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Witte de With  
 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar 

voornemensbrief van 1 september 2020 de mogelijkheid geboden om te 

reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in het advies van de raad van 

31 augustus jongstleden inzake de gelden voor verbreding van het 

publieksbereik. De reactie van Stichting FKA Witte de With (Formerly 

Known As Witte de With, hierna: FKA) is voorgelegd aan de raad, met het 

verzoek om te bezien of dit aanleiding geeft het oordeel over de aanvraag 

voor te herzien. In dit aanvullende advies staat de beoordeling van de 

gemelde feitelijke onjuistheden. Andere reacties dan feitelijke onjuistheden 

laat de raad buiten beschouwing. 
 

In een reactie op het advies heeft FKA vijf kritiekpunten opgetekend. Een 

groot deel van de kritiekpunten (nummer 1, 3 en 5)  is gestoeld op de 

overtuiging van FKA dat ze haar visie en plan met betrekking tot publiek en 

publieksbereik voldoende heeft toegelicht, waar de raad juist stelt dat de 

focus in het plan voor verbreding van het publieksbereik sterk ligt bij de 

inhoud van de programmering en minder op beoogde doelgroepen en 

manieren om deze duurzaam aan de organisatie te binden. Bovendien 

verwijst FKA daarbij vaak naar het beleidsplan 2021 – 2024, waar de raad 

bij zijn beoordeling heeft moeten uitgaan van het plan zoals dat is ingediend 

voor dit advies.  

De raad heeft kennis genomen van de doelgroepenbeschrijving van het 

bestaande publiek van FKA in de aanvraag, en heeft ook gelezen dat FKA 

partnerschappen als dé strategie inzet om haar publiek te verbreden, 

aangevuld met meer educatie, marketingonderzoek en een nieuwe 

communicatiestijl. De raad blijft echter van mening dat het plan van FKA 

hiermee te globaal is en te weinig laat zien wat de specifieke doelstellingen 

op het gebied van publieksbereik zijn voor de komende jaren. Zo noemt FKA 

dat het tentoonstellingen gaat presenteren in MoMA PS1 in New York, maar 

gaat ze niet in op haar specifieke publieksstrategie aldaar en de beoogde 

resultaten van de investering. Dat heel MoMA PS1 jaarlijks 200.000 

bezoekers trekt, zegt dan niet genoeg.  

De twijfel van de raad over het realiteitsgehalte van 35 procent groei van het 

aantal bezoekers ligt in het verlengde van de visie op publiek en 

publieksbereik: was die sterker geweest, dan waren de twijfels wellicht 

weggenomen. 

 

Verder vindt FKA dat de raad haar geen recht doet door in het advies te 

schrijven dat FKA nu pas werk lijkt te gaan maken van de naamsverandering 

en dat die naamsverandering naar zijn oordeel lang is uitgebleven 

(kritiekpunt 2). FKA geeft aan dat ze al sinds 2017 bezig is met het proces 
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van naamsverandering en dat in vergelijkbare (internationale) gevallen 

dergelijke processen jaren in beslag namen.  

De raad erkent dat er verschil van mening kan zijn over de aanvaardbare 

tijdlijn die met een dergelijke naamsverandering gemoeid is. Echter, het 

punt dat hij met zijn opmerking heeft willen maken, is dat een issue dat zo 

belangrijk is als de naamsverandering, meer aandacht had moeten krijgen in 

een plan dat gaat over publiek en communicatie. 

 

Tot slot vindt FKA het vreemd dat de raad de omgang met de COVID-19-

pandemie in zijn beoordeling heeft meegenomen (kritiekpunt 4).  

De raad betreurt het dat de indruk is ontstaan dat de omgang met de 

COVID-19-pandemie een zelfstandig beoordelingscriterium zou zijn. Dit is 

niet het geval, zoals de raad ook in het advies heeft geschreven.  

 

Conclusie 

De Raad voor Cultuur ziet in de reactie van FKA geen aanleiding zijn advies 

te herzien. 


