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e tweede editie van de Cultuurindex
Nederland, met cijfers over de periode
2005-2013, laat de (soms) grote verschuivingen
zien die momenteel in de culturele sector gaande
zijn. De artikelen in Boekman 105 gaan hier
dieper op in. De berichten zijn gemengd,
de verschuivingen niet eenduidig. Met enige
voorzichtigheid kunnen hier drie grote elkaar
versterkende trends in worden onderscheiden.
De eerste trend betreft de infrastructuur,
waarbij grote instellingen verder groeien en
de middelgrote instellingen gevaar lopen.
Middelgrote instellingen ontvangen minder
subsidie, knippen in hun programmering en
diensten, en werven om die reden ook minder
eigen inkomsten. Zij zijn daardoor voor een
substantieel deel van hun werkzaamheden
aangewezen op de hulp van vrijwilligers. Podia,
openbare bibliotheken, musea en festivals
zouden niet zonder kunnen. Naast de grote en
middelgrote instellingen ontwikkelt zich een
steeds breder wordende stroom van zelf
standigen en (piep)kleine bedrijfjes van ten
hoogste vijf personen die veel tijd moeten
investeren in het vinden van fondsen en aan
sluiting bij de juiste netwerken. Er is aan die kant
van het spectrum sprake van versplintering.
De tweede trend heeft betrekking op het aan
bod. Instellingen voelen zich meer dan voorheen
gedwongen op safe te spelen en laten het
experiment over aan de kleine instellingen
en zelfstandigen. Dat wijst op een verschraling in
de aangeboden kunstvormen. Er is ook sprake
van verschraling in het aantal aanbiedende
instellingen. Kijkend naar de regio speelt die
terugloop zich vooral af in kleine gemeenten en
krimp- en anticipeerregio’s, zoals de provincies
Friesland, Groningen en Limburg. Dat legt een

grote druk op steden als aanbieders van kunst
en cultuur voor de regio. Bovendien is er sprake
van een verschuiving in de belangstelling naar
cultuurvormen die met familie en vrienden
genoten kunnen worden, en een belevenis
bieden, zoals musea, films en festivals.
De derde grote trend heeft te maken met
de impact van digitalisering en het internet,
met name wat betreft distributie – van tekenles
tot opera, van hiphop battle tot literaire podcast –
en marketing.
Gezien bovenstaande verschuivingen en trends
wordt de culturele sector geconfronteerd met
een groeiend aantal uitdagingen. Een daarvan is
het voorkomen dat de brede stroom van zelf
standigen en kleine bedrijfjes zich loszingt van
de gesubsidieerde infrastructuur omdat daar
mee ook vormen van artistieke en sociale
vernieuwing buitengesloten worden. Een andere
uitdaging heeft te maken met de cijfers zelf.
Juist als gevolg van toenemende verschillen
tussen sectoren, tussen regio en steden, en
tussen fysiek en digitaal, groeit de behoefte aan
transparante en gedetailleerde cijfers en duiding
om de ontwikkelingen in perspectief te kunnen
zien en om daar beleid op te kunnen maken,
zowel door de instellingen als door de over
heden. Tegelijk met Boekman 105 verschijnt dan
ook een gratis online publicatie over de tweede
editie van de Cultuurindex Nederland, de Staat
van Cultuur, met alle kerncijfers uit de Cultuur
index tot en met 2013. •
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