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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
Embargo 6 juli 9:30 uur 
 
Cultureel ondernemerschap in Overijssel 
 
Deventer, 1 juli 2016 
 
Cultureel ondernemerschap was in de beleidsperiode 2013-2016 een onderdeel van één 
van de hoofddoelen van het cultuurbeleid en speerpunt van het beleid van de provincie 
Overijssel. Onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland laat een overwegend positief 
beeld zien van de ontwikkeling van cultureel ondernemerschap. De bijdrage van het 
provinciale beleid aan deze ontwikkeling is moeilijker vast te stellen. De rekenkamer ziet 
wel dat de provincie cultureel ondernemerschap heeft verweven in haar cultuurbeleid en 
instrumenten. 
 
De provinciale rekenkamer concludeert dat een meerderheid van de instellingen actief met 
cultureel ondernemen bezig is en de eigen inkomsten vergroot. Het lukt de instellingen aan 
wie de provincie een ‘norm voor eigen inkomsten’ heeft gesteld deze (ruimschoots) te halen. 
De rekenkamer ziet dat de provincie cultureel ondernemerschap heeft verweven in haar 
cultuurbeleid en diverse instrumenten heeft ingezet om het te stimuleren. Het is echter 
moeilijker vast te stellen in hoeverre de provincie hiermee bijdraagt aan de ontwikkeling van 
het cultureel ondernemerschap in de sector. Dit komt doordat de provincie nauwelijks 
concreet heeft gemaakt wat zij wil bereiken met cultureel ondernemerschap.  
 
De rekenkamer doet op basis van haar onderzoek een aantal aanbevelingen. Hierbij heeft zij 
er rekening mee gehouden dat cultureel ondernemerschap in het nieuwe cultuurbeleid 
2017-2020 terugkomt in een uitgangspunt. Er wordt onder andere aanbevolen om bij het 
opstellen van uitvoeringsprogramma rekening te houden met de aandachtspunten die 
culturele instellingen hebben genoemd in de enquête die de rekenkamer heeft gehouden. In 
deze enquête is bijvoorbeeld aangegeven dat er behoefte is aan het stimuleren van cultureel 
ondernemerschap in de vorm van kennis, samenwerking (o.a. met andere sectoren) en dat er 
ruimte moet zijn voor experimenten. Ook wordt aanbevolen om de monitoring van een 
aantal beleidsinstrumenten - zoals de norm voor eigen inkomsten - te verbeteren.  
 
 

Contact 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06-44657866 of met de secretaris-directeur, mevrouw Mathijssen via 

0570-665800. Het onderzoeksplan is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar 

treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-

Nederland. 
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij 

doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten 

zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten 

besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. 

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur 

en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 
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