
Ontwerp Programma 
‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’-

Flevolands Fonds voor culturele 
ontwikkeling  

Cie EMS – beeldvormend 24 november 2021



Doelen Flevolands Fonds 
culturele ontwikkeling

2

• Versterken makersklimaat
Ruimte bieden aan en actief stimuleren van makers tot
doen van experimenten 
-> nieuw cultureel aanbod en nieuw publiek 

• Ondersteunen makers bij aanpassen aan post-corona 
omstandigheden



Achterstand inlopen
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Cultuur nog altijd niet in 
verhouding tot 
• aantal (jonge, talentvolle) 

inwoners
• diversiteit 
• veranderde behoefte aan 

populaire / hedendaagse 
cultuur





Scores per provincie per sector

Oranje = Podiumkunst  Geel = Beeldend en cultuureducatie  Blauw = Letteren  Groen = Film  
Rood = Erfgoed De onderste regel geeft scores voor Flevoland weer.



Fonds tot nu toe

• 19 mei beeld-, 25 aug. oordeelsvormende cie -> behoefte 
aan meer duidelijkheid over programma

Sindsdien 

• Ontwerpen nadere regels Versterken en Vernieuwen en 
Mede mogelijk maken t/m 26 nov. ter inzage 
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Doelen programma 

• Makers

• Publiek 

• Culturele infrastructuur

• Sector
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Pijlers programma

• Talentontwikkeling

• Producties laten maken 
en vertonen
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Piramide talentontwikkeling



Pijlers Programma
Talentontwikkeling
• Uitbreiden piramide met 

‘praktijk uitoefenen’ en 
‘masteren’

• Ruimte voor onderzoek en 
experiment

Producties 
• Maken en presenteren van 

nieuwe producties 
• Voor specifieke doelgroepen
• Op diverse locaties
• Brugfunctie voor sector

Artistieke en zakelijke begeleiding en ontwikkeling
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Impact
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• Talentontwikkeling
• Duurzame publieksopbouw
• Diversiteit makers en uitingen

• Verdienpotentieel
• Commitment makers

• Cohesie cultuuraanbieders

• 20 – 50 makers 
• 40.000 bezoekers, zaal-

bezetting ≥ 50% bezoekers

• Streven 30% terugverdienen



Selectie makers
• Werken vanuit Flevolandse identiteit aan Flevolands 

verhaal in Flevolandse context
• Ontwikkelvraag op gebied van vorm, relatie met 

omgeving, interactie publiek, ondernemerschap en 
organisatie

• Diversiteit: regionale spreiding, culturele achtergrond, 
gender, opleidingsniveau en artistieke disciplines
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Criteria makers
Programmamaker selecteert i.s.m. adviescie op (middel-)hoge

• Artistieke waarde: Flevolandse signatuur, brede zeggingskracht 
• Actieradius: stad, prov., Utrecht/Zwolle, (inter)nationale potentie 
• Aanzien ontwikkelpartners: aantoonbaar geloofwaardig
• Professionaliteitsniveau: full-time, relevant netwerk en partners 
• Publieksbereik: (inter)nationale scope en aantallen
• Zichtbaarheid: portfolio is bewijs
• Trackrecord: bewezen staat van dienst, aantoonbare presentaties 

met genoemde actieradius
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Samenwerking podia en festivals
• Convenant met Flevolandse podia  
• Programma biedt producties en (deels) nieuwe 

doelgroep
• Grootschalige presentaties in regio: Lowlands, 

Bevrijdingsfestival e.d.
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Borging
• Kaders door ontwikkel-

gebieden 
• Provincie regie via 

programmamaker
• Gerichte inzet budget
• Kwaliteit makers 
• Uitvoerbaarheid
• Presentatiemogelijkheden
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Vervolg
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• Oordeelsvormende cie en 
besluitvorming in februari

• Presentatie programma-
maker vóór start

• Openstellen fonds: 
regelingen en programma
begin 2e kwartaal 2022
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