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de Veenfabriek  
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar 
voornemensbrief van 10 juni 2020 de mogelijkheid geboden om te reageren 
op eventuele feitelijke onjuistheden in het advies van de Raad voor Cultuur 
van 4 juni jl. De reactie van Stichting De Veenfabriek (hierna: de 
Veenfabriek) is voorgelegd aan de raad, met het verzoek om te bezien of 
deze aanleiding geeft het advies over de aanvraag te herzien. In dit 
aanvullende advies reageert de raad op de gemelde feitelijke onjuistheden. 
 
De Veenfabriek gaat in haar reactie op het advies in op punten zoals die in 
de afweging naar voren komen, bijvoorbeeld omtrent vernieuwing. Daar 
waar het om de afweging gaat, verwijst de raad naar de inleiding bij het 
artikel Ontwikkelinstellingen, waarin hij dit toelicht. 
 
De instelling schrijft dat het onjuist is dat haar ambitie zou zijn ‘het 
toekomstige muziektheater vorm te geven’, zoals de raad in zijn advies 
schrijft. 
De raad erkent dat de tekst onder ‘Subsidieadvies’ de indruk kan wekken dat 
de geformuleerde ambitie onjuist is begrepen. Hij wijst er echter op dat de 
tekst onder ‘Subsidieadvies’ dient als samenvatting van zijn oordeel en dat 
hij onder ‘Artistieke/inhoudelijke kwaliteit’ wel degelijk de ambitie juist 
weergeeft. 
 
De instelling meent verder dat het onjuist is dat de uitwerking van de Code 
Diversiteit en Inclusie onvoldoende is. Zij verwijst naar de adviestekst, 
waarin tevens staat dat zij voldoende op de code reflecteert. Zij vindt dit in 
tegenspraak met elkaar. Daarnaast wijst zij op de zes geselecteerde talenten, 
van wie vijf een migratieachtergrond hebben. Ook wijst de Veenfabriek erop 
dat de Code Diversiteit en Inclusie pas recentelijk is gepresenteerd, en dat 
het derhalve onrealistisch is om te verwachten dat deze reeds is toegepast. 
De raad spreekt zichzelf niet tegen in zijn advies: een reflectie op de code en 
een uitwerking ervan zijn twee verschillende zaken, waarbij het mogelijk is 
dat het een voldoet en het ander niet. 
De raad juicht het toe dat er een divers samengesteld team is gekozen voor 
de komende jaren, maar benadrukt dat hij de uitwerking van de code breder 
opvat. Hij wijst er ten slotte op dat alle instellingen zijn getoetst op de 
toepassing van de drie codes en dat de huidige Code Diversiteit en Inclusie 
een voorganger had, de Code Culturele Diversiteit.  
 
De instelling schrijft dat de raad ten onrechte vaststelt dat andere genres 
dan muziektheater niet in de aanvraag worden genoemd. 
De raad erkent dat hij in zijn bewoordingen op dit punt te stellig is geweest. 
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De Veenfabriek schrijft voorts dat de adviestekst over de opleiding T.I.M.E. 
(This Is Music Theatre Education) toelichting behoeft, omdat de raad zegt te 
betreuren dat deze is gestopt, maar niet vermeldt dat dat een beslissing is 
geweest van partner Koninklijk Conservatorium Den Haag en uitdrukkelijk 
niet van de Veenfabriek. De raad erkent dat de tekst gelezen kan worden 
alsof hij hier kritiek uit op de Veenfabriek, waar dat niet zijn bedoeling was. 
 
De instelling schrijft het oneens te zijn met het oordeel van de raad over 
eerlijke beloning. De Veenfabriek is van mening dat als zij schrijft de cao te 
hanteren, ervan uitgegaan mag worden dat dit ook afspraken rondom 
pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en zzp’ers omvat. 
De raad toont er begrip voor dat de instelling ervan uitging dat een nadere 
toelichting niet nodig was. 
 
De Veenfabriek schrijft daarnaast dat het onjuist is dat er beperkt inzicht 
kan worden verkregen in de financiën van Veenfabriek Ontdekkingen als 
onderdeel van de Veenfabriek als geheel. De raad erkent dat instellingen 
werd gevraagd om een begroting voor de gehele organisatie en geen 
deelbegrotingen. Tevens had hij in dit verband de toelichting op de 
begroting moeten noemen in de adviestekst. 
 
De instelling is het tevens niet eens met de constatering van de raad dat 
voorstellingen van de Veenfabriek veel beperkter in reguliere theaters te zien 
zijn dan op festivals. De raad kon dit niet uit de aanvraag opmaken en 
erkent dat dit een onnauwkeurige uitspraak is geweest. 
 
De Veenfabriek is verder van mening dat het onjuist is dat in het plan niet 
duidelijk wordt wat de reden is voor de afname van het totaal aantal fte over 
de periode 2021 – 2024. 
De raad blijft erbij dat in de aanvraag geen heldere toelichting staat op het 
verloop van het aantal fte. Ook de toelichting op de begroting geeft geen 
expliciete onderbouwing van de afname. 
 
De instelling wijst op een onjuistheid in de adviestekst met betrekking tot 
haar lidmaatschap van de NAPK. De melding over het NAPK heeft de raad 
abusievelijk overgenomen uit de financiële analyse van een extern bureau. 
De raad betreurt deze onvolkomenheid in zijn advies. 
 
De Veenfabriek is van mening dat de raad ten onrechte schrijft explicitering 
over vergoeding en gebruik van modelregelingen met betrekking tot 
stagiairs te missen. De instelling heeft de raad hier echter geen inzicht in 
gegeven. Hij benadrukt dat alle aanvragen zijn beoordeeld op de relatie 
tussen het aanbieden van stages en een toelichting op de zakelijke omgang 
met stagiairs. 
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De instelling schrijft ten slotte dat het onjuist is dat zij een raad van toezicht 
heeft, zoals wordt gesuggereerd in de adviestekst. Zij hanteert het 
bestuursmodel. 
De raad erkent dat de tekst op dit punt niet juist is. 
 
De raad heeft kennisgenomen van de overige punten die de instelling 
opvoert. Hij beschouwt de diverse kanttekeningen die de instelling plaatst 
als verschillen van inzicht en interpretatiekwesties, maar niet als feitelijke 
onjuistheden die correctie behoeven. 
 
De instelling geeft in haar reactie verder blijk van onvrede ten aanzien van 
de regeling van de minister. De raad wijst erop dat hij in zijn advisering is 
gehouden aan de door de minister vastgestelde kaders. 
 
Conclusie 
De Raad voor Cultuur ziet in de reactie van Stichting De Veenfabriek geen 
aanleiding zijn advies te herzien. 


