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Toelichting bij de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017 – 2020 

1. Algemeen

Met deze regeling worden, gelet op artikel 10 vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, de 

voorschriften vastgelegd voor de verstrekking door het Nederlands Letterenfonds van de vierjaarlijkse 

subsidie voor de periode 2017 – 2020 op het gebied van literaire manifestaties en literaire 

jeugdeducatie.  

Het Algemeen reglement van het Nederlands Letterenfonds is van toepassing, onder andere artikel 21 

over intrekking van subsidie. 

Het Letterenfonds kiest voor continuïteit. De regeling wijkt niet sterk af van die voor de vorige periode. 

De belangrijkste wijziging is dat subsidie voor een periode van vier jaar kan worden aangevraagd in 

plaats van voor slechts twee jaar. Hierdoor worden de administratieve lasten voor de ontvangers van de 

subsidie beperkt. 

2. Opzet regeling

In de eerste, tweede en vierde paragraaf staan de artikelen die voor alle aanvragen gelden. De derde 

paragraaf heeft betrekking op de manifestatie-subsidie-aanvragen en het vierde hoofdstuk op de 

literaire-educatie-subsidie. Het vijfde hoofdstuk heeft weer betrekking op alle subsidieaanvragen. 

Ad 2.3. Categorieën 

Een instelling kan slechts voor één categorie een aanvraag indienen. 

3. Manifestatie-subsidie

Ad 3.2. Drempelnorm 

De meerjarige subsidies zijn bedoeld voor instellingen die in de praktijk gedurende een aantal jaar op 

hoog niveau hebben gefunctioneerd, van landelijk belang zijn en dus een bovenregionaal bereik hebben. 

Ad 3.3. De beoordelingscriteria voor een manifestatiesubsidie 

a. artistieke kwaliteit

Artistieke kwaliteit is een overkoepelende term en omvat in ieder geval ook literaire kwaliteit. 

Onder artistieke kwaliteit wordt verstaan: 

a. de artistieke en professionele kwaliteit van het geplande programma en deelnemers (auteurs,

vertalers, moderatoren) en de manier waarop literair aanbod wordt verbonden met andere disciplines; 

b. de artistieke en professionele visie van de aanvrager;

c. het belang en de onderscheidende waarde van de manifestatie voor het Nederlandse literaire en

culturele klimaat; 

d. de artistieke kwaliteit en het belang van eerder door aanvrager georganiseerde manifestaties.

c. De maatschappelijke waarde

Het is belangrijk dat de instelling die manifestaties organiseert werk maakt van het vergroten van zijn 

maatschappelijke draagvlak. De financiële positie van de instelling is daarbij van belang.  
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Om voor subsidie in aanmerking te komen geldt het uitgangspunt dat de instelling een gezonde 

financiële positie moet hebben. Dat impliceert dat de bedrijfsvoering aansluit op de voorgenomen 

activiteiten. 

Maatschappelijke waarde is niet alleen een financieel-economische kwestie, maar ziet ook op het 

vermogen van de instelling om mensen te bewegen de literaire manifestatie mogelijk te maken. De 

belangstelling van het publiek voor de literaire manifestaties is een belangrijke graadmeter voor 

maatschappelijk draagvlak. Publieksbereik en -binding spelen een grote rol bij de beoordeling van de 

subsidieaanvragen. Daarbij telt niet alleen de grootte, maar ook de samenstelling van het publiek. Het is 

van belang dat een manifestatie een breed samengesteld publiek bereikt: breed in (cultureel diverse) 

achtergrond, interesse, leeftijd en opleiding. Van de organiserende instelling wordt verwacht dat hij 

daarop een duidelijke visie en actief beleid voert en dat het programma zichtbaar in de maatschappij is. 

Daarbij zou het beleid van de instelling gericht moeten zijn op vergroting van het bereik door via daartoe 

geschikte media. 

Bij de beoordeling van de aanvragen zullen in ieder geval de volgende aspecten worden meegewogen: 

 

• Op welke doelgroepen richt de instelling zich? Hoe zijn de doelgroepen samengesteld, in termen 

van achtergrond, leeftijd, opleiding en interesse? 

• Wat is het publieksbereik van de instelling, zowel fysiek als virtueel, en hoe heeft dit zich de 

afgelopen drie jaar ontwikkeld, zowel kwantitatief als kwalitatief? Hoe verhoudt dit zich tot de 

plannen van de instelling? 

• Welke communicatie en marketing strategie gebruikt de instelling om het publieksbereik te 

verbreden en te verstevigen? 

• Hanteert de instelling een prijsstrategie, en zo ja, hoe ziet deze eruit? 

 

Tenslotte is van belang de wijze waarop het beleid wordt gemonitord en geëvalueerd. 

 

d. Talentontwikkeling 

Talentontwikkeling wordt beoordeeld door te kijken naar de mate waarin en de wijze waarop talentvolle 

beginnende auteurs en vertalers een podium wordt geboden (presentaties, lezingen, debatten, 

masterclasses, workshops, ontmoetingen met vakgenoten e.d.) en de mate waarin talentvolle 

programmeurs/redacteuren bij de organisatie zijn betrokken en zich verder kunnen professionaliseren.  

 

Het criterium artistieke kwaliteit moet in ieder geval positief beoordeeld worden.  

 

Ad 3.4. Toeslagen 

Een instelling kan maximaal twee, en maximaal twee soorten, toeslagen ontvangen. De instelling 

vermeldt in de aanvraag voor welk soort toeslag of toeslagen hij opteert en op grond waarvan. 

a. de artistieke kwaliteit en het belang van de internationale programma’s en activiteiten (drie toeslagen 

beschikbaar);  

Of deze toeslag wordt verleend, wordt beoordeeld aan de hand van de onderscheidende kwaliteit en 

het belang van de internationale programmering en activiteiten, het aantal internationale auteurs, 
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vertalers, moderatoren, internationale bezoekers en het internationale netwerk. Zowel de prestaties uit 

het verleden als de plannen voor de toekomst worden bij het oordeel betrokken.  

 

b. de kwaliteit en het belang van de multidisciplinaire programma’s en activiteiten (één toeslag 

beschikbaar); 

Hierbij worden zowel de kwaliteit en het belang van de programma’s uit 2013, 2014 en 2015 in 

ogenschouw genomen als de voorgenomen plannen. Ook wordt beoordeeld welk innovatief vermogen 

de instelling liet zien in het verleden en toont voor de toekomst. Op welk niveau is er aandacht voor 

andere vormen van presentatie van literatuur, voor crossovers met andere sectoren waarmee nieuw 

publiek wordt bereikt en voor het creëren van bredere netwerken?  

  
c. de (inter)nationaal onderscheidende positie die de aanvrager inneemt binnen een bepaald literair 

genre (één toeslag beschikbaar);  

Deze toeslag is bedoeld voor de instelling die op basis van zijn activiteiten in het verleden binnen een 

bepaald literair genre een internationaal onderscheidende positie heeft bereikt. De toeslag wordt 

slechts verleend indien ook de plannen voor de toekomst de verwachting scheppen dat deze positie 

behouden blijft.  

4. Literaire educatie-subsidie 

Ad 4.1.Wie kan aanvragen 

Er is budget beschikbaar voor twee subsidies voor kleinere landelijke poëzie-educatie-instellingen die 

vrijwel uitsluitend gericht zijn op het organiseren van literair educatieve activiteiten voor schoolgaande 

jongeren in Nederland en één subsidie voor een grotere landelijke instelling waarvan de kernactiviteiten 

zijn het organiseren van literatuur-educatie voor de jeugd en het organiseren van literaire manifestaties 

die in hoofdzaak gericht zijn op jongeren. 

 

Ad 4.4. Beoordelingscriteria  

Ad eerste lid  

a. Onder literaire kwaliteit wordt verstaan: 

1. de kwaliteit en omvang van de literair educatieve activiteiten; 

2. de literaire en professionele visie van de aanvrager; 

3. de literaire en professionele kwaliteit van het geplande programma, de manier waarop de 

instelling zorg draagt voor kennisoverdracht aan docenten;  

4. het belang van de literair-educatieve programma’s voor het Nederlandse literaire en culturele 

klimaat; 

5. de literaire en professionele kwaliteit van eerder door aanvrager georganiseerde literair 

educatieve programma’s. 

 

b. Educatieve en leesbevorderende kwaliteit 

Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de activiteiten aansluiten op het niveau van de deelnemers 

en of ze gericht zijn op leesbevordering. 

 

c. De maatschappelijke waarde  
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Hiervoor geldt wat in de toelichting bij artikel 3.3, eerste lid, onder c is opgemerkt. Hier gaat het om 

instellingen die met name literaire educatieve activiteiten organiseren. Bij de beoordeling wordt in 

aanmerking genomen dat de positie van deze instellingen een andere is zowel wat betreft 

publieksbereik (het gaat hierbij in hoofdzaak om deelnemers in plaats van om bezoekers) als wat betreft 

de mogelijkheden om inkomsten te genereren.  

 

d. De samenwerking met (onderwijs)instellingen 

Bij de samenwerking met andere instellingen wordt met name gedoeld op onderwijs- en culturele 

instellingen, maar samenwerking met andere maatschappelijke instellingen is ook mogelijk.  

Hierbij wordt gekeken in hoeverre wordt samengewerkt met instellingen en of er langdurige 

samenwerkingsrelaties zijn met scholen. Langdurige werkrelaties zijn een teken van tevredenheid van 

scholen met het educatieve aanbod.  

 

Ad artikel 4.4. tweede lid 

De aanvraag voor subsidie voor een grote landelijke instelling die ook literaire manifestaties organiseert 

wordt tevens beoordeeld aan de hand van de criteria van artikel 3.3. eerste lid a tot en met d.  

5. Overige bepalingen 

Ad artikel 5.2. 

Het is niet de bedoeling dat een aanvrager die subsidie ontvangt voor activiteiten in het kader van deze 

regeling ook – voor diezelfde activiteiten - subsidie aanvraagt in het kader van een andere deelregeling 

van het Letterenfonds. Dubbele subsidies worden niet verstrekt.  

 

 


