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Inleiding 

 
Mei 2016 brengt de Kunstraad Groningen zijn vierjaarlijkse advies uit aan de gemeente 
en provincie Groningen over de subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de 
periode 2017-2020. 
Instellingen kunnen tot 1 januari 2016 of 1 februari 2016 (voor rijks gesubsidieerde) 
een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente en/of provincie Groningen. De 
Kunstraad beoordeelt deze aanvragen en zal op 27 mei 2016 adviseren over de 
instellingen. 
 
In dit document zetten wij uiteen op welke wijze de Kunstraad de subsidieadviezen  
voorbereidt en uitbrengt. In paragraaf 1 schetsen wij de planning en het proces 
waarmee de Kunstraad tot zijn advisering komt. Vervolgens wordt in paragraaf 2 
ingegaan op de rol van de Kunstraad en de commissies bij de beoordeling van de 
subsidieaanvragen. In paragraaf 3 gaan we nader in op de beoordelingsmethode. In 
paragraaf 4 wordt beschreven op welke wijze de Kunstraad invulling geeft aan de 
beoordelingscriteria uit de beleidskaders cultuur van gemeente en provincie Groningen 
en paragraaf 5 schetst de wijze waarop het subsidieoordeel tot stand komt. In paragraaf 
6 zetten we de bronnen op een rij die de Kunstraad gebruikt bij de advisering.  
 
De Kunstraad hecht eraan voordat de advisering start inzicht te geven in de wijze van 
beoordelen, zodat dit voor culturele instellingen en de beide overheden vooraf helder is.  
 
Deze publicatie is een bewerking van het beoordelingskader 2017-2020 van de Raad 
voor Cultuur. Wij spreken onze dank en waardering uit aan onze collega’s voor hun 
heldere document.  
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1. Planning en proces 
 
Overzicht beoordelingsprocedure 
De instellingen dienen hun subsidieaanvragen uiterlijk 1 januari of 1 februari (voor rijks 
gesubsidieerde) 2016 in bij de gemeente en/of de provincie Groningen. Deze aanvragen 
bestaan uit een ingevuld aanvraagformulier met vragen over profiel, activiteiten en 
financiën alsmede drie verplichte bijlagen (statuten, begroting, jaarrekening/verslag 
2014).  De instellingen hebben facultatief de mogelijkheid een bijlage met 
achtergrondinformatie mee te sturen (maximaal 5000 woorden).  
 
De gemeente en de provincie toetsen de aanvragen op tijdigheid en volledigheid.  
Volledige en correct ingediende aanvragen worden ter advisering aangeboden aan de 
Kunstraad (uiterlijk 1 week na sluiting van de indientermijn). Aanvragen die te laat 
worden ingediend, nemen de gemeente en provincie niet in behandeling. Als een 
aanvraag niet volledig is, dan verzoeken de gemeente en/of provincie de instellingen 
binnen een week de noodzakelijke aanvullingen te geven.  
 
De Kunstraad maakt voor zijn advisering over de subsidieaanvragen gebruik van 
commissies die zijn samengesteld uit deskundigen (zie ook paragraaf 3). Deze 
commissies werken op basis van de door gemeente en provincie vastgestelde criteria 
(zie paragraaf 4) systematisch toe naar een oordeel over de aanvragen. Eerst vindt er 
een individuele beoordeling plaats: onafhankelijk van elkaar beoordelen de 
commissieleden de subsidieaanvraag en het functioneren van de instelling. Deze stap 
draagt eraan bij dat ‘groepsdenken’  wordt vermeden en dat vooraf indrukken en 
argumenten van individuele commissieleden goed in beeld kunnen worden gebracht. 
Vervolgens komt de commissie één of meerdere keren bijeen om tot een gezamenlijk 
oordeel te komen. In deze fase wordt ook met alle instellingen een gesprek gevoerd.  
 
Op basis van de beraadslagingen stelt de secretaris een tekst op waarin het oordeel 
wordt gegeven en beargumenteerd. Dit is het ‘preadvies’.  
Aangezien de overheden de Kunstraad gevraagd hebben een uitspraak te doen over de 
culturele infrastructuur in zijn geheel (op macroniveau) en er naar verwachting meer 
instellingen subsidie aanvragen dan dat er aan middelen beschikbaar is, maken de 
commissies in bepaalde gevallen ook een vergelijking tussen de instellingen en doen zij 
in het preadvies, binnen de daarvoor vooraf vastgestelde financiële kaders, een voorstel 
over de hoogte van het subsidiebedrag.  
Alle preadviezen worden voorgelegd aan het bestuur van de Kunstraad, dat de 
preadviezen in samenspraak met de voorzitters van de commissies, toetst aan de hand 
van de volgende vragen: 
- zijn de preadviezen in lijn met de beleidskader cultuur van gemeente en provincie en 
het voorliggende beoordelingskader?; 
- zijn de (relevante) criteria behandeld? 
- zijn de preadviezen goed gemotiveerd? 
- zijn de preadviezen (bij gelijke omstandigheden) niet in strijd met eerdere adviezen? 
- zijn de preadviezen consistent, duidelijk en aanvaardbaar geformuleerd? 
 
Als het bestuur bij de preadviezen en de voorstellen voor de inzet van de middelen 
onvoldoende inzicht krijgt op alle bovenstaande vragen, zal het bestuur de commissies 
aanwijzingen voor verbetering geven.  
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De bevindingen en de concluderende adviestekst subsidiabel/niet subsidiabel worden 
op het moment dat alle vragen zijn beantwoord voorgelegd aan de instellingen voor het 
melden van feitelijke onjuistheden.  
 
Vervolgens stelt het bestuur de adviezen per instelling en het integrale advies over inzet 
van de middelen en de hoogte van de individuele subsidies vast. Het bestuur draagt de 
verantwoordelijkheid voor de adviezen. De Kunstraad overhandigt alle 
subsidieadviezen op 27 mei 2016 aan de wethouder en gedeputeerde cultuur van 
gemeente en provincie Groningen, presenteert ze en maakt de adviezen openbaar op de 
website van de Kunstraad. Op verzoek van gemeente en provincie wordt op 13 mei 2016 
een concept advies voorgelegd aan de overheden. 
 
In juni 2016 en november 2016 stellen provincie en gemeente Groningen respectievelijk 
het uitvoeringsprogramma c.q. de cultuurnota 2017-2020 vast. 
 
 
Tijdspad  

 
 
De Kunstraad stelt zelf een uitgewerkte planning op voor de vergaderingen van de 
commissies, de gesprekken met de instellingen en de integrale besluitvorming door het 
bestuur. 
Mocht blijken dat er fors meer aanvragen zijn dan verwacht1, volgt overleg met de 
gemeente en provincie.  
 
 

                                                        
1 Op basis van de gemeentelijke en provinciale aanvragen in de periode 2013-2016 verwacht de Kunstraad 85 
aanvragen.  
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2. Beoordelingscommissies 

 
De beoordeling door de Kunstraad gebeurt op basis van expert review: de personen die 
een oordeel geven over de aanvragende culturele instellingen zijn deskundig op het 
gebied van de artistieke en/of culturele stand van zaken binnen de betreffende sector. 
Daarnaast maken we gebruik van adviseurs met expertise op het gebied van specifieke 
onderwerpen, zoals educatie, participatie en maatschappelijke activiteiten. De experts 
zijn niet per se werkzaam in de culturele sector zelf; het gaat bijvoorbeeld ook om 
wetenschappers of mensen die werkzaam zijn in het kunstvakonderwijs. 
 
De experts die oordelen over de instellingen nemen zitting in een (of meer) 
beoordelingscommissie(s). Voor elke groep soortgelijke instellingen stelt de Kunstraad 
een commissie in. Bij de beoordelingsronde 2017-2020 kiezen wij voor de volgende 
commissies: 
- commissie erfgoed 
- commissie kunsten 
- commissie steuninstellingen en overige instellingen 
Zodra bekend is welke aanvragen binnen zijn, worden de aanvragen toebedeeld aan de 
commissies.  
De commissie kunsten zal aanvullend ook gevraagd worden om met voorstellen te 
komen voor de aanwijzing van cultuurpijlers alsmede advies te geven over de specifieke 
adviesvragen van de gemeente Groningen: 
- een zo effectief mogelijke stadsprogrammering op de podia; 
- een zo effectief mogelijke stadsbrede organisatie voor talentontwikkeling.  
De commissies worden verder gevraagd om met voorstellen te komen voor een 
inhoudelijke monitoring van het culturele veld.  
 
De commissie bestaat uit minimaal drie tot maximaal zes deskundigen en een secretaris. 
De commissies zijn samengesteld op basis van benodigde expertise en een evenwichtige 
samenstelling. Het overzicht van commissieleden is opgenomen in de bijlage. 
Naast commissieleden werkt de Kunstraad met adviseurs (vakspecialisten), die naast de 
commissieleden ingezet kunnen worden voor de gesprekken met de instellingen.  
De penningmeester van de Kunstraad is als klankbord beschikbaar voor vragen op het 
gebied van financiën en ondernemerschap.  
 
Bij de werving van de commissieleden en adviseurs wordt gekeken of de experts 
voldoende kennis en gezag hebben om zorgvuldig en onafhankelijk te kunnen oordelen.  
Er geldt voor de commissieleden en de adviseurs een richtlijn belangenverstrengeling, 
die erop toeziet dat zij geen ‘ functioneel of persoonlijk belang bij een advies van de 
Kunstraad hebben’. Deze richtlijn is als bijlage bij dit document gevoegd.  
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3. Beoordelingsmethode 

 
De Kunstraad beoordeelt de instellingen door middel van expert review, de gangbare 
manier in de wereld van cultuur en wetenschap. De deskundigen komen in een 
gemeenschappelijk gesprek tot een oordeel over de subsidieaanvraag en het 
functioneren van de instelling. Net als de landelijke Raad voor Cultuur en in aansluiting 
op de adviesopdracht van gemeente en provincie, zal de Kunstraad de aanvragen 
beoordelen aan de hand van de criteria (zie paragraaf 6) maar het gewicht van de 
criteria kan per instelling, afhankelijk van het gekozen profiel, verschillen. Dat betekent 
dat bij sommige instellingen het ene criterium meer gewicht kan hebben dan het andere. 
De Kunstraad hecht aan een helder beoordelingskader, een transparant 
beoordelingsproces en een consistente en overtuigende argumentatie. 
 
De subsidieaanvraag van een instelling bestaat uit het aanvraagformulier met gegevens 
van de instelling, inhoudelijke toelichting (profiel, activiteiten, bijdrage strategische 
doelen), begroting en prestatiegegevens (realisatie 2013-2014 en prognose 2017-2020) 
en bijlagen achtergrondinformatie (facultatief), begroting, statuten, jaarrekening en 
jaarverslag 2014. Het is aan de instelling om de vragen uit het formulier duidelijk en zo 
meetbaar mogelijk te beantwoorden, zodat de Kunstraad in zijn adviezen de 
realiteitswaarde zo goed mogelijk kan beoordelen.  
 
Als indicator voor de kwaliteit en het realiteitsgehalte van de toekomstplannen, betrekt  
de Kunstraad bij de beoordeling (waar mogelijk) ook het functioneren van de instelling 
in de afgelopen periode. 
De Kunstraad gebruikt hiervoor de jaarverslagen 2014 van de instellingen alsmede de 
evaluaties die de Kunstraad in opdracht van gemeente en provincie in 2014 en 2015 
heeft uitgevoerd. Daarnaast vervult het gesprek van de instelling met de leden van de 
beoordelingscommissies of adviseurs een belangrijke rol om de plannen te wegen.   
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4. Beoordelingscriteria 

 
De gemeente en de provincie hebben in hun beleidskaders cultuur de criteria 
opgenomen voor de beoordeling van de aanvragen 2017-2020. De hoofdcriteria zijn 
kwaliteit en maatschappelijke waarde. Om deze waarden vast te stellen is door de 
overheden een aantal subcriteria benoemd op grond waarvan de Kunstraad tot een 
oordeel dient te komen. Om tot een transparante en consequente beoordeling van de 
subsidieaanvragen te komen geven wij hieronder weer op welke wijze wij als Kunstraad 
met de criteria gaan werken en hoe wij deze gaan wegen. 
 
Algemeen: toets op missie, visie en profiel 
Voorafgaand aan de beoordeling aan de hand van de criteria zal de Kunstraad 
kennisnemen van de missie, visie en het profiel van de instelling (vraag 2.1. van het 
aanvraagformulier). In het profiel dat de instellingen ontwikkelen, kunnen zij (binnen de 
benoemde instellingscategorieën waarop wordt aangevraagd2) eigen keuzes maken 
over hun activiteiten, het te bereiken publiek en de samenwerkingsverbanden. Als een 
instelling in vergelijking met een eerdere aanvraag wijzigingen doorvoert in haar 
profiel, dan wordt gevraagd naar een reflectie hierop.  
 
De Kunstraad zal voorafgaand aan iedere beoordeling het profiel van de instelling 
beschouwen. Het profiel van de instelling als zodanig wordt niet beoordeeld door de 
Kunstraad; het is immers geen formeel beoordelingscriterium. 
In die beschouwing kan de Kunstraad nagaan hoe de instelling zich verhoudt tot: 
- de uitgangspunten van het gemeentelijk en provinciaal cultuurbeleid: hoe wordt 
omgegaan met de beleidsprioriteiten zoals verwoord in de beleidskaders cultuur; 
- het gemeentelijk en provinciaal bestel: hoe positioneert de instelling zich ten opzichte 
van soortgelijke instellingen? Hoe werkt zij samen met partners in het bestel? 
- de Noordelijke regio en/of de (inter)nationale omgeving: hoe positioneert de instelling 
zich in de Noordelijke regio, nationaal en/of internationaal? Hoe werkt zij samen met 
partners in de regio, nationaal en internationaal? 
De beschouwing van het profiel werkt als referentiekader voor de toetsing van de 
criteria.  
 
Kwaliteit van de activiteiten  
Het eerste criterium is de kwaliteit van de activiteiten. De activiteiten moeten getuigen 
van voldoende artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit om voor een positief advies in 
aanmerking te komen.  
Binnen het gemeentelijke en provinciale beleidskader kan een instelling, afhankelijk van 
haar profiel, verschillende accenten leggen bij de uit te voeren activiteiten. De Kunstraad 
geeft een oordeel over de ambities en realiteitswaarde van de activiteiten die de 
instelling in de komende periode wil initiëren (prospectief), waarbij tevens gebruik 
gemaakt wordt van het oordeel over het programma van activiteiten in de voorliggende 
jaren (retrospectief).  
 

                                                        
2 Uitvoerende instellingen, steuninstellingen (amateurkunst, cultuuronderwijs, bibliotheekvoorziening, 
monumenten/archeologie, musea/molens/archeologie/orgels, immaterieel erfgoed), cultuurpijlers.  
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Bij de beoordeling van het functioneren en de plannen wordt de artistieke en/of 
inhoudelijke kwaliteit beoordeeld op grond van de indicatoren vakmanschap, 
zeggingskracht en oorspronkelijkheid en vernieuwing.  
 
Vakmanschap 
Vakmanschap of vakdeskundigheid, heeft betrekking op de vaardigheid van de bij de 
instelling betrokken makers of curatoren. De activiteiten die door de instellingen 
worden geproduceerd of gepresenteerd moeten een vanzelfsprekende professionele 
kwaliteit hebben. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de technische beheersing van instrumenten, 
spel, regie of choreografie; of uit de wijze waarop een curator of conservator een 
tentoonstelling samenstelt of inricht. Bij ondersteunende instellingen heeft het 
betrekking op de wijze waarop zij zich ten dienste stellen van de relevante sectoren.  
 
Zeggingskracht 
Zeggingskracht heeft betrekking op de impact van de activiteiten op het publiek. Dat wil 
zeggen dat de activiteiten de publieksgroepen die de instelling wil bereiken, aanspreken. 
Is de instelling in staat dit publiek, te prikkelen, te ontroeren of aan het denken te zetten.  
 
Oorspronkelijkheid  en vernieuwing 
Oorspronkelijkheid heeft betrekking op de herkenbare (artistiek-inhoudelijke) 
signatuur van de activiteiten van de betreffende instelling. Levert de instelling hierdoor 
een bijzondere of zelfs unieke bijdrage aan de sector? 
Vernieuwing heeft betrekking op het innoverende karakter van het werk of de 
activiteiten van de instelling.  Wordt bijvoorbeeld op nieuwe manieren gebruik gemaakt 
van de collectie of het dienstenpotentieel dat de instelling heeft? Of worden er nieuwe 
samenwerkingsverbanden aangegaan waardoor de instelling zich kan innoveren?  
 
Digitalisering  
Op verzoek van de provincie toetst de Kunstraad, voor zover van toepassing, ook de 
inhoudelijke aanpak met betrekking tot het digitaliseren van product/dienst/collectie 
en het digitaal beschikbaar stellen/onder de aandacht brengen hiervan voor/bij het 
publiek.  
 
Maatschappelijke waarde 
De gemeente en provincie verwachten naast de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de 
instelling ook dat de instelling een bijdrage levert aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen op het terrein van onderwijs, zorg, toerisme, economie en dergelijke. De 
Kunstraad zal deze maatschappelijke waarde beoordelen aan de hand van de volgende 
begrippen.  
 
Educatie en participatie  
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de educatie en participatie wordt gelet op de 
visie en strategie van de instelling hierop, in relatie tot het profiel. Daarbij is het in de 
eerste plaats van belang op welke publieksgroepen de educatie en participatie zich 
richten en wat voor soort activiteiten daarvoor worden ontwikkeld.  
Daarnaast wordt ook gekeken naar de kwantiteit en intensiteit van de activiteiten. Ook 
zijn samenwerkingsverbanden van belang bij de beoordeling, alsmede de wijze waarop 
de activiteiten door de instelling worden geëvalueerd.  
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Publieksbereik c.q. deelnemersbereik 
Bij de beoordeling van het bereik wordt gelet op publieks- c.q. deelnemersdoelgroepen 
die de instelling bedienen en de wijze waarop dat gebeurt; de wijze waarop de instelling 
nieuw en divers publiek wil gaan bereiken en het online bereik van en interactie met het 
publiek. Bij de plannen over het bereik in kwantitatieve zin verwacht de Kunstraad 
onderbouwde en concrete prognoses. De Kunstraad zal in lijn met de Code culturele 
diversiteit in de beoordeling ook kijken naar de diversiteit van het publiek c.q. de 
deelnemers.  
 
Ondernemerschap 
De Kunstraad beoordeelt het ondernemerschap van de instelling door te kijken naar de 
financiële en bedrijfsmatige gezondheid, het inzicht in de maatschappelijke en 
economische waarde en de visie op de relatie met stakeholders. 
Aan de hand van het financiële aanvraagformat en (voor zover beschikbaar) gegevens 
uit de huidige subsidieperiode wordt beoordeeld in hoeverre een instelling vanuit 
financieel, bedrijfsmatig en organisatorisch perspectief in staat is om het 
activiteitenplan uit te voeren.  
De Kunstraad zal de subsidieaanvraag beoordelen op: 
- financiële positie in de periode 2013-2016, in relatie tot de begroting voor de periode 
2017-2020, inclusief de geleverde en verwachte prestaties; 
- financieringsmix en onderliggend verdienmodel, inclusief een strategie bij 
tegenvallende inkomsten; 
- marketingactiviteiten en prijsstrategie in relatie tot beoogd bereik; 
- visie op (het managen van) de relatie met stakeholders; 
- de wijze waarop de instelling de Code Cultural Governance naleeft onder meer op het 
gebied van personeels- en vrijwilligersbeleid en goed werkgeverschap. 
De Kunstraad zal bovenstaande aspecten beoordelen, gerelateerd aan de functie en het 
profiel van de instelling.  
Alleen voor instellingen die ook bij het Rijk subsidie aanvragen geldt een landelijke 
eigen inkomstennorm.  
 
Verbinden 
De Kunstraad beoordeelt hoe de plannen van de instellingen om verbindingen te leggen 
met partijen binnen en buiten de eigen sector de maatschappelijke waarde van de 
instelling versterken. De Kunstraad kijkt hierbij welke verbindingen worden aangegaan, 
welke doelen worden beoogd en op welke wijze de instelling hieraan uitvoering wil 
geven. 
 
 
Bijdrage aan strategische doelen  
Gemeente en provincie verwachten dat de aanvrager aantoont op welke manier aan 
meerdere van de volgende strategische doelen uit het gemeentelijk en provinciaal 
beleidskader een bijdrage wordt geleverd. De Kunstraad zal deze bijdrage beoordelen 
aan de hand van de bovengenoemde onderdelen ‘kwaliteit’ en ‘maatschappelijke 
waarde’. Hieronder wordt nader toegelicht hoe dit gebeurt.  
 
Het Verhaal van Groningen (provincie)  
Bij de advisering beoordeelt de Kunstraad of de instelling een visie heeft op de collectie 
Groningen, op welke manier de instelling een bijdrage levert aan Het Verhaal van 
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Groningen/Culturele biografie en samengewerkt met de Stichting Verhalen van 
Groningen. Daarnaast beoordeelt de Kunstraad de visie van de instelling op de 
instandhouding en presentatie van de collectie.  
De activiteiten die een instelling ontwikkelt beoordeelt de Kunstraad binnen het 
criterium kwaliteit. De samenwerking en de verbinding die de instellingen aangaat met 
andere sectoren worden beoordeeld binnen het criterium maatschappelijke waarde.  
 
Ruim baan voor talent (gemeente) 
De Kunstraad beoordeelt of de instelling bijdraagt aan het aantrekken, begeleiden en 
doorgeleiden van talenten. Daarnaast kijkt de Kunstraad in hoeverre de instelling  
bijdraagt aan een stadsbreed talentenprogramma en hiermee aanvullend is op reeds 
bestaande initiatieven.  
De Kunstraad beoordeelt dit binnen het criterium kwaliteit (als talentontwikkeling tot 
kernactiviteiten behoort) en/of maatschappelijke waarde.  
In het kader van  het advies over een stadsbrede talentontwikkeling , formuleert de 
Kunstraad de verschillende stadia waarin talent zichtbaar is en zich kan ontwikkelen, dit 
in relatie tot de bijdragen die instellingen binnen deze stadia kunnen leveren. 
 
Nieuwe verbindingen leggen (gemeente en provincie)  
De Kunstraad beoordeelt in hoeverre de instelling een bijdrage levert aan 
samenwerking en sterke partnerschappen. 
De Kunstraad beoordeelt dit binnen het criterium kwaliteit (als verbinden/netwerken 
tot de kernactiviteiten behoort) en/of maatschappelijke waarde.  
 
Een leven lang cultuur (gemeente en provincie)  
De Kunstraad beoordeelt in hoeverre de instelling een bijdrage levert aan informatie van 
burgers, maatschappelijk debat, kennis van geschiedenis stad en provincie. De 
Kunstraad beoordeelt dit binnen het criterium kwaliteit (als educatie tot de 
kernactiviteiten behoort) en/of maatschappelijke waarde.  
 
Samenleven met cultuur (gemeente en provincie) 
De Kunstraad beoordeelt in hoeverre de instelling een bijdrage levert aan 
maatschappelijke thema’s als healthy ageing, participatie, ontmoeting en debat. 
De Kunstraad beoordeelt dit binnen het criterium kwaliteit (als participatie, debat tot de 
kernactiviteiten behoort) en/of maatschappelijke waarde. 
 
Cultuur en economie (gemeente en provincie) 
Bij de beoordeling van de economische betekenis wordt gelet op de bijdrage van de 
instelling aan de profilering en (inter)nationale uitstraling van Groningen, de visie op 
promotie en communicatie en de bijdrage die geleverd wordt op het gebied van 
recreatie en toerisme dan wel vestigingsklimaat, bruisende stad, profilering stad en 
provincie. 
De activiteiten die de instelling ontwikkelt, worden beoordeeld binnen het criterium 
kwaliteit; de verbinding met andere sectoren binnen het criterium maatschappelijke 
waarde.   
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Aanvullende criteria en spreiding 
De Kunstraad toetst tenslotte de aanvragen op de aanvullende criteria die gemeente en 
provincie voor specifieke categorieën hebben vastgelegd.   
De uitvoerende instellingen uit de kunstensector die zich aanmelden voor de functie van 
cultuurpijler worden door de Kunstraad beoordeeld op: 
- de visie en de manier waarop de instelling invulling wil geven aan het versterken van 
de sector door het aangaan van samenwerking en het aangaan van verbindingen 
(binnen of buiten de keten of de sector); 
- bewezen vertrouwen en kwaliteit; 
- bijdrage aan landelijk c.q. internationaal profiel; 
- draagvlak bij de samenwerkingspartners.  
 
Voor zover over de aanvullende criteria voor de andere categorieën (zie bijlage) nog niet 
gerapporteerd is bij de beoordeling op kwaliteit en maatschappelijke waarde, zal de 
Kunstraad hiervan apart melding maken.  
 
Bij de uitvoerende instellingen kijkt de Kunstraad voor de provincie naar de regionale 
uitstraling/werking. Daarnaast kijkt de Kunstraad in macroniveau naar een 
evenwichtige spreiding.  
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5. Subsidieoordeel en afweging  
 
De Kunstraad komt na afweging van de toetsing aan de verschillende criteria tot een 
oordeel over de subsidieaanvraag. Zoals in paragraaf 4  aangegeven, kan deze afweging 
per instelling verschillen; zij is afhankelijk van het profiel van de instelling. Deze 
afweging wordt in het advies beargumenteerd.  
 
Wat betreft het eindoordeel onderscheidt de raad de volgende varianten: 
- een instelling is subsidiabel 
- een instelling is niet-subsidiabel 
 
Er zijn gevallen waarbij een keuze gemaakt moet worden tussen verschillende 
aanvragers. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer er meer aanvragers zijn dan 
beschikbare plekken voor een bepaalde categorie instellingen. 
In dat geval zal het oordeel of een instelling subsidiabel is niet alleen absoluut maar ook 
relatief zijn. Een instelling kan subsidiabel zijn maar in vergelijking met een andere, 
concurrerende instelling net minder positief beoordeeld worden.  
 
De gemeente en de provincie Groningen zal de Kunstraad bij de start van het 
adviestraject een financieel kader 2017-2020 aanreiken inclusief een indicatief 
overzicht voor de benoemde categorieën. Op basis van de financiële kaders van de 
gemeente en provincie en het resultaat van de toetsing aan de beoordelingscriteria, zal 
de Kunstraad gemeente en provincie adviseren over de hoogte van het subsidiebedrag 
per te honoreren aanvraag.  
 
De advisering leidt tot een gezamenlijk advies voor gemeente en provincie voor een 
evenwichtig cultureel aanbod van stad en provincie, voorstellen voor de aanwijzing van 
cultuurpijlers alsmede suggesties voor een meer inhoudelijke monitoring van het 
culturele veld. En een advies voor de gemeente over een zo effectief mogelijke 
stadsprogrammering op de podia en een stadsbrede organisatie voor 
talentontwikkeling.  
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6. Bronnen 

 
Zoals in voorliggende paragrafen al aan de orde is geweest, zal de Kunstraad zich bij de 
voorbereiding van de subsidieadviezen in het kader van de cultuurnota’s 2017-2020 van 
gemeente en provincie Groningen baseren op informatie van de instelling die te vinden 
is in: 
 
- subsidieaanvraag 2017-2020 bestaande uit  

a. ingevuld aanvraagformulier: instellingsgegevens, inhoudelijke toelichting 
(profiel, activiteiten, bijdrage strategische doelen), begroting en 
prestatiegegevens (realisatie 2013-2014 en prognose 2017-2020) 

b. bijlagen: achtergrondinformatie (facultatief), begroting, statuten, jaarrekening en 
jaarverslag 2014 

 
- advies Kunstraad over de subsidieaanvraag 2013-2016  
 
- evaluatierapport gemeente 2014 en provincie 2015  
 
- jaarverslag 2014 (financieel en inhoudelijk) 
 
Daarnaast baseert de Kunstraad zich op het gesprek dat met elke instelling wordt 
gevoerd. 
 
Voor de gemeentelijke adviezen over podiumprogrammering en talentontwikkeling 
baseren we ons tevens op door de gemeente aangeleverde actuele 
onderzoeksrapporten.  
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Bijlagen 
 
Aanvullende criteria 
 
Steunfuncties algemeen  
De instelling wordt beoordeeld op: 
a. invulling van  
- adviesfunctie in de betreffende sector en richting de provincie; 
- (digitaal) expertisecentrum; 
- platform- en netwerkfunctie; 
- professionaliseren van en faciliteren voor één of meerdere sectoren (oa voor 
ontwikkeling van projecten) vanuit vragen/ontwikkelingen uit de sector en 
onafhankelijke (niet belanghebbende) rol; 
- vergroten organiserend vermogen sector.  
- bevorderen van samenwerking tussen actoren in het veld en verbindende benadering 
(oa maatschappelijke domein) 
b. samenwerking binnen het provinciaal netwerk van steunfuncties en het werken 
vanuit een gezamenlijke agenda; 
c. samenwerking met Stichting De Verhalen van Groningen  
d. onderbouwing van de kosten naar product en opdrachtgever (kengetallen). 
 
Steunfunctie amateurkunst  
Naast de algemene criteria wordt de instelling beoordeeld op: 
- invulling van de steunfunctie op provinciaal niveau (stad en provincie); 
- visie op het stimuleren van actieve deelname van inwoners aan cultuur en de wijze 
waarop hieraan een bijdrage wordt geleverd; 
- de verbindingen tussen amateurveld en het reguliere onderwijs; 
- aansluiting bij talentontwikkeling en cultuuronderwijs  
 

Steunfunctie cultuuronderwijs 
- De aanvrager vervult de steunfunctie op het gebied van het primair onderwijs in de 
gehele provincie Groningen, dus inclusief Stad, en werkt in opdracht van zowel de 
provincie Groningen als de gemeente Groningen;  
- De aanvrager sluit met haar beleid aan op het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs;  
- De aanvrager stelt de vraag van scholen in het primair onderwijs centraal; ondersteunt 
de implementatie van cultuureducatieplannen in het primair onderwijs en stimuleert 
scholen tot (verdere) ontwikkeling en implementatie van doorgaande leerlijnen cultuur 
met horizontale en verticale samenhang.  
- De aanvrager hanteert een werkwijze waarin zij de inzet afstemt op en/of samenwerkt 
met wat lokaal al succesvol is ontwikkeld aan activiteiten en netwerkstructuren;  
- De aanvrager heeft een strategie ontwikkeld waarmee zij:  
a. Bovenschoolse directies en gemeenten overtuigt om structureel te investeren in 
cultuuronderwijs in het primair onderwijs en geeft aan welke resultaten zij daarmee 
denkt te bereiken;  
b. Succesvol voortbouwt op de ingezette verzelfstandiging van lokale netwerken waarin 
scholen (primair onderwijs), culturele instellingen en gemeenten in de omgeving van 
scholen participeren zonder noodzakelijke inbreng van de provinciale steuninstelling. 
Actieve bemiddeling tussen vraag en aanbod vindt op dit niveau plaats;  
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- De aanvrager levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van PABO-studenten 
en van leerkrachten in het primair onderwijs. Naast individuele scholing van interne 
cultuurcoördinatoren in het primair onderwijs stimuleert zij deelname door 
onderwijsteams;  
- De aanvrager vervult de rol van penvoerder en programmaleider van (CMK) Groningen 
en levert een visie op het optimaal continueren van Cultuureducatie met Kwaliteit 
(CMK) in de provincie Groningen in het geval de huidige landelijke regeling CMK een 
vervolg krijgt.  
- De aanvrager toont aan aan te sluiten bij talentontwikkeling en amateurkunst.  
- De aanvrager werkt samen met het Rijk aan aansluiting op het voortgezet onderwijs. 
 
Bibliotheekwerk (gemeente) 
De Kunstraad toetst de aanvragen op: 
- invulling aan de vijf functies van het bibliotheekwerk; 
- bijdrage aan integraal aanbod in het Groninger Forum 
- netwerk in de stad. 
 
Bibliotheekvoorziening (provincie)  
- De aanvrager formuleert haar visie op en haar concrete aanpak (ondersteunende 
taken) van de bibliotheekfuncties in Groningen en in het gehele bestel, zodanig dat 
effectief en toekomstbestendig wordt ingespeeld op de ontwikkelingen en transitie 
waarin het bibliotheekwezen verkeert. Dit is incl.:  
> een planning m.b.t. het proces van aansluiting op het landelijke netwerk (KB) en de 
opschaling van steunfunctietaken op noordelijk niveau en wat de effecten daarvan zijn 
op (besparing van) de kosten;  
> een helder onderscheid in wettelijke en niet wettelijke taken, rollen en taken van de 
deelnemers/opdrachtgevers in het netwerk, zowel inhoudelijk als financieel vertaald, 
incl. onderbouwing daarop;  
> dat zij aantoont organisatorisch ingericht te zijn en flexibel weet in te spelen op de 
(toekomstige) ontwikkelingen en uitdagingen en dat zij opdrachtgevers separaat en op 
maat kan bedienen, gewenste c.q. wettelijke gegevens kan aanleveren.  
 
A. Wettelijke taken (Wet Stelsel Openbaar Bibliotheekvoorziening)  
- De aanvrager geeft concreet aan hoe de wettelijke taak onder art. 16.1 en 16.2a (incl. 
reserveringssysteem van deur tot deur) wordt uitgevoerd. Ook wordt aangegeven hoe 
interbibliothecair leenverkeer (ibl) efficiënt(er) wordt ingezet, op de kortere en langere 
termijn, afgestemd met/op de taakuitvoering van de KB.  

- De aanvrager toont aan visie te hebben op de ontwikkeling van innovatie (art.16.2.b.) 
en geeft inzicht hoe dit in Groningen concreet wordt aangepakt. De financiering t.b.v. de 
taak 'ontwikkeling innovatie' maakt geen onderdeel uit van de exploitatiesubsidie, maar 
loopt via projectmatige aanvragen bij een flexibel budget.  

- De aanvrager geeft concreet aan hoe de taken in art. 8 worden uitgevoerd op basis van 
de algemene criteria die gelden voor de provinciale steunfuncties (zie hiervoor)  

- De aanvrager toont aan hoe ondersteuning wordt gegeven om een educatief aanbod 
(incidenteel en structureel) te ontwikkelen vanuit de vraag van scholen, zowel 
kwantitatief als kwalitatief.  
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B. Financiering door de Provincie op autonome taken vindt plaats als matching op de 
bijdragen van de gemeenten. Dit onderdeel maakt geen deel uit van deze 
aanvraagprocedure.  
 
 
Steunfunctie (Im)materieel erfgoed:  
Deze sector bestaat uit een drietal te onderscheiden steunfuncties:  
 
1. Monumenten/archeologie (voortkomend uit wettelijke taak):  
a. De aanvrager heeft een integrale visie en expertise op het gebied van monumenten, 
archeologie, landschap en ruimtelijke kwaliteit.  
b. De aanvrager geeft op een proactieve wijze uitvoering aan een (digitale) loketfunctie 
waarmee zij gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het 
gebied van de gebouwde monumenten en archeologie voortkomend uit de 
Monumentenwet 1988 en Wet op de archeologische monumentenzorg 2007.  
c. De aanvrager bevordert de deskundigheid van gemeenten en stimuleert daarbij 
gemeenten om beleid op te stellen op het gebied van monumenten en archeologie en 
wijst gemeenten op de verbindingen met de ruimtelijke ordening en landschap.  
d. De aanvrager heeft een visie op herbestemming van monumenten en de 
ondersteuning hierop van gemeenten, eigenaren en organisaties.  
 
2. Materieel erfgoed op ten minste de terreinen Musea, Molens, Archeologie en Orgels 
(autonome taken):  
a. De aanvrager toont aan hoe ondersteuning wordt gegeven om een educatief lesaanbod 
(incidenteel en structureel) te ontwikkelen vanuit de vraag van scholen, zowel 
kwantitatief als kwalitatief.  

b. De aanvrager neemt ten minste de terreinen Musea, Molens, Archeologie en Orgels op 
in de aanvraag aangezien wij deze steunfuncties bij 1 instelling willen beleggen.  
c. De aanvrager mag niet zelf eigenaar zijn van materieel erfgoed.  
 
3. Immaterieel erfgoed (definitie: het Gronings/de streektaal, de sociale gewoonten, 
voorstellingen, rituelen, tradities, of (volks)muziek in de provincie Groningen).:  
a. De aanvrager vervult de steunfunctie ten aanzien van het immaterieel erfgoed met 
bovenstaande definitie. Ten aanzien van het Gronings/streektaal valt hieronder, naast 
de promotie, ook het wetenschappelijk onderzoek. De aanvrager werkt ten aanzien van 
dit onderdeel samen met de Rijksuniversiteit Groningen;  
b. De aanvrager draagt bij aan de erkenning door het Rijk van het Nedersaksisch, zoals 
beschreven onder deel III van het Handvest en werkt mee aan de afspraken hierover;  
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Overzicht commissieleden 
 
Commissie erfgoed 
Gerda Brethouwer Aaltense musea/VVV Aalten, participatietrajecten Amsterdam    
Jan Dirk Gardenier CAB, voorheen Borg Verhildersum, CMO 
Johan Kruiger  BügelHajema adviseurs, voorheen steunpunt monumentenzorg Fryslân 
Bert Looper  Tresoar, voorheen stadsarchivaris, HCO 
Olav Reijers  consultant, voorheen Drents Plateau  
Alice Duiven   secretaris   
 
Commissie kunsten 
Carolien de Boer Gemeente Amersfoort, Lucy Utrecht 
Mike Iking  consultant, adviseur Gemeente Deventer, voorheen FPK (festivals, poppodia) 
Anneke Jansen   Fringe festival, adviseur FPK 
Jacob Lekkerkerker Componist, musicus, voorheen adviseur AFK  
Giel Pastoor  Parktheater Eindhoven, Cultuur+Ondernemen, voorheen Afslag Eindhoven 
Patty Wageman  De Buitenplaats, Kunsthalle Emden, voorheen Boymans, Groninger Museum 
Nina Thunnissen secretaris 
 
Commissie overig (steuninstellingen, bibliotheek e.d.) 
Chris van Koppen Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, Sjaalman Media 
Marjolein de Boer Academie voor cultuurmanagement, voorheen NMV, VSB Fonds, Mauritshuis 
Astrid Rass   Artez, vereniging cultuurprofielscholen, voorheen SLO 
Ebrien den Engelsman secretaris 
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Richtlijn belangenverstrengeling  
 
Op grond van artikel 2.4. van de Algemene wet bestuursrecht dient de Kunstraad zijn 
adviestaak zonder vooringenomenheid te vervullen. Om aan dit vereiste te kunnen 
voldoen moet de Kunstraad zich ervan verzekeren dat de leden van de onder hem 
ressorterende commissies geen functioneel of persoonlijk belang hebben bij de door 
hem afgegeven adviezen. 
Deze richtlijn bevat de criteria waaraan wordt getoetst of een lid van een commissie niet 
tegelijk belanghebbende is bij het onderwerp waarover die commissie adviseert.  
 
 
Criteria 
Algemeen  
Een lid van een commissie heeft geen functioneel of persoonlijk belang bij een advies 
van de Kunstraad aan de gemeente of de provincie Groningen. 
 
Specifieke criteria voor leden van commissies die advies uitbrengen aan de gemeente of de 
provincie inzake de verdeling van subsidiegelden 
1. Een lid van een commissie is niet verbonden of betrokken bij een culturele instelling 
die een aanvraag doet voor een meerjarige subsidie bij de gemeente of provincie 
Groningen. 

2. Een lid van de commissie is niet verbonden met of betrokken bij een culturele 
instelling die weliswaar geen aanvraag doet, maar die wel een rechtstreeks 
belang heeft bij een advies over een instelling die een aanvraag doet voor 
meerjarige subsidie bij gemeente of provincie Groningen; 

3. De verbondenheid met of betrokkenheid bij een culturele instelling wordt in 
ieder geval aangenomen als het lid bestuurder, toezichthouder, directeur, zakelijk 
of artistiek leider is van die culturele instelling.  

 
Deze richtlijn is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Kunstraad van 8 
december 2015  
 
 
J.J. van Maanen     Ebrien den Engelsman  
voorzitter      directeur 
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Colofon 
Deze publicatie is een uitgave van de Kunstraad Groningen 
 
Voor deze publicatie is dankbaar gebruikt gemaakt van het beoordelingskader 2017-
2020 van de landelijke Raad voor Cultuur. 
 
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Groningen, december 2015  


