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persbericht 12 mei 2020 

Extra ondersteuning vanuit 
rijkscultuurfondsen voor makers 
en instellingen 

Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen (Fonds 
Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) 
ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende 
sectoren die zij bedienen. 

Het gaat om een bedrag van ruim € 15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via 
bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de 
zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen 
(zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel 
van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de 
tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door 
minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 
miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt). 

Minister Van Engelshoven: ‘Met deze maatregelen komt er extra ruimte 
beschikbaar voor de ondersteuning van makers en instellingen, bovenop de 
bestaande maatregelen. Voor deze groep kunnen onze rijkscultuurfondsen in 
deze tijd veel betekenen.’ 

Doel ondersteuning   
Deze extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op 
projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor 
ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het 
aanvullend steunpakket van € 300 miljoen. Hiermee dragen de rijkscultuurfondsen 
bij aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling 
in de verschillende sectoren en disciplines. 

Herverdeling € 1,1 miljoen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
Sinds de start van de covid-19-crisis is het aantal aanvragen dat het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontvangt binnen de deelregelingen voor 
vormgeving, architectuur en digitale cultuur sterk gestegen. Tegelijkertijd legt de 
crisis de op internationalisering gerichte activiteiten stil en kunnen enkele grote 
bijeenkomsten, workshops en festivals niet doorgaan. Hierdoor kan € 1.100.000 
van het budget 2020 van het Stimuleringsfonds anders worden ingezet. Aan de 
resterende aanvraagrondes in 2020 binnen de deelregelingen Vormgeving, 
Architectuur en Digitale cultuur wordt in totaal ruim € 700.000 toegevoegd en een 
bedrag van ruim € 400.000 wordt gereserveerd voor het opstarten van de 
internationale regelingen zodra dat weer mogelijk is. 
Het Stimuleringsfonds verwacht hiermee, naast de bestaande 
coulancemaatregelen, een bijdrage te leveren aan het beperken van de 
negatieve consequenties van de covid-19-crisis voor makers in ons werkveld. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen


     

2 / 2 
 

Meer informatie over de invulling van de maatregelen en regelingen bij de 
zes rijkscultuurfondsen kunt u vinden op: 
• Mondriaan Fonds 
• Het Fonds Podiumkunsten 
• Fonds voor Cultuurparticipatie 
• Nederlands Letterenfonds 
• Filmfonds  
• Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noot voor de redactie  
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, 
architectuur en digitale cultuur. Met de ondersteuning van bijzondere en 
vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en 
culturele instellingen draagt het fonds bij aan de kwaliteit van de professionele 
ontwerppraktijk. De wisselwerking tussen cultuur, maatschappij en economie 
speelt hierbij een belangrijke rol.   
 
Contact: Anneloes van der Leun, a.vanderleun@stimuleringsfonds.nl,  
010 436 16 00 
 

https://www.mondriaanfonds.nl/2020/04/28/vragen-over-je-project-of-evenement-i-v-m-het-corona-virus/
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/actueel/nieuws/updates_covid_19/
https://cultuurparticipatie.nl/actueel/32/cultuurmaken-op-school-en-in-de-vrije-tijd-nu-en-in-de-toekomst
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/2667/coronamaatregelen-letterenfonds-update
https://www.filmfonds.nl/page/8654/steunmaatregelen-covid-19
https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/maatregelen_stimuleringsfonds_ivm_het_coronavirus/
https://www.stimuleringsfonds.nl/



