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‘In de tempel der kunsten’ - door Ruud Vos

VERSLAG VAN DE
CONFERENTIE
JOZIEN WIJKHUIJS
ILLUSTRATIES: RUUD VOS
Hoe kunnen we de creatieve sector
in Nijmegen verder versterken, vooral
op het gebied van cultureel ondernemen? Wat moet de rol van de gemeente hierin zijn? En wie vormen de
culturele sector eigenlijk? Dit zijn enkele vragen die ten grondslag lagen
aan de organisatie van de Conferentie
Cultuur Nijmegen, die op zeven februari 2013 plaatsvond. Ruim vijftig spelers uit het Keizerstedelijke culturele
veld kwamen in Villa Lux samen om te
praten over deze en vele andere vragen en mogelijkheden die de recent
vastgestelde cultuurvisie van de gemeente Nijmegen oproepen. In wisselende groepen werd gebrainstormd
over vragen die de verschillende sprekers de aanwezigen stelden. Samen
tot ideeën te komen die de sector
kunnen versterken was de gemeenschappelijke doelstelling.

Edwin van Meerkerk, universitair docent bij de afdeling cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit, beet het spits af. Volgens hem is
de cultureel ondernemer iemand die
iets nieuws wil maken. Subsidie kan
deze uitingen van ondernemerschap
uitlokken, maar het wordt gevaarlijk
als subsidie als bewijs voor artistieke
kwaliteit wordt gezien. De term ‘cultuur’ wordt nu nog teveel gedefinieerd als ‘gesubsidieerde cultuur’. Zijn
vraag was of de sector vindt dat de
gemeente Nijmegen een ´basisinfra-

structuur´ moet hebben en hoe die
eruit moet zien. Daarnaast vroeg hij
zich af welke rol de overheid hierin zou
kunnen spelen: is dat die van subsidiënt of van sparringpartner? Tijdens
de brainstorm naar aanleiding van zijn
verhaal werd er verder gepraat en de
meningen over de rol van de gemeente waren verdeeld. Zagen sommigen
de politiek liever in een meer actieve
rol, anderen wilden zoveel mogelijk
autonomie bij de culturele sector en
verwachtten van de gemeente vooral
het faciliteren van gebouwen en benodigdheden voor het floreren van de
culturele sector. Iemand vroeg zich
hardop af of gebouwen wel door kunnen gaan voor een infrastructuur en of
de mensen die in het gebouw werken
niet veel belangrijker zijn.
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NIET DE ANTWOORDEN,
MAAR DE VRAGEN
HENK STRIKKERS
KOEN VAN VLIET
Deze publicatie geeft een samenvatting van de ideeën die zijn voortgekomen uit de conferentie ‘Cultuurvisie #2. En nu verder?’. Op 7 februari
2013 hebben we in één middag hebben met diverse betrokkenen geprobeerd antwoorden te formuleren op
vragen die volgens ons de toekomst
van het culturele veld in Nijmegen
zullen bepalen: ‘Hoe ziet een minimale culturele infrastructuur eruit?’,
‘Hoe kunnen we talentontwikkeling
faciliteren en stimuleren?’ en ‘Hoe
creëren we een stevige(re) brug tussen het culturele veld, het bedrijfsleven en kennisinstellingen?’.

Natuurlijk, het zijn moeilijke vragen
die soms wrange antwoorden opleveren. En natuurlijk, praten kunnen
we allemaal erg goed. Maar betekent dat dat we de belangrijke vragen voor de toekomst terzijde moeten schuiven? Nee. Net als kunst en
cultuur kunnen dit soort ontmoetingen zorgen voor het herzien van
stellingen en levert een goede discussie juist een andere kijk op de
werkelijkheid op.
We hebben geprobeerd de ideeën
zo concreet mogelijk te verwoorden
en we hopen dat deze publicatie alle
betrokkenen stimuleert na te denken
over de toekomst van het culturele
en creatieve klimaat in Nijmegen.
Dat geldt zowel voor de praktische
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uitvoering als voor de ontwikkeling
van (wetenschappelijke) kennis en
het beleidsniveau.
Laten we tevens proberen de discussies helder en scherp houden.
Het gevaar bestaat dat de discussie
over cultuur gaat over geld, fondsen of regelgeving, maar niet over
cultuur. Dat is niet de bedoeling en
leidt alleen maar af van waar we het
allemaal voor doen: een bloeiend
cultureel klimaat. Dus: ga de discussie met elkaar aan, ontwikkel en
onderneem nieuwe initiatieven en
innoveer; zowel cultureel inhoudelijk
als op ondernemend vlak. Wij zijn
ervan overtuigd dat wanneer we de
samenwerking aangaan met elkaar,
met het bedrijfsleven en de kenniscentra, we elkaar alleen maar kunnen versterken.
We hebben alvast een begin gemaakt door drie professionals op de
ideeën van de conferentie te laten
reageren. Daarnaast zijn er twaalf
essays over een toekomstbestendige culturele sector opgenomen. Zie
deze publicatie dan ook vooral niet
als een uitkomst, maar meer als een
kickstart voor een ondernemend,
creatief en inspirerend cultureel klimaat in de Keizerstad.
Succes!

gespecificeerd werd of het duurzaam
was, wat er nodig was en wat het zou
kosten. Direct kwam er een levendige
discussie op gang over alle mogelijkheden die er liggen voor de culturele
sector. Zo werd geopperd dat het mogelijk was om kunstenaars in te huren
voor innovatie van ondernemers. Kunstenaars kunnen op die manier hun
creativiteit inzetten om bedrijven verder te brengen. Een plan dat op het
moment van de conferentie al hard op
weg was te worden gerealiseerd, is
het concept van een mobiele gallerij
die opgebouwd kan worden op locatie. Ook het idee om een kindertheater
te organiseren op festival Habana aan
de Waal, waarvoor via crowdfunding
bij ouders de middelen zouden worden verzameld, leek levensvatbaar.
Wethouder Beerten reageerde uiteindelijk op de uitkomsten van dag.
Volgens hem is en blijft Nijmegen een

bruisende stad. Hij benadrukte dat het
belangrijk is dat mensen elkaar weten
te vinden en dat de culturele sector haar waarde blijft bewijzen. Er is
veel mogelijk, als de culturele spelers
maar blijven samenwerken, met elkaar en met andere sectoren.. Hubert
Hendriks sloot de dag hoopvol af: ‘er
bruist van alles’. Hij accentueerde het
enthousiasme dat aan de basis staat
van alle mogeijkheden voor de sector.
Met dat in het achterhoofd stortten de
aanwezigen zich op de borrel, waar
eindelijk genetwerkt mocht worden.
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Torre Florim, zanger van de band De
Staat, songwriter en producer, wilde
met zijn verhaal wilde hij laten zien
welke rol de gehele sector kan hebben
in de ontwikkeling van talenten. Hij liet
aan de hand van foto’s zien hoe hij van
het Nijmeegse PAN-podium uitkwam
op het hoofdpodium van Pinkpop.
Stonden er bij het PAN-podium nog
een handjevol mensen te kijken naar
een stel jonge jongens op een laag podium, was de mensenmassa op Pinkpop nauwelijks te overzien. Florim liet
zien hoe verschillende personen en instanties in de verschillende stadia van
zijn carrière een faciliterende rol speelden. Wat volgens hem een toevoeging
zou zijn in Nijmegen, is een gedegen
opleiding zoals de Hogeschool der
Kunsten in Utrecht. Daarnaast valt er
voor de gemeente nog veel te winnen
in het beschikbaar stellen van oefenruimtes en ateliers. Florim schetst een
scenario waarin hij naar Utrecht had
willen verhuizen, om zich daar met
zijn band zich verder te ontwikkelen.
Het had weinig gescheeld of Nijmegen was niet meer de thuisbasis van
de band geweest. De vraag die hier
uit voortvloeide was of er iets structureels te bedenken is om talent de
ruimte te geven om te groeien binnen
de gemeente. Een veelgehoorde oplossing was het verhuren van tijdelijk
leegstaande panden aan kunstenaars
via een antikraakregeling. Dit heeft
voordelen voor zowel gemeente als
kunstenaars en het behoudt talenten
voor de stad.
De laatste spreker was Derk van Wingerden, Projectmanager ‘Creatieve
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Industrie’ Taskforce Innovatie Regio
Utrecht. Hij benadrukte dat er een
verandering plaatsvindt in de financiering van cultuur. Steeds vaker wordt
er een beroep gedaan op het individu
in plaats van op de overheid. Van Wingerden betoogde dat het belangrijk is
om te kijken naar de mogelijkheden
van samenwerking tussen cultureel
ondernemers en kunstenaars. Niet
iedere kunstenaar is immers een ondernemer en dat kan ook niet van
iedere kunstenaar worden verwacht.
Hier liggen kansen voor het onderwijs,
waarin nog te weinig aandacht wordt
besteed aan ondernemerschap. Nadat hij enkele succesvolle voorbeelden schetste, zoals Etsy.com en As
We Speak Arnhem was het de beurt
aan de aanwezigen om een concrete
samenwerking te bedenken tussen
de culturele sector en het bedrijfsleven, de overheid of een kennisinstelling. Daarnaast was het belangrijk dat

LUC BEGAS

Luc Begas is ruim 20 jaar actief in de culturele sector.
Als popjournalist, bij platenmaatschappij Roadrunner,
als beleidsmedewerker en vervolgens als directeur
bij Brabant Pop. Als hoofd bureau subsidies bij het
bkkc gaf hij leiding aan het stroomlijnen van diverse
subsidieregelingen tot één uniforme regeling voor de
kunstensector in Brabant. Sinds 2013 is hij betrokken
bij de inzet van impulsgelden ten behoeve van innovatie en vernieuwing van de
cultuursector in Brabant.

VINCENT MEELBERG

Vincent Meelberg is Universitair Docent aan de opleiding Cultuurwetenschap van de Radboud Universiteit
Nijmegen en onderzoeker en lector aan de Akademie
der Kunsten van de Universiteit Leiden. Daarnaast is
hij hoofdredacteur van de ‘Dutch Journa of Music Theory’. In zijn onderzoek richt hij zich op de relatie tussen
muziek, geluid, lichamelijkheid, emotie en cognitie en is
hij een specialist op het gebied van muzikale narrativiteit.

LINDA BEUVENS

Linda Beuvens is hoofdredacteur van Cultuurbewust.
nl, het grootste culturele webmagazine van Nederland.
Cultuurbewust wordt gemaakt door jonge cultuurjournalisten en is bedoeld voor jongeren. Ze houdt zich
bezig met de dagelijkse leiding aan een grote en gevarieerde groep jonge schrijvers. Verder werkte ze voor
De Volkskrant en 3fm.nl.

FRANCESCO CHIARAVALLOTI

Francesco Chiaravalloti is Universitair Docent van de
Universiteit van Amsterdam en houdt zich bezig met
de verbetering van de waardering van kunst, cultuur
en creativiteit in gemeenschappen, organisaties en bedrijfsleven. Verder werkte hij voor diverse andere onderzoeksorganiasties en -instellingen.
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DE
UITKOMSTEN
ONDER
DE LOEP
Tientallen ideeën werden tijdens de conferentie besproken, afgeschoten,
verbeterd en uiteindelijk gepresenteerd. De redactie verzamelde al deze uitkomsten en verwerkte ze met de beste bedoelingen tot plannen van 150
woorden. Na hevige discussies werden de tien beste ideeën uitgekozen en
voorgelegd aan een aantal experts. Zij houden de resultaten nog eens kritisch tegen het licht. Is het realistisch om dit plan in crisistijd uit te voeren?
Is er goed nagedacht over de kosten en de financiering? En bovenal: werkt
het?
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LUC BEGAS
Goed plan. Mensen kunnen op zoek gaan naar de beste plannen en
ideeën en op deze manier worden dwarsverbanden en samenwerking
bevorderd. De rol van de intendant dient open en transparant te zijn.
Dat vraagt veel verantwoordelijkheid. Er bestaat een behoorlijk afbraakrisico als de intendant ook rechtstreeks betrokken is bij besluitvorming. De opdracht voor de intendanten moet misschien duidelijker
worden gesteld: welke rol moet hij in de gehele keten innemen, waar
liggen de verantwoordelijkheden? En wat verwachten we dat er over
vijf jaar in de keten is gebeurd?
Is de intendant zelf een actieve participant in het culturele veld, dan is
de vraag of hij zelf kan deelnemen in een project. Dat kan betekenen
dat de intendant zelf buitenspel staat bij projecten waarbij deelname
van deze intendant een meerwaarde kan betekenen.
VINCENT MEELBERG
Openheid is cruciaal voor een goede en gezonde culturele sector. Innovaties, zeker ook in de culturele sector, vinden vaak plaats in de marges.
Het is met andere woorden de vraag of grote, gevestigde instellingen
die moeten functioneren als stadsintendant altijd in staat zijn ontwikkelingen adequaat te signaleren. Dit betekent dat de selectie van culturele stadsmakelaars zeer nauwkeurig moet gebeuren, aangezien zij het
aanspreekpunt zijn voor zzp›ers met nieuwe ideeën. Tevens zijn zij de
voelsprieten zijn voor de grote instellingen waarmee zij die innovaties op
dienen te merken. Het blijft wel de vraag of de opdeling in vijf ketens verstandig is, aangezien door een dergelijke categorisering bepaalde initiatieven in principe buiten de boot kunnen vallen, doordat ze in niet goed in
een van de ketens passen.
LINDA BEUVENS
‘Een contactpersoon tussen gemeentelijke instelling en het bedrijfsleven
lijkt me heel nuttig. Iemand vanuit het bedrijfsleven zou dit op zich kunnen
nemen. Een talentscout vanuit de gemeente lijkt me wat beperkend.
Creatieve en goede ideeën hoeven niet gescout te worden, maar drijven
vanzelf boven. Duidelijke toegang tot informatie en die verbinding met het
bedrijfsleven zou wel kunnen helpen.’
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EEN OPEN KETENSYSTEEM
De gemeente Nijmegen heeft in haar nieuwste cultuurvisie het culturele bestel opgedeeld in vijf ketens. Aan het hoofd van elk van die
ketens staat een ketenintendant, een grote instelling die ontwikkelingen binnen die keten moet signaleren en waar nodig moet aanmoedigen. Daarvoor is wel een grotere openheid van de gevestigde
instellingen nodig: zij moeten zzp’ers met een goed idee met een
openere houding tegemoet treden en doorverwijzen als dat nodig
is. Daarnaast is er een rol voor hen weggelegd als verbinder en als
ontwikkelaar van cultureel ondernemerschap.
Ideeën om deze openheid te vergroten zijn een onafhankelijke culturele stadsmakelaar of een talentscout die in elke keten aanwezig
is. Die stadsmakelaar moet het eerste aanspreekpunt worden voor
personen die innovatieve ideeën hebben voor de culturele sector en
de scout kan talent signaleren en helpen ontplooien. Ook kunnen
door middel van deze contactpersonen verbindingen gelegd worden
met het bedrijfsleven.
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VINCENT MEELBERG
Het is zeer belangrijk om voldoende plekken voor talentvolle kunstenaars te creëren. Deze plekken komen niet alleen de kunstenaars ten
goede, maar ook de stad zelf. In steden zoals Amsterdam en New York
is gebleken dat de aanwezigheid van kunstenaars in een wijk of stad
deze aantrekkelijker maakt voor (potentiële) bewoners. Er is dus eigenlijk geen goede reden om dit niet te stimuleren door het versoepelen
van regels en grote instanties aan te moedigen ruimte beschikbaar te
stellen.
LUC BEGAS
Een goede inventarisatie is belangrijk. Aan welke ruimtes en welke vorm van
interactie en samenwerking tussen kunstenaars en instellingen is behoefte?
Is er geen plek of voldoen de huidige ruimtes niet? En waarom kunnen
makers en instellingen elkaar nog niet of onvoldoende vinden? Een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing is een andere mentaliteit en houding van
makers en instellingen. Treed naar buiten en beperk je niet tot je eigen omgeving. Talentontwikkeling moet niet alleen leiden tot een beperkt aantal exceptionele kunstenaars, maar juist tot een brede humuslaag waarin talenten
al in een vroeg stadium worden meegenomen in een ontwikkeltraject. Zorg
er voor dat talenten langer actief kunnen blijven in Nijmegen en dat ze weer
terugkomen in Nijmegen om kennis te delen met een nieuwe generatie. Dit
alles nadat ze over de wereld zijn uitgevlogen en een reputatie als gevierd
kunstenaar hebben verworven.
LINDA BEUVENS
‘Een contactpersoon tussen gemeentelijke instelling en het bedrijfsleven
lijkt me heel nuttig. Iemand vanuit het bedrijfsleven zou dit op zich kunnen
nemen. Een talentscout vanuit de gemeente lijkt me wat beperkend.
Creatieve en goede ideeën hoeven niet gescout te worden, maar drijven
vanzelf boven. Duidelijke toegang tot informatie en die verbinding met het
bedrijfsleven zou wel kunnen helpen.’
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BENUT DE RUIMTE
Waar talent vooral behoefte aan heeft is een plek om te experimenteren
en zo te groeien. Wanneer Nijmegen een stad wil zijn waar talent volledig
tot zijn recht kan komen, heeft dat gevolgen. Er moeten minder regels
komen rond ateliers en er moet soepeler worden omgegaan met de
bestemmingsrechten van gebouwen.
Om te zorgen dat er genoeg plek is voor talent in Nijmegen en de exceptionele kunstenaars van de toekomst niet naar elders vertrekken, zal er
een langetermijnvisie op talentontwikkeling moeten komen. Hierin moet
meer aandacht worden geschonken aan de bemiddeling tussen talentscouts en eigenaars van mogelijke werkplekken. Daarnaast zou het een
goed idee zijn om als gemeente permanente vrijplaatsen en projectruimtes aan te bieden. Dit kan zorgen voor kruisbestuiving tussen verschillende disciplines. In die bemiddeling zou ook een rol weggelegd moeten
zijn voor de grote instanties. Zij moeten worden aangemoedigd om hun
faciliteiten meer open te stellen voor jonge talentvolle kunstenaars.
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LUC BEGAS
Een aardig concept, maar onvoldoende om nieuwe werknemers echt over
de streep te trekken om voor Nijmegen te kiezen. Het is immers uiterst onvoorspelbaar van welke voorstellingen ze kunnen gaan genieten; de meest
populaire voorstellingen zijn meestal uitverkocht. Wellicht is een afgeleid
idee interessanter. De nieuwe werknemers zijn vaak de nieuwe talenten
binnen een bedrijf. Koppel ze aan talentvolle culturele makers en laat ze
elkaar inspireren over het versterken van hun vaardigheden en netwerk.
Laat een jonge maker samen met de jonge werknemer het bedrijf onder de
loep nemen. Ze kunnen met een andere, inspirerende blik kijken naar het
verbeteren van vastgeroeste patronen of denkbeelden binnen dat bedrijf.
En zorg er voor dat de jonge werknemers van weleer op de eerste rij kunnen zitten als het jonge culturele talent na een tijd volle zalen trekt of met
veel succes exposeert in belangrijke musea of galerieën.
FRANCESCO CHIARAVALLOTI
Jawel, het was Richard Florida die in zijn boek ‘creatieve classes’ de aantrekkelijkheid van een stad ophing aan het culturele en creatieve klimaat
dat er heerste. Maar een cultureel arrangement kan niet alleen het algemene culturele en creatieve klimaat van een stad veranderen. Het is de
vraag of nieuwe werknemers met een dergelijke last minute-arragement
ook daadwerkelijk vaker naar een culturele instellingen zullen gaan en dat
ook zullen blijven doen als het arrangement is afgelopen. Het idee gaat
uit van de assumptie dat mensen geneigd zijn naar cultuur te gaan als ze
korting krijgen. Door dit te blijven volhouden zagen we het hele financiële
fundament onder de sector vandaan.
VINCENT MEELBERG
Ik ben wat minder optimistisch over de effectiviteit van het plan om culturele last minute-arrangementen aan nieuwe Nijmegenaren uit te reiken.
Het is zonder twijfel een sympathiek initiatief, maar ik betwijfel of dit ook
daadwerkelijk nieuwe werknemers van buiten Nijmegen zal aantrekken.
Het is mogelijk wel een goede manier om nieuwe inwoners van Nijmegen
kennis te laten maken met het cultuuraanbod van de stad. Daarmee zou
zeker het publiek van culturele instellingen vergroot kunnen worden. Een
doorslaggevende reden om naar Nijmegen te verhuizen, zal dit daarentegen vrees ik niet zijn.
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AANTREKKELIJKE CULTUUR
VOOR NIEUWKOMERS
KLM/Air France werkt al een tijd met het zogenaamde IPB-systeem. IPB
staat voor ‘indien plaats beschikbaar’ en houdt in dat KLM-medewerkers
op het laatste moment tegen een gereduceerd tarief een vliegticket kunnen
boeken als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Hier kan de cultuursector iets
van leren. Veel podia werken op dit moment met lagere tarieven aan specifieke last minute-balies, ook al is dit voor de instelling vanwege de lagere
entree niet altijd even gunstig.
Dit voorstel koppelt die vrije plaatsen aan nieuwe Nijmegenaren. Veel grote
en kleinere bedrijven trekken nieuwe werknemers aan die in Nijmegen komen wonen. Een cultureel last minute-arrangement waar nieuwe inwoners
van Nijmegen een jaar lang gebruik van kunnen maken kan voor mensen
een doorslaggevende factor zijn om te kiezen voor een bedrijf in Nijmegen
in plaats van een firma in de Randstad. Alles overziend kost het bedrijven
weinig, zorgt het ervoor dat Nijmegen aantrekkelijker wordt voor werknemers en kunnen culturele instellingen hun publiek vergroten.
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LUC BEGAS
Breng voor dit culturele loket instellingen en instanties samen, die zich al
op dit vlak manifesteren. Denk aan de Kamer van Koophandel (die gaat fuseren met Syntens), de startersdesk van de gemeente (die zich vaak alleen
nog specifiek op de economisch ondernemer richt), Kunst Cultuur Gelderland, etcetera, en maak gebruik van de kennis die er is bij gelouterde
makers en instellingen. Het is vooral van belang deze beter en duidelijker
toegankelijk te maken. Waar makers uitgedaagd worden om disciplineoverstijgend te werken, moeten ook de schotten verdwijnen tussen de
partijen waar de kennis voor een belangrijk deel al zit. Ook de intendant(en)
kan/kunnen een belangrijke rol spelen bij het samenbrengen en ontsluiten
van kennis. Zorg bijvoorbeeld voor een spreekuur waar geïnteresseerden
een speeddate kunnen houden met experts op de verschillende gebieden
(vergunningen, geld, talent- en loopbaanontwikkeling etc.) die die middag
allemaal tezamen zijn.
LINDA BEUVENS
Ik zou juist de gemeente uit dit traject halen. Het lijkt mij beter als een direct
netwerk tussen culturele ondernemers te bewerkstelligen met commerciële
ondernemers. Dat is toch de weg die culturele ondernemers in moeten
gaan slaan. Als de gemeente een soort van mecenasprogramma opstelt,
waarbij een commercieel bedrijf een culturele ondernemer onder zijn
hoede neemt en in eerste instantie investeert in kennis en later misschien
wel geld.
VINCENT MEELBERG
De gemeente is een zeer belangrijke actor binnen het culturele veld en
dient goed benaderbaar te zijn voor kunstenaars en culturele instellingen.
Een enkel loket waar deze terecht kunnen voor advies en ondersteuning is
derhalve een goed idee. Het risico is echter wel dat er nu verwarring kan
ontstaan met de stadsmakelaars of talentscouts die verbonden zijn aan
de sectoren die de gemeente Nijmegen in haar nieuwe cultuurvisie heeft
geformuleerd. Het onderscheid tussen beide aanspreekpunten dient dus
zeer duidelijk aangegeven te worden.
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GEMEENTE ALS
SPARRINGPARTNER
Met de veranderende rol van de overheid binnen de culturele sector rijst
de vraag welke minimale infrastructuur Nijmegen nodig heeft om het huidige bruisende en ondernemende cultureel klimaat te behouden en waar
nodig te versterken. Deze infrastructuur bestaat zowel uit de gebouwen
en hun inhoud, als ook uit de mensen die er werken. Juist zij zijn het die
de contacten met culturele makers en het bedrijfsleven kunnen aanhouden. De Gemeente Nijmegen hoort ook in deze infrastructuur en is een
gespreks- en sparringpartner als het gaat om cultuur in Nijmegen.
Om deze rol van de gemeente te versterken, zal er gekeken moeten worden naar een andere manier van investeren. Een kleinere basis, waar een
groter budget voor beschikbaar wordt gemaakt. De gemeente opent samen met verschillende culturele en economische partners een cultureel
loket, waar culturele ondernemers met vragen terecht kunnen. Dit wordt
nadrukkelijk geen subsidieloket, maar men kan er terecht voor advies en
ondersteuning op het gebied van faciliteiten, ondernemerschap en de
aanvraag van vergunningen.
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LUC BEGAS
Een systeem van leningen en borgstelling bestaat al voor de culturele sector. Via Cultuur-Ondernemen en hun samenwerking met de Triodos bank.
Een garantiefonds vanuit Nijmegen kan voor aanvullende gelden en betere
condities voor makers en instellingen uit Nijmegen leiden, waardoor zij beter toegang kunnen krijgen tot deze gelden. Een basisvoorwaarde blijft
echter een goed plan en een onderbouwd vooruitzicht dat de plannen op
termijn ook geld opleveren om de aangegane verplichtingen terug te kunnen betalen. Probleem is dat veel makers of instellingen vanuit de culturele
sector gewend zijn aan subsidies en nog te bang zijn om geconfronteerd te
worden met een bijdrage die terugbetaald moet worden. De inzet van zakelijk adviseurs is een onontkoombaar onderdeel van het systeem waarin
geldverstrekkers waarborgen willen hebben dat het geld ook terug komt.
Zij kunnen waarschijnlijk een goede analyse maken van de risico’s, waardoor men ook zelf geneigd is meer risico’s te nemen.

LINDA BEUVENS
Dit is een beetje uit de tijd. Aan investeren zit nu eenmaal een risico. Is het
niet beter om geld te investeren om culturele ondernemers op hun eigen
benen te laten staan en een bedrijfsplan dat kans van slagen heeft te leren
opstellen, in plaats van ze een hand boven het hoofd te houden met een
garantiefonds?
FRANCESCO CHIARAVALLOTI
Investeren betekent verantwoording overnemen. Het starten van een garantiefonds gaat in mijn ogen juist tegen dit fundament in. Het gaat hier om
de grondbeginselen van de economie: als je geld investeert, weet je dat
het mis kan gaan en daarom overdenk je goed of je het geld wilt investeren
of niet. Als het risico wordt gedekt door een garantiefonds, dan hoef je niet
meer de diepte in te kijken. Doordat op deze manier het risico van de investering voor een groot deel bij de overheid komt te, bestaat de kans dat
er minder goed naar de realistische kansen van het project wordt gekeken.
Op lange termijn kan dit uiterst schadelijk voor de sector zijn.
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GARANTIEFONDS
Investeerders zijn vaak terughoudend als het gaat om investeringen in
culturele producten, zeker als het gaat om innovatie. De uitkomsten zijn
vaak moeilijk te voorspellen en de vraag of er ook geld terug zal vloeien
is vaak moeilijk te beantwoorden. Toch zijn het juist deze investeringen
die er voor zorgen dat projecten kunnen worden opgestart, andere inkomsten kunnen worden aangesproken of faciliteiten kunnen worden
verbeterd.
Om het aantrekkelijker te maken in projecten te investeren kan er gedacht worden aan een Nijmeegs garantiefonds. Een fonds dat, tot een
bepaald bedrag, garant staat voor investeringen die in de culturele en
creatieve sector worden gedaan. Dit garantiefonds kan dienen ter ondersteuning van bijvoorbeeld Europese subsidies, investeringen uit de
private sector of kan gebruikt worden om risicovolle investeringen gedeeltelijk af te dekken. Wanneer men gebruik maakt van het fonds, dient
men tevens gebruik te maken van de zakelijk adviseurs die bij het fonds
zijn aangesloten.

VINCENT MEELBERG
Een Nijmeegs garantiefonds voor investeringen in de culturele en creatieve sector zou een welkome aanvulling zijn op de bestaande fondsen. De
vraag is echter wat de criteria zijn waaraan aanvragers voor dit fonds aan
zouden moeten voldoen. Dient een aanvrager reeds andere investeerders
te hebben aangetrokken, of dient het garantiefonds juist als middel om
potentiële investeerders over de streep te trekken? Het eerste zou een
goed criterium voor toekenning van een garantie kunnen zijn, maar het
laatste zou culturele organisaties juist kunnen helpen om andere bronnen
van inkomsten binnen te halen. Wellicht zou overwogen moeten worden
om beide opties open te houden.
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LUC BEGAS
Interessant concept, maar zeker niet uniek voor Nijmegen. Dit kan in principe in talloze steden in Nederland. Van belang is dat er een voedingsbodem
is voor een gamecultuur. Dat wil zeggen dat er ook bij onderwijsinstellingen
opleidingen zijn die dit ondersteunen en dat er producenten zijn die vanuit
het bedrijfsleven een game kunnen oppakken en verder ontwikkelen. In
Breda bestaat bijvoorbeeld al een game-opleiding. Kunnen daar dwarsverbanden mee gemaakt worden en kan men daar zaken aan toevoegen
in Nijmegen? Het lijkt me goed dat Nijmegen meer kijkt naar haar eigen
kracht. Het is goed om meer na te denken projecten die de koppeling maken tussen games en het vlak van medicijnen of geesteswetenschappen,
waarin Nijmegen een reputatie heeft?
VINCENT MEELBERG
Het ontwikkelen van een game om jonge talenten en professionals aan
elkaar te verbinden is een zeer origineel idee, maar of dit ook effectief
is valt te bezien. Ik kan me voorstellen dat veel kunstenaars zich minder
aangesproken voelen om aan een dergelijk project mee te doen, omdat
het niet past in hun artistieke visie. Ook lijkt me de ruimte voor artistieke
en creatieve inbreng redelijk beperkt. Het zou zelfs kunnen dat het imago
van de participanten als kunstenaar hierdoor geschaad wordt (hoewel
tegenwoordig veel positiever op dit soort commerciële initiatieven wordt
aangekeken). Daarnaast rijst de vraag wie de opdrachtgever wordt van
deze game en wie de coördinatie verzorgt. Heeft deze opdrachtgever cq.
coördinator de capaciteiten om te fungeren als inspirator voor jonge kunstenaars? En kunnen deze iets leren van hen en van het proces? Alleen
wanneer deze vragen positief beantwoord kunnen worden, lijkt me het
initiatief echt waardevol.
LINDA BEUVENS
Leuk plan, ik ben hier erg enthousiast over. Het is belangrijk om mensen
uit verschillende disciplines op een creatieve manier bij elkaar te brengen.

21

GAME ALS VERBINDEND
PROJECT
Een mogelijkheid om jonge talenten en professionals aan elkaar te verbinden is ‘de game’. De ontwikkeling van een game zorgt ervoor dat er
werkgelegenheid gecreëerd wordt. Er is plek voor een schrijver die het
verhaal voor de game bedenkt. Een muzikant zorgt voor de gamemuziek en andere geluidseffecten. Een beeldend kunstenaar verzorgt de
vormgeving en een ICT’er bekijkt de informatie- en communicatietechnologische mogelijkheden van de game. Dit kan gebeuren in samenwerking met jongeren, zodat er een talentenbroedplaats ontstaat waar
jongeren hun creatieve talent verder kunnen ontwikkelen.
De beloning voor deze jongeren komt van de producenten, die het spel
in productie kunnen nemen. Op deze manier leveren verschillende partijen een eigen creatieve bijdrage aan het product. Dit zorgt niet alleen
voor gedeelde betrokkenheid maar ook voor kennisuitwisseling. Het levert een positief imago op voor de verschillende kunstdisciplines in de
stad.
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LUC BEGAS
Het begint bij de opleidingen. Daar moet men niet alleen artistiek gemotiveerde
makers opleiden, maar ook kunstenaars die zich kunnen presenteren en ‘verkopen’ en daarmee hun kunst bij zo veel mogelijk geïnteresseerden kunnen
laten landen. Zolang er bij de ontwikkeling van kunstenaars evenveel aandacht
wordt besteed aan ondernemerschap en werkhouding als aan het inhoudelijke
talent, weten kunstenaars vaak zelf wat ze nodig hebben en komt het goed
met de vraag en het aanbod. Het conflict tussen aanbodgericht en vraaggericht staat natuurlijk als middelpunt inde discussie over de wijze waarop de culturele sector zich moet ontwikkelen. Daaraan is de vraag gekoppeld of makers
en instellingen zich moeten laten leiden door kwaliteit of door de wensen van
de markt. Zeker is in ieder geval dat als het om de inzet van overheidsmiddelen
gaat, we gemerkt hebben dat het belangrijk is om publiekelijk te laten zien wat
er met dit geld gebeurt en dat de maatschappij er veel voor terugkrijgt.
LINDA BEUVENS
Dit klinkt als een hele logische manier van werken. Het lijkt me goed dat
er wordt geluisterd naar wat de vraag is in plaats van dat er alleen maar
aangeboden wordt.
VINCENT MEELBERG
Talentontwikkeling is cruciaal voor een bloeiende en zichzelf vernieuwende
kunst- en cultuursector. Idealiter zou talentontwikkeling gekoppeld moeten
worden aan het broedplaatsenbeleid. Hier is ook weer de vraag wie de
signaalfunctie op zich neemt en of het voor de kunstenaars duidelijk is
bij wie ze moeten aankloppen. Zeker wanneer de overige initiatieven ook
doorgang vinden is het risico aanwezig dat er toch weer teveel loketten
en contactpersonen zullen ontstaan. Bij de ontwikkeling van deze plannen
dient hier dus goed rekening mee gehouden te worden.
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TALENTONTWIKKELING
KOPPELEN AAN DE VRAAG
In Nijmegen wordt er teveel aandacht besteed aan aanbod in plaats van
vraag als het gaat om talentontwikkeling. Het is belangrijk om te kijken
naar maatwerk om vervolgens te anticiperen op de behoefte van mensen. Niet eindeloos cursussen aanbieden, maar kijken wat mensen zelf
graag doen en daar met name facilitair iets voor betekenen. Het zou een
goed begin zijn om een cultureel platform te ontwikkelen waar mensen
hun wensen en behoeftes door kunnen geven, met betrekking tot verschillende kunstdisciplines.
Wanneer muzikanten oefenruimte nodig hebben, kunnen culturele instellingen dit aanbieden. De ruimtes worden dan verhuurd tegen een lager
tarief. De verstrekking van ruimtes worden bepaald door programmeurs
vanuit de intrinsieke motivatie van het signaleren van talent. Er ontstaat
een systeem van doorgroeimogelijkheden en opleiding, want de ruimte
zal uiteindelijk weer vrij komen. Het talent kan een andere ruimte betalen
of de verstrekkers kiezen ervoor het talent te laten gaan. Het gaat er dus
om dat er gesignaleerd wordt wat er nodig is, om vervolgens ondersteuning te bieden bij het ontplooien van talent.
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LUC BEGAS
Ik ben er van overtuigd dat hier kansen en mogelijkheden liggen. Het zal
moeite kosten om met goede voorbeelden te komen waar de samenwerking tussen een kunstenaar en bedrijf tot nieuwe inzichten en kansen heeft
geleid, en tot meerwaarde in inhoud, bereik en (financieel) rendement.
Bij een pilot is het van belang bekende bedrijven of instellingen voor deze
nadere kennismaking warm te maken (Universiteit, Unox, NXP etc.). Wellicht is het ook hier interessant om als kunstenaar of culturele organisatie
de koppeling te maken met jonge werknemers van deze bedrijven en samen het bedrijf, of een afdeling, onder de loep te nemen.
LINDA BEUVENS
Dit lijkt mij de moeder van alle besproken ideeën: de koppeling tussen
bedrijfsleven en de culturele sector. Deze kruisbestuiving moet leiden tot
bloei. Een essentiële stap voor culturele ondernemers.

FRANCESCO CHIARAVALLOTI
Veel van de huidige problemen van de kunstwereld hebben te maken met
een ontbrekende waardering voor de kunst, ofwel de maatschappelijke
relevantie. Het lijkt daarom goed om te laten zien dat de kunsten iets kunnen betekenen voor, onder meer, het bedrijfsleven. Veel van het werk van
kunstenaars en kunstorganisaties komt voort uit een organische structuur,
die ruimte voor creativiteit en innovatie vrij maakt.
Deze organische structuur heeft niets te maken met de conventionele, formele, gestandaardiseerde modellen die het bedrijfskundige onderzoek, en
vooral de “MBA mentaliteit”, tot nu toe heeft gepropageerd. Daar gaat het
om succesformules die voor iedereen geldig zouden zijn, wat vanzelfsprekend niet de werkelijkheid weerspiegelt. Bedrijven kunnen op dat gebied
enorm veel van kunstenaars en artistieke processen leren. In hun werk zit
de creativiteit en innovatie intrinsiek ingebakken en zij hoeven niet door
externe instrumenten te worden gestimuleerd en gecontroleerd.
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CULTUURINTEGRATIE IN ALLE
PIJLERS
De cultuursector is haar maatschappelijke relevantie kwijtgeraakt. Binnen de gemeentelijke indeling in de pijlers ‘economie’, ‘sociaal’ en ‘fysieke ruimte’ kunnen verbindingen worden gelegd en bij iedere pijler kan
cultuur van waarde zijn.
Binnen de pijler ‘economie’ is het een goed idee om kunstenaars te verbinden aan ondernemers. Ondernemers hebben innovatiedrang en innovatie vraagt om creativiteit. Kunstenaars kunnen hun creatieve denkwijze inzetten om ondernemers verder te helpen. Dit is een andere vorm
van ondernemerschap dan het cultureel ondernemerschap waar we het
tot nu toe over gehad hebben. Het gaat niet om hoe een kunstenaar zijn
kunst het beste kan verkopen, maar om de mogelijkheid voor kunstenaars om hun creativiteit kwijt te kunnen in bedrijfsmatige kwesties. Dit
is een duurzaam project waar ondernemers de financiële aandrijver van
zijn en dus haar waarde kan bewijzen voordat hier vanuit de gemeente
steun voor wordt aangevraagd.

VINCENT MEELBERG
De cultuursector is haar maatschappelijke relevantie niet zozeer kwijtgeraakt, maar ze is minder zichtbaar geworden voor de buitenwereld. Het
kan daarom geen kwaad om deze relevantie beter naar voren te brengen.
Een manier om dit te bewerkstelligen is om de creativiteit van kunstenaars
in te zetten om (niet-culturele) ondernemers verder te helpen, maar dit
moet niet de enige manier zijn. Op deze manier wordt kunst namelijk instrumenteel ingezet om ondernemers te ondersteunen en daarmee wordt
kunst ondergeschikt gemaakt aan de profit sector. Met andere woorden:
de kunst- en cultuursector wordt gedevalueerd ten opzichte van de profit
sector. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van deze maatregel. Kunst en
cultuur moeten doordacht en productief worden ingezet in de pijlers ‹economie›, ‹sociaal› en ‹fysieke ruimte›. Dit mag echter niet ten koste gaan van
de kunst en cultuur zelf.
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LUC BEGAS
Een buddy of een coach voor talentonwikkeling inzetten is niet nieuw. Het
systeem van een meester-gezel blijkt al eeuwenlang te kunnen werken. Het
is goed om maatwerk te verzorgen en de kunstenaar niet alleen artistiek,
maar ook als ondernemer verder te helpen. Van belang is om goed inzicht
te krijgen in het huidige functioneren van een maker. Op welke manier geeft
de kunstenaar naast zijn artistieke kwaliteit al blijk van ondernemerschap
en hoe staan te met zijn werkhouding en drijfveren?
Er bestaan testen om de status van deze vaardigheden boven tafel te
krijgen en deze te gebruiken voor een op maat gesneden traject waarin
de kunstenaar zijn eigen vaardigheden kan verbeteren, maar waarbij hij
ook kritisch begeleid wordt naar wat nodig is. Maak talentontwikkeling niet
afhankelijk van bestaande instellingen, maar kijk van geval tot geval welke
mensen het best aan een talentvolle maker gekoppeld kunnen worden om
het beste resultaat te bereiken.

LINDA BEUVENS
Het uitwisselen van kennis is een goed idee. Niet iedereen hoeft natuurlijk
zelf het wiel uit te vinden.
VINCENT MEELBERG
Coaching van kunstenaars op het gebied van cultureel ondernemerschap
zou hen verder kunnen helpen. Met name het ontwikkelen van een netwerk en kennisuitwisseling zijn belangrijk voor een beginnende kunstenaar.
Wie moet deze coaches aanwijzen? En wat zijn de criteria waarop wordt
bepaald welke beginnende kunstenaars in aanmerking komen voor deze
coaching? Ook hier speelt dus de vraag waar kunstenaar moeten aankloppen. Hopelijk leidt dit niet tot weer een andere loket. Dit zou de overzichtelijkheid en openheid van de culturele sector niet ten goede komen.

27

CULTUURBUDDY’S
We moeten de doelgroep waar we ons op richten verbreden. Het gaat
niet alleen om mensen die uitblinken in zowel kunstenaarschap als ondernemerschap, maar ook om diegenen die dat niet allebei van nature
hebben. Hierbij kan gedacht worden aan een vorm van coaching, bijvoorbeeld door middel van een ‘buddy’. Een voorbeeld hiervan is de
coach die de winnaars van de kunstbende krijgen toegewezen. Die
coach kauwt niet alles voor, maar stelt vragen als: ‘wat heb je nodig om
een stap verder te komen?’ en helpt vervolgend met het verkrijgen van
die benodigdheden.
Naast je artistieke kwaliteiten kun je ondernemende kwaliteiten dus elders halen. Daarnaast help je mensen zonder netwerk verder, door de
contacten van anderen voor hen beschikbaar te stellen. Door mensen
met ideeën samen te brengen, kun je iets nieuws laten ontstaan. Dat
biedt enorme mogelijkheden die de sector niet wil mislopen.
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LUC BEGAS
Goed is het uitgangspunt dat cultuur voor alle bevolkingsgroepen van
meerwaarde is en dat we af moeten van cultuur als rechtse hobby. Ook
is het belangrijk dat jongeren al op zo vroeg mogelijke leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur. Het zou fijn zijn als dat al via de ouders
gebeurt, maar helaas is dat niet altijd zo. Dat scholen en instellingen
zich daar meer op (gaan) richten is dus zeer welkom. Meer draagvlak
en interesse voor cultuur kan ook helpen om de financiering door meer
mensen te laten plaatsvinden. Daar is crowdfunding een prima instrument voor. Door handen ineen te slaan, door opleidingen, bedrijfsleven
en publiek elkaar te laten stimuleren wordt cultuur weer iets van ons
allemaal. Dat zal ook van Nijmegen een hele fijne stad maken om in te
leven en werken.
VINCENT MEELBERG
Het is een goed idee om projecten te ontwikkelen die spelers uit verschillende sectoren bindt. Zeker wanneer in deze projecten de kunstensector
niet ondergeschikt gemaakt worden aan de profit sector, zoals wel dreigt
in het geval van de cultuurintegratie in de pijlers, kan het belang van kunst
en cultuur op een goede manier duidelijk worden voor de buitenwereld.
LINDA BEUVENS
Ik krijg hierbij hetzelfde idee als bij het idee van de game als verbindend
project. Het is leuk en belangrijk om mensen uit verschillende disciplines bij
elkaar te brengen, omdat dit voor nieuwe ideeën zorgt.

29

BINDENDE PROJECTEN
Een goed idee voor een project dat spelers uit verschillende sectoren
bindt, is een jeugdvoorstelling op Habana tijdens festival de-Affaire. Met
een dergelijk project kun je studenten van Artez de mogelijkheid geven
ervaring op te doen. Voor een partner uit het bedrijfsleven kan gedacht
worden aan een onderwijsinstelling. Hiervan is stichting KION een goed
voorbeeld. We vragen van die instelling geen geld, maar publiciteit bij
de ouders die aan de kinderopvang verbonden zijn. Werkende ouders
die naar Habana gaan kunnen dan door middel van een crowdfundingproject de voorstelling financieren en later gratis met hun kind naar de
voorstelling. De rest wordt dan betaald uit overige publieksinkomsten
en de programmabijdrage van Habana. Als de voorstelling werkt, kan er
daarna mee getourd worden.
Er zijn meer van dit soort projecten denkbaar. Zo is een stadsbrede ‘cultuurweek’, waarbij spelers uit alle sectoren en mensen uit iedere bevolkingslaag de handen ineenslaan om de stad leefbaarder te maken door
middel van cultuur.

28

GINEKE VAN BEEK						32
Gineke van Beek is beeldend kunstenaar en docent Beeldende Kunst en
Vormgeving.
HENK BEERTEN							33
Henk Beerten is wethouder Kunst en Cultuur van de Gemeente Nijmegen.
					
PAULINE DIRCKS							35
Pauline Dircks is masterstudent Algemene Cultuurwetenschappen aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.
TORRE FLORIM							35
Torre Florim is zanger, gitarist, producer en songwriter van onder meer De
Staat.
DENNIS GAENS							36
Dennis Gaens was Stadsdichter van Nijmegen.
HUBERT HENDRIKS						37
Hubert Hendriks is artiest en cultureel ondernemer.
EDWIN VAN MEERKERK						38
Edwin van Meerkerk is universitair docent aan de Radboud Universiteit en
gespecialiseerd in Kunst- en Cultuurbeleid.
KOEN SIEBEN							39
Directeur van Centrum voor jong ondernemerschap Nijmegen
ANNEKE SMELIK EN MARTIJN STEVENS			
40
Anneke Smelik is hoogleraar Visuele Cultuur en Martijn Stevens is universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen. Beiden zijn verbonden aan
de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.
DERK VAN WINGERDEN						41
Derk van Wingerden is project manager Creatieve Industrie bij de Taskforce Innovatie Regio Utrecht.

31

EEN
FRISSE
BLIK
De mensen die deelnamen aan de conferentie, maar ook velen die niet
aanwezig konden zijn, hebben allen een eigen visie op hoe cultureel
ondernemerschap en het culturele veld van Nijmegen er uit moet zien.
Enkelen van hen schreven voor deze publicatie een essay met hun mening hierover. Het zijn zeer uiteenlopende stukken geworden, die tezamen
duidelijk maken hoeveel kanten de sector en de mensen daarin op kunnen
gaan.
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DANKZIJ HET NAAFGAT
HENK BEERTEN
Volgens dichter William Carlos Williams
kenmerkt goede poëzie zich door een
‘completely defenseless simplicity’. Je
zou hetzelfde voor elke andere kunstvorm kunnen zeggen. Niet voor niets
prijkt Luceberts verwante quote ‘Alles
van waarde is weerloos’ op de gevel
van een van Nederlands bekendste
kunstacademies.

Weerloos, zonder verdediging – het is een
gedachte die volgens mij klopt. Het is precies waarom kunst geen uitleg behoeft. En
toch klinkt in elk cultuurbeleid de behoefte
door om kunst te verdedigen, om haar bestaansrecht te geven. Daarom vinden we
in beleidsteksten termen als ‘culturele infrastructuur’, worden er ‘cultuurintendanten’ ingesteld die zorgdragen voor ‘prestatiesturing’ en worden sectoren in matrixen
verdeeld. Spannend.
Ze bedoelen het goed, die beleidsmakers.
De kritiek op de culturele sector uit populistische hoek is de afgelopen jaren immers
in toon verscherpt en in volume toegenomen. Kunstenaars zijn subsidieslurpers die
geld krijgen om iets te maken wat je neefje
van zeven ook kan vingerverven. En dus
proberen we te bewijzen dat kunst nuttig
is. Richard Florida indachtig maken grafieken die aantonen dat de aanwezigheid
van kunstenaars het welzijn, de economie
en vooral de huizenprijzen in een stad ten
goede komen.
Allemaal goed en wel en het zal zeker waar
zijn, maar het gaat voorbij aan het punt dat
kunst uiteindelijk zowel weerloos als volstrekt nutteloos is. Kunst heeft in eerste
instantie geen nut, kunst heeft zin. Dat zijn
twee verschillende dingen die we nogal
eens door elkaar halen, omdat dat laatste

niet in grafieken en matrixen te vangen is.
En dat maakt ons een beetje bang. Zingeving – en dan niet per se de vrouwenbladenvariant van dat woord – is misschien
wel de meest menselijke van onze bezigheden. En ook dat maakt ons een beetje
bang. Dus proberen we het ondanks alles
in tabellen en rapporten te vangen. Ook
dat is een maar al te menselijke trek.
Wat is het alternatief? Toen ik over die
vraag nadacht, schoot me een hoofdstuk
uit de Lao Zi te binnen:
Dertig spaken steken samen in één naaf,
maar het wiel functioneert dankzij het naafgat.
Klei wordt gebakken om een pot te maken,
maar de functie van de pot zit in zijn lege capaciteit.
We maken een huis met openingen voor deuren en
ramen, en door die lege plekken wordt het huis bruikbaar.
Voorwaar: het gebruikmaken van wat er is
wordt pas mogelijk dankzij wat er niet is.

Goed cultuurbeleid is als een degelijk gebouwd huis, met een hoop lege ruimtes.
Als de matrixen en grafieken het winnen,
verandert zo’n huis in een doolhof van
gangen, krijgt het een keuken waarin geen
koelkast past, een woonkamer waarin je
niet kunt zitten, een slaapkamer zonder
raam. De oplossing is dus, om met slamdichter Buddy Wakefield te spreken: ‘Stop
inviting walls into wide open spaces.’
Het grijsgeciteerde adagium van Lucebert
siert in België trouwens gewoon de gevel
van een café – ook een interessant verhaal, maar een heel ander.
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KUNSTLEEGSTAND
GINEKE VAN BEEK
Cultureel ondernemen in Nijmegen. Waar moet ik eigenlijk beginnen? Ik ben net afgestudeerd aan
de kunstacademie in Arnhem en
ben nu docent beeldende kunst en
vormgeving. Er zijn weinig banen,
maar des te meer ideeën in mijn
hoofd. Naast mijn twee bijbanen
ben ik bezig met het opzetten van
mijn eigen onderneming. Waar ik
behoefte aan heb is een gezonde
dosis vertrouwen, lef en enthousiaste en eerlijke mensen die met mij
kunnen sparren over mijn ideeën
en mij misschien verder kunnen
helpen. Ik geloof dat dit netwerken
heet, dat is allemaal nieuw voor
mij.

Tijdens mijn studie deelde ik een atelier met mijn studiegenoten en sinds
een week heb ik in Nijmegen ook een
atelier gevonden met negen anderen.
Het enthousiasme en de creativiteit
van die mensen bij elkaar geeft een
heleboel energie om nieuwe projecten te starten. Het allerbelangrijkste is
dat we die projecten op een professionele manier kunnen uitvoeren. Wat
ik nodig heb is een klein klusje dat ik
kan aanpakken met beide handen.
Dan gaat het balletje rollen.
Vanuit mijn studentenkamer kijk ik
naar de voorbijlopende mensen in de
Lange Hezelstraat. Ik zie vanaf hier
al twee leegstaande winkelpanden
en ik weet dat er meerdere panden
zijn waar het bordje gesloten voor de
deur hangt. Ik zou die mensen graag
laten zien wat ik te bieden heb en zou
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graag van hen willen weten waar zij
behoefte aan hebben. Het zou de
stad opvrolijken en levendig maken
als deze panden tijdelijk gebruikt
kunnen worden door jonge creatieve

‘Enthousiasme
en creativiteit van
mensen bij elkaar
geeft energie om
nieuwe projecten
te starten.’
ondernemers. Ik zie het wel voor me.
Enthousiaste mensen die hun producten showen. Een aantal bureautjes, een bank en een paar stoelen.
Aan de muren hangen foto’s en teksten van ideeën en hersenspinsels
van jong ondernemend Nijmegen.
Elke week is er een avond waarop we
onze plannen aan elkaar voorleggen
en zoeken naar de perfecte partner in
crime om het project te kunnen realiseren. Organisaties in Nijmegen die
iets te bieden hebben of iets zoeken
bij ondernemend en creatief Nijmegen kunnen zich bij de bijeenkomsten
voegen en een klankbord vormen.
Binnenkort ga ik maar eens een paar
pandeigenaren uitnodigen voor een
gesprek.

ONTWIKKELING IN FASES
TORRE FLORIM
Voor een stad is het belangrijk om
haar talent de ruimte te geven zich te
ontwikkelen. Ik heb me met mijn band
De Staat in 13 jaar weten te ontwikkelen van het kleine PAN-podium op festival de-Affaire naar het hoofdpodium
van Pinkpop. Het had echter niet veel
gescheeld of wij hadden in dit proces
moeten uitwijken naar Utrecht, omdat het vinden van een werkruimte in
Nijmegen problematisch bleek. In het
faciliteren van talentontwikkeling liggen dan ook kansen voor onder meer
de gemeente.

In de verschillende fases van mijn carrière waren er mensen die mijn talent (h)
erkenden en mij de ruimte gaven om hier
iets mee te doen. In de beginperiode
waren dit mijn ouders, die mij een computer leenden en de tijd om daarop liedjes te maken. te werken. Hier ontdekte
ik hoe je met een computerprogramma
liedjes kunt maken. Op de middelbare
school waren het de docenten die bijdroegen aan mijn ontwikkeling door het
muzieklokaal voor mij en mijn band open
te stellen na schooltijd. Later kwamen
de lokale podia die wedstrijden uitschreven, waar wij voor het eerst voor publiek
konden spelen. Op de Hogeschool van
de Kunsten Utrecht leerde ik vooral veel
van medestudenten, we hadden verschillende kwaliteiten en inspireerden
elkaar. Vlak daarna nam het succes
van de band een vlucht, maar was het
anderhalf jaar lang onmogelijk om een
geschikte permanente oefenruimte te
vinden in Nijmegen. Colin Benders van
Kytopia nodigde me uit om in Utrecht
in een antikraakpand te komen wonen

en werken. Dit ging bijna door. Wij hebben toen met De Staat nog één keer alle
kennissen in cultureel Nijmegen om hulp
gevraagd. Zo kregen we uiteindelijk toegang tot een boerderij in Lent, waar we
tijdelijk konden wonen en werken. Hier
kwam ons tweede album Machinery tot
stand. Dat was ons grootste succes: we
gingen voor het eerst echt over de grenzen. Inmiddels heb ik een ander tijdelijk
woon- en werkpand in Nijmegen, waar
we nu aan het derde album werken.
Een creatieveling ontwikkelt zich in fases
en elke fase behoeft andere ondersteuning. Er kan beter gekeken worden naar
de verschillende fases waar kunstenaars
en andere creatievelingen zich in bevinden en waar ze de meeste problemen
tegen komen. Bij De Staat, en volgens
mij bij vele andere artiesten, is vooral
de fase vlak voor professionalisering de
moeilijkste. Daar was dan ook de minste
ondersteuning te vinden. De gemeente
kan vooral nog in de latere fases van de
carrière van een talent een belangrijke
bemiddelaar zijn. Vooral op het gebied
van (tijdelijke) woon-werkplekken. Het
is raadzaam om een structureel plan te
ontwikkelen om talent voor de stad te
behouden en om het voor creatievelingen mogelijk te maken het meeste uit
zichzelf te halen. Ik ga er van uit dat de
gemeente Nijmegen het belang hiervan
in ziet. Immers, een stad vol creatievelingen is een spannende en aantrekkelijke
stad.
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SUCCES VAN COCREATIE
PAULINE DIRCKS
De bezuinigingen in de cultuursector vragen van ons dat we nadenken over veranderingen in deze
sector. Een toonaangevende creatieve industrie kan in mijn ogen
alleen voortbestaan als een samenwerking met het bedrijfsleven
wordt gezocht. Kan de cultuursector überhaupt nog los gezien worden van de economische sector?
Volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is
cultuur ook een economische kracht
en groeit de creatieve industrie harder dan de rest van de economie. Dit
roept vragen op als: zijn de sectoren
van elkaar afhankelijk en is er mogelijk een brug te slaan tussen beide?
Dit zijn belangrijke vragen wanneer
er gekeken wordt naar culturele instellingen die subsidie ontvangen
en er niet aan ontkomen om meer
eigen inkomsten te verkrijgen. ‘Samenwerken’ wordt in de cultuurnota
van Nijmegen genoemd, als middel
om beleidsdoelen te verwezenlijken.
Waarom wordt er samengewerkt en
wat kan er onder samenwerking worden verstaan?
Wanneer er samen iets gecreëerd
wordt, kan er gesproken worden van
cocreatie. Als masterstudent Algemene Cultuurwetenschappen onderzoek ik welke vormen van cocreatie
er bestaan tussen kunstenaars, culturele instellingen en het bedrijfsleven
in Nijmegen en hoe deze cocreatie
verbeterd kan worden. Cocreatie is
belangrijk omdat beide partijen aan
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een gemeenschappelijk doel werken,
waarmee door nieuwe verdienmodellen een financieel voordeel bereikt kan
worden. Kennis kan worden overdragen en er kan optimaal gebruik gemaakt worden van elkaars netwerk.
Binnen het netwerk van bedrijven
kan er draagvlak voor de cultuur in
Nijmegen gecreëerd worden en dit

‘Binnen het netwerk van bedrijven
kan draagvlak voor
cultuur worden
gecreëerd.’

zorgt mogelijk voor nieuwe klanten.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is veelal geïntegreerd in
bedrijven. Cocreatie sluit hier op aan
wanneer bedrijven laten zien zich dat
zij zich richten op het sociale gebied
(people) en wanneer er rekening gehouden wordt met de belangen van
betrokken personen. Cocreatie tussen kunstenaars, culturele instellingen en bedrijven staat nog in de
kinderschoenen. Verder onderzoek
is dan ook belangrijk omdat geld als
middel (sponsoring), minder oplevert
dan het uitwisselen van kennis en het
gebruik maken van elkaars vaardigheden.

DENK OVER MEERWAARDE
HUBERT HENDRIKS
Alleen al de gedachte dat een kunstenaar zijn eigen werk moet vermarkten
als een ondernemer in cultuur kan
sommige kunstenaars tot wanhoop
brengen. Daarnaast zijn er ook kunstenaars die met behendigheid en flair
hun prestaties in de markt weten te zetten. Binnen dat spanningsveld begeeft
zich de discussie over cultuur en ondernemen.

Het kan zo simpel klinken: ‘Als je als kunstenaar niet aan de bak kunt komen dan
ga je toch een ander vak leren of minstens
ernaast uitoefenen’?
Zo straight opgeschreven klinkt ondernemen met cultuur door een kunstenaar
misschien al te zakelijk maar ik ben ervan
overtuigd dat een kunstenaar zichzelf wel
dit soort vragen dient te stellen.
Vele schilders en musici gingen een relatie
aan met opdrachtgevers en daar is in veel
gevallen nog mooi werk uitgekomen ook.
Blijkbaar lukte het de artiest om mensen te
vinden die werden geraakt door de meerwaarde van zijn werk. Precies die meerwaarde van de kunsten is het raakvlak om
na te denken over cultureel ondernemen.
Als de kunstenaar dat zelf niet kan of wil,
dient hij hulp te zoeken bij een aantal welwillende ‘makelaars’ of ‘middelaars’ (galeriehouders of impresariaten) die hem begeleiden in het vermarkten.
Kunst bestaat bij de gratie van aandacht
voor de meerwaarde. Zoals een muziekstuk niet zonder toehoorder kan, kan een
kunstobject niet zonder toekijker.
In de mogelijkheid om aandacht te verwe-

zenlijken ligt onder andere een taak voor
de overheid. Naast de wezenlijke opdracht
om kunstonderwijs mogelijk te maken ligt
de opdracht situaties te creëren waar
aandacht kan zijn voor uitingen van meerwaarde. Aandacht voor de meerwaarde
van het bestaan hoort tot het geweten van
een samenleving.
Dat zal enerzijds traditioneel zijn, met de
vraag of dat echt de taak is van de overheid. Een orkest structureel substantieel subsidiëren? Beroemde kunst duur
bewaren en goedkoop laten bekijken?
Anderzijds is het experimenteel om het
kunstenaars mogelijk te maken hun idee
te verwezenlijken. Dienen kunstenaars
structureel substantieel onderhouden te
worden of is projectsubsidie eigenlijk heel
redelijk?
Als je al jaren doorleefd schildert, maar
weinig moeite doet om je werk te laten
bekijken en te verkopen? Mag de maatschappij dan vragen stellen aan die kunstenaar?
Daar ergens ligt de vraag naar ondernemen met cultuur. Enerzijds is er het spel
van de markt waarbij mensen geraakt
worden door het werk van kunstenaars,
waarbij het misschien wel tot het vakmanschap van de kunstenaar hoort dat hij ook
dergelijke ‘marktkunst’ kan produceren.
Anderzijds is er het mecenaat en de projectsubsidie waarbij periodiek wordt gekozen een idee of een periode van het leven
van een kunstenaar financieel mogelijk te
maken. Jammer dat het zo lastig blijft om
de juiste mensen te vinden om de juiste
keuzes te maken.
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DANKZIJ HET NAAFGAT
DENNIS GAENS
Volgens dichter William Carlos Williams
kenmerkt goede poëzie zich door een
‘completely defenseless simplicity’. Je
zou hetzelfde voor elke andere kunstvorm kunnen zeggen. Niet voor niets
prijkt Luceberts verwante quote ‘Alles
van waarde is weerloos’ op de gevel
van een van Nederlands bekendste
kunstacademies.

Weerloos, zonder verdediging – het is een
gedachte die volgens mij klopt. Het is precies waarom kunst geen uitleg behoeft. En
toch klinkt in elk cultuurbeleid de behoefte
door om kunst te verdedigen, om haar bestaansrecht te geven. Daarom vinden we
in beleidsteksten termen als ‘culturele infrastructuur’, worden er ‘cultuurintendanten’ ingesteld die zorgdragen voor ‘prestatiesturing’ en worden sectoren in matrixen
verdeeld. Spannend.
Ze bedoelen het goed, die beleidsmakers.
De kritiek op de culturele sector uit populistische hoek is de afgelopen jaren immers
in toon verscherpt en in volume toegenomen. Kunstenaars zijn subsidieslurpers die
geld krijgen om iets te maken wat je neefje
van zeven ook kan vingerverven. En dus
proberen we te bewijzen dat kunst nuttig
is. Richard Florida indachtig maken grafieken die aantonen dat de aanwezigheid
van kunstenaars het welzijn, de economie
en vooral de huizenprijzen in een stad ten
goede komen.
Allemaal goed en wel en het zal zeker waar
zijn, maar het gaat voorbij aan het punt dat
kunst uiteindelijk zowel weerloos als volstrekt nutteloos is. Kunst heeft in eerste
instantie geen nut, kunst heeft zin. Dat zijn
twee verschillende dingen die we nogal
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eens door elkaar halen, omdat dat laatste
niet in grafieken en matrixen te vangen is.
En dat maakt ons een beetje bang. Zingeving – en dan niet per se de vrouwenbladenvariant van dat woord – is misschien
wel de meest menselijke van onze bezigheden. En ook dat maakt ons een beetje
bang. Dus proberen we het ondanks alles
in tabellen en rapporten te vangen. Ook
dat is een maar al te menselijke trek.
Wat is het alternatief? Toen ik over die
vraag nadacht, schoot me een hoofdstuk
uit de Lao Zi te binnen:
Dertig spaken steken samen in één naaf,
maar het wiel functioneert dankzij het naafgat.
Klei wordt gebakken om een pot te maken,
maar de functie van de pot zit in zijn lege capaciteit.
We maken een huis met openingen voor deuren en
ramen, en door die lege plekken wordt het huis bruikbaar.
Voorwaar: het gebruikmaken van wat er is
wordt pas mogelijk dankzij wat er niet is.

Goed cultuurbeleid is als een degelijk gebouwd huis, met een hoop lege ruimtes.
Als de matrixen en grafieken het winnen,
verandert zo’n huis in een doolhof van
gangen, krijgt het een keuken waarin geen
koelkast past, een woonkamer waarin je
niet kunt zitten, een slaapkamer zonder
raam. De oplossing is dus, om met slamdichter Buddy Wakefield te spreken: ‘Stop
inviting walls into wide open spaces.’
Het grijsgeciteerde adagium van Lucebert
siert in België trouwens gewoon de gevel
van een café – ook een interessant verhaal, maar een heel ander.

FACILITEER AMBITIE
KOEN SIEBEN
De term cultureel ondernemerschap
roept bij mij en heel veel anderen
een hoop vragen op. Laat ik eens
wat roepen: ‘Waarom noemen we
het eigenlijk ‹cultureel ondernemerschap›? En waarom matchen creatieve beroepen niet met ondernemerschap?

Als je terug gaat naar de basis, kun je
nog een paar vragen stellen: Waarom
is het belangrijk dat de ‘creatieven’ in
onze samenleving de ruimte krijgen?
Wanneer krijgt iets het label ‘kunst?’
Waarom zouden bepaalde machines
geen kunst kunnen zijn? Gaat het om
de beleving? Ik ken veel (met name
mannen) die heel lang naar bepaalde
apparaten kunnen kijken en daarover
kunnen praten. Wat is het verschil tussen ‘ondernemerschap’ en ‘verantwoordelijkheid’?

‘In eigen onderhoud voorzien
kan alleen door
te werken met en
voor betalende
klanten.’
Genoeg geprikkeld. De waarheid bestaat niet, wat wel bestaat, is ‘visie’ en
‘mening’. Laat ik het daarom bij mezelf
houden. Ik heb het genoegen gehad
met een aantal ondernemers kennis te
maken die heel goed in staat zijn om

in hun eigen onderhoud te voorzien en
tóch creatief te zijn. Paul Klotz is een
van hen, hij maakt (interactieve) lichtkunstwerken. Paul heeft ingezien dat
een balans tussen aanbodgericht en
vraaggericht werken voor hem beter
werkt dan afhankelijk zijn van hulp.
Een andere ondernemer is Steve Visser.
Hij maakt prachtige modeaccessoires
voor een hele specifieke doelgroep: de
stijlgevoelige retro-man. Hoewel hij gelooft in zijn stijl en aanpak, houdt hij wel
voeling met zijn doelgroep en vraagt hij
zich af hoe hij hen kan bereiken en bedienen.
Zijn Paul en Steve anders dan de schilder of muzikant die (teruggetrokken)
in de spelonken van de maatschappij
kunstwerken creëert of componeert?
Jazeker! Paul en Steve zijn absoluut
creatief en maken absoluut kunstwerken. Wat hen onderscheidt, is de wil
om in eigen onderhoud te willen voorzien en het inzicht dat dit alleen maar
kan door te werken met en voor betalende klanten. Wat hen onderscheidt is
de professionele aanpak en de ambitie
om financieel onafhankelijk te willen zijn
en tegelijkertijd eigenaar te blijven van
het creatieve proces/product.
Faciliteer hen die ambitieus zijn. Dat
werkt als een virus en stimuleert bijvoorbeeld opleidingen om hier nóg meer en
beter aandacht aan te geven. Ik kijk uit
naar nog meer Dutch Creations!
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ER KLEEFT IETS
EDWIN VAN MEERKERK
Er kleeft iets derde-wegsocialistisch, dot-commerigs, Rick-vander-Ploeg-achtigs aan de term
cultureel ondernemerschap. Het is
een term uit de tijd dat Bill Clinton
de verkiezingen won met de slogan ‘It’s the economy, stupid!’ Net
als mode passen beleidstermen
na ruim tien jaar ons niet meer. Het
zit gewoon niet lekker. Dat komt
doordat de economie, in de kunsten althans, het probleem niet
meer is.

Het culturele veld in Nederland is
lange tijd gelijk gesteld met het veld
van door de overheid gesubsidieerde
cultuur. Dat leidde tot malle cirkelredeneringen als die van Pim van Klink,
die vond dat de overheid binnen dat
(gesubsidieerde) veld veel te dominant is, maar ook tot culturele instellingen die niet door hadden dat de
wereld groter was dan het kantoor
van de wethouder en – gevaarlijker –
tot de gedachte dat kunst diametraal
tegenovergesteld zou zijn aan commercialiteit.
Voor zover de overheid dominant is
in het culturele veld, is dat niet meer
dan in andere maatschappelijke sectoren, of zelfs minder, zoals bij wegenbouw of onderwijs. Dat is het
probleem dan ook niet. Het culturele
veld is dat deel van de samenleving
waarin mensen betekenisvolle producten en producties maken. Hoe ze
dat doen, voor wie ze dat doen en
waarmee ze dat betalen is in de eerste plaats hun zorg.
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Wat de overheid te zoeken heeft in
dat culturele veld is tweeledig: met

‘Er kleeft iets
derdewegsocialistisch, dotcommerigs,
Rick-van-derPloeg-achtigs
aan cultureel
ondernemerschap.’
belastingmiddelen wordt marktfalen
gecorrigeerd, bijvoorbeeld door een
anders onbetaalbare fysieke infrastructuur aan te bieden zoals dat ook
bij sport gebeurt. Daarnaast, en dat
is het belangrijkste, zet de overheid
cultuur in om in de samenleving dingen teweeg te brengen, zoals inspiratie, creativiteit, binding en debat.
Door het verlenen van opdrachten,
structureel of eenmalig, betrekt die
overheid culturele partners daarbij.
Daar is niets economisch aan, het is
een politieke keuze.
‘It’s politics, stupid!’

ONDERNEMER OF PARTNER
DERK VAN WINGERDEN
Jarenlang hebben we in Nederland
op systematische wijze bijgedragen
aan de ontwikkeling en verspreiding
van kunst en cultuur. Dit hebben
we, onder andere, gefinancierd door
subsidies waarvoor de middelen uit
belasting voortkwamen. Belasting
is bedoeld om collectieve goederen
en diensten te financieren waarvan
politiek bepaald wordt dat zij algemeen toegankelijk moeten zijn. Het
gaat dan om zaken die anders niet of
niet in voldoende mate beschikbaar
zouden zijn zoals defensie, wegen en
tot voor kort ook cultuur. Heel zwartwit gesteld moet na jaren van collectieve financiering nu het individu
direct aangesproken worden om bij
te dragen aan kunst en cultuur. Een
systeemverandering van formaat!
Een verandering die door de architect

‘Niet iedereen is
ondernemer en
dat kun je ook niet
van iedereen verwachten.’
van het voornoemde systeem, de overheid, niet zo maar genegeerd kan worden. Hoewel dit door sommige overheden helaas wel wordt gedaan zijn er
gelukkig ook velen die wel een verantwoordelijkheid zien. Maar wat te doen?
Op veel plaatsen in Nederland wordt er
gesproken over cultureel ondernemer-

schap, net als een ondernemer moet de
culturele sector haar diensten en producten direct aan het individu, bedrijf
of persoon, leveren. Klinkt simpel, maar
dat is het in de praktijk zeker niet. In de
eerste plaats niet omdat het oude systeem er voor heeft gezorgd dat mensen
niet gewend zijn hier direct voor te betalen. Gewenning komt met tijd en dit zou
zichzelf dus in de toekomst op moeten
lossen.
Wat zichzelf niet oplost is dat niet iedereen een ondernemer is en het dus
ook onrealistisch is om dat van mensen
te verwachten. Boekhouden kun je leren en iedereen kan zich inschrijven bij
de Kamer van Koophandel, maar dat
maakt je nog geen ondernemer. Nederland telt 8.7 miljoen werkzame personen en ruim 860.000 bedrijven, inclusief zelfstandigen, wat neerkomt op
gemiddeld tien werkzame personen per
bedrijf. Met dit in gedachten moeten we
misschien meer aandacht besteden aan
het stimuleren van partnerschappen
met ondernemers en coöperaties dan
dat we pogen van kunstenaars en culturele instellingen ondernemers te maken.
Goede voorbeelden zijn er ook al, denk
bijvoorbeeld aan Etsy waar kunstenaars
en ontwerpers hun werk op een zeer
gemakkelijke manier op de markt kunnen brengen. Samen werken aan meer
van dit soort creatieve oplossingen is
volgens mij de sleutel tot succes voor
de culturele sector.
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CULTURELE BINDING

ANNEKE SMELIK & MARTIJN STEVENS
Ondernemerschap is een kernbe- en cultuur te onderzoeken, te vergrip in de toekomstvisie voor het beteren en relevant te maken voor
cultuurbeleid van Nijmegen. In- stad en regio. Door actuele kwesties
stellingen en individuen dienen fi- uit de praktijk te verbinden met wenancieel onafhankelijk te worden, tenschappelijke reflectie, historische
zodat ze minder aanspraak maken diepgang en theoretische scherpte,
op overheidssubsidies. In onze ontstaan vernieuwende inzichten die
visie is de roep om ondernemer- zorgen voor economische, culturele
schap feitelijk een oproep tot in- en sociale innovatie. Zo kunnen de
novatie, bijvoorbeeld in de vorm universiteit en de culturele sector
van nieuwe werkprocessen of con- gezamenlijk bijdragen aan een becurrerende producten en diensten. tekenisvolle en toekomstbestendige
Innovatie is, met andere woorden, cultuurvisie. De gemeente en de zoeen basisvoorwaarde voor gezond geheten ‘ketenintendanten’ spelen
ondernemerschap.
daarbij een faciliterende rol, want zij
In de eenentwintigste eeuw heeft innovatie steeds vaker het karakter van
een open, interactief en cyclisch proces, dat grotendeels is gebaseerd op
vertrouwen en wederkerigheid. Innovatie vindt plaats door een vrijelijke
uitwisseling van ideeën, kennis, ervaringen en competenties tussen verschillende partijen binnen én buiten
de culturele sector. De universiteit
kan hierin een belangrijke rol spelen.
Kennis over kunst, media en erfgoed
die de universiteit ontwikkelt, wordt
echter nog onvoldoende toegepast
bij de oplossing van concrete vraagstukken in het veld.
Wij pleiten daarom voor een grotere
betrokkenheid van de universiteit bij
de totstandkoming en de uitvoering
van het Nijmeegse cultuurbeleid. Als
wetenschappers zullen wij vensters
en deuren wijd opengooien, toenadering zoeken tot het veld en beschikbaar zijn om gezamenlijk kunst
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‘Wij pleiten voor
een grotere
betrokkenheid van
de universiteit bij
het Nijmeegse
cultuurbeleid.’
overzien het gehele veld en zijn daardoor in staat om te bemiddelen en
sectoroverstijgende initiatieven te
stimuleren. Hiermee levert de sector
uiteindelijk zelf het bewijs van de verbindende kracht van kunst, cultuur
en media.

BAS BROEDER
Popwaarts, Festival de Oversteek en Buro Broeder
NEELTJE VAN CAMP
Projectleider bij Grote Broer Kunsteducatie
CHANTAL VAN DOORN
Programmamanager cultuurparticipatie bij Provincie Utrecht
SANDER EDERVEEN
Sander Ederveen Evenement en Organisatie
TIM ENGELAAR
Directeur van Mikken & Klikken
HANS GLAUDEMANS
Voorzitter Cultuurspinnerij de Vasim en directeur De Markies Nijmegen
FRANK DE GRAM
Porcupine Gallery & eigenaar Tydeus Financieel- en belastingadvies
STEFAN GROND
Beleidsadviseur cultuur bij Gemeente Nijmegen
RENE VAN HAREN
Cultureel Ondernemer
EDWIN VAN HAVEREN
Senior adviseur economische zaken bij Gemeente Nijmegen
RENE VAN HOFTEN
Hoofddocent marketing- & salesmangement aan de HAN
CONSTANT HOOGENBOSCH
Eigenaar van Movie Machine | Film in gesproken en geschreven woord
EELKO VAN IERSEL
Galerie Zeven Zomers | Beeldend kunstenaar en grafisch ontwerper
WOUTER JANSEN
Programmacoördinator Go Short
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LIJST MET DEELNEMERS
De volgende personen waren op donderdag 7 februari 2013
aanwezig bij de conferentie ‘Cultuurvisie #2: En nu verder?’

SPREKERS
TORRE FLORIM
Cultureel ondernemer, onder andere producent/zanger van De Staat
EDWIN VAN MEERKERK
Universitair docent kunst- en cultuurbeleid aan de Radboud Universiteit
DERK VAN WINGERDEN
Projectmanager ‘Creatieve Industrie’ Taskforce Innovatie Regio Utrecht

DAGVOORZITTER
HUBERT HENDRIKS
Cultureel ondernemer

DEELNEMERS
WOUTER VAN BALVEREN
Directeur en artistiek leider van Grote Broer Kunsteducatie
HENK BEERTEN
Wethouder cultuur, mobiliteit en onderwijs van de Gemeente Nijmegen
BETTY BERGMAN
Programmamanager cultuur bij Gemeente Nijmegen
LEON BERKENS
Eigenaar Gastenschip Orca & organisator van De Kaaij
SOPHIE VAN DEN BOOGAARD
Freelance expert marketing & communicatie culturele instellingen
GERT JAN BOSGRA
Projecten en advies bij Gert Jan Borsgra
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ERNA AAN DE STEGGE
Adviseur beeldende kunst bij KCG
MARTIJN STEVENS
Universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen RU
TOINE TAX
Directeur Doornroosje
XAVIER TEERLING
Adviseur en projectcoördinator popmuziek bij KCG
KIM UITTENHOUT
Talentscout bij Galerie Bart en organisator Nijmeegse Kunstnacht
BART VAESSEN
Directeur De Lindenberg
BERT VELTHUIS
Gemeente raadslid voor de SP
NICO VERLAAN
Accountmanager EMT Economische Zaken Gemeente NIjmegen
MELANIE VISSER
Projectleider HAN-Cultuurbalie | Voorzitter Smeerolie
ERIK VAN VLIET
Eigenaar van Erikvvliet | o.a productie Go Short
WILLIAM WILLEMS
Manager projecten bij Stichting Atelierbeheer Slak
HENK VAN DER ZAND
Zelfstandig cultureel projectontwikkelaar.
MIRJAM VAN ZELST
Freelance tekstschrijver bij o.a Ugenda.
RUTGER ZWART
Gemeente raadslid voor de Partij voor de Arbeid.
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ANNE MARIE KALKMAN
Directeur Keizer Karel Podia
GERDA VAN DE KAMP
Zakelijk leider theatergroep Kwatta
ANDREE VAN DE KERCKHOVE
Coördinatie AIR Besiendershuis
ELLEN KOCKEN
Directeur Dziga
JOHN VAN MERRIENBOER
Directeur Music Meeting
MAARTEN MULDER
Binnenstadsmanager Huis voor de Binnenstad
EDO NAUTA
Bestuurslid Nijmeegs Ontwerp Platform | Deel 2 ontwerpers
LIEKE NELLESTEIN
Adviseur educatie Grote Broer Kunsteducatie
PETER ONSTEIN
POEMA productions en mede-eigenaar BigMouth Music
FEMMIE DEN OUDEN
Beeldend kunstenaar | Kunst voor kinderen
DIEDE VAN OVERBEEK
Drift Nijmegen
DOEKO PINXT
Hoofd projecten De Lindenberg | Peer Productions
KOEN SIEBEN
Directeur en aanjager bij CVJO Nijmegen
MONI SIEGFRIED
Galeriemedewerker bij Galerie Bart
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COLOFON
ORGANISATIE EN REDACTIE
Pauline Dircks
Henk Strikkers
Koen van Vliet
Jozien Wijkhuijs

OP INITIATIEF VAN
Gemeente Nijmegen

MET BIJDRAGEN VAN
Gineke van Beek
Henk Beerten
Luc Begas
Linda Beuvens
Torre Florim
Dennis Gaens
Hubert Hendriks
Vincent Meelberg
Edwin van Meerkerk
Koen Sieben
Anneke Smelik
Martijn Stevens
Lisa Terwoude
Derk van Wingerden

MEDE MOGELIJK GEMAAKT
DOOR
Gemeente Nijmegen
Pro Art Nijmegen
One for the road catering
De Kwast schildersbenodigdheden

DRUKKERIJ
Drukkerij Van de Broek Wanroij
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