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In Nederland zijn duizenden muziek-
verenigingen en orkesten actief. In 
deze coronaperiode worden de veer-

kracht van de sector zichtbaar, maar ook 
de kwetsbaarheden. De behoefte aan 
een goede ondersteuning is nog duide-
lijker geworden. Al voor corona hebben 
KNMO en Koornetwerk Nederland zich 
hard gemaakt voor een sterkere onder-
steuning. Dat leidde eind 2019 tot de 
motie Geluk waarin de Tweede Kamer 
de minister opriep om nader te onder-
zoeken hoe de verenigingsondersteuning 
structureel beter geregeld kan worden. 
LKCA ondersteunt deze oproep en heeft 
adviesbureau BMC de opdracht gege-
ven om in samenspraak met de sector 
een plan op te stellen voor verbetering 
van de ondersteuningsstructuur voor de 
georganiseerde amateurkunst. Het plan 
moest handvatten bieden aan overheden, 
beleidsmakers, ondersteuners en de ama-

Meer slagkracht nodig 
voor ondersteuning 
amateursector

RAPPORT

  Er is meer samenhang en slagkracht nodig om amateurkunstgroepen de steun 
te bieden die ze nodig hebben. Dat is de conclusie uit een rapport dat door adviesbureau 
BMC in opdracht van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) 
en in samenspraak met vertegenwoordigers uit de amateurkunst (onder andere de KNMO) is 
opgesteld. Om de sector structureel te versterken is volgens BMC een meerjarig Programma 
Amateurkunst nodig. Een klankbordgroep van landelijke koepelorganisaties, provinciale 
instellingen en lokale ondersteuners komt deze maand bijeen om te bespreken hoe de 
aanbevelingen uit het rapport gerealiseerd kunnen worden.
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teursector zelf. Het eindrapport Revita-
lisering van de amateurkunst - Investeren 
in een betere ondersteuningsstructuur dat 
is voortgekomen uit deze opdracht is 
inmiddels aangeboden aan demissionair 
minister Van Engelshoven.  De minister 
sprak in een videoboodschap haar waar-
dering uit over de sector en het rapport. 
Ze heeft onderzoek doorgestuurd naar 
de Tweede Kamer als input voor nieuw 
beleid. 

WAAR PRATEN WE OVER?
Zo’n 43% van de Nederlandse bevol-
king beoefent op regelmatige basis een 
kunstvorm. Ons land telt dus ruim 7 
miljoen amateurkunstenaars! Bijna een 
derde (30%) van de amateurkunste-
naars is actief in groepsverband. Dat zijn 
verenigingen of stichtingen, maar ook 
steeds vaker informele groepen. Voor de 
overgrote meerderheid van de amateur-

Het volledige BMC-
rapport vind je door op de 
website van het LKCA te 
zoeken naar ‘revitalisering 
amateurkunst’. 

De inventarisatie van het 
Talentenlab en LKCA vind 
je op diezelfde website 
onder  ‘inventarisatie 
ondersteuning 
amateurkunstgroepen’. 
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kunstenaars in groepsverband zijn sociale 
overwegingen een belangrijke reden om 
lid te worden én te blijven van een groep. 
Belangrijker dan artistieke ontwikkeling 
of het neerzetten van artistieke (top)
prestaties. Daarmee draagt amateurkunst 
stevig bij aan de sociale cohesie in Neder-
land. Amateurkunstenaars zijn ook vaak 
als vrijwilliger bezig om hun organisatie 
zo goed mogelijk te laten functioneren. 
Vanuit een bestuursfunctie, als lid van 
een werkgroep, soms ad hoc om een op-
treden, voorstelling of expositie te regelen 
in goede banen te leiden. De netwerken 
in de samenleving rondom amateurkunst 
zijn legio. 

STUKJE HISTORIE
Parallel aan het adviestraject van BMC 
heeft hebben Talentenlab en LKCA 
(voorjaar 2021) een inventarisatie uitge-
voerd en daarbij in kaart gebracht welke 
ondersteuning er nu is voor amateur-
kunstgroepen en waar hiaten zijn. De 
inventarisatie laat ook de ontwikkeling 
zien met grote verschuivingen op lande-
lijk gebied en de relatie tussen Rijksbe-
leid en andere overheden. 
Op basis daarvan concludeert BMC: 
“Tot aan het begin van deze eeuw was er 
sprake van een goed ontwikkelde, profes-
sioneel opgezette ondersteuningsstruc-
tuur voor de sector amateurkunst, zo-
wel op landelijk niveau (sectorinstituut, 
sterke koepelorganisaties in verschillen-
de kunstdisciplines) als op provinciaal 
niveau (steunfunctie-instellingen met 
consulenten) en lokaal niveau (muziek-
scholen, centra voor de kunsten met 
ondersteuningstaken). Die ondersteu-
ningsstructuur is de afgelopen jaren ver-
brokkeld geraakt. Waar voorheen sprake 
was van een landelijk dekkende en op 
alle belangrijke kunstdisciplines sterke 
ondersteuningsstructuur, is het beeld nu 
zeer wisselend: in enkele provincies, ste-
delijke cultuurregio’s en grotere gemeen-
ten zijn nog goed functionerende onder-
steuningsinstellingen actief, maar er zijn 
ook veel witte vlekken ontstaan.”

WAT ZIEN WE MOMENTEEL?
De ondersteuning van amateurkunst-
groepen is anno 2021 divers en versnip-
perd. Er zijn veel lacunes, maar de sector 
vangt ook veel zelf op en toont een grote 

mate van veerkracht. De belangrijkste 
conclusies uit de inventarisatie zijn: 

De landelijke infrastructuur voor ama-
teurkunstgroepen is ontoereikend.
De gesubsidieerde disciplinegerichte on-
dersteuning op landelijk niveau is in de 
afgelopen decennia flink teruggelopen. 
De disciplineorganisaties kregen ande-
re, meer generieke opdrachten, moesten 
fuseren en met de fusie naar LKCA ver-
dween 60% van het budget voor ama-
teurkunstondersteuning. De kern van 
de discipline ondersteuning kwam daar-
door bij de koepelorganisaties te liggen. 
Veel werk wordt nu gedaan door vrij-
willige bestuurders met enkele betaalde 
medewerkers (zoals bij KNMO) en dat 
maakt deze ondersteuning in omvang 
ontoereikend en ook kwetsbaar. LKCA 
zet zich met onder andere kennisdeling, 
onderzoek en het verbinden van de ver-
schillende ondersteuningslagen in op het 
versterken van de amateurkunstkoepels 
en de sector.  

De provinciale ondersteuning is zeer 
verschillend en deels afwezig.
Dit hangt samen met het beleid van een 
provincie en een eventuele opdracht aan 
een steuninstelling, als die al bestaat in 
een provincie. Er zijn provincies (zoals 
Zeeland en Noord-Holland) die geen 
provinciale ondersteunende instelling 
voor amateurkunst meer hebben. 
Er is mogelijk een positieve kentering 
aan het ontstaan met bijvoorbeeld het 
Programma Cultuurparticipatie. Binnen 
dit programma werken het ministerie 
van OCW, Fonds voor Cultuurparticipa-
tie (FCP) en LKCA samen om cultuur, 
zorg en welzijn te verbinden, landelijke 
en lokale initiatieven mogelijk te maken 
en drempels voor cultuurdeelname te 
verlagen.

In de meeste gemeenten bestaat weinig 
of geen ondersteuning.
LKCA en Talentenlab inventariseerden 
(voorjaar 2021) de ondersteuning op 
lokaal, provinciaal en nationaal niveau. 
Die inventarisatie is een onderlegger ge-
weest voor het BMC-advies. In de inven-
tarisatie is in meer dan twee derde van 
de gemeenten geen ondersteuning van 
amateurkunstgroepen gevonden, terwijl 
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amateurkunstgroepen juist voor de lo-
kale samenleving grote waarde hebben. 
De lokale culturele infrastructuur is sterk 
verbrokkeld geraakt de laatste jaren.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN BMC
Er is meer samenhang en slagkracht no-
dig om amateurkunstgroepen de steun te 
bieden die ze nodig hebben. BMC heeft 
samen met het veld adviezen opgesteld 
om de ondersteuning van amateurkunst 
te verbeteren. In een brede klankbord-
groep, met onder andere de KNMO, 
zijn analyses en voorstellen besproken. 
BMC constateert: “De amateurkunst-
groepen staan er alleen voor en hebben 
het zwaar.” Corona heeft dit nog ver-
sterkt. Er zijn ook lichtpunten, maar een 
stevige, integrale aanpak is nodig. Met 
concrete voorstellen voor een samenhan-
gende aanpak landelijk, provinciaal en 
lokaal, voor de korte én langere termijn.

PROGRAMMA AMATEURKUNST
Om de sector structureel te versterken 
bepleit BMC een meerjarig Programma 
Amateurkunst voor de beleidsperiode 

2025-2028. Met uitbreiding van midde-
len op nationaal niveau, een sterke lokale 
aanpak en provinciaal het versterken van 
(boven)lokale initiatieven. BMC stelt 
concrete acties voor, maar vooral vanuit 
een gecoördineerde aanpak. Een paar van 
de ingrediënten:   

 • Zet de Brede Regeling Combinatie-
functies in voor de ondersteuning van 
amateurkunstgroepen;  

 • Zorg dat de (vrijwillige besturen van) 
amateurkunstkoepels slagkracht voor 
ondersteuning krijgen en maak daar 
budget voor vrij;   

 • Benut de waarde van amateurkunst in 
het sociale domein en in de zorg;   

 • Concrete aanbevelingen voor gemeen-
ten, waaronder het zorgen voor pas-
sende en betaalbare ruimten om te 
oefenen en zich te presenteren en het 
stimuleren van lokale verbindingen.   

VERSTERKING KORTE TERMIJN
Corona heeft versterking op de korte ter-
mijn nog noodzakelijker gemaakt. Ook 
daarvoor doet BMC concrete voorstel-
len. Dan gaat het bijvoorbeeld om de 

Amateurkunstverenigingen dragen  
stevig bij aan de sociale cohesie in 
Nederland.
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continuering van het steunpakket voor 
amateurkunstkoepels (met extra forma-
tie) provinciale kwartiermakers, inzetten 
op zichtbaarheid en ledenwerving en het 
voorbereiden van het Programma Ama-
teurkunst.

VERVOLG
BMC heeft het plan en de aanbevelin-
gen ontwikkeld in samenspraak met een 
klankbordgroep van landelijke koepelor-
ganisaties (waaronder de KNMO), pro-
vinciale instellingen en lokale ondersteu-

ners. Ook OCW, IPO, VNG en FCP 
namen deel. Op initiatief van het LKCA 
komt deze klankbordgroep in december 
weer bijeen om samen te kijken hoe de 
aanbevelingen van het rapport gereali-
seerd kunnen worden. 

Door de inzet van verschillende partijen 
in het afgelopen jaar lijkt de amateur-
kunst meer op het netvlies van politici en 
overheden te staan. Belangrijk om geza-
menlijk in te zetten op een sterkere on-
dersteuning van onze prachtige sector. •  

Kunstenaars stoppen niet… 

Dit najaar verscheen het onderzoeksrapport Kunstenaars stoppen niet…maar de positie van veel culturele zzp’ers 
is wel precair. Joop de Jong (Rijksuniversiteit Maastricht) en Johan Kolsteeg (Rijksuniversiteit Groningen) on-
derzochten de beroepspraktijk van zelfstandige kunstdocenten en artistiek begeleiders in Drenthe en Limburg. 

Zij zagen dat de positie van culturele zzp’ers door corona nog wankeler werd. Het onderzoek gebeurde in op-
dracht van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (penvoerder), Huis voor de Kunsten 
Limburg, Stichting Kunst & Cultuur (Drenthe) en de Boekmanstichting. Dit onderzoek speelde een rol bij de 
veel bekeken en besproken Zembla-uitzending Muziekschool in Mineur van 21 oktober jl. 
 
De verslechtering van de positie van zelfstandigen geldt voor hun financiële situatie én voor de mogelijkheden 
tot professionele ontwikkeling. Qua duurzame inzetbaarheid en de aantrekkelijkheid van het beroep is de kloof 
tussen zzp’ers en mensen in loondienst verder verbreed. Ook maakte corona duidelijk dat de overheid een deel 
van het veld onvoldoende in beeld heeft. Steun kwam daardoor niet altijd goed terecht of had zelfs negatieve 
effecten. 

Zzp’ers zijn cruciaal in de culturele infrastructuur. Hoe kan hun positie worden versterkt?  
•• De beroepsgroep kan beter voor zichzelf opkomen door zich (beter) te organiseren en vertegenwoordigd te 
zijn aan de relevante beleidstafels; 
•• Van het Rijk mag verwacht worden dat zij betere wettelijke kaders stelt voor de arbeidsvoorwaarden van 
zzp’ers, bijvoorbeeld door schijnzelfstandigheid tegen te gaan; 
•• Van culturele organisaties dat zij zich gedragen als goede werkgevers (toepassing Fair Practice Code);
•• Van gemeentes, provincies en Rijk dat zij (gezien het grote sociaal-maatschappelijke belang) hun verant-
woordelijkheid nemen om het cultuuraanbod in de samenleving op peil te houden. 

Lees het volledige rapport door op de website www.lkca.nl te zoeken op ‘kunstenaars stoppen niet’.

http://www.lkca.nl

