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Dit artikel gaat over het systeem van subsidietoekenning; wie speelt welke rol, hoe werkt de 
besluitvorming, en hoe kun je hier in het belang van je eigen aanvraag op inspelen. 
 
Wie er beslist over toekenning van een subsidie hangt af van de organisatie waar de 
aanvraag is ingediend. Bij particuliere fondsen beslist het bestuur vaak direct, zonder 
tussenkomst van adviseurs. Bij overheidssubsidies hebben externe adviseurs de zwaarste 
stem. Deze zijn niet in loondienst bij de organisatie die de subsidie toekent. Een enkele keer 
wordt er gewerkt met een intendant die wel in loondienst is; deze oordeelt in zijn eentje, in 
opdracht van bijvoorbeeld een fonds, over alle subsidieaanvragen. 
 

Adviseurs van overheidssubsidies 
Politici beslissen hoeveel geld van de totale begroting er naar kunst en cultuur gaat. Ze 
beslissen uiteindelijk ook wie er subsidie krijgt, maar geeft de feitelijke gang van zaken uit 
handen. Subsidie wordt met name toegekend op basis van kwaliteit. De beoordeling is een 
zaak van deskundigen waar politici en ambtenaren zich niet mee willen bemoeien. Zij stellen 
een bestuur aan dat op haar beurt weer adviseurs benoemd. Zo is er voldoende afstand 
gegarandeerd voor onafhankelijkheid, en voldoende nabijheid om te kunnen ingrijpen als het 
mis gaat. Deze afzijdigheid is op rijksniveau en bij de fondsen wettelijk verplicht. Bij de 
lagere overheden is dat niet verplicht, maar wel gebruikelijk. 
 
De Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van de regering en het parlement op het 
terrein van kunst, cultuur en media. De Raad voor Cultuur adviseert over de instellingen in 
de zogenaamde basisinfrastructuur. In 2013 betreft dat 85 instellingen, 6 fondsen en een 
totaalbedrag van ruim 325 miljoen euro.  
 
Daarnaast zijn er adviseurs bij de landelijke cultuurfondsen. Deze adviseren sinds de 
kunstenplanperiode 2009-2012 ook over langdurige subsidies aan instellingen die voor 2009 
nog door de Raad voor Cultuur beoordeeld werden. Deze landelijke fondsen beoordelen 
bijvoorbeeld ook projectsubsidies of individuele subsidie-aanvragen zoals aanvragen voor 
stipendia of reisbeurzen. 
 
Op provinciaal niveau zijn er provinciale raden actief. Grotere steden kennen ook culturele 
raden, zoals de Amsterdamse Kunstraad en de Dienst Kunst en Cultuur in Rotterdam. 

Criteria 

Bij de beoordelingen van rijksgesubsidieerde instellingen wegen publieksbereik en eigen 
inkomsten expliciet mee. Voor de toekenningen in de kunstenplanperiode 2013-2016 is 
onder andere gekeken naar het cultureel ondernemerschap, kwaliteit, publieksbereik, 
educatie en talentontwikkeling. Kwaliteit is en blijft het zwaarst wegende criterium.  
 
Het kwaliteitscriterium wordt meestal bekeken vanuit drie gezichtspunten:  
 vakmanschap van de makers, 
 zeggingskracht en authenticiteit van het werk,  
 bijdrage aan de ontwikkeling van de kunst. 
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De meeste adviseurs zullen deze criteria probleemloos onderschrijven. Toch komen ze niet 
tot dezelfde adviezen. Over smaak moet getwist worden en adviescommissies doen dat. De 
adviseur moet anderen ervan overtuigen dat hij op de juiste gronden kiest. 

Adviseurs 

Adviseurs zeggen wie voldoende kwaliteit bezit om voor subsidiëring in aanmerking te 
komen. In de praktijk blijken bewindslieden zich altijd op de adviezen van de deskundigen te 
baseren. Naast kwaliteit zijn er andere criteria die meewegen, zoals geografische spreiding, 
diversiteit en publieksbereik. Hierover mogen politici wél oordelen. Toch blijven de 
kwaliteitsoordelen van de adviseurs relevant. Want een positieve beoordeling door adviseurs 
is een vereiste, ook al is het niet altijd voldoende om subsidie te verkrijgen. Indirect bepalen 
adviseurs nog altijd in hoge mate de verdeling van subsidies. 
 
Adviseurs worden geselecteerd op grond van hun deskundigheid op een bepaald 
beleidsterrein. Zij werken vaak als kunstenaar/artiest, kunstcriticus, programmeur of op 
andere wijze in de kunstwereld. Zij worden geacht onpartijdig hun oordeel te vellen en goed 
te verwoorden. Over het algemeen doen zij dit in commissies van tenminste drie personen. 

Openbaarheid van de adviezen  

De overheid moet door de Wet openbaarheid van bestuur aan de samenleving 
verantwoording afleggen. Overheidsfondsen vallen ook onder deze wet. Omdat alle 
gevolgde procedures controleerbaar moeten zijn, geven deze fondsen uitgebreide 
jaarverslagen uit. Daarin staan alle adviseurs, alle subsidieaanvragen en beoordelingen 
beschreven.  
 

De rol van politici 
De grote lijnen van het kunstbeleid worden eens in de vier jaar gepresenteerd. Naar 
aanleiding van dat beleid kunnen instellingen die tot de basisinfrastructuur behoren een 
aanvraag voor vierjarige subsidie indienen. De Raad voor Cultuur adviseert de 
staatssecretaris of minister van cultuur. De Tweede Kamer beslist vervolgens over het 
voorstel van het ministerie. De kamer kan er wijzigingen in aanbrengen maar volgt 
doorgaans de meeste voorstellen van de staatssecretaris of minister. 

De beoordelingsprocedure 
Wie subsidie aanvraagt bij een fonds, moet er rekening mee houden dat de beoordeling 
meestal niet direct gebeurt. Dat komt omdat er zorgvuldig en volgens bepaalde procedures 
gewerkt wordt. De subsidiënt beoordeelt elke aanvraag in de volgende stappen: 
 
1. Is de aanvraag compleet: zijn alle relevante gegevens meegestuurd? 

 
2. Bij grote fondsen: welke adviescommissie moet deze aanvraag beoordelen?  

 
3. Als bovenstaande duidelijk is worden de aanvragen gekopieerd voor alle 

commissieleden en een vergadering gepland. 
 

4. Een adviescommissie buigt zich over alle aanvragen die zij toegewezen heeft gekregen. 
Een grove indeling wordt gemaakt tussen: wel subsidie, geen subsidie en 
twijfelgevallen. De oordelen worden opgeschreven en uitgewerkt door de secretaris van 
de commissie. Soms blijkt extra informatie nodig om een goed oordeel te kunnen vellen. 
 

5. De commissie komt nogmaals bijeen om te bekijken of de geschreven oordelen akkoord 
zijn en om een rangorde te maken van met name de twijfelgevallen. Vervolgens wordt 
gekeken hoeveel geld beschikbaar is en aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel 
projecten ongeveer ondersteund kunnen worden (met ‘reservelijst’). 
 

6. Vervolgens wordt een zakelijk oordeel geveld over de positief beoordeelde projecten: is 
de gevraagde som geld in overeenstemming met het project. Er wordt dan gedetailleerd 
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gekeken naar de begroting van het voorstel. Soms wordt besloten slechts een deel van 
het aangevraagde bedrag te verstrekken. Soms wordt verzocht een nieuwe begroting te 
maken op basis van het beschikbare bedrag. Ook wordt er wel onderhandeld met 
andere overheden/fondsen waar geld is aangevraagd, m.b.t. elkaars aandeel in de 
subsidiëring. 
 

7. Tot slot weegt het fondsbestuur de oordelen van de verschillende commissies ten 
opzichte van elkaar. Het kan bijvoorbeeld besluiten dat aanvragen bij de ene commissie 
veel beter zijn dan bij de andere en daarom meer geld krijgen, of dat er teveel 
soortgelijke projecten zijn en er daarom juist minder geld een bepaalde kant op gaat. 
 

8. Als het bestuur een eindoordeel klaar heeft, worden de brieven opgesteld en verstuurd. 
 

9. Je kunt als aanvrager in principe in beroep gaan als je het niet met het oordeel eens 
bent. 

 

Tips ter beïnvloeding van de beslisser 
Je zoekt financiering voor een plan en denkt aan beurzen, fondsen, subsidies, sponsorgeld 
om het te financieren. Maar jij bent niet de enige. Hoe kan jij je kansen vergroten? 
 
 Schrijf makkelijk leesbaar en gebruik heldere taal 

Mensen die beoordelen moeten veel lezen en willen snel een indruk hebben van een 
tekst. De aanvraag wordt gescreend op het doel van de subsidieregeling. Verdiep je in 
de taal van de regeling en speel daarop in door de juiste steekwoorden te gebruiken. 

 
 Gebruik ook visuele middelen 

Lezen wordt routine, waardoor jouw zorgvuldig gekozen tekst wellicht niet helemaal 
doordringt. Gebruik dus ook andere middelen om aandacht vast te houden: een foto, 
schetsontwerp, geluidsopname of recensie die langer in het geheugen blijft hangen. 
Stuur niet teveel en maak een goede selectie. 

 
 Spreek het verstand én de verbeelding aan 

In de meeste aanvragen moet je een bepaalde systematiek aanhouden. Let er op dat je 
betoog niet té rationeel en zakelijk wordt. Je moet wel ‘to the point’ zijn en aantonen dat 
je aan de gestelde eisen voldoet maar spreek óók de verbeelding aan. Probeer op een 
subtiele manier een aantal "verborgen verleiders" in je brief op te nemen. Schrijf je brief 
als kunstenaar, d.w.z. met hoofd, hand en hart. Schrijf wat jou bezielt.  

 
 Draag argumenten voor conclusies aan 

De beslisser wil in zijn waarde worden gelaten als autonome beslisser. Verplaats je in 
zijn denkwereld, maar trek daar geen conclusies uit. Beperk je tot het aandragen van 
argumenten en laat de lezer zelf beslissen.  

 
 Wek vertrouwen 

Maak duidelijk waarom het geld aan jou goed besteed is. Schrijf dat je goed bent in je 
vak, dat je gevraagd bent, dat je al aangenomen bent, wat je er zelf voor over hebt om 
dit te gaan doen, etc. Laat zien hoe serieus je bent en zorg voor aanbevelingen van 
mensen met aanzien op je vakgebied. Leg uit wat jouw plan uniek maakt. Jouw succes 
straalt uiteindelijk op de lezer af. Prikkel zijn fantasie door te beschrijven hoe je je 
toekomst ziet. Zorg dat je aanvraag aan alle gestelde eisen voldoet: Beantwoord alle 
vragen, stuur de juiste bijlagen mee, zet je handtekening en stuur het aantal kopieën in 
dat gevraagd wordt. Dit wekt vertrouwen dat je ook zorgvuldig met het geld om zult 
gaan.  

 
 Voorkom twijfel 

Zadel de lezer niet op met jouw dilemma's. Maak het hem niet onnodig lastig door 
ongevraagde informatie te geven. Als je de beurs of subsidie krijgt, laat dan weten hoe 
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het je vergaat. Houd het contact warm.  
 

 Houd rekening met de rol van de recensent 
Adviseurs oordelen zelden als eerste. Daarvoor hebben er in de kranten meestal al 
recensies gestaan van eerdere voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, films of 
boeken van de subsidieaanvrager. Adviseurs volgen niet direct de recensenten, maar 
houden er terdege rekening mee. Zorg er dus voor dat je naam verschijnt op de 
kunstpagina's van de kranten! 

 
 
Meer informatie 
 
Op BeroepKunstenaar.nl:  
 Rubriek financiering o.a. een overzicht van fondsen en artikelen over Cultuurbeleid in 

Nederland (pdf) en Trends in cultuurfinanciering (pdf). 
 Stappenplan: subsidie aanvragen 
 
Op andere websites: 
 Factsheet ‘het nieuwe subsidiesysteem voor de kunsten in beeld van het Ministerie van 

OCenW is te vinden op rijksoverheid.nl 
 Website Raad voor Cultuur 
 
 
 
 
 


