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CONTEXT; ONZE BELOFTE

2021

Verkiezingsprogramma

- We investeren in kunst en cultuursector

- Er komt een investeringsplicht voor aanbieders van audio 

visuele context 

- Positie van zelfstandigen wordt verbeterd

- Fair practice code 

2022

Coalitie akkoord & Nieuwe Kabinetsploeg

- 170 miljoen structurele investering in de cultuur

- 2 sterke inhoudelijke bewindspersonen op OCW

- Herstelplan voor de cultuur sector 

- Bibliotheek in elke gemeente

- Slavernijmuseum 



2021: VOORTGANG EN D66 HIGHLIGHTS (1)

• Het vorige kabinet heeft 80 miljoen structureel in de cultuur sector geïnvesteerd, plus 15 miljoen 

voor podiumkunsten en 325 miljoen voor erfgoed 

• Onder minister van Engelshoven 4 grote steunpakketten voor cultuursector tijdens corona. In 

totaal voor bijna 2 miljard aan steun. 



2021: VOORTGANG EN D66 HIGHLIGHTS (2)

 D66 moties

 Herstelplan

 Herstellab voor versterking arbeidsmarktpositie

 2% EU herstelplan voor Cultuur

 Cultuurleningen 

 Steun voor moties

 Herstelplan (Ploumen) 

 En ook diverse andere moties

 Achter de schermen 

 Motie was in voorbereiding maar minister heeft in november toegezegd de 51 miljoen uit gemeentefondsen voor cultuur via BZK beschikbaar te strellen.

➢ De vraag: is dit nu terecht gekomen bij lokale makers en ZZP’ers. 



MOTIE 

HERSTELPLAN  Prioriteit is voor ons dat er zo snel mogelijk een 

duurzaam, lange termijn, herstelplan komt. Blijven ons 

ervoor inzetten dat er een fatsoenlijk herstelplan komt 

voor de cultuur sector met voldoende financiële 

middelen. 

 Vandaag, dit gesprek, ook een startpunt om te bespreken 

waar de prioriteiten van zo’n herstelplan moeten liggen. 

Motie die het ministerie opriep 

samen met de sector opzoek te 

gaan naar voorstellen voor 

herstel. 

Later is daar motie ploumen

overheen gekomen met het 

verzoek zo snel mogelijk met een 

lange termijn herstelplan te 

komen. 



MOTIE HERSTELLAB
 Wat ons betreft moet een speerpunt zijn het verbeteren 

van de arbeidspositie in de creatieve sector. Coronacrisis 

heeft blootgelegd hoe problematisch de onzekere 

arbeidsomstandigheden voor makers kunnen zijn. 

 Deze experimenten zouden ons een idee moeten geven 

wat werkt om de positie van kunstenaars te verbeteren, 

en hoe we dat duurzaam in een herstelplan kunnen 

implementeren. 

Motie die oproept 

fieldlabherstelexperiment op te 

nemen in het herstelplan 



2022: 

COALITIEAKKOORD

CULTUUR EN

CREATIEVE

SECTOR

 D66 heeft hier de kar moeten trekken & blijft dat de 

komende 3 jaar doen. 

 Met 170 miljoen structureel, grootste investering ooit. Niet 

zoveel als we gewild hadden maar wél een resultaat waar we 

tevreden mee kunnen zijn. 

 Inhoudelijk sterke bewindspersonen op OCW, met een stas

die veel affiniteit met de culturele sector heeft. 

 Fair practice code 

 Sector betrekken in de grote maatschappelijke vraagstukken. 



CONTOUREN 

HERSTELPLAN VAN 

DE MINISTER
 De verbinding met het publiek, beoefenaar en 

vrijwilligers: 19 miljoen 

 De arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector: 40 

miljoen 

 De ruimte bij makers en organisatoren om te herstarten 

en te investeren:  90 miljoen 

 Digitale transformatie: 22,5 miljoen 

4 Thema’s



2022 EN GR22: 

HEROPENEN -

HERSTELLEN -

HERWAARDEREN 

 Heropenen: zo snel mogelijk alles weer volledig openen (dus ook 

heater en concerten na 22.00 uur, 1,5 meter afstand en # aantal 

bezoekers ongeplaceerd festivals)

 Herstellen: goed inhoudelijk herstelplan, wat niet alleen de schade 

de coronacrisis moet aanpakken, maar de structurele problemen in 

de sector moet aanpakken 

 Herwaarderen: cultuur is zoveel meer dan een keer per jaar naar de 

schouwburg. Cultuur is wat ons met elkaar verbind als Nederlanders 

& als mensen. Cultuur zijn de kaders waarbinnen wij ons bewegen, 

die onze acties zin en waarden geven. Cultuur is de essentie van 

een samenleving en verdient een veel zichtbaardere plek in het 

publieke debat. 



INTERACTIE, 

Q & A, 

INSPIRATIE, 

AKTIE EN

AFSPRAKEN


