (1992). Hierin introduceert hij zijn veldtheorie die stelt 

dat binnen de literaire wereld schrijvers zich niet zozeer richten op kwaliteit, maar zich meer 

laten bepalen door de concurrentie. Juist door zich af te zetten tegen de gevestigde orde 

onderscheiden nieuw schrijvers zich van de andere schrijvers.  

 

In 1982 schreef Becker zijn boek Art Worlds waarin hij beschreef hoe een kunstwerk niet 

gemaakt wordt door enkel de kunstenaar, maar juist door de interactie tussen de kunstenaar, 

de samenleving waarin hij zich bevindt, het publiek en de distributeurs. Dit idee werd meer 

uitgewerkt in het culturele diamant model (Griwold, 1994; Alexander, 2003): allen bepalen 

het uiteindelijke kunstwerk, omdat zij restricties opleggen wat betreft de beschikbare 

hulpbronnen. Samen wordt een ‘shared sense of worth’ bepaald. De kunstenaar bepaald niet 

zelf wat waarde heeft, dat doet zijn omgeving. Ook conventies zijn hier belangrijk, de 

opgebouwde ervaringen en verwachtingen die er zijn en de regels waardoor men elkaar 

begrijpt, vormen allemaal -door het vakmanschap van de kunstenaar- het kunstwerk. Op deze 

manier zijn de kunstenaar en zijn kunst een spiegel van de maatschappij. Deze gedachte komt 

goed naar voren in het volgende citaat: 

 

“Art reflects society and shapes society.” 

(Alexander, 2003, p.16) 

en 

“Our commonsense views of creativity and genius are socially constructed ideas.” 

(Alexander, 2003, p.292) 
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Om een goed beeld te krijgen van de inhoud van het cultuurbeleid en welke invloed de 

overheid heeft binnen de cultuursector op de podiumkunsten, is het nodig de historische 

ontwikkelingen van de het cultuurbeleid in kaart te brengen. Hierbij zal ook de rol van de 

overheid en de plaats die het inneemt met betrekking tot de cultuursector, kort worden 

beschreven. 

G'0&#1'053()#"&:'//(2'"8)

Ten grondslag aan het cultuurbeleid ligt de zogenaamde Thorbecke doctrine, welke in 1862 

door Thorbecke is opgesteld. Kunst en overheid moeten gescheiden zijn, er dient sprake te 

zijn van overheidsonthouding als het gaat om de cultuursector. Voor vele ministers gold deze 

gedachte als de kern van het beleid. Zoals vele van zijn collega’s sprak de toenmalige minister 

van VWC, minister Brinkman, in 1984 dan ook de woorden “de vrijheid van de kunst dient 

gewaarborgd te zijn, ook tegen wellicht goedbedoelde, maar verstrekkende overheids- of 

staatsbemoeienis. Het adagium van Thorbecke is wat dat betreft nog steeds geldig”
11

.  De 

overheid ondersteunt en bevordert de kunsten, maar veroorlooft zich hierover geen 

inhoudelijk oordeel.  

Emanuel Boekman (1889-1940) was de eerste die het kunstbeleid in kaart bracht in zijn 

studie Overheid en kunst in Nederland (1939). Hij verschafte inzicht in hoe de overheid de 

kunsten zou kunnen en moeten ondersteunen. De ondersteuning van de overheid bestond niet 

uit “het voorzien in haar levensonderhoud, maar door het verschaffen van arbeid” 

(Boekman, 1939. p.184).  

Verder sprak Boekman zich uit over de rol van de overheid: met als doel de bevordering 

van de kunst en met het besef dat kunst een plaats in de maatschappij dient te hebben (p. 189). 

Hij kwam met het idee abonnementen en prijzen in te stellen om zo de kwaliteit te verbeteren 

en de participatie te vergroten. Kunst moest toegankelijk gemaakt worden voor allen.  

 

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

11
 Toespraak door minister Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, ter gelegenheid van de 

aanbieding van het evaluatierapport en de installatie van nieuwe leden van de Raad voor de Kunst op zaterdag 10 

november 1984 in de Rolzaal (Den Haag). Citaat uit het bij die gelegenheid verspreide persbericht. 
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“De overheid heeft slechts te stimuleren, te bevorderen, op actieve wijze: zij heeft de 

levende krachten in de maatschappij, van kunstaars, kunstgevoeligen en kunstbehoevenden, te 

wekken en elkander te doen naderen.  

Daar liggen ook de grenzen van haar taak” 

(Boekman, 1939, p. 214). 

 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft cultuur een steeds grotere plek gekregen 

binnen het overheidsbeleid. Tot op de dag van vandaag is de belangrijkste legitimering van 

het cultuurbeleid de ontplooiing en opvoeding van het volk (Van Maanen, 1997). Waar er in 

de jaren vijftig nog een zedelijke motivatie bestond om de samenleving te behoeden voor de 

massacultuur, werd dit argument in de jaren zestig overboord gegooid. Het cultuurbeleid werd 

in de jaren zestig meer gezien als maatschappelijke hervorming, dat stond voor de 

ondersteuning van kwaliteit. In de jaren zeventig kwam het accent steeds meer te leggen op 

diversiteit en participatie en minder op kwaliteit. Het werd nu belangrijk gevonden om 

groeperingen te bereiken die weinig in aanraking kwamen met cultuur en 

minderheidsgroeperingen te betrekken bij de samenleving door middel van kunst en cultuur 

(Smithuijsen, 2007).  

Onder dwang van de economische crises in de jaren tachtig werd het gehele cultuurbeleid 

veranderend. De financiering van vele instellingen, zoals bibliotheken en de 

monumentenzorg, werd gedecentraliseerd en er werden fondsen opgericht wat leidde tot 

kortere lijnen tussen overheid en de cultuursector. De overheid had tot het begin van de jaren 

tachtig voornamelijk nog een volgend beleid gevoerd, maar met het stellen van voorwaarden 

voor de subsidieverstrekking en het nu beheersen van het subsidiestelsel, kwam er meer 

invloed vanuit de overheid (van Maanen, 1997). De decentralisatie had wel tot gevolg dat het 

ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) werd opgeheven. Er bleef 

nu enkel een staatssecretaris verantwoordelijk voor het cultuurbeleid. In 1994 werd cultuur, 

vanuit overheidswege losgekoppeld van de welzijn en volksgezondheid die het tot nu steeds 

had en kwam het cultuurbeleid onder verantwoording van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap.  

Onder Balkenende III is er vanaf 2006 weer een minister van Cultuur. Dit zou ten gunste 
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moeten komen aan kunst en cultuursector (Smithuijsen, 2007)
12

. 

Verantwoordelijk voor het cultuurbeleid in Nederland is zowel de landelijke overheid, de 

provinciale overheid en de gemeenten. Globaal is de verdeling dat de landelijke overheid zorg 

draagt voor het aanbod van de grotere culturele instellingen (zoals de Koninklijke 

Bibliotheek) en instellingen ondersteunt met een landelijke dekking. De provinciale overheid 

is verantwoordelijk voor de afname en de instandhouding binnen de provincie. Gemeenten 

zorgen in de eerste plaats voor de afname van cultuur en voor de voorzieningen en de 

programmering binnen de eigen gemeente. 

G(&)3-'+'8()5-2&--1*(2('+)

Als legitimatie van de subsidiering van de culturele sector wijst de overheid op de 

maatschappelijke functie die kunst in de samenleving heeft. Kunst zorgt voor meer 

samenhang in de samenleving en verhoogt het welzijn en indirect ook de welvaart (Ministerie 

van OC&W, 2007). Kuypers (1999) formuleert de functie van kunst als ‘blik op de 

verhouding van de mens tot de werkelijkheid’. Boekman (1939) schrijft over het toneel als 

‘een spiegel van de samenleving’.  

De rol van de overheid als subsidieverstrekker kenmerkt zich door het ondersteunen en het 

sturen. Deze aansturende rol is enigszins controversieel
13

. Maar toch streeft  de overheid naar 

een klimaat binnen de kunstwereld waar excellentie heerst, ruimte is voor talent en waar er, 

door accent te leggen op diversiteit, een brede culturele participatie tot stand komt. Daarbij is 

het beleid de afgelopen decennia gericht op een brede maatschappelijke participatie en 

opvoeding van het volk (Kuypers, 1999). 

In de beleidsnota Kunst van Leven (Ministerie van OC&W, 2007) schetst de huidige 

minster van OC&W, Ronald Plasterk, de hoofdlijnen van het cultuurbeleid 2009-2012. Hierin 

betrekt hij het advies voor de komende vier jaar dat is aangedragen door de Raad voor Cultuur 

(2007).  In de nota wordt er enerzijds accent gelegd op vernieuwing en excellentie, anderzijds 

is er het streven van de overheid om ondernemerschap te stimuleren. Naast deze inhoudelijke 

beleidsnota, heeft het ministerie van OC&W ook een nieuw subsidiesysteem ingevoerd, 

waardoor de professionals ‘in het veld’ meer zeggingskracht kregen. Dit resulteerde in een 

basisinfrastructuur (BIS): een aantal instellingen die rechtstreeks door het Rijk werden 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

12
 Voor een uitgebreide en grondige behandeling van het cultuurbeleid en de historie hiervan zie: Cultuurbeleid 

in Nederland, Boekman stichting, C. Smithuijsen (2007); Het Nederlands theaterbestel van 1945 tot 1995, H. 

van Maanen (1997). 
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gesubsidieerd en waarover de Raad voor Cultuur een advies had uitgebracht. Gezelschappen 

die tot de BIS horen, zijn ‘instellingen die een vitale rol in het regionale culturele aanbod 

spelen, of instellingen met een landelijke functie’ (Ministerie van OC&W, 2007). Zij krijgen 

specifieke opdrachten mee, waaronder de opdracht om talent te helpen ontwikkelen. Binnen 

de BIS zijn er een klein aantal instellingen die een langjarige subsidie krijgen, anders dan de 

vierjarige subsidieverstrekking. Deze instellingen, zoals het Nationaal Ballet, worden enkel 

beoordeeld door een visitatiecommissie.  

Naast de vorming van de basisinfrastructuur werden drie bestaande podiumkunstenfondsen 

samengevoegd waaruit het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (NFPK+) ontstond. Dit 

fonds beslist welke podiumkunstinstellingen, buiten de gezelschappen in de BIS, subsidie 

krijgen. Dit fonds wordt gefinancierd door het Rijk, maar maakt inhoudelijk zelf keuzen. De 

regelingen die het fonds hanteert, vloeien wel voort uit de opdracht die het krijgt vanuit de 

overheid. 
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Overzicht van mogelijke factoren van invloed op talentontwikkeling bij gezelschappen. 
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Overzicht van de werking van het overheidsbeleid met betrekking tot talentontwikkeling bij de 

gezelschappen, afgeleid van het beleidsuitvoeringmodel (Torenvlied, 1996). 
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Eigenschappen respondent:  

1. rol/ functie binnen het gezelschap. 

Kenmerken van het gezelschap: 

2. Globale beschrijving van het gezelschap. 

3. Wat maakt het gezelschap anders/ hoe onderscheidt het zich van anderen? 

Talentontwikkeling: 

- Talent wordt in dit onderzoek gezien als nieuw, (betrekkelijk) jong en onervaren personen, 

zonder enige ervaring bij andere professionele gezelschappen. Zij kunnen talent hebben op 

verschillende artistieke vlakken, zoals acteren, dans, compositie, choreografie, regie of 

muziek. 

4. Hoe belangrijk is nieuw (jong) talent voor het gezelschap? 

5. Wat doet het gezelschap aan het aantrekken van nieuw talent? 

o Samenwerking met instellingen/ kunstvakonderwijs? 

o Gastdocenten/ scouten 

o Speciale projecten 

o Stages 

o Casting bureaus 

6. Is er naar uw mening genoeg talent aanwezig? Kost het veel moeite om talent te 

vinden? 

7. Sluit het aanwezige nieuwe talent aan op de behoeften van het gezelschap?  

8. Wat doet het gezelschap aan talentontwikkeling? 

a. Zijn er specifieke doelstellingen geformuleerd mbt talentontwikkeling? 

b. (intensieve) begeleiding? Door wie? 

c. Beschikbaar stellen van productionele voorzieningen/ personeel? 

9. Welke plek heeft/ krijgt nieuw talent binnen het gezelschap? 

o Passief, actief 

o Eigen verantwoordelijkheden 

o Ten opzichte van de ‘gevestigde orde’. 

10. Personele bezetting. Hoeveel nieuw talent is er het afgelopen jaar, afgelopen 2 jaar 

bijgekomen? En hoeveel nieuw talent is er aanwezig? 

 

11. Wegen de baten op tegen de kosten die u in het ontwikkelen van talent steekt? 

o Denk daarbij aan de hoeveelheid tijd, mankracht en productionele 

voorzieningen ter beschikking wordt gesteld en hoeveel dit globaal op kan 

leveren aan bekendheid/ reputatie/ inkomsten/ verhoging van de kwaliteit. 

12. Hoe gevoelig is de mate van talentontwikkeling voor de hoogte van het budget? 

13. (Kunt u globaal aan geven of en hoeveel beschikbare budget voor vernieuwing/ 

experiment of talentontwikkeling er is.) 
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Overheidsbeleid/ subsidie 

14. In hoeverre laat u zich in het formuleren van uw missie of toekomstvisie leiden door de 

criteria die het beleid stelt? Met andere woorden, hoe bepalend zijn de beleidscriteria 

voor de doelstellingen van het gezelschap? 

15. Laat u zich bij het nemen van artistiek/ inhoudelijke afwegingen meer bepalen door 

wat er door de Raad voor Cultuur van u verwacht wordt, of volgt u uw eigen koers? 

16. Wat is volgens u de rol van de overheid en de Raad voor Cultuur? Ligt de nadruk meer 

bij het ondersteunen/ stimuleren of bij het dirigeren/ sturen? 

17. In hoeverre bent u het eens met de geformuleerde beleidsdoelen? 

a. Is er inderdaad meer ruimte nodig voor vernieuwing, talent en 

talentontwikkeling? 

18. Komt het werkelijke beleidsplan zoals het wordt ingediend bij de subsidieverstrekker 

overeen met de werkelijkheid of de haalbaarheid? Of wordt er bewust richting de 

criteria geschreven, zonder daarbij de eigenlijke doelstellingen of  haalbaarheid mee te 

nemen? 

19. Wat is uw algemene indruk van het beleid en de criteria om subsidie te ontvangen? 

Dwz is er ruimte voor het gezelschap om zich vrijelijk te profileren? Of worden de 

criteria juist als verstikkend ervaren? (schaal van 1-10: 1 niet strikt, 10 zeer strikt) 

20. Is er sprake van een duidelijk aanwezige controle vanuit de fondsen/ raad voor cultuur 

of de overheid? 

b. En hoe ervaart u de bureaucratische controle, zoals het indienen van de 

aanvraag, de jaarboeken etc. 

21. In hoeverre is het gezelschap in zijn voortbestaan afhankelijk van subsidie?  Budget. 

Welke nevenactiviteiten kunnen met de subsidie worden gerealiseerd? 

Talentontwikkeling? 

22. Kunt u op een schaal van 1-10 aangeven in hoeverre u zekerheid ervaart bij het krijgen 

van de subsidie. (1 is geen zekerheid, 10 is zeer grote zekerheid). 

23. Kunt u op een schaal van 1-10 aangeven in hoeverre u vertrouwen hebt in de overheid 

of de fondsen bij het vormen van de beleidsdoelstellingen? 

24. Kunt u op een schaal van 1 - 10 aangeven in hoeverre u vertrouwen hebt in de manier 

waarop de subsidies worden toegekend? Vertrouwen in de commissies? 

 

25. Kunnen de gesubsidieerde gezelschappen binnen de podiumkunsten worden gezien als 

beleidsuitvoerders en de Raad voor Cultuur als beleidsmaker? 

26. Zijn de raad voor de cultuur, en in het verlengde daarvan ook het NFPK+, bepalende 

instanties als het gaat om het vormgeven van de kunstsector, met name op het gebied 

van de podiumkunsten? 

Optioneel: 

27. Is er enige invloed vanuit het gezelschap/ of de gezelschappen in zijn algemeenheid, op 

de beleidsbeslissingen en de subsidietoekenningen? 
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1. Functie 

Verhouding tov overheid: taak, wederzijdse invloed 

2. Kunt u de totstandkoming van een beleidsnota in hoofdlijnen schetsen? Bijv. Kunst 

van leven (wanneer van toepassing: ‘Innoveren, participeren’) 

o Welke personen/ instanties zijn hierbij betrokken, welke hebben hier invloed 

op? Vanuit de overheid? 

3. Wat is de gedachte achter het ondersteunen van gezelschappen dmv 

subsidieverstrekking? Wat is het doel van het overheidsbeleid? 

4. Wat is de gedachte achter de herstructurering van het subsidiestelsel? 

5. Waarom de verdeling tussen de basisinfrastructuur 1.0 en de overige gezelschappen, 

gesubsidieerd via het NFPK+? 

Subsidieverstrekking: beoordeling, criteria, totstandkoming, controle 

6. De overheid en ook het fonds wil in een bepaalde mate invloed uitoefenen op het 

podiumkunstenlandschap, wat voor middelen heeft het daarbij tot zijn beschikking? 

o De manier van subsidieverstrekking. Aan bepaalde instellingen en bepaalde 

(strikte) criteria? 

o Wat is de relatie tussen de overheid/ Raad voor Cultuur en het fonds? 

7. Kunt u kort beschrijven hoe een advies tot subsidiering van een gezelschap tot stand 

komt, met zijn de verschillende stadia? 

o (Wat zijn hierbij de inhoudelijke criteria?) Hoe zwaar weegt 

talentontwikkeling mee bij de beoordeling van een gezelschap? 

o Ligt het zwaartepunt bij de beoordeling bij nieuwe gezelschappen/ nieuw 

zelfstandig talent, of wordt er bij de toekenning van subsidie voornamelijk 

gemikt op vernieuwing ‘van binnenuit’? 

o Hoe worden gezelschappen, na toekenning van de subsidie, gecontroleerd op 

het waarmaken van hun subsidieaanvraag? 

o Kan er ook sprake zijn van individuele smaakvoorkeuren bij het beoordelen 

van een gezelschap? 

o In hoeverre is er sprake van een lobby bij het toekennen van subsidies? vanuit 

de politiek, beleidsmakers, gezelschappen? 

Houding tov talentontwikkeling 

8. Wat wordt er vanuit de overheid/ het fonds gedaan om talent te helpen ontwikkelen en 

beter door te laten stromen naar het professionele veld? 

9. Heeft de overheid (Raad voor Cultuur/ NFPK+) invloed op de besteding van de 

subsidie door de gezelschappen binnen de podiumkunsten? 

Rol van de overheid mbt kunst 

10. Wat is volgens u de rol van de overheid mbt tot kunst en cultuur? Hoe verhoudt de 

overheid zich tot kunst en cultuur in de maatschappij? 
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Stelling: 

11. De gesubsidieerde gezelschappen binnen de podiumkunsten kunnen worden gezien als 

beleidsuitvoerders, de overheid en de Raad voor Cultuur als beleidsmaker. 

12. De Raad voor de Cultuur, en in het verlengde daarvan ook het NFPK+, zijn bepalende 

instanties als het gaat om het vormgeven van de kunstsector, met name op het gebied 

van de podiumkunsten. 
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