
 

 

 

 Er is meer nodig!  
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De provincies (IPO) en 
gemeenten (VNG) geven u 
graag enkele aandachtspunten 
mee voor het wetgevingsoverleg 
Cultuur en Corona op 28 
september 2021. 

 

 

Verlenging financiële noodsteun culturele en creatieve sector noodzakelijk 

Hoewel de provincies en gemeenten de versoepelingen voor de cultuursector van harte verwelkomen, zien 

wij wel dat de sector daarmee nog niet in staat is terug te gaan naar het oude niveau van voor de 

pandemie. Flexwerkers, zzp’ers, kunstenaars, artiesten (inclusief  technici en crew), kampen nog steeds met 

grote onzekerheden bij het produceren van nieuwe voorstellingen en tentoonstellingen. Opdrachten zijn 

geannuleerd of opgeschort en makers komen vaak niet in aanmerking voor steunmaatregelen. Lege 

spaarpotten maken investeringen lastig en bemoeilijken zo een nieuwe start. Bezoekersaantallen blijven 

nog altijd achter in vergelijking met 2019. Hoewel veel culturele instellingen mede dankzij de coronasteun 

geen verlies maken, komt dit onvoldoende terecht bij de makers. Juist in de sectoren die nog met 

beperkingen te maken hebben, zoals de nachtcultuur en ongeplaceerde binnenevenementen zoals 

popconcerten, zijn veel zzp’ers werkzaam.  

Er is meer tijd nodig om het nieuwe verdienvermogen van de sector te versterken. Hierbij is een 

continuering van de financiële noodsteun voor de sector noodzakelijk. Een aantal provincies en gemeenten 

is inmiddels gestart met programma’s om makers te ondersteunen bij het opnieuw opstarten. 

Dit sluit aan bij de oproep van de cultuurwethouders van de G4-steden op 2 september jl. in de Volkskrant 

aan het kabinet om ook na 1 oktober de cultuursector te blijven steunen. Ook de taskforce culturele en 

creatieve sector heeft op 9 september een dringende oproep aan de minister gedaan om de financiële 

noodsteun voor de culturele en creatieve sector voort te zetten tot de inwerkingtreding van het 

noodzakelijke herstel- en transitiepakket. Tegelijkertijd moet er ook verder naar de toekomst gekeken 

worden, rekening houdend met de blijvende veranderingen waar de sector mee te maken heeft.  

➢ Wij vragen om de specifieke steunpakketten voor cultuur te verlengen en te borgen dat die steun (ook) 

terecht komt bij de zzp’ers en makers. 

➢ Trek samen met provincies en gemeenten op om een herstelplan voor de cultuursector op te stellen en 

het gesprek over de toekomst en de transformatie van de sector te starten. 


