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De korte versie 
We beginnen de presentatie van ons onderzoek met een korte versie van 
onze analyse en adviezen – een samenvatting. Omdat ons onderzoeks-
terrein in meerdere opzichten zo breed en groot was, is zelfs deze korte 
versie niet zo heel kort. Mede met behulp van visuele overzichten wordt 
wel een redelijk compleet beeld geschetst.    

De opdracht 
De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland gaven Blueyard opdracht 
om onderzoek te verrichten naar de sector beeldende kunst en vormgeving 
in de stad en regio. De reden daartoe was meerledig, maar in hoofdzaak 
kwam die voort uit de zorg over de terugval van kwalitatief goede 
subsidieaanvragen en een toenemende onrust in de sector. Stad en 
provincie wilden weten hoe de sector er werkelijk voor staat en wat zij 
kunnen doen om tot verbeteringen te komen. 

De zorg om de kwaliteit is echter niet alleen van de overheid afkomstig. In 
ons onderzoek werd duidelijk dat vrijwel alle gesprekspartners van mening 
zijn dat de stad en regio wat betreft beeldende kunst en vormgeving de 
laatste jaren sterk in kwaliteit is achteruitgegaan. Zij vinden het aanbod in 
de stad en regio (op een paar uitzonderingen na – o.a. Sonsbeek), niet 
voldoende cutting edge; niet spannend, niet vernieuwend. Ook missen zij 
de internationale aansluiting en internationale waardering. Het ontbreekt, 
volgens de gesprekspartners, aan sterke spelers die internationale 
kwaliteiten aanwakkeren en hosten/presenteren. Een gebrek aan kwaliteit 
dus.  

Zonder zelf een oordeel te willen vellen over de kwaliteit (daar zijn andere 
specialisten voor) verkennen we wel in dit onderzoek waar de kennelijke 
terugval in kwaliteit dan (met name) in zit en vooral wat daarvan 
mogelijke oorzaken zijn. Om vervolgens uit te komen bij oplossingen.  

Betekenissen van een sector  
Blueyard constateert dat er sprake is van een best zorgelijke situatie. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat die zorg voor een overheid ontstaat op 
het moment dat de betekenis van de sector voor welzijn en welvaart in het 
geding is. De betekenis, of beter meervoud: de betekenissen, die de sector 
voor de stad en regio kan realiseren, worden in Gelderland en Arnhem te 
weinig gerealiseerd. Om het simpel te zeggen: stad en regio halen er niet 
uit wat erin zit. 

Voor Blueyard heeft dat onder meer te maken met een onvoldoende besef 
bij zowel de sector als de overheid van alle betekenissen die kunst en 
cultuur voor mensen hebben, en voor stad en regio hebben. Betekenissen 
voor mensen als individu, maar ook voor het collectief; de samenleving als 
geheel. Voor welzijn en welvaart: maatschappelijk en economisch.  

Omdat het een overheid altijd en uitsluitend om de betekenis gaat, komt in 
dit onderzoek op verschillende plekken de veelheid aan betekenissen aan 
de orde. Ook zijn onze adviezen opgesteld vanuit het besef dat het een 
overheid uiteindelijk altijd om de betekenis gaat.  

Blueyard hanteert hierbij een simpel model. Daarbij is het artistieke 
product of de ‘waarde’ in het midden als geplaatst: als uitgangspunt. De 
kunst of het ontwerp is het uitgangspunt en moet een zo groot mogelijke 
artistieke waarde hebben (zeggingskracht, originaliteit, ambachtelijkheid). 
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Tegelijkertijd kijkt het model kijkt niet zozeer naar die artistieke waarde, 
maar naar de betekenissen van die waarde. Niet de value, maar de 
meaning is voor een overheid van belang.  

We tonen hier een voorbeeld van het met betekenissen ingevulde model. 
In werkelijkheid zijn er uiteraard meer betekenissen.  

 

 

Een keten van beeldende kunst en vormgeving 
Beeldende kunst en vormgeving ontwikkelen en presenteren zich min of 
meer in een keten van met elkaar samenhangende culturele instituties en 
podia. Hoewel de schematische weergave uiteraard niet de gehele 
werkelijkheid recht doet, gebruiken we deze keten wel om onze 
inventarisatie, analyse en advies enige structuur te geven.   
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Analyseschema: issues die spelen in de ‘de keten’ beeldende kunst en vormgeving 
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Museum Arnhem was laatste 
10 jaar geen motor en voor-

trekker. Is nu dicht. Groot gat. 

Gelderland heeft met Museum 
MORE een grote aanwinst. Met 

name realisten. Rol ontwikkeling 
actuele kunst is beperkt.

In Gelderland is het midden van de 
keten slecht ingevuld. Een ‘interna-
tionale presentatie-instelling’ wordt 

zeer gemist in Arnhem.

ArtEZ is van betekenis voor 
kunstklimaat Arnhem, maar 

werkt relatief geïsoleerd. 

79 % van de masterstu-
denten is buitenlander. 
En blijft na studie niet.

Er zijn relatief weinig 
galeries. Beperkte markt 

voor verkoop kunst. 

Verbinding tussen PO/VO 
en vervolgonderwijs krijgt 
weinig aandacht vanuit de 

BKV-sector. 

Groot en draagkrachtig thuispubliek. 
Kans ligt in Duitse markt. 

Negatieve beeldvorming 
over internationaal 

mode-event

IJsselbiënnale is 
kansrijke groeier. 

Regio heeft geen 
‘kunsthal’. Wel kans.

Kröller Müller Museum opereert 
geïsoleerd van partners regio. 

Beperkte aandacht actuele kunst. 

Museum Valkhof heroriënteert 
zich. Speelt (nog) beperkte rol 

in keten actuele kunst. 

Per saldo in regio nu geen museum of 
sterk en permanent (internationaal) 

podium voor actuele kunst. 

Relatief veel en sterke 
kleinschalige initiatieven. 

Ze vormen essentiële 
voedingsbodem voor groei. 

Creativiteit wordt naar 
randen van de stad geduwd. 

Gemis in binnenstad. 

Tijdelijke huurperiode te 
kort voor ateliers. Steeds 

bezig met overleven.  

Te weinig ‘kwalitatieve en 
interessante projecten’ voor 
internationale bezoekers en 

profilering. 

Met name Arnhem had lang 
profiel van ‘kunststad’. Dat is 

nu grotendeels weg.

Heel weinig kunstenaars/ 
vormgevers uit regio in 

ranking internationale top.

Externe beeld: er is weinig 
vernieuwing. Het is ’te keurig’, 
en mist te vaak internationale 

kwaliteit.  

Er is veel aanbod. Maar dat wordt collectief slecht 
gecommuniceerd. Onvindbaar. Kansen gemist. 

Collectie Groen Arnhem 
is hoge kwaliteit, maar 
moeilijk toegankelijk. 

Jonge generatie trekt 
weg. Weinig podium- en 

doorgroeikansen. 

Scholen kunnen op 
weinig plekken terecht 

voor actuele kunst.

Beperkte middelen. 
Onderbetaling 
kunstenaars. 

Bereik en participatie van Nederlanders 
met migrantenachtergrond is zeer beperkt. 

Er leeft weinig vertrouwen tussen 
overheid en kunstenaars. 

Met name oudere generatie heeft kritiek en is boos.
Jongere generatie is niet zo bezig met de overheid. 

Samenwerking Arnhem-Nijmegen is vooral politieke wens. 
Kunstsector laat zich daardoor niet leiden. Richt zich liever op 

partners in Amsterdam, Rotterdam, Duitsland of verder. 

Regelingen staan open voor alles. Een 
mogelijk effect is dat juist daardoor 

weinig wordt aangevraagd. 

Subsidiesystematiek en afhandeling bij 
provincie leidt tot grote onvrede. Ook ervaren 

partijen haken af en vragen niet meer aan. 

Kunst en vormgeving spelen nauwelijks rol in profilering van 
provincie en stad. Belangrijke reden: er is geen scherp beeld van 
gewenste profilering. Kansen en inkomsten (!) worden gemist. 

Er is veel meer 
vraag naar ateliers 

dan aanbod.

Sector heeft grote behoefte aan vorm van 
organisatie en vertegenwoordiging. 

Overheid betrekt kunstenaars/ 
designers niet bij vraagstukken. 

Het niveau van 
Nederlandse studenten 

is flink lager dan van 
buitenlanders. Dus wei-
nig instroom van jonge 

NL. toptalenten in regio.
Gelderland Biënnale 

kan belangrijk ‘ontdek-
podium’ worden. 
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Toelichting schema 
Vertrouwen en Wantrouwen 
Als rode draad in ons onderzoek, constateren we dat er tussen krachten in 
de sector beeldende kunst en de overheden het nodige wantrouwen is 
ontstaan. Dat heeft veel te maken met enerzijds de relatief recente periode 
van bezuinigingen en anderzijds het stoppen van een aantal 
ondersteunende instellingen en faciliteiten. Sommige spelers in de sector 
hebben het gevoel dat de overheid hen alleen laat staan. Aan de andere 
kant hebben overheden het gevoel dat personen en instellingen te veel van 
hen verwachten, te veel bij de overheid willen leggen en te veel 
teruggrijpen op hoe het ooit was. 

Het valt op dat met name de oudere generaties creatieven moeite hebben 
met de overheden. De nieuwe generatie (Millennials en Gen.Z) stelt zich 
onafhankelijker op: mooi als de overheid meedoet, maar anders doen we 
het zelf, met andere partners.  

Een gemankeerde keten 
In het bovenstaande overzicht is een ‘keten’ van soorten kunstinstellingen 
getekend. We moeten constateren dat er op dit moment belangrijke 
schakels in deze keten voor beeldende kunst en vormgeving ontbreken: er 
is geen groot museum met een sterke rol in de hedendaagse kunst en 
vormgeving. Er is in de regio geen instelling die de functie van 
middenpodium (tussen kunstenaarsinitiatieven en de internationale 
kunstwereld/musea) goed invult. En er is in de hele provincie (in heel Oost 
Nederland) geen functie van een kunsthal (een podium voor relatief 
laagdrempelige, vaak grootschalige exposities). Ook in de achterliggende 

tien jaar zijn deze drie typen van schakels (door tal van redenen) niet of 
slechts zwak ingevuld.  

Op dit moment is er per saldo geen middenpodium, geen museum 
en geen kunsthal die de beeldende kunst en vormgeving in de 
regio positie geeft.  

Zowel Arnhem als Gelderland worstelen al geruime tijd met een gebrek-
kige infrastructuur voor beeldende kunst en vormgeving. Het zijn vooral 
de festivals en evenementen (met name Sonsbeek) die nog iets van de oor-
spronkelijke reputatie hooghouden. Een regio heeft echter een 
permanente basis nodig – een aanjager en een podium van internationale 
kwaliteit.  

Het goede nieuws is dat er op verschillende fronten hard gewerkt wordt 
om de keten weer compleet te maken. Museum Arnhem en de gemeente 
werken aan een oplossing. In Ede bestaat een initiatief voor een kunsthal 
en in Arnhem circuleren scenario’s voor een middenpodium.  

Afwezige en verborgen kwaliteiten 
Experts van buiten en andere ingewijden zijn van mening dat er in de regio 
slechts enkele internationaal herkende en erkende talenten aan het werk 
zijn. Wij horen steeds dezelfde vijf tot hooguit tien namen. Het is waar-
schijnlijk dat dit inderdaad iets zegt over de als zodanig herkende en 
erkende kwaliteit in de regio, maar het zegt tegelijkertijd ook iets over wat 
we niet zien: de kwaliteit die niet in beeld komt.  

Het is een logische redenatie dat, door het ontbreken van een goede infra-
structuur van presentatie-instellingen en musea, de kwaliteit die mogelijk 
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wel aanwezig is moeite heeft om zich in de kijker te spelen; om het 
internationale podium te beklimmen. Want die podia zijn er niet! In het 
kort: als je het niet toont, wordt het ook niet gezien.  

Een tweede aspect dat een gebrekkige zichtbaarheid van kwaliteit in de 
kaart speelt, is dat zowel in de stad als in de provincie de (collectieve) 
cultuurmarketing slecht is ontwikkeld. De collectieve marketingkanalen in 
Arnhem én Gelderland zetten wel het statische aanbod in het licht (en dan 
met name erfgoed – kastelen en musea) maar nauwelijks het dynamische-, 
steeds wisselende aanbod (exposities, presentaties, etc).  

Het slechts beperkt communiceren over kwaliteiten die er zijn, roept 
een beeld op dat die kwaliteiten er slechts beperkt zijn.  

Een derde fenomeen dat het idee van beperkte aanwezigheid van kwaliteit 
voedt, is veel moelijker grijpbaar, maar wel van wezenlijk belang om in de 
analyse mee te nemen. Het gaat hier om de invulling van het begrip 
kwaliteit zelf. Dat begrip werd (en wordt), voor een belangrijk deel geladen 
door wat de dominante groep van (internationale) critici en curatoren 
ervan maakt. Zij bepalen wat en vogue is, zij bepalen de waarde van de 
werken en de ranking van de kunstenaars en zijn sterk verweven met de 
internationale kunsthandel. Net als in de fashion zijn het een paar iconen 
die koers bepalen. Nationaal, regionaal en zelfs lokaal wordt ‘de mondiale 
goede smaak van de voorhoede’ overgenomen. Het geeft lokale 
kunstorganisaties houvast en minstens zo belangrijk: het geeft de 
zekerheid dat je er niet gek ver naast zit met je keuzes.  

Verborgen kwaliteiten zijn moeilijk te zien, maar wel van waarde 
Wij achten het heel wel mogelijk dat in de Gelderse regio en Arnhem kwa-
liteiten aanwezig waren (en zijn) die door deze ‘culturele mondialisering 
van de goede smaak’ niet herkend, of beter, niet erkend worden. De 
kwakkelende regionale podia misten de power en mogelijk ook de durf om 
de lokale talenten groot te maken.  

Het goede nieuws is volgens Blueyard dat er een verschuiving gaande lijkt 
wat betreft het oordelen over kunst. Er ontstaat een tegenbeweging, die 
juist meer de lokale en regionale kwaliteiten opzoekt. Tegelijkertijd lijkt 
ook de über-conceptuele kunst van de ‘uitverkoren happy few’ op zijn 
retour. En dat schept ruimte voor andere kwaliteiten, bijvoorbeeld de 
kwaliteit van de nieuwe ambachtelijkheid, de kwaliteit van het maken. 
Gelderland en Arnhem zouden op deze vorm van vernieuwing – van 
herontdekking – in moeten zetten.   

Wel aandacht en geld voor veel ateliers 
Tegenover de onzichtbaarheid van de regionale en lokale kwaliteit valt op 
dat met name Arnhem relatief veel aandacht en geld besteedt aan het 
betaalbaar huisvesten van kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven. 
Nergens in Nederland is de ateliervoorziening – via SLAK – op zo’n grote 
schaal georganiseerd als hier. Tegelijkertijd constateren we dat SLAK 
weinig kwaliteitseisen stelt en er mede daardoor een enorme wachtlijst is 
ontstaan voor de goedkope werkruimtes van SLAK.  

Blueyard constateert dat het atelierbeleid van de overheden niet scherp 
gericht is op de ontwikkeling van kwaliteit in de stad of regio. Er is bijvoor-
beeld geen focus op en keuze voor werk- en presentatieruimte voor 
(uitsluitend) studenten, starters en toptalenten. 
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Beperkte instroom van Nederlandse toptalenten 
Er is een zorgelijke situatie ontstaan wat betreft de instroom van jonge 
toptalenten in de regio. We moeten concluderen dat er vanuit de kunst-
vakopleiding ArtEZ weinig kwaliteit uitstroomt richting stad en provincie. 
De opleiding is van hoog niveau, echter 79% van de masterstudenten komt 
uit het buitenland – en vertrekt meestal ook weer naar het buitenland na 
het behalen van de mastertitel. De resterende 21% Nederlandse 
masterstudenten is, gemiddeld genomen, van beduidend mindere kwaliteit 
dan hun internationale collega’s (overigens tot treurnis van de academie). 
Met andere woorden: de uitstroom vanuit de kunstvakopleiding is niet 
genoeg als impuls voor meer internationale kwaliteit.  

Beperkte ondersteuning en organiserend vermogen 
Naast de afwezigheid van noodzakelijke presentatie-podia en de magere 
collectieve marketing is er nog een infrastructureel tekort waar te nemen 
in de regio: de praktische ondersteuning en coaching van kunstenaars en 
kunstenaarsinitiatieven. 

De sector beeldende kunst en vormgeving is bij uitstek (en anders dan de 
podiumkunsten) een sector waarin individuele creatieven werken. Zij 
geven aan dat zij op dit moment een ‘structuur voor verbinding en 
ondersteuning’ missen. “Je moet het allemaal alleen doen.” De wat oudere 
generatie verwijst in dit geval veelal naar structuren uit het verleden, maar 
ook jongeren geven aan dat zij zo nu en dan een helping hand nodig 
hebben. En die helpende hand is er op veel fronten niet.  

Het individuele karakter van de sector maakt dat zij van nature niet 
georganiseerd is. Daar moet doelbewust, structureel en institutioneel aan 

gewerkt worden. De faciliteit die zich hier nu voor inzet –Beeldende Kunst 
Arnhem – is nu onvoldoende toegerust en beschikt over onvoldoende 
middelen om die taak goed uit te kunnen voeren. Ook in het organiserend 
vermogen ligt dus een opgave.   

Relatie en subsidiepraktijk  
We constateren dat in de regio de relatie van de sector met de overheid 
niet optimaal is. Om het kort te zeggen: de oudere generatie is vooral boos 
en de jongere generatie is onverschillig. De afstand en animositeit komen 
voort uit een gevoel van niet erkend worden. Niet door de overheid maar 
(zoals boven beschreven) veelal ook niet door de dominante internationale 
kunstvoorhoede. Het gebrek aan erkenning werd in de ogen van de 
kunstenaars concreet bevestigd in de bezuinigingen en het wegvallen van 
bestaande voorzieningen. Het gevoel werd vervolgens nog verder 
aangewakkerd door een niet optimale praktijk van subsidiëren. Met name 
de systematiek bij de provincie Gelderland wordt als groot obstakel 
genoemd: onduidelijk, oneerlijk en bureaucratisch, zijn de krachttermen 
die we horen.  
 
Tegelijkertijd zien we – en dat geldt voor zowel Arnhem als Gelderland – 
dat de huidige subsidiesystematiek onvoldoende bij machte is de 
benodigde impulsen in kwaliteit te genereren. Bij beide overheden is het 
aantal goede (laat staan top-) aanvragen zeer beperkt gebleken. Het vuur 
smeult, maar niemand blaast het kennelijk aan – of kan het aanblazen.  
 
Een meer proactieve systematiek vanuit de overheid kan hierin 
verandering brengen. Wij doen aanbevelingen in die richting.
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Overzicht aanbevelingen voor Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem 
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Zorg dat de infrastructuur van de hele keten van 
de sector beeldende kunst en vormgeving sterk is 

ingevuld: met name ook het midden en de 
verbinding naar nationale en internationale podia. 

Arnhem/steden: duw creativiteit niet (alleen) naar 
randen van de stad. Breng de binnenstad tot leven. 
Dat levert veel op. Verkoop gemeentelijk vastgoed 
niet te gemakkelijk. Vraag altijd ook de creatieven
om met plannen te komen. Maak hiervoor beleid 

dat ook gaat over domeinen buiten de cultuur.

Werk aan het herstellen van 
onderling vertrouwen tussen sector 
en overheid. Organiseer een vorm 
van regulier overleg onder leiding 

van een intendant. 

Stimuleer en financier professioneel en gericht 
publieksonderzoek. Verlang daarbij wel 
coördinatie en onderlinge kennisdeling. 

Ontwikkel een scherper algemeen profiel voor de stad en 
regio. Wat wil je zijn en uitstralen? Vervolgens kan 

cultuurbeleid hierop aansluiten en kunnen beeldende 
kunst en vormgeving zich verder ontwikkelen en 

manifesteren binnen die profilering. Andersom is zinloos.  

Provincie en Arnhem, ga zij aan zij staan om een snelle 
heropening van Museum Arnhem te bewerkstelligen. De 
schade voor de hele regio is te groot als sluiting te lang 

voortduurt. Provincie, zie het als een regionale opgave en 
zoek extra middelen buiten de cultuurbegroting. 

Provincie: organiseer de subsidiëring van beeldende 
kunst anders: zet in op een aantal grote, meerjarige 
bijdragen. Laat subsidies kleiner dan (bijvoorbeeld) 
€ 25.000 door een intendant en/of ‘beeldende 

kunst-foundation’ toekennen. Zie ook onderaan.

Ontwikkel beleid gericht op het stimuleren 
van de samenwerking met de Duitse regio. 

Zowel inhoudelijk als wat betreft marketing.    

Laat de Pierre Janssen 
Foundation op termijn ook 

een fonds voor 
kunstenaarsinitiatieven 
ontwikkelen zodat ook 

private partijen kunnen 
participeren. 

Veel van de geconstateerde opgaven en kansen leiden tot 
eenzelfde conclusie: er is een stimulerende en verbindende 

organisatiekracht nodig. Geef daarom de aangestelde 
intendant de opdracht mee voor de ontwikkeling van een 
slagvaardige, verbindende en aanjagende organisatie: een 
provincie-brede “Foundation” voor het stimuleren van de 

beeldende kunst en vormgeving in de regio.  

Ga in het beleid niet blind voor ‘het nieuwe’, wel voor ‘het betere’. Geef het 
herontdekken van verborgen (vaak ook ambachtelijke) kwaliteiten en het 

ontwikkelen van bestaande kwaliteiten aandacht en middelen. Juist in deze 
regio is deze meer traditionele kwaliteit namelijk alom aanwezig. Hierin 

kan de regio zich onderscheiden ten opzichte van bijv. Amsterdam.

Breng de kwaliteit die er is 
beter in beeld. Verlang van 
marketingorganisaties dat 

zij óók het dynamische 
(steeds wisselende) aanbod 

in de spotlights zetten. 

Ondersteun initiatieven ook voor langere periode. 
Bied hen zekerheid om iets op te kunnen bouwen. 

Stimuleer ArtEZ tot een beleid gericht op het 
vergroten van het aandeel en de kwaliteit van 

Nederlandse masterstudenten. 

Stimuleer de ontwikkeling van een internationaal 
middenpodium (presentatie-instelling). Begin met 

een onderzoek naar scenario’s en haalbaarheid. 

Samenwerking. Verwacht niet te veel van de 
spelers in de sector beeldende kunst en 

vormgeving als het om samenwerking tussen 
Arnhem en Nijmegen gaat. Deze creatieven

zoeken zelf hun samenwerkingspartners. 

Verken samen met marktpartijen of en hoe het aandeel particu-
liere investeringen te vergroten is (via een fonds of borgstelling 

bijvoorbeeld, gericht op bijv. middenpodium of museum)). 

Betrek kunstenaars en met 
name vormgevers (incl. social

design) bij opdrachten en 
opgaven van de overheden. 

Zie erop toe dat regio-marketingkanalen ook het 
dynamische aanbod van kunst en cultuur 

meenemen (dus niet alleen het vaste aanbod, maar 
ook de evenementen, festivals en losse exposities 

etc.) Vraag om resultaat en evaluaties. 

Wij stellen voor om 
deze stimulerende 

foundation de naam 
te geven van de 

cultuur-stimulator 
bij uitstek: 

Pierre Jansen. 

In de Pierre Janssen 
Foundation komt ook de 
regionale samenwerking 
tot uitdrukking: Arnhem 

– Nijmegen – Regio. 
Investeer dus ook 

gezamenlijke.

Geef de Pierre Janssen Foundation en 
haar leidende intendant de opdracht 

mee om de sector...  1. te helpen 
ontwikkelen en te (her)ontdekken; 

2. te vertegenwoordigen; 3. te adviseren 
en ondersteunen; 4. mede te financieren. 
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Stel een sterke en breedgedragen intendant
aan met een duidelijke ontdekkende en 

stimulerende opdracht; met eigen budget en 
bevoegdheden. Zie ook onderaan. 

Wees je als politiek bestuur bewust dat kunst 
geen franje is, maar een hele serie van 

wezenlijke betekenissen heeft voor welzijn en 
welvaart van de stad en regio. Voor een 

overheid is investeren in kunst investeren in
betekenissen voor welzijn en welvaart.

Arnhem: Ontwikkel samen met de sector nieuw 
beleid (mogelijk ook een regeling) om meer 

inclusiviteit te realiseren. Betrek hierin vooral ook 
de verbinding met onderwijs.

Verlang van instellingen altijd beleid gericht op 
het stimuleren van kinderen/jongeren en het 

betrekken van jonge talenten; liefst ook in 
samenwerking met het onderwijs.

Breng cultuurbeleid consequent in lijn met wat de 
stad of de regio wil zijn; de positionering; het 

profiel. Dat vergt wel een scherper profiel. 

Vraag SLAK scherpere keuzes 
te maken en voorrang te 

verlenen op basis van kwaliteit.

Kwaliteit is voorwaarde voor betekenis. 
Zet in op meer aanwezigheid, ontwikke-

ling, (her)ontdekking, én toegankelijkheid 
van kwaliteit in stad en regio. 



 

 
 

10 Beeld van de kunst 
 

Overzicht aanbevelingen voor de spelers in de sector 
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Maak vanuit de verschillende presentatiepodia 
nadrukkelijk en meer de verbinding met de online 
media. Online is steeds vaker in wezen het eerste 

podium – zeker waar het bereik betreft. 

Eis je eerlijke loon bij opdrachtgevers en 
ondermijn niet je eigen positie en die van je 

collega’s door voor een te laag of zelfs 
helemaal geen honorarium te werken. 

Stap (voor zover dat er is) over het 
wantrouwen richting overheden heen. Werk 
samen met de overheid om de sector en de 
regio/stad de broodnodige impuls te geven. 

Bundel de krachten in één organisatie.

Realiseer je dat kunst en vormgeving een 
belangrijke rol kunnen spelen in de 

profilering van provincie en stad. Zoek 
daarom (ook) aansluiting bij wat de stad of 
provincie wil zijn en uitstralen; bij wat ze 

willen vieren, aantrekken of ontwikkelen, etc. 
Dat opent ook andere dan cultuur-budgetten. 

Werk samen met de voorgestelde intendant aan het 
ontwikkelen van organiserend vermogen, nu voorgesteld 

met werktitel: “Pierre Janssen Foundation”. 

Besef goed welke betekenissen de waarde van het 
creatieve werk in zich draagt. Ga daarmee aan de 
slag. Juist ook het verdienvermogen wordt door 
die betekenis van het werk / instelling vergroot. 

Benut kansen door crossovers aan te gaan 
met andere sectoren, ook buiten de kunst en 

cultuur. Ook inhoudelijke samenwerking 
met overheden is zo’n crossover. 

Werk samen met de overheid en de intendant aan 
de ontwikkeling van de zo gewenste stimulerende 
en verbindende organisatiekracht. Kijk daarbij 

vooral naar voren en ontwikkel een nieuwe 
‘motor’ die aansluit bij een nieuwe tijd. 

Zoek de verbinding op met de aangestelde intendant. 
Hij of zij heeft de positie, kennis en middelen om 

projecten verder te brengen. 

Voor de grotere instellingen: onderzoek je 
publiek, zoek hier voor doelmatigheid 

samenwerking en afstemming.       

Wees je als kunstenaar of kunstinstelling bewust dat een 
overheid kunst en cultuur ondersteunt, niet vanwege de 

intrinsieke waarde, maar vanwege de betekenis voor welzijn 
en welvaart van de stad en regio. Dat neemt niet weg dat de 

waarde zelf, van een grote uitvoeringskwaliteit, zeggingskracht 
en oorspronkelijkheid moet zijn. Hoe meer kwaliteit en bereik: 

hoe meer betekenis, hoe meer reden tot financiering. 

Lever constructief en tijdig juiste data aan bij de 
verschillende marketingorganisaties / platforms.

Werk samen bij het vinden, 
betrekken en exploiteren van nieuwe 

werk- en presentatieruimtes. Dat 
blijkt het meest effectief. 

Werk serieus aan inclusiviteit – ook al is dit 
een beladen en moeilijke term, het is van 

wezenlijk belang. Maak een passend en sterk 
plan en deel kennis en ervaring met elkaar. 

Vraag overheden en fondsen ondersteuning voor 
‘ontwikkeling’ (coaching, begeleiding, advies). Eventueel 
kan dit straks ook via de Pierre Jansen Foundation lopen. 

De foundation vormt o.a. een verbinding 
tussen kunst en overheid. Hier vinden 
creatieven en overheid elkaar. Neem 

daarom ook het initiatief en geef vorm aan 
de inhoud en betekenis van de foundation.

Kunstcommissies: kijk nog eens goed naar het gehanteerde 
kwaliteitsbegrip, worden daarmee genres a priori uitgesloten? 

Nederlands Regionalisme, Realisme, meer ambachtelijke kunst, 
traditionele werkvormen, maar ook Urban en kunst uit een 

andere culturele oorsprong? Is een andere benadering denkbaar 
en zelfs sterk m.b.t. een eigenheid voor de regio ? 

SLAK: ontwikkel een scherper verhuurbeleid dat de 
ontwikkeling, (her-)ontdekking en presentatie van kwaliteit
voorrang geeft. Kwaliteit heeft daarbij vele gedaanten: van 

conceptueel design tot ambachtelijke kwaliteit. 
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Inleiding  
De Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem willen de sector Beeldende 
Kunst en vormgeving in zowel de Provincie Gelderland als specifiek in 
Arnhem in beeld brengen om beter te zien hoe de sector er voorstaat en 
wat er mogelijk verder ontwikkeld zou kunnen (of moeten) worden om het 
klimaat voor beeldende kunst en vormgeving te stimuleren.  

Die wens begon met een constatering van de commissie Programmatische 
Activiteiten Cultuur (PAC) van de Gemeente Arnhem dat er in Arnhem 
steeds minder subsidieaanvragen afkomstig waren uit de sector beeldende 
kunst en vormgeving. Tegelijkertijd stelde deze commissie dat er, 
gerelateerd aan de omvang van de stad, slechts weinig professionele 
presentatie-instellingen of galeries zijn.  

Een soortgelijke constatering werd bij de Provincie Gelderland gedaan. 
Binnen de stroom van te beoordelen aanvragen voor kunstsubsidies, 
waren er opvallend weinig afkomstig uit de sector beeldende kunst en 
vormgeving. Bovendien was de kwaliteit van veel van de projecten die wel 
waren ingediend zodanig mager, dat uiteindelijk het beschikbare budget 
van € 400.000 niet volledig is uitgekeerd.  

Ook een aantal beeldend kunstenaars en kunstinstellingen in Arnhem en 
Gelderland roeren zich al enige jaren. Zij hebben kritiek op de overheid en 
het gevoerde beleid voor beeldende kunst.  

Een sectoranalyse  
In dit licht is adviesbureau Blueyard is gevraagd om een sectoranalyse te 
maken. Het resultaat ligt voor u.  

Omdat naast de provincie Gelderland expliciet ook de gemeente Arnhem 
opdrachtgever van het onderzoek is, richt het onderzoek zicht enerzijds 
met enige afstand op de hele provincie, en meer specifiek op de gemeente 
Arnhem. Die focus leidt ertoe (samen met het feit dat in Arnhem de meeste 
beeldende kunst geconcentreerd is) dat Arnhem veel aandacht krijgt. Maar 
ondanks dat is ook voor andere gemeenten dit rapport van waarde. 

Aanpak en verantwoording 
Om de sectoranalyse te maken zijn de volgende stappen doorlopen: 

1. Verzamelen van beschikbare cijfers, afkomstig uit jaarverslagen en 
beleidsplannen tot data van het CBS en landelijke analyses. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat er voor beeldende kunst en vormgeving 
relatief weinig kwalitatieve en gedetailleerde cijfers beschikbaar zijn. 
Deze kwantitatieve gegevens worden dan ook vooral ingezet als 
ondersteuning van de kwalitatieve analyse (zie ook bijlage).   

2. Inventariseren wat vertegenwoordigers uit de sector de afgelopen 
jaren hebben aangekaart (uit onder andere gespreksverslagen en het 
Pamflet van Aanbevelingen, 2014). 

3. Een zeventigtal gesprekken met mensen in en rond de sector. Ook 
mensen van buiten de regio. De vorm van deze gesprekken varieerde 
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van een meet-up met zo’n 40-tal aanwezigen, verdiepende 
rondetafelgesprekken, tot individuele interviews. Waar beschikbaar 
zijn bestaande publieksonderzoeken meegenomen in het onderzoek. 

4. Een enquête binnen de sector waarin gevraagd werd naar de 
belangrijkste issues om zo een goede focus in het onderzoek aan te 
kunnen brengen.  

Betekenissen van een sector (zie ook bijlage) 
De opdracht aan Blueyard komt zoals gezegd voort uit zorgen over de 
kwaliteit van het aanbod en over de aanwezigheid en spreiding ervan. 
Tegelijkertijd weten we dat die zorg voor een overheid ontstaat op het 
moment dat zij zich realiseert dat de betekenis van de sector in het geding 
is. Om precies te zijn: de betekenis voor welzijn en welvaart van de mensen 
in de stad en regio. De betekenis, of beter meervoud: de betekenissen, die 
de sector voor de stad en regio kan realiseren, worden in Gelderland en 
Arnhem te weinig gerealiseerd. Om het simpel te zeggen: stad en regio 
halen er niet uit wat erin zit. 

Voor Blueyard heeft dat onder meer te maken met een onvoldoende besef 
bij zowel de sector als de overheid van alle betekenissen die kunst en 
cultuur voor mensen hebben. Betekenissen voor mensen als individu, 
maar ook voor het collectief; de samenleving als geheel. Voor welzijn en 
welvaart: maatschappelijk en economisch. En allemaal tegelijkertijd aan 
de orde.  

Omdat het een overheid altijd en uitsluitend om de betekenis gaat, werken 
we in dit onderzoek vanuit dit gegeven. Ook zijn onze adviezen opgesteld 
vanuit het besef dat het een overheid uiteindelijk altijd om de betekenis 
gaat. 

Blueyard hanteert hierbij een simpel model. Daarbij is het artistieke 
product – de kunst, of de artistieke waarde – in het midden geplaatst: als 
uitgangspunt. De kunst en vormgeving staat in dit model niet ter discussie. 
Zij moeten vooral een zo groot mogelijke artistieke waarde hebben 
(zeggingskracht, originaliteit, ambachtelijkheid).  

Het model onderzoekt de betekenissen van die waarde. Niet de value, 
maar de meaning is voor een overheid immers van belang.  

We tonen hier een voorbeeld van het met betekenissen ingevulde model. 
In werkelijkheid zijn er uiteraard meer betekenissen die kunst en 
vormgeving met zich meebrengen.  

Welvaart

Welzijn

Collectief Individueel

expressie
troost

ontmoeting
identiteit

inkomen maker

status
waarde eigen huis

ontwikkeling

creatieve samenleving

innovatie

werkgelegenheid

democratie

onderwijs

bestedingen

gezondheid

collectief geheugen

vermaak

imago

vestigingsklimaat

positionering

prijsniveau vastgoed

aantrekkingskracht

betere buurt bevestiging

inspiratie
onderscheiden

verbeelding

culturele commercie
omzet derden

Artistieke Waarde
Beeldende 
Kunst en 

Vormgeving

Betekenissen
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‘Beeldende Kunst’ en de scope van het onderzoek 
‘Beeldende Kunst’ beschouwen we in dit onderzoek als een verzamelnaam 
voor verschillende kunstvormen, waaronder teken-, schilder- en grafische 
kunsten, beeldhouwkunst en installatiekunst, conceptuele kunst, 
performancekunst, artistic research, fotografie, audiovisuele, digitale en 
(nieuwe) mediakunst, toegepaste kunst en kunst in de openbare ruimte. 

Ook de ‘artistieke kant van vormgeving’ valt onder onze definitie van 
beeldende kunst. Anders gezegd: die vormgeving waarin kunst en/of het 
kunstenaarschap een belangrijke basis vormt, dus waarbij 
oorspronkelijkheid en zeggingskracht bepalend zijn.   

We beperken de scope van dit onderzoek tot 

§ hedendaagse beeldende kunst en vormgeving in Gelderland 

§ van professionele, levende kunstenaars en/of ontwerpers en van 
studenten die op weg zijn om professional te worden. 

Ons onderzoek richt zich zowel op de kunstenaar en de kunstwerken als op 
de verbindingen met het publiek: via musea en andere beeldende 
kunstinstellingen, curatoren, kopers/verzamelaars, opdrachtgevers, critici, 
galeries en de publieke ruimte. 

Opbouw 
Het rapport dat voor u ligt bestaat uit drie delen:  

Deel I: een foto van de realiteit Een inventarisatie van de sector. Ook 
schetsten we het cultuurbeleid van beide overheden.  

Deel II: Analyse We maken een analyse van de situatie die we op de 
foto hebben aangetroffen. 

Deel III: Aanbevelingen We komen tot concrete aanbevelingen aan de 
gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Maar ook aanbevelingen 
aan de sector zelf.  

Tot slot 
We willen alle gesprekspartners in en rond het kunstenveld heel hartelijk 
danken voor hun ruimhartige medewerking. Dankzij hun input konden wij 
schrijven wat we schreven. En dankzij hun input kunnen de sector en 
overheid samen, naar wij verwachten, verbeteringen tot stand brengen.   

 

 

Namens het Blueyard team 

Margot Gerené en Geert Boogaard  

Oktober 2018 
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Deel I  

Foto’s van een sector 
 

 

 

 

 

In dit deel maken we een foto van de sector beeldende kunst en 
vormgeving in Gelderland en Arnhem. We maken eigenlijk meerdere 
foto’s, soms in vogelvlucht, soms een close-up. We maken onze foto op 
basis van een enquête, vele gesprekken, bronnen en cijfers (zie bijlagen). 
We plaatsen de sector tegen het decor van de relevante trends en 
ontwikkelingen die wij op dit moment waarnemen (zie bijlage).   
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De ‘keten’ van podia internationaal verbonden
Internationale netwerken en podia

Online-podia
World Wide Web

 De keten van beeldende kunst en vormgeving 
Beeldende kunst en vormgeving ontwikkelen en presenteren zich min of 
meer in een keten van met elkaar samenhangende podia. De keten loopt 
enigszins parallel met de ontwikkeling van een kunstenaar, echter, de 
laatste jaren is de ontwikkeling veel minder lineair en volgordelijk dan de 
simpele illustratie hieronder doet vermoeden. Zeker de jongere generatie 
houdt zich niet aan de traditionele stappen en zoekt (en creëert) steeds 
vaker een ‘eigen podium’. Hier of in het buitenland (zie ook bijlage Trends 
en Ontwikkelingen). Steeds meer speelt ook het internet, als presentatie-
podium, medium en ontmoetingsplek, een belangrijke rol.  

Ondanks de simplificering, geeft de hieronder geschetste keten wel een 
bruikbare ordening voor de situatie in Arnhem en Gelderland.  

We maken onze foto’s van de sector en de daaropvolgende analyse dan ook 
aan de hand van deze keten. In de komende hoofdstukken vullen we dit 
schema in met instellingen en staan we stil bij de diverse onderdelen en 
functies van deze keten.  
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 Feiten en cijfers 
De cijfers achter de beeldende kunst en vormgeving zijn moeilijk boven 
tafel te krijgen. Ze worden slecht bijgehouden en zijn bovendien zeer 
verschillend, zodat ze niet echt vergelijkbaar zijn. Ook de recent uitgeko-
men Atlas voor Gemeenten constateert dit probleem. Desondanks hebben 
we patronen en indicaties kunnen vinden. Deze presenteren we in dit 
hoofdstuk kort. In de volgende hoofdstukken gaan we in op de 
werkelijkheid die achter de cijfers schuilgaat. In een bijlage presenteren we 
de verzamelde cijfers. 

We onderzochten de cijfers voor de beeldende kunst in Arnhem en de 
Provincie Gelderland. Waar mogelijk maakten we een vergelijking met de 
omliggende provincies: Utrecht, Noord-Brabant en Overijssel. Daarnaast 
hebben we voor Arnhem een benchmark gemaakt. Daarvoor is een selectie 
gemaakt uit de G9 gemeenten: we kozen Groningen, Maastricht, 
Eindhoven en Enschede. Dus zonder de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht).  

2.1. Spreiding 
§ De concentratie van kunstenaars en de activiteiten van kunst-

organisaties ligt in en rond Arnhem en Nijmegen. Een aantal andere 
locaties valt op: Otterlo door Het Kröller-Müller Museum; Apeldoorn 
en Zutphen door de combinatie van galeries en musea; en Ede en 
Wageningen door galeries en kunstenaarsactiviteiten.  

§ De rijkssubsidies zijn in een paar grote clusters geconcentreerd.  

§ Ook bezoek aan beeldende kunst en vormgeving is in een paar grote 
clusters geconcentreerd. We zien een grote piek bij evenementen zoals 
Sonsbeek. Het Kröller-Müller Museum en het nieuwe Museum MORE 
trekken grote bezoekersstromen, maar deze musea vallen grotendeels 
niet onder onze definitie van hedendaagse beeldende kunst en 
vormgeving.  

2.2. Kunstenaars 

§ Afgezet tegen andere steden in het land, wonen in Arnhem en Nijmegen 
relatief veel professionele kunstenaars in relatie tot de werkzame bevol-
king. In de rest van de provincie is dat juist andersom, hier scoren 
andere provincies hoger (bron: CBS). 

§ Gelderland als geheel huisvest meer professionele kunstenaars dan 
Overijssel, maar weer minder dan de provincies Noord-Brabant en 
Utrecht (bron: CBS).  

Cijfers als richtingwijzer 

Cijfers zijn maar cijfers. Ze zeggen iets over de werkelijkheid, 
maar zeker niet alles. Met name omdat de cijfers zo beperkt 
beschikbaar zijn en moeilijk te vergelijken waren, zien wij de hier 
gepresenteerde cijfers louter als indicator; als mogelijke 
richtingwijzer naar een realiteit. De cijfers ondersteunen in 
hoofdlijnen wel het beeld dat voortkomt uit onze interviews. 
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§ Het aantal inschrijvingen voor de master Autonome Beeldende Kunst 
aan ArtEZ groeit. Wel is gemiddeld 79% uit het buitenland afkomstig. 
Het aantal inschrijvingen voor de masters voor vormgeving is over de 
tijd redelijk constant (bron: jaarverslag ArtEZ). 

Voor de master autonome beeldende kunst 
schrijven zich gemiddeld 79% buitenlandse 
studenten in. 

§ De hoogte van de subsidies die kunstenaars uit Gelderland toegekend 
krijgen van het Mondriaan Fonds wisselt per jaar. Niet verwonderlijk, 
maar met name rond de jaren van Sonsbeek Manifestaties stijgt de 
subsidie aan kunstenaars. Gemiddeld ligt de subsidiestroom vanuit het 
fonds naar Gelderland rond de € 500.000 per jaar in de periode 2010 – 
2017 (bron: Mondriaan Fonds opgave 2010-2017). 

§ Kunstenaars in Gelderland verwerven bij het Mondriaan Fonds meer 
subsidie dan kunstenaars in Overijssel, maar minder dan in Noord-
Brabant. Gelderland staat qua omvang van subsidie ongeveer gelijk aan 
de kleinere provincie Utrecht (bron: Mondriaan Fonds peiljaren 2012, 
2014 en 2016).  

§ De meeste toekenningen van het Mondriaan Fonds zijn voor 
kunstenaars in Arnhem. Gemiddeld gaat € 280.000 van het totaal per 
jaar naar Arnhem (bron: Mondriaan Fonds opgave 2010-2017). 

§ Kunstenaars uit Arnhem krijgen geregeld meer subsidie toegekend dan 
makers in de gebenchmarkte steden (bron: Mondriaan Fonds peiljaren 
2012, 2014 en 2016).  

§ Ateliers zijn geconcentreerd rondom Arnhem en Nijmegen, inclusief de 
nabije omgeving. De inschrijvers voor ateliers in de steden zijn veel 
jonger dan de inschrijvers daarbuiten (bron: jaarverslag SLAK).  

2.3. Kunstorganisaties  
§ Galeries zijn veel meer verspreid over de provincie dan bijvoorbeeld 

platforms en initiatieven van kunstenaars, die bevinden zich met name 
in de steden Arnhem en Nijmegen.  

§ Het meeste bezoek gaat naar de grotere musea en manifestaties. 
Uitschieters zijn Het Kröller-Müller Museum, de Sonsbeek 
Manifestaties en de Mode Biënnale.  

§ Het Kröller-Müller Museum alleen trekt meer bezoek dan alle andere 
gesubsidieerde kunstmusea in de provincie tezamen (354.000).  

§ Arnhem investeert op totaalniveau een vergelijkbaar subsidiebedrag 
met de gebenchmarkte steden. Tegelijkertijd gaat in Arnhem een groot 
deel van de totale subsidie naar ondersteunende instellingen, zoals 
SLAK en Kunstbedrijf Arnhem/Rozet (bron: gegevensbank OCW en 
G9).  

§ Uit de benchmark, zonder de ondersteunende instellingen, blijkt dat 
Arnhemse instellingen relatief veel middelen halen uit private bronnen 
(particulieren en private fondsen) en relatief minder uit sponsoring 
(bedrijven) (bron: gegevensbank OCW en G9). 

2.4. Ranking Atlas voor Gemeenten 
Onlangs verscheen een nieuwe editie van de Atlas voor Gemeenten1. 
Hierin opgenomen is ook een ranglijst voor beeldende kunst. Arnhem staat 
daarbij op plek 27 en Nijmegen op plek 29. Beide steden staan daarmee 
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onder het gemiddelde van de 50 grootste gemeenten. Van de andere 
steden uit de benchmark staan Maastricht (plek 1), Groningen (plek 16) en 
Enschede (plek 15) hoger. Eindhoven staat tussen Arnhem en Nijmegen in.  

Overigens constateren ook de onderzoekers van de Atlas voor Gemeenten 
dat informatie over beeldende kunst beperkt beschikbaar is en niet 
landelijk dekkend is. Naar de mening van Blueyard heeft daarmee de 
indicator voor beeldende kunst - onbedoeld - een beperkte zeggingskracht.  

De cultuurindex hanteert voor de cultuur een aantal subcategorieën: 
podiumkunsten, film, letteren, erfgoed en beeldende kunst. In alle 
categorieën scoort Arnhem beter dan het gemiddelde, behalve in de 
categorie beeldende kunst.  

Met name door podiumkunsten en erfgoed scoort Arnhem nog relatief 
goed (plek 10 op de totale cultuurindex). Nijmegen staat in de totale index 
op plek nummer 8. Dat komt in grote mate door het aanbod op film en 
door het aanbod van podiumkunsten. Andere gemeenten in de top 50 zijn 
Apeldoorn op plek 32 en Ede op 35. In Apeldoorn vanwege de 
podiumkunsten en in Ede (inclusief Otterlo) ook, hoewel de zwaarte van 
Het Kröller-Müller Museum ook mee zal wegen.  

Toelichting Atlas voor Gemeenten: beeldende-kunstcijfers 

Het aanbod aan beeldende kunst in een stad of regio wordt door 
gebrek aan data deels aan het zicht onttrokken; het aantal 
kunstenaars, ateliers en project- en presentatieruimtes in een stad is 
niet van heel Nederland bekend. Datzelfde geldt voor kunst in de 
openbare ruimte. Daarom wordt het aanbod uit deze categorie in 
kaart gebracht door een beperkt aantal indicatoren; het aantal 
musea voor beeldende kunst (gewicht: 10%) en het aantal 
kunstgaleries (bron: Nederlandse Galerie Associatie, gewicht: 5%). 
Daarbij is overigens – door gebrek aan geschikte data daarover – 
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende galeries op basis 
van bijvoorbeeld internationale reputatie en het bezoek aan 
gerenommeerde beurzen. Ook de aanwezigheid van centra voor de 
kunsten en cultuureducatie op scholen (bron: Cultuurconnectie, 
gewicht: 2,5%) is tot slot bij deze categorie geteld. 
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 Beeld van Gelderland 
Op basis van (eerder) onderzoek, de data, gesprekken en bezoeken 
ontstaat een beeld van hoe de beeldende kunst er in Gelderland voorstaat. 

We geven eerst een schematisch overzicht van de belangrijkste podia en 
spelers in provincie.  

Kunstvakopleiding Kunstenaarsinitiatief
Productiehuis

Werkplaats

Galerie 
Particuliere presentaties

AR
T

$
€

Primair en Voorgezet
Onderwijs

Amateurkunst

Openluchtexpositie
Manifestatie

Festival

Presentatie-instelling
‘Middenpodium’

Museum Kunsthal

0
0

Cultuurmij Oost

Rozet, Arnhem

Extrapool, Nijmegen73 Galeries Expoplu

Art Blanche
Culturele Ronde

Krayenhoff Kazerne
Kunstlab Deventer

Platform Ber.kunstenaars
Spade Ateliers
Fabricaat
Lek Art

Stichting Nox
KW37 (broedplaats)
Code rood
Kunstlab Arnhem
Omstand
Verborgen Landschap
Circadit
Motel spatie
Odd stream
Plaatsmaken

Ontwerp Platform Arnhem
Collectie de Groen
Derdewal

ArtEZ

Rijn en IJssel MBO

HAN Hogeschool

Radboud Universiteit 

Anton Pieck Museum

Ateliermus. Jac. Maris

De Casteelse Poort

Kroller Müller Museum

Lalique Museum

Liemers Museum

Musea Zutphen

Museum CODA
Museum Henriette 
Polak
Museum het Valkhof

Museum MORE
Stadsmuseum 
Doetinchem
Museum Arnhem

Biennale Gelderland

IJsselbiënnale

Sonsbeek/State of Fashion

Kunst op de Koffie

CODA Paper Art Biënnale 
Apeldoorn

Fashion + Design Festival 
Arnhem
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3.1. Actieve gemeenten met veelal lokale ambities 
Beeldende kunst speelt in de meeste Gelderse gemeenten een rol in het 
cultuurbeleid. Diverse initiatieven worden door deze gemeenten onder-
steund. Vaak is de beeldende kunst en vormgeving terug te vinden in 
gecombineerde functies, cultuurhuizen waarin kunstuitleen, (erfgoed)-
museum, tentoonstellingsruimte, podium, bibliotheek en amateur-
kunstinstellingen in diverse combinaties bij elkaar worden gebracht.  

Een aantal van de musea en tentoonstellingsruimten zoals CODA, ACEC, 
Zinder en Musea Zutphen maken combinaties met exposities van lokale en 
regionale kunstenaars en (inter-)nationale kunstenaars. CODA legt de 
focus op sierraden en papierkunst, Museum Zutphen richt zich 
overwegend op moderne kunst en maakt af en toe een uitstapje naar 
hedendaagse kunst.  

Er zijn actieve kunstenaarsverenigingen, waarin professionele en 
amateurkunstenaars zich verenigen en waarin gezamenlijke initiatieven 
worden genomen, zoals het organiseren van atelierroutes, festivals en 
exposities. Er wordt veelal geen onderscheid gemaakt tussen professionals 
en amateurs.  

Het atelieraanbod in de provincie is over het algemeen toereikend. De 
bemiddeling wordt door stichtingen gedaan en in een aantal gevallen 
neemt SLAK deze rol voor zijn rekening. In de gemeenten in de provincie, 
net als in de steden Arnhem en Gelderland, geldt dat een deel van de 
ateliervoorraad door tijdelijke huisvesting wordt ingevuld.  

De gemeenten voeren beleid en investeren actief in kunst in de openbare 
ruimte. Hiervoor worden regelmatig opdrachten verstrekt, zowel aan 
lokale als nationale en internationale kunstenaars.  

De jongere professionele kunstenaars trekken veelal naar de steden, waar 
de creatieve opleidingen en meer presentatieplekken zijn. We vinden ze in 
deze gemeenten niet of nauwelijks terug.   

Op enkele uitzonderingen na is er nauwelijks sprake van samenwerkingen 
tussen de diverse gemeenten onderling of van de gemeenten met de 
provincie Gelderland. Het aanbod wordt lokaal gefinancierd en men is 
vooral op de eigen bevolking en omringende dorpen gericht.  

Een aantal gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede) maakt 
gebruik van middelen uit de Decentralisatie Uitkering Beeldende Kunst en 
Vormgeving, een regeling waarin rijksmiddelen via het Gemeentefonds 
worden uitgekeerd. Deze middelen worden veelal aangevuld met eigen 
middelen, maar maken desalniettemin een substantieel onderdeel uit van 
de begroting voor beeldende kunst en vormgeving. 

3.2. Oost-Nederland 
In het oostelijke landsdeel is een aantal toonaangevende beeldende-
kunstinstellingen actief, waaronder Kunstenlab in Deventer. Het zijn 
belangrijke spelers met netwerken in Gelderland. Ze maken, op diverse 
wijzen, onderdeel uit van het ecosysteem voor de beeldende kunst, leveren 
curatoren voor evenementen, commissieleden voor beoordelingen van 
subsidieaanvragen en werken ook samen met Gelderse kunstenaars voor 
tentoonstellingen.  
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De IJsselbiënnale is een manifestatie die diverse spelers op het gebied van 
beeldende kunst in Oost Nederland met elkaar verbindt. Met een 
kunstroute wordt zichtbaar gemaakt hoe er op een andere wijze met de 
rivier wordt omgegaan en hoe dit de identiteit van het gebied kan 
versterken. De IJssel vormt dan wel een bestuurlijke grens, de bewoners 
zijn zonder uitzondering zeer betrokken bij het gebied. In dit gebied zijn 
grote landschappelijke veranderingen gaande.  

Kunstenaars maken nieuw werk, specifiek voor een plek, en er is een 
uitgebreid activiteitenprogramma. Bij de eerste editie in 2017 hebben zich, 
middels een open oproep, maar liefst 150 initiatieven gemeld waarvan er 
uiteindelijk 115 zijn uitgevoerd. Zo’n 65.000 bezoekers uit het hele land 
hebben deze kunstmanifestatie bezocht.  

3.3. Twee belangrijke musea in problemen 
Zowel Museum Het Valkhof als Museum Arnhem maken roerige tijden 
door. Museum Het Valkhof kampt met financiële moeilijkheden en kent 
recente bestuurlijke crises over voorgenomen nieuwbouwplannen.  

Museum Arnhem heeft haar deuren tijdelijk gesloten in afwachting van 
nieuwbouw. De realisatie wordt uitgesteld door stijgende kosten in een 
overspannen bouwmarkt. Intussen heeft het nieuwe stadbestuur van 
Arnhem zich in het Coalitieakkoord Arnhem 2018-2022 uitgesproken voor 
een zo spoedig mogelijke heropening van Museum Arnhem.  

3.4. Het Kröller-Müller Museum sterkste merk  
Het Kröller-Müller Museum in Otterlo is in de provincie het beeldende-
kunstmuseum met de sterkste reputatie in Gelderland. Het bevindt zich op 
de vijfde plaats van de sterkste museummerken in Nederland.  Het 

Kröller-Müller Museum en het Nederlands Openluchtmuseum (op de 
zesde plaats) zijn de enige musea uit Gelderland die in de top 25 van 
sterkste museummerken voorkomt.2 

Het museum trekt jaarlijks meer bezoekers dan alle andere beeldende-
kunstinstellingen en events in Gelderland tezamen. In 2017 waren dat 
volgens het museum 354.000 bezoekers. Ook in het buitenland trok het 
museum volle zalen. Met tentoonstellingen in Nagoya, Treviso, Sapporo, 
Tokyo en Vicenza bereikte het museum in 2017 ruim 1,2 miljoen 
bezoekers. 

Het Kröller-Müller Museum richt met regelmaat exposities in met 
moderne kunst, maar richt zich zelden op actuele of hedendaagse kunst. 

3.5. Beperkte mogelijkheden voor grote tentoonstellingen 
De mogelijkheid om grote (inter)nationale tentoonstellingen voor een 
groot publiek te laten zien in Gelderland is beperkt. De omvang van de 
musea lenen zich er (met uitzondering van een vernieuwd Museum 
Arnhem wellicht) niet voor. Andere faciliteiten die aan alle kwaliteits-
standaarden voldoen voor het inzetten van bruiklenen zijn er niet.  

In de Gemeente Ede circuleren plannen voor de realisatie van een kunsthal 
op het terrein van de Johan Friso Kazerne. De kunsthal moet wisselende 
blockbusterexposities gaan programmeren. Met grote namen, bijzondere 
internationaal rondreizende tentoonstellingen of werken uit de depots van 
het Kröller-Müller Museum moet deze tentoonstellingsruimte een trekker 
worden met zo’n 100.000 (inter)nationale bezoekers per jaar.  
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In november 2017 oordeelde de gemeenteraad echter dat de haalbaarheid 
van de exploitatie van een kunsthal nog onvoldoende stevig was 
aangetoond en tilde het project ‘over de verkiezingen heen’.  

Adviesbureau LAgroup heeft ondertussen een nieuwe analyse gemaakt en 
heeft aangegeven dat een (voor een kunsthal) relatief kleinschalige variant 
haalbaar zou moeten zijn. Op dit moment worden nieuwe plannen nader 
uitgewerkt.  

3.6. Biënnale Gelderland 
Zoals de naam al aangeeft richt Biënnale Gelderland zich expliciet op 
kunstenaars die een directe relatie hebben met Gelderland en wordt er 
gezocht naar een mix van jong talent en ervaren kunstenaars.  

Biënnale Gelderland wordt tweejaarlijks georganiseerd, afwisselend door 
museum Het Valkhof en Museum Arnhem. Per editie wordt een curator 
uitgenodigd om een programma samen te stellen.  

3.7. Museum MORE  
Sinds 2015 is Gelderland een museum rijker. Museum MORE (en de 
dependance in Kasteel Ruurlo). Dit nieuwe museum voor modern realisme 
is een privé-initiatief van het echtpaar Melcher. Het museum en de 
collectie zijn van een kwalitatief en professioneel hoog niveau. Naast 
tentoonstellingen over modern realisme zijn er met enige regelmaat 
exposities te zien van hedendaagse kunstenaars die een verbinding maken 
met het ‘realisme’. Museum MORE kan rekenen op grote belangstelling 
van het publiek (in 2017 zo’n 150.000 bezoekers en het Kasteel in Ruurlo 
met de Willink-collectie mogelijk nóg meer).  

3.8. Eén presentatie-instelling: Extrapool 
In Nijmegen is Extrapool gevestigd, een van de veertien presentatie-
instellingen die eind 2017 programmasubsidie ontvingen van het 
Mondriaan Fonds. Extrapool is een (grafisch) productiehuis, werkplaats en 
experimenteel concertpodium. Het programma focust op drie pijlers 
‘sound, art & print’ (geluidskunst, beeldende en performancekunst en 
grafisch risodrukwerk). Het programma bestaat uit een combinatie van 

Presentatie-instellingen  
In de wereld van beeldende kunst en vormgeving spelen ‘presentatie-
instellingen’ een belangrijke rol naast musea, galeries en kunst-
beurzen, kunstopleidingen, curatoren, critici en (vaak jonge) kunste-
naarsinitiatieven. De presentatie-instellingen vormen een essentiële 
verbindende schakel naar de wereld. Een presentatie-instelling heeft 
geen collectie en verkoopt zelf in de regel geen kunst. 
 
Ze zijn niet gemakkelijk onder één noemer te vangen. Het gaat volgens 
de belangenvereniging van presentatie-instellingen om “instellingen 
die actuele kunst presenteren, opdrachten verlenen aan kunstenaars, 
debatten organiseren, maatschappelijke en artistieke thema’s (laten) 
onderzoeken, kunstenaars een residentie bieden, tijdschriften maken, 
kenniscentrum zijn, een digitaal platform geven aan kunstenaars, 
educatie bieden, et cetera. [….] Tegelijkertijd hebben zij vrijwel altijd 
een internationale horizon en internationale netwerken. Soms ook 
presenteren zij beeldende kunst op andere locaties – in Nederland of 
daarbuiten – of gebruiken zij het internet als platform.”1 
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reeds bestaande en nieuwe concepten met performances, concerten en in 
serie terugkerende projecten en thematische evenementen.  

De structurele financiering van Extrapool bestaat uit eigen inkomsten, 
programmasubsidie van het Mondriaan Fonds, en de gemeente Nijmegen. 
Extrapool redde het niet om BIS-instelling te worden; het aantal 
beschikbare BIS-plekken voor presentatie-instellingen was veel kleiner 
dan het aantal gegadigden. De Raad voor Cultuur vond het in 2016 wel 
“een interessante productiewerkplaats met een culturele randprogram-
mering, die nog hard bezig is zich te professionaliseren.”3 

Hoe het ook zij, het is Extrapool de laatste jaren gelukt om met minimale 
middelen een volwaardige, permanent producerende en presenterende in-
stelling te worden. Van een lokaal georiënteerde vrijwilligersorganisatie is 
Extrapool uitgegroeid tot een professionele niche kunstinstelling.  

3.9. Galeries  
In Gelderland tellen wij zo’n 73 galeries. Professionaliteit, omvang en 
kwaliteit zijn zeer verschillend. Wanneer we kijken naar het aantal galeries 
met een nationale of internationale reputatie is dat aantal gering. 
Kunstgemaal Bronkhorst, dat zich in belangrijke mate richt op het 
presenteren en verkopen van Duitse kunstenaars, is een opvallende speler 
in het provinciale veld. Verder is het aantal toonaangevende galeries 
gevestigd in de steden Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn opvallend laag. Over 
de bank genomen springt Gelderland er met het galerie-aanbod niet uit.  

3.10. Atelierruimte en SLAK 
In de provincie wordt het tijdelijk en goedkoop huisvesten van kunste-
naars en kunstenaarsinitiatieven voor een belangrijk deel geregeld via 
Stichting Atelierbeheer SLAK. Met name Arnhem en een aantal grotere 
gemeentes ondersteunen SLAK financieel voor deze functie. Van de omzet 
van ruim drie miljoen euro is zo’n tien procent subsidie.  

Nergens in Nederland is de ateliervoorziening op zo’n grote schaal 
georganiseerd als hier. Meer dan 700 creatieven maken er gebruik van en 
er staan nog eens 1.100 gegadigden op de wachtlijst.  

3.11. Opleidingen 
Bij ArtEZ in Arnhem is de Bachelor Fine Art (BEAR) gevestigd. Een 
vierjarige studie die opleidt tot autonoom kunstenaar. Ook de opleiding 
Fashion Design en Interactive Design zijn in Arnhem gevestigd. De overige 
ontwerpopleidingen zijn in Zwolle en Enschede gevestigd. Van de vijf 
postacademische kunstopleidingen die er in Nederland zijn, is er niet één 
in Gelderland gevestigd.  

Naast ArtEZ is er ook de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) die een 
aantal opleidingen verzorgt op het gebied van communicatie en 
multimediadesign.  

Cultuurmij Oost is de partij die provincie breed scholen ondersteunt bij 
het opzetten, implementeren, geven en verbeteren van cultuureducatie in 
het primair en voortgezet onderwijs. Ze vervullen een bemiddelende rol 
tussen vraag en aanbod.  
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 Cultuurbeleid van de provincie Gelderland 
Voor de periode 2017 – 2020 stelde de provincie cultuurbeleid op, wat 
werd gebundeld in het beleidsprogramma “Beleef het mee.” De provincie 
koos een koers waarbij zij vooral vrijheid wilde geven aan de initiatieven in 
de cultuursector. De provincie wilde “duizend bloemen laten bloeien; niets 
bij voorbaat uitsluiten; cross-overs mogelijk maken”.  

4.1. Wat wil de provincie? 
Het beleidsprogramma begint met een schets hoe cultuur van waarde is 
voor het maatschappelijke en economische domein (en daarmee voor de 
samenleving als geheel). En op basis daarvan wordt allereerst een 
algemene ambitie geformuleerd: net als de gemeente Arnhem (en net als 
veel overheden overigens) legitimeert de provincie Gelderland het 
cultuurbeleid allereerst in vrij algemene bewoordingen:  

“Met een bloeiend cultuur- en erfgoedklimaat is Gelderland een 
provincie waarin mensen graag willen wonen, werken en 
(re)creëren.” 

De provincie formuleert vervolgens twee algemene doelen die zij met het 
cultuurbeleid voor ogen heeft. Deze doelen sluiten aan op provinciale 
taken en legitimeren zo het cultuurbeleid: 
 

1. Verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving 
2. Versterken van de economische structuur 

Deze doelen worden gevolgd door doelen gericht op de sector. De 
provincie onderscheidt daarbij drie hoofdoelen: 

1. Versterken van het cultureel dynamisch netwerk in Oost-
Nederland 

2. Stimuleren van mogelijkheden voor professionals om hun talenten 
in Gelderland te ontwikkelen 

3. Optimale toegankelijkheid van culturele producties en 
voorzieningen 

4.2. Omvang subsidies beeldende kunst en vormgeving 
De provincie vindt het lastig om inzicht te verkrijgen en ook te geven in 
hoeveel geld er nu precies naar de beeldende-kunstsector en vormgeving 
gaat. Dat heeft te maken met het feit dat binnen verschillende regelingen 
subsidies aan dit domein worden toegekend.  

In de periode 2013 – 2016 reserveerde de provincie € 400.000 per jaar 
voor beeldende kunst en vormgeving. Vanaf 2017 zijn de budgetten voor 
beeldende kunst verdeeld over de programmalijnen voor cultuur en 
erfgoed. Budgetten voor beeldende kunst en vormgeving zijn verwerkt in 
meerdere programmalijnen.  

Daarnaast reserveert de provincie jaarlijks € 100.000 voor het beheer van 
de kunstcollectie.  
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Op het totale jaarlijkse budget van ruim € 30 miljoen voor cultuur en 
erfgoed is in 2017 aan beeldende kunst en vormgeving € 528.273 besteed. 
Dit is 1,7 % van het totaal. Hiervan is € 434.113 afkomstig uit de regeling 
Regels Ruimte voor Gelderland. 

In het beleid maakt de provincie onderscheid tussen een ‘Gelderse basis’ 
en een ‘flexibele programmaruimte’. Op het terrein van beeldende kunst 
valt alleen de provinciale kunstcollectie in de Gelderse basis.  Onder de 
‘flexibele programmaruimte’ vallen verschillende subsidieregelingen: 1. 
Talentontwikkeling van professionals, 2. Producties en festivals en 3. 
Musea. En verder valt hieronder de matchfunding van 
crowdfundingcampagnes, Sonsbeek / State of Fashion en Biënnale 
Gelderland.  

Concentratie van de provinciale bestedingen beeldende kunst en 
vormgeving zit in en rond Arnhem (50%). Nijmegen blijft opvallend achter 
en is meer gericht op festivals. Zie bijlage ‘cijfers’ voor een overzicht van de 
toekenningen in de periode 2013 t/m 2017. 

4.3. Erfgoed wint het van kunst 
Uit gegevens over de toekenningen blijkt dat de provincie het meeste doet 
en kan met cultureel erfgoed. Kunst – en met name beeldende kunst – lijkt 
veel lastiger voor de provincie. Verreweg het grootste deel van de middelen 
gaat naar het cultureel erfgoed. Dat is niet verwonderlijk, want daar ligt 
ook een wettelijke taak.  

4.4. Behoeften in beeld 
De provincie is in 2016 in gesprek gegaan met kunstenaars en vormgevers 
en heeft hun behoeften in beeld gebracht. De provincie somt de behoeften 

als volgt op: “Ten eerste de behoefte aan goed opdrachtgeverschap. 
Hiermee wordt onder andere een eerlijk honorarium bedoeld. Ten tweede 
is er behoefte aan meer zichtbaarheid en waardering in Gelderland en 
daarbuiten. Ten derde bestaat er een behoefte aan faciliteiten. Denk hierbij 
aan het aanbod van collectieve en permanente ateliervoorzieningen, 
werkplaatsen of innovatielabs.”4 

De provincie geeft aan dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
van makers, instellingen en overheid om in deze behoeftes te voorzien.  

4.5. Presentatie en bereik krijgen voorrang 
De provincie zet vooral in op projecten die presenteren. Per saldo zet de 
provincie daarmee in op het beter en voor meer mensen zichtbaar maken 
van het kunstenaanbod. Tegelijkertijd stelt de provincie dat zij niet de 
partij is om projecten die alleen het produceren van kunst faciliteren te 
financieren (zoals ateliervoorzieningen, werkplaatsen en innovatielabs). 
Presentatie en bereik krijgen voorrang.  

 Kwaliteit als basis 
De provincie vindt dat het nodig is om ook kwaliteit te stimuleren: “De 
betekenis van cultuur en erfgoed ontlenen we voor een groot deel aan de 
kwaliteit ervan. (…) Samen met onze uitvoeringspartners zetten we 
kwaliteit bovenaan de agenda en zorgen we voor aandacht en borging van 
de kwaliteitsaspecten van cultuur en erfgoed.”  

4.6. Eigen collectie 
De provincie wil de zichtbaarheid van beeldende kunst onder andere 
vergroten door haar eigen collectie beter in beeld te brengen. De collectie 
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bevat deels topwerken, maar ook het nodige werk waarvan de artistieke 
waarde in deze tijd niet meer overtuigt (volgens de gesprekspartners).  

Mede vanwege de andere kwaliteitsinzichten is de provincie bezig met een 
ontzamelplan. Dat ontzamelen is vooral bedoeld om de collectie hanteer-
baar te maken en de kwaliteit van de collectie in zijn geheel te verbeteren. 
Een aantal Gelderse kunstenaars is daar fel tegen gekant.  

De provincie koop echter jaarlijks nog werken aan en zoekt nieuwe 
manieren om de collectie voor het voetlicht te brengen. Onder andere door 
een nieuw kunstinrichtingsplan in de nieuwe huisvesting en via sociale 
media. Er staan ook tijdelijke tentoonstellingen gepland. 

4.7. Subsidievertrekking provincie verloopt moeizaam 
Tijdens onze rondgang langs instellingen en individuen binnen het 
Gelderse veld van beeldende kunst- en vormgeving hebben wij moeten 
concluderen dat het aanvragen van subsidies bij met name de provincie 
Gelderland door partijen in dit veld als lastig en frustrerend wordt ervaren. 
Zodanig zelfs dat een deel van de partijen niet meer overweegt om subsidie 
bij de provincie aan te vragen.  
 
Ook de provincie beklaagt zich. Maar dan andersom: er komen te weinig 
aanvragen uit het veld. En de aanvragen die wel komen, zijn van een 
ondermaats niveau of voldoen niet aan de harde criteria. 
 
De sector geeft verschillende redenen aan waarom subsidie aanvragen bij 
de provincie zo moeilijk is. Dit is wat wij letterlijk noteerden:  

1. Het is niet duidelijk wat de Provincie wil en waarvoor de BKV-
sector kan aanvragen; 

2. De regeling wordt als vaag beoordeeld, en daardoor is het niet 
duidelijk of deze ook open staat voor ‘mijn project’;  

3. De aanvraagprocedure wordt niet helder gecommuniceerd; 
4. Het moment (deadline) van aanvragen is slecht of slechts naar 

enkele partijen gecommuniceerd; 
5. Veel gehoord is dat de aanvraag alleen met heel veel ervaring en 

kennis van zaken kan worden ingevuld. De inzet weegt niet op 
tegen wat het op kan brengen; 

6. De afhandeling van de aanvragen duurt veel te lang en wordt 
telkens uitgesteld; 

7. Ervaringen met onbereikbaarheid van ambtenaren; 
8. Men heeft het idee dat de provincie tussentijds de spelregels 

verandert. Bedoeld wordt: een andere weging van de criteria en het 
tijdens het proces toevoegen van nieuwe criteria; 

9. De bedragen zijn relatief laag, voor echt ambitieuze projecten kan 
je nauwelijks terecht. 

10. Wanneer een project complex is en uit meerdere, andersoortige 
onderdelen bestaat, is er geen escape route. Je project past niet en 
kan niet door bijvoorbeeld twee of meer regelingen worden 
gefinancierd.  
 

 De reactie van de provincie 
De provincie geeft aan dat er vooral heel weinig aanvragen gedaan zijn en 
dat de meeste van deze aanvragen bovendien van magere kwaliteit waren.  

De provincie krijgt heel weinig vragen over de subsidiemogelijkheden of de 
aanvraagprocedure. Ook niet over het cultuurbeleid achter de regelingen. 
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De provincie geeft aan niet goed te begrijpen waarom het beleid niet 
duidelijk was: ze geeft aan dat zij “duizend bloemen wilde laten bloeien”. 
Op deze brede openstelling is het cultuurbeleid destijds gebaseerd. Men 
ging ervan uit dat heel wat projecten daaronder konden vallen. De 
provincie erkent dat het in de praktijk nu anders uitpakt dan beoogd.  

De provincie is zich ervan bewust dat ook de meer technische kant van de 
procedure niet optimaal is. Men zet zich in om zowel de procedure zelf 
(met de criteria en behandelwijze) als de techniek van het indienen te 
verbeteren.  
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 Beeld van Arnhem 
Ook voor Arnhem geven we eerst een overzicht van de belangrijkste spelers in ‘de keten’.  

Alicia Winters Galeria

Plaatsmaken

De vijf ramen

Studio Hoekhuis

Add Art Kunstuitl. & 
Galerie

De Buytensael

Stichting G.A.N.G.

Galerie Stijl

Van leuke mensen…

Galerie Paulette Bos

Collectie Groen

Kunstvakopleiding Kunstenaarsinitiatief
Productiehuis

Werkplaats

Galerie 
Particuliere presentaties
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Primair en Voorgezet
Onderwijs

Amateurkunst

Openluchtexpositie
Manifestatie
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Presentatie-instelling
‘Middenpodium’

Museum Kunsthal

0
0

Plaatsmaken

Kunstlab Arnhem

Stichting Omstand

Verborgen Landschap

Circadit

Motel spatie

Odd stream

Code Rood

Ontwerp Platform 
Arnhem

Collectie de Groen

KW37 (broedplaats)

Museum ArnhemCultuurmij Oost Sonsbeek/State of Fashion

Stichting Kunst op de Koffie

Fashion+Design Festival

Gelderland Biënnale

ArtEZ

HAN Hogeschool
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5.1. Historische ontwikkeling 
Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkelde Arnhem zich tot de 
beeldende-kunststad van Oost-Nederland. Aangejaagd door het Gemeente 
Museum Arnhem, de Academie voor Beeldende Kunst en de Sonsbeek 
Manifestaties werd Arnhem een gekende en erkende stad waar de top van 
de beeldende kunst te zien en aanwezig was. Ten tijde van 
museumdirecteur Pierre Janssen (1969 – 1982) maakte ook het grote 
publiek kennis met de beeldende kunst van Arnhem.  

Tot begin jaren negentig bleef beeldende kunst sterk vertegenwoordigd in 
Arnhem. Tegelijkertijd kwamen mode en vormgeving steeds meer op. 
Vanaf de jaren negentig verschoof de aandacht vooral richting mode. Met 
grote Arnhemse namen als Victor & Rolf, Iris van Herpen, Jan Taminiau, 
Bas Kosters, en Spijkers en Spijkers als beeldbepalers.  

5.2. Museum Arnhem tijdelijk gesloten  
Voor Museum Arnhem liggen voor de tweede keer nieuwbouwplannen 
klaar en voor de tweede keer wordt de ontwikkeling van een nieuw 
museum stilgelegd. Door de tijdelijke sluiting van Museum Arnhem en het 
uitstellen van de nieuwbouwplannen is de stad voor heel wat jaren 
verstoken van een museale functie.   

Tijdens het onderzoek bleek dat het nieuwe college van de gemeente 
Arnhem zich hard gaat maken om de financiële problemen bij de bouw van 
het nieuwe Museum Arnhem op te lossen:  

“Museum Arnhem, een belangrijke culturele hotspot in onze stad, zien we 
graag snel weer open (…) We willen Museum Arnhem behouden voor de 
stad. Er is een financieel knelpunt dat we willen oplossen. Het college 

komt zo snel mogelijk met een voorstel. We reserveren maximaal                
€ 600.000 aan kapitaallasten. Daarmee is er € 7,5 miljoen beschikbaar 
om het knelpunt op te lossen.”5 

5.3. Investeringen in culturele infrastructuur  
De afgelopen jaren is er in de stad op grote schaal geïnvesteerd in de 
infrastructuur van culturele voorzieningen. Een vernieuwde Parkzaal in 
Musis & Stadstheater Arnhem, Rozet, Theater aan de Rijn, het nieuwe 
filmhuis voor Focus. De stad is met onder meer een nieuw station en 
plannen voor de koepelgevangenis volop in ontwikkeling. De 
voorzieningen voor beeldende kunst en vormgeving bleven hierbij achter.  

5.4. Kunst aan de rafelranden van de stad 
Een aantal kunstenaarsinitiatieven leidt een semi-nomadisch bestaan en 
verplaatst zich periodiek naar verschillende delen in de stad. Leegstaande 
winkelpanden in het centrum van de stad dienen als tijdelijke 
expositieruimten. Door de aantrekkende economie krijgen deze opnieuw 
commerciële bestemmingen en verdwijnen de tentoonstellingsruimten en 
kunstenaarsinitiatieven naar de rafelranden van de stad. Maar ook daar is 
het niet langer vanzelfsprekend om geschikte ruimten te vinden. 
Momenteel is Circa Dit naarstig op zoek naar een locatie en dreigt 
kunstwerkplaats KW37 haar plek in Arnhem-Zuid definitief te verliezen.  

5.5. Atelierruimte in Arnhem 
Ook in Arnhem is de vraag naar betaalbare atelierruimte groter dan het 
aanbod. SLAK is ook hier voor een belangrijk deel van de markt 
verantwoordelijk voor de coördinatie en de tijdelijke verhuur. In Arnhem 
bevinden zich meer dan 500 van de 750 werkplekken. Maar net als elders 
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is ook in Arnhem een wachtlijst. Verreweg de meeste ateliervoorzieningen 
(90%) kunnen slechts tijdelijk worden aangeboden.  

De meeste atelierruimten bevinden zich aan de randen van de stad, in 
leegstaande fabriekspanden of in onontwikkeld woongebied. Op meerdere 
plekken worden kunstenaars gevraagd zich in deze wijken te vestigen en 
daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een gebied of de 
gentrificatie van een wijk.  

5.6. Centrale rol van Plaatsmaken  
Plaatsmaken is tegelijkertijd een voor de regio belangrijk productiehuis, 
met werkplaatsen en een projectbureau (in een stichting), als ook een 
galerie, die is ondergebracht in een BV.  

De organisatie heeft onder andere tot taak om het Platform Beeldende 
Kunst Arnhem te runnen. Ook is Plaatsmaken aangesteld om de Biënnale 
Gelderland te organiseren.    

5.7. Weinig galeries wel een Collectie De Groen 
Naast Plaatsmaken kent Arnhem een zeer beperkt aantal galeries die een 
positie innemen op de nationale en internationale kunstmarkt.  

Een belangrijke speler in het veld is Collectie De Groen, met een 
tentoonstellingsruimte, hoogwaardige exposities en een privécollectie die 
per rondleiding is te bezoeken. Verzamelaarsechtpaar De Groen koopt met 
enige regelmaat werken aan van zowel jonge als gevestigde Arnhemse 
kunstenaars.  

5.8. Sonsbeek en State of Fashion 
Op het gebied van beeldende kunst en vormgeving zijn er twee 
grootschalige evenementen: Sonsbeek en het nieuwe State of Fashion. Na 
een lange historie van met name kwakkelende financiën is een structuur 
gevonden waarin deze twee manifestaties opnieuw met vaste regelmaat en 
als alternerende quadriënnales plaats zullen vinden.  

In 2016 vond een succesvol Sonsbeek plaats, in 2018 is State of Fashion 
voor het eerst georganiseerd, als opvolger van de Modebiënnale. Beide 
hebben een duidelijke link met de stad en met name Sonsbeek geniet van 
oudsher een internationale reputatie.  

5.9. Biënnale Gelderland en FDFA 
Naast de hierboven besproken grote (inter-)nationale manifestaties is er 
een tweetal beeldende kunstevenementen in de stad die meer lokaal of 
regionaal georiënteerd zijn. Het zijn de Biënnale Gelderland (zie ook beeld 
van Gelderland) en Fashion en Design Festival Arnhem (FDFA).  

5.10. Kunstvakopleiding ArtEZ 
In Arnhem is een aantal kunstvakopleidingen gevestigd. ArtEZ biedt de 
opleiding Fine Arts (BEAR) en Fashion Design die van invloed zijn op het 
terrein van de beeldende kunst en vormgeving. ArtEZ staat internationaal 
hoog aangeschreven en trekt een groot aantal internationale studenten, 
met name voor de masteropleiding. Tegelijkertijd is er een gebrek aan 
infrastructuur (woningen en werk- en presentatieruimte) om deze 
internationale uitwisseling te stimuleren en deze talenten te kunnen 
behouden in de stad.  
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5.11. Relatie met PO en VO 
Kunstbedrijf Arnhem is verantwoordelijk voor de educatieve programma’s 
voor de scholieren van zowel primair als voortgezet onderwijs. Met behulp 
van de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit helpen ze scholen om een 
doorlopende leerlijn cultuuronderwijs te ontwikkelen. Met name de 
institutionele instellingen zijn verbonden met het onderwijs. Zo ontwikkelt 
Kunstbedrijf Arnhem educatieve activiteiten bij onder meer Sonsbeek en 
State of Fashion. Ook Museum Arnhem is actief met het onderwijs. Echter 
deze grote evenementen zijn maar periodiek en het museum is tijdelijk 
gesloten.  

5.12. Profiel van de stad 
Jarenlang stond in de profilering van de stad Made in Arnhem en Arnhem 
Modestad centraal. Deze aanpak is de laatste jaren losgelaten. Arnhem 
profileert zich nu met de kernwaarden groen, creatief en ondernemend. 
Omdat dit brede termen zijn, die weinig focus geven, worden deze niet 
letterlijk ingezet maar ‘geladen’ via de techniek van storytelling. Made in 
Arnhem wordt nog wel gecommuniceerd, maar minder prominent dan 
voorheen. Momenteel is een citymarketingorganisatie in oprichting die 
aan de uitvoering van de marketingstrategie en merkbeleving van de stad 
handen en voeten moet geven.  

5.13. Vindbaarheid van het aanbod voor het publiek 
Het beeldende-kunstaanbod wordt door het platform Beeldende Kunst 
Arnhem (BKA), waarbij eenentwintig beeldende-kunstinstellingen zijn 
aangesloten, in beeld gebracht. Op beeldendekunstinarhem.nl wordt een 
overzicht gegeven van de actuele kalender, de beeldende-kunstinstellin-
gen, een route langs kunst in de openbare ruimte en kunstenaars die aan 

Arnhem verbonden zijn. In 2018 is de eerste Arnhemse Uitnacht 
georganiseerd, waarin ook beeldende kunst ruimschoots in het programma 
was vertegenwoordigd.  

Verder zijn er een aantal websites waarop met name de exposities met een 
agendavermelding in een algemeen uitgaansoverzicht worden 
meegenomen, zoals visitarhem.nl en uitinarnhem.nl.  

5.14. Ondernemende Ontwerpsector  
De vormgevingssector heeft zich georganiseerd in het Ontwerp Platform 
Arnhem (OPA – zie hoofdstuk Samenwerking) dat zich inzet voor 
netwerken, uitwisseling van kennis, representatie en inspiratie. CASA 
(Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem) biedt op de 
onderwerpen stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte gelegenheid voor 
debat, organiseert architectuurwandelingen, publiceert, en weet thema’s 
onder de aandacht te brengen van zowel het brede publiek als van politiek 
en beleidsmakers.    

5.15. Kunst in openbare ruimte 
Arnhem investeert in Kunst in de openbare ruimte (KIOR) vanwege de 
bijdrage die dit levert aan de profilering van Arnhem als creatieve stad. De 
realisatie van hoogwaardige kunstwerken die een plek krijgen in het 
publieke domein wordt onder andere gefinancierd uit de 1%-regeling. Deze 
regeling houdt in dat dit één procent van de budgetten voor nieuwbouw 
ten goede komt aan KIOR. De stad heeft een visie ontwikkeld en budget 
beschikbaar gesteld om de realisatie van kunst in een vroeg stadium van 
ruimtelijke ontwikkeling een plek te geven. Het betreft dan vooral de 
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ontwikkeling van kunst die een permanente plek krijgt. De 
percentageregeling wordt momenteel herzien.  

Ook is er een Fonds Monumentale Kunst waarin jaarlijks € 50.000 zit. Dit 
fonds wordt onder andere gebruikt voor cofinanciering van 
burgerinitiatieven en voor uitgaven in verband met beheer en ontsluiting 
van de collectie KIOR.  

Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen voor het ontwikkelen van 
KIOR, in samenhang met de omgeving en betrokkenheid van 
omwonenden. Het Feestelijke Aardvarken is hiervan een mooi voorbeeld.  

Tijdens manifestaties als Sonsbeek is er tijdelijk veel extra kunst in de 
openbare ruimte. Met enige regelmaat worden werken uit de Sonsbeek 
expositie door de gemeente aangekocht voor permanente plaatsing in de 
stad. 
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 Cultuurbeleid van Arnhem 
De Gemeente Arnhem heeft in het beleidsdocument ‘Stroom’ in 2012 
cultuurbeleid geformuleerd. Dit beleid is door de gemeenteraad in dat jaar 
ook geaccordeerd. In 2016 is het beleid geëvalueerd en zijn 
aanscherpingen geformuleerd in het document ‘Arnhem stroomt door’.  

6.1. Omvang subsidies beeldende kunst en vormgeving 
De totale cultuurbegroting van de gemeente Arnhem bedroeg in 2017 bijna 
€ 21 miljoen. In 2017 werd ruim € 4,1 miljoen aan subsidies voor beelden-
de kunst en vormgeving verleend. Dit is bij 20% van het totaal.  Van dit 
bedrag werd ruim € 3,1 miljoen geïnvesteerd in Museum Arnhem.  
€ 336.000 van het totale budget is bestemd voor de meerjarenvoorziening-
en SLAK en Plaatsmaken. In 2017 werd € 385.000 besteed aan beeldbepa-
lende evenementen (State of Fashion). Dan blijft er nog een bedrag over 
van € 266.000, bestemd voor de PAC-subsidies en overige BKV-activitei-
ten. Voor de precieze cijfers, zie het overzicht in de bijlage Cijfers. 

In de afgelopen drie rondes van het PAC zijn binnen de discipline 
beeldende kunst en vormgeving 22 aanvragen ingediend. Hiervan zijn er 
13 gehonoreerd. Het percentage gehonoreerde aanvragen komt daarmee 
op zo’n 60% in de afgelopen drie periodes. Dat is het hoogste 
toekenningspercentage van alle disciplines. De aanvragen kwamen van 14 
verschillende organisaties. Daarvan hebben er in de afgelopen drie 
periodes acht één of meerdere subsidies ontvangen. Er is één organisatie 
die drie keer aangevraagd heeft en ook drie keer gehonoreerd is.  

6.2. Waarom wil Arnhem in kunst en cultuur investeren?  
Arnhem beschrijft in het beleidsplan waarom beeldende kunst en vorm-
geving betekenis hebben voor de stad: “Beeldende kunst en vormgeving 
kunnen op hun eigen unieke wijze bijdragen aan het leefklimaat, het 
welbevinden, het imago, de sociale cohesie en de sociaaleconomische 
structuur van onze stad. Daarnaast hebben zij een bijzondere meerwaar-
de als exponenten van de creatieve verbeelding die de samenleving als 
geheel en het individu in het bijzonder kunnen stimuleren in de eigen 
ontwikkeling en het gebruik van verbeeldingskracht en kennis.” 

 Doelen  
De stad komt in het beleidsdocument ‘Stroom’ met drie vrij algemene 
strategische doelen:  

§ Verbreding van cultuurbereik en participatie 

§ Versterking van de culturele keten 

§ Vitalisering van het culturele klimaat 

Verderop – en soms wat tussen de regels door – worden de doelstellingen 
wat specifieker: 

§ Arnhem wil positie behouden 

§ Arnhem wil de kunstsector vernieuwen 
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§ Arnhem wil anticiperen op wat er “om ons heen gebeurt” (de 
veranderende wereld, digitalisering, andere cultuurconsumptie) 

§ Arnhem wil creatieve bedrijvigheid vrij baan geven 

§ Arnhem wil de keten intact houden en waar nodig faciliteren; een 
piramidestructuur: van brede voedende basis tot internationale top.   

6.3. Wat wil Arnhem zijn? 
De genoemde doelstellingen zijn allemaal zaken die Arnhem wil doen. 
Maar ze vertellen ons nog niet wat Arnhem wil zijn. Hoe wil de stad 
gekend zijn? Waar is Arnhem van? Waar is de stad onderscheiden goed in? 
Waar staat de stad voor? Wat is de werkelijke ambitie?  

Die ambitie komt lastig boven water, alsof niemand het van de daken durft 
te schreeuwen. Daarom doen wij het hier maar: Arnhem wil de culturele 
hoofdstad van Oost- Nederland zijn  

Arnhem wil de culturele hoofdstad van het Oosten zijn. Dát is de ambitie. 
Niet altijd scherp uitgesproken, maar toch. En die ambitie gaat over 
positioneren; over aantrekkingskracht; over onderscheidend goed willen 
zijn.  

Maar ambitie is nooit gratis… en dus werd het zeker tussen 2009 en 2014 
lastig. Wat betreft de investeringen in beeldende kunst en vormgeving 
werd tijdens de financiële crisis op cruciale momenten de hand op de 
investeringsknip gehouden en is positie verloren.  
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Deel II  

Analyse  

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit deel maken we op basis van de foto’s uit het vorige deel een analyse 
om daar vervolgens in deel III concrete aanbevelingen aan te verbinden. 
We beginnen voor het overzicht met het in een (SWOT-)matrix weergeven 
van sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen. Daarmee komen de 
algemene kansen en opgaven in beeld.   

Aansluitend gaan we in dit hoofdstuk in op de verschillende aspecten uit 
deze matrix. 

We leggen ook in dit deel de provincie en Arnhem grotendeels op elkaar. 
Daar waar de analyse expliciet de lokale of de regionale overheid betreft, 
geven wij dat aan. 
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 SWOT 
 Sterkte Zwakte 

In
te

rn
 

§ Ruimte en inspirerende omgeving (ook rondom de stad) 

§ Aanwezigheid ArtEZ (continue aanwas van jong talent) 

§ Beeldende-kunsttraditie;  

§ Museum van internationale topkwaliteit: Kröller-Müller Museum 

§ De Sonsbeek manifestaties 

§ Particuliere collecties (Museum MORE, Collectie De Groen) 

§ Georganiseerde atelierverhuur (SLAK) 

§ Relatief groot thuispubliek (ook draagkrachtig) 

§ Ligging ten opzichte van de markt (Duitsland) 

§ Redelijk goed georganiseerde ontwerpsector 

§ Topfuncties beperkt door tijdelijke sluiting Museum Arnhem en 
problemen bij Museum Het Valkhof 

§ Onderbroken keten, geen middenpodium in Arnhem 

§ Het Kröller-Müller Museum werkt relatief geïsoleerd van de regio 

§ Imago van te weinig (internationale) kwaliteit  

§ Nieuwe generatie weinig zichtbaar; oude garde overheerst het beeld 

§ Kunstenaars zijn nauwelijks georganiseerd; beperkte samenwerking  

§ Beperkt geactiveerde markt voor kunst(verkoop), o.a. galeries 

§ Kunstenaars zijn (noodgedwongen) bereid om tegen te lage tarieven 
(of gratis) te werken in ruil voor zichtbaarheid 

§ Nog te weinig interactie met andere sectoren (incl. bedrijven) 

§ Niet inclusief, slechts beperkt tot subcultuur  

§ Onduidelijk profiel van de stad en provincie 

§ Beperkte collectieve communicatie en marketing 

§ Moeizame subsidierelatie met provincie  
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 Kansen Bedreigingen 
Ex

te
rn

 

§ Vernieuwd Museum Arnhem  

§ Internationaal middenpodium  

§ Impulsprogramma (met behulp intendant) 

§ Lokale kwaliteit in de spotlight met manifestaties als Biënnale 
Gelderland en IJsselbiënnale 

§ (Inter)nationale evenementen zoals Sonsbeek of State of Fashion 

§ Promoten beschikbare ruimte als alternatief voor Randstad  

§ Langlopende contracten tijdelijke ateliers, broedplaatsen (Arnhem) 

§ Gerichte en langdurige samenwerking met partijen in Duitse 
grensregio 

§ Aansluiten bij ontwikkeling en toepassing van fair practice code 
(redelijk inkomen voor kunstenaars) 

§ Samen met spelers buiten gevestigde sector (buiten de eigen 
subcultuur) strategie ontwikkelen voor groter bereik en meer 
participatie 

§ Slagkracht en stem door verbindende organisatie te ontwikkelen 

§ Gerichter investeren met subsidies  

§ Met collectieve marketing toename cultuurtoerisme 

§ Te lange afwezigheid of zwak functioneren musea hedendaagse kunst  

§ Negatieve beeldvorming van ‘afwezigheid interessante projecten’ en 
manifestaties 

§ Te weinig nieuwe Nederlandse toptalenten vestigen zich in regio, o.a. 
door te weinig Nederlands toptalent in masteropleiding ArtEZ  

§ Wegtrekken jongere generatie (geen groeikansen hier); versterkt 
door effect negatief extern beeld over aanbod in de regio 

§ Door een te geïsoleerde opstelling van de sector, dreigt 
maatschappelijk en politiek draagvlak sterk te verminderen  

§ Te korte huurperiode van (tijdelijke) atelierruimte (Arnhem) 

§ Te weinig ruimte voor reuring in de binnenstad: gentrificatie 
(Arnhem) 

§ Kunstenaars tegenover overheid (onmin)  
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 De incomplete keten  
Een belangrijke bevinding is dat de keten voor beeldende kunst in de 
provincie niet compleet is. Dit zou van een stad met de omvang van 
Arnhem en als hoofdstad van de provincie wel verwacht mogen worden.  

2.1. Musea  
We constateren dat de regio het al behoorlijk lang moet stellen zonder 
grote, inspirerende musea. Zowel Het Valkhof in Nijmegen als Museum 
Arnhem presenteren al enige tijd (om verschillende redenen) niet of 
nauwelijks tentoonstellingsprogramma’s op het gebied van beeldende 
kunst en vormgeving. Door omstandigheden is de energie van deze 
instellingen al heel lang naar binnen gericht, dat is voelbaar in de 
dynamiek van de sector. De impact van deze situatie en de ogenschijnlijk 
lange termijn dat dit zal duren is groot, zowel voor de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid van het aanbod in Gelderland, als voor de werking van 
de keten in beide steden. Er ontbreekt een cruciale schakel.  

In Nijmegen is die schakel expliciet benoemd: Museum Het Valkhof is 
daar aangesteld als ketenintendant. Die rol, die de hele keten van 
beeldende kunst zou moeten inspireren en versterken, is tot op heden niet 
uit de verf gekomen. Het is een vraag voor de gemeente Nijmegen of juist 
Het Valkhof – met vooral een nadruk op het culturele verleden – de 
hedendaagse kunst onder haar hoede moet nemen.  

 Museum Arnhem  
In Arnhem gloort hoop. Alle spelers zijn er doordrongen van de noodzaak 
dat het museum snel weer opengaat. Maar los van de positieve 
ontwikkelingen die hopelijk gaan komen, moeten we constateren dat ook 
Museum Arnhem de laatste jaren niet meer de voortrekkersrol had die het 
in het verleden wel had, waarbij tegendraadse museumdirecteuren ‘hun’ 
kunstenaars tot grote hoogte hielpen komen. Het museum is, volgens onze 
gesprekspartners, “eerder trendvolger dan tredsetter” geworden. Wij 
interpreteren dit als een kans voor het nieuwe Museum Arnhem: laat u 
horen en geef richting aan!  

Ondanks het feit dat het museum zichzelf de komende jaren op 
verschillende manieren in de stad wil manifesteren, met pop-up 
tentoonstellingen en festivalachtige formules, kan dit niet de functie van 
een museum vervangen. Het zijn eerder interessante additionele 
activiteiten waarvan je zou wensen dat ze ook bij een geopend museum 
plaats zouden vinden.  

De culturele basisvoorzieningen in Arnhem moeten volgens de subsidie-
beschikking met hun faciliteiten, diensten en expertise andere 
cultuurpartijen in de stad ondersteunen. We zien hier dat het tijdelijk 
gesloten Museum Arnhem die rol niet of nauwelijks kan invullen.  

Met het sluiten van Museum Arnhem is een lacune in de keten ontstaan. 
Het grootste en meest bezochte podium voor beeldende kunst van de stad 
is verdwenen. Daarmee boet het profiel van de stad enorm aan 
aantrekkelijkheid in. Ook eroderen samenwerkingen en raakt het publiek 
van de instelling vervreemd.  
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 Het Kröller-Müller Museum in splendid isolation 
Het Kröller-Müller Museum positioneert zich nationaal en internationaal. 
Een verbinding met de omgeving – of met de provincie – zien wij slechts 
zeer mondjesmaat terug. Ook de relatie met het dorp Otterloo (waarin het 
museum formeel ligt) wordt nauwelijks ingevuld. Recent (april 2018) heeft 
het museum een samenwerkingsconvenant gesloten met de gemeente Ede 
om in ieder geval tot en met 2020 de gezamenlijke marketing te versterken 
en programma’s te ontwikkelen voor speciale doelgroepen zoals 
basisschoolleerlingen en ouderen. 

Het museum ligt binnen de hekken van Nationaal Park De Hoge Veluwe en 
is mogelijk mede daardoor een wereld op zichzelf geworden. Al met al is 
het een museum van internationale allure, maar ook tamelijk geïsoleerd 
van de rest van Gelderland en ook van de Gelderse kunstgemeenschap. 
Kunst van wereldniveau in splendid isolation.  

Wij constateren dat er kansen liggen voor een sterkere verbinding van het 
museum met de regio. De stap naar de gemeente Ede is daarvan een 
hoopvolle voorbode.  

 Museum MORE  
We zien dat Museum MORE een bijzondere aanvulling vormt op het 
aanbod in de provincie. De bezoekersaantallen zijn relatief hoog. Het 
museum lijkt echter nauwelijks verbonden met andere spelers in het veld. 
Daar ligt in onze ogen een kans en een opgave.  

Het is goed te bedenken dat Museum MORE zowel een collega-instelling is 
als een mogelijke concurrent voor Museum Arnhem, dat eveneens over een 

belangwekkende collectie modern realisme beschikt. Samenwerking en 
onderlinge afstemming is hier dan ook wenselijk.  

2.2. Manifestaties, festivals 
 Sonsbeek en State of Fashion  

Dit zijn evenementen die de stad (inter)nationaal op de kaart zetten. Ze 
beschikken over grote netwerken en mobiliseren creativiteit. Ze brengen 
nieuwe perspectieven in. Ze leggen verbindingen met de sector beeldende 
kunst en vormgeving, de opleidingen en de stad en koppelen deze 
vervolgens weer aan hun nationale en internationale netwerken. Deze 
manifestaties dragen bij aan de dynamiek van de sector.  

State of Fashion borduurt voort op de ervaringen en reputatie van de Mode 
Biënnale, maar is in bijna alle opzichten nieuw. Het evenement zal zichzelf 
dan ook nog moeten bewijzen als het landelijke evenement met internatio-
nale uitstraling waar het gaat om de toekomstverkenning van de mode.  

 Biënnale Gelderland en FDFA 
Beide evenementen hebben naar onze mening de potentie om de komende 
jaren door te ontwikkelen en groeien. Daarbij geldt wel voor beide 
evenementen dat zij een goede verhouding moeten weten te vinden tot de 
grotere broer en zus Sonsbeek en State of Fashion. Daarbij kan die focus 
leidend zijn; Sonsbeek en State of Fashion richten zich op het 
internationale veld en Biënnale Gelderland en FDFA richten zich meer op 
het nationale veld.  

Met een dergelijke veldverdeling kunnen Biënnale Gelderland en FDFA 
mogelijk een belangrijke rol spelen in het dichten van het gat dat ontstaat 
in de jaren dat er geen Sonsbeek en geen State of Fashion is.  
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 De IJsselbiënnale 
De IJsselbiënnale biedt een platform voor nieuwe verbindingen, tussen 
bewoners en kunstenaars, tussen bezoekers en het landschap, tussen 
kunstenaars onderling maar ook tussen kunstenaars, waterschappen, 
bedrijven en overheid. Deze werkwijze wordt bijzonder gewaardeerd en 
biedt kansen voor nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en 
betrokkenheid van kunstenaars bij bredere maatschappelijke opgaven, 
zoals vraagstukken rondom ruimtelijke ontwikkeling en 
gebiedsontwikkeling.  

Wij zien het als opgave voor de toekomst te zorgen dat lokaal draagvlak en 
participatie van lokale initiatieven verenigd kan worden met de benodigde 
kwaliteit, om zo onder andere ook de internationale bezoekers te trekken.  

2.3. Weinig galeries  
Het valt ons op dat er ondanks het draagkrachtige publiek en een nabij 
gelegen levendige kunstkoopmarkt in Duitsland, geen sprake is van een 
bloeiende kunsthandel in Arnhem en/of de provincie. Er is nauwelijks 
sprake van commerciële dynamiek. Overigens zijn galeries niet alleen van 
belang voor het stimuleren van de markt (en inkomsten voor kunstenaars), 
ze leveren doorgaans ook een belangrijke bijdrage aan de positionering en 
zichtbaarheid van kunstenaars en het mobiliseren van een (inter)nationaal 
netwerk naar de stad.  

2.4. Ateliers en SLAK  
SLAK stelt weinig kwaliteitseisen aan de aspirant huurders. Onze conclusie 
is dat mede daardoor het aantal huurders en de wachtlijst zo groot is. Heel 

veel mensen zijn, volgens SLAK, kunstenaar of werkzaam in de creatieve 
industrie.  

Er is een luide roep om werk- en presentatieruimte die van een hele grote 
en diverse groep afkomstig is: professionals en amateurs, toppers en 
stoppers. En bovendien lang ook niet allemaal werkzaam in de creatieve 
sector.  

De financiering vanuit de overheid via SLAK wordt vooral breed ingezet en 
er wordt niet gefocust op bijvoorbeeld het faciliteren van exclusief starters 
en toptalent.   

 Atelierruimte in Arnhem 
We constateren dat SLAK er niet in slaagt om ateliers en werkplaatsen 
juist voor de binnenstad te behouden. Het is de organisatie onvoldoende 
gelukt om overheid en andere stakeholders te bewegen om juist hier 
ruimte voor creativiteit te maken of te behouden.     

We komen vaak de klacht tegen dat, zo gauw een gebied uitontwikkeld is, 
de ruimte voor de kunstenaars verdwijnt. Hierin onderscheidt Arnhem 
zich overigens niet van andere steden. Het is het proces van gentrification.   

Ondanks deze krapte heeft Arnhem wel een troef. De ateliers zijn met 
name voor startende kunstenaars in vergelijking tot werkruimte in de 
Randstad nog heel betaalbaar. En zoals de ervaring uitwijst, de huurprijs is 
een belangrijke reden voor alumni van ArtEZ om in Arnhem te blijven en 
voor kunstenaars uit het land om zich in Arnhem te vestigen.  

Deze troef zou nog veel beter uitgespeeld kunnen worden. Vooral de druk 
op Amsterdam is groot. Nu Utrecht ook vol raakt is Arnhem een van de 
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alternatieven. Arnhem zou zich in die zin intensiever met de hoofdstad 
moeten verbinden. 

SLAK hanteert geen scherpe kwaliteitseis aan de gegadigden uit de 
creatieve industrie. In de panden wordt gewoond en gewerkt door een 
groep met een heel sterk variërend kwaliteitsniveau.  

De bijdrage van de gemeente (€ 190.000) is derhalve gericht op het in de 
breedte faciliteren van woon-, werk- en presentatieruimte. Of je nu 
internationale top bent of dat je lokaal aan de weg probeert te timmeren, 
iedereen met de juiste papieren is welkom. 

SLAK stelt zich vooral pragmatisch op en is met haar verhuurstrategie niet 
expliciet gericht op het vergroten of ontwikkelen van kwaliteit in de sector.   

  

2.5. Onderwijs 
 ArtEZ 

De aanwezigheid van de kunstopleiding ArtEZ geeft een belangrijke impuls 
aan het creatieve klimaat van de stad. Met name de opleidingen Fine Arts 
(BEAR) en Fashion Design zijn van invloed op het terrein van de 
beeldende kunst en vormgeving. De komst van zowel docenten als 
studenten naar de stad brengt dynamiek tot stand.  

ArtEZ benoemt het aangaan van verbindingen met de stad als een 
belangrijk streven. Studenten moeten uit hun eigen bubbel komen en zich 
verhouden tot de stad waarin ze wonen en werken. Tegelijkertijd wil de 
opleiding een veilige leeromgeving bieden, waarin studenten zich in de 

beslotenheid van de school kunnen ontwikkelen. Deze tegenstelling van 
beslotenheid en verbinding levert ook spanning op en die is voelbaar in de 
wijze waarin de opleiding zich tot de stad verhoudt. ArtEZ wordt toch door 
velen ervaren als een relatief gesloten bastion, dat zich slechts zo nu en 
dan voor samenwerking openstelt. Ook samenwerking met andere 
onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) vindt 
nauwelijks plaats.  

 Relatie kunstsector met het onderwijs 
De kleinere instellingen en de individuele kunstenaars zijn veel minder 
aangehaakt. Uit de enquête die Blueyard onder betrokkenen heeft 
gehouden wordt de verbinding met het onderwijs niet als een van de meest 
belangrijke thema’s aangemerkt. Er is dus nog werk aan de winkel om ook 
het publiek van de toekomst te betrekken. 

2.6. Kunst in de openbare ruimte 
Zowel in de provincie als in Arnhem wordt geïnvesteerd in kunst in de 
openbare ruimte. Aandachtspunt hierbij is nog wel het beschikbaar maken 
en houden van budgetten voor onderhoud aan de kunstwerken, zodat deze 
aantrekkelijk blijven.   

2.7. Consequenties van het ontbrekende midden 
Los van de aanwezigheid van Extrapool in Nijmegen, is het ‘middengebied’ 
van presentatie-instellingen in Gelderland zwak of niet ingevuld. In 
Overijssel is Kunstenaars Vereniging Diepenheim actief. Maar de 
verbinding met en betekenis voor Gelderland is niet sterk ontwikkeld.  
Mede door het ontbreken van een hoogwaardige en internationaal 
georiënteerde presentatie-instelling in Arnhem, mist de sector in regio als 
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geheel een wezenlijk kanaal om aan te sluiten op nationale en internatio-
nale culturele en kunstnetwerken. Juist voor jonge makers is de schakel 
naar de internationale (kunst-)wereld cruciaal. Omdat deze in Gelderland 
goeddeels ontbreekt, trekken veel talenten weg naar steden en regio’s die 
wél die internationale aansluiting bieden.   

De verbinding met ‘het internationale’ wordt wel met evenementen tot 
stand gebracht, zoals de Sonsbeek Manifestaties. Maar die zijn eens in de 
vier jaar en kunnen het kunstklimaat als zodanig niet permanent 
ondersteunen.  

Vrijwel alle gesprekspartners zijn het erover eens: in Arnhem ontbreekt 
een middenpodium. De kunstopleidingen zijn sterk aanwezig, ook is er de 
nodige ruimte voor de eerste stappen na de opleiding, er is een aantal 
galeries en kunstenaarsinitiatieven – en dan is er een niet ingevuld 
‘middengebied’ – om vervolgens aan te komen bij de grotere musea. 

 Een middenpodium  
Met middenpodium bedoelen we een presentatie-instelling gericht op 
onderzoek en ontwikkeling van actuele beeldende kunst en vormgeving. 
Een presentatie-instelling heeft geen collectie, maar presenteert de 
verbeelding van dat wat nu speelt – of wat morgen gaat spelen. Presen-

tatie-instellingen die het rijk subsidieert, opereren allen internationaal.  

Een middenpodium is een schakel naar de top; naar groei en ontwikkeling. 
Wanneer die schakel ontbreekt, dan is de hele keten van ontwikkeling in 
het geding. Maar een middenpodium is veel meer dan een schakel naar de 
top. Het is in hoge mate ook de inhoudelijke spil die beweging brengt in 
het kunstklimaat; die het discours voedt; die al vragen stellend impulsen, 
kwaliteit en uitstraling geeft aan de beeldende kunst in een stad of regio. 
Een aantal voorbeelden van middenpodia geven we als benchmark in een 
bijlage ter overweging.  
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 Betekenissen van een middenpodium  
De aanwezigheid van een middenpodium brengt een serie betekenissen 
met zich mee. Belangrijke betekenissen zijn o.a.: 

§ Ontwikkeling van kunst en creativiteit; kwaliteitsimpuls 

§ Verkenning van de toekomst, verbeelding, innovatie 

§ Verbinding tussen lokaal en nationaal / internationaal 

§ Uitstroom van talent naar topposities binnen en buiten sector regio 

§ Aanscherpen van de geesten in de regio 

§ Prikkel voor democratie, burgerschap: “Durf te bevragen!”   

§ Invulling van (internationaal) profiel van een creatieve, innovatieve 
regio 

En deze spil ontbreekt in Arnhem, de stad waar wel een kunstvakopleiding 
is, waar ook kunstenaarsinitiatieven en werkplaatsen zijn en waar straks 
ook weer een sterk museum is.  

 Ontbrekende schakel 
Er ontbreekt dus echt een schakel. Een internationaal podium met 
internationale netwerken en een internationale kwaliteit. Door het 
ontbreken van zo’n sterk middenpodium of internationale presentatie-
instelling in de regio, ontbreekt ook een belangrijke schakel in de 
beeldende-kunstketen. Dat betekent dat juist in dit middengebied 
kunstenaar hun heil elders moeten zoeken: Amsterdam, Rotterdam, 
Eindhoven (MU), maar ook in Duitsland en elders in de wereld. Dat 
betekent dat creatief talent de provincie en de stad verlaat. En daarbij is 
het nog maar de vraag of het ooit nog terugkomt.  

Behalve dat de het talent vertrekt, zien we ook een andere belangrijke 
consequentie: verlies aan een dynamisch cultureel klimaat; aan lef en durf; 
verlies aan imago van vernieuwers. Juist een middenpodium kan 
spraakmakend, controversieel en grensverleggend zijn. Dat straalt af op de 
kunstsector, maar ook op de regio als geheel.   

 
Een aantal betekenissen van een ‘middenpodium’ 
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 Op zoek naar kwaliteit  
3.1. De herontdekking van de eigen kwaliteiten 
Wie opgeteld de sterke en zwakke kanten van de beeldende kunst en 
vormgeving in Arnhem en Gelderland overziet, komt al snel in de 
verleiding om een eenvoudige conclusie te trekken: “Het is niet meer wat 
het ooit geweest is.” Vrijwel alle gesprekspartners bevestigen dit beeld. Op 
een paar uitzonderingen na, ontbeert de regio, volgens hen, kwaliteit, 
dynamiek, internationale top, grensverleggers, richtinggevers, en noem 
maar op.  

Dat is de eenvoudige analyse. Ernstig en zorgelijk, en in zekere zin ook nog 
waar, maar te eenvoudig. Wie dieper kijkt, en dat hebben wij proberen te 
doen, ziet onder dit doembeeld ook een andere wereld verborgen liggen.  

 Het zicht op kwaliteit 
De meeste experts van buiten en andere ingewijden zijn het erover eens 
dat er in de regio slechts enkele internationaal herkende en erkende talen-
ten aan het werk zijn: dezelfde 5 tot hooguit 10 namen krijgen wij steeds te 
horen. Het is waarschijnlijk dat dit inderdaad iets zegt over de als zodanig 
herkende en erkende kwaliteit in de regio, maar het kan tegelijkertijd ook 
iets zeggen over het zicht op die kwaliteit. En juist aan zichtbaarheid en het 
zicht op kwaliteit ontbreekt het in deze regio. 

In het licht van die beperkte zichtbaarheid is een logische redenatie dat, 
door het ontbreken van een goede infrastructuur van presentatie-
instellingen / musea, de kwaliteit die aanwezig is moeite heeft om zich in 

de kijker te spelen; om het internationale podium te beklimmen. Want 
zo’n podium is er domweg niet! Simpel gezegd: als je kwaliteit niet toont, 
komt kwaliteit ook niet in beeld. En daarbij speelt bovendien dat bij het 
tonen of exposeren van kunst en vormgeving ook een proces hoort waarbij 
makers zich, gesteund door het betreffende presentatiepodium, verder 
ontwikkelen en zich verbinden met internationale netwerken. In een situ-
atie waar het podium zelf ontbreekt, en ook de ondersteuning voor ontwik-
keling grotendeels afwezig is, kan je ook bijna niet anders verwachten dat 
kwaliteit (en alle variaties daarop) zich niet heeft kunnen manifesteren.   

Een tweede aspect dat de gebrekkige zichtbaarheid van kwaliteit in de 
hand speelt, is dat de zowel in de stad, als in de provincie, de 
communicatie over kunst en cultuur opvallend weinig is ontwikkeld. Het 
slechts beperkt communiceren over kwaliteiten die er zijn, helpt ook niet 
mee om die kwaliteiten in de spotlights te zetten. 

Een derde reden voor het idee van beperkte aanwezigheid van kwaliteit is 
veel moelijker grijpbaar, maar wel van wezenlijk belang om in de analyse 
mee te nemen. Het gaat hier om de invulling van het begrip kwaliteit zelf. 
Dat begrip werd (en wordt) voor een belangrijk deel geladen door wat de 
dominante groep van (internationale) critici en curatoren ervan maakt. Zij 
bepalen wat en vogue is, zij bepalen de waarde van de werken en de 
ranking van de kunstenaars en zijn sterk verweven met de internationale 
kunsthandel. Net als in de fashion zijn het een paar iconen die koers 
bepalen. Nationaal, regionaal en zelfs lokaal wordt ‘de mondiale goede 
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smaak’ van de voorhoede overgenomen. Het geeft lokale kunstorganisaties 
houvast en minstens zo belangrijk: het geeft de zekerheid dat je er niet gek 
ver naast zit met je keuzes.   

Wij achten het heel wel mogelijk dat in de Gelderse regio en Arnhem kwa-
liteiten aanwezig waren (en zijn) die door deze ‘culturele mondialisering 
van de goede smaak’ niet herkend, of beter, niet erkend werden. De 
kwakkelende regionale podia misten de power en mogelijk ook de durf om 
de lokale talenten wel te herkennen en te erkennen en vervolgens groot te 
maken en aan de wereld te tonen. 

Het goede nieuws is volgens Blueyard, dat er een verschuiving gaande lijkt 
wat betreft het oordelen over kunst. Er ontstaat een tegenbeweging, die 
juist meer de lokale en regionale kwaliteiten opzoekt. Tegelijkertijd lijkt 
ook de über-conceptuele kunst van de ‘uitverkoren happy few’ op zijn 
retour. En dat schept ruimte voor andere kwaliteiten, bijvoorbeeld de 
kwaliteit van de nieuwe ambachtelijkheid, de kwaliteit van het maken.  

We concluderen dat opgeteld veel van de opgaven waarmee de sector, stad 
en regio te maken hebben, in de kern neerkomen op het hervinden van de 
kwaliteit.  
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 Samenwerking 
Samenwerking is in. Althans, in cultuurbeleid is samenwerking in. Zonder 
al te scherp te definiëren wat ermee bedoeld wordt, zien we overal in het 
land bij de verschillende overheden de roep om samenwerking terug in 
beleidsteksten en convenanten. Deels is dat begrijpelijk en positief, maar 
er zijn de nodige vraagtekens bij te plaatsen.  

‘Samenwerking’ is er in vele smaken en vormen. Wij behandelen kort vier 
vormen die relevant zijn voor de beeldende kunst en vormgeving in de 
regio en stad:  

1. Regionale samenwerking 
2. Internationale samenwerking 
3. Samenwerking binnen de sector  
4. Samenwerking tussen sectoren (kunsten – bedrijfsleven – 

overheid – wetenschap) 

4.1. Regionale samenwerking 
De Raad voor Cultuur zette in op regionale culturele profielen en zelfs op 
een Regionale Culturele Infrastructuur (RIS)6. Mede op basis van het 
enthousiasme van de Raad voor Cultuur voor de regiobenadering, zijn 
regiopartners overal in het land aan de slag gegaan om een antwoord te 
formuleren op deze ontwikkelingen. Zo ook in de regio Oost en in de regio 
Arnhem-Nijmegen. Er hangen namelijk toekomstige extra rijksmiddelen 
boven de markt, zo is het gevoel.  

Ondertussen is gebleken dat minister Engelshoven (OCW) het advies van 
de Raad voor Cultuur niet overneemt. Er komt geen regionale basisinfra-
structuur (RIS). Daarover zegt de minister in haar cultuurbrief Cultuur in 
een open samenleving: 'Ik ben de afgelopen tijd veel in het land geweest. 
Ik heb gemerkt dat niemand zit te wachten op een grote stelselherziening. 
Waar wel behoefte aan is, is een betere samenwerking met de stedelijke 

Niet altijd positief 
Het is goed te bedenken dat de roep om samenwerking binnen de 
cultuur vooral is ontstaan ten tijde van de recente bezuinigingen. 
Samenwerking zou, net als cultureel ondernemerschap, de sector meer 
kunnen laten doen met minder overheidsgeld. In theorie klopt die 
redenering, maar in de praktijk blijkt dat vaak anders te liggen. 
Samenwerking biedt slechts in bepaalde gevallen een meerwaarde, en 
dus lang niet altijd. Samenwerking kan ontwikkelingen juist ook 
remmen. Je moet dan immers consensus bereiken, met alle 
samenwerkingspartners; je moet afstemmen, op elkaars interne 
besluitvorming wachten; je moet dealen met issues van je partners, 
enzovoorts. Soms is het echt beter om dingen alleen of in klein verband 
te realiseren.  
 
Een en ander neemt niet weg dat samenwerken in de kunstensector in 
bepaalde gevallen ook grote voordelen heeft en kansen biedt.  
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regio's. Ik ga dit jaar met hen praten om te kijken waar we elkaar kunnen 
versterken’7.         

De minister wil wel dat regio’s regioprofielen gaan opstellen. Van juni tot 
en met november moeten andere overheden (‘de regio’s’) met het culturele 
veld profielen opstellen. In 2019 gaat het Rijk vervolgens ‘participeren in 
proeftuinen die voortkomen uit de profielen’. Wat hiermee precies wordt 
bedoeld en wat die proeftuinen gaan opleveren, is onduidelijk8. 

 Arnhem – Nijmegen 
Eind 2016 hebben de gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen en provincie 
Gelderland het voortouw genomen en een tienjarig bestuursakkoord 
gesloten met een “rollende Investeringsagenda”. De krachten zijn 
gebundeld om de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio 
Arnhem-Nijmegen verder te versterken. De drie overheden willen deze 
Investeringsagenda samen uitbouwen met de regiogemeenten, The 
Economic Board en andere partners.  

Mede in het licht van deze samenwerking en aansluitend op het advies van 
de Raad voor Cultuur, deed adviesbureau LAgroup in 2017 onderzoek naar 
mogelijke samenwerking op het terrein van Kunst en Cultuur9 in deze 
regio. Ook begeleide dit bureau samen met het bureau Vormforensen op 
de ontwikkeling van een ‘cultureel profiel’ voor de regio. Wij hebben dit 
profiel bij het opeveren van dit rapport nog niet kunnen inzien. 

In het onderzoek van LAgroup ‘Culturele samenwerking in de stedelijke 
regio Arnhem Nijmegen’ richten de gepresenteerde feiten, verwachtingen 
en kansen op samenwerking zich vrijwel zonder uitzondering op de 
podiumkunsten en evenementen.  Beeldende kunst en vormgeving komen 

nagenoeg niet voor in het rapport. Dat is geen fout van het rapport, maar 
het zegt ons wel iets belangrijks over de ‘aanwezigheid’ van de sector in de 
regio. Het kan betekenen dat beeldende kunst er wel is, maar door de 
gebrekkige organisatiegraad niet (collectief) van zich laat horen en dus 
onder de radar blijven. Het kan ook letterlijk betekenen dat er letterlijk 
slechts weinig beeldende kunstprojecten zijn. Hoe het ook zij, ten opzichte 
van het totale cultuuraanbod speelt in Gelderland beeldende kunst een 
relatief marginale rol.   

LAgroup concludeert verder dat de steden elkaar goed aanvullen wat 
betreft culturele profilering. Arnhem is vooral een makersstad, terwijl 
Nijmegen vooral uitblinkt in het hebben van podia (festivals). Ook wij zien 
de twee steden als complementair. Tegelijkertijd zien we misschien juist 
wel daardoor – zeker op beeldende-kunstgebied – weinig tot geen 
expliciete samenwerkingsvormen tussen de twee steden. 

 Geen stadsgrens-overschrijdend-gedrag  
LAgroup constateert dat er goede redenen zijn voor de steden om samen te 
werken en gezamenlijk cultuurbeleid te ontwikkelen. LAgroup onder-
streept de kansen die er liggen in het bereiken van meer publiek uit de 
wederzijdse steden. Op dit moment komt bijvoorbeeld maar 3 procent van 
de cultuurbezoekers aan Nijmegen uit het nabijgelegen Arnhem. Wij zien 
die beweging overal in het land: stedelingen gaan niet gauw op bezoek 
elders. Alleen voor grootschalige en unieke events verlaten ze hun stad.  

En daarin ligt bij Blueyard meteen ook een aarzeling wat betreft de 
samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen. Want behalve dat de meeste 
instellingen elkaar niet echt opzoeken, is vooral het publiek niet geneigd de 
andere stad te bezoeken. We raden beleidsmakers dan ook aan geen hoge 



 

 
 

49 Beeld van de kunst 
 

verwachtingen te koesteren waar het gaat om het delen van voorzieningen 
en publiek. Wij verwachten niet dat de bewoners van Arnhem en Nijmegen 
plotseling een heel ander ‘stadsgrens-overschrijdend-gedrag’ gaan 
vertonen dan de stadsbewoners elders in het land. Er blijven, om het zo te 
zeggen, twee rivieren tussen liggen.   

 Succesvoorwaarden voor samenwerking 
Voor de samenwerking tussen Arnhemse en Nijmeegse cultuurpartijen (en 
overheden) stelt LAgroup terecht een aantal cruciale vragen op die met ‘ja’ 
beantwoord dienen te worden, wil de samenwerking van de grond komen10  

1. Zijn de betrokken instellingen (intrinsiek) gemotiveerd om te 
investeren in de beoogde samenwerking? 

2. Is de What’s in it for me? vraag positief beantwoord? 
3. Zijn de voordelen voor het publiek aanwezig en inzichtelijk? 
4. Is de reisbereidheid van het publiek te beïnvloeden zodat ze verder 

en vaker gaan reizen? 
5. Is er sprake van meerwaarde voor de bezoeker uit Nederland en 

Duitsland? 
6. Zijn de (tussentijdse)doelstellingen duidelijk en haalbaar? 

Blueyard moet concluderen dat wat betreft de beeldende kunst en 
vormgeving in vrijwel alle gevallen het antwoord op boven gestelde vragen 
‘nee’ zal zijn. Mogelijke uitzondering is de Biënnale Gelderland, maar dat 
is dan ook reeds opgesteld als een fenomeen dat om beurten in en door 
Nijmegen en Arnhem wordt gerealiseerd en daarmee òf een Nijmeegs òf 
een Arnhems evenement wordt.  

We zien wel dat er contacten zijn tussen Platform Beeldende Kunst 
Arnhem en hun counterparts in Nijmegen. Maar dat is eerder een 
collegiaal overleg dan echt samen BKV-projecten ontwikkelen.  

Geen van onze gesprekspartners geeft aan dat samenwerking tussen 
partijen uit beide steden cruciaal is voor het beeldende-kunstklimaat in de 
regio. De meeste partijen zien het nut en voordeel er niet van in.  

 Oost-Nederland 
Eerder dan het onderzoek naar de culturele samenwerking in de regio 
Arnhem-Nijmegen is in 2015 Cultuurmanifest Oost-Nederland opgesteld.11 
Dit manifest resulteerde in 2017 in de ondertekening van een cultuur-
convenant, ondertekend door het ministerie van OCW, de provincies 
Gelderland en Overijssel en de acht steden Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, 
Ede, Deventer, Zwolle, Hengelo en Enschede. De overheden zien het 
convenant als een impuls voor de culturele infrastructuur in Oost-
Nederland. Men zet daarbij in op talentontwikkeling, nieuwe vormen van 
kunst en cultuur. Het convenant moet ertoe leiden dat cultuurbeleid 
onderling wordt afgestemd. De convenantspartners willen voor de periode 
vanaf 2021 op basis van gedeelde uitganspunten tot nieuw cultuurbeleid 
komen.  

De convenantspartners uit Oost-Nederland stellen dat dit landsdeel “de 
R&D-afdeling is voor kunst en cultuur in Nederland.” Dat is een stevige 
stelling. En we weten niet of er echt realiteitszin uitspreekt, maar wat er in 
ieder geval wel uit spreekt is ambitie.  
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Oost-Nederland wil inzetten op talentontwik-
keling. Het wil de “kraamkamer” zijn voor 
kunst. De R&D-afdeling van kunst en cultuur in 
Nederland. Met een focus op onderzoek, 
experiment, vernieuwing.  

Wat bij deze R&D-ambitie opvalt is dat het wat betreft Oost-Nederland in 
de praktijk voornamelijk gaat om podiumkunsten en enigszins over cultu-
reel erfgoed (restauratie, ambacht, cultuurhistorie, etc). Beeldende kunst 
en vormgeving komen amper aan bod (op het door het rijk gesubsidieerde 
Kröller-Müller Museum na). Dat heeft te maken met de beperkte 
organisatiegraad binnen de sector beeldende kunst en vormgeving.  

Wat vervolgens frappant is, is dat wij juist vaststellen dat onderzoek, 
experiment en vernieuwing achterblijven binnen de beeldende-
kunstsector in Gelderland. Veel gesprekspartners wijzen op het weinig 
vernieuwende - en het “binnen de lijntjes”-karakter van de Gelderse 
beeldende-kunstensector. Mode vormt hierop overigens een uitzondering.  

4.2. Internationale samenwerking: Duitse buren 
Gelderland grenst voor een belangrijk deel aan Duitsland. In de Duitse 
buurregio wonen veel (potentiële) kunstliefhebbers, kopers en 
kunstenaars. Het valt dan ook des te meer op dat er met betrekking tot 
beeldende kunst en vormgeving zo beperkt wordt samengewerkt met de 
buren.  

Wij zijn geen plannen of beleid tegengekomen waarin expliciet de relatie 
en/of samenwerking met de Duitsers een speerpunt is. Uit 

publieksonderzoek blijkt dat de internationale cultuurtoerist voor 
grootschalige en unieke, kwalitatief hoogwaardige evenementen bereid is 
om te reizen. En omdat dit reizen relatief kort is, ligt in Duitsland een 
potentiële markt voor dergelijke events.  

Vooral de jonge makers geven aan dat ze graag in Duitsland werken. 
Jongere makers pleiten in dat licht voor art residencies over en weer. Een 
atelier/woning om een periode te werken en te ontwikkelen. En ook om ‘in 
beeld te komen’ op de Duitse markt. Enkelen van hen refereren aan een 
succesvolle uitwisseling met Schloss Ringenberg. Volgens de 
gesprekspartners is de markt voor kunst in Duitsland namelijk veel 
gunstiger. Het potentieel aan kunstkopers is er veel groter. Bovendien, zo 
is de indruk, heeft (beeldende) kunst in Duitsland een hogere status dan in 
Nederland. Politici in Duitsland spreken zich openlijk uit voor cultuur.   

 

4.3. Samenwerking binnen de sector  
Kunstenaars en vormgevers zijn van nature meestal eenlingen. Maar toch, 
zo geven de gesprekspartners aan, bestaat er een behoefte om onderling op 

Doelstelling Rijksoverheid 

De rijksoverheid heeft in het Internationaal Cultuurbeleid 2017-2020 
een aantal doelstellingen geformuleerd. De eerste doelstelling koppelt 
de “internationale uitwisseling” aan een “groei van kwaliteit”. Juist ook 
voor de Gelderse regio kan die uitwisseling een belangrijke (en zo 
gewenste) kwaliteitsimpuls met zich meebrengen.  
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een of andere manier verbonden te zijn, georganiseerd. “Je staat er dan 
niet alleen voor.”  

Een vorm van ‘er niet alleen voor staan’ kwam tot 2010 tot uitdrukking in 
de Centra voor Beeldende Kunst (CBK). Maar, zoals ook op veel plekken 
elders in het land, besloot de provincie Gelderland de financiering hiervan 
stop te zetten, waardoor in 2010 veel CBK's in die provincie werden 
opgeheven, waaronder die in Tiel en Arnhem.  

In het verleden kwam die gewenste bundeling van krachten in Gelderland 
onder andere tot uiting in de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars (GBK). 
Maar ook die is in 2017 opgeven.  

Blueyard heeft geen gedetailleerd onderzoek gedaan naar de achtergrond 
van de opheffing van de eerdere platforms. Van verschillende kanten 
horen we echter verschillende ervaringen. Positieve en negatieve. Wat 
overblijft is dat vooral de wat oudere generatie kunstenaars zich sterk 
verbonden voelde met de CBK en GBK. Jongere generaties ervaren de 
opheffing niet als een ernstig verlies.  

Maar zowel jongere als oudere generaties van kunstenaars blijven een 
behoefte voelen om zich op een bepaalde manier onderling te verbinden; te 
organiseren. Dan kunnen ze ook gemakkelijker in gesprek met de overheid 
(vinden de kunstenaars). Ze hebben ook behoefte aan een 
vanzelfsprekende plek om elkaar te treffen en kennis en ervaring te delen. 
Daarnaast bestaat er soms behoefte aan praktisch advies en 
ondersteuning.  Bijvoorbeeld bij het organiseren van projecten en doen 
van (subsidie)aanvragen.  

Voor de jongere generatie is samenwerking met andere kunstenaars een 
opportunistische vanzelfsprekendheid. Dat doen ze als het ze uitkomt. Ze 
zien niet wat een intermediair hierin kan toevoegen. “We weten ze zelf wel 
te vinden.”  

 Duizenddingen doekje Plaatsmaken en BKA 
In Arnhem is er steeds één organisatie waar alle gesprekspartners met 
respect naar wijzen als het om beeldende kunst en vormgevings-kwesties 
gaat en om samenwerken; deze organisatie is Plaatsmaken. Uit onze 
rondgang houden wij de indruk over dat Plaatsmaken – en dan met name 
creatieve duizendpoot July Ligtenberg – veel van de uitdagingen in de stad 
aanpakt en de nodige verbindingen legt. De organisatie lijkt soms op een 
duizenddingendoekje dat alle problemen die er spelen mag opdweilen en 
in kansen mag omzetten. 

De superactieve positie van Plaatsmaken is aan de ene kant lovenswaardig, 
maar aan de andere kant gevaarlijk, want met de weinig beschikbare 
middelen is de organisatie niet op de veelheid van taken en 
verantwoordelijkheden toegerust, ondanks de passie en professionaliteit. 
Bij het ontbreken van een stevigere organisatie of constructie neemt 
Plaatsmaken nog steeds deze duizend dingen op zich.  

Een van de zaken die Plaatsmaken faciliteert is het Platform Beeldende 
Kunst Arnhem (zie volgende pagina). 
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 Onzichtbaarheid van de sector in het openbare debat 
Het ontbreekt de beeldende kunst aan een partij, die op structurele basis 
en breed gedragen namens en voor de sector spreekt. Dit betreft een geluid 
richting politiek en bestuurders, beleidsmakers en collega culturele 
instellingen. Met het wegvallen van de Gemeenschap Beeldend 
Kunstenaars (met kunstenaars uit héél Gelderland) is op dit vlak een 
lacune ontstaan. Op ad hoc-basis organiseert men zich wel, met name om 
een tegengeluid te laten horen. Daarbij is het vertrekpunt vaak onvrede, 
een moeilijke basis voor een constructief gesprek. We constateren een 
gemis aan een structurele gesprekspartner voor beeldende kunst, die zowel 
een kritisch geluid laat horen, maar ook meedenkt in kansen, een lobby 
voert om deze te verzilveren en die een brede achterban kan mobiliseren.  

4.4. Samenwerking met andere sectoren 
Sinds de percentageregelingen nog nauwelijks worden toegepast (de 
gemeente Arnhem bv is nauwelijks nog zelf opdrachtgever voor niet-
culturele bouwprojecten), is ook het opdrachtgeverschap verschraald. Er 
liggen echter nog veel onbenutte kansen voor samenwerking van beeldend 
kunstenaars met andere maatschappelijke domeinen. Met name bij 
innovatie- en ontwerpvraagstukken kunnen beeldend kunstenaars vanuit 
hun creativiteit veel expertise toevoegen. Gemeenten vormen potentiële 
nieuwe opdrachtgevers bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van 
omgevingsvisies, maar ook bedrijfsleven, onderwijs of zorginstellingen 
zoeken naar creativiteit in hun opgaven.  

Samenwerking met andere sectoren genereert opdrachten die aanvullend 
of versterkend zijn op het autonome werk van kunstenaars en vormgevers. 
Dit vraagt flexibiliteit van makers en de bereidheid om ook te creëren in 

Platform Beeldende Kunst Arnhem 
 
Platform Beeldende Kunst Arnhem PBKA heeft in Arnhem ten dele de 
rol van een kunstenaarsvereniging kunnen oppakken. Het Platform 
beschikt daarvoor over onvoldoende middelen: € 20.000 per jaar.  
 
BKA is gestart vanuit een overleg van één tot tweekeer per jaar tussen 
kunstenaars en beleidsmakers. Dit overleg is door de gemeente 
Arnhem in 2012 gevraagd om de rol van verbindend platform in te 
vullen. Als spreekbuis naar en meedenker met de gemeente.  
 
BKA ontvangt subsidie voor: 
• 2 x netwerkbijeenkomsten voor BK-instellingen in Gelderland. 

Verdiepen en kennismaken, rondom korte presentaties of thema’s.  
• 1 x een gezamenlijke publieksactiviteit organiseren (invulling 

programmering voor beeldende kunst tijdens UITnacht en PR 
verzorgen voor dit programma). 

Uit bevlogenheid doen de mensen achter BKA echter veel meer, zoals: 
• Periodiek nieuwsbrieven verzenden 
• Acties naar de politiek – bijvoorbeeld speeddates met raadsleden 
• Excursies met kunstenaars door de provincie, om breder dan alleen 

in het Arnhemse te kijken. Dit onderdeel is een programma wat 
zichzelf financiert. Deelnemers betalen voor de onkosten. 
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samenspraak met anderen, buiten de besloten muren van het atelier. Dit is 
niet alle makers gegeven en we constateren dat jonge makers deze 
verbindingen makkelijker aangaan dan de oudere makers. De oudere 
generatie is opgegroeid in een tijd dat zij vanzelfsprekend ondersteund 
werden met regelingen als de BKR die volledig op het autonome 
kunstenaarschap gericht waren.  

 OPA 
Een initiatief dat een verbindende rol vervult is het Ontwerp Platform 
Arnhem (OPA). Het platform staat open voor vrijwel alles en iedereen die 
zich verbonden voelt met cultuur en de creatieve uitdagingen die er liggen. 
Van ontwerper tot beleidsmaker en van notaris tot student, van bedrijf tot 
hogeschool. OPA wil vooral netwerk bieden; kans op verbinding, 
uitwisseling, inspiratie. Om de verbindingen te realiseren organiseert OPA 
regelmatig podiumactiviteiten. Deze activiteiten kunnen verschillende 
vormen aannemen: van kleinschalige presentaties en debatten, tot grote 
publieksmanifestaties of online-, boek- en krantenpublicaties. Het 
presenteren van creatieve (ontwerp)talenten staat voorop.   

OPA wordt regelmatig ondersteund door de het (rijks) Fonds Creatieve 
Industrie, wat een signaal is voor kwaliteit en belang. Ook de provincie 
ondersteunt de projecten regelmatig. De gemeente Arnhem subsidieert 
OPA structureel.  

 Kunst werkt 
Voor een individuele kunstenaar is het haast ondoenlijk om zicht te krijgen 
op waar de kansen voor samenwerking liggen en om andere sectoren 
binnen te komen. Een infrastructuur zoals die van Kunst Werkt (onder de 

vlag van Cultuurmij Oost) is een belangrijke randvoorwaarde voor succes. 
Kunst Werkt functioneert als een scout en matchmaker voor nieuwe 
samenwerkingen. Het initiatief ondersteunt ook de inhoudelijke 
ontwikkeling van de samenwerking en geeft praktische adviezen aan zowel 
kunstenaar als de samenwerkingspartij (een bedrijf bijvoorbeeld).  

Zie ook het volgende hoofdstuk: Financiering en Verdienvermogen 
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 Verdienvermogen  
In onze rondgang door Gelderland en Arnhem hebben we (weer eens) 
kunnen ervaren dat in de kunstensector door veel spelers een bijna 
dagelijkse strijd om het bestaan wordt gevoerd. Zowel de meeste makers 
als instellingen ervaren vrijwel dagelijks een tekort aan middelen. In 
Gelderland en Arnhem is dat niet anders dan elders in het land.12 
Tegelijkertijd krijgen we de indruk dat in heel wat gevallen in deze sector 
het verdienpotentieel niet volledig wordt benut. De creatieven en 
instellingen hebben wel het gevoel dat ze er alles aan doen om meer 
inkomsten uit de kunst- of ontwerpprojecten te halen, maar toch blijkt dat 
velen het niet optimaal lukt een redelijk inkomen te realiseren.  

Ook voor de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur 
Raad is de zwakke inkomstenpositie van de sector een urgent en actueel 
thema. In het in 2017 verschenen advies Passie gewaardeerd betogen de 
raden dat er een grote opgave ligt om de financiële positie van zowel 
makers als van instellingen te versterken. De twee raden stellen dat deze 
opgave deels bij de overheid terecht zal komen (beter betaalde 
kunstenaars leiden tot hogere kosten), maar tegelijkertijd onderstrepen 
zowel de SER als de Raad voor Cultuur dat er parallelle strategieën zijn die 
de inkomstenpositie versterken. 

Wij richten ons in deze analyse op het verdienvermogen van de sector. In 
deel III geven we aanbevelingen gericht op het vergroten van dit 
vermogen.  

5.1. Extra verdienvermogen en betekenissen 
In het normale leven wordt een product of dienst verkocht, niet omdat het 
een (intrinsieke) waarde heeft, maar omdat die waarde voor de koper van 
betekenis (of van belang) is. Hetzelfde geldt voor kunst en cultuur. En 
daarmee ook voor beeldende kunst en vormgeving. Zodra duidelijk is 
welke betekenis of betekenissen aan de orde zijn (welk belang er gediend 
wordt), zijn de belanghebbende partijen bereid om ervoor te betalen.  

Voor een overheid liggen, zoals we eerder al beschreven, die betekenissen 
en belangen in de grote velden van welzijn en welvaart. En voor andere 
financieringspartners liggen de betekenissen en de belangen misschien in 
hele specifieke (sub)domeinen. Maar waar ze ook liggen, ze zijn altijd 
voorwaardelijk voor financiering. Niets en niemand geeft zomaar geld aan 
een kunstenaar of kunstinstelling. Het gaat altijd om het realiseren van 
betekenissen. Er is altijd een reden om te investeren. Is duidelijk in welke 
hoek betekenis ontstaat, dan is ook duidelijk uit welke hoek de 
financiering kan komen.  

Het financieren van kunst en cultuur komt in de 
kern neer op het financieren van betekenissen.  
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Voorbeelden van betekenissen/belangen waar verdienpotentieel in zit   

 

5.2. Verdienvermogen herkennen en erkennen 
Om het verdienpotentieel dat de betekenissen in zich draagt daadwerkelijk 
te benutten, is de eerste stap die gezet moet worden: het herkennen en 
erkennen van die betekenissen door de sector zelf. En precies dáár loopt 
het vaak verkeerd. Want de spelers in de sector beeldende kunst zijn – 
begrijpelijkerwijs – lang niet allemaal geïnteresseerd in de brede waaier 
aan betekenissen. Zij richten zich als kunstenaar en vanuit een 

persoonlijke motivatie vooral op de ‘intrinsieke’ waarde van de kunst die 
zij maken of presenteren en kunnen maar moeilijk wennen aan het feit dat 
die waarde een hele serie aan betekenissen (en dus impact) genereert.  

Wanneer financiering gekoppeld is aan het 
genereren van betekenis, moet de sector haar 
betekenis ook herkennen en erkennen.  

5.3. Voorbeelden van urgente en belangrijke thema’s  
Wie er even voor gaat zitten heeft al snel een hele wolk aan thema’s te 
pakken die in maatschappelijk of economisch opzicht urgent en belangrijk 
zijn. Maar niet alleen zijn deze thema’s urgent en belangrijk, ze zijn om 
begrijpelijke redenen ook de thema’s waar op dit moment veel middelen 
naartoe gaan. Hier zit het geld.  

Een kunstenaar, ontwerper of een kunstorganisatie die iets met deze 
thema’s gaat doen, zal al snel partners ontmoeten die geïnteresseerd zijn. 
En mogelijk zijn daar ook financieringspartners bij of leidt een coproductie 
naar financiering.  

Voorbeelden uit de werkelijkheid: een ontwerpproject gerelateerd aan 
klimaatveranderingen en natuur kan interessant zijn voor het Waterschap 
en Deltaris. Een project over aardappelboeren kan interessant zijn LTO 
Nederland, maar ook voor het Waddenfonds.  

Kortom, er zijn veel meer geldbronnen dan de 
kunstensector doorgaans aanspreekt.  
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5.4. Een verschil tussen generaties 
Tijdens onze gesprekken met de kunstenaars en vormgevers werd ons 
duidelijk dat jongere generaties kunstprofessionals anders kijken naar het 
verdienpotentieel dan de oudere generaties. Bij de oudere generatie lijkt 
kunst zich vaak in een soort vacuüm van autonomie te bevinden waarin de 
betekenissen naar de achtergrond zijn gedrongen. De oudere generatie 
kunstenaars domineert in aantal het beeld en debat over beeldende kunst 
in Arnhem. Het zijn kunstenaars met een reputatie, die stevig zijn 
geworteld in de stad en die het landschap voor beeldende kunst in de 
afgelopen decennia drastisch hebben zien veranderen. Vroegere 
zekerheden over inkomen, opdrachten, aanzien en positie zijn aan erosie 
onderhevig. Er wordt gerouwd om dit verlies, er wordt gevochten voor 
behoud.  

De jongere generatie creatieven manifesteert zich heel anders, is niet met 
deze zekerheden grootgebracht en is veel minder op de overheid gericht in 
relatie tot hun kunstenaarschap. Ze zijn ondernemend, maar lang niet 
zeker van een inkomen. De nieuwe lichting kunstenaars combineert heel 
wat bijbaantjes met het creatieve werk en verenigd autonoom werk met 
meer commerciële opdrachten.  

Ondanks het verschil in leeftijd en aanpak is er sprake van wederzijds 
respect. De kunstscene in Arnhem is niet zo groot, iedereen kent elkaar 
nagenoeg wel. Vaak kennen ze elkaar via de opleiding als docent en 
student. De jongere generatie is pragmatisch en werkt wanneer het 
uitkomt opportuun samen. 

5.5. Ondernemende ontwerpsector  
We durven te stellen dat ontwerpers zichzelf (financieel) beter kunnen 
redden dan kunstenaars. De aard van hun werk is meer toegepast (met 
uitzondering van onderzoekend ontwerp), waardoor er meer mogelijkhe-
den zijn om inkomsten te verwerven en de ontwerpers daarmee minder 
afhankelijk zijn van subsidies.  

Arnhem kent een actieve maakindustrie, er worden veel verbindingen 
gelegd en de lijntjes zijn kort. Met name onder de jongere garde is er 
sprake van kruisbestuiving tussen ontwerpers en soms ook van 
samenwerking met kunstenaars. De ontwerpers clusteren vaak samen 
zoals op Industriepark Kleefse Waard.  

Dat die nieuwe verbindingen relevant zijn, laat het festival Innovate zien. 
Tijdens Innovate kunnen bezoekers, maar ook bedrijven ervaren hoe 
kunst, techniek en wetenschap verbonden worden om oplossingen voor 
actuele opgaven te ontwikkelen. 
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 Inclusiviteit, participatie  
Het is veelzeggend dat, op twee mensen na, niemand van onze meer dan 
zestig gesprekspartners uit zichzelf begon over thema’s als diversiteit of 
(het modernere) inclusiviteit. Het is niet alleen veelzeggend, het is ook 
verontrustend. Want hier laten ‘we’ een belangrijke set aan betekenissen 
van kunst en vormgeving onbenut. 

 

6.1. Wit en grijs 
Onze nationale wetgeving (en dan in het bijzonder de Wet op het specifiek 
cultuurbeleid) spreekt expliciet van het sociaal spreiden van cultuur: 
cultuur zou geen beperkt publiek moeten hebben, maar bezocht moeten 
worden door mensen met verschillende achtergronden. Het zijn echter 
met name ouderen en hoger opgeleiden die “canonieke cultuur” bezoeken, 
blijkt onder andere uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. 
Canonieke cultuur is doorgaans het deel van het cultuuraanbod dat door 
de verschillende overheden wordt gesubsidieerd. En daaruit valt de 
volgende, zo bekende conclusie te trekken:  

Grote groepen Nederlanders komen niet of 
nauwelijks actief in aanraking met het 
gesubsidieerde aanbod van kunst en cultuur.  

Bovendien geeft het Sociaal Cultureel Planbureau aan (in haar ‘Sociale 
staat van Nederland, 2017’) dat “etniciteit sterk van invloed is op 
cultuurdeelname.” 13/14.  

De cijfers laten zien dat van de autochtone Nederlanders zo’n 60% jaarlijks 
minstens één vorm van canonieke cultuur (toneel, dans, klassiek muziek, 
museum) bezoekt. Bij Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond ligt dat percentage op de helft: zo’n 30% (zie bijlage Cijfers).  

Wie vervolgens naast deze cijfers de cijfers legt van het opleidingsniveau, 
ziet dat ook hierin een relatie ligt. Onafhankelijk van etnische achtergrond 
bezoekt de groep mensen met een lager opleidingsniveau gemiddeld veel 
minder de canonieke (gesubsidieerde) cultuur dan hoger opgeleiden.  

Deze culturele segregatie vertaalt zich door in de beeldende kunst en 
vormgeving. We hebben geen gegevens over de situatie in Gelderland of 
Arnhem, maar onze indruk uit de gesprekken is dat hier, net als elders, in 
de beeldende kunst – of misschien wel juist in de beeldende kunst – het 
publiek vooral wit en hoger opgeleid is. Daar staat tegenover dat de makers 
redelijk internationaal zijn en in die zin enigszins cultureel divers (zie 
12.2). 

Met inclusiviteit of inclusie bedoelen we in dit geval de deelname van alle 
mensen in de Nederlandse samenleving aan het culturele proces: van 
creatie tot cultuurconsumptie; van maker tot publiek. Inclusie gaat niet 
alleen over ‘allochtonen’ of het oude ‘culturele diversiteit’. Het gaat om 
meedoen; om dat wat waardevol is te delen met alle mensen in de 
samenleving.  
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Je zou denken dat het bij vormgeving en mode net wat anders ligt; dat hier 
het publiek minder wit is. Maar dat is nauwelijks het geval. Ook hier zijn 
de makers redelijk internationaal, maar is het publiek toch overwegend 
wit. Zij het dat het gemiddeld genomen jonger is dan het beeldende-
kunstpubliek.15 

6.2. Internationaal is nog niet inclusief 
De kunstacademies en ontwerpopleidingen in Nederland (en zo ook 
ArtEZ) zitten vol met buitenlandse studenten. Aziaten, Amerikanen, 
Europeanen en een enkele Afrikaan. Ze studeren hier graag. En ze doen 
het, zoals al aangegeven, beduidend beter dan hun Nederlandse collega’s.  

De aanwezigheid van buitenlandse studenten (van wie er maar een 
enkeling in Nederland blijft hangen na zijn of haar studie) zegt echter heel 
weinig over de inclusiviteit van de beeldende kunst op dit moment. Want 
of iemand uit Japan, Mexico of Israël komt, bepaalt niet of de kunst die hij 
of zij maakt ook inclusief is; of deze kunst ook relevantie heeft voor de 
verschillende culturele groepen die hier leven; of de kunst ook overkomt 
en bereikbaar is.  

6.3. Betekenis van kunst voor de inclusieve samenleving 
Kunst en cultuur kunnen een grote rol spelen bij het vormen en onder-
houden van een inclusieve samenleving. Immers onderscheid, segregatie, 
discriminatie, groepsgevoel, wij-zij-denken… het zijn fenomenen die voor 
een groot deel, zo niet totaal, op cultuur zijn terug te voeren. Kunst geeft 
uitdrukking aan die cultuur. En kunst voedt die cultuur.  

In die zin heeft (beeldende) kunst – en daarmee ook de kunstprofessional 
– een grote verantwoordelijkheid. Steeds is de vraag aan de orde wat de 

betekenis van het kunstproject is voor (groepen in) de samenleving. Wij 
geven daarbij geen lijstje goede of foute antwoorden, we benadrukken 
echter dat de vraag naar de betekenis (in dit geval de impact op 
individuen, groepen en sociale processen) essentieel is.  

We brengen de betekenissencirkel hier ook weer in gedachten. Een aantal 
betekenissen van kunst voor de inclusieve samenleving is hierin 
aangegeven. Maar er zijn er meer. Zoals eerder toegelicht, die betekenissen 
zijn vaak lastig meetbaar, maar wel ‘aannemelijk’ te maken’.  

Betekenissen actuele beeldende kunst voor de inclusieve samenleving

 

Welvaart

Welzijn

Collectief Individueel

Beeldende 
Kunst

expressie
open mind
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6.4. More is more 
Behalve dat de kwaliteit van de kunst (de kwalitatieve waarde) bepalend is 
voor de betekenis, is ook de kwantiteit bepalend. Hoe méér mensen met 
kwalitatief sterke kunst in aanraking komen, hoe groter de betekenis en 
impact. Dat geldt dus ook voor de groepen die nu nog weinig of niet met 
het aanbod van actuele beeldende kunst en vormgeving in aanraking 
komen. More is in dit geval ook echt more.  

6.5. Weinig tot geen initiatieven  
Vrijwel geen van onze gesprekspartners heeft ons iets kunnen melden over 
initiatieven in Gelderland (en Arnhem) die zich op dit moment expliciet 
inzetten om de verbinding te leggen met een cultureel divers publiek en/of 
cultureel diverse makers. Ook de verschillende overheden konden ons niet 
één initiatief met dat profiel aanwijzen. En ook online hebben wij niets 
kunnen vinden.  

Vertrekkend uit de wens vanuit de Turkse gemeenschap in Arnhem om een 
museum over migratie te realiseren, verkent Museum Arnhem nu samen 
met Verenigd Arnhem, DENK en vertegenwoordigers van migrantengroe-
pen, welke projecten gerealiseerd kunnen worden waarbij de migranten en 
migratie een grotere rol spelen.  

Een initiatief als Kunst op de Koffie brengt kunst dichterbij de bewoners 
en weet zo een breder en veelal nieuw publiek te bereiken. Dit is een 
lovenswaardig initiatief, het is echter kleinschalige en biedt zeker geen 
wezenlijk antwoord op het grotere issue. Iets soortgelijks kan gezegd 
worden over de initiatieven van Motel Spatie. Het blijft beperkt, of in ieder 
geval onder onze radar.  

Er zijn uiteraard instellingen die er graag voor een hele wereld aan publiek 
willen zijn, maar hun resultaat valt tegen. Dat geven ze ook zelf toe. In 
Arnhem heeft Interart tussen 2002 en 2012 wél de verbinding weten te 
leggen naar ‘allochtone jongeren’, zoals dat toen heette. Maar dat initiatief 
is in 2012 als gevolg van interne problemen en politiek tumult gesneuveld.  

6.6. Voorzichtige, maar ernstige conclusie 
Blueyard concludeert voorzichtig dat in Gelderland / Arnhem vrijwel geen 
beeldende kunst- of vormgevingsinitiatieven actief zijn die zich expliciet 
richten op de inclusieve samenleving. En als ze er wel zijn, dan komen ze 
buitengewoon slecht in beeld.  

In beide gevallen is sprake van een zorgelijke situatie. En in beide gevallen 
is er alleen winst te behalen, wanneer het onderwerp op een gedegen 
manier wordt opgepakt en er langdurig aandacht en geld voor wordt 
vrijgemaakt. 
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  Bereik, marketing en zichtbaarheid 
7.1. Collectieve marketing wordt zwak uitgevoerd  
De provincie Gelderland is naar landoppervlakte met ruim 5.000 km² de 
grootste provincie van Nederland. Een goed reden om (potentiële) 
bezoekers voor beeldende kunst te gidsen naar interessante bestemmingen 
en evenementen. Echter, een overzichtelijke en up-to-date agenda waarin 
het totale culturele aanbod, inclusief het aanbod voor beeldende kunst in 
Gelderland te vinden is, ontbreekt. Dit betekent dat bezoekers en geïnte-
resseerden aangewezen zijn op de individuele sites van de instellingen en 
evenementen. Om deze te vinden is kennis van het aanbod en de 
aanbieders een vereiste.  

Het Regionaal Bureau Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) richt zich 
met Visit Veluwe en www.visitveluwe.nl voor wat cultuur betreft vooral op 
erfgoed en de natuurbeleving bij een bezoek aan de Veluwe. Een algemene 
beschrijving van de musea is wel te vinden maar een agenda van actuele 
exposities in de musea ontbreekt, net als al het overige aanbod van 
beeldende kunst. Hetzelfde geldt voor de site www.geldersestreken.nl.  

Verder is er een aantal landelijke sites waarop wel wat van het aanbod te 
vinden is, waaronder kunstinzicht.nl. Deze site is echter een particulier 
initiatief en afhankelijk van informatie die door de organiserende partijen 
zelf wordt aangeleverd. De gegevens zijn niet altijd actueel en een gids met 
tips voor must see’s en bijzondere activiteiten ontbreekt. Het is meer een 
opsomming en vooral voor kenners en insiders een handig 
informatiemiddel. Zelfs voor een gemotiveerde bezoeker (we spreken uit 

ervaring) valt het niet mee om een bezoek aan beeldende kunst in 
Gelderland te plannen.  

Er bestaat een aantal uitgaven in druk, gratis krantjes, waarin een 
overzicht van een deel van de beeldende kunst in Gelderland of een gebied 
daarbinnen is opgenomen. De afzender en scope is vaak onduidelijk. 
Bovendien worden ze voornamelijk gedistribueerd naar de diverse 
kunstinstellingen, met andere woorden, je moet er al zijn wil je deze 
publicaties vinden. 

Deze gebrekkige of zelfs nagenoeg afwezige informatievoorziening is een 
gemiste kans. Zeker omdat we weten dat cultuurbezoek een van de 
belangrijke motivaties is voor een dagje uit. Gelderland loopt daarmee een 
belangrijke en ook lucratieve doelgroep, de cultuurbezoekers, mis.   

Er ligt een duidelijke opgave in het zichtbaar maken van het aanbod van 
beeldende kunst en vormgeving en het vergroten van het bereik. Een 
opgave die zowel door de sector zelf als door de marketingorganisaties 
gerelateerd aan de overheid moet worden opgepakt. De opgave is overi-
gens ingebed in een grotere uitdaging om in het algemeen het aanbod van 
kunst en cultuur beter voor het voetlicht te brengen. Hiervoor ontbreekt 
het met name op provinciaal niveau aan een sterk, collectief instrument. 
Te veel kwaliteit in de provincie blijft ongezien.   
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Het bereik van kunst heeft – net als kwaliteit – 
direct invloed op de betekenis van kunst. 

Niet alleen wil de kunstenaar graag zijn werk tonen, ook de overheid (wij 
met z’n allen) heeft hierin een groot belang. De betekenis van beeldende 
kunst neemt namelijk toe wanneer meer mensen er kennis van kunnen 
nemen en het bezoeken. Het vergroten van het bereik richt zich zowel op 
bewoners als bezoekers. Verbeterd bereik heeft niet alleen betekenis voor 
de overdracht van de inhoud (de kunst raakt, inspireert, prikkelt méér 
mensen in de samenleving), maar meer bereik heeft ook duidelijk een 
economische impact. Meer bezoekers betekent meer bestedingen, niet 
alleen in de kunstinstellingen zelf, maar ook op de omringende horeca en 
winkeliers. Meer zichtbaarheid van de kunst versterkt het profiel van stad 
en regio en de (inter)nationale aantrekkingskracht wordt vergroot. Het 
resultaat is méér bezoek, méér verblijf en zelfs méér vestiging van nieuwe 
bewoners en bedrijven in de regio. Maar het resultaat is ook dat de 
kunstensector méér inkomsten genereert en dus méér kan investeren in 
kwaliteit en bijzondere projecten.  

Het loont dus in alle opzichten om te investeren 
in bereik.  

7.2. Het begint met zichtbaarheid 
Investeren in bereik begint met investeren in zichtbaarheid. We zagen in 
de provincie wat dit betreft een wisselend beeld. De steden Arnhem en 
Nijmegen beschikken over uitagenda’s waarin ook de beeldende kunst en 
exposities zijn opgenomen. In Arnhem geeft beeldendekunstarnhem.nl een 

helder overzicht van zowel de spelers als de activiteiten op het gebied van 
beeldende kunst.  

Via de meer regionaal kanalen (de vrijetijdssites) wordt de combinatie van 
cultuur met prachtige landschappen, rust en ruimte wel aangestipt, maar 
de nadruk ligt hierbij vooral op de meer statische cultuur als het bezoek 
aan erfgoed (de kastelen) en het museum. De dynamiek in het aanbod is 
hier niet terug te vinden. Bijzondere exposities en unieke manifestaties 
vormen immers de echte stimulans voor bezoek. Zeker wanneer we de 
goed spenderende cultuurbezoekers willen trekken en bezoekers tot 
herhaalbezoek willen verleiden.  

Inwoners en bezoekers van de Randstad worden onvoldoende bereikt met 
het dynamische kunstaanbod van de regio, terwijl zij juist een interessante 
doelgroep vormen voor beeldende kunst in Gelderland en Arnhem. Met 
name de overloop van het steeds drukker wordende Amsterdam biedt 
kansen voor de regio. 

Is het bereik in Nederland onvoldoende, ook het buitenland – en dan met 
name Duitsland – wordt onvoldoende bereikt.  De Duitse markt biedt veel 
kansen voor een groter bereik. Duitsland is voor Gelderland het 
belangrijkste herkomstland voor inkomend toerisme. Daarbij stijgen 
stedentrips in populariteit. Nederland staat voor Duitsers in de top 3 van 
buitenlandse korte vakanties. Bovendien neemt het aandeel vijftigplussers 
dat Nederland bezoekt toe, een interessante doelgroep voor bezoek aan 
kunst en cultuur en musea en beeldende kunst in het bijzonder. Internet is 
hierbij de belangrijkste bron voor het vinden van informatie.16 
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7.3. Beeldvorming van Arnhem 
Op dit moment is het culturele en creatieve beeld van Arnhem diffuus. Om 
niet te zeggen mistig. Nu ook de mode steeds meer naar de achtergrond 
lijkt te zakken, is het voor velen de vraag ‘waar Arnhem van is’. Het beeld 
bestaat onder externe deskundigen dat er op dit moment weinig namen 
uitspringen wat beeldende kunst, vormgeving en mode betreft. Het 
vanzelfsprekende beeldende-kunstprofiel is verdwenen. Op Sonsbeek en 
ArtEZ na zijn er geen evenementen of instellingen van internationale naam 
en faam.  

“Het is hier veelal ‘kunst voor dames’ – en die 
heb je hier gelukkig veel!” 

Veel betrokkenen die we spreken (van binnen en buiten de stad), 
beschrijven het beeld van Arnhem in woorden als: gezapig, geïsoleerd, niet 
vernieuwend, niet veel toppers, en zelfs als ‘provinciaal’. De meeste 
gesprekspartners noemen ook de positieve uitzonderingen (zoals 
Plaatsmaken, de Collectie Groen, en een aantal (oudere) kunstenaars), 
maar het algemene beeld als stad voor beeldende kunst en vormgeving is 
bepaald niet een stralend beeld.  

Uit onderzoek van de Gemeente Arnhem zelf (2014), onder een panel van 
2000 inwoners, blijkt dat de Arnhemmers eigenlijk best tevreden zijn over 
het kunstenaanbod van de stad. Men mist eigenlijk weinig. Slechts 13% wil 
een groter en meer divers aanbod, maar dan met name in de 
podiumkunsten. Kennelijk is het magere beeldende-kunstaanbod geen 
reden voor beklag onder het grote publiek.  

Doordat veel kunstenaarsinitiatieven en galeries bij gebrek aan 
permanente ruimte met grote regelmaat gedwongen worden te verkassen, 
is het voor deze instellingen niet vanzelfsprekend om een duurzame relatie 
met het publiek en de omgeving op te bouwen. Bovendien kost het 
verhuizen veel energie die ten koste gaat van de inhoud. Het publiek 
vervreemdt van het aanbod, kunst dreigt uit het centrum en daarmee uit 
het stadsbeeld te verdwijnen. 

 Citymarketing Arnhem  
Gemeente Arnhem is volop bezig met de ontwikkeling van een volwaardige 
citymarketingorganisatie. Een spoedige realisatie is nodig wil Arnhem als 
stad in de landelijke en internationale marketing een professionele speler 
zijn. Het gemis van een dergelijke organisatie is de afgelopen jaren 
voelbaar geweest en heeft geresulteerd in een verwaterd profiel.  

In het beleid is ervoor gekozen om het DNA van Arnhem te definiëren met 
de termen ‘groen, creatief en ondernemend’. Deze begrippen kunnen de 
vorming van een profiel ondersteunen, maar het zijn geen termen die 
bezoekers trekken.  

Beeldende kunst en vormgeving kunnen onder de noemer creatief worden 
gevangen en in de etalage worden gezet. Echter de methode van 
storytelling, de aanpak waar de gemeente voor kiest, vereist veel 
inhoudelijke kennis en een partij die namens de sector zorgt dat deze 
verhalen ook worden verteld. De beeldende-kunstsector is echter weinig 
georganiseerd en onvoldoende ingericht om als stevige 
samenwerkingspartner voor de citymarketingorganisatie te opereren. Hier 
ligt een uitdaging voor de toekomst.  
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Specifieke promotiekanalen, zoals bijvoorbeeld een plattegrond met 
kunstroute, zijn er niet. Beeldende kunst beperkt zich tot de obligate 
vermeldingen maar wordt via de citymarketingkanalen niet in de etalage 
gezet. 

7.4. Doelgroepen 
Beeldende kunst en vormgeving kennen verschillende doelgroepen. Onder 
paragraaf 13.5 zijn de doelgroepen op de verschillende onderdelen van de 
keten in beeld gebracht.  

De doelgroepen vallen uiteen in verschillende categorieën. We realiseren 
ons dat er veel subgroepen en segmentaties zijn. De hoofdlijn die we in dit 
beeld schetsen is het onderscheid tussen algemeen publiek, het echte 
liefhebberspubliek en ten derde de professionals, zowel nationaal als 
internationaal. 

Het algemene publiek kan op hoofdlijn getypeerd worden als de 
cultuurbezoeker die meerdere vormen van kunst en cultuur bezoekt als 
onderdeel van een bredere vrijetijdsbesteding. Het is met name in de 
musea en bij de grotere evenementen of blockbusters te vinden.  

De kunstliefhebber heeft binnen het aanbod van cultuur een specifieke 
belangstelling voor beeldende kunst en vormgeving, en heeft 
achtergrondkennis van het aanbod. 

De professionals zijn zowel nationaal als internationaal vertegenwoordigd 
en zijn zelf werkzaam in de cultuur en vaak ook specifiek in de beeldende 
kunst en vormgeving. Het zijn collega-kunstenaars, curatoren, kunstcritici, 
museumdirecteuren of betrokkenen uit het kunstvakonderwijs. 
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7.5. Verhoudingen binnen publieksgroepen en professionals 
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Deel III  

Aanbevelingen 

Op basis van wat we tot nu toe in beeld brachten, concluderen we dat er 
een achttal grote opgaven ligt. We analyseren die opgaven in dit hoofdstuk 
in meer detail en verbinden ze met zo concreet mogelijke strategieën en 
adviezen.  

Dit zijn opgaven voor zowel de overheid als de spelers uit de kunst- en 
vormgevingssector. De sector moet het uiteindelijk zelf doen, de overheid 
kan helpen, door te sturen (beleid) en door te financieren.   

We kiezen ervoor om de grootste opgaven te benoemen. Dat neem niet 
weg dat er ook andere zaken van belang zijn. Alleen, afgezet tegen deze 
grotere opgaven, is hun belang in dit geval (in onze ogen) minder, of 
minder urgent.  

De acht belangrijkste opgaven zijn:  

1. Een complete infrastructuur voor kwaliteit 
2. Ontdekken en aanjagen van kwaliteit 
3. Samenwerking en regionale profilering 
4. Meer verdienvermogen van de sector  
5. Inclusiviteit vergroten 
6. Een groter bereik  
7. Een betere organisatie en ondersteuning van de sector  
8. Efficiënter en effectiever subsidiëren  

We geven eerst een overzicht van de concrete aanbeveling om de opgave 
aan te pakken. We doen dat zowel voor de overheden als voor de sector. 
Daarna lichten we de belangrijkste aanbevelingen per stuk nader toe.
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Overzicht aanbevelingen voor Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem 

Internationale netwerken en podia

Online-podia
World Wide Web

Kunstvakopleiding Kunstenaarsinitiatief
Productiehuis

Werkplaats

Galerie 
Particuliere presentaties

AR
T

$
€

Primair en Voorgezet
Onderwijs

Amateurkunst

Openluchtexpositie
Manifestatie

Festival

Presentatie-instelling
‘Middenpodium’

Museum Kunsthal

0
0

Zorg dat de infrastructuur van de hele keten van 
de sector beeldende kunst en vormgeving sterk is 

ingevuld: met name ook het midden en de 
verbinding naar nationale en internationale podia. 

Arnhem/steden: duw creativiteit niet (alleen) naar 
randen van de stad. Breng de binnenstad tot leven. 
Dat levert veel op. Verkoop gemeentelijk vastgoed 
niet te gemakkelijk. Vraag altijd ook de creatieven
om met plannen te komen. Maak hiervoor beleid 

dat ook gaat over domeinen buiten de cultuur.

Werk aan het herstellen van 
onderling vertrouwen tussen sector 
en overheid. Organiseer een vorm 
van regulier overleg onder leiding 

van een intendant. 

Stimuleer en financier professioneel en gericht 
publieksonderzoek. Verlang daarbij wel 
coördinatie en onderlinge kennisdeling. 

Ontwikkel een scherper algemeen profiel voor de stad en 
regio. Wat wil je zijn en uitstralen? Vervolgens kan 

cultuurbeleid hierop aansluiten en kunnen beeldende 
kunst en vormgeving zich verder ontwikkelen en 

manifesteren binnen die profilering. Andersom is zinloos.  

Provincie en Arnhem, ga zij aan zij staan om een snelle 
heropening van Museum Arnhem te bewerkstelligen. De 
schade voor de hele regio is te groot als sluiting te lang 

voortduurt. Provincie, zie het als een regionale opgave en 
zoek extra middelen buiten de cultuurbegroting. 

Provincie: organiseer de subsidiëring van beeldende 
kunst anders: zet in op een aantal grote, meerjarige 
bijdragen. Laat subsidies kleiner dan (bijvoorbeeld) 
€ 25.000 door een intendant en/of ‘beeldende 

kunst-foundation’ toekennen. Zie ook onderaan.

Ontwikkel beleid gericht op het stimuleren 
van de samenwerking met de Duitse regio. 

Zowel inhoudelijk als wat betreft marketing.    

Laat de Pierre Janssen 
Foundation op termijn ook 

een fonds voor 
kunstenaarsinitiatieven 
ontwikkelen zodat ook 

private partijen kunnen 
participeren. 

Veel van de geconstateerde opgaven en kansen leiden tot 
eenzelfde conclusie: er is een stimulerende en verbindende 

organisatiekracht nodig. Geef daarom de aangestelde 
intendant de opdracht mee voor de ontwikkeling van een 
slagvaardige, verbindende en aanjagende organisatie: een 
provincie-brede “Foundation” voor het stimuleren van de 

beeldende kunst en vormgeving in de regio.  

Ga in het beleid niet blind voor ‘het nieuwe’, wel voor ‘het betere’. Geef het 
herontdekken van verborgen (vaak ook ambachtelijke) kwaliteiten en het 

ontwikkelen van bestaande kwaliteiten aandacht en middelen. Juist in deze 
regio is deze meer traditionele kwaliteit namelijk alom aanwezig. Hierin 

kan de regio zich onderscheiden ten opzichte van bijv. Amsterdam.

Breng de kwaliteit die er is 
beter in beeld. Verlang van 
marketingorganisaties dat 

zij óók het dynamische 
(steeds wisselende) aanbod 

in de spotlights zetten. 

Ondersteun initiatieven ook voor langere periode. 
Bied hen zekerheid om iets op te kunnen bouwen. 

Stimuleer ArtEZ tot een beleid gericht op het 
vergroten van het aandeel en de kwaliteit van 

Nederlandse masterstudenten. 

Stimuleer de ontwikkeling van een internationaal 
middenpodium (presentatie-instelling). Begin met 

een onderzoek naar scenario’s en haalbaarheid. 

Samenwerking. Verwacht niet te veel van de 
spelers in de sector beeldende kunst en 

vormgeving als het om samenwerking tussen 
Arnhem en Nijmegen gaat. Deze creatieven

zoeken zelf hun samenwerkingspartners. 

Verken samen met marktpartijen of en hoe het aandeel particu-
liere investeringen te vergroten is (via een fonds of borgstelling 

bijvoorbeeld, gericht op bijv. middenpodium of museum)). 

Betrek kunstenaars en met 
name vormgevers (incl. social

design) bij opdrachten en 
opgaven van de overheden. 

Zie erop toe dat regio-marketingkanalen ook het 
dynamische aanbod van kunst en cultuur 

meenemen (dus niet alleen het vaste aanbod, maar 
ook de evenementen, festivals en losse exposities 

etc.) Vraag om resultaat en evaluaties. 

Wij stellen voor om 
deze stimulerende 

foundation de naam 
te geven van de 

cultuur-stimulator 
bij uitstek: 

Pierre Jansen. 

In de Pierre Janssen 
Foundation komt ook de 
regionale samenwerking 
tot uitdrukking: Arnhem 

– Nijmegen – Regio. 
Investeer dus ook 

gezamenlijke.

Geef de Pierre Janssen Foundation en 
haar leidende intendant de opdracht 

mee om de sector...  1. te helpen 
ontwikkelen en te (her)ontdekken; 

2. te vertegenwoordigen; 3. te adviseren 
en ondersteunen; 4. mede te financieren. 
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Stel een sterke en breedgedragen intendant
aan met een duidelijke ontdekkende en 

stimulerende opdracht; met eigen budget en 
bevoegdheden. Zie ook onderaan. 

Wees je als politiek bestuur bewust dat kunst 
geen franje is, maar een hele serie van 

wezenlijke betekenissen heeft voor welzijn en 
welvaart van de stad en regio. Voor een 

overheid is investeren in kunst investeren in
betekenissen voor welzijn en welvaart.

Arnhem: Ontwikkel samen met de sector nieuw 
beleid (mogelijk ook een regeling) om meer 

inclusiviteit te realiseren. Betrek hierin vooral ook 
de verbinding met onderwijs.

Verlang van instellingen altijd beleid gericht op 
het stimuleren van kinderen/jongeren en het 

betrekken van jonge talenten; liefst ook in 
samenwerking met het onderwijs.

Breng cultuurbeleid consequent in lijn met wat de 
stad of de regio wil zijn; de positionering; het 

profiel. Dat vergt wel een scherper profiel. 

Vraag SLAK scherpere keuzes 
te maken en voorrang te 

verlenen op basis van kwaliteit.

Kwaliteit is voorwaarde voor betekenis. 
Zet in op meer aanwezigheid, ontwikke-

ling, (her)ontdekking, én toegankelijkheid 
van kwaliteit in stad en regio. 
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Overzicht aanbevelingen voor de spelers in de sector 
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Maak vanuit de verschillende presentatiepodia 
nadrukkelijk en meer de verbinding met de online 
media. Online is steeds vaker in wezen het eerste 

podium – zeker waar het bereik betreft. 

Eis je eerlijke loon bij opdrachtgevers en 
ondermijn niet je eigen positie en die van je 

collega’s door voor een te laag of zelfs 
helemaal geen honorarium te werken. 

Stap (voor zover dat er is) over het 
wantrouwen richting overheden heen. Werk 
samen met de overheid om de sector en de 
regio/stad de broodnodige impuls te geven. 

Bundel de krachten in één organisatie.

Realiseer je dat kunst en vormgeving een 
belangrijke rol kunnen spelen in de 

profilering van provincie en stad. Zoek 
daarom (ook) aansluiting bij wat de stad of 
provincie wil zijn en uitstralen; bij wat ze 

willen vieren, aantrekken of ontwikkelen, etc. 
Dat opent ook andere dan cultuur-budgetten. 

Werk samen met de voorgestelde intendant aan het 
ontwikkelen van organiserend vermogen, nu voorgesteld 

met werktitel: “Pierre Janssen Foundation”. 

Besef goed welke betekenissen de waarde van het 
creatieve werk in zich draagt. Ga daarmee aan de 
slag. Juist ook het verdienvermogen wordt door 
die betekenis van het werk / instelling vergroot. 

Benut kansen door crossovers aan te gaan 
met andere sectoren, ook buiten de kunst en 

cultuur. Ook inhoudelijke samenwerking 
met overheden is zo’n crossover. 

Werk samen met de overheid en de intendant aan 
de ontwikkeling van de zo gewenste stimulerende 
en verbindende organisatiekracht. Kijk daarbij 

vooral naar voren en ontwikkel een nieuwe 
‘motor’ die aansluit bij een nieuwe tijd. 

Zoek de verbinding op met de aangestelde intendant. 
Hij of zij heeft de positie, kennis en middelen om 

projecten verder te brengen. 

Voor de grotere instellingen: onderzoek je 
publiek, zoek hier voor doelmatigheid 

samenwerking en afstemming.       

Wees je als kunstenaar of kunstinstelling bewust dat een 
overheid kunst en cultuur ondersteunt, niet vanwege de 

intrinsieke waarde, maar vanwege de betekenis voor welzijn 
en welvaart van de stad en regio. Dat neemt niet weg dat de 

waarde zelf, van een grote uitvoeringskwaliteit, zeggingskracht 
en oorspronkelijkheid moet zijn. Hoe meer kwaliteit en bereik: 

hoe meer betekenis, hoe meer reden tot financiering. 

Lever constructief en tijdig juiste data aan bij de 
verschillende marketingorganisaties / platforms.

Werk samen bij het vinden, 
betrekken en exploiteren van nieuwe 

werk- en presentatieruimtes. Dat 
blijkt het meest effectief. 

Werk serieus aan inclusiviteit – ook al is dit 
een beladen en moeilijke term, het is van 

wezenlijk belang. Maak een passend en sterk 
plan en deel kennis en ervaring met elkaar. 

Vraag overheden en fondsen ondersteuning voor 
‘ontwikkeling’ (coaching, begeleiding, advies). Eventueel 
kan dit straks ook via de Pierre Jansen Foundation lopen. 

De foundation vormt o.a. een verbinding 
tussen kunst en overheid. Hier vinden 
creatieven en overheid elkaar. Neem 

daarom ook het initiatief en geef vorm aan 
de inhoud en betekenis van de foundation.

Kunstcommissies: kijk nog eens goed naar het gehanteerde 
kwaliteitsbegrip, worden daarmee genres a priori uitgesloten? 

Nederlands Regionalisme, Realisme, meer ambachtelijke kunst, 
traditionele werkvormen, maar ook Urban en kunst uit een 

andere culturele oorsprong? Is een andere benadering denkbaar 
en zelfs sterk m.b.t. een eigenheid voor de regio ? 

SLAK: ontwikkel een scherper verhuurbeleid dat de 
ontwikkeling, (her-)ontdekking en presentatie van kwaliteit
voorrang geeft. Kwaliteit heeft daarbij vele gedaanten: van 

conceptueel design tot ambachtelijke kwaliteit. 
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  Een complete infrastructuur voor kwaliteit  
Een voorwaarde voor een hoge kwaliteit is dat, naast de creatieve 
kwaliteiten van kunstenaars en vormgevers, vooral ook de culturele 
infrastructuur op orde moet zijn. Er is letterlijk ruimte nodig waar de 
kwaliteit ontwikkeld en gemaakt wordt en waar deze gepresenteerd wordt 
aan een publiek. En juist in deze cruciale schakels van de keten zien wij die 
ruimtes op dit moment niet of niet voldoende aanwezig.  

Blueyard adviseert in dit licht Arnhem en/of de provincie 
1. Zich in te (blijven) zetten voor spoedige heropening van Museum 

Arnhem 
2. Te investeren in de realisatie van een middenpodium in Arnhem 
3. De realisatie van een kunsthal in Ede  
4. Een meer op kwaliteit gericht atelierbeleid te voeren  

We lichten de vier infrastructurele elementen toe. 

1.1. Museum Arnhem  
Hoewel we ons bewust zijn dat er op dit moment met man en macht 
gewerkt wordt aan een spoedige heropening van Museum Arnhem willen 
we hier toch nog eens onderstrepen hoe wezenlijk een dynamisch museum 
is voor de stad – en voor de sector. We hebben er vertrouwen in dat de 
gemeentelijke overheid, samen met de museumdirectie, alle zeilen bij zet 
om het nieuwe museum zo snel mogelijk te realiseren.  

 Rol provincie 
Wij zien hier ook een rol voor de provincie weggelegd. Met name omdat 
een goed functionerend museum voor moderne en actuele kunst in de hele 
provincie betekenis heeft. Hoewel ‘stenen’ doorgaans een taak voor 
gemeenten zijn, zien wij veel goede argumenten voor de provincie om 
medefinancier van de nieuwbouw te worden. Een eenmalige bijdrage zou 
het proces versnellen en kan voorkomen dat een suboptimaal scenario 
moet worden gerealiseerd. Eerder heeft de provincie ook bijgedragen aan 
de vernieuwing van Stadstheater Musis. Mogelijk zou ook uit het 
programma Bruisende Binnensteden een bijdrage kunnen komen. 

 In de tussentijd  
Zo lang Museum Arnhem niet is heropend, zal het museum haar plek in de 
stad op andere manieren moeten invullen. Met tijdelijke exposities, op 
tijdelijke locaties.  
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Mogelijk kan Museum Arnhem deze periode aangrijpen om als (mede-) 
wegbereider voor de komst van een middenpodium. De tijdelijke 
tentoonstellingen kunnen doorgroeien naar een structuur en methode om 
het middenpodium vorm en inhoud te geven (zie volgende paragraaf). 

1.2. Een middenpodium als spil 
Om de hele keten in Gelderland/Arnhem te versterken en om dynamiek 
terug te brengen in het culturele klimaat, adviseert Blueyard om in 
Arnhem een functie van middenpodium te (laten) creëren. Blueyard is van 
mening dat met name Arnhem haar positie als beeldende-kunststad moet 
herpakken. Voor ArtEZ is het belangrijk dat een dergelijk podium letterlijk 
en figuurlijk dicht bij de kunstopleiding staat.  

 

Een middenpodium creëren kan op verschillende manieren. In de sector 
blijkt een aantal varianten te gisten. Geen van deze varianten zijn 
overigens door hun bedenkers in deze fase reeds uitgewerkt in concrete 
plannen.  

 Advies aan Gemeente Arnhem 
Blueyard adviseert om op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek te 
laten uitvoeren naar de verschillende varianten en naar het eigenaarschap; 
wie kan en wil het doen?  

Vervolgens zal een plan nader uitgewerkt moeten worden en worden 
voorgelegd aan de gemeente voor nadere besluitvorming.  

 Randvoorwaarden 
We zien in ieder geval een zestal cruciale randvoorwaarden voor het 
welslagen van een het initiatief voor een dergelijke presentatie-instelling:  

1. Internationaal opererende topcurator of -curatoren 
2. Opname in nationaal en internationaal relevant netwerk 
3. Vernieuwend, experimenteel, motor voor ontwikkeling 
4. Voldoende aantrekkingskracht: spraakmakend, bereik, divers 

publiek, exposure 
5. Ondernemend: voldoende inkomsten, partners, inbedding 
6. Langjarig commitment van de lokale overheid: tijd om te 

ontwikkelen en positie te veroveren 

Deze randvoorwaarden zijn ook buitengewoon relevant voor een 
toekomstige financiering vanuit het rijk; BIS of Mondriaan Fonds.  

 Kosten en dekking mede door het rijk 
Het zou onzinnig zijn om in deze fase reeds een echte begroting neer te 
leggen voor een middenpodium. Maar om toch de realiteit binnen te laten, 
vinden we het goed om nu alvast een bedrag te noemen waar het bij dit 
soort presentatie-instellingen doorgaans om gaat. Op basis van een kleine 
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benchmark (Witte de With Rotterdam, De Appel Amsterdam, MU 
Eindhoven, BAK Utrecht) zien we dat de jaarlijkse begroting varieert van 
€ 850.000 tot € 1.900.000. Op basis hiervan constateren we voorzichtig 
dat een internationaal opererend en kwalitatief hoogstaand 
middenpodium toch minimaal een jaarbegroting van € 700.000 heeft.  

Die begroting wordt bepaald niet alleen door de gemeentes gedekt. We 
zien dat alle genoemde presentatie-instellingen onderscheidend zijn in 
kwaliteit, experiment, vernieuwing en internationalisering. Ze spelen allen 
een landelijke rol. Die optelsom maakt dat ze mede door het rijk (BIS) of 
Mondriaan Fonds langjarig gefinancierd worden17.  

1.3. Een Kunsthal 
Zoals we eerder constateerden is er in de hele regio en ook in de gebieden 
daar omheen geen grote kunst-presenterende organisatie die functioneert 
als een kunsthal: een museum zonder collectie, gericht op grootschalige 
exposities met veel publiek.   

Op het moment van schrijven wordt in Ede nader onderzocht of een 
kunsthal op het terrein van de Johan Friso Kazerne haalbaar is.  

Wij achten het begrijpelijk dat de mogelijkheden voor een kunsthal in 
Gelderse regio worden verkend. In heel Oost-Nederland is geen kunsthal 
gericht op laagdrempelige culturele blockbusters. Een kunsthal is dan ook 
belangrijk voor het bereiken van grote groepen mensen. Echter een 
kunsthal is meestal niet het meest aangewezen podium om de nieuwste 
(hedendaagse) kunst in het licht te zetten. Dat kan financieel meestal niet 
echt uit, tenzij de financiering elders gedekt is (fondsen, overheden, 
sponsoring).  

Het is dus de vraag of een kunsthal veel directe betekenis voor de kwaliteit 
en ontwikkeling van de beeldende kunst en vormgeving in de regio heeft. 
Dat ligt sterk aan de gekozen formule en de meegegeven opdracht en 
exploitatiemiddelen.  

 Advies aan de overheden 
Overweeg op basis van aanvullend onderzoek de realisatie van een 
kunsthal. Stel daarbij eerst duidelijke doelen vast over bereik en vooral 
over de betekenis die de kunsthal moet hebben voor welzijn en welvaart in 
de regio. Zonder zulke duidelijke doelen weet niemand wanneer het goed 
genoeg is en is ook de legitimatie van de investering moeilijk te 
formuleren.  

Stel onder andere een ambitieuze doelstelling voor het bereik vast. Wij zijn 
van mening dat er een substantieel verschil moet zijn tussen de aantallen 
die de kleinere musea en andere podia kunnen verwerken en de nieuwe 
(concurrerende en ook gesubsidieerde) kunsthal. Ter overweging: de 
Kunsthal in Rotterdam trekt jaarlijks tussen de 200.000 en 300.000 
bezoekers.   

Onderzoek ook waar de geplande kunsthal optimaal zou kunnen 
presteren. Houd hierbij vooral ook rekening met toegankelijkheid en 
vooral de markt (de vraag). Mogelijk dat voor een kunsthal ook de Duitse 
markt interessant is.   

Zie erop toe dat het inhoudelijke programma van de voorgestelde kunsthal 
zich sterk onderscheidt van het aanbod van de regionale musea. Anders 
ontstaat eerder kannibalisme dan een toegevoegde waarde. Verlang dus 



 

 
 

71 Beeld van de kunst 
 

ook een meerjarenvisie op de programmering en laat deze toetsen door 
deskundigen.  

Realiseer je dat het voor een kunsthalformule financieel moeilijk is om de 
meest actuele hedendaagse kunst tentoon te stellen. Overweeg daarom een 
specifieke opdracht gericht op hedendaagse beeldende kunst en 
vormgeving mee te geven met een daarbij horend budget.   

1.4. Ateliers en andere ruimtes voor creatieven  
We constateerden wat betreft ateliers, werk- en broedplaatsen een aantal 
zaken:  

1. Dankzij de inzet van met name SLAK beschikken Gelderland en 
Arnhem over een uniek netwerk aan ateliers en andere ruimtes 
voor creatieven. Bij de invulling wordt er echter niet gestuurd op 
(de ontwikkeling) van kwaliteit. Elke creatief mag meedoen. 

2. Mede daardoor is er een veel grotere vraag naar werk- en 
presentatieruimte dan er aanbod beschikbaar is. 

3. Door de positief gestemde economie worden (te) veel tijdelijke 
ruimtes aan het creatieve aanbod onttrokken.  

4. SLAK heeft niet kunnen voorkomen dat ruimte in de binnenstad 
verloren ging.  

5. 90% van de ruimtes die SLAK verhuurt zijn tijdelijk. Creatieven 
vinden de huurperiode te kort.  

6. Er is waarschijnlijk veel beschikbare ruimte aan de randen van, en 
vooral ook buiten de stedelijke gebieden.  

7. De beschikbare ruimte biedt ook een kans: het is een alternatief 
voor het overvolle en niet meer te betalen Amsterdam en de 
Randstad.  

1.5. Advies Arnhem en andere gemeenten  
 Maak concreet beleid met betrekking tot creatieve ruimtes 

Creatieve broedplaatsen, ateliers, presentatieruimtes… ze hebben grote 
betekenis voor een regio en stad – en zeker ook voor een binnenstad. Zet 
dit ‘atelierbeleid’ echter in het teken van een grotere opgave (en groter 
cultuurbeleid). Daarbij speelt de ontwikkeling en herontdekken van 
kwaliteit de centrale rol. Ga na hoe SLAK hierin een rol kan spelen.  

 Focus op ontwikkeling, presentatie en behoud van kwaliteit 
Overweeg om de middelen meer gericht op het ontwikkelen, presenteren 
en behouden van kwaliteit in te zetten in plaats van in de breedte. 
Overweeg bijvoorbeeld om de middelen van de overheid te labelen aan 
werk- en presentatieruimte voor studenten, starters en toptalenten.  

Benoem in je atelierbeleid ook zo concreet mogelijk wat je als overheid 
verwacht in aantallen (KPI’s). Hoeveel creatieven, hoeveel eenheden of 
vierkante meters, hoeveel in het centrum, etc. Dit vergt wel nader 
onderzoek naar de huidige omvang, want deze is niet precies bekend. 

 Instructies voor afdelingen vastgoed 
Realiseer als gemeente een manier van werken waarbij de afdelingen 
vastgoed altijd als het maar even kan eerst culturele partijen (SLAK of 
anderen) benaderen voor tijdelijk huur en of beheer van het vrijgekomen 
vastgoed. Dat kan ‘de koek’ voor cultureel vastgoed vergroten. Nu gaat dat 
vaak fout en worden te vaak nog puur commerciële bemiddelaars ingezet.  

Een suggestie vanuit de sector: Onderzoek de mogelijkheid om van 
projectontwikkelaars te eisen dat er altijd ook een zekere ruimte is voor 
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creatieve initiatieven. In een vaste verhouding tot de investering. Bijvoor-
beeld net zoals bij een vaste formule voor het aantal parkeerplaatsen per 
woning.  

 Geef de benodigde tijd 
Geeft SLAK of andere beheerders steeds genoeg tijd (bijvoorbeeld mini-
maal 2 jaar) om concepten te verkennen op hun rentabiliteit. Door het op 
gang brengen van horeca en aanvullende verhuur bijvoorbeeld. Als de 
plekken zich in die periode bewijzen, kunnen ze mogelijk langer – en 
rendabel – als kunstenaarsplek dienstdoen.  

 Advies aan de sector 
Wij constateren dat er een gemene deler bestaat onder initiatieven die zelf 
nieuwe ruimtes of plekken hebben ontwikkeld. Ze deden het altijd samen, 
en samen met de omgeving.  

Daarom is ons advies aan partijen in de sector: zoek de samenwerking op 
ook in het vinden/bewonen van ateliers. Ga crossovers aan met andere 
sectoren (vormgevers, samen met beeldend kunstenaars en technische 
uitvoerders bijvoorbeeld). Zoek ook zelf de samenwerking met bedrijven 
en organisaties. Er staat nog steeds veel (tijdelijk) leeg. Creëer samen 
bruisende plekken waar nieuwe energie ontstaat, ga verbindingen aan met 
de omgeving (naar voorbeeld van Studio Omstand).  

 

1.6. ArtEZ is geen lokale hofleverancier van kwaliteit  
We achten de aanwezigheid van ArtEZ in de stad en regio voor de 
ontwikkeling van de sector cruciaal, maar zien tegelijkertijd dat de 
betekenis voor die ontwikkeling niet optimaal is. Daarbij constateren we 
tevens dat voor veel mensen ArtEZ in de stad heel beperkt zichtbaar is.    

We beschreven het al: de opleiding is van hoog niveau, echter 79% van de 
masterstudenten komt uit het buitenland – en vertrekt meestal ook weer 
naar het buitenland na het behalen van de mastertitel. De resterende 21% 
Nederlandse masterstudenten is volgens de academie gemiddeld genomen 
van veel mindere kwaliteit dan hun internationale collega’s.  

Blueyard concludeert dat de uitstroom vanuit de kunstvakopleiding ArtEZ 
slechts een hele beperkte rol speelt in de aanwas en vernieuwing van de 
internationale kwaliteit van beeldende kunst en vormgeving in de regio.  

Docenten van de academie komen uit het hele land. Hun kunstenaars-
praktijk is in de meeste gevallen niet in deze regio. Ze hebben in die zin 
ook een beperkte invloed op het lokale kunstklimaat.  

 Advies aan de gemeente en ArtEZ 
Ontwikkel een strategie waardoor het aandeel Nederlandse master-
studenten toeneemt en vooral ook het niveau van deze studenten stijgt. 
Onderzoek wat de rol van de gemeente hierin kan zijn.  

Onderzoek in meer brede zin wat nodig is om de kwaliteiten van ArtEZ 
steviger met de stad te verbinden. Kunnen meer docenten in de regio 
wonen en werken? Kan de zichtbaarheid verbeterd worden? 
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 Een ontdekker en aanjager van kwaliteit 
Wanneer de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem de ambitie 
uitspreken om de komende jaren de kwaliteit en de betekenis van de 
sector beeldende kunst en vormgeving prioriteit te geven, dan is er meer 
nodig dan een subsidieregeling.  

Er is snel daadkracht nodig met visie en middelen om de beoogde kwaliteit 
en vernieuwing aan te jagen en ook zelf neer te zetten. Oftewel: mensen die 
het kunnen, die visie hebben en een internationaal netwerk, die kunnen 
overtuigen en motiveren, die het verschil maken en die over de middelen 
beschikken daadwerkelijk en snel projecten te realiseren. 

We zagen eerder dat het subsidiesysteem zoals dat nu functioneert niet in 
staat is om die kwaliteitsimpuls te geven. Er is dus (ook) iets anders nodig. 
Een meer proactieve benadering. Een benadering die overheid en sector 
dichter tot elkaar brengt. 

2.1. Advies aan de overheden 
Om het proces naar meer internationale kwaliteit en vernieuwing te 
versnellen en kracht bij te zetten, adviseert Blueyard de Gemeente Arnhem 
en de Provincie Gelderland om gezamenlijk een intendant aan te stellen. 
Een intendant die in een relatief vrije rol concrete resultaten neerzet en 
beeldende kunst en vormgeving weer naar een hoger plan helpt duwen. 

Een intendant zoals wij in dit geval bedoelen is van alle markten thuis. 
Allereerst in de kunst en vormgeving, en de internationale wereld daar 

omheen. Maar die zeker ook het vermogen heeft om mensen te binden en 
te verbinden. Om publiek aan te spreken en om de politiek mee te krijgen. 
En tot slot is een goede intendant ook nog eens een macher en een 
volhouder.  

Dit soort schapen met vijf poten zitten niet zelden vast in een culturele 
organisatie of langdurige opdracht (een museum of internationaal 
festival). Maar toch zijn er naar onze overtuiging capabele en inspirerende 
mensen te vinden: een intendant die een wezenlijk resultaat weet neer te 
zetten en de hele stad en regio daarmee een impuls geeft.  

2.2. Wat doet een intendant? 
Een intendant heeft een relatief losse rol; los van de bestaande 
instellingen. Juist die zelfstandigheid maakt dat hij of zij zaken voor elkaar 
krijgt. De intendant werk wel samen met de instellingen. Als artistieke en 
organisatorische buitenboordmotor. Meerdere instellingen hebben dus 
ook baat bij de komst van de intendant.  

De intendant krijgt een werkbudget mee. Daarmee kan hij projecten en 
processen aanjagen. Mogelijk krijgt hij ook budget mee om rechtsreeks aan 
initiatieven voor kunst en vormgeving toe te kennen. Daarmee vervangt de 
intendant deels de bestaande subsidiestroom.  
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Voorbeelden van wat een intendant zou kunnen oppakken:  

§ Ontwikkeling van inhoudelijke projecten en programma’s 

§ Aantrekken van interessante spelers naar de regio/stad 

§ Met concrete projecten een inclusieve cultuur stimuleren 

§ Trekker zijn /mede ontwikkelaar van het middenpodium 

§ Adviseur van kunstenaars, ontwerpers en kunstenaarsinitiatieven 

§ Adviseur van het lokale/regionale bestuur 

§ Realiseren van additionele funding; aantrekken landelijke funding 

2.3. Voorwaarden voor succes 
Voor een succesvol intendantschap spelen behalve de geschetste 
persoonlijke kwaliteiten, nog een aantal belangrijke voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn gebaseerd op geslaagde en minder geslaagde ervaringen 
elders.  

1. De positie van de intendant ten opzichte van een ambtelijk 
apparaat moet stevig zijn. Een intendant is geen beleidsonder-
steuner of medewerker van de afdeling cultuur, maar een 
zelfstandig fenomeen, met een eigen verantwoordelijkheid en 
slagkracht.  

2. De intendant moet kunnen rekenen op politiek draagvlak. Hij of zij 
schakelt makkelijk met de bestuurder(s) en directie(s) binnen de 
gemeente. Het bestuur stelt de intendant aan omdat zij zich 
realiseert dat de intendant méér en andere zaken voor elkaar krijgt 
dan dat de beschikbare beleidsinstrumenten tot dan toe kunnen. 
Daarom neemt de politiek de intendant zeer serieus.  

3. De intendant wordt aangesteld voor een lange periode. Minimaal 
vijf jaar. De projecten die hij realiseert, zijn nu eenmaal niet 
allemaal overmorgen klaar. Het zijn vaak langere processen die 
juist de winst voor stad en regio opleveren.  

4. Er is voldoende werkbudget beschikbaar. Ook voor de langere 
periode. Niet telkens opnieuw een gevecht om de middelen.  

5. De intendant kan beschikken over voldoende ondersteuning, 
binnen en buiten het ambtelijk apparaat.  

2.4. Biënnale Gelderland 
Naast de intendant spelen uiteraard ook de instellingen een scoutende rol. 
Zo kan bijvoorbeeld Biënnale Gelderland in onze ogen een belangrijk rol 
spelen in het helpen (her)ontdekken van oude en nieuwe talenten. Een 
belangrijk eerste podium en erkenning.  

Wij adviseren dan ook om die rol de komende jaren verder te verdiepen en 
uit te bouwen. Extra ondersteuning vanuit de overheid en samenwerking 
met de intendant kan deze ontwikkeling dan versnellen.  
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  Samenwerking en regionalisering 
Zoals we in de analyse aangaven, zijn er in het licht van beeldende kunst 
en vormgeving vier vormen van samenwerking relevant.  

1. Regionale samenwerking 
2. Internationale samenwerking 
3. Samenwerking binnen de sector  
4. Samenwerking tussen sectoren (kunsten – bedrijfsleven – 

overheid – wetenschap) 

Hoe verschillend deze samenwerkingsvormen ook zijn, ze delen één 
gezamenlijk kenmerk: samenwerking valt mogelijk te stimuleren, maar 
laat zich nooit afdwingen. Spelers in de sector kiezen zélf hun samenwer-
kingspartners op basis van hun artistieke afweging, gevoel en belang. Juist 
creatieven laten zich niet leiden door een wens van de politiek. Zij zoeken 
hun partners over de hele wereld. In Amsterdam of Dubai, in Dortmund of 
Tokyo. En maar heel soms in die andere stad aan de overkant van de rivier. 

3.1. Algemeen advies samenwerking 
Blueyard adviseert om het onderwerp samenwerking te zien als wat het is: 
een zelfgekozen werkwijze om projecten te realiseren. Maar maak van deze 
werkwijze geen beleidsprioriteit op zich, want samenwerking laat zich niet 
met beleid wel even regelen. Neem daarom ook geen eis of voorkeur voor 
samenwerking op als criterium in het subsidiebeleid. Het zegt namelijk 
niets over de kwaliteit het bereik, of de betekenissen. Bekijk van geval tot 
geval of samenwerking meerwaarde heeft. Meerwaarde voor de kwaliteit 

en bereik van het project; meerwaarde voor de betekenissen voor welzijn 
en welvaart in de stad en regio.  

3.2. Advies regionale samenwerking 
Zoals we eerder stelden, zijn wij in onze rondgang geen overtuigende 
voorbeelden tegengekomen waarbij de regionale samenwerking een 
duidelijke meerwaarde of zelfs voorwaarde vormde. Ook zijn wij geen 
plannen tegen gekomen die in die richting wijzen. Alleen een regelmatig 
overleg tussen BKA en BKN wordt nu overwogen.  

Blueyard adviseert de overheden om de werkelijkheid onder ogen te zien 
wat betreft de beoogde culturele samenwerking Arnhem-Nijmegen. Los 
van dat Arnhem en Nijmegen twee totaal andere steden (werelden) zijn, is 
vooral de sector beeldende kunst en vormgeving niet of vrijwel niet bezig 
met samenwerking met die andere stad.  

Ons advies aan de overheden is dus om partijen in de sector vooral niet op 
te leggen met de andere stad te gaan samenwerken. Wat in onze ogen wel 
een zinvolle exercitie is, is het afstemmen van cultuurbeleid en het als 
steden en provincie gezamenlijk investeren in de functie van intendant. 
Een intendant kan samen met een slagvaardige organisatie (zie hoofdstuk 
20) de samenwerking concrete invulling geven.  
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3.3. Advies Internationale samenwerking 
Een domein van samenwerken waar op verschillende manieren wel 
meerwaarde kan ontstaan is de samenwerking met de grensregio: 
Duitsland. Zet als sector en overheden in op meer uitwisseling met de 
Duitse regio. Een intensivering van die culturele relatie positioneert de 
regio ook echt anders dan met de Randstad. De Duitse opleidingen, 
kunstenaars, kunstinstellingen en kunstmarkt zijn interessant voor de 
Gelderse kunstenaars en kunstinstellingen. De Duitser als cultuurtoerist is 
interessant voor de Gelderse cultuursector en de vrijetijdseconomie.  

 Betrek Dutch Culture  
Om de culturele Duitsland strategie te versterken, is het voor overheden en 
sector wijs om DutchCulture te betrekken, de netwerk- en 
kennisorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Haal de 
Duitsland-adviseurs van DutchCulture bijvoorbeeld regelmatig naar 
Arnhem om met partijen hun Duitsland-strategie te bespreken. Ontwikkel 
een gerichter Cultuur en Duitsland Beleid. Maak dit beleid onderdeel van 
een regeling Publieksbereik. Vraag DutchCulture advies bij het opzetten 
van een dit beleid.  

 Europees geld 
Europese, grensoverschrijdende projecten kunnen mogelijk in aanmerking 
komen voor Europese subsidies. Stimuleer met subsidiebeleid dus ook dit 
soort grensoverschrijdende projecten en wees bereid om daar als 
matchende partij als lokale of regionale overheid geld in te investeren.  

 Bilaterale samenwerking instellingen en kunstenaars 
Samenwerking met buitenlandse partijen ontstaat in de kern toch vooral 
bij de instellingen en kunstenaars zelf. Omdat het opbouwen van 

internationale relaties veel tijd en energie vergt, adviseren we instellingen 
om vooral in te zetten op langjarige samenwerkingsverbanden met partijen 
en mogelijk steden in de grensregio. Probeer daarbij binnen de sector ook 
enigszins gezamenlijk op te trekken en samen focus aan te brengen door te 
kiezen voor twee of drie kernpartners. Bijvoorbeeld atelier- en 
tentoonstellingscomplex Schloss Ringenberg, een groot museum in één 
van de nabije Duitse steden, of het jaarlijks festival in Dortmund (zie ook 
advies in hoofdstuk 19 over bereik).   

3.4. Advies samenwerking binnen de sector 
Vrijwel alle gesprekspartners dringen aan op een structureel verband 
waarbinnen de sector elkaar ontmoet en tot samenwerking kan komen. De 
verschillende initiatieven in die richting komen echter niet tot de gewenste 
vlieghoogte.  

Wij adviseren de overheden om op korte een duidelijke opdracht te 
verstrekken aan een organisatie die deze functie structureel gaat invullen. 
Bijvoorbeeld met maandelijks bijeenkomsten en netwerkborrels. Daarbij 
hoort dan wel een reële financiële dekking voor de meegegeven taken. Een 
organisatie die dit zou kunnen oppakken is mogelijk het Arnhemse 
Plaatsmaken. 

Omdat wij in hoofdstuk 20 een gecombineerde aanpak voorstellen (een 
slagvaardige organisatie waarin verschillende opgaven gebundeld worden 
opgepakt) raden we aan de verbindende functie hierin een plek te geven. 
Plaatsmaken (of een andere organisatie) zou dan een rol van 
kwartiermaker of ontwikkelaar op zich kunnen nemen. 
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 Treed buiten je subcultuur 
Wanneer het om samenwerking binnen de cultuursector gaat, zien wij dat 
het begrip samenwerking niet voor iedereen hetzelfde betekent. Het is 
bepaald geen inclusief begrip. Samenwerking gaat vaak alleen over 
samenwerking tussen de like-minded people; over samenwerking in een 
zekere subcultuur, waarbij anderen zelfs worden buitengesloten (en dan 
bedoelen we niet alleen andere culturele achtergronden, maar ook andere 
kunstopvattingen, andere ‘kunstscholen’ of andere disciplines).  

Blueyard adviseert om bij de ontwikkeling van een verbindende functie de 
opdracht letterlijk inclusief op te vatten. Juist daarin – in het contact 
tussen culturen, opvattingen, disciplines - ligt de meerwaarde van 
onderling contact en samenwerking.  

3.5. Advies samenwerking tussen sectoren 
De creativiteit van beeldend kunstenaars en ontwerpers is niet beperkt tot 
een kunstwerk, een tentoonstelling of een product. Met name daar waar 
innovatie en ontwerpvraagstukken liggen, kunnen zij vanuit hun 
creativiteit veel meer betekenissen genereren. Daartoe is samenwerking 
met (of verbinding met) andere sectoren dan de culturele sector 
noodzakelijk. Andersom kunnen die andere sectoren van grote betekenis 
zijn voor de ontwikkeling en financiering van de creativiteit.  

Het zal niemand verbazen: Blueyard raadt partijen binnen en buiten de 
sector aan om die samenwerking op te zoeken. Echter, we zien ook dat dit 
voor individuele kunstenaars en kleinere organisaties lastig is en weinig 
resultaat oplevert. Daarom adviseren we met name de individuele 
kunstenaars en de kleinere partijen in de sector, om advies en 

ondersteuning te zoeken bij het aangaan van die samenwerking. 
Bijvoorbeeld bij de organisatie die daarvoor is: Kunstwerkt.  

Tegelijkertijd adviseren we de overheden om het inroepen van dergelijke 
ondersteuning en advies aan te moedigen en toe te staan dat de kosten 
daarvoor in een subsidieaanvraag worden meegenomen.  

We adviseren de overheden om te onderzoeken welke partij – of partijen – 
deze verbindende en bemiddelende rol goed kunnen uitvoeren. Om deze 
partijen vervolgens hiertoe de opdracht (inclusief budget) voor te geven. 
Ook hier weer geldt dat een en ander in het licht moet worden gezien van 
de ontwikkeling van een gebundelde aanpak (zie hoofdstuk 20).  
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  Het verdienvermogen vergroten 
We zagen dat ook in de provincie Gelderland en de stad Arnhem zowel 
instellingen als makers binnen de beeldende kunst en vormgeving te 
maken hebben met een zwakke inkomstenpositie.  

Het versterken van deze inkomstenpositie buiten cultuursubsidies om is 
geen gemakkelijke opgave. Al jaren blijkt het moeilijk om ook uit andere 
vaten te tappen. Op basis van ervaringen elders, zien we echter dat er juist 
voor de sector beeldende kunst en vormging kansen liggen om de 
inkomstenstroom te vergroten.  

We schetsten hoe dit hele proces begint met het je bewust zijn van de 
kansen die er liggen. En hoe dat neerkomt op het je bewust zijn van de 
betekenissen die je voor anderen vertegenwoordigt; het publiek, de 
mogelijke partners, donateurs, subsidienten, organisaties, enzovoort.   

4.1. Advies aan de sector 
1. Stel je werkelijk open op. Zonder ingegraven vooroordeel over welk 

onderwerp dan ook. Dan zie je de kansen.  
2. Inventariseer welke thema’s in de samenleving urgent en 

belangrijk zijn de komende jaren. Je weet één ding zeker: dáár zit 
het geld. Wees daar niet bang voor, maar laat je er juist door 
inspireren: het zijn immers wezenlijke thema’s en betekenissen.  

3. Op lokaal of regionaal niveau: zoek meer aansluiting op de 
beleidsagenda’s van provincie en gemeente, zoals innovatiebeleid, 
stedelijke profilering, buitenlandse toeristen en regionale groei. 

4. Wees ook niet bang dat het hebben van betekenis of impact de 
autonomie of kwaliteit van je werk of organisatie zou aantasten. 

5. Betrek kundig advies bij het ontwikkelen en vervolgens financieren 
van je projecten. Een kundig adviseur zal met je werken aan alle 
voorwaarden voor een goed resultaat (een sterke kunstproductie of 
-organisatie op basis van voldoende middelen).  

4.2. Advies aan de provincie en de gemeente 
 Ontschot zelf 

Stimuleer en faciliteer de verbinding van beeldende kunst en vormgeving 
met andere beleidsterreinen. ‘Ontschot’ in de eigen organisatie. Betrek 
collega’s van totaal andere afdelingen. Doe het samen! 

De gemeente Arnhem heeft recentelijk de regelingen voor cultuursubsidies 
verruimd voor samenwerkingsprojecten met andere sectoren. Dat is een 
goede stap. De provincie zou dit voorbeeld moeten volgen. Maar wat wij 
hier bedoelen is het betrekken van kunstenaars en vormgevers bij de eigen 
andere sectoren. De afdeling vastgoed, afdeling leefomgeving, afdeling 
lokale economie, jeugd en onderwijs, etcetera. Door een actieve verbinding 
met deze domeinen, ontstaat niet alleen meer kans op inkomen, maar 
vooral ook meer betekenis voor cultuur.    

 Budget voor financieringsinnovaties  
Stel, voor zover dat nu nog niet mogelijk is, expliciet budget beschikbaar 
voor ondersteuning bij projectontwikkeling en financieringsinnovaties 



 

 
 

79 Beeld van de kunst 
 

(coaching, advies, training). Schep de mogelijkheid dat al in een vroege 
fase externe expertise kan worden ingehuurd bij de ontwikkeling van 
projecten op een zodanige manier dat voor de sector nieuwe partners 
worden betrokken en nieuwe geldstromen worden aangeboord.  

 Geef een bemiddelaar opdracht  
Beleg bij een organisatie, de intendant of een andere kundige de opdracht 
om nieuwe verbindingen tot stand te helpen brengen. Onderzoek hiervoor 
of het wenselijk is om het match-makende Kunst Werkt (Cultuur Mij Oost) 
te versterken en uit te breiden.  

Een dergelijke opdracht kan ook bij een organisatie worden gelegd die een 
aantal van de hiervoor geschetste opgaven gebundeld aanpakt (zie 
hoofdstuk 20).  

 Overweeg Fair Practice Code op te nemen in voorwaarden  
Vooruitlopend op mogelijke (zelfs wettelijke) maatregelen, kunnen de 
lokale en provinciale overheid stellen dat zij bij het subsidiëren van de 
sector verlangen dat kunstenaars en vormgevers voor hun werk fatsoenlijk 
betaald worden. Dit kan worden opgenomen in de nieuwe 
subsidievoorwaarden. Een overheid moet dan wel bereid zijn te accepteren 
dat projecten duurder uitvallen en dat daar dus ook meer inkomsten 
tegenover moeten staan. De politiek moet daarbij bepalen of de overheid 
die inkomsten (deels) zou moeten aanvullen.   

Bij het verstrekken van opdrachten door de overheid geldt al een zekere 
code voor goed opdrachtgeverschap. Ook hier moet de overheid het goede 
voorbeeld geven.  

 Stimuleren private donaties, sponsoring en investeringen 
Verken samen met marktpartijen of en hoe het aandeel particuliere 
investeringen in kunstprojecten te vergroten is.  

Overweeg (al dan niet als samenwerking gemeente – provincie) om een 
borgstellingsfonds te ontwikkelen voor bancaire financiering aan de 
culturele sector. Op basis van 1 miljoen euro overheidsgaranties in dit 
borgstellingsfonds, kan vier miljoen worden geïnvesteerd in de sector.  

Overweeg in dit kader of de oprichting van een publiek/privaat fonds 
faciliterend kan zijn zoals LAgroup in haar rapport ‘Samenwerking 
Arnhem-Nijmegen’ suggereerde. Een fondsenwervende instelling die de 
brug slaat tussen publieke en private bijdragen aan cultuur (zie ook het 
advies in hoofdstuk 20).   
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 Inclusieve kunst en vormgeving 
Zoals we in de analyse zagen, staat deze regio bepaald niet alleen in het 
gebrek aan inclusiviteit. Ook zagen we dat al jaren getracht wordt er iets 
aan te veranderen, maar dat het probleem zo diep verankerd zit in onze 
samenleving, dat de cultuursector, laat staan een individuele partij, het 
niet los kan trekken. Toch zijn er op lokaal niveau wel stappen te zetten.  

Inclusiviteit gaat in onze ogen niet alleen over 
het betrekken van migranten. Het gaat om het 
betrekken van de hele samenleving.  

5.1. Advies aan de overheden 
Wetende dat de inclusiviteit van cultuur een buitengewoon complexe 
maar ook buitengewoon urgente kwestie is, adviseren we gemeente en 
provincie om hier actief en met nadruk beleid op te gaan voeren.  

Wij zouden echter ongeloofwaardig zijn als wij hier ‘wel eventjes’ zouden 
uittekenen wat er precies aan beleid en acties nodig is. Dus volstaan we nu 
met de volgende adviezen: 

1. Stel een stevige adviescommissie samen met vertegenwoordigers 
uit onder andere de cultuursector, het onderwijs, wijken en 
migrantenorganisaties en ontwikkel samen met deze commissie 
een strategie die de komende jaren wordt gerealiseerd.  

2. Om op zijn minst het bewustzijn binnen de instellingen aan te 
jagen: verlang nu al van alle cultuurpartijen die cultuursubsidie 

ontvangen een overtuigend verhaal over de inclusieve strategie. 
Wat doet men eraan om bepaalde (migranten)groepen te bereiken? 
Of waarom ziet men daar in dit project van af? (want dat kan soms 
ook gelegitimeerd het geval zijn). Zie erop toe dat daarbij ook 
aandacht wordt geschonken aan de personele samenstelling van de 
organisatie en het bestuur/toezicht, want dat is vaak een eerste 
stap naar meer inclusiviteit.  
 

3. Realiseer je als overheid goed dat de betrokkenheid bij kunst en 
cultuur vooral op de basisschool start. Zorg daarom voor voldoen-
de middelen en aandacht voor cultuuronderwijs binnen en gelieerd 
aan het onderwijs. Zie binnen het totale culturele veld scherper toe 
op sterke verbindingen tussen de instellingen/cultuuractiviteiten 
aan de ene kant, en het onderwijs aan de andere kant.  
 
Ontwikkel een stimuleringsregeling die gericht is op het vergroten 
van bereik. Vooral de provincie zou een dergelijke rol op zich 
kunnen nemen. Deze regeling kan twee soorten bereik 
combineren:  

a. Speciale doelgroepen: de inclusieve samenleving, met ook 
migranten, laag opgeleid, mbo, etc.  

b. Aantallen bezoekers: impuls voor méér bezoekers; 
cultuurtoeristen; internationale bezoekers: specifieke 
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marketing, speciale inhoud, acties, etc. (blockbuster 
impuls).  
 

4. Geef de aan te stellen intendant (zie hoofdstuk 15 en 20) de 
opdracht mee om ook expliciet inclusieve projecten te ontwikkelen.  

5.2. Advies aan de sector 
Wij realiseren ons dat niet alle kunst voor iedereen eenzelfde betekenis 
heeft. En als kunstenaar of kunstinstellingen kan je die realiteit niet 
eventjes ombuigen. Toch is er een aantal acties dat partijen in de sector 
wel kan ondernemen:  

§ Besteed veel bewuster aandacht aan de opgave inclusiviteit. Bevraag 
jezelf of de organisatie regelmatig of en hoe de inspanning is geleverd. 

§ Ontwikkel een strategie waarbij scherpe keuzes gemaakt worden en 
haalbare doelen worden gesteld.  

§ Neem de opgave op in de (jaar)plannen en in de (jaar)verslagen.  

§ Stel je team en bestuur samen uit mensen die verbonden zijn met 
verschillende groepen in de samenleving.  

§ Werk met community builders (zie boven) om verbindingen te leggen. 

§ Kies ook thema’s die relevant zijn voor andere dan de eigen peers. 

§ Ontwikkel samen met relevante groepen concrete projecten. Zorg voor 
ownership, want als iets ‘van jou’ is, dan omarmen we het.  

§ Kijk kritisch naar de marketing en communicatie. Gebruik 
mediakanalen en -strategieën die ook andere groepen bereiken. 

§ Nodig bij netwerkbijeenkomsten en dergelijke ook andere groepen dan 
de usual suspects uit. Realiseer je daarbij dat ‘een mailing’ daarvoor in 
eerste instantie niet voldoende zal zijn: leg echt, live contact.  
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  Meer betekenis door groter bereik 
In deel II constateerden we dat er grote kansen – en opgaven – liggen om 
het bereik van beeldende kunst en vormgeving te vergroten. Gelderland en 
Arnhem laten ronduit kansen liggen. Kansen op een sterkere positione-
ring, meer aantrekkingskracht en meer economische spinoff. De opgave 
die er ligt is een opgave voor zowel de spelers in de sector als voor de lokale 
en regionale overheden en hun marketingafdelingen of marketingorgani-
saties. We geven een serie van concrete adviezen om het bereik – en 
daarmee de betekenis – van kunst en vormgeving in de regio te vergroten.  

6.1. Advies aan de provincie Gelderland 
 Verstevig profiel provincie en ontwikkel een heldere propositie 

Om een aantrekkelijke propositie te ontwikkelen moet scherper gedefini-
eerd worden waar de provincie ‘van is’ en wat bezoekers kunnen verwach-
ten. Uiteraard moeten boodschap en belofte aansluiten op de realiteit.  

Op provinciaal niveau verdient het aanbeveling om sterker in te zetten op 
de unieke combinatie van kunst en natuur. De elementen zijn aanwezig, de 
verbinding kan nog beter worden gelegd. Net zoals Gelderland het erfgoed 
promoot, zou het ook beeldende kunst en landschapskunst in de etalage 
kunnen zetten. Dit vraagt meer aandacht voor en kennis van het aanbod. 
Daarvoor moet een strategie ontwikkeld worden bij de vrijetijdsorganisa-
ties zodat ook meer op de actualiteit en evenementen ingezet kan worden. 
Goede voorbeelden hiervan zijn evenementen als de IJsselbiënnale en ook 
Een Zacht Geruis. Dit is een evenement waarin hedendaagse kunstenaars 

gekoppeld zijn aan zeven Gelderse kastelen en waar op basis van de plek 
nieuw werk wordt gemaakt en tentoongesteld.  

Met een helder profiel en voldoende aanbod dat onderdeel uitmaakt van 
de propositie kunst en natuur, kunnen er specifieke campagnes en 
producten ontwikkeld worden. Hierbij valt te denken aan wandel- of 
fietsroutes (kaarten, apps), guided tours door de Provincie. Grote 
evenementen zoals State of Fashion, Sonsbeek en IJsselbiënnale moeten 
omarmd worden en groots en actief in de etalage gezet.  

In 2021 gaat het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) 
internationaal inzetten op het thema Ode aan het Nederlandse landschap. 
Dit biedt een concrete aanleiding en kans om de propositie kunst en 
natuur verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij de internationale 
marketing van NBTC.  

Om de zichtbaarheid te vergroten ligt er ook een opgave bij de 
marketinginstellingen in gemeente en provincie om nauwer samen te 
werken. Afstemming van profielen, verzamelen van data en het 
ontwikkelen van campagnes moet in onderlinge samenhang vorm krijgen.  

 Verbind cultuurbeleid met het profiel  
De provincie kan actief sturen op versterking van het profiel door in het 
cultuurbeleid (extra) nadruk te leggen op de verbinding tussen beeldende 
kunst en het landschap. Op deze wijze ontstaat er synergie in de 
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investeringen die de provincie doet, zowel aan de aanbodkant, als op het 
vlak van promotie en vrijetijdseconomie.  

Bij de beoordeling van aanvragen kan de Provincie extra aandacht 
schenken aan de inspanningen die worden geleverd om publiek bij het 
aanbod te vinden. En er kan een specifieke regeling ontwikkeld worden 
gericht op (extra) bereik (zie Subsidiebeleid). 

6.2. Advies aan de gemeente Arnhem 
 Breng het profiel mode en kunst weer naar voren  

De gemeente Arnhem heeft ervoor gekozen om het DNA van de stad te 
definiëren met de termen ‘groen, creatief en ondernemend’. En zoals we in 
deel II al zeiden: deze begrippen kunnen de vorming van een profiel 
ondersteunen, maar het zijn geen termen die bezoekers trekken.  

Arnhem moet scherper profileren en dat betekent ook durven kiezen. Met 
mode en beeldende kunst kan Arnhem landelijk een onderscheidende 
positie innemen. Dit sluit aan op het DNA van de stad, maar is veel 
concreter te vertalen naar producten en proposities. Het (opnieuw) 
versterken van dit profiel, zowel qua aanbod als qua marketing, ligt voor 
de hand. Grote manifestaties (Sonsbeek) dragen bij uitstek bij aan het 
profiel van de stad, maar voor een meer permanente profilering is een 
hoogwaardige en internationaal verbonden infrastructuur noodzakelijk 
(zie ook Adviezen in hoofdstuk 14).   

Een keuze voor beeldende kunst en mode betekent ook dat het andere 
aanbod in de keten verder versterkt moet worden. Met name de 
aanwezigheid en zichtbaarheid van beeldende kunst in de stad laat te 
wensen over. Doordat presentatieplekken zich vaak noodgedwongen 

verplaatsen naar de rafelranden van de stad en voortdurend verkassen 
verdwijnt de beeldende kunst uit het stadsbeeld en wordt er nauwelijks 
publiek opgebouwd. Dit pleit voor een beleid waarin er actief ruimte wordt 
gemaakt voor beeldende kunstinitiatieven juist op zichtbare plekken en in 
het centrum van de stad. Ook is een herinvestering nodig in het mode-
kwartier, met stimulerend vestigingsbeleid voor creatieve ondernemers. 
Gezamenlijke presentaties versterken de aantrekkingskracht. 

 Versterking Platform Beeldende Kunst Arnhem (BKA) 
Het Platform Beeldende Kunst Arnhem is een goed voorbeeld van hoe het 
aanbod op een dynamische wijze in beeld gebracht wordt met een actuele 
agenda, gekoppeld aan achtergrondinformatie. Maak ruimte om een kwa-
litatief instrument als dit verder uit te bouwen en te professionaliseren.  

De invoer van agenda-items en het up-to-date houden van alle informatie 
is een tijdrovende en daarmee ook kostbare klus, waar centraler op 
geïnvesteerd zal moet worden. Met de agenda als basis kan een redactie 
ingesteld worden die met behulp van social media met steeds actueel 
nieuws de sector onder de aandacht brengt van geïnteresseerden. De basis 
is er, de uitbouw ligt voor de hand. Het voornemen om het ontwikkelde 
platform ook voor Nijmegen in te zetten is verstandig, omdat vanuit een 
gezamenlijke technische en redactionele basis gewerkt kan worden.  

 Ontwikkel meer kennis van de bezoekers en van de niet-bezoekers 
Er is weinig bekend over de bezoekers aan beeldende kunst en vormgeving 
in zowel provincie als in Arnhem. Alleen de grotere musea doen aan 
structureel bezoekersonderzoek (zie ook bijlage Cijfers). Een beter beeld 
van wie er wel, maar ook een beeld van wie niet van het aanbod gebruik 
maakt, leert veel over de kansen die er liggen om het bereik te vergroten. 



 

 
 

84 Beeld van de kunst 
 

Er is meer kennis van het publiek nodig en breder publieksonderzoek, wat 
onderlinge benchmarks mogelijk maakt. Omdat veel spelers in de sector 
klein zijn (soms zelfs individuen) zal juist in deze sector ook collectief 
publieksonderzoek moeten plaatsvinden. Een gezamenlijk nieuw of 
bestaand communicatieplatform (zoals bijvoorbeeld Platform Beeldende 
Kunst Arnhem), zou dat als extra opdracht - inclusief middelen - mee 
kunnen krijgen.  

Dit publieksonderzoek kan gekoppeld worden aan een gezamenlijke 
kennisbank die op initiatief van de gemeente (liefst in samenwerking met 
de provincie) en met expertise uit de instellingen en van onderzoekers 
opgebouwd wordt. De opgedane kennis over het publiek kan vervolgens 
vertaald worden naar collectieve marketingcampagnes. Ook hierin moet 
een goed gefaciliteerde organisatie een leidende rol kunnen nemen. 

6.3. Advies aan de sector 
Ook de sector zelf kan bijdragen aan een groter bereik en versterking van 
de profilering en wel op de volgende wijze: 

§ Lever up-to-date informatie aan, aan de daarvoor ingestelde platforms 
(BKA, Uitagenda etc.) over activiteiten die voor publiek van belang zijn. 

§ Verken de profilering van de stad en provincie en ontwikkel activiteiten 
die aan deze profilering kunnen bijdragen 

§ Wees bewust van de omgeving, activiteiten of evenementen die de eigen 
programmering kunnen versterken of beïnvloeden. 

§ Spreek de overheid aan op medefinanciering van publieksonderzoek 

§ Doe aan publieksonderzoek, of sluit aan bij collectieve instrumenten 
voor onderzoek. 

§ Zorg dat publieksonderzoek volgens algemene standaarden wordt 
uitgevoerd, zodat onderlinge vergelijkingen gemaakt kunnen worden.  

§ Wees genereus met het delen van kennis en inzichten.  
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 Stel: we verbinden oplossingen 
In deel II van dit rapport beschreven we de opgaven die wij zien voor de 
sector beeldende kunst en vormgeving in de provincie Gelderland de 
gemeente Arnhem. In hoofdstukken van deel III gaven we een aantal 
concrete oplossingsrichtingen. We presenteerden deze oplossingen relatief 
los van elkaar. Maar er is ook er is ook een scenario denkbaar waarbij we 
de oplossingen met elkaar verbinden. Op die manier geven we een unieke 
impuls aan de kwaliteit en betekenis van de beeldende kunst in de regio.  

De opgaven die we kunnen verbinden zijn: 

a. Impuls kwaliteit en vernieuwing  
b. (Regionale en internationale) samenwerking 
c. Groter verdienvermogen 
d. Inclusiviteit, breed bereik  
e. Organiserend vermogen van de sector 
f. Verbinding met opdrachtgevers andere sectoren (o.a. bedrijven) 
g. Problematiek provinciale subsidieverstrekking aan BKV 
h. Bereikbare funding voor kunstenaarsinitiatieven 
i. En zelfs… ondersteuning realisatie van een middenpodium 

We zien dat er ten aanzien van deze opgaven wel de wens is om ze op te 
lossen, maar dat het de individuele partijen in Gelderland het veelal aan 
kennis, ervaring en (financiële) slagkracht ontbreekt om het voor elkaar te 
krijgen. We zien bijvoorbeeld hoe de provincie graag wil investeren in 
meer kwalitatieve projecten, maar dat die worden niet ingediend. We zien 

de wens bij de sector om zich te organiseren, maar dat vergt te veel 
doorlopende aandacht. We zien de wens om meer private opdrachtgevers 
en financiers te bereiken (particulieren, bedrijven, fondsen), maar ook dat 
komt niet goed van de grond.  

Kortom, het ontbreekt aan positie, kennis, netwerk en uitvoeringskracht. 
En als antwoord op dit gemis – en als antwoord op de genoemde opgaven 
– zou je ook tot één oplossing kunnen komen. En die oplossing houdt in 
dat we het gewoon gaan doen; dat er een bevlogen en kundige intendant 
wordt aangesteld die met een slagvaardige, lichte, eigen organisatie de 
verschillende issues oppakt en tot resultaten komt.  

Stel: we noemen deze organisatie de Pierre Janssen Stichting, of vanwege 
de internationale contacten: de Pierre Janssen Foundation. Als ode aan de 
journalist, tv-presentator en museumdirecteur Pierre Janssen (1926-2007) 
die miljoenen mensen inspireerde om (anders) naar kunst te kijken.  

De Pierre Janssen Foundation stimuleert de 
ontwikkeling en presentatie van actuele 
beeldende kunst en vormging in Gelderland.  

Onder leiding van de intendant stimuleert de 
foundation de ontwikkeling van een vernieuwend 
kunstenaanbod. Niet zozeer door beleid te maken, maar door het gewoon 
te gaan doen – samen met partijen en makers in en buiten de sector. 
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Tegelijkertijd wordt met deze doen-houding beeldende kunst en 
vormgeving met verschillende uithoeken van de samenleving verbonden.  

 Functies van de foundation 
Mogelijke functies van de Pierre Janssen Foundation kunnen zijn:  

1. Intendant Impulsprogramma (kunstprojecten in Gelderland) 
2. Kunstenaarsondersteuning en organisatiekracht 
3. Coördinatie en stimulans regionale samenwerking 
4. Organisator van kunstprojecten en Kunst Ambassadeurs gericht op 

inclusiviteit  
5. Verbinder naar opdrachtgevers private en publieke sector 
6. Subsidie-/opdrachtverstrekking aan beeldend kunstenaars, 

vormgevers en/of organisaties.  
7. Kunstaankopen en collectiebeheer (provincie) 
8. Platform voor Gelderse professionele kunstenaars 
9. Nieuwe kunst in de openbare ruimte 
10. Collectieve communicatie, marketing 
11. Combinatie of verbinding met het middenpodium van de regio  
12. Organisator of ondersteuner van Biënnale Gelderland  
13. Fondsenwerving voor projecten kunstenaars en projecten 
14. Organisator kring van (donerende) Gelderse bedrijven en 

vermogende particulieren  

7.2. Financiering publiek/privaat 
Stel, de Pierre Janssen Foundation is straks een onafhankelijke stichting. 
De provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en andere gemeenten in de 
provincie dragen jaarlijks een vast bedrag bij aan de financiering van de 
Foundation. De provincie doet dit onder andere met subsidie die nu ook 

voor (projecten in) de beeldende kunst en vormgeving is gereserveerd, 
maar onvoldoende wordt toegekend.   

Naast de bijdragen van de Gelderse overheden werft de Pierre Janssen 
Foundation ook fondsen voor haar activiteiten bij andere financiers. Dat 
kunnen particuliere financiers zijn, zoals bijvoorbeeld een bedrijf, of 
vermogende Gelderse families. Een soort ‘fondsen op naam’. Deze 
middelen zijn bestemd voor beeldende kunstprojecten in de provincie.  

 Onder leiding van een intendant 
Nieuw in Nederland is, dat de Pierre Janssen Foundation onder leiding 
staat van een intendant. Een man of vrouw met een scherpe visie en het 
vermogen – net als Pierre Janssen – die visie niet alleen over te brengen 
op kunstkenners, maar ook op een groot publiek. De intendant is 
tegelijkertijd de artistiek directeur van de foundation. Hij of zij heeft 
daarmee veel zeggenschap en is in staat een bepalend stempel te drukken 
op het kunstklimaat. Vanwege deze invloed wordt elke vier jaar een nieuwe 
intendant/artistiek directeur aangesteld.  

Om te voorkomen dat de intendant ‘op hol slaat’ is er een systeem van 
checks and balances: een artistieke adviesraad en een bestuur.  

Professionele beeldend kunstenaars en vormgevers die in Gelderland 
wonen en/of werken, kunnen lid worden van de Pierre Janssen 
Foundation. Nieuwe leden worden getoetst op hun vakmanschap en 
professionaliteit. Eenmaal lid, kunnen zij op verschillende manieren in 
aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de foundation. 
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7.3. Vergelijk met andere en eerdere initiatieven 
De Pierre Janssen Foundation zoals nu geschetst zal redelijk uniek zijn in 
Nederland en is in deze fase lastig één op één met andere of eerdere 
initiatieven te vergelijken. Maar we doen een poging.  

De Pierre Janssen Foundation is een ondernemend concept. En dat is 
bepaald anders dan bij bijvoorbeeld het Centrum voor de Beeldende 
Kunsten (CBK). De intendant neemt met zijn foundation actief het 
voortouw om – samen met spelers binnen en buiten de sector – projecten 
aan te jagen, te ontwikkelen en te financieren (fondsenwerven). 
Samenwerkend met de private sector en particuliere investeerders. Hierbij 
is de unieke rol voor de intendant cruciaal. Hij of zij geeft echt sturing en 
richting.  

Sommige elementen van de Pierre Janssen Foundation zien we ook elders 
terug. Zo is er het Art Office van het CBK Rotterdam, of Stroom in Den 
Haag. Deze instellingen bieden veel kennis en ervaring. Ook over hoe het 
niet moet.  

7.4. Stappen naar een Pierre Janssen Foundation 
Wij adviseren de stad Arnhem en de provincie Gelderland om gezamenlijk 
en zo snel als mogelijk een (zoals beschreven) intendant aan te stellen met 
enige ondersteuning en een eerste werkbudget.  

Wij adviseren tevens dat deze intendant ook als kwartiermaker wordt 
aangesteld en een businessplan (meerjarenplan) opstelt voor een 
slagvaardige organisatie als de hiernaast geschetste (werktitel) Pierre 
Janssen Foundation. Daarbij moet hij of zij onderzoeken of en zo ja welke 
rol bestaande organisaties hierin kunnen spelen. 

Bovendien adviseren wij dat de intendant een plan van aanpak opstelt met 
een bijbehorend budget voor zijn of haar toekomstige rol bij de 
ondersteuning van kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven met advies en 
middelen (bijvoorbeeld de kleinere subsidies tot € 10.000).  

Het businessplan en het plan van aanpak voor de ondersteuning worden 
met bijbehorende begroting aan het College van B&W en het College van 
Gedeputeerde Staten ter besluitvorming aangeboden.  
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  Doelgericht subsidiëren  
Daar waar we in de voorgaande hoofdstukken vooral inhoudelijke adviezen 
gaven aan sector en overheden, gaan we in dit hoofdstuk meer in op het 
proces van subsidieverstrekking van de provincie Gelderland en de 
gemeente Arnhem. Daar zijn twee redenen voor:  

1. Er is veel kritiek vanuit het veld op met name de provincie waar 
het gaat om het proces van subsidieverstrekking.  

2. We zien dat het subsidiebeleid onvoldoende grip heeft op het 
aangaan van de opgaven en de kansen die we hiervoor beschreven.   

 

 

 

 

 

 

Betekenissencirkel 

8.1. Beleid is de strategie om betekenissen te realiseren 
Over het algemeen constateren we dat de beide overheden niet expliciet 
maken wat ze met hun cultuurbeleid willen. Vanuit het idee om duizend 
bloemen te laten bloeien, geeft met name de provincie (en in mindere mate 
Arnhem) niet scherp genoeg aan wat nu werkelijk het doel is en blijft het 
beleid in algemene formuleringen steken. Mede daardoor zijn de 
subsidieregelingen heel ruim te interpreteren en ontstaan misverstanden.  

 Advies: werk op basis betekenissen voor welzijn en welvaart 
Wij adviseren om toekomstig cultuurbeleid meer dan nu te koppelen aan 
de opgaven die de stad en de provincie (en de verschillende 
regioverbanden) zich stellen. Alle mogelijke opgaven. Betrek daarbij welke 
betekenissen kunst en vormgeving daarbij kunnen realiseren (zie ook de 
toelichting betekenissencirkel in de bijlage).  

Ontwikkel daarom cultuurbeleid vanuit het bewustzijn dat voor een 
overheid kunstbeleid (net als elk beleid) altijd moet resulteren in een 
positieve betekenis voor welzijn en welvaart. In die betekenissen, en 
uitsluitend in die betekenissen, ligt de legitimatie van cultuurbeleid. Door 
te werken op basis van de hele cirkel aan betekenissen die kunst heeft, 
hoeven geen verkrampte losse speerpunten in het beleid te worden 
opgenomen als ‘ondernemerschap’ of ‘samenwerken’. De betekenissen zijn 
leidend, en niet hoe deze gerealiseerd worden.  

Welvaart

Welzijn

Collectief Individueel

Kunst
expressie

troost

ontmoeting
identiteit

inkomen maker

status
waarde eigen huis

ontwikkeling

betere buurt

innovatie

werkgelegenheid

democratie

onderwijs

bestedingen

gezondheid

collectief geheugen

vermaak

imago

vestigingsklimaat

positionering

prijsniveau vastgoed

aantrekkingskracht

sociale cohesie bevestiging

inspiratie
onderscheiden

verbeelding

culturele commercie
omzet derden
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8.2. Advies: zie vernieuwing als ontwikkeling 
Veel mensen die wij spraken vragen om vernieuwing en meer kwaliteit in 
de sector. Maar vernieuwing is een gevaarlijk begrip. Niet al het nieuwe is 
ook het betere. Zoek daarom als overheid altijd balans. Gooi het kind niet 
met het badwater weg. Een nadruk op vernieuwing zou een nadruk op 
ontwikkeling moeten zijn.  

Om die reden zou het ook slecht zijn als er geen subsidieregelingen meer 
zijn die de bewezen kwaliteit ondersteunen. Vernieuwen is nodig, maar het 
goede behouden is ook nodig.   

8.3. Langjarige subsidie  
Het is nodig om de goed functionerende instellingen zekerheden te bieden 
over een langjarige (vier- of zesjarige) financiering. Door heldere resultaat- 
en impactafspraken te maken – en daar op te monitoren – is zo’n langere 
subsidieperiode goed uitvoerbaar.  

Het is ook bij kleinere en nieuwe initiatieven noodzakelijk om de 
subsidietermijn of de ontwikkeltermijn niet te kort te maken. Net als in het 
bedrijfsleven heeft ontwikkeling vaak de tijd nodig.  

8.4. Subsidieer advies en begeleiding 
Wij hebben geconstateerd dat partijen in de sector vaak wel willen 
ontwikkelen en vernieuwen; wel beter willen worden, of wel meer fondsen 
willen werven, maar dat kunnen zij vaak zelf niet op eigen kracht. Zij 
beschikken niet over de middelen om externe adviseurs of tijdelijke 
medewerkers te betalen.  

Wij adviseren de overheden om een mogelijkheid te creëren om voor de 
ontwikkeling van projecten, programma’s en ook van de eigen organisatie 
ontwikkelbudget beschikbaar te stellen. Hiermee kan extern advies en 
begeleiding ingekocht worden voor o.a.:  

§ Planontwikkeling  

§ Artistieke impuls (een topper van buiten die tijdelijk meestuurt) 

§ Marketing, doelgroepenbenadering 

§ Fondsenwerving en sponsoring 

§ Governance  

§ Zelfevaluatie 

8.5. Advies aan de provincie Gelderland  
Tot slot geven we op verzoek de provincie een aantal aanvullende adviezen 
over hoe Gelderland de subsidiëring aan de beeldende kunst en 
vormgeving effectiever en met minder onvrede kan laten verlopen.  

1. Formuleer in lijn met een scherper beleid (zie boven) ook de 
regelingen en criteria scherper, met duidelijke doelstellingen wat 
betreft impact. Dat voorkomt teleurstellingen en frustraties, ook al 
zijn er vast altijd mensen minder blij met bepaalde doelen. 
   

2. Een voor de provincie logische beleidsfocus is die op het realiseren 
van een groter bereik: méér mensen bereiken uit de regio (en een 
diverser publiek), maar ook méér cultuurtoeristen. De koppeling 
met ruimte en groen blijft daarbij van waarde. Zo draagt het beleid 
bij aan de positionering van de provincie. Maak dus een Regeling 
Vergroting Publieksbereik.  
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3. Stimuleer de kwaliteit van het aanbod beeldende kunst via een 

intendant. Dat is gerichter en doeltreffender. De rol van een 
intendant kan ingebed worden binnen de voorgestelde Pierre 
Janssen Foundation die de sector in meer brede zin kan 
ondersteunen en vertegenwoordigen. 
 

4. Richt je als provincie op grotere projecten met ook grotere 
bijdragen (boven € 20.000). Laat de kleinschalige projecten aan de 
gemeenten en fondsen of aan de hierboven voorgestelde structuur 
met een intendant en/of een foundation.  
  

5. In het verlengde van het positioneringsbeleid van de provincie en 
de opgave om meer mensen te bereiken: zie er actief op toe of 
maak expliciet beleid waarbij de aangewezen provinciale en 
collectieve marketingkanalen van de provincie het dynamische 
(wisselende) kunstenaanbod overtuigend gaan overbrengen aan de 
gewenste doelgroepen. Ook die in Duitsland(!). 

 
6. Organiseer een heldere communicatie over de regelingen en het 

proces. Wees tijdig met de aankondigingen van nieuwe regelingen 
of wijzigingen. Gebruik niet alleen de eigen kanalen voor de 
communicatie, maar ook van die van de culturele netwerken en 
organisaties in de provincie. Kies een bij de inhoud van de regeling 
passend kanaal.   
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In dit document: 

§ Gesprekspartners  

§ Bronnen 

§ Noten 
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§ Cijfers, Kaarten en Indicaties 

§ Cultuurbeleid en Betekenis: de visie van Blueyard op cultuurbeleid  

§ Trends en ontwikkelingen 
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Gesprekspartners 

Interviews 
Met onderstaande personen hebben we individuele gesprekken gevoerd in 
het kader van dit sectoronderzoek. We hebben vermeld uit hoofde van 
welke instelling of hoedanigheid we met hen gesproken hebben.  

Arnhemse veld 

§ Saskia Bak (Museum Arnhem, Raad voor Cultuur) 

§ Charlotte Bik (ArtEZ) 

§ July Ligtenberg (Plaatsmaken, Platform Beeldende Kunst Arnhem) 

§ Charles Esche (Van Abbemuseum Eindhoven, Stichting Sonsbeek) 

§ Arno de Blank (Stichting SLAK) 

§ Edwin Verdurmen (Architectuurcentrum CASA) 

§ Kathelijn de Booij (Ontwerp Platform Arnhem) 

§ Rob Groot Zevert (Studio Omstand, kunstenaar) 

§ Niels van Bunningen (KW37, kunstenaar) 

§ Christiaan Holland (Innovatiefabriek Arnhem, zelfstandig ondernemer) 

§ Carien Poissonnier (Kunst op de Koffie, zelfstandig ondernemer) 
 

Overheden  

§ Marleen Langendijk (Gemeente Arnhem, namens de opdrachtgever) 

§ Gabrielle de Nijs Bik (Provincie Gelderland, namens de opdrachtgever) 

§ Josan Meijers (Gedeputeerde Provincie Gelderland) 

§ Esther Ruiten (Gemeente Arnhem) 

§ Pieter van Lent (Gemeente Ede) 

§ Betty Jacobi (Gemeente Arnhem) 

§ Piet van Wissen (Gemeente Apeldoorn) 

§ David Brand (Gemeente Renkum) 

§ Stefan Grond (Gemeente Nijmegen) 

§ Karin Eetgerink (Gemeente Tiel) 
 
kunstinstellingen /  externe deskundigen 

§ Tiana Wilhelm (Musea Zupthen) 

§ Carin Reinders (CODA Apeldoorn) 

§ Mieke Conijn (Kunstenlab Deventer, Csie PAC, IJsselbiënnale) 

§ Hedwig Saam (Museum Het Valkhof, Stichting Sonsbeek) 

§ Jacko Brinkman (Kunstvereniging Diepenheim) 

§ Ralf Keuning (Museum De Fundatie) 

§ Dingeman Kuilman (Stedelijk Museum Breda) 

§ Arno van Roosmalen (Stroom Den Haag) 

§ Marlies Leupen (Mondriaan Fonds, voormalig GBK, zelfstandig 
ondernemer)  

§ Erna aan de Stegge (Mondriaan Fonds, Cultuurmij Oost/Kunst Werkt) 
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§ Marion Beltman (Csie PAC, zelfstandig ondernemer) 

§ Han Bakker (River Art, cultureel intendant) 

§ Conrad van Tiggelen (Nederlands Bureau voor Toerisme en 
Congressen) 

§ Clayde Menso (Amerpodia, voormalig directeur Amsterdams Fonds 
voor de Kunst) 

§ Soheila Najand  (voormalig artistiek leider InterArt) 

Aanwezigen Meet-up 11 april 2018 
§ Youri Appelo (ExpoPlu) 

§ Saskia Bak (Museum Arnhem, Raad voor Cultuur) 

§ Arno de Blank (Stichting SLAK) 

§ Rob Groot Zevert (Studio Omstand, kunstenaar) 

§ Christiaan Holland (Innovatiefabriek Arnhem, zelfstandig ondernemer) 

§ Liesbeth Hoek (Provincie Gelderland) 

§ Mieke Konijn (Kunstenlab Deventer, Csie PAC, IJsselbiënnale) 

§ Carel Lanters (kunstenaar) 

§ Marie van Leeuwen (ArtEZ) 

§ July Ligtenberg (Plaatsmaken, Platform Beeldende Kunst Arnhem) 

§ Heidi Linck (kunstenaar) 

§ Kasper van Mol (kunstenaar) 

§ Hedwig Saam (Museum Het Valkhof, Stichting Sonsbeek) 

§ Claudia Schouten (Motel Spatie) 

§ Anne Semler (Kunstvereniging Diepenheim, kunstenaar) 

§ Erna aan de Stegge (Mondriaan Fonds, Cultuurmij Oost/Kunst Werkt) 

§ Eduard van Vloten (kunstenaar) 

§ Alex de Vries (Csie PAC) 

§ Enny Verhey (Espace Enny) 

§ Rob Voerman (kunstenaar) 

§ Albert van der Weide (kunstenaar) 

§ Mirjam Westen (Museum Arnhem) 

§ Tiana Wilhelm (Musea Zupthen) 

§ Joost Wolters (Kunstgemaal Bronkhorst) 

§ Hermelinde van Xanten (Csie PAC) 
 

Aanwezigen Meet-up Jonge 
kunstenaars/vormgevers 17 mei 2018 
§ Rosalie van Oorschot 

§ Kasper van Mol 

§ Gijs Verhoofdstad 

§ Isolde Venrooy 

§ Richard Kofi  

§ Marjanne Kuipers  
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Bronnen 
à Wat betreft bronnen voor cijfers en statistieken verwijzen we tevens 
naar het losse Dossier Cijfers, Kaarten en Indicaties. Daarin wordt een 
uitvoerige index gegeven.   

Onderstaande bronnen zijn meer op ‘inhoud’ geraadpleegd.  

Advies Programmatische Activiteiten Cultuur 2015-2016. Gemeente 
Arnhem 
Advies Programmatische Activiteiten Cultuur 2017-2018. Gemeente 
Arnhem  
Arnhem stroomt door, tussenevaluatie cultuurbeleid 2012-2016. 
Gemeente Arnhem, 2016. 
Arnhem.incijfers.nl 
Atlas voor Gemeenten, thema cultuur, 2018 
Beleef het mee! Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020. 
Provincie Gelderland, 2016. 
Benchmark Financieringsvormen Kunst in de Openbare Ruimte, 
Gemeente Tilburg, e.a. BMC Advies, 2017  
Borgstellingsfonds ter ondersteuning van creatieve broedplaatsen. 
Triodos Bank-Triodos Cultuurfonds, 2014. 
Collectieve selfie 2: Infographic Beeldende Kunstsector. Berenschot, 2017. 
Collectieve selfie: Beter zicht op Beeldende Kunst. Beeldende Kunst 
Nederland, 2016. 
Collectieve selfie: Trends in de Beeldende Kunst. Beeldende Kunst 
Nederland, 2016. 

Column Vestigingsbeleid en werkplekken, Rob Voerman, 2015. 
Culturele samenwerking in de stedelijke regio Arnhem Nijmegen. 
LAgroup, 2017. (vertrouwelijk) 
Cultuur in Beeld. OCW, 2017. 
Cultuur in Cijfers. OCW, 2017. 
Cultuur voor stad, land en regio. De rol van stedelijke regio’s in het 
cultuurbestel. Raad voor Cultuur 2018. 
Cultuurbeleid Arnhem: Stroom. Gemeente Arnhem, 2012. 
Cultuurbrief 2018, Ministerie van OCW, 
Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020. Provincies Gelderland en 
Overijssel en de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Ede, Enschede, 
Hengelo, Nijmegen en Zwolle, 2015. 
CV van een kunstwerkplaats. KW37, 2017. 
De Arnhem agenda van de Arnhemse cultuur. Een praktische uitwerking 
van het Pamflet voor een beter kunst en cultuurklimaat in Arnhem. 
Pamflet, 2014. 
De Sociale Staat van Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau, 2017 
De Staat van de stad, onderzoek en statistiek afdeling informatie, 
Arnhem, 2017. 
Diverse aanbevelingen wat betreft kunstwerkplaats KW37 uit het veld en 
de wijk. Div., 2018. 
Een collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst. Beeldende 
Kunst Nederland, 2018. 
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Een toekomstperspectief op de (meer)waarde van de culturele sector. 
Eindraport van het TINO-onderzoek. Gemeente Arnhem, 2016. 
Een toekomstperspectief op de (meer)waarde van de culturele sector, 
eindrapport van het TINO-onderzoek, Gemeente Arnhem, Humint 
Solutions, 2016. 
Enquête naar relevante en urgente thema’s voor BKV in Arnhem en 
Gelderland, Blueyard, april 2018. 
Evaluatie Beeldende Kunst Arnhem 2012-2015, Stichting Plaatsmaken. 
Factsheet Cultuur 2014, Gemeente Arnhem. 
Factsheet Cultuur 2014. Gemeente Arnhem, 2014. 
Galeries voor hedendaagse beeldende kunst. Panteia, 2014. 
Geen stad zonder kunst, Kunstenbond en Platform BK, 2018. 
Gemeentelijke bestedingen aan beeldende kunst en vormgeving. 
Berenschot, 2016. 
Generatie Z, de ongrijpbare generatie, Marketing Facts, 2017 
Herhaling Onderzoek Kunstkopers, Nederlandse Galerie Associatie, 
Motivaction, 2014.  
Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Rekenkamer 
Arnhem, 2017. 
Jaarverslag ArtEZ, 2017. 
Kunstopdrachten in de publieke ruimte: Benchmark opdrachtgeving 
kunst in de publieke ruimte. Masterscriptie Alien Stieger voor Gemeente 
Nijmegen, 2018. 
Management summary Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse 
Galerie Associatie, 2014. 
Mondriaanfonds regelingen en toekenningen 2012-2016. 
Mondriaanfonds, 2012-2016. 

Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen. 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017. 
Museum Arnhem jaarstukken. Museum Arnhem, 2012-2017. 
Museumcijfers. Stichting Museana 2013-2017. 
Notitie Kunstcollectie, Provincie Gelderland, 2018. 
Nu is het Zaak, Onderzoek naar positie Presentatie-instellingen, Karin 
Schaafsma (DSP-groep) en Agnes Winter (Rijksuniversiteit Groningen) 
De Zaak Nu, 2012 
Onderzoek samenwerken aan een effectieve regionale samenwerking, 
Radboud University, 2017. 
Pamflet van aanbevelingen, kunstsector, 2014. 
Pamfletgesprekken, korte samenvatting gesprekken met wethouder, 
raadsleden en ambtenaren van Arnhem, 2014. 
Permanent atelierruimte gezocht. Platform BK, 2017. 
Plaatsmaken moet overleven, memo, Stichting Plaatsmaken, 2018. 
Projectplan voor het aanstellen van een Stadspromotor Beeldende Kunst 
in Arnhem, 2011. 
Rapport ‘culturele samenwerking in de stedelijke regio Arnhem 
Nijmegen’. Gemeente Nijmegen, 2017. 
Rondetafelgesprek BKV 3 november 2016. Gemeente Arnhem, 2016. 
Sectoradvies Musea, In Wankel Evenwicht. Raad voor Cultuur, 2018. 
Slak, jaarstuk 2016. 
Staat van de Stad, Gemeente Arnhem, 2017. 
Stichting Plaatsmaken, jaarstukken 2012-2016. 
Subsidieregeling producties, festivals en evenementen, Gemeente 
Arnhem, 2016. 
Talentontwikkeling midcareer, Platform BK, 2016. 



 

 
 

96 Beeld van de kunst 
 

Themajaar 2021. Ode aan het Nederlandse landschap. NBTC Holland 
Marketing, 2017. 
Toekomst Cultuurbeleid, Verkenning Stedelijk Cultuurregio’s, Raad voor 
Cultuur, 2017. 
Toelichting 2e pamfletgesprek, 2014. 
UNHCR Global Trends, 2016 
Vergezicht Museum Arnhem, Toekomstvisie. Museum Arnhem, 2015. 
Verslag deelsessies BKV 6 september 2017. Gemeente Arnhem, 2017. 
Verslag deelsessies BKV. Gemeente Arnhem, 2017. 
Voorstel van Slag voor Arnhem. Projectbureau voor Beeldende Kunst 
Gelderland, 2009. 
Was will das Weib?. Ineke Hans, 2015. 

Wat betekent de Kunstwerkplaats voor Schuytgraaf?. Wijkkrant 
Schuytgraaf, 2018. 
 
En verder… 
Kunstenaarswebsites en hun sociale media 
(Inter)nationale kunstreviews 
Lokale en regionale marketingkanalen kunst en cultuur 
Websites van gemeentes en gemeentelijke diensten 
Instellingsadviezen Raad voor Cultuur  
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Noten  

1 Atlas voor Gemeenten, thema Cultuur, 2016 
2 Cultuursector Merkenonderzoek Hendrik Beerda, 2018 
3 Advies Presentatie-instellingen, aanvullende aanvraagronde, Raad 

voor Cultuur, 2016 
4 Verslag Platform BK Talentontwikkeling midcareer, 2016 
5 Coalitieakkoord 2018-2022, Gemeente Arnhem 
6 Agenda Cultuur 2017-2020 en verder, Raad voor Cultuur 
7 Cultuurbrief 2018, Cultuur in een open samenleving, Ministerie van 

OCW, 2018 
8  Cultuurbeleid 2021-2024 Stedelijke en regionale profielen, Ministerie 

van OCW 
9 Culturele samenwerking in de stedelijke regio Arnhem Nijmegen, LA 

Group, 2017 (vertrouwelijk) 
10 Culturele samenwerking in de stedelijke regio Arnhem Nijmegen, LA 

Group, 2017 (vertrouwelijk) 
11 Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017 – 2020, mei 2015 
12 Onder andere: Verkenning arbeidsmarkt culturele sector, SER, Raad 

voor Cultuur, 2016 
13 De Sociale staat van Nederland, Sociaal en Cultureel Planbureau, 

2017 
14 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen, Broek, A. van den en 

S. Keuzenkamp, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2008 

15 Publieksonderzoek Dutch Design Week, 2015-2016-2017 
16 Factsheet Marktinformatie Duistland GTI Academie, juni 2016 
17 De Appel kreeg in 2016 een negatief advies van de Raad voor Cultuur 

en is niet in de BIS opgenomen. 
17 UNHCR Global Trends 2016 

http://www.unhcr.org/globaltrends2016/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        


