
 

Call for papers 

In juni 2022 organiseren het Landelijk Netwerk Cultuurbeleid (LWC) en de Boekmanstichting een 

landelijk congres over ‘De waarde van cultuur na corona’. Met het congres willen we bijdragen 

aan een stevige kennisbasis onder toekomstig cultuurbeleid en aan een vruchtbare 

samenwerking tussen de wereld van wetenschappelijk onderzoek en beleid. De doelgroep van 

het congres bestaat uit beleidsmakers, bestuurders, studenten, wetenschappers en overige 

onderzoekers op het gebied van cultuurbeleid (landelijk, provinciaal en gemeentelijk). 

Al tijdens de lockdown riepen de culturele sector en de Raad voor Cultuur op tot nieuwe 

initiatieven om de culturele en creatieve sector ‘wendbaarder en weerbaarder’ uit de coronacrisis 

te laten herrijzen. Deze roep om transitie kwam in een tijd waarin veel mensen de waarde van 

cultuur in hun leven ervoeren, instellingen nieuwe manieren zochten om hun oude en nieuwe 

publiek te bereiken, maar de culturele sector desalniettemin zwaar getroffen werd door 

noodgedwongen sluitingen en het wegvallen van inkomsten.   

Het congres richt zich op de centrale vraag wat de waarde van cultuur is ná corona. Deze 

waarde kan - zowel in de culturele praktijk als in beleid en onderzoek - langs vele dimensies 

worden benaderd: artistiek, sociaal, economisch en ideologisch. Tijdens het eendaagse congres 

wordt zowel vanuit het beleid als de wetenschap gezocht naar antwoorden op deze vraag. Naast 

een plenair gedeelte, waarbij enkele vooraanstaande keynote sprekers uit beleid en wetenschap 

zich over deze vraag buigen, biedt het congres een platform om in een aantal deelsessies recent 

onderzoek rondom deze thematiek te presenteren en bediscussiëren. 

Graag roepen we wetenschappers en onderzoekers op die zich met onderzoek rond dit thema in 

Nederland bezig houden, een abstract in te dienen. Vragen die daarbij centraal kunnen staan zijn: 

• Wat heeft de crisis gedaan met de publieke waardering voor cultuur? 

• Op welke manieren zou de crisis kunnen leiden tot structurele veranderingen in de 

culturele praktijk en in het overheidsbeleid? 

• Hoe wordt  – twee jaar na de uitbraak van de pandemie -  de waarde van cultuur 

gedefinieerd en onderzocht?  

• Welke (beleids)condities zijn er nodig om die waarde optimaal tot zijn recht te laten 

komen?  

• Wat is de rol van de landelijke en lokale overheid, welke die van het particuliere initiatief?  

• Wat kan wetenschappelijk onderzoek betekenen voor toekomstig cultuurbeleid?  

• Wat voor zwaktes heeft de crisis blootgelegd in het Nederlandse stelsel c.q. de 

Nederlandse culturele arbeidsmarkt? 

• Welke (digitale) transformaties hebben in de kunst- en cultuursector plaatsgevonden, 

bijvoorbeeld in de programmering, als gevolg van de coronacrisis? 

• Welke invloed heeft de coronacrisis gehad, zowel in positieve als in negatieve zin, op de 

participatie c.q. inclusie van kwetsbare groepen? 

• Wat is de waarde van digitale cultuurbeleving? 

 

De abstract bevat een korte omschrijving van het onderzoek (250-300 woorden), en een korte bio 

van de onderzoeker (met o.a. affiliatie en een lijst van recente publicaties). De presentaties duren 

twintig minuten, en zijn bedoeld om in dialoog met beleidsmakers en bestuurders te verkennen 

wat recent onderzoek naar deze en verwante thema’s kan betekenen voor ontwerp en uitvoering 

van de praktijk van het cultuurbeleid – en andersom. Ook kritisch of polemische beschouwingen 



 

over de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en cultuurbeleid zijn welkom. 

MA en PhD studenten worden ook van harte uitgenodigd een abstract in te dienen.  De deadline 

voor het insturen van een abstract is 1 december 2021 via callforpapers@boekman.nl 

 

Call for papers 

In June 2022 the National Network Cultural Policy (LWC) and the Boekman Foundation will 

organize a national congress on 'The value of culture after corona'. With the conference we want 

to contribute to a solid knowledge base for future cultural policy and a fruitful collaboration 

between the worlds of scientific research and policy. The congress' target group consists of 

policymakers, administrators, students, scientists and other researchers in the field of cultural 

policy (national, provincial and municipal). 

Already during the lockdown, the cultural sector and the Dutch Council for Culture called for new 

initiatives to resurrect the cultural and creative sector 'more agile and resilient' from the corona 

crisis. This call for transition came at a time when many people were experiencing the value of 

culture in their lives, institutions were seeking new ways to reach their old and new audiences, 

but the cultural sector was nonetheless hit hard by forced closures and lost revenues.   

The conference focuses on the central question of what the value of culture is after corona. 

This value - both in cultural practice and in policy and research - can be approached along many 

dimensions: artistic, social, economic and ideological. During the one-day conference, both policy 

makers and scientists will seek answers to this question. Besides a plenary part, where several 

prominent keynote speakers from the worlds of policy and science will address this question, the 

conference will offer a platform for presenting and discussing recent research on this theme in a 

number of sub-sessions. 

We would like to call upon scientists and researchers who are doing research on this theme in 

the Netherlands to submit an abstract. Questions that may be central to this are: 

• What has the crisis done to the public appreciation of culture? 

• In what ways might the crisis lead to structural changes in cultural practice and in 

government policy? 

• How - two years after the pandemic outbreak - is the value of culture defined and 

examined?  

• What (policy) conditions are needed to make the most of that value?  

• What is the role of national and local government, which that of private initiative?  

• What can scientific research mean for future cultural policy? 

• What weaknesses has the crisis exposed in the Dutch system and/or the Dutch cultural 

labor market?  

• What (digital) transformations have taken place in the arts and culture sector, for 

example in programming, as a result of the corona crisis? 

• What influence has the corona crisis had, both positively and negatively, on the 

participation and/or inclusion of vulnerable groups? 

• What is the value of digital culture experience and participation? 

The abstract contains a short description of the research (250-300 words), and a short bio of the 

researcher (including affiliation and a list of recent publications). Presentations last twenty 

minutes, and are intended to explore, in dialogue with policymakers and administrators, what 

recent research on these and related topics might mean for design and implementation of 
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cultural policy practice - and vice versa. Critical or polemic reflections on the relation 

between academic research and cultural policy are also welcome. MA and PhD students are 

explicitly invited to submit an abstract. 

The deadline for submitting an abstract is December 1, 2021 at callforpapers@boekman.nl 
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