
 

 
 

Aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

Mevrouw I. K. van Engelshoven 

Postbus 16375,  

2500 BJ Den Haag 

 

De PARTICIPATIE FEDERATIE i.o. 

Postadres: theater De Vaillant 

Hobbemastraat 120 

2526 JS  Den Haag 

harrie@devaillant.nl 

 

Den Haag, 8 april 2019 

 

Betreft: Naar duurzame cultuurparticipatie  

 

Geachte minister, 

 

Sinds ruim dertig jaar staat culturele participatie in ons land hoog op de landelijke en lokale agenda’s. 

Het feit dat u de komende jaren 35 miljoen euro investeert in betere aansluiting van het culturele 

bestel met de mensen in ons land, betekent dat u deze ontwikkeling net als wij, van groot belang 

acht. 
 

Cultuur is van en voor iedereen! De meerwaarde van culturele participatie hoeven we u niet uit te 

leggen, wel vragen we uw aandacht voor het belang van duurzame verankering ervan in het 

cultuurbeleid en beleidsuitvoering als geheel. Met een deel van de gelden die u komende jaren 

vrijmaakt, kunt u een bijdrage leveren aan versterking en aan borging van cultuurparticipatie. 
 

Momenteel vormen zeven professionele podium- annex werkplaatsinstellingen voor 

cultuurparticipatie uit Den Haag, Rotterdam en Amsterdam de PARTICIPATIE FEDERATIE. Deze 

organisatie bundelt lokale experts tot één overkoepelende topinstelling.  

Alle betrokken instellingen werken zelfstandig en met elkaar vanuit een grassroots aanpak, en 

verbinden zich met andere organisaties, zowel binnen de cultuursector als daarbuiten. Zij realiseren 

hun programma tot nu goeddeels met incidentele middelen. Elke dag opnieuw weten zij nieuw 

publiek, makers in de wijken en professionals aan zich te binden en vrijetijdskunst, 

talentontwikkeling en vernieuwing naar een hoger plan te tillen. En zo ook krijgen community arts en 

cultuureducatie nieuwe impulsen. 

DE PARTICIPATIE FEDERATIE bundelt al deze krachten. Met een gezamenlijke omzet van 6.7 miljoen 

euro en 250.000 bezoekers in 2017, groeien we de komende jaren naar landelijk bereik. 
 



 

 

Cultuurparticipatie vergt een werkwijze en organisatie die zich richt op het werken vanuit de 

haarvaten van de maatschappij en speelt een grote rol in het actualiseren van het culturele werkveld. 

Nu alle seinen bij het rijk op groen staan, is het moment aangebroken om het 

cultuurparticipatiebeleid te verankeren in de landelijke Basis Infrastructuur (BIS). Het 

complementeert en consolideert de samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende actoren in  

het culturele werkveld op alle niveaus. De PARTICIPATIE FEDERATIE kan deze taak vervullen wanneer 

u daarvoor ruimte biedt. 
 

Het belang dat de Raad voor Cultuur hecht aan de Cultuuranker-aanpak in de gemeente Den Haag, 

de inzet van Fonds voor Cultuurparticipatie met een Meemaakregeling, de belangstelling van LKCA 

en uw ministerie voor onze organisatie en gesprekken met wethouders, bevestigen dat een 

ketenorganisatie voor cultuurparticipatie zijn werk doet. Met de verankering van de PARTICIPATIE 

FEDERATIE in de BIS, versterkt u deze landelijke organisatie, maar ook het beleid dat u middels de 

inzet van 35 miljoen via de provincies en gemeenten gedurende vier jaar ten uitvoer brengt. 
 

Aan u stellen wij de volgende vragen: 

Erkent u het belang van vertaling in zowel beleid als beleidsuitvoering duurzame verankering van 

cultuurparticipatie op lokaal én rijksniveau? En zo ja, hoe bent u voornemens dit te realiseren? 
 

Ziet u in het kader van cultuurparticipatie het belang van opname van een landelijke, uitvoerende 

podiumkunstenorganisatie voor cultuurparticipatie in de landelijke Bis Infra Structuur (BIS)? Zo ja, 

hoe? En zo nee, waarom niet? 
 

En zo ja, ziet u mogelijkheden om daarvoor uit uw reservering van 35 miljoen euro óf uit andere 

middelen gelden beschikbaar te stellen? Zo ja, hoeveel? En zo nee, waarom niet? 
 

Graag gaan wij met u in gesprek over de verduurzaming van uw beleid door de Basis Infrastructuur 

(BIS) te versterken met een landelijke podiumkunsten- annex werkplaatsorganisatie voor 

cultuurparticipatie. Onze vragen kunnen daarbij als leidraad dienen. Meer over ons vindt u in de 

bijlage. Wij hopen op een uitnodiging van uw kant. 
 

Met vriendelijke groet, 

namens de PARTICIPATIE FEDERATIE 

 

 

 

Harrie van de Louw     Ricky Middendorp 

directeur de Vaillant     directeur Laaktheater 

 

Bijlage: ‘de PARTICIPATIE FEDERATIE’ 

 
cc.  

Woordvoerders Cultuur van de Tweede Kamer;  

Wethouders Cultuur Den Haag/ Dhr. Robert van Asten; Rotterdam/ Dhr. Said Kasmi; Amsterdam/  

Mevr. Touria Meliani; Utrecht/ Mevr. Anke Klein 

Raad voor Cultuur/ Mevr. Renske van der Zee 

Ministerie OCW/ Mevr. Willemijn in ’t Veld  

LKCA/ Mevr. Claudia Marinelli 

Fonds voor Cultuurparticipatie/ Mevr. Hedwig Verhoeven 

Fonds voor de Podiumkunsten/ Mevr Henriëtte Post 


