
 

 

Beste Makers, 
 

Sinds het PZC artikel (02-10-2020) waarin Anita Pijpelink bekend maakte dat er 4,3 miljoen euro 

aan extra ondersteuning gelden beschikbaar kwamen voor de culturele sector, zijn er meerdere 

vragen en onzekerheden naar ons geuit.  

CBK Zeeland is daarom druk bezig geweest om de onduidelijkheden rondom het Zeeuws 

stimuleringsfonds Cultuur en de extra regeling voor Zeeuwse makers te onderzoeken. Waar 

gaan die gelden allemaal naar toe en wat betekend dit voor de makers?  

 

Om te beginnen bij de 4,3 miljoen euro die in het artikel wordt genoemd. Dit Rijksgeld is 

bestemd voor de Zeeuwse culturele sector en richt zich op het steunen en stimuleren van 

culturele organisaties. Deze gelden zijn niet bedoeld ter ondersteuning van makers of culturele 

ondernemers. Individuele steun voor makers en culturele ondernemers wordt namelijk niet 

provinciaal maar landelijk geregeld. De rijkscultuurfondsen en private fondsen hebben 

verschillende regelingen geïmplementeerd om de makers in de samenleving te ondersteunen. 

Naast deze regelingen kunnen makers in nood gebruik maken van de TOZO regeling.  

 

Naast de bovengenoemde regelingen stelt de Provincie voor om binnen het Zeeuws 

stimuleringsfonds Cultuur middelen vrij te maken voor makers. Hiermee kunnen helaas niet alle 

makers worden geholpen, omdat de regeling zich niet richt op het compenseren van 

inkomstenderving, maar op het sector breed investeren in het nieuwe seizoen en het stimuleren 

van werkgelegenheid in de Zeeuwse culturele sector. Om dit in goede banen te leiden is er aan 

de door de provincie gesubsidieerde organisaties, zoals o.a. CBK Zeeland, gevraagd om nieuwe 

opdrachten te formuleren en wellicht te verstrekken aan makers. De provincie heeft de voorkeur 

dat deze opdrachten verstrekt worden aan professionele en vernieuwende makers om zo de 

werkgelegenheid van creatieve sector in de provincie te bevorderen. 

 

Er wordt nu hard gewerkt aan de precieze invulling van de opdrachten en dat doet CBK Zeeland 

niet alleen. Zo hebben we de laatste weken een aantal e-mails ontvangen waarin makers de 

wens uit spreken mee te willen denken over dit specifieke onderwerp. Samen met hen 

onderzoeken wij hoe en met welke opdrachten we een zo groot mogelijke impact kunnen 

bereiken. Deze ideeën zullen dan ook weer afgestemd moeten worden met de provincie met 

het oog op toekenning van de middelen.  

 

Het eerste overleg met Zeeuwse makers over dit onderwerp komt tot de conclusie dat het 

beschikbare geld niet gesplitst kan worden over alle professionele kunstenaars. Daarvoor is er 

simpelweg te weinig. Ook komen we tot de conclusie dat het verschaffen van opdrachten aan 

slechts een select groepje makers niet rechtvaardig voelt. Dit betekend dat we een 

opdracht/project moeten bedenken waar alle Zeeuwse makers iets aan hebben en daarnaast 

ook een duidelijk signaal afgeeft van: ‘Wij zijn er!’. 

 



 

 

Voordat er een tweede overleg gepland wordt, willen we eerst de ontwikkelingen binnen de 

provincie Zeeland omtrent deze gelden gadeslaan alvorens we nieuwe informatie naar buiten 

brengen. Vandaag bericht de Provincie dat de gelden weldegelijk beschikbaar komen, alleen 

niet meer in 2020. De provincie mikt nu op 2021. Wat de nieuwe planning wordt is vooralsnog 

onbekend, maar als er meer informatie over bekend is horen jullie het van ons. 

 

We willen graag alle makers van het eerste overleg ‘Zeeuwse Makers’ bedanken voor hun input 

en welwillendheid om mee te denken. Wanneer er een tweede vergadering komt wordt ruim 

van te voren aangegeven en alle makers krijgen dan de kans zich aan te melden. 

 

We houden jullie op de hoogte! 

 

Met vriendelijke groet,  

CBK Zeeland 

 

Heeft u individuele ondersteuning nodig of wilt u project ondersteuning?  

• Voor extra middelen, rechtshulp en vragen kunt u het best uw gemeente contacteren.  

- Zij kunnen u voor individuele steun het beste verder helpen. Als u dat prettig 

vindt zijn wij natuurlijk altijd bereid om u daarbij te ondersteunen. 

• Dan kunt u de volgende cultuurfondsen benaderen:  

-     Fonds Podiumkunsten  

-     Mondriaan Fonds  

-     Nederlands Letterenfonds   

-     Filmfonds  

-     Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  

-     Fonds voor Cultuurparticipatie 

-     Steunfonds Rechtsector 

-     Kickstart Cultuurfonds 
 


