
Maak het nu! 
Kunstenaars presenteren de Makersagenda 
 
Het kabinet bezuinigt onevenredig zwaar op kunsten en daarmee ook op kunstenaars. Dat is een 
trendbreuk. De afgelopen decennia is er door overheden juist veel geïnvesteerd in de kwaliteit van 
kunstproductie. Kunstenaars en ontwerpers kregen de kans zich te ontwikkelen. Het publiek kreeg 
hoogwaardig aanbod dat overal in het land te zien is. Internationaal bracht het kunstenaars en 
ontwerpers veel succes. Dat was fijn voor ons innovatieve imago, en ook economisch van grote 
waarde. Maar nu gaat de bijl erin. Het kabinet zegt dit te compenseren door bevordering van cultureel 
ondernemerschap en mecenaat, maar de plannen zijn onuitgewerkt en tegenstrijdig. Geef 
kunstenaars de kans serieus hun beroep te kunnen uitoefenen. Dat is van essentieel belang voor de 
kwaliteit en de continuïteit van de kunstproductie in ons land. Wij vragen daarom aandacht voor een 
bewust kunstenaarsbeleid met de Makersagenda. 
 
 Blijf als rijksoverheid investeren in kwaliteit: 
- Investeer in kennis en vaardigheden van nieuwe generaties kunstenaars en ontwerpers. Dat 

betekent inzetten op goed kunstvakonderwijs en aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden, en de 
instroom uit andere opleidingen aan banden leggen.  

- Investeer in de kwaliteit van kunstproductie. Beurzen en basisstipendia zijn broodnodig voor 
kunstenaars. Daarmee kunnen zij zich – tijdelijk – volledig focussen op hun artistieke werk en de 
competitie aangaan met de internationale top. Ga bij subsidiëring uit van de behoeften van 
kunstenaars en ontwerpers en niet van instituties. 

- Bewaar de diversiteit en kleinschaligheid van kunstbeoefening. Dat is heel specifiek voor 
Nederland en leidt tot bijzondere producties en internationaal succes.  

- Heb oog voor de gevolgen van bezuinigingen voor (uitvoerend) kunstenaars in loondienst. 
Makers zijn vaak sluitpost van de begroting. De kwaliteit van Nederlandse instellingen blijft alleen 
op peil als de salarissen dat ook zijn. 

 
 Investeer als rijksoverheid ook in het eigen verdienvermogen van kunstenaars en ontwerpers: 

Geef individuele kunstenaars en ontwerpers – toch de makers van de content voor de creatieve 
economie - een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte van distributeurs en producenten, 
zodat zij een passende beloning kunnen afdwingen. Het gaat dan over de invoering van het 
auteurscontractenrecht en de mogelijkheid om collectief te onderhandelen. Wij verwijzen 
nadrukkelijk naar het Platform Makers als gesprekspartner. Stel daarnaast de maker (de auteur en 
uitvoerend kunstenaar) weer centraal in het auteurs- en naburig recht, en niet de exploitant of 
tussenpersoon. 

 
 Kunstenaars en ontwerpers verdienen een eerlijke kans om cultureel ondernemer te worden 

en te blijven.  
Zorg ervoor dat fiscale en economische faciliteiten voor ondernemers en zzp-ers ook voor 
kunstenaars toegankelijk zijn en blijven. Beoordeel speciale regelingen voor kunstenaars (o.a. 
WWIK) op meerwaarde. Maak werk van het eigen opdrachtgeverschap en schakel kunstenaars 
en ontwerpers in bij  overheidsprojecten. Stimuleer opdrachten door bedrijven en particulieren. 
Betaal kunstenaars fatsoenlijk: vervul als overheid een voorbeeldfunctie en eis van 
gesubsidieerde instellingen (waaronder de Publieke Omroep en musea) hetzelfde gedrag.  
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