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van lokale of regionale muziek waarmee mensen
hun identiteit konden laten zien, zorgden ervoor dat 
Neder landse muziekuitgevers in 2016 de handen
ineensloegen en hun eigen platform HitsNL (hitsnl.
nl) lanceerden. Zo kunnen liefhebbers van regionale
muziek toch aan hun trekken komen. 
 Hoewel auteursrechten een globale institutie zijn
geworden, nu zoveel landen lid van de World Trade
Organization (WTO) zijn, bieden juist auteursrechten
voor een specifi ek product gedefi nieerd met inacht-
neming van de juridische grenzen van een natiestaat 
ruimte aan lokaal initiatief. Het auteursrecht bepaalt
daarmee wat de relevante markt is, en wie erin
opereren. Daardoor wordt onderlinge afstemming
vergemakkelijkt. Dat maakt HitsNL mogelijk. De
contri butie van 3,99 euro per maand is verder een-
voudig over te maken via het uitsluitend in Nederland
beschikbare, gebruiksvriendelijke iDeal – in tegen-
stelling tot de globale platformen.
 Zelfs de meest geglobaliseerde culturele 
industrie zal dus nooit volledig uniforme producten
aanbieden. Muziekliefhebbers willen dat per defi nitie
niet omdat muziek een sterk symbolisch goed is. 
Spelers in de muziekindustrie streven er dan ook 
naar fl exibele banden te onderhouden op zoek naar 
nieuwe inspiratiebronnen voor de regionale muziek,
die toegankelijk is voor iedereen. •
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Likkebaardend langs de linie, Houten, mei 2016 (gefi nancierd door Cultuurfonds Houten). 
Fotografi e: Astrid Houtkamp
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Zeven lokale en regionale cultuurfondsen zijn in opdrachtd
van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) onder de loep
genomen. Later dit jaar volgen de aanbevelingen. Wat opvalt is n
dat de onderzochte cultuurfondsen in velerlei opzicht verschillen. 
Hoe zitten ze in elkaar, wat werkt, en wat niet?w

Onderzoek naara
lokale en regionaleo
cultuurfondsenn

Sandra Jongenelen

et PBCF beheert sinds enige jaren enkele 
cultuurfondsen om lokale en regionale 

kunstprojecten te stimuleren. Initiatiefnemers 
zijn burgers, gemeenten en regionale organi-
saties. De inmiddels zeven fondsen werden om 
verschillende redenen opgezet. Vaak als reactie 
op bezuinigingen van overheden: de cultuur-
fondsen fi nancieren projecten die nergens 
subsidie krijgen.
 De reden dat de cultuurfondsen het beheer 
onderbrachten bij het PBCF zijn de professio-
naliteit en onafhankelijkheid van die organisatie. 
Soms beoordelen de regionale vertegen woor-
digers van het PBCF de aanvragen zelf, soms is 
er een lokaal gewortelde adviescommissie die de 
voordracht doet. In bijna alle gevallen wordt de 
keuze van de lokale ambassadeurs over genomen. 
Als juridische vorm voor de cultuurfondsen viel 
de keuze op een Fonds op Naam en als aan-

H
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heid. Uitgangspunt is dat er ook geld van burgers, 
bedrijven en andere fondsen wordt geworven.’ 

Maatschappelijk draagvlak
Niet alleen de bezuinigingen maar ook de roep 
om meer maatschappelijk draagvlak speelde een 
rol bij de totstandkoming van de lokale cultuur-
fondsen. Tummers: ‘Het PBCF, dat in 1940 werd 
opgericht, staat dicht bij de mensen en heeft als 
doel culturele initiatieven te bevorderen. Dat 
vergroot de weerbaarheid.’ De relatief nieuwe 
lokale en regionale cultuurfondsen sluiten aan 
op die doelstelling van ruim 75 jaar geleden. 
 De onderzochte cultuurfondsen werden 
tussen 2011 en vorig jaar opgericht. De verschil len 
in fi nanciële middelen zijn groot. De toegekende 
bedragen variëren van circa 450.000 euro (2016) 
bij het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf tot circa 
44.000 euro (2016) bij het Cultuurfonds Houten. 
Omdat de meeste nog maar kort bestaan valt 
de impact lastig te bepalen, schrijven de onder-
zoekers. Die blijkt pas op de middellange en 
lange termijn.
 Het geheim voor succes schuilt volgens 
Twynstra Gudde in de lokale verankering. Zijn 
er bewoners of ambassadeurs actief voor het 
fonds of is er een comité dat de lokale situatie 
kent, dan is de impact van de projecten groter. 
In dat soort gevallen dragen de cultuurfondsen 
op lokaal niveau bij aan cultuurparticipatie. 
Omgekeerd geldt ook dat de medewerkers van 
het PBCF bij de fondsen een hoge werkdruk 
ervaren als er geen lokale inbedding is. Er zijn 
ook andere consequenties. De Cultuurfondsen 
Houten en Stichtse Vecht hebben geen lokale 
verankering en bijna alle aanvragen worden 
gehonoreerd. Slechts 1 procent wordt afgewezen, 
terwijl dat percentage doorgaans rond de 25 ligt. 
De onderzoekers geven aan dat dat komt door-
dat de provinciale afdeling van het PBCF druk 
ervaart van het veld en de gemeenten om projec-
ten niet af te wijzen.
 Toch is er bewust voor gekozen geen lokaal 
plat form te hebben, zegt Jessica Dijkman, beleids -
medewerker Samenleving bij de gemeente 
Houten. ‘De bottleneck is dat vertegen woor-
digers in zo’n platform ook vaak de mensen zijn 
die de aanvraag indienen. Daarom hebben we 
afgezien van een lokale voortoetsing en gekozen 
voor het PBCF als onafhankelijke organisatie 
met expertise.’

vullend criterium geldt dat het fonds voor extra 
geld zorgt. Tegelijkertijd schuilt daarin een zekere 
spanning. Want hoe kan het PBCF als politiek 
neutrale instelling op de stoel van de gemeente 
zitten?
 Onderzoeksbureau Twynstra Gudde onder-
zocht in opdracht van het PBCF hoe de cultuur-
fondsen functioneren en wat de effecten ervan 
zijn (Lauwerier et al. 2018). Daaruit blijkt dat 
de fondsen niet primair voor extra geld zorgen, 
maar dat er zeker positieve neveneffecten zijn. 
‘Als een fonds eenmaal staat en is gestart, dan is 
het moeilijker andere inkomsten te genereren’, 
schrijven de onderzoekers. Maar een fonds met 
een lokaal platform lijkt beter te werken dan een 
zonder adviseurs ter plaatse. 

Ontstaansgeschiedenis
Wat direct opvalt in het genoemde onderzoek is 
de diversiteit van de zeven onderzochte cultuur-
fondsen (Fonds voor Oost, Buurtcultuurfonds 
Woonbedrijf, Cultuurfonds Houten, Cultuur fonds 
Stichtse Vecht, Cultuurfonds Kampen, Cultuur-
fonds Hattem en Gelders Waterschap fonds). 
Neem bijvoorbeeld de ontstaans geschiedenis. 
Een aantal van de onderzochte cultuurfondsen 
is gestart als particulier initiatief, waaronder 
Cultuur  fonds Hattem, dat begin 2017 door 
burgers werd opgericht. Andere zijn opgericht 
door woningbouwcorporaties en waterschappen, 
waaronder het Buurtcultuur fonds Woonbedrijf 
(Noord-Brabant) en het Gelders Waterschaps-
fonds. Bovendien zijn dat niet zozeer lokale als 
wel provinciale en regionale cultuurfondsen. Ook 
is bij beide fondsen cultuur doorgaans middel en 
geen doel. Zo gaan licht- en computer animaties in 
een park in Den Bosch-Noord drugs dealers, auto-
inbraken, verkeersoverlast en zwerf vuil tegen.
 De Cultuurfondsen Stichtse Vecht en Houten 
zijn het resultaat van gemeentelijke bezuini gin-
gen. Maar in tegenstelling tot Hattem namen 
de gemeenten hier het initiatief. In de praktijk 
dragen de provinciale afdelingen van het PBCF 
in opdracht van de gemeenten zorg voor een klein 
deel van het cultuurbeleid. In Kampen wilde de 
gemeente de culturele sector een steun in de rug 
geven met een eigen cultuurfonds. 
 De rol van het PBCF beperkt zich niet tot die 
van uitvoerder of verlengstuk van de gemeente, 
verduidelijkt Menno Tummers, adviseur mecenaat 
bij het PBCF. ‘Wij staan op afstand van de over-
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 Het lage afwijzingspercentage van 1 bij het 
Cultuurfonds Houten heeft volgens Dijkman 
ook te maken met de aanloopperiode waarbij 
het fonds nog niet werd overvraagd. Daardoor 
was er nauwelijks noodzaak een project af te 
wijzen. Nu er meer aanvragen zijn, bekijkt het 
PBCF samen met de gemeente ook hoe ze kan 
inspelen op de lokale situatie. Gedacht wordt 
aan het vergemakkelijken van de procedure. 
Dijkman: ‘Kleine (amateur)aanvragers tot 1000 
euro moeten hetzelfde formulier invullen als 
grote landelijke organisaties. Kunnen we daar 
niet wat uitfi lteren?’

Lokaal advies
Bij het Fonds voor Oost in Amsterdam-Oost 
wordt ongeveer 60 procent van de aanvragen 
afgewezen, vertelt projectleider Eefke van 
Nuenen. De besluiten worden genomen door 
een buurtcomité met deskundigen. De eerste 
jaren – het fonds begon in 2014 – keek het lande-
lijke PBCF over de schouder mee. Waren de 
honoreringen terecht? Dat gebeurt nu niet meer. 
Het vertrouwen is zo groot dat de adviezen van 
het comité worden overgenomen. Ook in Kampen 
krijgen de lokale ambassadeurs doorgaans groen 
licht. Ineke Bruggeman, ambtelijk secretaris van 
het Cultuurfonds Overijssel, herinnert zich dat 
een lokaal advies in twee gevallen niet werd 
opgevolgd. Dat is 4 procent van het totale aantal 
aanvragen. 
 Uit het onderzoek blijkt dat innovatie minder 
van de grond komt, terwijl dat veelal wel een 
doel stelling is. ‘Misschien is het een doorgeslagen 
begrip’, zegt Tummers. ‘In de praktijk is het wel-
licht beter te kijken of projecten de moeite waard 
zijn. Hoe bevlogen zijn de aanvragers? Hoe is 
het opgeschreven en overdacht?’ ‘Innovatie is 
soms bijvangst’, stelt Bruggeman. Ook bij de 
evaluatie van het Cultuurfonds Kampen bleek 
dat er weinig vernieuwing is. ‘We gaan het 
criterium niet aanscherpen of loslaten’, vertelt 
ze. ‘Voor ons is belangrijk of een project er nog 
niet was. En of het op onderdelen vernieuwend 
is.’ Datzelfde geldt in Houten. 

Lokaal mecenaat
Een andere uitdaging is de bevordering van het 
mecenaat. Lokale fondsen slagen daar voorals-
nog onvoldoende in, leert het onderzoek. Het 
Cultuurfonds Hattem, dat voortkomt uit een 

Loeren bij de 
boeren, Houten, juli 
2016 (gefi nancierd 
door Cultuurfonds 
Houten). Fotografi e: 
Floris Vink

Gluren bij de buren,
Houten, oktober 
2016 (gefi nancierd 
door Cultuurfonds 
Houten). Fotografi e: 
Bea Nederhoff
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Bruggeman. In Kampen is een cultuurmakelaar 
actief die een opleiding fondsenwerving heeft 
gevolgd, maar die heeft nog te weinig tijd gehad 
om concrete resultaten te boeken. Bruggeman 
vertelt over Stadsfonds Almelo dat op 1 april 2018 
van start gaat. ‘Hier zijn particulieren mee begon-
nen, waarna de gemeente is aangehaakt. Die 
meer dere poten maken het ideaal.’ De samen-
werking tussen gemeenten, het PBCF en bewo-
ners is ook volgens Twynstra Gudde belang rijk 
en zorgt voor een multipliereffect: 1 + 1 + 1 = 4.
 Als de enige geldstroom de gemeente is, dan 
verliezen de ambtenaren soms uit het oog dat 
het PBCF sámenwerkingspartner is. Tummers: 
‘Een van de gemeenten verwees ook mensen 
naar het cultuurfonds, zo van: “die regelt het wel”, 
maar dat is geen samenwerking.’ 

Weerbaarder samenleving 
In het rapport is Twynstra Gudde voorzichtig 
met conclusies over de tijdbelasting van mede-
werkers van het PBCF. Wel is duidelijk dat die 
bij het ene fonds nadeliger uitpakt dan bij het 
andere. ‘Zo vragen de fondsen Hattem, Stichtse 
Vecht en Houten aardig wat tijd in verhouding 
tot het aantal aanvragen.’ Dat heeft ook te maken 
met de lokale verankering. De medewerkers 
van PBCF moeten zelf onderzoek doen en lokale 
bijeen komsten bezoeken om zich te informeren. 
Voor Dijkman in Houten is dat reden voor 
een compliment aan het PBCF. ‘De mensen van 
de toetsingscommissie verdiepen zich echt in de 
lokale situatie. Dat vergroot het draagvlak.’
 De lokale cultuurfondsen fi nancieren projec-
ten die bijvoorbeeld vanwege hun klein schalig-
heid nergens subsidie krijgen, zegt Tummers. 
‘Het is belangrijk cultuur dicht bij de mensen te 
brengen en daarmee sociale cohesie te ver groten. 
Alleen als burgers, fondsen, bedrijven en de 
gemeen ten op lokaal niveau erin slagen de han-
den écht ineen te slaan en dit draagvlak vorm te 
geven, slagen we in onze opzet: een weer baar der 
samenleving door middel van cultuur.’ •
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aantal enthousiaste bewoners, haalde des ondanks 
ongeveer 19.000 euro op. Na drie grote donaties 
van bij elkaar 15.000 euro zijn er nu zo’n twintig 
donateurs die relatief kleine bedragen schenken. 
De werving gaat moeizamer dan verwacht, vindt 
initiatiefnemer Rolf Olland. Toch heeft hij ver-
trouwen in de toekomst. Olland: ‘Forse bedragen 
gaan alleen lukken als ons cultuurfonds op termijn 
zodanig veel sympa thie en goodwill opwekt, dat 
inwoners in hun testamenten een paar procent 
van hun vermogen aan het fonds gaan legateren.’ 
Gezien de inkomens van de inwoners zou dat 
haalbaar moeten zijn, zegt hij. ‘Hattem is een 
soort Wassenaar van de Veluwe met veel artsen 
en specialisten, een grote villawijk en een golf-
terrein.’ 
 Bij het Fonds voor Oost begon de fondsen-
werving met de mogelijkheid om het sympa thieke 
bedrag van 10 euro te doneren. Al is Van Nuenen 
blij verrast met de tientjes van deze Oostmakers, 
echt zoden aan de dijk zet het niet. Ze vertelt 
over de bijzondere donatie van een medewerker 
van het stadsdeel die met pensioen ging. In plaats 
van een cadeau vroeg hij geld voor het fonds. 
Dat leverde 250 euro op. Als het aan haar ligt 
dan gaat het fonds dat soort construc ties beter 
communiceren. Ook staat een fondsen werver op 
haar verlanglijst. ‘Vraag je meer, dan moet je 
daar ook meer voor doen. Het is een vak waar 
veel tijd in gaat zitten.’ 
 Sinds vorig jaar kent het Cultuurfonds Stichtse 
Vecht een geefkring met in ieder geval zes parti-
cu lieren. De komende jaren maken ze jaarlijks 
elk 1000 euro over. Het vergt gesprekken om tot 
dit maatwerk te komen, schrijven de onder-
zoekers. Wat niet helpt is dat lokale fondsen 
gezien het aantal aanvragen, genoeg geld heb ben. 
‘Overschot zorgt niet voor urgentie bij poten tiële 
schenkers,’ aldus de onderzoekers. En als een 
fonds eenmaal staat en is gestart, dan is het moei-
lijker andere inkomsten te genereren.

1 + 1 + 1 = 4
Rolf Olland vertelt dat de burgemeester van 
Hattem bestuurslid is van het PBCF Gelderland. 
De burgemeester spreekt zijn waardering uit 
voor het lokale cultuurfonds, maar er is geen 
fi nanciële gemeentelijke steun. Daartegenover 
staat het Cultuurfonds Kampen, dat vooralsnog 
volledig bestaat uit een gemeentelijke bijdrage. 
Dat maakt het fonds op termijn kwetsbaar, vindt 
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