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Amsterdam barst van de zinderende kunst en cultuur, of dat nu gaat om gezelschappen van 

internationale naam en faam, om aanstormend talent of schoolklassen vol zingende kinderen. 

Amsterdam is het dynamische en kolkende middelpunt van de culturele sector in Nederland;  

een verzamelplek voor dwarsdenkers en eigenzinnige makers en pas beginnende tot zeer ervaren 

gedreven kunstprofessionals die hun leven wijden aan de ontwikkeling en vervolmaking van hun talent.

Beweeglijkheid is een voorwaarde om te kunnen reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en 

die zijn er volop in deze dynamische tijd. Tal van krachten in de stad zijn van invloed op de toekomst 

van de culturele sector: veranderingen in bevolkingssamenstelling, gentrificatie, voortschrijdende 

technologie en digitalisering, vraagstukken op het terrein van milieu en leefbaarheid van de 

woonomgeving, om er een paar te noemen. Deze vragen om een culturele sector die constant open 

staat voor nieuwe ontwikkelingen, andere geluiden, disciplines en opvattingen over kwaliteit. En om 

organisaties die in staat zijn te reageren op verandering.

Het AFK biedt verschillende subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling en vernieuwing van de 

Amsterdamse culturele sector. Voor individuele kunstenaars en programmeurs/curatoren is er 

ontwikkelbudget om hun professionele praktijk te verdiepen. Voor culturele organisaties is er in het 

Kunstenplan 2021-2024 een regeling om de organisatie een vernieuwende of versterkende impuls te 

geven en te investeren in de ontwikkelingen van de toekomst: de regeling Innovatie & Ontwikkeling. 

VAN TWEE REGELINGEN NAAR ÉÉN

De regeling Innovatie & Ontwikkeling vervangt twee afzonderlijke regelingen die in het Kunstenplan 

2017-2020 voor dit doel zijn ingesteld: de regeling Tweejarige subsidies en de regeling 

projectsubsidies Innovatie. De samenvoeging leidt tot:

• vereenvoudiging van het aanvraagproces

•  een grotere flexibiliteit bij het indienen

•  een uitbreiding van de ondersteuningsmogelijkheden. 

De nieuwe opzet vloeit voort uit de uitkomsten van uitvoerige evaluaties met (gehonoreerde en 

afgewezen) aanvragers en adviseurs van de bestaande regelingen. 

DOEL VAN DE REGELING INNOVATIE & ONTWIKKELING

De regeling heeft als doel om innovatie of duurzame ontwikkeling van een organisatie binnen de 

Amsterdamse culturele sector financieel te ondersteunen, waarmee organisaties op langere termijn 

hun positie in de samenleving, hun eigen discipline, hun eigen organisatie en/ of in de kunst- en 

cultuursector in brede zin kunnen verstevigen of bestendigen. 

Contouren
regeling Innovatie & Ontwikkeling
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VOOR WIE?

De nieuwe samengevoegde regeling kent, overeenkomstig de doelgroepen van de huidige 

afzonderlijke regelingen, twee doelgroepen:

a. In Amsterdam gevestigde culturele organisaties die twee tot zes jaar bestaan op het moment van 

aanvragen. 

b.  Vierjarig door het AFK gesubsidieerde organisaties (in het kader van het Kunstenplan 2021-2024). 

WAARVOOR AANVRAGEN? 

Alle bovengenoemde organisaties kunnen aanvragen voor ontwikkeltrajecten die zich richten op (één 

van) de volgende thema’s:

a. publieksontwikkeling; 

b. ontwikkeling van nieuwe organisatiemodellen of financieringsstrategieën;

c. leefbaarheid en buurtgerichte of -gebonden activiteiten;

d.  technologisering; 

e.  internationalisering; 

f.  verbinding van dag- & nachtcultuur;

g.  duurzaamheid en/of vergroening van de organisatie; 

h.  een artistieke ontwikkeling die niet één van bovengenoemde thema’s tot doel heeft, maar een 

sectorbrede toegevoegde waarde heeft. 

Aanvragers die twee tot zes jaar bestaan kunnen in aanvulling op thema h) tevens subsidie aanvragen 

voor een ontwikkeltraject dat is gericht op artistieke ontwikkeling voor de eigen organisatie. Deze 

aanvragers kunnen bovendien naast een ontwikkeltraject ook aanvragen voor reguliere activiteiten. 

WANNEER EN HOE AANVRAGEN? 

Beide doelgroepen kunnen doorlopend voor de regeling aanvragen. In totaal kunnen ze in de 

vierjarige beleidsperiode voor maximaal twee ontwikkeltrajecten ondersteuning krijgen. Per traject 

kunnen ze zelf kiezen voor een looptijd van minimaal één en maximaal twee jaar. 

De regeling gaat in het najaar van 2020 (uiterlijk dertien weken voor de nieuwe beleidsperiode) open, 

zodat de eerste subsidiebedragen vanaf 1 januari 2021 beschikbaar zijn. 

Vanaf dat moment kan doorlopend worden ingediend. Binnen dertien weken na het moment van 

indienen ontvangt de aanvrager bericht of de aanvraag wordt toegekend. Als een aanvraag wordt 

afgewezen, kan een organisatie het plan na aanpassingen en verbeteringen nog één keer indienen. 

Dan wordt het opnieuw beoordeeld. 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN?

Voor organisaties die twee tot zes jaar bestaan betekent de nieuwe regeling een aanzienlijke 

vereenvoudiging en flexibilisering ten opzichte van de huidige regeling Tweejarige subsidies.  

Dit komt met name door het loslaten van de ‘tenderprocedure’:

• Organisaties kunnen voortaan op elk gewenst moment indienen (in plaats van één keer per  

twee jaar).
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• Het doorlopend indienen geeft organisaties meer ruimte in relatie tot de minimum eis van twee jaar 

bestaan: voldoen ze hier nog net niet aan, dan kunnen ze even wachten met indienen tot ze wel 

aan de voorwaarden voldoen. Hun ‘beurt’ is niet meteen voor twee jaar voorbij. Dit vergemakkelijkt 

de instroom van nieuwkomers in de regeling. 

• Organisaties hoeven niet meer twee jaar vooruit te denken maar kunnen, als dit beter bij hun 

praktijk past, ook kiezen voor een kortere looptijd van tenminste een jaar. Ook dit maakt de 

drempel voor nieuwkomers lager. 

• De aan te leveren informatie en het formulier voor de aanvraag wordt eenvoudiger. 

• Een afgewezen aanvraag kan worden aangepast, verhelderd of verbeterd en nog een keer 

opnieuw worden ingediend. 

Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde organisaties zijn in 2019 al vereenvoudigingen 

aangebracht in de regeling projectsubsidies Innovatie. Die bevallen goed en hebben tot een flinke 

extra toestroom van aanvragen geleid. Deze wijzigingen behouden we daarom in de nieuwe regeling 

(zoals de mogelijkheid om ook voor artistieke innovatie aan te vragen, het verhoogde aan te vragen 

bedrag per traject, de vereenvoudigde beoordelingscriteria). De thema’s waarvoor kan worden 

aangevraagd zijn nog wat verder verbreed. 

WAT BLIJFT HETZELFDE? 

• Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor de twee regelingen samen: € 2,5 miljoen per jaar.

• De maximale looptijd van aanvragen en het maximaal aantal toekenningen. 

• Bij twee succesvolle aanvragen is dus nog steeds voor de volledige vier jaar van het Kunstenplan 

subsidie beschikbaar voor een organisatie. 

• De maximaal aan te vragen bedragen:

a. Voor organisaties die twee tot zes jaar bestaan: € 100.000 per ontwikkeltraject met een looptijd 

van een jaar, € 100.000 per ontwikkeltraject met een looptijd van anderhalf jaar en € 200.000 

per ontwikkeltrajecten met een looptijd van twee jaar. 

b. Voor vierjarig gesubsidieerde organisaties € 50.000 per ontwikkeltraject per aanvrager. 

• Organisaties die twee tot zes jaar bestaan kunnen naast het ontwikkeltraject ook aanvragen blijven 

indienen voor projectsubsidies, mits de aangevraagde activiteiten niet overlappen. 

• Voor vierjarig gesubsidieerde organisaties blijft gelden dat de innovatie-aanvragen geen deel uit 

mogen maken van de reguliere activiteiten in hun vierjarige subsidietoekenning. Wel mogen de 

innovatie-activiteiten in het verlengde daarvan liggen. 

WAAROP WORDEN DE AANVRAGEN BEOORDEELD?

De beoordelingscriteria worden uitgewerkt in de regeling en toelichting en tijdig gepubliceerd. De 

nieuwe criteria zullen in het verlengde liggen van de criteria van de huidige regelingen. Ten opzichte 

van de huidige tweejarige regeling vindt een vereenvoudiging plaats. De criteria voor de regeling 

projectsubsidies Innovatie zijn in 2019 al vergaand vereenvoudigd. Voor de regeling 2021-2024 is in 

dat licht te denken aan een basisset voor alle aanvragers van: 

a. Ontwikkeling van de organisatie of de innovatieve bijdrage van het ontwikkeltraject voor de 

aanvrager; 

b.  de uitvoerbaarheid van het ontwikkeltraject en de bijbehorende begroting.
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WAAROM WORDEN DE REGELINGEN SAMENGEVOEGD?

• De twee lopende afzonderlijke regelingen dienen in feite hetzelfde doel: ontwikkeling en innovatie 

van culturele organisaties, om hiermee te investeren in de toekomst(bestendigheid) van de 

culturele sector in Amsterdam. 

• Het loslaten van de tenderprocedure in de huidige tweejarige regeling biedt belangrijke voordelen 

voor de aanvragers: vereenvoudiging en flexibilisering. 

• Voor de huidige innovatieregeling konden vierjarig gesubsidieerde organisaties al doorlopend 

aanvragen. 

• Daarmee gaan de regelingen niet alleen inhoudelijk maar ook in behandelproces meer op elkaar 

lijken, en vervalt de noodzaak voor twee aparte regelingen. 
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COLOFON

De Contouren AFK regeling Innovatie & Ontwikkeling 2021-2024 is een uitgave  

van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Samenstelling

Amsterdams Fonds voor de Kunst

 

Vormgeving

Piraña grafisch ontwerp

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Bezoekadres

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam

 

Postadres

Postbus 1079

1000 BB Amsterdam

Tel: 020 – 5200520

Fax: 020 – 5200599

 

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl

www.afk.nl

secretariaat@afk.nl

 

www.facebook.com/afk020

twitter.com/AFK020

instagram.com/afk020/


