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CULTUUR & ECONOMIE

Gasthoofdredacteur Alexander Rinnooy Kan:  
“Er is nog steeds ruimte bij ondernemingen voor 
spannende en stimulerende culturele plannen”

ADVERTENTIEBIJLAGE 
Dit is een advertentiebijlage 
bij NRC Handelsblad, die ver-
schijnt ter gelegenheid van het 
Nationale Cultuurbal 2006 op 
vrijdag 27 oktober. De inhoud 
van deze bijlage valt buiten ver-
antwoordelijkheid van de redac-
tie van NRC Handelsblad.
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Een traditie 
van 
vernieuwen

Alexander Rinnooy Kan

“Nederland kan 
alleen econo-
misch overle-

ven als het in volle openheid 
naar de rest van de wereld 
een traditie van vernieuwing 
weet te continueren.” Deze 
frase uit mijn eerste rede als 
nieuwe voorzitter van de SER 
bevat een aantal belangrijke 
elementen van de interactie 
tussen cultuur en economie. 
Innovatie en ondernemen 
zijn in ieder geval een rode 
draad in dit magazine.

Wat betreft vernieuwing heeft 
Nederland de afgelopen jaren een 
reputatie opgebouwd op het brede 
terrein van de creatieve industrie. 
Daarin past wat mij betreft alles 
wat onder het kopje ‘cultuur’ 
leidt tot economische activiteit, 
dus ook de reclame-industrie, 
de ontwikkeling van games, de 
dance-sector, enzovoort – sectoren 
waarin Nederland toonaangevend 
is. Het is een gebied waar bijzon-
dere kansen liggen. Die kansrijk-
heid is ook erkend door het in-
novatieplatform, dat de creatieve 
industrie tot sleutelgebied heeft 
benoemd. Design kan substantiële 
waarde en iets unieks toevoegen 
aan een product. Dat is relevant 
voor iedere fabrikant. Met de 
creatieve industrie heeft Neder-
land iets in huis dat in de nabije 
toekomst niet snel te kopiëren is 
door de rest van de wereld.
Ik ben blij dat de vorig jaar 
verschenen kabinetsnota Ons 
Creatieve Vermogen ook dat brede 
terrein omvat. De nota illustreert 
dat, als een overheid probeert 
goede voorwaarden te creëren 
voor cultuur, dat natuurlijk 
waarde in zich heeft, maar dat 
economische neveneffecten een 
gezond tweede argument kunnen 
leveren. Het is goed dat de over-
heid hier geld voor vrijmaakt. Het 
gaat daarbij weliswaar niet om 
enorme bedragen, maar het kan 
bepaalde deelsectoren een duwtje 
in de rug geven.

Vernieuwing en 
 continuïteit

In de geest van de immer aanwe-
zige Thorbecke neemt de Neder-

landse overheid geen expliciete 
stelling in wat betreft goede of 
slechte smaak. Tegelijkertijd 
kiest ze voor een bepaalde al-
locatie van middelen, waaruit 
impliciet een kwaliteitsoordeel 
blijkt. De weg die we gekozen 
hebben – het inschakelen van 
adviesorganen die, naar we aan-
nemen, met professioneel gezag 
opereren –, verloopt natuurlijk 
nooit 100 procent naar tevre-
denheid. Een overheid die zich 
alleen achter de professionele 
toetsingen verschuilt, krijgt dan 
het verwijt zelf geen uitspraken 
te durven doen. Maar naarmate 
die overheid bereid is dat wel te 
doen en explicieter maakt wat 
de kwaliteitscriteria zijn, wordt 
haar al snel te grote bemoeizucht 
verweten. We moeten accepteren 
dat we het nooit helemaal goed 
kunnen doen. De overheid moet 
ervoor zorgen dat er een redelijke 
mix van vernieuwing en continu-
iteit ontstaat. Beide ingrediënten 
moeten wezenlijk aanwezig zijn.
Het is een taak van de overheid 
om te zorgen voor extra stimu-
lansen voor in het bijzonder de 
privésponsor om onder aantrek-
kelijke voorwaarden geld in te 
zetten voor de cultuursector. Met 
het Triodos Cultuurfonds is dat 
kennelijk gelukt. Het is echt een 
terrein waar groei in zit. Ik merk 
dat bij het Concertgebouw, waar 
we heel aantrekkelijke donaties 
hebben weten te krijgen.

Natuurlijk zal Nederland nooit 
helemaal het Angelsaksische mo-
del overnemen, met een traditie 
en met fiscale randvoorwaarden 
die het heel aantrekkelijk maken 
cultuur te ondersteunen. Nu 
is liefdadigheid in Nederland 
vooral nog burgerplicht. Cultu-
rele instellingen zelf kunnen, in 
hun benadering van de private 
sponsors, nog wel wat leren van 
de creativiteit waarmee hun 
Angelsaksische counterparts 
dat doen. Er bestaat nog steeds 
ruimte bij grote ondernemingen 
voor spannende en stimulerende 
plannen, en het aanbod van dat 
soort plannen valt soms toch 
tegen. Er is meer ambitie nodig. 
Ik verwacht niet anders dan dat 

dat de komende jaren aan beide 
kanten steeds beter en professio-
neler opgepakt gaat worden.

Gezonde ambitie
Culturele organisaties schatten nu 
nog wel eens verkeerd in, in welke 
mate ondernemingen invloed 
willen uitoefenen op hun doen 
en laten. De behoefte om dat te 
doen is zeer beperkt. Culturele 
activiteiten krijgen van sponsors 
veel ruimte om de eigen artistieke 
weg te volgen. Diegenen die zich 
zorgen maken over een cultuur 
waarin de sponsors aan het lang-
ste eind trekken zijn te somber 
over de mate van vrijheid die de 
private sector de kunst laat om 
zich in enige onafhankelijkheid te 
ontwikkelen.
Dat neemt niet weg dat het vanuit 
sponsorperspectief relevant is om 
te bezien hoeverre een kunstenaar 
erin slaagt een breder publiek te 
bereiken. Voor kunstenaars zou 
dat ook relevant moeten zijn.
De gezonde ambitie om beter te 
zijn dan een ander en te streven 
naar grotere waardering kan ik 
dan ook moeilijk anders dan po-
sitief waarderen. Dat is wezenlijk 
voor professionele culturen. Het 
besef moet er zijn dat langs de 
lijn van kwaliteit en waardering 
wordt gemeten. De beste willen 
zijn is een bron van inspiratie 
waar uiteindelijk de cultuur zijn 
vooruitgang aan dankt. De econo-
misering van cultuur kan zo ook 
leiden tot nieuwe creativiteit.

Ik ben erg gelukkig dat met het 
Cultuurbal de ontmoeting tus-
sen cultuur en economie voor de 
tweede keer plaatsvindt. Dat is 
voor beide partijen leerzaam en 
leuk. Ik hoop dat de contacten die 
daar gelegd worden voor beide 
partijen een nuttig vervolg gaan 
krijgen. We hebben in Nederland 
veel om trots op te zijn, een mooie 
geschiedenis op het raakvlak van 
beide, maar dat is nooit reden voor 
zelfgenoegzaamheid. Ik hoop dat 
het initiatief dat nu als evenement 
zijn tweede ronde en als tijdschrift 
zijn eerste ronde beleeft, daartoe 
kan bijdragen.  

Alexander Rinnooy Kan

Innovatie en ondernemen als rode draad    3 
door Alexander Rinnooy Kan  

Nog graag vier jaar OCW 4
Interview met Maria van der Hoeven  

De opdracht van Simon Reinink  6  
Interview met de nieuwe directeur van het Concertgebouw   

De muzen, column door Harry Starren   7  

Mecenaat in Nederland: een kwestie van geven en nemen 8
  

Profielen Cultuurfondsen 10

Programma Cultuurmecenaat krijgt vliegende start 11

Cool Capitals: de kracht van cultuur in city-marketing  12
   

De kunstenaar als wetenschapper 14 
Interview met Hans Abbing 

Column Kerstin Schweighöfer 17

Onderzoek: cultuursponsoring bij het MKB 17

Culturele stemwijzer: wat zijn de politieke standpunten 18
over cultuur en economie? 

De innovatieve kracht van design bij Philips  20

Dingeman Kuilman over Dutch Design  21

Best practices cultuur en economie 22

INHOUD

Matching Cultuur en Economie Dit eerste nummer van 

Matching verschijnt ter gelegenheid van het Nationale 

Cultuurbal op een moment dat het contact tussen 

cultuur en economie meer dan ooit in het middel-

punt van de belangstelling staat. De instelling van het 

programma Cultuurmecenaat, de start van het Triodos 

Cultuurfonds, het eerste culturele beleggingsfonds, en 

natuurlijk het, inmiddels tweede, Nationale Cultuurbal 

zijn daar duidelijke recente signalen van.

Matching probeert de state of  the art weer te geven 

van de wijze waarop de cultuursector en het bedrijfsle-

ven met elkaar samenwerken en wil inzichtelijk maken 

hoe de geld- en kennisstromen tussen deze sectoren 

verlopen. Matching richt zich daarbij in eerste instan-

tie op de decision makers en belangrijke spelers die 

werkzaam zijn op het snijvlak van cultuur, bedrijfsleven, 

wetenschap en politiek. Dat snijvlak wordt gedefinieerd 

door creativiteit, geld, marketing, onderzoek, innovatie 

en beleid. Die thema’s komen terug in de artikelen in dit 

eerste nummer.

De makers van Matching zijn veel dank verschuldigd aan 

Alexander Rinnooy Kan, die met veel enthousiasme is 

ingegaan op de uitnodiging om als gasthoofdredacteur 

van dit eerste nummer zijn visie op cultuur en economie 

te geven, en daarmee voor een rode draad in dit ma-

gazine heeft gezorgd. En zij willen Marianne Berendse 

van Kunst & Zaken danken omdat zij zich vanaf  het 

begin achter dit initiatief  heeft gezet en haar kennis en 

netwerk heeft aangeboden.
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Matching Cultuur en Economie verschijnt ter gelegenheid van het 
Nationale Cultuurbal. Het Nationale Cultuurbal wil de ontmoeting 
stimuleren tussen de culturele wereld en het bedrijfsleven. Op een 
originele en professionele wijze.
Het Cultuurbal is een evenement dat uitstekend past bij het profiel 
van NRC Handelsblad. Er is waarschijnlijk geen krant die zoveel 
aandacht aan kunst en cultuur besteedt als NRC Handelsblad. 
Het is ook de enige landelijke krant met een (bijna) dagelijks eco-
nomisch katern. Onder de lezers van NRC Handelsblad scharen 
zich de denkers, politici en topmensen uit het bedrijfsleven en de 
wetenschap maar ook de kunstminnaars en kunstenaars. Aankno-
pingspunten genoeg voor een mediapartnerschap dus.
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Het ondersteunen van cultuur staat bij ING hoog in het vaandel. 
Dat blijkt onder meer uit de ING Collectie, een van de oudste en 
meest omvangrijke bedrijfscollecties met Nederlandse hedendaagse 
fi guratieve kunst. ING is ook sterk vertegenwoordigd in besturen 
van uiteenlopende culturele organisaties. Verder toont ING haar 
betrokkenheid met kunst via de verschillende cultuursponsorships 
van de fi nanciële instelling. 
De ING-sponsorschappen zijn een voorbeeld van een hechte en 
langdurige samenwerking tussen de wereld van de kunst en de 
fi nanciële dienstverlening. Zo is ING al zestien jaar een van de 
sponsors van het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook is ING als 
sponsor al geruime tijd betrokken bij het Grachtenfestival en het 
Prinsengrachtconcert in Amsterdam.

kundig in kunst en 
business

Sinds 1 juni 2005 is ING 
ook hoofdsponsor van 
het Rijksmuseum Am- 
sterdam. Het draagt 
daarmee bij aan de 
totstandkoming van 
het Nieuwe Rijks-
museum. Ook is men 
exclusief hoofd-spon-
sor van het Rijks-
museum Schiphol en 
steunt zij de presen-
tatie van delen van de 
collectie van het 
Rijksmuseum in de 
tien satellietmusea in 
Nederland, België en 
Duitsland.
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Ik zeg ja tegen private financie-
ring, ja tegen ondernemerschap, 
maar vind niet dat we daarom 
moeten gaan bezuinigen op wat 
we aan kunst en cultuur uitge-
ven.”
 

In diverse Europese landen 
werkt de overheid met 
matching funds als een 

belangrijke stimulans om 
andere geldstromen aan te 

boren. Wat staat dit systeem 
in Nederland in de weg?

“Koppelsubsidies hebben hun 
voor en tegen. Een goed voor-
beeld is de Kanjer-regeling  
voor de monumenten, waar-
bij je de investeringsimpulsen 
combineert met gesubsidieerde 
budgetten. Momenteel kijk ik 
in een eerste verkenning naar 
de mogelijkheden binnen de 
filmsector. Matching-regelingen 
moeten dingen mogelijk maken. 
Ze moeten niet gaan functioneren 
als een dwangbuis. Als dat het ge-
val is betekent het dat je op jacht 
gaat naar geld om het geld, en niet 
meer vanuit je eigen boodschap.”

In Frankrijk stimuleert 
de overheid bedrijven die 

culturele initiatieven 
ondersteunen door flinke 
belastingkorting te geven. 

Tegelijkertijd is er een 
gentlemen’s agreement dat 

bedrijven twee keer een ver-
zoek van de overheid mogen 
weigeren, maar bij de derde 
keer wordt geacht er in te 

stappen. Een constructie die 
in Nederland toepasbaar is?

“Ik kan daar niets op zeggen want 
collega Zalm gaat over de belastin-
gen. Het intrigeert mij wel. Als het 
mij gegeven is deze portefeuille 
nog wat langer te doen zou het 
een goede zaak zijn om in EU-ver-
band te kijken op welke manieren 
de overheden bevorderen dat er 
geld uit de markt beschikbaar 
komt. Dat moet dan wel passen  
bij het Nederlandse systeem.”

‘Ons Creatieve Vermogen’ is 
mede geschreven door uw 

toenmalige collega Van der 
Laan. Welke accentverschil-
len zouden er zijn indien u de 

brief had geschreven?
“Wat ik zeer zeker hetzelfde had 

gedaan is het verbinden van de 
creatieve sector en het bedrijfsle-
ven. Ook het optimaal benutten 
van elkaars kwaliteiten, ieder van-
uit de eigen invalshoek. Onder-
nemers hebben soms iets van een 
kunstenaar in zich als het gaat om 
creativiteit. Kunstenaars zouden 
iets meer creatieve ondernemings-
geest moeten hebben. Maar het 
begrip ‘creativiteit’ bindt. Ik vind 
wel dat je kunst en creativiteit niet 
te veel moet proberen te vangen 
in programma’s. Die moeten 
aanvullend zijn op datgene wat 
creativiteit met zich meebrengt 
en mogen niet bepalend zijn. 
Het creatieve ondernemerschap 
moet van de culturele instellingen 
zelf komen. Programma’s als het 
programma Cultuurmecenaat zijn 
daarbij bedoeld als aanjager. Wat 
mij betreft zijn het dus tijdelijke 
programma’s, die zichzelf op een 
gegeven moment overbodig moe-
ten maken.”

Hoe is de stand van zaken wat 
betreft het programma  

Creative Challenge Call? 
“We hebben 425 aanmeldingen. 
Dat is veel meer dan verwacht 
en daar zijn we zeker tevreden 
mee. Eind dit jaar wordt bekend 
welke projecten ondersteund gaan 
worden.”

Kijkt u uit naar een  
volgende termijn als  

minister van OCW? 
“Cultuur is een mooie porte-
feuille. De verbindingen die ik 
kan leggen tussen cultuur en 
onderwijs, cultuur en wetenschap, 
en cultuur en geld, spreken mij 
zeer aan. Het is goed dat het in de 
portefeuille van de minister zit. Ik 
vind dat Medy van der Laan prima 
werk heeft verricht en goede 
banden heeft opgebouwd met het 
veld. Ik merk wel dat de sector het 
goed vindt dat cultuur in de por-
tefeuille van de minster zit. Wat 
dat betreft is het afwachten wat 
de verkiezingen brengen en hoe 
vervolgens de invulling van de 
departementen gaat plaatsvinden. 
Daar verschillen de meningen bij 
de diverse partijen nogal over.” 

“Ondernemers hebben soms iets 
van een kunstenaar in zich als het 
gaat om creativiteit. ”

“Kunst en creativiteit niet te veel 
vangen in programma’s” 

Sinds het aftreden van 
Medy van der Laan heeft 
minister Maria van der 

Hoeven cultuur en media in 
portefeuille. Als het aan haar 
ligt blijft dat nog even zo.

door ad maatjens

Bij veel culturele organisa-
ties leeft de angst dat het 
stimuleren en verruimen 

van de mogelijkheden voor 
private financiering door de 
overheid ten koste zal gaan 

van de overheidsbijdrage. 
Kunt u die angst wegnemen?

“Ja, want er gebeurt niets met 
die subsidie. De bedoeling is dat 
private financiering aanvullend is 
op hetgeen de overheid bijdraagt. 
Het kan niet de vervanging zijn. 
Als je als overheid entameert dat 
organisaties gedeeltelijk hun eigen 
broek moeten ophouden, dan moet 
je dat niet doen met het dreige-
ment dat je gaat korten. Dat zou 

een verkeerd signaal zijn. Overi-
gens heeft cultureel ondernemer-
schap ook te maken met de manier 
waarop je je hele business runt. Het 
moet aangemoedigd worden jezelf 
sterker in de markt te zetten.”

In welke mate moeten cultu-
rele organisaties met elkaar 

gaan concurreren? 
“Dat doen ze toch al? Er is niets 
mis mee om beter te willen zijn 
dan een ander. Een kunstenaar 
wil toch een publiek bereiken en 
gezien worden? Dat betekent dat 
je altijd concurreert met de passie 
van de ander. Daar worden we 
allemaal beter van. Neem cultuur-
educatie, daar is nog een wereld 
te winnen. Ik noem dit voorbeeld 
omdat het erom gaat dat je als 
culturele instelling nadenkt waar 
je publiek vandaan komt. Je kunt 
niet zeggen, ik heb een prima 
product, kom maar. Culturele 
instellingen moeten midden in de 
samenleving willen staan.”

Welke incentives kunt u 
als overheid aanbieden om 

culturele organisaties meer 
als cultureel ondernemer  

te laten opereren?
“Er is gelukkig sprake van een 
grote private interesse in kunst en 
cultuur. En wat we nu hebben ge-
daan met cultureel beleggen vind 
ik een uitstekend voorbeeld van 
wat je als overheid kan doen. Ik 
sluit niet uit dat we, bijvoorbeeld 
op basis van ideeën uit het bui-
tenland, nog tot andere vormen 
komen. Maar let op: als overheid 
houd je altijd als taak om hetgeen 
dat jij belangrijk vindt in het 
culturele leven, goed te organi-
seren. Ik ben zeker geen voor-
stander van een toegroeien naar 
een Amerikaanse situatie, waar 
de kunstensector helemaal op  
private financiering draait. Daar-
bij komt het allerbeste wel boven-
drijven, maar daar gaat ook veel 
verloren omdat het te risicovol 
is. Je moet niet doorslaan.  

Wat vindt Alexander Rinnooy Kan?
“Als we praten over de infrastructuur van 
een land denkt men als eerste altijd aan 
wegen. Dat is belangrijk, maar er is ook zo-
iets als een culturele infrastructuur die het 
onderhouden en versterken meer dan waard 
is. Ik hoop dat toekomstige kabinetten zich 
dat realiseren en het niet zullen zien als luxe, 
maar als een kerntaak die ook economisch 
meer dan verdedigbaar is.”

Interview met Minister Van der Hoeven

Het Cultuurbal is een goed initiatief om bedrijfsleven en cultuur samen te
brengen. Bovendien een mooie gelegenheid om onze CultuurFondsen op
Naam onder de aandacht te brengen; een meer individuele en structurele
manier om cultuur te steunen. Intussen zijn er meer dan 175 van deze fondsen
aan het Prins Bernhard Cultuurfonds toevertrouwd. Musici, kunstenaars,
musea, theaters en gezelschappen profiteren er van. Ook bedrijven of 
organisaties kunnen een Cultuurfonds op Naam instellen. Meer weten? 
We vertellen u graag alles over de mogelijkheden, het gemak, de fiscale
voordelen en hoeveel voldoening het geeft. Bel 020-5206130 of kijk op
www.cultuurfondsopnaam.nl

Het Dijkstra-Visser Fonds

dat talentvolle blaas-

instrumentalisten steunt.

Van Ronald en Marijke

Dijkstra.

Het Paul Hermann Fonds

dat jonge cellisten steunt.

Van Paul Hermann.

Het Wertheimer Fonds dat

de Nederlandse 

fotografie bevordert.

Van Hein Wertheimer.

Het Wim Bary Fonds dat

jonge, scheppend 

kunstenaars steunt.

Van Wim Bary.

Ter overweging:
Een CultuurFonds op Naam.

Een CultuurFonds op Naam. Voor meer mensen weggelegd.
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Simon Reinink trad deze 
zomer aan als alge-
meen directeur van het 

Concertgebouw. Zijn voor-
ganger stond bekend als de 
grootste sponsorwerver van 
Nederland. Hoe gaat Reinink 
het succes continueren?

door jos van de haterd

Bijna 25 jaar was Martijn Sanders 
directeur van het Concertgebouw. 
Van de kwakkelende concertzaal 
aan het begin van de jaren tachtig 
maakte hij een bloeiend cultureel 
bedrijf. Sanders zorgde ervoor 
dat de top van het Nederlandse 
bedrijfsleven zitting nam in het 
bestuur. Hij ging sponsors en do-
nateurs werven en wist in 1988 het 
ongekende bedrag van 45 miljoen 
gulden bij elkaar te brengen om 
het toen honderd jaar oude en in 
treurige staat verkerende gebouw 
te renoveren. De grote musici 
van deze wereld kwamen weer 
graag naar Amsterdam. Jazz en 
wereldmuziek kregen de ruimte. 
Hij startte met zomerconcerten 
en festivals. Het aantal concerten 
verdubbelde tot achthonderd per 
jaar, het bezoekersaantal steeg 
tot achthonderdduizend. San-
ders verlaat het Concertgebouw, 
een naamloze vennootschap die 
zichzelf moet bedruipen, als een 
bruisende onderneming met een 
sluitende begroting.

Ambiance
Simon Reinink (40) werd bij zijn 
benoeming een ervaren manager 

genoemd, een man met passie voor 
muziek. Hij studeerde rechten in 
Utrecht en is nog steeds gitarist en 
altviolist in het zigeunerorkest van 
het corps. Hij werkte vier jaar in de 
advocatuur en acht jaar in de uit-
geverswereld bij Wolters Kluwer 
en PCM. Ervaring met sponsor-
werving heeft hij niet. Maakt dat 
de druk om Sanders op te volgen 
groot? “Dat valt reuze mee”, zegt 
Reinink en legt uit dat sponsoring 
geen liefdadigheid is, maar een 
zakelijke transactie. “Sponsoring 
is gebaseerd op wederkerigheid. 
Onze sponsors nodigen hun 
relaties uit en het blijkt altijd weer 
iets met mensen te doen om in de 
ambiance van dit gebouw naar 
muziek te luisteren en die ervaring 
met elkaar te delen. Daarom zijn 
sommige bedrijven ook al twintig 
jaar sponsor.”
De contacten met sponsors vinden 
voornamelijk plaats op CEO-
niveau. De algemeen directeur 
is daarbij de spin in het web. 
Sanders kende iedereen. Iedereen 
kende hem. Hoe gaat Reinink 
dat aanpakken? “Martijn heeft 
zijn netwerk in vijfentwintig jaar 
opgebouwd. Net als hij zal ik mijn 
netwerk moeten opbouwen, maar 
dat gaat hier in een ongelooflijk 
tempo. En met achthonderd-
duizend bezoekers kom je haast 
onvermijdelijk potentiële spon-
sors tegen.”

Wereldklasse
Reinink weet welke troef hij in 
handen heeft. “Onze beide zalen 
behoren tot de beste ter wereld, 

dat hoor je ook terug van de mu-
sici. Ze hebben iets magisch. Het 
heeft met de akoestiek te maken, 
maar je kunt het niet exact meten of 
kopiëren. We hebben hier een insti-
tuut van wereldklasse, daar moeten 
we niet bescheiden over doen.”

Toppers
De voornaamste inkomsten van 
het Concertgebouw komen uit 
kaartverkoop, verhuur, sponsoring 
en donaties. Subsidie krijgt men 
nauwelijks, wel wordt de helft van 

de achthonderd concerten gegeven 
door vaste, gesubsidieerde bespe-
lers, waaronder het Koninklijk 
Concertgebouworkest. De overige 
vierhonderd zijn voor eigen reke-
ning en daarvan worden er enkele 
tientallen gesponsord. Dat lijkt 
niet veel, toch is sponsoring goed 
voor eenderde van de begroting. 
“Het sponsorgeld helpt ons om 
de kaartprijs laag te houden”, zegt 
Reinink. En, zeker zo belangrijk, 
zonder sponsors geen toppers. 
“De gages van de wereldberoemde 
orkesten en musici zijn de laatste 
jaren flink gestegen. Deels een nor-
male prijsverhoging, deels moeten 
zij het wegvallen van platencon-
tracten compenseren.”

Het sponsorconcept is eenvoudig. 
Een bedrijf sponsort een concert, 
soms een serie of festival. Naast be-
scheiden naamsvermelding krijgt 
de sponsor het recht om gasten 
uit te nodigen, de sponsor betaalt 
hun kaartjes. De bovengrens voor 
de gasten ligt op driehonderd, 
15 procent van de zaalcapaciteit. 
“We willen niet dat de halve zaal 
vol sponsorgasten zit. Dat zou de 
sfeer in het publiek te veel gaan 
bepalen.” Op de dag van het con-
cert krijgt de sponsor een zaal ter 

beschikking om in de pauze en na 
afloop rustig te kunnen praten.

Harde targets
Reinink werft momenteel voor 
het seizoen 2007-2008 en mikt 
weer op een dertigtal sponsors. 
Harde targets heeft hij zich niet 
gesteld. Mogelijke uitbreiding 
ziet hij in barter deals, ofwel  
ruilhandel. Zo’n deal is er bij- 
voorbeeld met NRC Handelsblad 
en de Volkskrant: de kranten  
en de concertzaal geven elkaar 
advertentieruimte en kunnen 
samen lezersaanbiedingen doen. 
Namen van partijen waarmee  
hij in gesprek is noemt hij  
liever niet. Een uitzondering 

Succes op maat
Simon Reinink moet Concertgebouw financieel onafhankelijk houden

maakt hij voor Robeco, geen spon-
sor in de gewone zin, maar trouwe 
partner bij de Robeco Zomercon-
certen. Binnen die formule is het 
Concertgebouw voor 100 procent 
artistiek verantwoordelijk, terwijl 
Robeco de marketing en commu-
nicatie voor zijn rekening neemt, 
inclusief de (zomerse) inrichting 
van het gebouw. Met honderddui-
zend bezoekers is het al jaren een 
gigantisch succes.
Sponsorconcept en targets zullen 
voorlopig niet veranderen. Het 
continueren van het succes is op 
dit niveau al lastig genoeg, ook 
omdat de concurrentie op de 
sponsormarkt is toegenomen. 
“Strategie en concept voor wer-

ving van donateurs en sponsors 
zijn hier bij wijze van spreken uit-
gevonden en hebben zich jaren-
lang bewezen. Ik heb geen plan-
nen om daarin verandering aan 
te brengen. Dat klinkt misschien 
behoudend, maar in de praktijk is 
het dat bepaald niet. Sponsoring 
volgt bij ons altijd de program-
mering. De artistieke integriteit 
blijft te allen tijde het uitgangs-
punt. Maar onze programma’s 
veranderen voortdurend. Bij elk 
programma gaan wij op zoek naar 
het juiste publiek en het blijft al-
tijd spannend of we daar dan ook 
sponsors bij kunnen vinden.”
Het succes is zo groot dat het 
zichzelf in stand lijkt te houden. 

“Onze toppositie moeten 
we iedere dag opnieuw  
bevechten”

Concertgebouw in cijfers
In 2005 ontving het Concertgebouw 814.000 bezoekers (iets minder 
dan de 833.000 in 2004). Het blijft daarmee wel het drukst bezochte 
podium voor klassieke muziek ter wereld. Het totaal aantal concer-
ten kwam uit op 844 (2004: 818).

Begroting Het Concertgebouw 2005
Totale bedrijfskosten  € 20.501.494 
Subsidie Gemeente Amsterdam € 1.035.280
Inkomsten uit kaartverkoop € 6.423.592
Inkomsten uit zaalverhuur € 6.458.690
Inkomsten uit sponsoring ca. € 5 miljoen

“Succes creëert succes,” beaamt 
hij, “maar daar is twintig jaar 
keihard voor gewerkt en die top-
positie moeten we iedere dag op-
nieuw bevechten. Een wat minder 
concert of een gast die onheus be-
jegend wordt kunnen wij ons niet 
veroorloven. Alles moet kloppen. 
Van de ontvangst tot de koffie. 
Met 320 man personeel werken 
we er continu aan om een omge-
ving te creëren waarin iedereen 
het naar zijn zin heeft en waarin 
de artiesten volledig tot hun recht 
komen. Het draait allemaal om 
wat er in de zaal gebeurt tussen de 
musici en het publiek, onder wie 
ook de sponsors.’ 

De muzen
Voor mij is het begonnen 
met Arjo Klamer. Een econo-
miehoogleraar die de zachte 
wereld met de harde werkelijk-
heid verbond en die cultuur 
economisch relevant verklaar-
de. Ik heb hem later persoonlijk 
leren kennen en op voet van 
gelijkheid met hem gewandeld 
langs de branding van de zee.
De muzen en de markt staan 
op gespannen voet. Maar ze 
weten gelukkig van elkaars 
bestaan en ze maken steeds 
vaker bewonderende buigin-
kjes in elkaars richting. Van 
verliefdheid is geen sprake. 
Van waardering wel. Gemengde 
gevoelens.
Aanvankelijk werd de muzen 
lippendienst bewezen door hen 
kostelijk te noemen en waar-
devol bovendien. Zij bevonden 
zich in de randen van de econo-
mie, in angstige afwachting van 
wat de harde werkelijkheid hun 
toewerpen zou. De economie 
is de baas, de kunst autonoom 
(maar vanwaar die hunkerende 
hand?)
Ik vermoed kerend tij in de 
verhouding. In de creatieve 
economie is de kunst een 
hoofdrol toebedacht waar zij 
nog nauwelijks op is toegerust. 
Argwanend zetten de muzen 
zich schrap. Van hen wordt 
veel verwacht. Het leven zin 
en betekenis geven, tot geheel 
herscheppen van in de aardse 
werkelijkheid verscheurd is, 
ons aan het denken EN hande-
len te zetten, een aantrekkelijke 
omgeving scheppen waarin 
talent zich thuis voelt, de motor 
zijn van de toeristenindustrie en 
een beleggingskans voor wie 
belastingvrij rendement zoekt.
Ons rest niet anders dan de 
muzen sterkte wensen.

Harry Starren

COLUMN

Wat vindt Alexander Rinnooy Kan?
“Ik ben erg gecharmeerd van de link naar 
onderwijs en educatie. Het Concertgebouw 
doet geweldig werk door jonge kinderen 
een spannende en stimulerende kennis-
making met serieuze muziek te gunnen. 
Als je dat goed doet heb je misschien aan 
een of twee van dat soort ervaringen ge-
noeg om de weg later weer terug te vin-
den. Dat zou ik de cultuur in brede zin toe-
wensen: om met vergelijkbare creativiteit 
momenten van ontmoeting te creëren, op 
een zodanige manier dat het voor kinderen 
op een inspirerende manier duidelijk wordt 
gemaakt hoe spannend en belangrijk cul-
tuur in hun leven kan zijn.”
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Londense Tate, waar veel loterij-
geld naartoe ging en naar het suc-
cesvolle Museum of Modern Art 
(MoMA) in New York, dat vrijwel 
geheel op particulier geld steunt.
Rien van Gendt, directeur van de 
Van Leer Group Foundation, kan 
de Angelsaksische voorsprong 
uit eigen ervaring bevestigen. Als 
bestuurslid van een viertal Ame-
rikaanse organisaties (waaronder 
de Rockefeller Foundation) ziet 

hij duidelijke cultuurverschillen 
met Nederland. “Nederlanders 
identificeren zich meer met 
rampen, onderwijs of ontwikke-
lingssamenwerking. Voor kunst 
en cultuur moet de overheid maar 
zorgen. Bovendien heerst hier een 
zekere arrogantie. Men verwacht 
dat gevers een cheque uitschrij-
ven zonder daar iets voor terug te 
verwachten.” Met de in Chicago 
opgerichte organisatie Friends of 
Van Leer pakt Van Gendt dat wel 
anders aan. “Ik investeer in de ge-
vers, ga bij ze op bezoek, stuur ze 
een nieuwsbrief. Na verloop van 
tijd eten ze uit je hand.”

Gezond eigenbelang
Om de Nederlandse cultuurme-
cenas aan te moedigen, moeten 
we hem wellicht eerst iets beter 
begrijpen. Volgens Boer ontstaan 
mecenaten vaak op breukvlak-
ken. Het zijn ingrijpende gebeur-
tenissen in het persoonlijke of 
zakelijke leven die een mens tot 

gulle gever maken. Hij vertelt het 
verhaal achter het prestigieuze 
museum dat de Pierre Gianadda 
Foundation liet bouwen in het 
Zwitserse Martigny. Aannemer 
en projectontwikkelaar Leonard 
Gianadda kwam tot zijn onbaat-
zuchtige daad nadat zijn broer 
Pierre om het leven kwam bij een 
vliegtuigongeluk. “En zo zijn er 
duizenden voorbeelden.”
Uit eigen onderzoek distilleerde 

Boer de voornaamste redenen 
die de mecenas bewegen. Als 
eerste noemt hij affiniteit met 
het product (“Joop van den Ende 
zal altijd de podiumkunsten 
ondersteunen”). Een tweede 
drijfveer is wat hij omschrijft als 
gezond eigenbelang. Niet voor 
niets verrijzen er cultuurpaleisjes, 
luisterend naar namen als het 
Joop van den Ende Theater en het 
Scheringa Museum voor Realisme. 
“Men vindt dat lekker en het trekt 
nieuwe zakenrelaties aan. Dit 
aspect is heel belangrijk, maar 
wordt vaak ontkend.” Een derde 
belangrijke motief is vertrouwen 
in de uitvoering. “Als je miljoenen 
opzijzet voor de kunsten, dan wil 
je dat iets goed wordt uitgevoerd 
door betrouwbare mensen. Als je 
zelf alle bedelbrieven moet ope-
nen, dan zit je na een jaar met een 
ongelooflijke teleurstelling.”
In de VS bestaat bovendien nog 
een zeer praktisch argument om 
cultuurmecenas te worden, weet 

Hitters. “Als je daar van klassieke 
muziek houdt, dan zul je toch 
echt zelf met een aantal klasse-
genoten een concertzaal moeten 
bouwen.”

Rugdekking
Uiteraard zullen ook fiscale voor-
delen de gulle gevers stimuleren. 
Van Gendt vindt dat de overheid 
de juiste condities moet schep-
pen om het cultureel beleggen te 
stimuleren. Hij is een voorstan-
der van innovatieve financiële 
modellen. “Denk bijvoorbeeld aan 
limited partnerships, waarbij je 
onzichtbaar investeert in de aan-
koop van een schilderij en straks 
bij de verkoop gewoon meeprofi-
teert van de winst.”
Pijbes pleit voor een Angelsak-
sische aanpak, waarbij speci-
ale afdelingen fondsen moeten 
werven. “Dat hebben hier alleen 
het Rijksmuseum en het Concert-
gebouw. In Amerika zijn het juist 
de grootste afdelingen binnen een 
culturele instelling.” Overheids-
steun moet zich volgens Pijbes 
niet beperken tot het redden van 
wegkwijnende niche-instituten, 
maar juist de particuliere in-
komsten van succesvolle instel-
lingen proberen te matchen. 
Zijn Kunsthal bijvoorbeeld, waar 
slechts eenderde van het budget 
uit subsidie komt en de inkom-
sten uit sponsoring en dergelijke 
de afgelopen jaren is verdrievou-
digd. “Ik wil rugdekking van de 
overheid. Je zou zeggen dat ook 
zij liever een bloeiend instituut 
zien. Maar als hier een kleine 
dansgroep wordt opgeheven, 
dan komen er Kamervragen.” 

 

De cultuurmecenas 
is in Nederland nog 
altijd een zeldzaam 

en onbegrepen verschijnsel. 
In de Angelsaksische wereld 
is dat wel anders. “Investeer 
in die mensen, en na verloop 
van tijd eten ze uit je hand.”

door robert heeg

Vergeleken met andere landen 
loopt Nederland achter op het 
gebied van culturele schenkingen 
en sponsoring. Cees Boer, mede-
oprichter van adviesbureau Boer 
& Croon, rekent voor hoe cultuur 
in Nederland gefinancierd wordt: 
van de kleine 2 miljard euro die 
in 2005 aan culturele instellingen 
(exclusief bibliotheken) werd 
besteed, kwam 87,9 procent van 
de overheid. Opbrengsten uit 
kaartverkoop noemt hij ‘peanuts’ 
met 5,2 procent. Bedrijfssponso-
ring neemt 2,6 procent voor zijn 
rekening en ook de 4,3 procent 
afkomstig uit fondsen/mecenaat 

vindt hij te verwaarlozen. “Joop 
van den Ende, met zo’n 10 mil-
joen per jaar, Dirk Scheringa, nog 
wat families, en niet te vergeten 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Stichting Doen en de BankGiro-
Loterij – daarmee heb je het wel 
gehad. Alles bij elkaar is het zeer 
bescheiden.”
Erik Hitters is sinds 2004 Univer-
sitair Docent Media en Cultu-
rele Industrie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. In 1996 
promoveerde hij aan de Univer-
siteit Utrecht met zijn dissertatie 
Patronen van patronage; mece-
naat, protectoraat en markt in de 
kunstwereld. Tien jaar later stelt 
hij vast dat de steun van bedrijven 
aan culturele instellingen struc-
tureel is toegenomen. “Bedrijven 
zijn zich steeds meer gaan afvra-
gen: wat levert het op voor mijn 
merk, de naam van mijn firma en 
voor mijn personeel? Want men 
trakteert de eigen medewerkers 
graag op een avondje theater. 
Maar van individuele giften of het 

zogenaamde nieuwe mecenaat zie 
je nog weinig terug.”
Vroeger was dat wel anders. De 
welvarende burgers in de Gouden 
Eeuw wilden hun rijkdom graag 
tentoonspreiden, met als gevolg 
een reusachtig mecenaat dat de 
kunst deed opbloeien als nooit te-
voren. Hoewel Boer als voorzitter 
van de Amsterdamse Kunsten Co-
alitie de nodige initiatieven neemt 
om oude tijden te doen herleven, 
weet hij tegelijkertijd dat praten 
over het verhogen van de particu-
liere bijdragen levensgevaarlijk 
kan zijn. “Politici ruiken dat ge-
lijk. Die hebben weinig aanleiding 
nodig om de subsidies te verlagen. 
Hedy D’Ancona is een van de 
mensen die meedenkt over deze 
problematiek. Zij waarschuwt dat 
maar weinig mensen in de poli-
tiek écht van kunst houden.”

Arrogantie
Toch is diezelfde politieke bij-
drage een van de belangrijkste 
belemmeringen voor de ontwik-

keling van het mecenaat in ons 
land. Dat vindt althans Wim Pij-
bes, directeur van de Kunsthal in 
Rotterdam. Wat hem betreft moet 
de kunstwereld zich veel meer 
openstellen voor particuliere in-
vesteerders. Het is dus niet alleen 

een kwestie van geven, maar ook 
van nemen. Pijbes vindt de manier 
waarop Nederland met zijn wel-
doeners omgaat in vergelijking tot 
het buitenland ronduit kwalijk. 
“Van den Ende wordt met de nek 
aangekeken. De affaire Audi-Ste-
delijk Museum heeft potentiële 
sponsors kopschuw gemaakt (het 
automerk bood aan een vleugel te 
bouwen, mits daarin plaats was 
voor een ‘showroom’, red.). En dat 
terwijl onze musea al lang niet 
meer tot de internationale top 
behoren.” Pijbes wijst naar het 

Cultuurmecenaat in Nederland

Een kwestie van 
geven en nemen

Mecenaat in cijfers
Hoeveel mecenaatsgeld er 
precies omgaat in Neder-
land is onduidelijk. Volgens 
het onderzoek Geven in 
Nederland ging in 2003 van 
het totale bedrag van  5,22 
miljard  euro dat in Neder-
land gegeven en gespon-
sord werd door particuliren, 
fondsen en bedrijven 619 
miljoen euro naar cultuur. 
Door alleen particulieren 
werd 2,197 miljard euro 
gegeven.  8% (170 miljoen) 
gaat naar cultuur. 

Tate Modern Londen

© Tate Photograpy / Andrew Dunkley

Rijksmuseum Amsterdam

Late Rembrandtzaal

Fotografie Jeroen Swolfs

Wat vindt Alexander Rinnooy Kan?
“Dat Nederlanders van oudsher meer 
maatschappelijk betrokken zouden zijn 
dan cultureel zou best een reden kun-
nen zijn dat het cultureel mecenaat hier 
niet bloeit. Inderdaad: een actie als bij de 
tsunami levert miljoenen op, ook vanuit 
het bedrijfsleven. Maar dat gebeurt ook 
bij de actie om het Stedelijk een nieuwe 
huisvesting te bieden.” 

“Nederlanders identificeren zich 
meer met rampen, onderwijs of 
ontwikkelingssamenwerking”

“Voor kunst en cultuur moet  
de overheid maar zorgen”
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door jos van de haterd

Op 1 september beginnen en vier 
weken later al een masterclass 
organiseren met het New Yorkse 
Museum of Modern Art. Dat mag 
je een vliegende start noemen. 
Vier medewerkers van MoMA 
kwamen vertellen hoe zij de lieve 
som van 850 miljoen dollar bij 
elkaar brachten voor de renovatie 
van hun gebouw. Tachtig procent 
is privaat geld. Daar kunnen we in 
Nederland iets van leren. Ons land 
is de laatste vijftig jaar rijker ge-
worden dan ooit. Maar in vergelij-
king met andere landen schijnen 
we niet goed meer te weten hoe 
we in het openbaar aan kunst en 
cultuur kunnen geven, en nog 
minder hoe we daarvoor kunnen 
bedanken. Het mecenaatprogram-
ma van Kunst & Zaken wil daarin 
verandering brengen.

1,2 miljoen
Het programma, in 2005 door het 
kabinet aangekondigd in de brief 
Ons Creatief Vermogen, is gestart 
in opdracht van het Ministerie 
van OCW en Economische Zaken. 
Het is ondergebracht bij Kunst & 
Zaken, een in Rotterdam geves-
tigde instelling die ruim tien jaar 
ervaring heeft met bemiddeling 
tussen culturele instellingen en 
het bedrijfsleven. De ministeries 
stellen tot en met 2008 een budget 
van 1,2 miljoen ter beschikking. 
Dat ligt iets onder het bedrag waar 
ooit sprake van was, maar direc-
teur Marianne Berendse vindt dat 
minder belangrijk dan wat zij met 
het geld gaat doen: cultuurmece-
naat meer bekendheid, meer body 
en meer erkenning geven onder 
zowel gevers als ontvangers.
Een mecenas is een particulier of 
ondernemer die iets substantieels 
wil betekenen voor de beeldende 
kunst, voor theater of een regi-
onaal museum. Maar in welke 
vorm? Hoe ontstaat het contact? 
En wordt die bemoeienis op prijs 
gesteld? Dat laatste is geen over-
bodige vraag. Want aan de ont-
vangende kant staan kunstinstel-
lingen die goed zijn ingespeeld op 
de overheid als geldverstrekker 

en in mindere mate op sponsors. 
Met mecenaat hebben de huidige 
directeuren en managers echter 
nauwelijks ervaring. Er zijn ook 
weinig goede voorbeelden. Mece-
nassen blijven liever anoniem, de 
pers besteedt geen aandacht aan 
ze of zet ze weg als rijken die met 
hun geld macht en invloed op de 
kunst willen kopen. Zo bezien 
ligt er een mooie taak voor het 
Programma Cultuurmecenaat, 
dat als derde aandachtsgebied de 
fiscaliteit heeft, het instrument 
bij uitstek voor de overheid om te 
laten zien dat het haar menens is 
met het mecenaat.

Discreet proces
Programmaleider Bastiaan 
Vinkenburg heeft in ieder geval 
drukke jaren voor de boeg. Naast 
masterclasses en seminars is er 
een basisworkshop in ontwikke-
ling voor culturele instellingen. 
Er komt een handboek met tips & 
trucs. Communicatie via nieuws-
brieven en website. Speciale 
bijeenkomsten voor kunstinstel-
lingen om kennis en ervaring 
uit te wisselen en een passende 
gelegenheid voor gevers om elkaar 
te ontmoeten. Ook is er aandacht 
voor de cruciale rol van intermedi-
airs, zoals notarissen, bankiers en 
estate planners. Zij weten wanneer 
er geld beschikbaar komt. Als zij 
de mogelijkheden voor cultuur-
mecenaat kennen, zullen kunst en 
economie eerder een verbinding 
met elkaar kunnen aangaan.
Kunst & Zaken heeft in dit alles 
een regiefunctie. Bastiaan Vin-
kenburg: “De kern van cultuur-
mecenaat is dat er een verbinding 
ontstaat tussen iemand die kunst 
voortbrengt en iemand die dat 
mogelijk maakt. Die verbinding 
ontstaat uit liefde voor kunst en 
cultuur, het woord ‘geld’ komt 
daarin nog helemaal niet voor. 
Het belangrijkste is dat het klikt 
tussen de partners. Dat vraagt om 
een discreet proces waarin het on-
derlinge vertrouwen kan groeien. 
Het Programma Cultuurmecenaat 
zit daarbij niet aan tafel. Wij sti-
muleren cultuurmecenaat, de rest 
moeten de partners zelf doen.’

Vliegende start 
programma 
Cultuurmecenaat

Actief bevorderen van cultuurmecenaat. Dat is wat het nieuwe  
mecenaatprogramma van Kunst & Zaken beoogt.

Rijke traditie
Kenmerkend voor mecenaat is 
persoonlijke bevlogenheid. Joop 
van den Ende is nog steeds het 
bekendste voorbeeld. Zijn Van-
denEnde Foundation ondersteunt 
tientallen jonge musici en thea-
termakers, maakt kunstprojecten 
en festivals mogelijk en heeft het 
initiatief genomen voor de bouw 
van een nieuw theater. Een ander 
kenmerk van mecenaat is dat 
het vaak om substantiële giften 
gaat met een concreet doel. Een 
nieuwe vleugel voor een museum, 
de uitbreiding van een collectie. 
Nederland heeft daarin een rijke 
traditie. Het kunstbezit van het 
Rijksmuseum bestaat voor 80 
procent uit giften. Het museum 
zelf kwam er ooit dankzij rijke 
burgers, net als het Concertge-
bouw, het Mauritshuis, het Singer 
Museum, het Centraal Museum, 
Boijmans van Beuningen en meer 
recent het Scheringa Museum 
voor Realisme. Een lange lijst die, 
als het aan het Programma Cul-
tuurmecenaat ligt, in de toekomst 
flink zal groeien. 

www.kunst-en-zaken.nl

Wat vindt Alexander Rinnooy Kan?
“Ik verwacht niet anders dan dat het 
cultuurmecenaat breed om zich heen zal 
grijpen, zeker als de overheid er in slaagt 
het echt aantrekkelijk te maken voor 
particulieren. Er zijn allerlei fiscale rege-
lingen die zich daar goed voor lenen. Het 
Triodos Cultuurfonds is een goed initiatief. 
Misschien zou het hier en daar nog een 
maatje genereuzer kunnen, zoals andere 
cultuurregelingen ook staan of vallen bij 
de gratie van de fiscale setting waarin ze 
worden geplaatst.”

In 2001 richtten Joop en Janine 
van den Ende de VandenEnde 
Foundation op. Het is een van 

de grotere particuliere cultuur-
fondsen van Nederland en geeft 
financiële ondersteuning aan kun-
stenaars, gezelschappen en cultu-
rele activiteiten in Nederland. Het 
fonds geeft kansen aan jong talent 
en bevordert cultuureducatie en 
cultureel ondernemerschap. 

De VandenEnde Foundation richt 
zich in eerste instantie op thea-
ter en muziek, maar stimuleert 
ook initiatieven op ander gebied. 
Daarvoor is de Foundation op 
verschillende manieren actief. Aan 
jonge talenten worden werk- en 
studiebeurzen verleend voor een 
studie in het buitenland of een 
workshop bij een gerenommeerde 
professional. Jaarlijks krijgen zo’n 
dertig jonge musici, acteurs en 
theatermakers de kans zich verder 
te ontwikkelen. 
De VandenEnde Foundation hecht 
ook veel belang aan de cultuur-
educatie. Het fonds ondersteunt 
initiatieven die zorgen dat 
kinderen op jonge leeftijd kennis 
kunnen maken met verschillende 
kunstuitingen. Tevens bevor-
dert de Foundation het cultureel 
ondernemerschap. Dit gebeurt 
door culturele instellingen en 
gezelschappen financieel te helpen 
bij specifieke onderdelen van 

de bedrijfsvoering. Dat kan het 
verbeteren van de marketing, het 
verrichten van publieksonderzoek 
of merkontwikkeling betreffen, 
maar ook de professionalisering 
van de organisatie.
Tot slot ondersteunt de Foun-
dation een aantal bijzondere 
projecten. Een voorbeeld daarvan 
is de twaalfdelige documentaire-
serie Allemaal Theater die in 2004 
door de AVRO werd uitgezon-
den. Aan de hand van interviews 
en unieke archiefbeelden geeft 
Jeroen Krabbé een overzicht van 
zestig jaar Nederlandse theaterge-
schiedenis. Momenteel wordt op 
initiatief van de Foundation een 
soortgelijke documentaireserie 
gerealiseerd over de Nederlandse 
film. Het meest bijzondere project 
van de Foundation is de ontwik-
keling van de Nieuwe de la Mar 
Theaters. In 2009 zullen aan de 
Marnixstraat in Amsterdam twee 
moderne en intieme theaterzalen 
hun deuren openen. Dit nieuwe 
theater aan het Leidseplein biedt 
dan een uniek podium aan vrije 
producenten en gesubsidieerde 
gezelschappen. 
Meer informatie is te vinden op 
www.vdef.nl en  
www.nieuwedelamartheaters.nl

VANDENENDE FOUNDATION

Cultuur bevorderen

Het VSBfonds kent u onge-
twijfeld als financier van 
allerlei maatschappelijke 

initiatieven in Nederland, onder 
meer in de culturele sector. Het 
valt op dat deze initiatieven veelal 
gefinancierd worden uit tradi-
tionele inkomsten als subsidies, 
donaties en uitkoop. Veel culturele 
instellingen realiseren zich echter 
niet dat er ook mogelijkheden zijn 
om zelf inkomsten te genereren. 
Om hieraan handen en voeten 
te geven heeft het VSBfonds het 
boek Zelffinanciering voor sociale 
ondernemers uitgebracht.

Eenzijdig leunen op subsidies 
en/of donaties is riskant in tijden 
van een terugtredende overheid 
en groeiende concurrentie. Als 
bestaande geldstromen wegvallen 
door bijvoorbeeld beleidsveran-
deringen van geldschieters of be-
zuinigingen, zullen organisaties 
creatiever naar de mogelijkheden 
moeten kijken. Instellingen die 
verschillende bronnen aanboren 
om hun missie te dienen, waaron-
der eigen inkomsten, zijn minder 
kwetsbaar, duurzamer en door-
gaans beter in staat hun activitei-
ten uit te voeren. Soms zitten ze 
zonder het zelf te beseffen op een 
goudmijn.
Zelffinanciering of ‘earned 
income’ is op zich niets nieuws: 
sommige non-profitinstellingen 

verdienen al sinds jaar en dag 
hun eigen geld. Bijvoorbeeld met 
de verhuur van faciliteiten, het 
verkopen van diensten of pro-
ducten en andere acties. Bekende 
voorbeelden zijn de universiteits-
boekwinkel, de cadeauwinkel in 
het museum, de toegangsprijs 
in het theater of door non-pro-
fits opgezette kringloopwinkels 
waarmee eigen inkomsten worden 
gegenereerd.
In het boek Zelffinanciering voor 
sociale ondernemers worden ver-
schillende voorbeeldprojecten uit 
binnen- en buitenland beschreven. 
Auteur Boris Franssen: “De mo-
gelijkheden zijn legio. In het boek 
geven we voorbeelden en doen we 
suggesties. Maar het voornaamste 
is dat een organisatie anders naar 
zichzelf leert kijken en haar eigen 
mogelijkheden beter weet uit te 
buiten.”
Het boek is gratis op te vragen via 
www.vsbfonds.nl/zelffinanciering

Ontdek de ondernemer in u!
VSBFONDS

Het kopen van beeldende kunst is 
voor de meeste mensen een hele 
stap. Een schilderij, een sculptuur 
of een sieraad mag nog zo’n grote 
aantrekkingskracht uitoefenen, 
uiteindelijk is er altijd een laatste 
drempel: de prijs. De KunstKoop 
wil kopers in spe over die drempel 
heen helpen. Het is een regeling 
waarmee particulieren op afbeta-
ling beeldende kunst kunnen 
kopen, zonder dat zij rente hoeven 
te betalen. Zij sluiten daartoe 
een persoonlijke lening af bij de 
Fortis Bank, met een looptijd 
van maximaal drie jaar. De rente 
wordt vergoed door de Mondriaan 
Stichting, het cultuurfonds dat de 
regeling al sinds 1997 namens de 
overheid uitvoert. Gitta Luiten, 
directeur van de stichting, vindt 
de KunstKoop een mooi voorbeeld 
van publiekprivate samenwerking 
in de kunstensector: het publieke 
doel wordt gediend, terwijl de 
bank er ook omzet van heeft. In 
2005 werden op deze manier 3400 
kunstwerken aangekocht met een 
totale omzet van 10,8 miljoen 
euro, dat wil zeggen gemiddeld 
ruim 3000 euro per werk. De 
maximale lening per kunstwerk 
bedraagt 7000 euro.

De regeling is uitsluitend toegan-
kelijk voor particulieren en geldt 
voor alle hedendaagse beeldende 
kunst. De nationaliteit van de 
kunstenaar is niet van belang, wel 
dat hij of zij nog in leven is. Aan de 
KunstKoop nemen 150 geselec-
teerde galeries deel, verspreid over 
het hele land. Het kunstwerk moet 
deel uitmaken van het programma 
van een van deze galeries. Volgens 
Luiten is de doelstelling van de 
KunstKoop in de eerste plaats om 
de afname van beeldende kunst te 
stimuleren. En dat lukt, want in 
de tien jaar dat de regeling bestaat 
is de omzet gestaag gegroeid en 
een bovengrens is daaraan eigen-
lijk niet gesteld. Luiten: “Wij zien 
ruimte voor groei en we streven 
daar ook nadrukkelijk naar.”
Meer informatie is te vinden op 
www.dekunstkoop.nl

MONDRIAAN STICHTING

100% kunst, 0% rente

Stichting DOEN werkt aan 
een leefbare wereld waaraan 
iedereen kan meedoen. Dit 

doet zij door middel van het subsi-
diëren en financieren van initiatie-
ven op het gebied van Duurzame 
Ontwikkeling, Cultuur en Wel-
zijn. Stichting DOEN ontvangt 
hiervoor financiële bijdragen van 
de goededoelenloterijen: de Nati-
onale Postcode Loterij, BankGiro 
Loterij en Sponsor Loterij.
DOEN ondersteunt cultuurpro-
jecten omdat deze een bijdrage 
kunnen leveren aan de realisatie 
van een betere samenleving. 
Cultuurprojecten reageren op ont-
wikkelingen in de maatschappij 
en stellen zaken vaak op confron-
terende wijze en vanuit vernieu-
wende invalshoeken ter discussie. 
Hierdoor ontstaat er vrijheid in 
denken en daarmee ruimte voor 
nieuwe visies, meningen en ont-
wikkelingen.
Ondernemende kwaliteiten dra-
gen bij aan het in de markt zetten 
van cultuur. Het bedrijfsleven kan 
hier een grotere rol in spelen dan 
nu het geval is. Bedrijven kunnen 
de cultuursector op verschillende 
vlakken steunen met hun exper-
tise (bestuur, marketing, commu-

nicatie). De cultuursector kan op 
haar beurt zorgen voor creativiteit, 
het laden van merken, een gunstig 
vestigingsklimaat en het bereiken 
van specifieke publieksgroepen. 
Stichting DOEN financiert initia-
tieven die in staat zijn de twee we-
relden bij elkaar te brengen of die 
op andere wijze voorbeeldstellend 
zijn in de wisselwerking tussen 
cultuur en economie.
Vanuit deze gedachte initieerde 
Stichting DOEN in 2005 het Na-
tionale Cultuurbal. Elkaar in een 
vruchtbare omgeving ontmoeten 
draagt bij aan het wegnemen van 
de aanwezige drempels. Om de 
samenwerking van tussen beide 
werelden nog meer te stimuleren 
en goede voorbeelden zichtbaar-
der te maken, lanceert Stichting 
DOEN in 2007 de DOEN Cultuur 
en Economie-prijs. Een prijs voor 
het beste en of meest spraakma-
kende initiatief op het gebied van 
cultuur en economie.
www.doen.nl

STICHTING DOEN

DOEN Cultuur en Economie-prijs

Het Nationale Cultuurbal is een initiatief  van Stichting Cultuurbal Nederland en Lenthe Publishers.  
Onderstaande fondsen zijn, naast FAPK, founder van het Cultuurbal.
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Cool 
Capitals

Cultuur in dienst van citymarketing

Marketingcampag-
nes moeten Am-
sterdam en Rot-

terdam helpen in hun strijd 
tegen de hippe Europese 
cultuurmekka’s Berlijn en 
Barcelona. Maar zijn vlotte 
slogans als ‘I amsterdam’ en 
‘Rotterdam Durft’ voldoen-
de om de status van ‘cool 
capital’ af te dwingen?

door robert heeg

Met geld, durf en strategie groei-
den Berlijn en Barcelona uit tot 
de trekpleisters die zij nu zijn. 
Dat was een van de conclusies van 
de vergelijkende quickscan met 
concurrerende Europese steden, 
die LAgroup in 2003 uitvoerde 
in opdracht van de gemeente 
Amsterdam. Stephen Hodes, me-
deoprichter en directeur van het 
managementadviesbureau, legt 
uit hoe deze benchmark de onder-

bouwing vormde voor de latere I 
amsterdam-campagne, geïniti-
eerd door de stichting Amsterdam 
Partners en vormgegeven door 
bureau KesselsKramer. “Voorop 
stond dat er duidelijke keuzen 
gemaakt moesten worden, daar 
waar de typisch Nederlandse 
overlegcultuur doorgaans juist 
tot middelmatige keuzen leidt.”
Daadkracht en ambitie ook in 
Rotterdam. De Maasstad wor-
stelde lang met het second city-
syndroom, maar begint zich de 
laatste jaren te onderscheiden van 
Amsterdam met drie sterke eigen 
waarden: ambitie, verandering en 
betrokkenheid. Ontwikkelings-
Bedrijf Rotterdam (OBR) poogt 
sinds twee jaar om deze waarden 
uit te dragen, met als doel om 
meer goede bedrijven en hoogop-
geleiden aan te trekken. De vraag 
ontstond volgens Catrien Ketting, 
projectleider merkcommunicatie 
Rotterdam, nadat onderzoek in 

2000 uitwees dat imago en identi-
teit van de stad hemelsbreed ver-
schilden. “Men dacht overwegend 
aan een kille, winderige haven-
stad, terwijl je hier ook geweldig 
kunt eten en uitgaan.”

Urban
Om het beeld van Rotterdam 
bij te stellen, ontwikkelde 
bureau ARA twee jaar geleden 
de campagne Rotterdam Durft. 
Volgens Ketting gaat er ten 
minste een decennium over-
heen voordat zo’n imago-om-
buiging is voltrokken, maar nu 
al ziet zij resultaten. “Er wordt 
stadsbreed gecommuniceerd 
en er komen veel mensen in 
beeld. Gebleken is dat inwo-
ners zich meer Rotterdammer 
dan Nederlander voelen. De 
betrokkenheid is enorm en de 
stad straalt trots uit.” Een rijke 
culturele uitstraling is essen-
tieel voor een stad die aantrek-

kelijk wil zijn. Volgens Hodes 
laat cultuur zich niet zomaar 
kiezen. “Dat suggereert een 
maakbaarheid die er niet is. Je 
kijkt naar het DNA van een stad 
en creëert vervolgens de voor-
waarden om dat zich te laten 
ontwikkelen. Als kernwaarden 
zou je in Amsterdam kunnen 
aanwijzen: openheid, tolerantie 
en hoogwaardigheid, maar ook 
het kleinschalige.” Rotterdam 
heeft zo z’n eigen typische cul-
tuur, met veel muziek, jonge 
grafische ontwerpers en ge-
durfde architectuur. Ketting en 
haar team probeerden gebruik 
te maken van datgene wat er al 
leefde in de stad. “Zonder iets 
af te dingen op een museum als 
Boijmans Van Beuningen, moe-
ten we vaststellen dat de sterk 
aanwezige urban-jongerencul-
tuur meer typerend is voor 
Rotterdam. Juist dat moeten  
wij daarom benadrukken.”

Marketingrampen
Een stad valt niet te regisseren 
en krijgt te maken met spora-
dische ‘marketingrampen’. In 
Amsterdam waren dat de afge-
lopen jaren de moord op Theo 
van Gogh en de mishandeling 
van de Amerikaanse homo Chris 
Crain. Hoewel Hodes erkent dat 
de tolerantie mede door religieus 
fundamentalisme onder druk 
staat, valt de negatieve invloed 
van zulke incidenten volgens hem 
verrassend mee. “Er is wereldwijd 
onderzoek gedaan onder 28.000 
respondenten, en nog geen 1 pro-
cent heeft een negatieve indruk 
van Amsterdam vanwege deze 
incidenten. Onder buitenlandse 
homo’s ligt de waardering voor de 
stad nog steeds dicht bij een 10.”
Volgens Ketting zal het geweld 
van allochtone jeugdbendes 
evenmin de Rotterdamse opmars 
verstoren. “Een multiculturele 
samenleving heeft altijd twee 

kanten, maar de tweede generatie 
allochtonen is nu goed opgeleid.”

Juweel
Pay-offs werken voor merken, 
maar of dit marketingwapen ook 
bruikbaar is voor steden, daar 
wordt nogal eens over gedebat-
teerd. Twee jaar geleden bijvoor-
beeld in het Amsterdamse KIT 
Tropentheater, waar de culturele 
instellingen van de stad het nut 
van de collectieve campagne ‘I 
amsterdam’ ernstig in twijfel 
trokken. Jessica Tepe, van het 
Holland Festival, vroeg zich 
destijds af hoe ze de campagne 
concreet moest doorvertalen. 
“Wat ga ik nu anders doen in het 
kader van I amsterdam?” Ook 
Hodes was geen voorstander van 
slogans. Maar tegelijkertijd her-
innert hij zich dat I LOVE NY des-
tijds ook niet gelijk werd omarmd 
en inmiddels toch een begrip is. 
Twee jaar na de invoering moet 

Hodes vaststellen dat toeristen 
zich en masse laten fotograferen 
voor het enorme I amsterdam-
logo op het Museumplein. Boven-
dien, zo relativeert hij, hebben 
Amsterdammers altijd wel iets te 
zeuren. Zo regent het klachten 
over de werkzaamheden aan de 
Noord-Zuidlijn. Het zal het straks 
allemaal waard zijn, verzekert hij 
ons. “De traditionele arrogantie is 
bij het college omgezet in ambitie. 
Door de ongekende renaissance 
op zowel infrastructureel als cul-
tureel gebied hebben we over vijf 
jaar een juweel van een stad.”
Hoe serieus Rotterdam de cam-
pagne neemt blijkt uit de aan-
stelling van een kersverse Chief 
Marketing Officer die boven alle 
partijen komt te staan, aldus Ket-
ting. “Vanwege ons gebrek aan 
traditie staat in Rotterdam altijd 
de zoektocht naar nieuwe vormen 
centraal. Dat is wellicht het groot-
ste verschil met Amsterdam.” 

“Voor kunst en cultuur 
moet de overheid 
maar zorgen”

Het Economisch Bureau van ING heeft onlangs een verge-
lijkende studie opgesteld over het vestigingsklimaat van 

verschillende Europese steden. Jarenlang stond Amsterdam wat 
betreft het vestigingsklimaat bij de beste vijf Europese agglome-
raties, maar na 2004 is de stad uit de top 5 verdwenen en inmiddels 
staat ze op de twaalfde plek. Deze positie is gebaseerd op de Euro-
pean Cities Monitor, waarin vijfhonderd topmanagers in Europa 
gevraagd wordt naar de beste Europese steden. Vooral op de facto-
ren ‘voorwaarden overheidsbeleid’, ‘intraregionale transportver-
bindingen’, ‘telecommunicatie-infrastructuur’ en ‘promotie van 
de stad’ scoort Amsterdam laag. Bij verschillende factoren speelt 
de perceptie een grote rol, hetgeen het belang van effectieve city-
promotion onderstreept.
Wat betreft promotie van de stad is een vergelijking getrokken 
met Barcelona, de stad die al jaren bovenaan de lijst staat op het 
gebied van stadspromotie sinds de stad zich met de Olympische 
Spelen in 1992 op de kaart zette. Nog steeds heeft dat evenement 
de grootste impact op de stad. De organisatie Turisme de Barce-
lona heeft 95 medewerkers in dienst en wordt voor 50 procent 

publiek en voor 50 procent privaat gefinancierd. Het binnenhalen 
van grote evenementen is speerpunt geworden voor de stad.
Het is lastig om een goed overzicht te krijgen van de uitgaven aan 
city-marketing per stad. Vergelijkend onderzoek door de LAGroup 
laat zien dat Amsterdam veel noch weinig doet aan city-marke-
ting. Het aantal mensen dat in Amsterdam werkzaam is met city-
marketing is ongeveer gelijk aan dat van Barcelona. De uitgaven 
zijn ook redelijk gelijk (10,5 miljoen euro tegen 9,7 miljoen euro 
voor Barcelona). Het verschil zit hem vooral in de effectiviteit van 
het beleid. Met de slogan ‘I Amsterdam’ is de stad wel de goede 
richting ingeslagen, maar deze promotie is alleen zichtbaar in de 
stad zelf en niet in het buitenland.
Wat betreft het binnenhalen van grote evenementen is Amster-
dam kandidaat voor het Cultureel Forum 2011. Een andere optie 
is om in 2013 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Over de 
impact van mogelijke Olympische Spelen in 2028 in Amsterdam 
verschillen de meningen.

Bron: Amsterdam Top 5-Stad, Economisch Bureau ING, oktober 2006

AMSTERDAM SCOORT LAAG IN  
EFFECTIEVE CITY-PROMOTION

Wat vindt Alexander Rinnooy Kan?
“De kwaliteit van de stedelijke omgeving is 
voor alles dat ruikt naar de creatieve indu-
strie ongelooflijk belangrijk. Wat dat betreft 
mogen we trots zijn op de beeldvorming van 
onze grote steden, met Amsterdam voorop. 
Je ziet dat die stad wereldwijd een begrip is. 
Dat zegt iets over de merkbekendheid.”
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Economie en kunst, 
gaat dat wel samen? 
Als één man het ant-

woord heeft dan is het wel 
Hans Abbing, wetenschap-
per én kunstenaar. Sinds een 
jaar is hij hoogleraar Kunst-
sociologie aan de Universi-
teit van Amsterdam. Met zijn 
analytische, zakelijke kijk 
op kunst maakt hij zich niet 
altijd even populair.

door robert heeg

Momenteel buigt Hans Abbing 
zich meer over kunstsociologische 
dan kunsteconomische kwes-
ties, maar in 2002 verscheen zijn 
boek Why Are Artists Poor? The 
Exceptional Economy Of The 
Arts. De auteur heeft zo zijn eigen 
visie op de balans tussen kunst en 
economie. “Het huwelijk tussen 
kunst en handel kan heel positief 
uitpakken. We moeten alleen 
oppassen dat kunst niet in dienst 
van de economie komt te staan, 
waarbij de overheid gaat bepa-
len welke kunst goed is voor de 
economie.”

Kunst kan in bepaalde situaties de 
economie ondersteunen, meent 
Abbing, al plaatst hij kantteke-
ningen bij de creative city-theorie, 
waarin kunst het aantrekkelijk 
leefklimaat moet scheppen dat 
hooggeschoolden en creatieve 
industrieën als design, mode en 
grafisch ontwerp naar een stad 
lokt. “Je moet je afvragen wie zo’n 
lokale economie aanzwengelt. 
Dat zijn toch eerder de creatieve 
bedrijven zelf dan die individuele 
kunstenaartjes.”
In de nota over cultuur en eco-
nomie die de ministeries van 
Economische Zaken en Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap afgelo-
pen voorjaar presenteerden, was 
slechts een kleine plek ingeruimd 
voor de kunsten. Terecht, vindt 
Abbing. “Want zo belangrijk zijn 
de kunsten niet voor de economie. 
Wel wanneer je het breder trekt, 
en bijvoorbeeld ook naar dansge-
legenheden kijkt. In Amsterdam 
worden enorme aantallen flyers 
van dansfeesten verspreid. Een 
teken van een bruisende stad.”
Hij is daarom huiverig om veel 
overheidsgeld in het culturele le-
ven van de hoofdstad te pompen. 
“Je kunt je afvragen of dat verspild 
is. Met de cultuur in Amsterdam 
gaat het toch wel goed.”

Bijbaantje
Abbings uitspraken zouden 
enkele tientallen jaren geleden 
als rechts of anticultureel worden 
omschreven. Nog steeds maakt 
hij zich weinig populair in de 
kunstwereld. En dat terwijl hij 
zelf de nodige faam heeft als 
tekenaar en fotograaf. “Nee, mijn 

collega’s nemen mij die meningen 
niet altijd in dank af. Enigszins 
begrijpelijk, want als kunstenaar 
grijp ik ook elke mogelijkheid tot 
subsidie aan.” Maar als sociaal 
wetenschapper moet hij vaststel-
len dat de regelingen uit het 
verleden, zoals de BKR, niet goed 
zijn geweest. “Die maakten het 
te gemakkelijk om kunstenaar 
te worden, met als gevolg dat de 
maatschappelijke relevantie van 
die te grote beroepsgroep slonk.”
Een positief effect van de verza-
kelijking van de laatste jaren is 

volgens de hoogleraar dat inmid-
dels veel kunstenaars een wat 
minder romantische kijk op hun 
vak hebben, hun werk beter pro-
moten, in extreme gevallen zelfs 
een compleet andere loopbaan 
kiezen of gewoon een bijbaantje 
zoeken. “Ik ben zelf een typische 
moderne kunstenaar, want ik heb 
al heel lang een bijbaan. Dat heb ik 
destijds gedaan uit frustratie, om-
dat er zo weinig gebeurde met wat 
er uit mijn handen kwam. Vroeger 
vond men een bijbaan minder-
waardig, nu gelukkig niet meer.”
Voor diegenen die hulp zoeken 
bij het bedrijfsleven heeft hij een 
advies. “Sponsoring of mecenaat-
oude-stijl is alleen weggelegd voor 
gerenommeerde kunstenaars. De 
kleinere namen moeten proberen 
hun werk te verkopen aan be-

drijven. Er is wel degelijk handel 
mogelijk.”

Culturele elite
In vergelijking met de Angelsak-
sische landen wordt Nederlandse 
kunst overgesubsidieerd. Vooral 
het grote verschil met Groot-Brit-
tannië verbaast Abbing, omdat de 
kunstwereld daar verder weinig 
anders in elkaar steekt. “Ken-
nelijk heeft al die subsidie hier 
dus nauwelijks invloed. De Britse 
inkomsten komen daar gewoon 
uit andere bronnen, zoals hogere 

prijzen of vriendengroepen. Maar 
in Nederland bemoeit de over-
heid zich nu eenmaal graag met 
kunst.”
Marktwerking in plaats van over-
heidsbemoeienis – het zou zeker 
in zuinige tijden een eenvoudig 
uit te leggen ingreep moeten zijn. 
Maar Abbing weet dat er achter de 
schermen talloze krachten mee-
spelen. “Er zijn hier allerlei pres-
siegroepen die vooral zichzelf in 
stand willen houden. Die hebben 
misschien wel meer macht dan 
alle kunstenaars bij elkaar.”
Het zijn de kenmerken van een 
klein land waarin iedereen elkaar 
kent, de netwerken voortdu-
rend worden doorgesmeerd en 
de kunstlobby precies de juiste 
personen weet te vinden. “Hedy 
D’Ancona had destijds best goede 

De kunstenaar
als wetenschapper 
(en vice versa)

Hans Abbing over kunst en economie
ideeën als minister voor Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, 
maar ze kon geen orde op zaken 
stellen omdat ze telkens werd 
teruggefloten door haar vrienden 
van de culturele elite. Wim Kok 
en andere politici staan samen in 
een advertentie tegen de bezui-
nigingen van Medy van der Laan. 
Voor die laatste heb ik een zwak, 
want zij voerde een fris beleid en 
stelde zich onafhankelijk op van 
de bestaande kunstmaffia.”

Straatkunst
Bij zijn aantreden als bijzonder 

hoogleraar aan de UvA, vorig jaar 
september, sprak Abbing over 
een overgang ‘van Hoge naar 
Nieuwe kunst.’ Zijn inaugurele 
reden vormt de basis voor een 
begin volgend jaar te verschijnen 
boek bij de Historische Uitgeverij. 
Hij pleit daarin onder meer voor 
informalisering van de klassieke 
concerten en acceptatie van ‘kunst 
van de straat’. Ook zijn kritiek 
op subsidie komt hierin weer aan 
de orde, want de overheidssteun 
houdt volgens Abbing de noodza-
kelijke veranderingen tegen.
“Je ziet dat relatief steeds meer 

geld wordt gespendeerd aan een 
steeds kleinere niche waar straks 
niemand meer naartoe gaat. Het is 
merkwaardig dat de overheid zo-
veel geld uitgeeft aan kunst die zo 
inkrimpt. Zo blijft het te gemak-
kelijk voor zulke kunst om klein 
te blijven. Waarom niet liever een 
breder publiek aangetrokken, 
bijvoorbeeld met mooie beeld-
schermen bij klassieke concerten? 
Je kunt ook denken aan veel meer 
cross-overs met popmuziek. Laat 
ze maar eens goed schrikken bij 
die grote instellingen.”  

“In Nederland bemoeit de overheid 
zich nu eenmaal graag met kunst”

Art, Whats is it  
good for?

Dr. Hans Abbing is sinds 
september 2005 bijzon-

der hoogleraar Kunstsocio-
logie van de UvA. Hij publi-
ceerde in 2002 het boek Why 
are Artists Poor. The Excep-
tional Economy of the Arts. 
In het vervolgonderzoek 
Art, What is It Good For? An 
Economic, Sociological and 
Political Study of the Arts 
Economy, dat hij schrijft 
in samenwerking met de 
Franse socioloog en poli-
ticoloog Sacha Kagan, legt 
hij de nadruk op zowel een 
sociologisch-economische 
als politicologische benade-
ring van de kunsten. In dit 
onderzoek verklaart Abbing 
de eigenaardigheden van de 
kunsteneconomie, waarbij 
hij in het bijzonder ingaat 
op de rol van machtsver-
schillen in en rondom de 
kunsten. De studie ver-
schijnt medio 2007.

“Kunst kan in bepaalde 
situaties de economie
ondersteunen”

Wat vindt Alexander Rinnooy Kan?
“Dat bij de financiering van cultuur het 
percentage van 88 procent cultuursubsidie 
naar beneden gaat is wel te verwachten. 
Het zou ook helemaal niet slecht zijn als 
dat gaat lukken. Elke poging om de private 
sector een grotere betrokkenheid bij cul-
tuur te geven is de moeite waard. Als dat 
ertoe leidt dat het overheidsbudget op een 
andere manier ingezet kan worden, want 
dat is dan het gevolg, dan is dat voor de 
vernieuwing in de cultuur een uitstekende 
zaak. Aan de overheid de taak om de goede 
incentives te creëren voor de culturele sec-
tor om de private sponsoring op te zoeken. 
En voor de private sector om het per de-
finitie toch beperkte sponsorbudget deze 
kant uit te sturen.”
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Onderzoeksresultaten
Een aantal van de bevindingen die het 
onderzoek heeft opgeleverd:

  Van de middelgrote bedrijven sponsort 
35,7% cultuur. Van de 57,4% van de res-
pondenten die geen cultuur sponsort, is 
30% wel lid van een vrienden- of busines-
sclub van een culturele instelling.
  Het overgrote deel van de cultuurspon-
sors in dit onderzoek (50,4%) is zakelijk 
dienstverlener.
  De verdeling van de budgetten is in 
sterke mate afhankelijk van het enthou-
siasme dat de aanvrager weet te kweken 
bij het bedrijf. Persoonlijke interesses 
spelen een grote rol bij de keuze van de 
doelen die gesteund worden.

  De voorkeur van bedrijven gaat uit naar 
het sponsoren van muziekfestivals. 
Daarna volgen schouwburgen, theaters 
en musea.
  De uitgaven aan cultuursponsoring 
komen meestal niet boven de 5.000 euro. 
De zakelijke dienstverleners geven per 
jaar gemiddeld 3.643 euro uit aan cul-
tuursponsoring.
  Omdat de afzetmarkt of klantenkring 
van de ondervraagde middelgrote be-
drijven bijna altijd regionaal is, kiezen 
zij ook enkel voor het ondersteunen 
van goede doelen en kunst en cultuur 
binnen hun afzetgebied.
  Het stimuleren van goodwill in de omge-
ving is het meest genoemde motief om 

te sponsoren, gevolgd door het vergroten 
van de naamsbekendheid van het bedrijf, 
de verbetering van het bedrijfsimago en 
relatiemarketing.
  Eenvijfde van de respondenten zou vaker 
cultuur sponsoren indien er meer pas-
sende en originele tegenprestaties aange-
boden zouden worden.

Het onderzoek vond plaats in opdracht 
van adviesbureau Leenaers Verloop in 
samenwerking met prof. dr. Arjo Klamer, 
hoogleraar Economie van Kunst en 
Cultuur aan de Erasmus Universiteit  
Rotterdam. Het onderzoek is uitgevoerd 
door Myrthe Feddema.

De Erasmus Universi-
teit deed onderzoek 
naar de ondersteu-

ning van kunst en cultuur 
door middelgrote bedrijven 
in Nederland. Conclusie: het 
geld ligt voor het oprapen, 
als je maar de gevoelige snaar 
weet te raken.

door ad maatjens

Eigenlijk is sponsors zoeken voor 
culturele organisaties scoren voor 
open doel, zo blijkt uit onderzoek 
dat afgelopen maanden is verricht 
onder circa honderdvijftig mid-
delgrote ondernemers. Onder-
nemers staan er open voor, maar 
weten nauwelijks wat ze precies 
willen met sponsoring. En ze 
baseren hun beslissingen vooral 
op persoonlijk contact met en-
thousiaste mensen. “Het blijkt dat 
er enorme mogelijkheden liggen 
voor cultureel ondernemerschap 
op lokaal en regionaal niveau,” 
concludeert Arjo Klamer van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 
“ als je mensen maar inhoudelijk 
weet te enthousiasmeren, te over-
tuigen en te raken.”
Dat persoonlijke affiniteit een 
belangrijke factor vormt, is ook 
voor Fusien Verloop van advies-
bureau Leenaers Verloop de meest 
opvallende conclusie. “De keuzen 
worden gemaakt op basis van 
emotie. Dat geldt zowel bij de 
keuze voor de kunstvorm, als die 
ten aanzien van de persoon die de 
aanvraag doet.”

Verloop signaleert ook dat kleine 
culturele organisaties nog steeds 
geneigd zijn vooral naar de grote 
cultuursponsors te stappen, en 
daar vaak hun aanvraag afgewe-
zen zien worden. “Bij het regio-
nale en het middelgrote bedrijfs-
leven ligt een enorm onbenut 
potentieel. Uit het onderzoek 
blijkt dat het MKB vooral lokaal 
en regionaal wil ondersteunen. 
Een van de dominante motieven 
is toch imago en goodwill in de 
omgeving.”

Relatiemanagement
Dat slechts eenderde van de 
middelgrote bedrijven cultuur 
ondersteunt komt vooral doordat 
culturele organisaties moeite heb-
ben om contact te leggen met het 
bedrijfsleven. Klamer: “Culturele 
organisaties kennen die wereld 
nauwelijks. Vervolgens weten ze 
niet precies wat voor afspraken ze 
moeten maken, kunnen ze onvol-
doende creatieve voorstellen doen 
en zijn ze slecht in het onderhou-
den van de relatie.”
“Culturele organisaties zijn zich 
inderdaad weinig bewust van 
relatiemanagement”, bevestigt 
Verloop. “Onze ervaring leert 
dat het niet direct ontbreekt aan 
creativiteit, maar dat men moeite 
heeft die creativiteit op gang te 
brengen. Als men eenmaal het 
startpunt gepasseerd is, kan men 
wel van alles bedenken. Culturele 
organisaties realiseren zich echter 
slecht aan welke tegenprestaties 
bedrijven behoefte hebben. De 

trigger voor de creativiteit 
ontbreekt, omdat men zich niet 
kan verplaatsen in de motieven 
van bedrijven. Zo is voor veel 
bedrijven het contact met de 
acteur, musicus of kunstenaar 
vaak belangrijker dan de vrij-
kaartjes. Culturele organisaties 
staan daar niet zo snel bij stil 
omdat het artistieke iets is waar 
ze dagelijks mee bezig zijn.” 

World Press Photo
Aandacht voor persfotografie wereldwijd
Hét onafhankelijke internationale platform voor 
de fotojournalistiek. De organisatie stimuleert een 
hoge professionele standaard in de fotojournalis-
tiek en promoot de persfotografie en persvrijheid 
wereldwijd. 

Michiel Munneke, Directeur
Amsterdam, 020 – 676 60 96 
office@worldpressphoto.nl,  
www.worldpressphoto.nl 

Aboriginal Art Museum
Viering van vierhonderd jaar relaties tussen Neder-
land en Australië, en eerste jubileum
Het museum organiseert internationale hedendaagse 
Aboriginal-kunsttentoonstellingen voor jong en oud, 
lezingen en workshops. Het museumcafé is voor 
bedrijven zeer aantrekkelijk voor ontvangsten.

Jan Willem van Rijnberk, Directeur
Utrecht, 030 – 238 01 00
info@aamu.nl
www.aamu.nl

ALBA theaterhuis
Thuisbasis van culturele inspiratie en verrassend 
theater
ALBA theaterhuis brengt muzikaal theater met 
acteurs, zangers en musici die hun wortels niet al-
leen in de westerse cultuur hebben.

Karin Lucet, Zakelijk leider
Den Haag, 06 – 246 418 24
info@albatheaterhuis.nl of karin@albatheaterhuis.nl
www.albatheaterhuis.nl

De Nederlandse Bachvereniging
Traditie en avontuur
De Nederlandse Bachvereniging bestaat uit musici, 
gespecialiseerd in de authentieke uitvoeringspraktijk 
van het zeventiende- en achttiende-eeuws repertoire.

Maria Hansen, Zakelijk leider
Jos van Veldhoven, Artistiek leider
Utrecht, 030 – 252 40 10
info@bachvereniging.nl
www.bachvereniging.nl

Bijbels Openluchtmuseum
Het Bijbels Openluchtmuseum heet vanaf 20 maart 
2007 Museumpark Orientalis. 
Het Bijbels Openluchtmuseum is een museaal 
platform voor intercultureel Nederland: exposities, 
events, muziek en debat.

Drs. Pieter-Matthijs Gijsbers, Directeur
Heilig Landstichting, 024 – 382 31 10
directie@bijbelsopenluchtmuseum.nl
www.bijbelsopenluchtmuseum.nl

De Toneel Publieksprijs
De prijs waarbij ú bepaald wie de winnaar is. Stem 
op ook tijdens de stemavonden in het land of 
online. Kijk op www.toneelpublieksprijs.nl voor de 
spelregels.

bureau@promotiepodiumkunsten.nl
www.toneelpublieksprijs.nl

Klassieke Muziekweek
Beleef de magie van live klassieke muziek van 3 t/m 
12 november in de concertzaal bij u in de buurt en 
ontvang het Klassieke Muziekweek Cadeau 2006

info@klassiekemuziekweek.nl
www.klassiekemuziekweek.nl

De Jeugdtheaterdagen
25 maart – 1 april 2007
Meer dan 250 voorstellingen, workshops, kijkjes 
achter de schermen voor iedereen van 4 tot 104 in 
ruim 100 theaters door heel Nederland. 
Ook bij u in de buurt!

info@jeugdtheaterdagen.nl
www.jeugdtheaterdagen.nl

Origineel cadeau? 
Toneel, cabaret, dans, klassiek concert, jazz, theater, 
show of musical, maak zelf je keuze. Onbeperkt 
geldig, in heel Nederland te koop en te gebruiken.

www.theaterenconcertbon.nl

Dance Works Rotterdam
De zuiverst denkbare dans
Dance Works Rotterdam is een eigentijds repertoire-
gezelschap dat dansvoorstellingen produceert en 
presenteert in Nederlandse theaters en tijdens 
internationale tournees.

Marja Wouters, Zakelijk leider
Fien van Gelder, Marketing/public relations
Rotterdam, 010 – 436 45 11
info@danceworksrotterdam.nl
www.danceworksrotterdam.nl

Holland Festival
Sinds 1947
Het Holland Festival presenteert sinds 1947 de 
absolute top van de internationale podiumkunsten. 
Vier in juni 2007 het 60-jarig jubileum mee in de 
Amsterdamse theaters.

Jacques van Veen, zakelijk directeur
Marie-Christine Vink, externe betrekkingen
Amsterdam, 020 – 788 21 00
info@hollandfestival.nl
www.hollandfestival.nl

Idea
Voor een veelzijdige culturele ervaring: kunstencen-
trum, theater en bibliotheek!
Idea biedt uitleen van media, informatie, educatie, 
kunst en cultuur voor een breed publiek.

Marianne Houkamp, Directeur
Soest, 035 – 609 58 29
mhoukamp@ideasoest.nl
www.ideasoest.nl

De Theatercompagnie
Het denken wordt hoorbaar en zichtbaar
De Theatercompagnie speelt onder artistieke leiding 
van regisseur Theu Boermans nieuwe en klassieke 
toneelteksten in het eigen Compagnietheater en 
andere Nederlandse theaters.

Thomas Smit, Hoofd marketing
Amsterdam, 020 – 520 53 10
thomas@theatercompagnie.nl
www.theatercompagnie.nl

Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Yes! Jazz
Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw is een big 
band bestaande uit achttien professionele jazzmusici 
die tot de top van de Nederlandse jazzscene behoren.

Jaap van Scherpenzeel, Zakelijk leider
Amsterdam, 020 – 624 25 09
mail@jazzorchestra.nl
www.jazzorchestra.nl

Muziekgebouw aan ’t IJ
De Amsterdamse concertzaal van de 21ste eeuw
Unieke locatie voor alle vormen van muziek en 
muziektheater: klassiek of niet-westers, van oud 
tot splinternieuw, in combinatie met dans of film; 
festivals, mixed-media-events en concertseries.

Jan Wolff, Algemeen/artistiek directeur
Amsterdam, 020 – 788 20 10
info@muziekgebouw.nl
www.muziekgebouw.nl

Nederlands Philharmonisch Orkest  
en het Nederlands Kamerorkest
“It’s good to be reminded that the Royal Concert-
gebouworchestra is not the only fine orchestra in 
Holland”, schreef Gramophone over het Nederlands 
Philharmonisch Orkest o.l.v. chef-dirigent Yakov 
Kreizberg.

Anne Christin Erbe, Manager PR & Sponsoring
Amsterdam, 020 – 521 75 53
ace@nedpho.nl
www.orkest.nl

Concertgebouworkest
“Mariss Jansons and the Royal Concertgebouw 
Orchestra make music other orchestras can only 
dream about”, The Times, juni 2005.

Gerard Jongerius, Adjunct-directeur
Amsterdam, 020 – 305 10 10
g.jongerius@concertgebouworkest.nl
www.concertgebouworkest.nl

Stichting Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds (NMF)
Talent zoekt instrument
Het NMF geeft muziekinstrumenten in bruikleen 
aan jonge talenten, muziekstudenten en profes-
sionele musici die op zoek zijn naar een passend 
instrument, zodat zij hun carrièremogelijkheden 
kunnen vergroten.

Drs. Marcel Schopman, Directeur
Amsterdam, 020 – 622 12 55
info@muziekinstrumentenfonds.nl
www.muziekinstrumentenfonds.nl

International Film Festival Rotterdam
24 januari - 4 februari 2007
10 dagen
1000 films 
100.000 filmfans 
Het grootste (entreeheffende) culturele event in 
Nederland 

Hester Barkey Wolf, Manager sponsoring en 
fondsenwerving
Rotterdam, 010 – 890 90 90
sponsoring@filmfestivalrotterdam.com
www.filmfestivalrotterdam.com

Rotterdam Festivals
Stad als belevenis
Rotterdam Festivals coördineert het Rotterdamse 
evenementenbeleid en verzorgt via het Rotterdams 
Uitburo de collectieve informatie en kaartverkoop 
voor cultureel Rotterdam.

Irma van Lierop, Hoofd publieksontwikkeling
Rotterdam, 010 – 433 25 11
irma@rotterdamfestivals.nl
www.rotterdamfestivals.nl

Terschellings Oerol Festival
Unieke Terschellinger natuurlocaties als podium voor 
internationaal theatertalent.
Oerol is hét multidisciplinaire zomerfestival dat 
internationaal de trend set met locatietheater en land-
schapskunst en een broedplaats is voor nieuw talent. 

Janneke Starink, Zakelijk directeur
Terschelling Midsland, 0562 – 448 448
info@oerol.nl
www.oerol.nl

Grachtenfestival
Klassieke muziek in de Amsterdamse binnenstad én 
aan de IJ-oevers
Het Grachtenfestival is een jaarlijks muziekfestival voor 
volwassenen en kinderen met uitvoeringen van (klas-
sieke) muziek op monumentale locaties in Amsterdam. 
Jong talent, grote namen, unieke programma’s.  

Henriëtte Post, Zakelijk directeur
Amsterdam, 020 – 421 45 42 
h.post@grachtenfestival.nl
www.grachtenfestival.nl

De culturele sector is bij uitstek de bron 
van creativiteit en innovatieve idee-

en. Dat is precies waar het bedrijfsleven  
momenteel naar op zoek is. Op deze 
pagina zetten 22 culturele organisaties 
zichzelf in de schijnwerpers. Zij willen 
graag samenwerken met bedrijven! Gebrek aan creatieve tegenprestaties grootste obstakel

MKB heeft
sponsorgeld 
klaarliggen

Ooit van Ilja Ivanovitsj Masjkov 
gehoord? Nee? Op zich is dat keine 
Bildungslücke, geen kennisgat. Zo 
belangrijk was deze voorloper van 
de Russische avant-garde nu ook 
weer niet. Het bloemstilleven van 
hem uit het depot van het Haagse 
Gemeentemuseum was best aardig, 
maar ook niet meer dan dat. Begint 
u het zich te herinneren? Juist – het 
was dit schilderijtje, geschat op 
1.000 euro, dat in Londen voor 3,3 
miljoen werd geveild. De koper: een 
Russische verzamelaar.
Goed – de kunstmarkt in Rusland 
is totaal oververhit en er was veel 
geluk in het spel. Maar dan nog blijft 
deze transactie een knap staaltje 
van de Nederlandse handelsgeest, 
die ook in kunstzaken ongegeneerd 
zijn gang kan gaan. Raar, vinden wij 
Duitsers. Wij kijken met een menge-
ling van bewondering en afschuw 
over de grens. Want in Duitsland is 
het afstoten van depotstukken uit 
den boze. Daar is men veel te bang 
voor misbruik: politici zouden de 
kans grijpen om museumdirecteu-
ren onder druk te zetten. Dus daar 
begin je niet aan.
Dat Nederlanders hier makkelijk 
overheen stappen komt misschien 
doordat ze amper Obrigkeitsdenken 
kennen: ze zijn niet zo gevoelig voor 
autoriteiten 
en dus ook niet voor de druk van 
politici. Bovendien zijn ze zeer 
pragmatisch. Angst voor misbruik 
is er bijna niet, iets wat meer met 
gemakzucht, dan met naïviteit te 
maken heeft: hoezo moeilijk doen 
als het ook makkelijk kan? Natuurlijk 
werd er eerst jaren over gepolderd. 
Maar toch kwamen er richtlijnen 
voor het afstoten van depotstukken.
Zo kon het gebeuren dat men zich in 
het Gemeentemuseum voelde als in 
het sprookje ‘Sterntaler’: de hemel 
heeft medelijden met een arm 
meisje (museum) dat van bijna niks 
moet leven (een mager aankoopbud-
get van 300.000 euro) en laat het 
goudstukken regenen (3,3 miljoen). 
Lang bleef de sprookjessfeer echter 
niet hangen. Er werden meteen 
zaken gedaan en werken van 
Klimt en Stella aangekocht. In alle 
stilte, nog voordat de veiling voor 
krantenkoppen zorgde. Logisch: 
als de verkoper weet dat de koper 
op 3,3 miljoen zit, drijft dat de prijs 
omhoog. Daar heb je hem weer, 
den Niederländischen Handelsgeist.

Kerstin Schweighöfer
Buitenlandcorrespondent voor  Focus, 
ARD-radio en art - das Kunstmagazin

COLUMN

Foreign affairs

Wilt u als bedrijf, kosteloos het boek Profiles Kunst & Cultuur; 118 ideeën voor samenwerking ontvangen? Stuur een mail naar info@sponsorprofiles.nl
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Op de hoogte blijven van de State of the Art van cultuur en economie?
Neem dan nu een gratis abonnement op Matching Cultuur & Economie! 

Matching bespreekt opmerkelijke initiatieven en verrassende effectieve 
manieren waarop de cultuursector en het bedrijfsleven met elkaar 
samenwerken, en maakt inzichtelijk hoe de geld- en kennisstromen tussen 
deze sectoren verlopen. Matching richt zich op de decision makers en 
spelers die werkzaam zijn op het boeiende snijvlak van cultuur, bedrijfs-
leven, wetenschap en politiek. Dat snijvlak wordt gedefinieerd door 
creativiteit, geld, marketing, onderzoek, innovatie en beleid. 

Het gratis abonnement op Matching Cultuur & Economie bestaat uit:
• Het Magazine Matching Cultuur & Economie 
• Een maandelijkse digitale nieuwsbrief, Matching Nieuws.
•  Het jaarboek Profiles Kunst + Cultuur, ideeën voor bedrijven voor 

matches met culturele organisaties 

Meld u aan!
Ga naar www.machingmagazine.nl om u te abonneren 
of  vul onderstaande bon in.

JA ik wil een gratis abonnement op Matching Cultuur & Economie

Naam:  ___________________________________________ m/v

Voorletter(s): _______ Voornaam: __________________________

Functie: ___________________________________________

Werkzaam bij (bedrijf/instelling): ___________________________

Adres:  ___________________________________________

Postcode/Plaats: _____________________________________

Telefoon: _________________  Fax: _________________________

E-mailadres: _____________________________________________

Cultuur en economie

Rijksbestedingen aan
cultuur

Rijksmusea

Diversen

In het cultuurbeleid hebben de laatste 
regeringen vrij baan gegeven aan de 
markt. Dat heeft geleid tot nieuwe 
initiatieven, maar is soms ook ten koste 
gegaan van niet-commerciële vormen 
van cultuur. Alles van waarde lijkt weer-
loos als de commercie zich opwerpt als 
concurrent. Een beter doordacht beleid 
is nodig als we willen voorkomen dat 
onze vrijetijdsbesteding en cultuurbele-
ving steeds meer vercommercialiseren.

Met 0,5 procent van de rijksuitgaven 
behoort het Nederlandse cultuurbudget 
tot de laagste in Europa. Een verhoging 
naar 1 procent biedt de kans om een 
inhaalslag te maken en cultuur minder 
afhankelijk te maken van de commercie.

De collecties van de rijksmusea worden 
gratis. Andere musea worden één dag in 
de week gratis.

De Code cultuursponsoring moet de 
onafhankelijkheid van de gesubsidi-
eerde instellingen tegenover private 
geldschieters beter waarborgen.

Het kabinet heeft slechts een economi-
sche vrijemarktvisie op kunst. Die fi xatie 
uit zich in de overheveling van 2,5 mil-
joen euro van de kunst- en cultuursector 
naar het zogenaamde overheidsfonds 
‘economie en cultuur’. De betekenis van 
de kunsten is echter veel groter dan de 
bijdrage die zij mogelijk zouden kunnen 
leveren aan de economie. GroenLinks 
wil daarom het omgekeerde: hevel al het 
kunstgeld voor economie en bedrijven (8 
miljoen euro) over naar de kunsten zelf.

Het budget voor kunst, cultuur en 
media bedraagt 1 procent van de rijks-
begroting. Het vierjaarlijks bestemmen 
van kunstsubsidies wordt vervangen 
door een systeem van langlopende sub-
sidies en fondsbeoordelingen. 

Er komt meer nadruk op ondersteuning 
van onder andere het clubcircuit, kleine-
re theaters en kleinschalige musea. Het 
rijk stimuleert de totstandkoming van 
zogenaamde ‘broedplaatsen’ - culturele 
laboratoria waarin met nieuwe vormen 
en kunstuitingen wordt geëxperimen-
teerd. Gemeenten krijgen meer geld en 
ruimte om ateliers en broedplaatsen 
voor kleinschalige kunstzinnige experi-
menten te ondersteunen.

De culturele sector wordt gestimuleerd 
door een verruiming van de fi scale mo-
gelijkheden van burgers en bedrijven 
om te investeren in kunst en cultuur. 
Privaat geld kan de culturele sector 
versterken. Cultureel ondernemerschap 
moet worden gestimuleerd omdat het 
de kunst minder afhankelijk maakt 
van de overheid. Dit betekent ook dat 
culturele instellingen die in staat zijn 
gebleken geld uit de markt te halen, niet 
direct beloond moeten worden met een 
korting van de bijdrage van de overheid.

Geef de podia en gezelschappen van 
internationale allure (zoals bijvoorbeeld 
het Concertgebouworkest) meer en 
langdurigere zekerheid. Bespaar hen de 
vierjaarlijkse beoordeling ten behoeve 
van de subsidieverdeling. 

Rijksmusea moeten in principe gratis 
opengesteld. Omdat de gevolgen voor 
bezoekersaantallen, inkomsten en 
positie van andere musea nu nog onze-
ker zijn, wil de PvdA een experiment 
waarbij drie Rijksmusea geen entree 
meer vragen. Daarnaast moet jaarlijks 
in een van de andere Rijksmusea een 
tentoonstelling worden geselecteerd die 
iedereen gratis kan bezoeken.

In beginsel dient de kunstenaar zelf in 
staat te zijn zijn brood te verdienen met 
zijn werk. Overheidsondersteuning is 
daarom in beginsel alleen projectmatig 
van aard. Het ondernemerschap van 
kunstenaars moet bevorderd worden. 
Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd 
kunst en cultuur te ondersteunen. Gif-
ten van particulieren aan kunstenaars 
worden fi scaal aftrekbaar gesteld.

Cultuur heeft een belangrijke economi-
sche waarde. Voor een breed cultureel 
offensief is participatie van particulie-
ren, bedrijven en fondsen onontbeerlijk. 
Het is tijd voor een nieuwe gouden eeuw 
van het cultuurmecenaat. De overheid 
stimuleert het schenken aan cultuur 
met koppelsubsidies (matching grants) 
en belastingmaatregelen.

Structureel 1 procent van de Rijksbe-
groting moet besteed worden aan kunst 
en cultuur. 

Musea moeten gratis toegankelijk zijn 
voor jongeren tot achttien jaar. 

Kunst kan zeker niet alleen van de 
markt bestaan. De overheid moet kunst 
en cultuur laten bloeien, de kwaliteit 
verhogen en zorgen voor spreiding en 
toegankelijkheid. Belemmeringen zoals 
knellende regelgeving moeten worden 
weggenomen.

Handhaven op 0,5%

Rijksmusea niet gratis maken

* Standpunten zijn gedistilleerd uit 
verschillende stukken van het CDA.

VVD is groot voorstander van cul-
tuur- en educatieprojecten. Cultureel 
ondernemerschap is een van onze speer-
punten. Creativiteit is namelijk de voor-
naamste grondstof - niet alleen voor de 
creatieve bedrijfstakken - maar voor de 
totale economie van ons land. We zullen 
een draai maken van de lopende band 
naar het laboratorium en ontwerpstu-
dio’s, van arbeidersklasse naar creatieve 
klasse (naar schatting variërend van 
30 tot 45 % van onze beroepsbevolking).

De VVD is geen voorstander van een 
vast percentage van de rijksuitgaven 
voor cultuur.

Gratis musea zullen leiden tot een 
groter museumbezoek. Voorbeelden 
uit binnen- (Booijmans) en buitenland 
(Londen, Parijs) bewijzen dat. De VVD 
heeft dit helder op de agenda gezet. 
Tussen de Nederlandse rijkscollectie 
en de bezoeker hoort geen kassa.

VVD vindt dat de sectoren meer ver-
antwoordelijkheid krijgen als het gaat 
om het bepalen van de kaders voor 
het verdelen van de subsidiegelden. 
Daarnaast zullen we moeten streven 
naar een betere afstemming van vraag 
en aanbod opleidingen en behoefte aan 
kunstenaars. Mecenaatprogramma’s 
moeten de ruimte krijgen.

Op 22 november aanstaande zijn er 
verkiezingen. Wat zijn de standpunten 
van verschillende politieke partijen 
over cultuur en economie?

Wat vindt Alexander Rinnooy Kan?
“Naar internationale norm investeert onze overheid zuinig  in 
cultuur. Wat je zou hopen is dat die investering zo vormgegeven 
wordt dat het maximaal de private investering uitlokt. Het zou 
niet zo moeten zijn dat degenen die met succes een beroep 
doen op de private sector, dat succes onmiddellijk afgestraft 
zien omdat de overheid de subsidie navenant kort. Je zou de 
partijen die zich de moeite getroosten op zoek te gaan naar 
privaat geld, daarin moeten stimuleren en de private sponsor 
het gevoel geven dat wat hij doet niet alleen een waarde in zich 
heeft, maar ook door de overheid wordt beloond.”

Politieke partijen over cultuur en economie
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ADVERTENTIEBIJLAGE 
Dit is een advertentiebijlage 
bij NRC Handelsblad, die ver-
schijnt ter gelegenheid van het 
Nationale Cultuurbal 2006 op 
vrijdag 27 oktober. De inhoud 
van deze bijlage valt buiten ver-
antwoordelijkheid van de redac-
tie van NRC Handelsblad.

Op de hoogte blijven van de State of the Art van cultuur en economie?
NEEM DAN NU EEN GRATIS ABONNEMENT OP MATCHING CULTUUR & ECONOMIE! 
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Nederlands design 
doet het goed. Maar 
tussen bedrijven en 

ontwerpers heerst wederzijds 
onbegrip. Dat zegt Dingeman 
Kuilman, directeur van de 
Premsela Stichting en Stich-
ting Platform 21. Hij weet  
ook hoe het beter kan.

door jos van de haterd

Nederlands design zou  
bij de internationale top 

horen. Klopt dat?
“Het klopt als je kijkt naar suc-
cesvolle ontwerpers. Viktor & Rolf, 
Marcel Wanders, Richard Hutten 
en Hella Jongerius hebben in de-
len van de wereld een sterrensta-
tus. Nederland is sterk in mode, 
grafisch ontwerp, de vormgeving 
van producten. Dat kun je aflezen 
aan de hoeveelheid opdrachten, 
de aandacht in de media. Als je 
verder kijkt is het beeld echter 
gemengd. We zijn minder sterk 
in industriële vormgeving en 
corporate design. Afgezien van de 
topontwerpers is onze internatio-
nale oriëntatie ronduit zwak.”

Vinden we vooral onszelf  
erg goed?

“Laat ik het zo zeggen: in het 
buitenland is de perceptie anders. 
Ons zwakste punt is de koppeling 
tussen design en ondernemer-
schap. Een merk als Ikea kapitali-
seert op het imago van de Zweedse 
vormgeving. Zij hebben een grote 
internationale omzet, ze genieten 

prestige en acceptatie bij het grote 
publiek. Dat kennen wij in Neder-
land helemaal niet.”

Ligt dat aan de ontwerpers?
“Gedeeltelijk wel. Publiekserken-
ning en commercie golden hier 
lange tijd als fout. In Nederland 
ging je als toptalent voor een mu-
seum werken of voor de overheid, 
maar zeker niet voor een reclame-
bureau. Nederlandse ontwerpers 
bleven daardoor vaak in een niche 
van professionele en artistieke 
erkenning hangen. In de jaren ze-
ventig en tachtig was dat tamelijk 
dogmatisch. Maar als handelsna-
tie kennen we ook een sterke prag-
matische traditie. We zijn altijd 
gebaat geweest bij openheid en 
verscheidenheid. De laatste jaren 
is dat aan het terugkomen.”

En de bedrijven,  
stellen die zich wel open 

voor ontwerpers?
“Het bedrijfsleven heeft grote 
behoefte aan goede ontwerpers. 
Maar het wederzijdse onbegrip is 
groot. ‘Die ontwerpers luisteren 
niet naar ons’, zeggen de bedrij-
ven. Van de ontwerpers hoor je 
juist dat zij hun talent nergens 
kwijt kunnen. Om de diepte van 
de kloof te peilen moet je naar het 
midden- en kleinbedrijf kijken, de 
ruggengraat van onze economie. 
Dat zijn geen visionaire, maar 
buitengewoon pragmatische 
ondernemers. Altijd bezig om 
naar de markt en naar de klant te 
luisteren. Tussen die benadering 

en de ontwerpende sector gaapt 
een enorme kloof.”

Is die kloof te overbruggen?
“Je kunt beginnen bij het ont-
werponderwijs, waar je kennis 
van het bedrijfsleven en de markt 
moet bijbrengen. Onderwijs dat 
mensen aflevert met vooroordelen 
is slecht onderwijs. Omgekeerd 
zul je bij bedrijfskundige en heao-
opleidingen aandacht moeten 
besteden aan creativiteit.”

Kunnen we ook buiten het 
onderwijs iets doen?

“Zorg dat ontwerpers hun blik naar 
buiten richten. Topontwerpers en 
grote bedrijven hebben die interna-
tionale oriëntatie. Alles daaronder 
niet. Daarom: laat buitenlandse 
ontwerpers hier hun verhaal vertel-
len. Zorg dat Nederlandse ontwer-
pers naar het buitenland gaan.”

Versterk je zo de positie van 
Nederlands design?

“Het gaat er niet om Nederlands 
design te versterken, maar het kli-
maat voor vormgeving in Neder-
land. Daarvoor moet je de nadruk 
leggen op internationale aspecten. 
Als we verder willen zullen we die 
stap moeten zetten.”

U bent ook directeur van 
Platform 21, het centrum 
voor design en mode dat in 

2009 van start gaat aan de  
Amsterdamse Zuidas. Hoe 

past dat in dit verhaal?
“Met Platform 21 willen we 
mensen meer betrekken bij cre-
ativiteit, zodat ze beter snappen 
hoe het werkt. We gaan tentoon-
stellingen, lezingen en debatten 
organiseren voor vormgevers, 
ondernemers en een breed geïnte-
resseerd publiek.”

Moet ik denken aan een  
Senseo-tentoonstelling?

“Dan plaats je dingen op een 
sokkel. Die kant willen we niet 
uit. Wij zoeken naar nieuwe 
manieren om de creatieve en de 
economische sector met elkaar 
te verbinden. Innovatie is vaak 
technologisch gedreven. Vormge-
vers worden dan ingehuurd om 
een product in een mooi jasje te 
steken. Echte vernieuwing en echt 
concurrentievoordeel ontstaan 
pas als je aan producten een soci-
ale en culturele betekenis weet te 
geven. Creativiteit speelt daarin 
een grote rol. Maar welke me-
chanismen werken daarbij? Hoe 
betrek je gebruikers erbij? Dat zijn 
de vragen waar we antwoorden 
op willen vinden. Ik ben ervan 
overtuigd dat de waardestrategie 
van ondernemingen steeds meer 
verbonden is met een goed begrip 
van wat creativiteit voor ze kan 
betekenen.” 

De belangrijke rol van 
vormgeving bij Philips

Design als bron van innovatie De missing link tussen design en ondernemerschap

“We vinden vooral onszelf goed”

Stefano Marzano

Stefano Marzano is Chief 
Executive Officer en 

Chief Creative Director 
van Philips Design. Hij is 
geboren in 1950 in Italië. Hij 
studeerde architectuur aan 
het Polytechnisch Instituut 
in Milaan. In 1978 trad hij in 
dienst bij Philips Design in 
Nederland. Hij keerde terug 
naar Italië in 1982 om leiding 
te geven aan het Philips-Ire 
Design Centre (Major Do-
mestic Appliances) en werd 
in 1989 Vice President Cor-
porate Industrial Design 
bij Whirlpool International 
(een joint venture van Whirl-
pool en Philips).  In 1991 nam 
hij zijn huidige positie bij 
Philips Design in.

“Design brengt altijd  
een marktgerichte visie 
met zich mee”

“Echte vernieuwing ontstaat 
pas als je aan producten een 
sociale en culturele betekenis 
weet te geven.”

Met zo’n 450 mede-
werkers en twaalf 
vestigingen over 

de hele wereld neemt Phi-
lips Design een prominente 
plaats in binnen de design-
wereld. Design betekent bij 
Philips oplossingen waarbij 
technologie wordt benut om 
de kwaliteit van leven te ver-
beteren. Directeur Stefano 
Marzano kijkt vanuit inter-
nationaal perspectief naar 
Nederland.

door jos van de haterd

Eindhoven, als de bakermat van 
Philips, noemt zich dit jaar Euro-
pean Design Capital en herbergt de 
Design Academy. Hoe belangrijk is 
dat voor Philips Design?
“Wij halen de beste talenten uit 
een netwerk van universiteiten en 
academies over de hele wereld. Van 
Amerika en Europa tot Hongkong 
en Singapore. De Design Aca-
demy in Eindhoven is een goede 
academie en voor ons een bron van 
talent. Het is altijd goed om zo’n 
instelling dichtbij te hebben.”

Ook om feeling te houden 
met wat internationaal de 

nieuwste trends zijn?
“Zeker, de ene keer lukt dat beter 
dan de andere. In onze groep wer-
ken veertig nationaliteiten. Die 
diversiteit is voor ons van groot 
belang. Wij moeten een sensor 
zijn voor diversiteit. Wij hebben 
kantoren in Amerika, India, Azië. 
Wij moeten gevoelig zijn voor de 
markt waarin wij opereren. Wij 
moeten weten wat er leeft onder 
consumenten en onder onze klan-
ten op de globale markt. Al die 
verschillende nationaliteiten en 
culturen helpen ons daarbij.”

Waar staat Nederland  
als designland? Top honderd 

of top twintig?
(lachend) “Nederland is heel goed 
gepositioneerd in de wereld. Het 
is een van de toplanden qua pro-
fessionele praktijk en qua onder-
wijs. Ik zou zeggen top twintig.”

Wat doen we goed?
“Er gebeurt heel veel. Het on-
derwijs is goed, jonge designbe-
drijven krijgen ondersteuning, 
er worden ontmoetingen geor-
ganiseerd tussen bedrijven en 
ontwerpers en marketeers, er zijn 
instellingen als het Nederlands 
Architectuur Instituut en Premse-
la op het gebied van vormgeving. 
De overheid speelt een stimule-
rende rol. Ik vind dat Nederland 
goed bezig is.”

Wat kan er beter?
“Een volgende stap zou kun-
nen zijn om breder overzicht te 
krijgen, om al die verschillende 
initiatieven en activiteiten te 
bundelen. Als de overheid in het 
spel komt en innovatie wil stimu-
leren zou je een platform kunnen 
creëren waar al die initiatieven sa-
menkomen, waar gekeken wordt 
naar hun doelen, naar mogelijke 
synergieën. De efficiency van al 
die afzonderlijke investeringen 
in energie en geld zou je daarmee 
wellicht kunnen verbeteren.”

Mensen denken bij design 
meteen aan ‘buitenkant’. Is 

dat nog steeds het grootste 
misverstand?

“Het grote publiek denkt bij 
design aan een stijl. Dat is be-
grijpelijk, kijk maar naar tijd-
schriften over mode en meubels 
en keukens. Voor ons betekent 
design iets heel anders. Een tafel 

of een lamp ontwerpen is relatief 
eenvoudig, het maken van appara-
tuur voor medische diagnostiek 
is bijzonder complex. Voor ons 
is design een proces, een manier 
van denken en werken waarin wij 
alle mogelijke kennis en inzich-
ten integreren. Bij ons werken 
ontwerpers samen in een team 
met antropologen, sociologen, 
psychologen, mensen met kennis 
van communicatie en interfaces 
en al die kennis integreren we met 
kennis van technologie, marke-
ting en van hoe iets geproduceerd 
kan worden. Design gebeurt bij 
ons per definitie in een multidis-
ciplinair team van mensen die een 
gemeenschappelijke taal heb-
ben leren spreken. Daar ligt ook 
altijd research aan ten grondslag. 
Productdesign is bij ons niet de 
vonk die plotseling overspringt, 
het is een ‘engineerde proces’, een 
gedisciplineerd proces dat voor 
herhaling vatbaar is. Design is 
voor ons een vak waar mens en 
markt en techniek samenkomen. 
Juist in onze tijd spelen ook duur-
zaamheid en kwaliteit van leven 
daarin een belangrijke rol.”

Wat kan een MKB-bedrijf  
met design?

“Design wordt tegenwoordig 
algemeen erkend als een van de 
belangrijkste bronnen van innova-
tie. Dat gaat ook op voor kleine 
ondernemingen. Ook voor hen 
kan design een grote toegevoegde 
waarde hebben op het gebied van 
branding, communicatie, de stra-
tegie voor het productportfolio, de 
strategie om een product naar de 
markt te brengen, de retail-strate-
gie, de wijze waarop een product 
gemaakt wordt. Een ander rele-
vant aspect aan design is dat het 
altijd gericht is op de gebruiker en 

niet op de maker. Design brengt 
altijd een marktgerichte visie met 
zich mee en kan tot heel andere 
vormen van innovatie leiden.”

Heeft een klein bedrijf  
wel de tijd en de kennis om  

te innoveren?
“Natuurlijk is innovatie maar één 
aspect van wat een bedrijf doet. 
Een bedrijf wil in de eerste plaats 
het bestaande succes continue-
ren. Maar dat is juist de paradox. 
Mensen proberen te consolideren, 
maar de wereld kent per definitie 
discontinuïteit. Om succesvol te 
zijn zullen bedrijven die proces-
sen van consolidatie en innovatie 
moeten zien te managen. Inno-
veren kan op twee manieren: in 
kleine stapjes verbeteren wat je 
al hebt, of het soort innovatie die 
echte groei creëert en waarmee 
je nieuwe proposities en nieuwe 
waarden naar de markt brengt. 
Voor dat laatste is design van grote 
betekenis.”  

Dingeman Kuilman
Stefano Marzano

Wat vindt Alexander Rinnooy Kan?
“Laten we hopen dat Philips voor Nederland 
kan worden wat Ikea is voor Zweden. Philips 
is een bedrijf dat zich associeert met geavan-
ceerd en hoogwaardig design en dat Neder-
land toch nog wel ziet als een basisland. Dit 
is iets waar Nederland de concurrentieslag 
met de rest van de wereld aankan.”

Wat vindt Alexander Rinnooy Kan?
“De Scandinavische landen zijn in vorm-
geving inderdaad een stuk verder dan wij. 
Maar laten we niet al te bescheiden zijn het 
‘Dutch design’ breed en wereldwijd neer te 
zetten en zoeken naar mogelijkheden om 
dat enthousiast te pushen. Design is een 
goed voorbeeld van de combinatie cultuur 
en economie omdat je daar beide ingrediën-
ten zo scherp ziet en ze elkaar ook zo goed 
verdragen.”
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kunst & economie

Hans Ubbink ontwerpt
voor Evian

Modeontwerper Hans Ubbink 
heeft zijn ontwerptalent ingezet 
voor het mineraalwater Evian. 
Het resultaat is een luxe, modi-
euze en multifunctionele bottle 
cooler die hippe waterdrinkers 
zou moeten aanspreken. Om-
dat Ubbink erg van citaten en 
spreuken houdt, heeft hij op de 
cooler een citaat van W.H Auden 
verwerkt: ‘Thousands have lived 
without love, not one without 
water.’

Rabobank Utrecht-
Nieuwegein exposeert

Rabobank Utrecht ondersteunt 
jonge kunstenaars bij hun eerste 
stappen op weg naar bekendheid. 
Daarvoor biedt de bank de moge-
lijkheid om werk te exposeren in 
de kantoren van de stad. Inmid-
dels sieren diverse werken van 
jonge veelbelovende kunstenaars 
de kantoorwanden van een viertal 
Rabobank-kantoren in de stad. 
Meer kantoren zullen volgen. 

Het Huis van
Bourgondië

Het theaterproductiehuis het Huis 
van Bourgondië ondersteunt kun-
stenaars zowel op artistiek gebied 
als op zakelijk gebied. Met het pro-
ject Cultureel Ondernemen, Leren 
Doen worden artistieke ideeën 
begeleid vanuit een marktgerichte 
invalshoek. Theatermakers en 
regisseurs zullen bijvoorbeeld onder 
begeleiding activiteiten bedenken 
en uitvoeren, zoals de werving van 
sponsors of de organisatie van Vrien- 
denavonden. Het project heeft een 
looptijd van twee jaar en wordt 
gesteund door de VandenEnde 
Foundation, het VSBfonds en het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. De ervaringen en 
conclusies van het project zul-
len worden uitgedragen ten bate 
van toekomstige theatermakers, 
andere instellingen en kunstvak-
opleidingen.

De HEMA
Sinds de jaren tachtig probeert 
de HEMA zich te onderschei-
den van zijn concurrenten door 
aan zijn winkels en producten 
een eigen gezicht te geven. Het 
warenhuis verkoopt uitsluitend 
artikelen van eigen merk, waarbij 
de vormgeving belangrijk is. 
Dat geldt ook voor het uiterlijk 
van de winkels en de marke-
tinguitingen. Creativiteit speelt 
dus een belangrijke rol in de 
bedrijfsfilosofie. Het succes dat 
hiermee wordt behaald, blijkt 
onder meer uit de Sikkensprijs 
die de HEMA in 2004 kreeg. De 
verbintenis met de vormgevings-
sector laat de HEMA ook blijken 
door de ontwerpwedstrijd voor 
jonge vormgevers die sinds 1983 
wordt georganiseerd. Het streven 
is winnende ontwerpen in het as-
sortiment op te nemen. Inmiddels 
is dit een van de toonaangevende 
opstapmogelijkheden voor jonge 
ontwerpers geworden.

Amsterdam China
Festival

China is inmiddels een belangrij-
ke handelspartner voor Neder-
land. Zakendoen met een ander 
land betekent ook je verdiepen in 
de cultuur. Door het Amsterdam 
China Festival in oktober 2005 te 
sponsoren willen de zes sponsors 
(Akzo Nobel, Fortis, Philips, Pri-
cewaterhouseCoopers, Schiphol 
Groep en TNT) hun klanten, 
relaties en medewerkers hiertoe 
de mogelijkheid bieden.
Tijdens het Amsterdam China 
Festival vond bovendien het 
exclusieve congres ‘The Culture 
of Sharing Knowledge’ plaats. De 
nadruk lag op de economische 

samenwerking tussen China en 
Nederland, waarbij het congres 
als een platform fungeerde voor 
de top van het bedrijfsleven en 
overheden uit beide landen. Het 
congres werd gesteund door de 
zes sponsors en verschillende 
overheidsinstanties.

Scheringa Museum
voor Realisme

Het Scheringa Museum voor 
Realisme is ontstaan vanuit een 
particulier initiatief van het 
echtpaar Dirk en Baukje Sche-
ringa-De Vries. Dirk Scheringa is 
oprichter en directeur van DSB 
Bank. Het Scheringa Museum 
voor Realisme biedt onderdak 
aan een bijzondere privécollectie, 
die momenteel ongeveer duizend 
schilderijen, werken op papier, 
beelden en objecten omvat. De ba-
sis van de collectie wordt gevormd 
door topstukken van de magisch 
realisten Carel Willink (1900-
1983), Pyke Koch (1901-1991) en 
Dick Ket (1902-1940). Momenteel 
ondergaat het museum een groot-
scheepse verbouwing, eveneens 
gefinancierd door Scheringa.

Shell en
Van Gogh Museum

Sinds 2005 is Shell officieel ‘Part-
ner in Science’ van het Van Gogh 
Museum. Met behulp van de door 
Shell beschikbaar gestelde ken-
nis en kunde van instrumentele 
analyse worden nauwkeurige 
analyses gemaakt van de (veran-
dering van de) samenstelling van 
verfsoorten en gronderingen. Ook 
moet het onderzoek meer kennis 
verschaffen over welke schilders 

Van Gogh hebben beïnvloed en 
wie op hun beurt weer door hem 
zijn beïnvloed. Daarnaast zal dit 
onderzoek helpen bij de verdere 
speurtocht naar authenticiteit.
Ter gelegenheid van het nieuwe 
partnership is de presentatie ‘Kij-
ken in schilderijen’ opgezet, die 
de bezoeker een kijkje biedt in de 
keuken van het technisch-weten-
schappelijk onderzoek.

Overhoeks en het 
Grachtenfestival

Overhoeks wordt een nieuwe 
stadswijk tegenover Amsterdam 
CS. Het moet een plek worden om 
te wonen, te werken, te bezoeken 
en te recreëren. Er komen wonin-
gen, bedrijven, culturele orga-
nisaties en winkels. Het Brand 
Partnership Overhoeks bestaat 
uit de partijen: ING Real Estate 
Development, Ymere, Vesteda, 
Filmmuseum Noordwaarts, 
Stadsdeel Amsterdam Noord 
en Shell. Het partnership wil de 
naam Overhoeks in de markt 
zetten en aantrekkelijk maken 
voor trendsetters die overwegen 
om naar Overhoeks te verhuizen. 
Vanuit dat merkdenken is geko-
zen om het Grachtenfestival te 
sponsoren en uit te breiden naar 
de IJ-oevers.

Triodos Cultuurfonds
Het Triodos Cultuurfonds is het 
eerste Nederlandse beursgenoteerde 
beleggingsfonds dat leningen 
verstrekt om de ontwikkeling van 
de Nederlandse podiumkunsten en 
musea te bevorderen. Tot de eerste 
investeringen behoren Carré, het 
Nationaal Glasmuseum Leerdam, 
de Stadsschouwburg in Amsterdam, 
het Muziekgebouw aan het IJ en het 
Stedelijk Museum te Amsterdam.
Ook een aantal zogenaamde broed-
plaatsen als Smart Project Space, 
Marci Panis en 1800 Roeden worden 
uit het fonds gefinancierd. Het 
fonds investeert daarnaast in arties-
tenopleidingsinstituut Continental 
Sound Music in Rotterdam, het 
Korzo theater in Den Haag en ate-
lierverhuur Stichting Werkruimte 
Kunstenaars Utrecht (SWK).
Het fonds streeft naar 25 miljoen 
euro aan inschrijvingen in de intro-
ductieperiode. Binnen een aantal 
jaren verwacht het fonds door te 
groeien naar 250 miljoen euro.

Het Nationale
Cultuurbal

Het Nationale Cultuurbal wil con-
tacten bevorderen tussen Neder-
landse bedrijven en de wereld van 
kunst en cultuur. De avond is niet 
bedoeld voor gesprekken over geld, 
maar als een eerste kennismaking 
voor mogelijke samenwerking in de 
toekomst. Behalve bedrijven en cul-
turele instellingen zijn op de avond 
ook politici en vertegenwoordigers 
van fondsen aanwezig. De eerste 
editie in 2005, in aanwezigheid van 
staatssecretaris Medy van der Laan 
en minister Laurens Jan Brinkhorst, 
was met achthonderd deelnemers 
een groot succes. De tweede editie 
van Het Nationale Cultuurbal op 
vrijdag 27 oktober begint met het 
Grote Dinerspektakel. Het Nati-
onale Cultuurbal is een initiatief 
van Stichting Cultuurbal Neder-
land in samenwerking met Lenthe 
Publishers. Founders: Stichting 
DOEN, Fonds voor Amateurkunst 
en Podiumkunsten, Mondriaan 
Stichting, VandenEnde Foundation 
en VSBfonds. Partner: ING. Media-
partners: NRC Handelsblad, Het 
Financieele Dagblad.

De ‘best practices’ uit de samenwerking tussen de cultuursector en het bedrijfsleven

Stichting DOEN feliciteert het 
Nationale Cultuurbal met de 
vele geslaagde matches!

Voor het tweede achtereenvolgende jaar boekte het 

Nationale Cultuurbal succes door besluitvormers en 

opiniemakers uit het bedrijfsleven en de culturele 

sector aan elkaar te koppelen en de wisselwerking 

tussen beide werelden te bevorderen. 

Stichting DOEN is het fonds van de Goede Doelen

Loterijen. DOEN werkt aan een leefbare wereld 

waaraan iedereen kan meedoen. Ze financiert initia-

tieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, 

Cultuur en Welzijn. Ze ondersteunt het Nationale 

Cultuurbal uit de bijdrage van de BankGiro Loterij. 

Meer weten? Kijk op www.doen.nl 

Kunstenaars&CO en Kunst&Zaken zoeken Creative co-makers 

Bedrijven maken nog weinig gebruik van het creatieve talent van kunstenaars. De be-
langrijkste reden is: ‘onbekend maakt onbemind’. Bedrijven zijn niet gewend om kun-
stenaars in te schakelen en het ontbreekt veel kunstenaars aan een ondernemende 
houding. De ministeries van OCW en EZ willen dat de kwaliteiten van kunstenaars en 
andere creatieven beter benut worden in de ‘creatieve economie’, en hebben Kunst & 
Zaken en Kunstenaars&CO daarom gevraagd om samen het Programma Creatief co-
makership te ontwikkelen en uit te voeren. Dit programma start begin 2007 en heeft 
een looptijd van 2,5 jaar. 

Aan de slag
In het programma Creatief co-makership gaan ondernemers en creatieven in een ex-
perimentele omgeving samen aan de slag. Ze gaan bijvoorbeeld (de presentatie van) 
nieuwe producten en diensten ontwikkelen, of samen op een eigenwijze en verras-
sende manier de marketing en distributie of bedrijfsprocessen onder de loep nemen. 
Ondernemers versterken zo het creatieve vermogen van hun bedrijf en kunstenaars 
gebruiken hun creativiteit in een, voor hen nieuwe, omgeving. 

Op grond van de ervaringen onderzoeken we hoe het kunstvakonderwijs haar on-
derwijsprogramma zo kan verbeteren dat studenten beter worden voorbereid op een 
brede beroepspraktijk. 

Geïnteresseerd in creatief co-makership?
We nodigen ondernemersverenigingen, brancheorganisaties, Kamer van Koophandels, 
regionale arbeidsmarktplatforms, MKB-organisaties bestuurders en van provincies en 
gemeenten en het kunstvakonderwijs nadrukkelijk uit om deel te nemen aan dit pro-
gramma.

Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent om partner 
te worden of als u al bezig bent ondernemers en creatieven bij 
elkaar te brengen. Marianne Berendse, directeur van Kunst & Za-
ken berendse@kunst-en-zaken.nl Jo Houben, directeur van 
Kunstenaars&CO jhouben@kunstenaarsenco.nl. 
Meer informatie op www.kunstenaarsenco.nl en 
www.kunstenzaken.nl. 

ADVERTORIAL

Kunst en Cultuur pensioen en verzekering
dé verzekeraar voor de culturele sector

uw pensioen: 
welke regie 
volgt ú?

Kunst en Cultuur pensioen en verzekering 
Laan Copes van Cattenburch 54 
2585 GC Den Haag  / 070 - 306 56 78

www.kunst-cultuur.nl
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Voor lijfrente met resultaatdeling kijk op 
www.kunst-cultuur.nl of mail naar:
info@kunst-cultuur.nl

Het Sponsorhuis congres

“Next stop in Sponsoring”
Met o.a. Lesa Ukman (IEG) en 

Alfred Levi (MM&MO)

Donderdag 16 november 
in Pakhuis De Zwijger 

Amsterdam

Lees alles over 
cultuursponsoring in 
Sponsor Magazine!

www.sponsormagazine.nl

Boomerang Media 
is de speler in alternatieve  

media-inzet, een marktleider  
in gewenste communicatie  

onderweg, op locatie en  
op het web.
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In NRC Handelsblad vindt u, als liefhebber van kunst en 

cultuur, een krant die volop aandacht besteedt aan uw 

interesses. Dagelijks vindt u in NRC Handelsblad de 

pagina Kunst. Daarnaast is er op maandag de Muziek-

pagina, op woensdag de pagina Film, op donderdag de 

bijlage Agenda met culturele uitgaanstips, en op vrijdag 

het Cultureel Supplement en de bijlage Boeken. 

Kijk op www.nrc.nl/abonnementen 
of bel gratis 0800 - 0323

Maak nu 3 weken kennis met NRC Handelsblad voor 

slechts € 9,25. U ontvangt de krant dan drie weken zes 

dagen per week in de bus. Of kies een abonnement op 

maat op ww.nrc.nl/ abonnementen.

Wie meer weet
over mooi

gaat mooi weer
waarderen


