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3 Inleiding

Inleiding

Het einde van het essay, de poëzie, de roman en recente-
lijk ook het boek wordt al vele decennia aangekondigd,  
in talloze variaties en onder invloed van uiteenlopende 
bedreigingen. In werkelijkheid is de literatuur door haar 
toegankelijkheid, flexibele verschijningsvorm en relatief 
eenvoudige distributiemogelijkheden nog steeds springle-
vend. Ze behoort in en buiten Nederland nog steeds tot de 
best verspreide, meest geconsumeerde, best besproken 
en daarmee succesvolste kunstvormen. En bovendien tot 
de voordeligste, want ze is de minst gesubsidieerde van 
alle kunsten. Nederlanders kopen jaarlijks gemiddeld zo’n 
drie boeken en lezen er zeven, al dan niet in digitale vorm. 
Nog dagelijks veranderen deze boeken mensenlevens, win-
nen ze prijzen en maken hun schrijvers en vertalers deel uit 
van het maatschappelijk debat. Nu de boekenmarkt weer 
voorzichtige tekenen van herstel vertoont, is er alle reden 
om met een optimistische blik naar de toekomst van de 
letteren te kijken. Het is dan ook verheugend dat 2016 is 
uitgeroepen tot het Jaar van het Boek. 

Maar er zijn ook punten van zorg. De afgelopen cultuurpe-
riode kende ingrijpende ontwikkelingen in de boekenmarkt, 
die zich ook in het literaire segment lieten voelen. Het is 
onmiskenbaar dat de boekenmarkt sinds 2009 een belang-
rijk deel van haar volume heeft verloren. Aanhoudende 
dalingen van boekverkopen en uitleningen bij openbare 
bibliotheken veroorzaakten scherpe omzetdalingen in het 
boekenbedrijf en een reductie van het aantal uitgebrachte 
nieuwe (literaire) titels. Bestsellers zijn belangrijker gewor-
den dan ooit maar verkopen per titel substantieel minder 
dan tien jaar geleden. Maatschappelijke veranderingen 
en onzekere economische omstandigheden hebben veel 
dynamiek in het letterenveld gebracht, die belangrijke 
nieuwe impulsen aan de sector geeft maar ook haar keer-
zijden heeft.
 Afspraken, modellen en wetten binnen het boekenvak  
die voorheen vanzelf spraken, staan ter discussie. Zowel 
op het gebied van creatie, productie als distributie staat 
de collectiviteit onder druk, met potentieel grote gevolgen 
voor de inkomensposities van schrijvers en vertalers. Zo 
is er geen leenrecht geregeld voor e-books en worden  
er varianten op het Modelcontract voor literair werk geïn-
troduceerd.

In deze veranderende omstandigheden is zorg voor 
een breed en hoogwaardig literatuuraanbod van groot 
maatschappelijk en cultureel belang. Waar commerciële 
overwegingen een steeds grotere rol spelen en kwetsbare 
genres in het gedrang komen, wordt het beroep op onder-
steunings- en stimuleringsmaatregelen groter.
 Gelukkig wordt het belang van een divers en goed 
gedistribueerd boekenaanbod voor een vitale lees- en 
schrijfcultuur breed gedragen, zoals ook bleek bij de evalu-
atie van de Wet op de vaste boekenprijs in de Tweede 
Kamer in april 2015. Met het doel van deze wet voelt het 
Letterenfonds zich nauw verbonden. Maar letterenbeleid 
behelst meer dan het in stand houden van de wet, want 
een vaste boekenprijs alleen biedt onvoldoende waarbor-
gen voor een rijk, veelstemmig en pluriform aanbod. Een 
minstens zo belangrijke rol in dit verband is weggelegd 
voor de investeringen van het Nederlands Letterenfonds, 

die schrijvers en vertalers in staat stellen hoogwaardig 
werk te creëren dat anders niet gerealiseerd zou worden. 
Ook dragen ze bij aan de ontwikkeling van talent, geven 
ze uitgevers kansen om literair belangwekkende maar 
commercieel kwetsbare titels uit te geven en bieden ze 
culturele instellingen en festivals de mogelijkheid om 
creatieve programma’s te ontwikkelen die auteurs en ver-
talers in contact brengen met hun publiek en hun boeken 
zichtbaar maken. 

De zorg voor kwaliteit en diversiteit betreft niet alleen het 
aanbod van oorspronkelijk Nederlands- en Friestalig werk. 
Literatuur wordt in de eerste plaats verbonden door een 
taal, maar houdt zich aan geen enkele grens. Verbindingen 
met andere literaturen en maatschappelijke contexten zijn 
niet alleen een gegeven, ze zijn zelfs onmisbaar voor de 
eigen ontwikkeling. Het bevorderen van deze verbindin-
gen hoort dan ook vanzelfsprekend tot de taken van het 
Letterenfonds. Het vertaal- en internationaliseringsbeleid 
van dit fonds, dat zich enerzijds richt op de realisering 
van vertalingen uit de wereldliteratuur en anderzijds op 
profilering en verspreiding van Nederlandse literatuur in 
het buitenland, vervult hier de functie van bruggenbou-
wer. Wederkerigheid, in een strategisch verband van 
halen en brengen, en aandacht voor de maatschappelijke 
waarde van literatuur, zijn daarbij de uitgangspunten. Ook 
diversiteit in maatschappelijke zin, gericht op een cultureel 
gevarieerd aanbod en een zo divers mogelijke samenstel-
ling van het lezerspubliek, is voor het fonds van belang. 

De ontwikkelingen in de letterensector maken duidelijk 
dat de beleidsmatige invulling van de missie van het fonds 
geen statisch en ongecompliceerd gegeven is. Van het 
fonds wordt tegelijkertijd grote flexibiliteit gevraagd, om 
in te kunnen spelen op de veranderingen in de sector en 
de mogelijkheden die zich daarbij voordoen, maar ook 
stabiliteit om continuïteit en zorg voor kwaliteit te kunnen 
garanderen en innovatie een kans te geven. 
 Als gevolg van de crisis in het boekenvak en de 
bezuinigingen op cultuur heeft het Letterenfonds in de 
afgelopen cultuurperiode ingrijpende wijzigingen in zijn 
beleid en regelingen doorgevoerd. In de nieuwe cultuur-
periode blijven de subsidiebudgetten gehandhaafd en 
worden regelingen op verschillende punten verbeterd. 
Wel zal het fonds zijn doelstellingen de komende jaren 
moeten verwezenlijken met een aanzienlijk kleinere for-
matie dan vier jaar geleden. Tegelijkertijd moet het fonds 
formatie vrijmaken voor structurele dataverzameling in het 
belang van beleids- en sectoranalyses, en om tegemoet te 
komen aan de steeds hoger wordende publieke verant-
woordingseisen. Dat vergt keuzes die met name gevolgen 
zullen hebben voor de organisatie van eigen activiteiten; 
zichtbaarheidsprogramma’s en literaire manifestaties 
buitenland zullen in nauwere samenwerking met andere 
partijen worden georganiseerd en waar nodig uitbesteed. 

Het Letterenfonds is verheugd dat de tevredenheid  
over de activiteiten en werkzaamheden onverminderd 
hoog is gebleven. Daaruit blijkt dat het fonds zijn blik 
gericht heeft gehouden op de schrijvers, vertalers en 
organisaties die het ondersteunt. Het Letterenfonds 
verwacht van de makers niet dat zij dagelijks wijzen op 
de maatschappelijke waarde van hun werk. Zelf zal het 
Letterenfonds dat echter onvermoeibaar uitdragen: dat 
een vitale lees- en schrijfcultuur van groot maatschap-
pelijk belang is. Het neemt zich voor dat enthousiast, op 
transparante wijze, doelmatig, en met onverminderde inzet 
te blijven aantonen.
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Een vitale, zich vernieuwende literatuur komt tot stand 
in een open, bloeiend en internationaal cultureel klimaat 
waarin schrijvers en vertalers van belang worden geacht, 
waarin hun werken worden gelezen en besproken en 
waarin een veelzijdig en gevarieerd aanbod nieuwe ideeën 
stimuleert en talent aantrekt.

Missie
Het is deze overtuiging die ten grondslag ligt aan de mis-
sie van het Nederlands Letterenfonds: het door middel 
van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitge-
vers en festivals stimuleren van de kwaliteit, pluriformiteit 
en veelstemmigheid in de literatuur, en het bevorderen 
van de verspreiding en promotie van de Nederlands- en 
Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Zo draagt 
het fonds bij aan een rijk en divers klimaat, waarin litera-
tuur van kwaliteit en belang kan ontstaan, die vervolgens 
succesvol in het buitenland kan worden verspreid. 

Deze missie, die aandacht voor creatie, aanbod en pro-
motie in zich verenigt, is het uitgangspunt bij de beleids-
keuzes van het Letterenfonds. Ze is gebaseerd op het 
inzicht dat een literair klimaat alleen kan bloeien onder de 
juiste voorwaarden en dat diversiteit en pluriformiteit in 
taalgebieden van bescheiden omvang niet louter ontstaan 
door marktwerking maar door een samenspel van makers, 
commerciële partijen en overheid.

Het Nederlands Letterenfonds opereert in een veld waarin 
artistieke, commerciële en cultuurpolitieke motieven altijd 
samen een rol spelen. Literatuur is een scheppende 
kunst, maar ze bestaat niet zonder de markt, die uitein-
delijk door de lezers wordt bepaald. Een functioneel let-
terenbeleid stimuleert de interesse in literatuur, waarborgt 
de diversiteit van aanbod en verspreiding en bevordert 
de kwaliteit door bescherming te bieden tegen een al te 
sterke invloed van de markt zonder die marktwerking te 
belemmeren. 

Doelen
Het Letterenfonds zal zijn plannen voor de cultuurperiode 
2017-2020 moeten realiseren in de wetenschap dat er 
structureel geen extra middelen voor het letterenbeleid 
beschikbaar zijn. Om die reden zal het zich nog sterker op 
zijn kerntaken moeten oriënteren. Voor de nieuwe cultuur-
periode heeft het fonds de volgende doelen geformuleerd, 
die een uitwerking zijn van de strategische doelen uit het 
beleidskader van de minister:
 –  het bevorderen en waarborgen van een hoog-

waardig, divers en pluriform aanbod, met aan-
dacht voor vernieuwing en innovatie, gericht op 
een zo breed mogelijk publiek;

 –  het stimuleren van de aandacht voor dit aanbod 
en de presentatie ervan, afgestemd op verande-
ringen in de samenleving;

 –  het vergroten van de internationale zichtbaarheid 
en het internationale succes door het profiel van 
de Nederlandstalige literatuur in het buitenland 
aan te scherpen.
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Instrumentarium
Om deze doelen te bereiken hanteert het Letterenfonds 
verschillende instrumenten, die in vier categorieën in te 
delen zijn: 
 –  subsidies voor de totstandkoming van nieuwe, 

oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige werken 
en van vertalingen in het Nederlands (creatie en 
productie);

 –  subsidies en programma’s om (product) innova-
tie en vernieuwing te stimuleren (innovatie);

 –  subsidies en programma’s om het literatuuraan-
bod in Nederland zichtbaar te maken (zichtbaar-
heid);

 –  subsidies en programma’s om Nederlandstalige 
en Friese literatuur in het buitenland te versprei-
den (internationalisering).

De kwaliteit en functionaliteit van de instrumenten worden 
steeds geanalyseerd en geëvalueerd. Van belang hierbij 
is dat het Letterenfonds zijn doelstellingen meer meetbaar 
of, waar meetbaarheid niet van toepassing is, meer toets-
baar heeft gemaakt. Artistieke kwaliteit, professionaliteit 
en maatschappelijke waarde zijn en blijven de leidende 
criteria in het beleid van het fonds. 

Belang van samenwerking
Dat de literatuur in Nederland, ondanks economisch 
zwaar weer en ingrijpende maatschappelijke veranderin-
gen nog steeds tot de best verspreide en succesvolste 
kunstvormen behoort, is mede te danken aan een effectief 
samenspel van makers, markt en overheid. Hierin vervult 
het Letterenfonds een centrale, bemiddelende en ver-
bindende rol. Voor het bereiken van zijn doelstellingen is 
samenwerking en afstemming, zowel nationaal als interna-
tionaal, dan ook van cruciaal belang.

In het belang van leesbevordering en educatie zal het 
fonds in de nieuwe beleidsperiode de al succesvolle 
samenwerking met de partners in het Letterenhuis – 
Stichting Lezen en Schrijvers School Samenleving (SSS) 
– op praktisch en beleidsmatig niveau verder intensiveren. 
Overleg en afstemming met partijen in het boekenvak, 
verenigd in de adviesraad van de KvB waarin ook het 
Letterenfonds zitting heeft, krijgt de komende jaren een 
nieuwe impuls in verband met de samenwerking ten 
behoeve van het nieuw op te richten kenniscentrum voor 
het boekenvak. Voor zijn beleidsoverwegingen ten aanzien 
van uitgevers spreekt het fonds geregeld met de Groep 
Algemene Uitgevers (GAU) en de Literaire Uitgevers-
groep (LUG). Hetzelfde geldt voor de Vereniging van  
Letterkundigen (VvL; onderdeel van de VSenV) en Lira 
waar het de belangen van schrijvers en vertalers betreft.
 Zowel nationaal als internationaal behoort het Vlaams 
Fonds voor de Letteren (VFL) al sinds zijn oprichting tot 
de belangrijkste strategische samenwerkingspartners. De 
samenwerking is in de afgelopen subsidieperiode verder 
geïntensiveerd en verbeterd, mede door de gezamenlijke 
organisatie van het Nederlands-Vlaamse gastlandschap 
op de Frankfurter Buchmesse 2016, en wordt ook in de 
nieuwe periode onverminderd voortgezet. Samen met het 
VFL coördineert het Letterenfonds eveneens een inter-
nationaal netwerk van literatuurfondsen. In het buitenland 
worden, in samenwerking met DutchCulture, de diploma-
tieke posten intensief bij de promotie activiteiten van het 
fonds betrokken.

Voor sectoroverstijgende beleidsaangelegenheden  
werkt het fonds nauw samen met de collega-cultuur-
fondsen: het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds 
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Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands 
Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 
Om de effectiviteit te vergroten zal de onderlinge samen-
werking verder worden bevorderd. Aan de samenwerking 
met de publieke cultuurfondsen is in dit beleidsplan een 
afzonderlijk hoofdstuk gewijd.

Belangrijkste veranderingen 
De letterensector is in verandering en het fonds verandert 
mee. Beleid en regelingen van het fonds worden aan 
veranderende omstandigheden aangepast, waarbij de 
aanbevelingen van stakeholders en de visitatiecommissie 
cultuurfondsen worden betrokken. De belangrijkste veran-
deringen worden hieronder benoemd. In het beleidsplan 
zijn ze verder uitgewerkt: 
 –  samen met het Fonds Podiumkunsten is een 

nieuwe regeling voor het schrijven van theater-
teksten in voorbereiding, die meer tegemoetkomt 
aan de eisen van de theaterpraktijk;

 –  vanaf 2017 is een nieuwe regeling meerjarige 
subsidies voor literaire festivals en literair-educa-
tieve organisaties van kracht, waarin onder meer 
de subsidieperiode is verlengd van twee naar 
vier jaar.

 –  in het belang van talentontwikkeling zijn onder-
steuningsmogelijkheden voor literaire tijdschriften 
verruimd; 

 –  om innovatie te stimuleren vervult het fonds een 
makelaarsfunctie, waarbij de wereld van de litera-
tuur wordt verbonden met die van de creatieve 
industrie;

 –  het buitenlandse promotie- en manifestatiebeleid 
van het fonds richt zich de komende jaren in de 
eerste plaats op de grote, strategisch belang-
rijke taalgebieden: het Duitse, het Franse en het 
Engelse;

 –  zichtbaarheidsprogramma’s en literaire manifes-
taties buitenland zullen in nog nauwere samen-
werking met andere partijen worden georgani-
seerd en waar nodig uitbesteed;

 –  (culturele) diversiteit zal een nog nadrukkelijker 
rol spelen in het beleid van het fonds, in lijn met 
de Code culturele diversiteit;

 –  het fonds maakt formatie vrij ten behoeve van 
structurele dataverzameling en sectoranalyses.
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Talentontwikkeling

Op de foto 16 van de 25 debutan-
ten die in de afgelopen drie jaar 
een startersbeurs ontvingen van 
het Letterenfonds. In aanvulling 
op deze beurzen ontwikkelde 
het Letterenfonds het debutan-
tenprogramma, dat de talent-
volle jonge schrijvers een opstap 
biedt naar diverse podia en het 
opbouwen van een eigen lezers-
publiek. Sinds de eerste editie is 
het debutantenprogramma flink 
uitgebouwd: in 2014 werd samen 

gewerkt met twee Amsterdamse 
podia, in 2016 presenteren de 
debutanten hun werk op zes lan-
delijke podia. Het debutantenpro-
gramma stimuleert zo niet alleen 
de talentontwikkeling maar ook 
het cultureel ondernemerschap 
van deze nieuwe schrijvers. Ook 
worden ieder jaar twee debu-
tanten geselecteerd om deel te 
nemen aan het European First 
Novel Festival in Boedpaest resp. 
Kiel.
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Hoofdstuk 2 
Creatie, productie,  
innovatie, zichtbaarheid

Het fonds constateert dat de vitaliteit en creatieve kracht 
van literatuur als kunstuiting nog onverminderd groot is 
en richt zich ook de komende beleidsperiode in de eerste 
plaats op de makers. Het investeert in nieuw literair 
werk en biedt ruimte aan jong en cultureel divers talent 
door uitgevers in staat te stellen literair belangrijke maar 
economisch kwetsbare titels te publiceren. Het resultaat 
daarvan is een kwalitatief sterk en divers aanbod, dat zijn 
weg vindt naar boekhandel, bibliotheek en lezer. Het in de 
vorige beleidsperiode ingezette zichtbaarheidsbeleid kan 
rekenen op een stevig draagvlak in het literaire veld en 
wordt in de komende beleidsperiode in aangepaste vorm 
voortgezet. Samenwerking wordt daarbij nog belangrijker. 
Literaire festivals vervullen hierin een essentiële rol door 
het vergroten van het publieksbereik voor literair werk en 
(nieuwe) schrijvers. 

 
2.1. Creatie
Het is een kerntaak van het Letterenfonds om te inves-
teren in de creatie van belangwekkend literair werk dat 
zonder ondersteuning niet tot stand zou komen. Het 
Nederlandse en het Friese taalgebied zijn voor een 
belangrijke groep schrijvers en vertalers te klein om met 
literair werk voldoende verdiensten uit de markt te kunnen 
halen. De centrale gedachte achter de investeringen in 
nieuwe literaire projecten voor de Nederlandse markt is 
dat makers tijd vrij kunnen maken voor het schrijven of 
vertalen van literair werk en dat talent de ruimte krijgt zich 
te ontwikkelen. Het belang van deze investeringen voor 
de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse en Friese 
literatuur wordt door de partners uit de keten algemeen 
erkend, zo bleek uit recente gebruikers- en stakeholders-
onderzoeken.

De boekensector faciliteert self-publishing en printing on 
demand (pod), waardoor in principe iedereen betrekkelijk 
eenvoudig en tegen lage kosten een boektitel in eigen 
beheer kan uitgeven. Zo zijn omstandigheden gecreëerd 
waarin de verscheidenheid van het boekenaanbod groter 
dan ooit kan zijn. Ook de visitatiecommissie cultuur-
fondsen constateert in haar rapport dat de toenemende 
democratisering in de kunsten en nieuwe vormen van 
do-it-yourself distributie van literatuur kansen bieden 
voor talent dat nog niet bij een gevestigde uitgeverij is 
gedebuteerd. Het fonds houdt in dit opzicht een open 
blik, maar is van mening dat een uitgave door een profes-
sionele literaire uitgeverij nog steeds de beste garanties 
biedt voor kwaliteit, succesvol ondernemerschap en 
effectieve promotie van literair werk. Het fonds verhoudt 
zich ook in de nieuwe beleidsperiode tot dat deel van het 
literaire boekenaanbod dat bij deze uitgeverijen tot stand 
komt, waarbij een faire honorering van de maker conform 
het Modelcontract GAU/VvL (of gelijkwaardige overeen-
komst) als conditio sine qua non geldt. 
 Literaire uitgeverijen en hun redacties vormen zo een 
eerste filter voor toegang van schrijvers en vertalers tot 
de projectsubsidieregelingen van het fonds. Aanvragen 
worden vervolgens beoordeeld op basis van peer review: 
deskundig onderbouwde oordelen van zorgvuldig gese-
lecteerde adviseurs die intersubjectief en aan de hand 

van heldere criteria worden gewogen door adviescom-
missies. Artistieke kwaliteit is in alle gevallen het belang-
rijkste criterium, maar meerstemmigheid is ook inzet van 
de regelingen: daarmee bevordert het fonds diversiteit in 
taalgebieden en genres, en binnen die genres in poë-
tica, in culturele stemmen, en in het aanbod van zowel 
hedendaagse als klassieke literaire werken. Bij priorite-
ring van kwalitatief gelijkwaardige aanvragen wordt de 
invulling van het diversiteitscriterium leidend: aanvragen 
voor kwetsbare genres als poëzie en essayistiek of kleine 
taalgebieden genieten dan de voorkeur, net als cultureel 
diverse aanvragen.

Het fonds staat voor een stevige verankering van litera-
tuur in de markt, maar met ruimte voor onafhankelijkheid, 
professionaliteit en cultureel ondernemerschap van de 
maker. Het handhaaft in de komende beleidsperiode het 
systeem waarbij projectsubsidieaanvragen rechtstreeks 
worden ingediend door de makers. In een veld waarin alle 
spelers van de keten in beweging zijn, wil het fonds zich 
rechtstreeks blijven verhouden tot de creatie, ook om het 
cultureel ondernemerschap van schrijvers en vertalers te 
bevorderen. 
 

2.2. Instrumenten: regelingen en programma’s 
De regelingen en programma’s voor de ondersteuning 
van creatie zijn de belangrijkste instrumenten om een 
hoogwaardig en divers literatuuraanbod in Nederland te 
behouden en ontwikkelen. Voor de cultuurperiode 2017-
2020 wenst het fonds geen ingrijpende wijzigingen.  
De werkbeursregelingen voor schrijvers en vertalers 
werden recent al herschreven, mede om tegemoet te 
komen aan wijzigingen in het budget van het Nederlands 
Letterenfonds en aan het Uniform Subsidiekader.
Het fonds kent nu drie regelingen voor creatie: 
 1.   projectsubsidies voor publicaties  

(oorspronkelijk werk);
2.   projectsubsidies voor literair vertalers  

in het Nederlands;
3. projectsubsidies voor biografen.

Artistieke kwaliteit is in alle regelingen en programma’s 
het leidende criterium. Bij de drie regelingen voor creatie 
geldt als eis dat de aanvrager minimaal één Nederlands- 
of Friestalig literair werk heeft geschreven of vertaald. 
Verder dient zowel voor het eerdere werk van de aan-
vrager als voor het nieuwe project met de uitgeverij een 
contract te zijn afgesloten conform het Modelcontract 
GAU/VvL (of gelijkwaardige overeenkomst). Voor de 
schrijvers- en vertalersregelingen geldt bovendien een 
inkomensgrens; bij biografen geldt deze niet: zij zijn over 
het algemeen incidentele aanvragers die zich (tijdelijk) 
moeten vrijmaken uit een vast dienstverband.  
 De programma’s voor creatie en talentontwikkeling 
richten zich op nieuwe samenwerkingsverbanden en 
podia voor makers.
 
Regeling: projectsubsidies voor publicaties 
Deze projectsubsidies bevorderen de artistieke ontwik-
keling van talentvolle schrijvers in alle literaire genres, 
stimuleren vernieuwing en zorgen ervoor dat literair werk 
tot stand komt dat een betekenisvolle bijdrage levert aan 
de pluriformiteit en veelstemmigheid van de hedendaagse 
Nederlandse literatuur. 

  — Subsidievorm
  Een investering in de totstandkoming van nieuw, 

oorspronkelijk Nederlands- of Friestalig literair werk 
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dat gepubliceerd zal worden bij een literaire uitgeverij. 
Hierdoor is het voor schrijvers mogelijk een oeuvre 
te ontwikkelen, los van verkoopcijfers. De regeling 
onderscheidt drie soorten aanvragers, waarbij de 
(maximale) hoogte van de projectsubsidie varieert 
per categorie: recent gedebuteerde literaire schrij-
vers, oeuvrebouwers en ervaren schrijvers die al vijf 
projectsubsidies hebben ontvangen.

 — Belangrijkste veranderingen
  Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd van  

€ 5.000 naar € 10.000.
   Voor het schrijven van een theatertekst wordt een 

nieuwe regeling ingericht die meer tegemoet komt 
aan de eisen van de eisen van de theaterpraktijk. Het 
Letterenfonds gaat deze nieuwe regeling samen met 
het Fonds Podiumkunsten uitvoeren, zodat één een-
duidige regeling voor theaterschrijfprojecten ontstaat 
en aanvragen niet langer bij twee fondsen worden 
ingediend. In 2016 geven de fondsen nader invulling 
aan de regeling.

Regeling: projectsubsidies voor literaire vertalingen 
Het Letterenfonds beoogt met deze projectsubsidies de 
Nederlandse literatuur te verrijken door de bevordering 
van vertalingen van belangrijk literair werk uit alle taalge-
bieden en genres. De regeling stimuleert kwaliteit en in 
samenhang daarmee de ontwikkeling van vertaaltalent.

   — Subsidievorm 
Een bijdrage in de totstandkoming van een vertaald 
literair werk dat gepubliceerd zal worden bij een 
literaire uitgeverij. Hierdoor is het voor literair vertalers 
mogelijk om te investeren in kwaliteitsvolle vertalingen 
en in de ontwikkeling van hun vertaaloeuvre. Voor 
beginnende en ervaren vertalers worden verschillende 
subsidietarieven gehanteerd (8 cent per woord of 
€ 2,80 per dichtregel voor beginnende vertalers, 10 
cent per woord of € 3,50 per dichtregel voor ervaren 
vertalers). Wanneer de vertaler extra tijd aan de verta-
ling moet besteden, in verband met een hoge moeilijk-
heidsgraad van de brontekst of selectie- en redactie-
werk, kan er een toeslag van 30 procent beschikbaar 
worden gesteld. Daarnaast kunnen aanvragers in 
aanmerking komen voor een aanvullende bijdrage 
indien de uitgever een apart honorarium reserveert 
voor een te schrijven voor- of nawoord.

 
 —  Belangrijkste veranderingen
  Met ingang van 1 januari 2015 is de regeling project-

subsidies voor literaire vertalingen in de plaats geko-
men van de regeling projectwerkbeurzen voor literair 
vertalers. De nieuwe regeling biedt aanvragers meer 
inzicht in de manier waarop de subsidiebedragen 
worden berekend. De hoogte van de subsidie hangt 
niet langer af van de literaire kwaliteit van de brontekst 
en de vertaalkwaliteit van de aanvrager, maar wordt 
nu bepaald door objectiever meetbare criteria, zoals 
de staat van dienst van de vertaler en de omvang van 
de brontekst. Eind 2016 wordt de regeling geëvalu-
eerd, met aandacht voor onder meer de instroom en 
doorstroom van getalenteerde beginnende vertalers, 
diversiteit in taalgebieden en genres, en meetbaarheid 
van kwantitatieve en kwalitatieve prestaties.

Regeling: projectsubsidies voor biografieën
De biografieregeling stimuleert de totstandkoming van 
kunstenaarsbiografieën voor de Nederlandse markt door 
middel van projectinvesteringen aan biografen.

 — Subsidievorm 
  Er zijn twee soorten beurzen: een stimuleringsbeurs 

van € 10.000 voor beginnende biografen die na beoor-
deling van conceptteksten kunnen aanvragen voor een 
vervolgsubsidie, en een maximale beurs van € 40.000.

 — Belangrijkste verandering
  Het fonds geeft in de komende beleidsperiode priori-

teit aan biografieën van schrijvers, letterkundi gen en 
literaire uitgevers. 

Programma’s: talentontwikkeling
De subsidieregelingen voor schrijvers en vertalers bieden 
makers tijd en ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Het 
fonds houdt daarbij scherp zicht op de aanwas van jonge 
talentvolle makers en volgt hun individuele ontwikkeling. 
 Zo is bij de regeling projectsubsidies voor schrijvers in  
de afgelopen beleidsperiode het accent meer te komen lig-
gen op talentontwikkeling. In samenhang daarmee is sinds 
2014 een debutantenprogramma (zie p.6) ontwikkeld dat 
deze groep beginnende schrijvers succesvol ondersteunt 
bij het vinden van zijn weg naar een eigen lezerspubliek. 
Aandacht voor de aanwas van jonge literair vertalers is van 
minstens even groot belang. 

Vanaf 2014 ontwikkelde het Letterenfonds in opdracht van 
het ministerie van OCW een aantal pilotprogramma’s spe-
cifiek gericht op talentontwikkeling van nieuwe makers, in 
nationale en internationale context. De programma’s bieden 
talentvolle schrijvers en vertalers een kans zich artistiek en 
professioneel te ontwikkelen, ook op interdisciplinair vlak. 

— Talentontwikkeling in internationale context
De programma’s die zich richten op internationalisering 
stellen makers in staat hun artistieke blikveld te vergro-
ten en hun netwerk uit te breiden. Bovendien draagt de 
internationale oriëntatie bij aan de professionele beroeps-
praktijk. Juni 2014 ging een aantal pilotprogramma’s gericht 
op internationalisering van start, zoals het programma 
Wanderlust, dat talentvolle schrijvers, vertalers en bemid-
delaars in de literatuur de kans biedt samen te werken met 
buitenlandse kunstenaars of te werken in een internationale 
omgeving. De ervaring en expertise opgedaan met deze 
pilotprogramma’s zal de komende beleidsperiode ingezet 
worden bij het overkoepelende residentieprogramma van 
het fonds (zie paragraaf 2.5). Met het aanbieden van resi-
dentieplekken stimuleert het fonds de artistieke verdieping 
van talenten in stimulerende, uitdagende omgevingen. 
Waar mogelijk zet het fonds de huidige samenwerking 
voort met (internationale) instellingen als Ledig House, 
Banff en de Jan van Eyck-academie met verblijfsmogelijk-
heden voor schrijvers en vertalers.

— Talentontwikkeling intercultureel 
De literatuur in Nederland is nog te weinig een afspiege-
ling van de cultureel diverse samenleving. Literatuur is een 
kunstdiscipline die excelleert in het gebruik van taal en 
voor degenen voor wie het Nederlands niet de eerste taal 
is, ligt de drempel logischerwijs hoger. Om die drempel te 
slechten ondersteunt het fonds sinds 2015 organisaties 
die trajecten en activiteiten ontwikkelen voor specifieke 
doelgroepen en culturen, met als doel dit talent te laten 
doorstromen naar reguliere plekken in de literatuur (festi-
vals, tijdschriften, kunstvakopleidingen). Bij de advisering 
worden interculturele deskundigen betrokken. Bij de rege-
ling voor literaire manifestaties wordt prioriteit gegeven aan 
festivals en projecten met interculturele makers en cultureel 
diverse publieksgroepen.  
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— Talentontwikkeling: Slow Writing Lab 
Er gaapt een gat tussen de professionele schrijfpraktijk en 
de kunstvakopleidingen. Om dat gat te verkleinen ontwik-
kelde het Letterenfonds met drie kunstvak(schrijf)oplei-
dingen en Literair Productiehuis Wintertuin in 2015 het 
programma Slow Writing Lab voor recent afgestudeerde 
toptalenten. Met een vrij te besteden budget onderzoeken 
de alumni onder begeleiding hun eigen artistieke beroeps-
praktijk en breiden ze hun (multimediale) vaardigheden uit. 
Onderzocht wordt of een dergelijke opzet een aanzet 
kan vormen voor een gezamenlijke master, aan één van 
de Nederlandse universiteiten. Juni 2017 zullen in totaal 
zestien jonge schrijftalenten het Slow Writing Lab hebben 
afgerond.

— Talentontwikkeling: literaire tijdschriften
Kunsttijdschriften bieden een podium voor reflectie en ver-
dieping. In de letterensector spelen tijdschriften ook een 
rol bij de ontwikkeling en begeleiding van nieuw, nog niet 
gedebuteerd talent. Jonge vertalers ontvangen hun eerste 
betaalde opdrachten via de tijdschriftredacties, begin-
nende dichters en schrijvers vinden er een inspirerende 
omgeving. Literaire tijdschriften bieden daarnaast belang-
rijke publicatiemogelijkheden voor essays en longreads. 
Ze zijn van oudsher moeilijk te exploiteren maar vervullen 
een essentiële functie in het literaire landschap. Vernieu-
wing in het boekenvak en activiteiten die een brug slaan 
naar een nieuw publiek ontstaan vaak vanuit een literair 
tijdschrift, zoals de recente geschiedenis heeft bewezen. 
De verbreding naar het digitale domein betekent voor 
de tijdschriften weliswaar een publieksuitbreiding maar 
ook een verhoging van kosten en werkdruk. Het fonds is 
blij met de ministeriële toestemming om met ingang van 
de nieuwe beleidsperiode ook het literaire tijdschrift in 
papieren vorm te ondersteunen. Omdat deze toestemming 
niet is gekoppeld aan extra middelen zal het fonds binnen 
de eigen begroting een (bescheiden) structureel budget 
vrijmaken voor de tijdschriften. 

— Talentontwikkeling en deskundigheids- 
bevordering literair vertalers
In de afgelopen jaren heeft het Letterenfonds stevig 
ingezet op de talentontwikkeling van aankomende verta-
lers en de deskundigheidsbevordering van beginnende 
én ervaren vertalers in en uit het Nederlands. Ook in de 
komende periode blijft het fonds, in samenwerking met 
de Taalunie, talentontwikkeling en excellentie bevorderen 
via het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) en de 
master Literair Vertalen van de Universiteit Utrecht (UU): 
het Letterenfonds stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar 
waarmee de UU ervaren literair vertalers kan inhuren wier 
kennis en kunde onmisbaar zijn voor een goede vertaalop-
leiding maar die, veelal door het ontbreken van de vereiste 
papieren, niet rechtstreeks door de universiteit kunnen 
worden ingezet. Daar zijn drie middelen op gevonden: 
gastcolleges, het begeleiden van ‘talentbursalen’ (de drie 
beste afgestudeerden van een lichting) bij een vertaal-
project en het aanstellen van een ‘translator in residence’ 
die gedurende een langere periode colleges en lezingen 
verzorgt voor de masterstudenten. De VertalersVakschool, 
een particuliere opleiding voor literair vertalers in Amster-
dam, ontvangt jaarlijks van het Letterenfonds eveneens 
een bedrag voor de begeleiding van drie talentbursalen.

Beginnende vertalers met een Modelcontract voor de 
vertaling van een literair boek kunnen een mentoraat aan-
vragen, wat inhoudt dat ze bij hun werk worden begeleid 
door een ervaren vertaler. Het mentoraatsprogramma 
wordt uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met 

het ELV. Ook de ervaren vertaler kan bij een nieuw te 
vertalen werk voor specialistische kennis een beroep 
doen op een deskundige. De uitvoering van dit zogeheten 
coachingstraject is in handen van het ELV, de kosten zijn 
voor rekening van het fonds. Voor talentontwikkeling van 
vertalers uit het Nederlands verwijzen we naar paragraaf 
3.4 in het hoofdstuk Internationalisering.

 — Belangrijkste veranderingen
   In aanvulling op de mentoraten is eind 2014 een nieuw 

pilotprogramma gestart: ontwikkelingsbeurzen. Een 
beperkt aantal veelbelovende literair vertalers in en uit 
het Nederlands, voor wie de stap naar een boekver-
taling nog te groot is, krijgt de kans zich verder te 
professionaliseren onder begeleiding van een ervaren 
collega. De mentor begeleidt de vertaler vertaaltech-
nisch én zakelijk om de toegang tot de uitgeversmarkt 
te vergroten. De uitvoering is in handen van het ELV, 
de kosten worden gedeeld. Vooralsnog worden de 
kandidaten op uitnodiging geselecteerd, waarbij 
meespeelt of er een tekort dreigt aan vertalers uit of 
in een bepaalde taal. In de komende beleidsperiode 
zal bekeken worden in welke vorm deze pilot wordt 
voortgezet. 

Programma: radiodrama Fluiten in het donker
Met dit programma willen het NPO-fonds, de publieke 
omroep en het Nederlands Letterenfonds een kwaliteits-
impuls geven aan rechtstreeks voor de radio geschreven 
hoorspelen. Het betreft een investering in de totstand-
koming van oorspronkelijk literair audiodrama dat op NPO 
Radio 1 door de publieke omroep wordt uitgezonden. Het 
Nederlands Letterenfonds verstrekt jaarlijks aan zes schrij-
vers een schrijfopdracht en het NPO-fonds ondersteunt de 
productie van de hoorspelen. 

2.3. Productie
Het Letterenfonds ondersteunt Nederlandse uitgeverijen 
bij de productie van kwetsbare genres om de diversiteit 
en kwaliteit van de boekenmarkt te waarborgen. Deze 
ondersteuning richt zich op hoogwaardige geïllustreerde 
kinder- en jeugdliteratuur en op bijzondere literaire uitga-
ven, variërend van Nederlands- of Friestalig literair erfgoed 
tot vertalingen van klassiekers uit de wereldliteratuur. Door 
dalende oplages in het middensegment van de boeken-
markt vormen deze titels een groot financieel risico voor 
uitgevers. Tegelijkertijd bieden zij de huidige literatuur een 
belangrijke bedding. Bij zijn ondersteuning zet het fonds 
drie subsidieregelingen in: de regeling productiesubsidies 
voor Nederlands- en Friestalig werk, de regeling geïllu-
streerde kinder- en jeugdliteratuur, en Schwob. 

Regeling: productiesubsidies voor Nederlands-  
en Friestalig literair werk 
Literaire uitgevers kunnen een bijdrage in de productie-
kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploi-
teren titels die een kwalitatieve aanvulling vormen op het 
bestaande boekenaanbod en bestemd zijn voor een breed 
lezerspubliek. In aanmerking komen:
  – klassieke titels (belangrijk Nederlands- of  

Friestalig literair erfgoed);
  – hedendaagse titels (goed geschreven, oorspron-

kelijke literatuur van uitzonderlijk belang en buitenge-
wone kwaliteit – in het bijzonder literaire non-fictie, 
verzamelde werken, literaire biografieën, literaire 
essaybundels, leesedities van verzamelde toneeltek-
sten, Friestalige literatuur, graphic novels);
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Innovatie

Het Nederlands Letterenfonds 
stimuleert innovatie in de litera-
tuur via de regeling digitaal, via 
samenwerkingsverbanden, en via 
programma’s als Literatuur op 
het scherm. Hierboven: Kübra, 
student op het MBO in Tiel, leest 
op 10 december 2014 een gedicht 
dat de app DichtBij ter plaatse
voor haar maakte. Rechts: dichter 
Micha Hamel bij de presentatie 
van Literatuur op het scherm 
2014 in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam.
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  – vertalingen (de eerste twee uitgaven bij een 
Nederlandse uitgeverij van een in Nederland wonende 
migrantenauteur met een niet-westerse achtergrond; 
vertalingen van canonieke literaire teksten uit een 
dode taal; bloemlezingen uit relatief onbekende litera-
turen, voorzien van een gedegen introductie).

 — Belangrijkste veranderingen
  Voor uitgevers van Friese poëzie was het al mogelijk 

een productiesubsidie aan te vragen voor de onder-
steuning van dichtbundels. Gezien de ontwikkelingen 
in de markt moet overwogen worden of deze onder-
steuningsmogelijkheid in de nieuwe beleidsperiode 
ook voor Nederlandstalige uitgevers moet worden 
opengesteld. De vraag is of het huidige instrumen-
tarium voor poëzie (projectsubsidies voor dichters, 
productiesubsidies voor uitgevers) voldoet. Het fonds 
zal dit instrumentarium samen met literaire partners 
evalueren en indien nodig aanpassen.

 
Regeling: geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur
De subsidieregeling voor geïllustreerde kinder- en jeugdli-
teratuur stimuleert de productie van hoogwaardige geïllu-
streerde kinderboeken waarbij tekst, beeld en vormgeving 
vernieuwend zijn ten opzichte van verkrijgbare boeken op 
de Nederlandse markt. Deze ondersteuning maakt het voor 
uitgevers mogelijk innovatieve maar commercieel risico-
volle projecten te publiceren. Op deze manier krijgt jong/
vernieuwend talent een kans.

 — Belangrijkste verandering
  Tot 2013 werden de kosten van de subsidieregeling 

voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur voor 50 
procent door het Mondriaan Fonds gefinancierd, van-
uit het idee van samenwerking tussen beeld (Mondri-
aan Fonds) en tekst (Nederlands Letterenfonds). In de 
afgelopen jaren heeft het Nederlands Letterenfonds 
de kosten volledig kunnen dragen, dankzij enige 
reserves. Voor de beleidsperiode 2017-2020 moet 
om financiële en inhoudelijke redenen een nieuwe 
structurele samenwerking worden gevonden. Het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lijkt hiervoor de 
aangewezen partner.

Schwob
Om de diversiteit van het literaire aanbod te waarborgen 
en de kwetsbare positie van literatuur in vertaling te ver-
sterken, startte het Nederlands Letterenfonds in 2010 met 
het programma Schwob.nl. Schwob brengt hoogwaardige, 
nog onvertaalde klassieke literatuur uit alle windstreken 
onder de aandacht van uitgevers, boekhandelaren en 
lezers. Bijzonder is dat het project stimulering, ondersteu-
ning en promotie in zich verenigt. Schwob brengt ontdek-
kingen in beeld bij uitgevers, ondersteunt de uitgave met 
een promotiesubsidie en ontwikkelt programma’s voor de 
collectieve promotie van gepubliceerde werken. Onder-
steuning van creatie en stimulering van vraag worden 
op deze wijze in één programma naadloos met elkaar 
verbonden. 

Schwob is inmiddels uitgegroeid tot een initiatief met 
internationale bekendheid, waarin verschillende Europese 
partners en letterenfondsen samenwerken. Schwob onder-
houdt een wijdvertakt internationaal netwerk van vertalers, 
critici en uitgevers. 
 Twee keer per jaar maakt Schwob met literaire uit-
geverijen een selectie van ongeveer tien titels. Deze titels 
worden gedurende enkele weken in de Nederlandse en 
Vlaamse literaire boekhandels, tijdens evenementen en in 

leesclubs als Schwob-selectie gepresenteerd, waarbij 
literaire critici, auteurs, vertalers en boekhandelaren als 
ambassadeurs optreden. Daarbij wordt samengewerkt 
met SSS, bibliotheken, literaire blogs en communities 
zoals Tzum en Hebban, het Literatuurhuis Utrecht, SSS 
en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Lezers worden 
voorts via social media, de Schwob-website, Schwob-
nieuwsbrieven en de Schwob-app geattendeerd op de 
actie. 
 Het Schwob-programma zal de drieledige aanpak – 
netwerk, regeling en presentatie – handhaven. Door de 
resultaten en het bereik van de verschillende activiteiten 
te evalueren wordt deze aanpak gedurende de komende 
beleidsperiode steeds aangescherpt. 

2.4. Innovatie
Het boekenvak bevindt zich in een langdurige transitie.  
Technologische vernieuwingen beïnvloeden de traditio-
nele productieketen. Veel initiatieven richten zich op de 
rechtstreekse verbinding tussen auteur en lezer, waarbij 
de focus ligt op communitybuilding, het vergroten van het 
lezerspubliek en de interactieve relatie met dat publiek. 
Hoewel oudere en jongere lezers verknocht zijn aan 
het papieren boek, wordt door velen in het boekenvak 
de grootste groei verwacht in het digitale domein, met 
‘mobile’ als belangrijkste aanjager. 

Uitgevers en boekhandels staan open voor de ideeën van 
startups, maar het vak heeft de afgelopen jaren minder 
tijd en middelen kunnen investeren in experimenten en 
innovatie. Een probleem dat door makers wordt gesigna-
leerd is dat (kinderboeken)auteurs, vertalers en illustra-
toren onvoldoende ruimte hebben om te experimenteren 
of hun beroepspraktijk te vernieuwen. Er is behoefte aan 
durfkapitaal. Het Letterenfonds ziet de noodzaak om de 
verschillende partijen hierin te blijven ondersteunen. Het 
richt zich daarbij op projecten die voor de markt commer-
cieel (nog) niet interessant zijn maar voor de diversiteit en 
artistieke ontwikkeling van de literatuur onmisbaar worden 
geacht. Schrijvers moeten in een vroeg stadium nieuwe 
technologieën kunnen verkennen om een nieuwe vor-
mentaal te ontwikkelen. Het fonds legt zich de komende 
beleidsperiode toe op het inspireren van talentvolle per-
sonen en teams tot het maken van innovatief literair werk. 
Het zal daarbij nadrukkelijker een makelaarsrol vervullen 
om makers in contact te brengen met interactive desig-
ners, game studio’s, etc. Behalve voor kennisuitwisseling 
en professionalisering zal het zich inzetten voor de verbin-
ding met grote, kleine en niet-lezers. Sleutelwoorden zijn 
co-creatie, lezersparticipatie, educatie en samenwerking.

Het beleidsterrein digitale innovatie ontleent veel van 
zijn kracht aan partners en samenwerkingsverbanden. 
Om kennis te delen, het publieksbereik te vergroten en 
nieuwe (financiële) mogelijkheden aan te boren blijft het 
fonds hierin onverminderd energie steken. Het Letteren-
fonds werkt structureel samen met het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie. Ook de verhoudingen met de andere 
cultuurfondsen (publiek en privaat) zijn van belang: er 
wordt waar mogelijk samengewerkt. Zo wordt literatuur 
de komende jaren opgenomen in het Cinekid Medialab 
festival. Nieuw is ook de connectie tussen het fonds 
en verschillende opleidingen op het gebied van nieuwe 
media en met theater- en gamingfestivals. De expertise 
en netwerken van de commissie Digitale literatuur zullen 
worden ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe samen-
werkingsverbanden.
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Regeling digitale literatuur
De regeling richt zich met een investering in de productie-
kosten op organisaties met innovatieve literaire projecten 
in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om 
plannen voor nieuw literair werk (creatie), maar ook om 
reflectie op de beroepspraktijk (verdieping) of om oor-
deelsvorming over literatuur (curatorschap). Nieuw onder-
deel is talentontwikkeling: (jonge) talentvolle schrijvers en 
vertalers kunnen met behulp van een scholingsbeurs onder 
begeleiding hun multimediale vaardigheden uitbreiden en 
artistiek onderzoek verrichten, met uitzicht op een ver-
volgsubsidie. Deze doorstroom stelt talenten in staat zich 
verder te professionaliseren.

Programma: Literatuur op het scherm
Literatuur op het scherm is een tweejaarlijks programma 
van het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie waarin schrijvers en vormgevers/interaction 
designers in duo’s bijeen worden gebracht om samen te 
werken aan een prototype en dit te presenteren aan een 
breder publiek. Doel is de ontwikkeling van een nieuwe 
vormentaal bij de makers, het bevorderen van co-creatie, 
het opbouwen van een publiek en het verstevigen van de 
samenwerkingsverbanden met de creatieve industrie. 

— Belangrijkste veranderingen
 Voor projecten in het kader van Literatuur op het scherm 
wordt de instapeis van minimaal één boekpublicatie 
verlaagd naar minimaal één tijdschriftpublicatie, om jong 
talent toegang tot het programma te geven. 
  Om makers uit dit programma een kans te geven hun 
prototypes te ontwikkelen tot een volwaardig eindproduct, 
kunnen ze hiervoor met ingang van 2017 subsidie aanvra-
gen binnen de regeling Digitale literatuur van het Letteren-
fonds en de deelregeling E-cultuur van het Stimulerings-
fonds Creatieve Industrie. 
 Met Stichting Lezen en de digitale bibliotheek van de 
Koninklijke Bibliotheek wordt samengewerkt bij de ontwik-
keling van digitale applicaties gericht op leesbevordering 
voor specifieke, cultureel diverse doelgroepen.

2.5. Zichtbaarheid
Literatuur bestaat niet zonder publiek, maar boeken wor-
den structureel minder aangeschaft en de belangstelling 
voor lezen loopt terug. Door de afnemende aandacht voor 
(literaire) boeken in het primair en secundair onderwijs 
voelen veel jongeren zich minder vanzelfsprekend met de 
boekencultuur verbonden. De potentiële lezer moet dus 
attent worden gemaakt op de kwaliteit en verscheidenheid 
van onze literatuur. Het fonds blijft in de komende periode 
een beleid voeren dat de vraag moet stimuleren. 

Sinds 2013 ontwikkelt het fonds programma’s die de 
maatschappelijke zichtbaarheid van auteurs en verta-
lers vergroten. Het fonds zet die inspanningen in de 
komende beleidsperiode in aangepaste vorm voort, met 
programma’s die hun effect bewezen hebben. De Dichter 
des Vaderlands en de Kinderboekenambassadeur doen 
met relatief bescheiden middelen veel voor de maatschap-
pelijke zichtbaarheid van respectievelijk de poëzie en de 
jeugdliteratuur. Het debutantenprogramma weet debutan-
ten niet alleen financieel te ondersteunen maar ook gepro-
grammeerd te krijgen op belangrijke literaire festivals. Ook 
de samenwerking met SSS bij het Boek een dichter-pro-
gramma in het kader van de Poëzieweek wordt voortgezet. 
Nog meer dan voorheen zal het fonds bij het opzetten en 
uitvoeren van deze programma’s samenwerking zoeken, 
in de eerste plaats met de landelijke literatuurfestivals en 

de partners in het Letterenhuis, Stichting Lezen en SSS. 
Waar mogelijk en zinvol worden projecten uitbesteed. 
Voor specifieke projecten wordt samengewerkt met de 
CPNB, uitgeverijen, boekhandels, bibliotheken, omroepen, 
tijdschriften en leesclubs.

Festivals, meerjarig en incidenteel
Festivals vervullen in het literaire landschap een steeds 
grotere rol. Zij slaan een brug naar de lezers van de toe-
komst en laten potentieel geïnteresseerden kennismaken 
met schrijvers en hun literatuur. Boekhandels en openbare 
bibliotheken participeren in (lokale) literaire evenementen 
en bieden daarmee toegang tot ‘literaire ervaringen’ die 
vaak een jong en cultureel diverser publiek trekken. Fes-
tivals bieden een podium voor nationale en internationale 
schrijvers, voor bekend en onbekend talent. Ze vormen 
een ontmoetingsplaats voor publiek en een presentatieplek 
voor uitgevers. Er worden verbindingen gelegd met andere 
kunstdisciplines en (internationale) netwerken gevormd. 
Door hun programmering kunnen de festivals cross-overs 
en vernieuwende literaire producties onder de aandacht 
brengen en bijdragen aan het maatschappelijk debat. 
 Literair-educatieve festivals slaan een brug tussen 
de wereld van jongeren en de literatuur. Samen met het 
primair en secundair onderwijs geven ze vorm aan het 
literatuuronderwijs door programma’s te ontwikkelen en 
kennis bij docenten op te bouwen. 

In de komende jaren blijven de structurele middelen voor 
de festivals op het huidige peil om te voorkomen dat de 
continuïteit en duurzaamheid van de organisaties verder 
onder druk komen te staan. Het fonds voorziet dat het 
beroep dat wordt gedaan op de incidentele middelen voor 
manifestaties en projecten flink zal stijgen. Om dynamiek 
en doorstroming een kans te geven zijn extra middelen 
voor incidentele aanvragers noodzakelijk zijn.

Regelingen voor festivals en manifestaties
Het Letterenfonds kent twee regelingen voor literaire 
festivals, een structurele en een incidentele. De regeling 
meerjarige subsidies ondersteunt structureel acht grote 
Nederlandse literaire en literair-educatieve manifestaties. 
Deze structurele bijdrage is onontbeerlijk voor de conti-
nuïteit en de professionaliteit van de organisaties en het 
behoud van hun specifieke kerntaken. Om de dynamiek 
in de sector te bevorderen en om kansen te bieden aan 
nieuwe initiatieven, investeert het fonds via de subsidiere-
geling voor incidentele manifestaties en projecten in klei-
nere festivals met een regionale betekenis en in innovatieve 
en inhoudelijk interessante projecten.
  Bij de beoordeling staat de artistieke en professionele 
kwaliteit voorop; het succes van eerdere investeringen 
wordt niet alleen beoordeeld in termen van output (zoals 
publieksbereik) maar ook van outcome; denk daarbij aan 
maatschappelijke relevantie (de verbinding met andere 
domeinen en de rol in het debat over maatschappelijke 
vraagstukken), talentontwikkeling en educatie, de verbin-
ding met andere literaturen en disciplines, en de plaats van 
de festivals in de keten tussen maker en publiek.

Bij de meerjarige regeling staat landelijk belang voorop, bij 
de incidentele regeling is geografische spreiding van de 
activiteiten een criterium bij de subsidieverdeling. Over de 
aanvragen binnen de regeling meerjarige subsidies en de 
regeling incidentele subsidies literaire projecten en mani-
festaties adviseert één commissie waardoor er zicht blijft 
op de manier waarop de verschillende manifestaties zich 
tot elkaar verhouden binnen het literaire veld. 
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Dankzij de regeling incidentele subsidies kan het  
Letterenfonds in een vroeg stadium onderkennen waar zich 
talent en creativiteit ontwikkelt. Ook voor het bereiken van 
specifieke publieksgroepen biedt deze regeling kansen. 
Waar mogelijk zal het fonds samenwerking tussen organi-
saties stimuleren. Bibliotheken zijn, door een verandering 
van taken, steeds meer podium voor of co-producent van 
festivals. Het fonds investeert ook in een beperkt aantal 
organisaties met een landelijke en internationale betekenis, 
zoals IBBY, PEN en Poetryweb, die een grote rol spelen in 
de Nederlandse literaire infrastructuur.

 — Belangrijkste veranderingen
  Festivals in de meerjarenregeling komen vanaf 2017 

in aanmerking voor een vierjarige subsidie. Daarnaast 
wordt de regeling voor incidentele manifestaties open-
gesteld voor aanvragen voor specifieke projecten van 
meerjarig ondersteunde festivals. 

   De afhankelijkheid van projectsubsidies maakt het 
voor de festivals in de huidige incidentele manifesta-
tieregeling nauwelijks mogelijk zich te ontwikkelen tot 
festivals van landelijk belang. Het fonds onderzoekt 
daarom de mogelijkheid om een beperkt aantal festivals 
een tweejarige subsidie te bieden. 

Programma’s: residenties
In 2016 worden bij de Amsterdamse schrijversresidentie op 
het Spui twee vernieuwingen ingezet. Om de aansluiting te 
versterken met het internationale beleid van het fonds gaat 
het residentieprogramma zich richten op gastlandschappen. 
De Amsterdamse auteursresidentie op het Spui sluit in 
2016 aan bij het gastlandschap Nederland-Vlaanderen op 
de Frankfurter Buchmesse door het hele jaar Duitstalige 
gastauteurs te programmeren. Het fonds zal Duitstalige 
gastauteurs presenteren in Nederland en Vlaanderen, door 
lezingen, masterclasses en interviews te organiseren in 
samenwerking met uitgevers, festivals, het Goethe Instituut, 
de Universiteit van Amsterdam en de Brusselse residentie 
Passa Porta. In 2018 kan een soortgelijke programmering 
worden uitgewerkt tijdens het Nederlands gastlandschap 
op de Salon du Livre in Parijs. Door aan te sluiten bij een 
gastlandschap kan een residentieprogramma in Nederland 
aandacht wekken voor buitenlandse literatuur uit een speci-
fiek taalgebied.

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) 
verhuist per september 2016 naar Amsterdam. Het writer-
in-residence programma dat samen met het fonds wordt 
gevoerd voor Nederlandse schrijvers wordt in beginsel 
voortgezet. Door de verhuizing biedt het vijfmaandelijkse 
verblijf van buitenlandse schrijvers in de nabijheid van hun 
Nederlandse uitgevers nieuwe kansen. De nabijheid van 
de Akademie van Kunsten en de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) creëert voor de 
Nederlandse auteurs extra banden met de wetenschap. 

In het kader van het programma Amsterdam Vluchtstad 
biedt het fonds jaarlijks onderdak aan een schrijver of 
journalist die in zijn of haar land omwille van zijn geschriften 
wordt vervolgd of bedreigd, dan wel in zijn schrijverschap 
wordt belemmerd. Met deze vluchtplaats, in de voormalige 
woning van de familie van Anne Frank, maakt Amsterdam 
onderdeel uit van een groep steden die zich inzetten voor de 
strijd tegen censuur ter verdediging van het universele recht 
op vrijheid van meningsuiting. Het past in de Nederlandse 
traditie van geestelijke vrijheid en vrije uitwisseling van 
opvattingen en overtuigingen. Amsterdam Vluchtstad speelt 
bovendien een belangrijke rol in het interculturele beleid van 
het fonds. Vluchtschrijvers vormen een actuele bron van 

informatie voor in Nederland wonende landgenoten over 
de politieke situatie, culturele aangelegenheden en het 
dagelijks leven in het land van herkomst.
 
Programma’s: prijzen 
Het Nederlands Letterenfonds kent zes vertaalprijzen. 
Drie prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt aan 
vertalers van Nederlandstalige literatuur: de Else Otten 
Übersetzerpreis (Duits), de Vondel Translation Prize 
(Engels) en de Prix des Phares du Nord (Frans). Er is 
één tweejaarlijkse ‘ambassadeursprijs’ voor vertalers van 
Nederlandstalige literatuur in andere talen dan het Duits, 
Engels of Frans, één jaarlijkse ‘ambassadeursprijs’ voor 
vertalers van buitenlandse literatuur in het Nederlands,  
en er is de Europese Literatuurprijs, een jaarlijkse prijs 
voor de beste roman die in het voorgaande jaar uit een 
Europese taal in het Nederlands is vertaald. Met deze  
prijzen wil het fonds zijn waardering uitdrukken voor verta-
lers dankzij wier inspanningen de Nederlandstalige litera-
tuur in het buitenland bloeit en de buitenlandse literatuur 
in Nederland. Vier van de zes prijzen (de ‘ambassadeurs-
prijzen’ uitgezonderd) worden samen met andere  
partners georganiseerd en gefinancierd, namelijk het 
Vlaams Fonds voor de Letteren, het Literarisches  
Colloquium Berlin, de Britse Society of Authors, een 
tiental Nederlandse boekhandels, Spui25 en De Groene 
Amsterdammer, het Lira Fonds en de De Lancey & De La 
Hanty Foundation. Hoewel het fonds hecht aan de conti-
nuering van deze prijzen, is het voortbestaan ervan mede 
afhankelijk van ieders bereidheid om het samenwerkings-
verband voort te zetten.
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Het Nederlands Letterenfonds 
onderhoudt op vele manieren 
– onder meer door jaarlijks de 
belangrijkste buitenlandse boe-
kenbeurzen te bezoeken – een 
uitgebreid internationaal netwerk 
van uitgevers, redacteuren, en 
literair agenten. Op de Frankfurter 
Buchmesse bijvoorbeeld (zie 
foto’s) hebben de genrespecia-
listen van de afdeling buitenland 
ieder jaar ruim 300 afspraken.



Hoofdstuk 3 
Internationalisering

Het Letterenfonds wil de positie van de Nederlandse 
literatuur in het internationale literaire landschap blijven 
versterken. De promotie van de Nederlandse letteren in 
het buitenland schept aandacht en erkenning voor de 
kwaliteit, de kracht, de betekenis en de diversiteit van 
Nederlandse literatuur. De belangrijkste investeringen van 
het fonds in dit verband zijn die in menskracht ten behoeve 
van promotionele activiteiten. Met name bij het ontginnen 
en ontsluiten van nieuwe taalgebieden en markten verricht 
het fonds pionierswerk. De kennis en nieuwe contacten 
die hierbij worden opgedaan worden met het Nederlandse 
boekenbedrijf gedeeld. Daarbij houdt het, in tegenstelling 
tot commerciële partijen, rekening met het belang van een 
infrastructuur; als er geen vertalers zijn wordt er niet meer 
vertaald, dus richt het fonds veel van zijn internationale 
inzet op de opleiding, begeleiding en eerlijke honorering 
van vertalers. Verder wil het Letterenfonds uitsluitend 
investeren in professionele partners en heeft het oog 
voor belangrijke succesfactoren en randvoorwaarden: het 
regelen van rechten, de omgang met censuur, het gevaar 
van piraterij. Ook als het om deze randvoorwaarden gaat, 
beschikt het fonds over waardevolle internationale kennis.

Nederlandse literatuur heeft een eigen signatuur maar 
wordt tegelijkertijd van oudsher beïnvloed door andere 
culturen en literaturen. Nederlandse auteurs schrijven 
over internationaal relevante onderwerpen en mengen 
zich regelmatig in debatten op internationale festivals en 
andere literaire podia. Die internationale uitwisseling kan 
plaatsvinden doordat nieuwe en klassieke Nederlandse 
literatuur wereldwijd in vertaling beschikbaar is. Het  
Letterenfonds volgt de mondiale ontwikkelingen op de 
voet en speelt met name in opkomende economieën 
in Zuid-Amerika, China en Turkije een actieve rol in het 
boekenvak. Maar ook in de landen waar al langer grote 
belangstelling voor onze literatuur bestaat, worden de pro-
fessionele netwerken (met uitgevers, agenten en vertalers) 
gekoesterd en verbreed. Het aanbieden van titels aan bui-
tenlandse uitgevers is maatwerk. Bij die uitdaging vormen 
gastlandschappen, zoals in 2016 in Frankfurt en in 2018 in 
Frankrijk, een belangrijke stimulans voor de promotie van 
de Nederlandse literatuur. Ook de artistieke kwaliteit van 
vormgeving en van geïllustreerde boeken (zowel prenten-
boeken als strips/graphic novels) en de literaire waarde 
van poëzie worden internationaal erkend. Het fonds wil ze 
graag nog sterker onder de aandacht brengen.

3.1. Promotie en marktverruiming 
Willen Nederlandse auteurs meetellen in het buitenland, 
dan moet hun werk in vertaling beschikbaar zijn. De 
promotieactiviteiten van het Letterenfonds zijn er dan ook 
allereerst op gericht hoogwaardige vertalingen bij de juiste 
uitgever onder te brengen en te ondersteunen. Het fonds 
hanteert daartoe verschillende strategische instrumenten.

— Informatieverstrekking aan buitenlandse uitgevers
Het fonds verstrekt informatie via zijn website, brochures, 
nieuwsbrieven en vaste bijdragen aan internationale poë-
ziesites, en in persoonlijke contacten. Persoonlijke inzet is 
het meest effectieve instrument om buitenlandse uitgevers 
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te informeren en overtuigen. Ondanks alle digitale commu-
nicatiemiddelen blijft het van groot belang uitgevers, redac-
teuren (in binnen- en buitenland), vertalers en organisatoren 
te zien en spreken. De genrespecialisten van het fonds 
doen dat tijdens bezoeken aan belangrijke boekenbeurzen, 
festivals en manifestaties. Circa vijftien boekenbeurzen en 
festivals zijn hiervoor speciaal aangemerkt, sommige voor 
meerdere genres tegelijk (Frankfurt, Londen, Guadalajara), 
andere voor een specifiek genre (het Poesiefestival Berlin, 
de kinderboekenbeurs in Bologna en het internationale 
festival voor graphic novels in Angoulême). Los van deze 
jaarlijkse of tweejaarlijkse momenten, biedt een gericht 
stedenbezoek, gekoppeld aan een manifestatie, workshop, 
beurs of prijsuitreiking, voor elk genre de gelegenheid om 
het netwerk te onderhouden. In de komende beleidsperi-
ode worden de effecten van de beursbezoeken structureel 
cijfermatig geëvalueerd aan de hand van daadwerkelijk 
aangekochte titels. 

Om de wereld effectief te kunnen bespelen, zal het fonds 
de komende periode nauwer gaan samenwerken met 
internationale partners die het vertaalbeleid lokaal kun-
nen ondersteunen. Daarbij wordt gedacht aan vertalers of 
universitair docenten Nederlands in China, Brazilië, Japan 
of Midden- en Oost-Europese landen. Zij kennen de taal, 
de cultuur en het lokale boekenvak en kunnen, gevoed door 
informatie vanuit het Letterenfonds, lokale uitgevers en 
redacteuren geregeld van actuele informatie voorzien.

— Bezoekersprogramma’s
Een ander instrument voor de buitenlandse promotie is 
het bezoekersprogramma, waarbij internationale uitgevers 
en redacteuren worden uitgenodigd om enkele dagen 
kennis te maken met het Nederlandse boekenvak. Dat 
gebeurt enerzijds in de vorm van individuele bezoeken 
door uitgevers die al werk van Nederlands auteurs hebben 
uitgebracht en nu kunnen kennismaken met hun auteurs en 
collega-uitgevers. Anderzijds organiseert het fonds jaarlijks 
een groepsbezoek, een ‘fellowship’, voor tien buitenlandse 
uitgevers die weliswaar belangstelling hebben voor ver-
taalde literatuur maar nog niet bekend zijn met de Neder-
landse. Zo’n groepsbezoek vormt voor deze professionals 
vaak een eerste kennismaking met Nederlandse auteurs, 
uitgevers en vertalers. Zowel deze individuele bezoeken 
als de groepsbezoeken zijn investeringen die vruchten 
afwerpen, in de vorm van stijgende rechtenverkoop en een 
blijvende belangstelling voor literatuur uit het Nederlandse 
en Friese taalgebied. De fellowships blijken van groot 
belang om ook de nieuwe generatie internationale boeken-
vakkers te betrekken bij wat er in Nederland gaande is op 
literair gebied.

Het Letterenfonds wil de fellowships opvoeren naar twee 
per jaar, één voor fictie en één voor een ander genre. Een 
fellowship op het gebied van jeugdliteratuur, non-fictie of 
poëzie zou in samenwerking met het Vlaams Fonds kunnen 
worden georganiseerd.

De focus van het bezoekersprogramma wordt verbreed 
naar buitenlandse ‘influentials’. Hiermee wordt gedoeld op 
internationale sleutelfiguren in het literaire leven die in staat 
zijn om Nederlandse literatuur in vertaling de zichtbaarheid 
te geven die het nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan organi-
satoren van belangrijke literaire prijzen, programmeurs van 
festivals en directeuren van boekenbeurzen. Een grotere 
zichtbaarheid creëert vraag en nieuwsgierigheid bij zowel 
uitgevers als lezers, wat weer de basis vormt voor nieuwe 
acquisities.  



3.2. Subsidiemogelijkheden voor buitenlandse  
uitgevers en instellingen
Het meest concrete en meetbare instrument is de financiële 
steun voor (een deel van de) vertaalkosten en, in geval van 
geïllustreerd werk en poëzie, ook voor productiekosten. 
De regeling Translation Grants voor buitenlandse uitgevers 
vervult een essentiële rol in het promotiebeleid van het 
fonds omdat zij uitgevers stimuleert om een zeker risico 
te nemen bij de acquisitie van nieuwe vertalingen. Zonder 
deze steun zouden veel Nederlandse titels niet in vertaling 
kunnen verschijnen. 
 Een vertaling is echter niet een doel op zich. Het is 
van groot belang om voor ieder boek de juiste uitgever te 
vinden, die het boek zichtbaar en succesvol kan maken in 
eigen land door de vertaling onder de aandacht te brengen 
van critici en publiek. Bij kinder- en jeugdliteratuur wordt 
regelmatig samengewerkt met educatieve uitgevers of (indi-
rect) met ministeries van onderwijs die boeken aankopen 
voor schoolbibliotheken. Bij poëzie verschijnt een vertaling 
vaak in een tijdschrift of bloemlezing of bij een kleine op het 
genre toegelegde uitgeverij. Non-fictie verschijnt soms bij 
een academische uitgever, literaire parels bij kleine, gespe-
cialiseerde uitgeverijen of imprints binnen concerns. 

 — Regeling reiskosten buitenland / Travel Grants
Het Letterenfonds ondersteunt buitenlandse uitgevers bij 
de promotie van het werk en benadert samen met hen de 
pers, festivals, bibliotheken en boekhandels. Concreet kan 
het fonds een bezoek van de auteur of illustrator aan het 
land in kwestie mede financieren. Dit gebeurt vanuit de 
regeling reiskosten buitenland.

3.3. Literaire manifestaties buitenland en HGIS
Een geslaagd vertaalbeleid kan niet zonder een actief en 
doelgericht manifestatiebeleid, zoals dat de afgelopen jaren 
dankzij de HGIS-middelen kon worden gevoerd. Literaire 
manifestaties in het buitenland spelen een belangrijke rol 
bij het vergroten van de internationale zichtbaarheid van de 
Nederlandse literatuur en het aanscherpen van haar interna-
tionale profiel. De Nederlandse literatuur die in vertaling 
haar weg vindt naar de lezer in het buitenland, wordt door 
middel van deze manifestaties in context gepresenteerd, 
op prominente internationale podia. Literaire manifestaties 
laten de breedte en de samenhang van de Nederlandse 
literatuur zien, leggen verbindingen met auteurs uit andere 
taalgebieden, creëren momentum rond de Nederlandse 
literatuur bij internationale pers en uitgeverij, en leveren zo 
een belangrijke bijdrage aan het internationale beeld van de 
Nederlandse literatuur – als een vitale, veelzijdige en ambi-
tieuze literatuur die de buitenlandse lezer iets wezenlijks te 
zeggen heeft. De manifestaties die het fonds in het buiten-
land organiseert, vloeien logisch en organisch voort uit het 
vertaalbeleid van het fonds; ze vormen daar een culminatie 
van. Omgekeerd faciliteren ze in belangrijke mate dat beleid 
op de lange termijn.
 
Voor de komende beleidsperiode maakt het fonds de 
strategische keuze zich te richten op de grote taalgebieden 
in Europa: het Duitse, het Franse en het Engelse. Deze 
cultuurbepalende taalgebieden fungeren vanouds als portal 
naar andere markten en kunnen zo ook andere landen 
en regio’s voor de Nederlandse literatuur ontsluiten. De 
follow-up van het Nederlands-Vlaamse gastlandschap op 
de Frankfurter Buchmesse 2016, dat momenteel door de 
Nederlandse en Vlaamse letterenfondsen wordt voorbereid, 
staat in de plannen centraal, naast de Nederlandse presen-
tatie op de Salon du Livre de Paris 2018 en de voorberei-
ding daarvan.

Op kleinere schaal wil het fonds actief blijven op de nieuwe 
markten die in de afgelopen jaren met succes voor de 
Nederlandstalige literatuur werden ontsloten: China, Zuid-
Amerika (waaronder Brazilië) en de Arabische regio. Het 
fonds zal hierbij, meer nog dan voorheen, samenwerking 
zoeken met literaire festivals in Nederland en hun interna-
tionale ambities stimuleren en benutten. De samenwerking 
met het Vlaams Fonds voor de Letteren, DutchCulture en 
de diplomatieke posten blijft onverminderd intensief. Ook 
met de collega-cultuurfondsen zal het Letterenfonds zoveel 
mogelijk (in HGIS-verband) gezamenlijk optrekken. 
 In de komende jaren wil het Letterenfonds de beschik-
bare HGIS-middelen aanwenden voor een aantal literaire 
manifestaties van verschillende omvang in de volgende 
landen:
 
— Duitsland: opvolging Frankfurter Buchmesse 2016
Het gezamenlijke Nederlands-Vlaamse gastlandschap op 
de Frankfurter Buchmesse in oktober 2016 is een uitgele-
zen podium voor de Nederlandstalige literatuur. Het fonds 
wil ervoor zorgen dat deze presentatie geen eindpunt 
vormt maar het begin van een intensieve marktverruiming. 
Het fonds ontwerpt een Duitslandbreed programma dat 
de Nederlandse auteurs in de Duitse literaire openbaar-
heid zichtbaar moet houden en (samen met het VFL) de 
nauwe samenwerking met de literaire festivals en podia in 
Duitsland voortzet. Het werpt de blik vooruit op de Leip-
ziger Buchmesse in 2017 en geeft daarnaast bestendige 
aandacht aan Duitsland en Duitse uitgevers in reguliere 
fondsprogramma’s als het bezoekersprogramma en het 
fellowship.

 — Frankrijk: voorbereiding en opvolging 
Salon du Livre Paris 2018
In aanloop naar het Nederlandse gastlandschap op de 
Salon du Livre Paris 2018, werkt het Letterenfonds nauw 
samen met de Nederlandse ambassade in Parijs aan een 
Franse campagne. Die behelst: aandacht voor (tijdig) Frans 
uitgeversbezoek in 2016 en 2017 (deels bekostigd uit regu-
liere fondsprogramma’s), Franse vertaalworkshops, een 
voorbereidend literair programma met aanwezigheid op de 
Salon du Livre Paris 2017 en op het Festival International 
de la Bande Dessinée d’Angoulême in 2017, 2018 en 2019.

 — Engeland: London & Edinburgh
Het Engelse taalgebied blijft de grootste, aantrekkelijk-
ste en meest tot de verbeelding sprekende markt voor 
Nederlandse auteurs. Het fonds heeft de onverminderde 
ambitie om de Nederlandse literatuur hier te presenteren. 
Na succesvolle campagnes als Go Dutch (2009-2010) en 
High Impact (2013) wil het fonds in het Verenigd Koninkrijk 
aandacht vragen voor de nieuwe Nederlandse auteurs die 
er de afgelopen jaren wisten door te dringen, met een op 
zowel publiek als uitgevers gericht programma in Londen 
en een intensieve samenwerking met de literaire festivals in 
Edinburgh en Hay-on-Wye. 

— China: Shanghai & Beijing
Het fonds heeft in het afgelopen decennium veel geïnves-
teerd in de Chinese markt en dat heeft geresulteerd in een 
groot aantal vertalingen en een nog altijd groeiende belang-
stelling voor de Nederlandse literatuur in alle genres. In de 
komende beleidsperiode wil het fonds prominent aanwezig 
zijn op de beurzen in Shanghai en Beijing met kleine, uitge-
kiende auteursprogramma’s.

— Arabische regio: Caïro en Beiroet
De Arabische regio kent een boekenmarkt die kampt met 
problemen als distributie en piracy maar die ook een steile 
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groei laat zien. De politieke ontwikkelingen in de regio 
hebben onder andere geresulteerd in veel nieuwe jonge en 
innovatieve uitgeverijen die het fonds zou willen ondersteu-
nen. Een programma in Caïro en in de traditionele uitgevers-
stad Beiroet zet de Nederlandse literatuur structureel op de 
kaart bij zowel de uitgevers als de pers. 

 — Zuid-Amerika: Guadalajara en Mexico-Stad
De boekenbeurs van Guadalajara is inmiddels de meest 
internationale en invloedrijke van Zuid- en Midden-Amerika. 
Het fonds wil een substantiële auteurspresentatie organise-
ren in Guadalajara en Mexico-Stad.

3.4. Vertalershuis Amsterdam en vertalers 
uit het Nederlands
Het Letterenfonds is zich ervan bewust dat een netwerk van 
goede buitenlandse vertalers onmisbaar is om Nederlandse 
auteurs succesvol te presenteren. Het fonds blijft zich 
daarom inzetten voor het op peil houden van het bestaande 
vertalersbestand en het aanvullen daarvan met nieuw talent. 
 Allereerst met het Vertalershuis Amsterdam, dat jaarlijks 
zo’n vijftig buitenlandse vertalers ontvangt, die een contract 
hebben voor de vertaling van een Nederlandstalig literair 
werk. Het verblijf stelt de vertalers in staat hun kennis van 
de Nederlandse taal en cultuur bij te houden, te overleggen 
met de auteurs die ze vertalen, contact te onderhouden met 
Nederlandse uitgevers en vertalers en bronnen- en loca-
tieonderzoek te doen. Het Vertalershuis streeft ernaar om 
behalve meer ervaren vertalers ook jong talent te ontvangen 
en voert daartoe een specifiek uitnodigingsbeleid. 
 Het Vertalershuis organiseert jaarlijks een vijftal ver-
taalworkshops voor zowel beginnende als ervaren buiten-
landse vertalers. De confrontatie met vertalingen van andere 
deelnemers draagt bij aan reflectie op het eigen werk en 
daarmee aan de verbetering van de kwaliteit van de vertalin-
gen. Een nieuw fenomeen in dit opzicht zijn de zogenoemde 
‘vice versa workshops’, waaraan vertalers deelnemen in 
en uit dezelfde talen. Doordat beide doelgroepen moeder-
taalsprekers van de twee behandelde talen zijn, kunnen ze 
tijdens de workshops als elkaars vraagbaak fungeren. De 
keuze voor de talen van de vertaalworkshops wordt bepaald 
door de behoefte aan vertalers uit het Nederlands in een 
bepaalde taal.

Bij het werven van jong talent, gaat het vooral om de zoge-
noemde ‘Vertalersfabrieken’, waarbij beginnende vertalers 
gedurende een langere periode worden begeleid door 
ervaren collega’s. Het samenwerkingsverband met The 
Chronicles, een onderdeel van het Crossing Border Festival 
waarbij een aantal vertalers van onder de 35 een aantal 
auteurs van onder de 35 vertaalt, is daarvan een mooi voor-
beeld dat voortzetting verdient.

In de laatste maar niet de minste plaats zijn er de Literaire 
Vertaaldagen, jaarlijks georganiseerd door het Vertalers-
huis Amsterdam met financiële steun van het VFL, het ELV, 
de VvL en het Lira Fonds. Sinds de eerste editie in 1999 
zijn de Vertaaldagen uitgegroeid tot een van de grootste 
vertaalevenementen ter wereld, waaraan elk jaar zo’n 350 
vertalers uit en in het Nederlands deelnemen. De eerste dag 
is een symposiumdag, waarop een bepaald vertaalthema 
wordt behandeld. Tijdens de tweede dag worden er vijftien 
vertaalworkshops gehouden, waaraan zowel beginnende als 
ervaren vertalers deelnemen. Het voordeel van deze opzet 
is dat daarmee een wisselwerking wordt gecreëerd tussen 
ervaring en een frisse kijk op het vak.
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Ieder jaar organiseert het  
Nederlands Letterenfonds in het 
buitenland een of meer groot-
schalige manifestaties rondom 
Nederlandse literatuur in alle  
genres. Zo werd najaar 2015, i.s.m. 
EYE International, het tiendaagse 
festival Café Amsterdã georgani-
seerd in Brazilië (zie affiche) en 
organiseerden de Nederlandse en 
Vlaamse letterenfondsen in 2013 
samen de High Impact Tour (zie 
foto) waarbij zes Nederlandstalige 
auteurs optraden op podia in zes 
grote steden in Engeland.



Door expertmeetings, symposia, vertalersworkshops, 
bezoekersprogramma’s en residenties te organiseren 
worden internationale netwerken verbonden met 
het Nederlandse boekenvak. De bibliotheek van het 
Letterenfonds faciliteert veel van deze ontmoetingen; 
bovendien is de collectie een rijke bron voor onder-
zoek naar Nederlandse literatuur in buitenlandse 
vertaling. (Deze unieke collectie omvat inmiddels ruim 
13.500 boeken.) De medewerkers van het Letteren-
fonds delen in de vakpers en online de stand van 
zaken in buitenlandse boekenmarkten. Ook nodigen 
zij de doelgroepen actief uit om in kranten en tijd-
schriften verslag te doen van internationale uitwisse-
lingen en wordt de interactie in het veld via de offline 
middelen en social media versterkt. 

4.2. Communicatiemiddelen
Het fonds heeft een effectieve verzameling communica-
tiemiddelen opgebouwd, zowel digitaal als op papier. 
Brochures vinden gretig aftrek, websites en social media 
worden druk bezocht. De komende periode zal met een 
scherp oog worden gekeken naar al deze middelen. Ze 
moeten helder, interactief en passend, zijn: het fonds wil 
tegemoetkomen aan de multiforme informatiebehoefte 
van zijn doelgroepen. In het buitenland zijn de ingezette 
middelen en de aanvullende gesprekken onontbeerlijk om 
Nederlandse boeken in vertaling uitgegeven te krijgen en 
Nederlandse auteurs op belangrijke podia te presenteren. 
In het binnenland zorgen ze mede voor een levendig en 
veelstemmig literair klimaat.

— Online
Het knooppunt in de communicatiestrategie van het fonds 
is de centrale website. Deze toont de activiteiten en taken 
en brengt ze bij elkaar. Hij ondersteunt alle communicatie-
middelen die het fonds inzet en is het eerste aanspreek-
punt voor de doelgroepen. In de komende beleidsperiode 
zal de website worden vernieuwd en hechter worden 
verbonden met de interne informatiearchitectuur van het 
fonds. Daarbij wordt met name gekeken naar optimalise-
ring van zoekmogelijkheden en andere interactieve mid-
delen om de bezoeker te laten uitkomen bij relevante, op 
hem of haar toegesneden informatie. De homepage toont 
de resultaten van het werk van het Letterenfonds.
 De kracht van social media wordt effectief ingezet om 
het bereik en de dialoog te vergroten. De digitale nieuws-
brief wordt maandelijks verspreid; waar nodig wordt de 
frequentie verhoogd om de actualiteit en de service te 
versterken. Tegelijkertijd zal het instrumentarium voor het 
sturen op online statistieken worden verfijnd. Bij belang-
rijke veranderingen in een regeling worden aanvragers 
persoonlijk door middel van mailings geïnformeerd. 

— Offline
Voor het buitenland wordt een uitgekiende waaier aan 
informatiemiddelen benut, variërend van (Engels- of 
anderstalige) brochures tot de online database met 
schrijvers en vertalers. Het beleidsplan en het jaarverslag 
maken zichtbaar wat het fonds doet, waarom, en met wie 
het daarbij samenwerkt. Via het gebruikersonderzoek wor-
den de helderheid en effectiviteit van de communicatie, 
dienstverlening en inzet nader getoetst. De regelingen, 
aanvraagformulieren en besluiten blijven belangrijke 
communicatiemiddelen in het contact met de aanvragers. 
Algemene folders ondersteunen de informatievoorziening 
over het fonds, via het tijdschrift Schreef wordt de interac-
tie in het veld versterkt. 

Hoofdstuk 4 
Communicatie 

De communicatie van het fonds is erop gericht om de ver-
scheidene doelgroepen helder en actief te informeren over 
zijn activiteiten en regelingen. Bij uitgeverijen, vertalers 
en literaire organisaties in het buitenland presenteert het 
fonds jaarlijks vele boeken en auteurs, en het informeert 
deze partijen over de stand van zaken in de Nederlandse 
literatuur. Uitwisseling van kennis en bevordering van de 
dialoog staan hierbij steeds voorop. Zowel in binnen- als 
buitenland heeft het fonds een verbindende rol.

De fondsmedewerkers en de gesprekken die zij voeren  
met schrijvers, vertalers en uitgevers in binnen- en 
 buitenland, dragen in hoge mate bij aan het beeld van het 
Letterenfonds als een toegankelijke organisatie die zich 
onafhankelijk maar met grote betrokkenheid verhoudt tot 
alle partijen in het (internationale) literair bedrijf. Onder-
zoek onder stakeholders en gebruikers bevestigt deze 
perceptie van het Letterenfonds.

Het Letterenfonds communiceert (minimaal) in twee 
talen – het Nederlands en Engels. Binnen- en buitenland 
hebben hetzelfde soortelijk gewicht. De communicatie is 
primair gericht op (potentiële) aanvragers en samenwer-
kingspartners van het fonds, en in tweede instantie ook op 
de media en op een algemeen publiek van lezers. Bij deze 
doelgroepen horen: schrijvers en literair vertalers (in oplei-
ding), literaire festivals, tijdschriften, uitgeverijen en andere 
literaire organisaties, koepelorganisaties in de boeken-
branche, het ministerie van OCW en van BuZa, collega-
fondsen waaronder het VFL, DutchCulture, ambassades 
en de media. Daarnaast ook de boekhandel, bibliotheken, 
leeskringen, scholen, en de lezer, het algemeen publiek.

  
4.1. Doelen en strategieën:
–  Het Letterenfonds biedt (potentiële) aanvragers en 

partners heldere informatie over zijn werkterrein en 
de (subsidie)mogelijkheden. Online, offline en live, 
bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten en gastcolleges. 

–  Het fonds genereert goede aanvragen. Het per-
soonlijk contact tussen medewerkers en potentiële 
aanvragers speelt een belangrijke rol bij de kwaliteits-
verbetering van de aanvragen. 

–  Het fonds legt transparant verantwoording af van de 
besteding van publiek geld. Alle toekenningen worden 
online en in het jaarverslag gepubliceerd.

–  Het fonds versterkt zijn reputatie. Het laat zien waar 
het voor staat door de resultaten van zijn investe-
ringen zo breed mogelijk uit te dragen. De website 
speelt hierbij een centrale rol. 

–  Het fonds vergroot het maatschappelijk bereik van 
literatuur in al haar veelstemmigheid en diversiteit. 
Het benut de kracht van social media om de activi-
teiten te promoten die met partners in het boekenvak 
zijn opgezet. Incidenteel wordt geadverteerd om 
het bereik onder docenten, scholen, bibliotheken en 
boekhandels te vergroten. Door samen te werken met 
mediapartners vergroot het fonds de aandacht voor 
boeken en makers waarin is geïnvesteerd.

–  Live, offline en online stimuleert het fonds (internatio-
nale) kennisuitwisseling in het literair veld.  
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— Live
Door bezoek aan buitenlandse boekenbeurzen, het organi-
seren van fellowships en bezoekersprogramma’s, rechten-
borrels, overleg met koepelorganisaties in het Nederlandse 
boekenvak, colleges en (telefonische) dienstverlening aan 
(potentiële) aanvragers, blijven de medewerkers van het 
fonds in contact met de primaire doelgroepen. (Inter)natio-
nale expertmeetings, symposia en presentaties versterken 
de kennisuitwisseling in het veld. Bij bijzondere projecten 
worden persberichten verstuurd aan media in binnen- of 
buitenland of wordt de pers rechtstreeks benaderd. Ook 
gaat het fonds incidenteel strategische allianties met media-
partijen aan. Verder krijgt het fonds regelmatig het verzoek 
om ontwikkelingen in het (inter)nationale literaire landschap 
te duiden.

4.3. Evaluatie en onderzoek
Het Letterenfonds hecht aan een zorgvuldige evaluatie van 
de uitgevoerde regelingen en programma’s en een heldere 
effectmeting. Dit krijgt op verschillende manieren vorm. Aan 
de basis liggen de missie van het Nederlands Letterenfonds 
en de doelstellingen van de regelingen en programma’s die 
SMART (of START) zijn geformuleerd.

Het fonds kent de volgende periodieke evaluatiemomenten:
– jaarverslag;
–  zelfevaluatie (in het kader van visitatie cultuurfondsen);
–  gebruikersonderzoek (kwantitatief; een keer per 

beleidsperiode);
–  stakeholdersonderzoek (kwalitatief; een keer per 

beleidsperiode);
–  interne evaluatie van de regelingen:
 –  evaluatie door commissies (vast agendapunt 

op commissievergaderingen);
 –  evaluatie door medewerkers (eind van het jaar, 

tevens vaststelling subsidieplafonds voor 
volgend jaar);

–  externe evaluatie van regelingen en programma’s: 
gesprekken met het veld en potentiële aanvragers, zo 
is eind 2015 een bijeenkomst belegd over het debutan-
tenprogramma met drie jaargangen debutanten en een 
bijeenkomst gehouden voor festivaldirecteuren over de 
nieuwe regeling meerjarige literaire manifestaties voor 
de beleidsperiode 2017-2020.

De gebruikers- en stakeholdersonderzoeken worden  
extern, door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Aanvul-
lend wordt feedback verzameld door middel van gesprekken 
met het veld en potentiële aanvragers. De aldus verkregen 
gegevens vormen de basis voor de verdere ontwikkeling en 
aanscherping van het beleid dan wel de verbetering van de 
uitvoering ervan.

In de komende beleidsperiode zal meer aandacht wor-
den besteed aan de systematiek van de reflectie. Om de 
kwaliteit ervan te verhogen wordt daarbij externe expertise 
betrokken. De ervaringen die het Mondriaan Fonds heeft 
opgedaan worden als uitgangspunt genomen. Streven is in 
2017 een format ontwikkeld te hebben voor iedere regeling 
en programma. 

— Effectmeting van aanvragen
Het grootste deel van de aanvragers bij het Nederlands 
Letterenfonds zijn de schrijvers en vertalers. Deze groep 
bestaat uit regelmatig terugkerende aanvragers. Bij een 
nieuwe aanvraag beoordelen zowel externe lezers als 
commissieleden het resultaat van een eerdere aanvraag 
(boekpublicatie) aan de hand van beoordelingsrichtlijnen. 
Hierdoor ontstaat een meervoudig perspectief op de  
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kwaliteit van een werk en een oeuvre. Het bureau  
verzamelt voorafgaand aan de commissievergadering 
informatie over recensies en prijzen van eerder werk 
van de aanvrager. Bij enkele regelingen en programma’s 
(zoals het residentieprogramma) schrijven deelnemers 
een schriftelijke evaluatie voor het fonds. 

— Monitoring van aanvragers
Medewerkers vragen regelmatig informatie op bij aanvra-
gers over de voortgang van het project. Dit is met name 
van belang bij incidentele aanvragers met langlopende 
projecten. In 2015 heeft het fonds met biografen van 
langlopende projecten individuele voortgangsgesprekken 
gevoerd.

— Effectmeting internationalisering
Voor het registreren en meten van ontwikkelingen op 
het gebied van vertalingen uit het Nederlands en Fries 
beschikt het Letterenfonds over een Vertalingendatabase. 
In deze door het fonds ontwikkelde database worden alle 
vertalingen geregistreerd van Nederlandse en Friesta-
lige literatuur die in het buitenland zijn verschenen of in 
voorbereiding zijn. De Vertalingendatabase behoort tot 
de meest geraadpleegde onderdelen van de website 
en is een onmisbaar instrument voor de promotie van 
onze literatuur in het buitenland. Het Letterenfonds wil 
in de nieuwe periode nog beter in kaart brengen wat het 
publieksbereik is van gepubliceerde vertalingen. Hoewel 
het niet mogelijk zal zijn om exploitatiegegevens van alle 
gesubsidieerde Nederlandse titels in het buitenland op 
te vragen, gaat het fonds zich inspannen om meer inzicht 
te krijgen in verkoopcijfers, aantal en aard van recensies, 
reacties in de social media en nominaties voor literaire 
prijzen. 

— Kenniscentrum voor het boekenvak
De Wet op de vaste boekenprijs wordt de komende vier 
jaar onder voorwaarden voortgezet. De oprichting van een 
Kenniscentrum voor het boekenvak en het door de Minis-
ter gevraagde onafhankelijk onderzoek naar de interne 
kruissubsidiëring bij boekverkopers en uitgevers, zullen de 
kennis over de werking van het literair bedrijf vergroten en 
tegemoetkomen aan de behoefte aan harde cijfers. Het 
Nederlands Letterenfonds onderschrijft de behoefte aan 
meer cijfers over het literair bedrijf en participeert daarom 
vol overtuiging in het Kenniscentrum, dat de volgende 
kernfuncties zal hebben:
–  het op structurele wijze verzamelen en duiden van 

harde data over ontwikkelingen in het boekenvak;
–  het op structurele wijze in kaart brengen van de cultu-

rele en leesbevorderende prestaties van het boeken-
vak;

–  het tot stand brengen van een innovatie-agenda of 
een agenda voor de toekomst.

In het kader hiervan is het fonds samen met de VvL een 
onderzoek gestart naar de inkomenspositie van schrijvers 
en vertalers. Dit onderzoek zal in 2017 en 2019 worden 
herhaald.
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Publieksbereik
Het Letterenfonds investeert 
substantieel in de landelijke 
literaire festivals en in literaire 
manifestaties verspreid door 
heel Nederland. Via de regeling 
Meerjarige subsidies worden 
momenteel zes literaire festivals 
met (inter)nationale uitstraling 
ondersteund: Writers Unlimited 
in Den Haag, Crossing Border in 
Den Haag; Passionate Bulkboek 
in Rotterdam; Poetry International 
in Rotterdam (zie foto); Winter-
tuin Nijmegen en Literatuurhuis 
Utrecht.



GAU. Deze leden worden benoemd voor twee jaar met de 
mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens twee jaar.
 Bij enkele subsidieregelingen maken de adviescom-
missies gebruik van externe adviseurs. Bijvoorbeeld bij de 
regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen, waarbij 
literaire werken en vertalingen uit veel verschillende 
taalgebieden worden beoordeeld en die expertises niet 
allemaal in één commissie vertegenwoordigd kunnen zijn.
 In de komende beleidsperiode zijn er geen wijzigin-
gen in de organisatiestructuur gepland. Voor de organisa-
tie van het gastlandschap in Frankrijk in 2018 wordt een 
projectteam gevormd.

5.3. Wet, regelgeving en gedragscodes
Het Letterenfonds is een zelfstandig bestuursorgaan. Het 
is gebonden aan onder meer de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) en het daarin verankerde gelijkheidsbeginsel. 
Subsidiebeslissingen van het fonds zijn gebaseerd op 
het Algemeen Reglement en de deelreglementen van het 
fonds, die door de directeur-bestuurder worden vastge-
steld en aan de voorafgaande goedkeuring door de minis-
ter van OCW zijn onderworpen. De beslissingen van de 
directeur-bestuurder zijn voor bezwaar vatbaar en kunnen 
ter toetsing worden voorgelegd aan de bestuursrechter.
 
Naast de Awb past het fonds zowel de Gedragscode 
Cultuurfondsen als de Governance Code Cultuur toe. 
Deze twee codes werken volgens het principe ‘pas toe of 
leg uit’. Van de Gedragscode Cultuurfondsen wordt op 
één punt afgeweken. Paragraaf 6 van deze code schrijft 
voor dat het jaarverslag informatie dient te bevatten 
over afgewezen projecten. Het Letterenfonds past dit 
gedeeltelijk toe. Bij de afweging van belangen tussen 
volledige openheid over de behandeling van bij het fonds 
ingediende subsidieaanvragen enerzijds en de privacy van 
individuele aanvragers anderzijds, wordt door het fonds 
geen informatie verstrekt over afgewezen aanvragen van 
natuurlijke personen. Afgewezen aanvragen van rechts-
personen worden wel in het jaarverslag opgenomen. 
De negen principes van de Governance Code Cultuur 
worden door het fonds onderschreven en zijn waar nodig 
in de fondsreglementen verwerkt.
 
Binnen de hele organisatie (Raad van Toezicht, directeur-
bestuurder, medewerkers en adviseurs) wordt aandacht 
gegeven aan integriteit en het vermijden van de schijn van 
belangenverstrengeling. Openheid – met respect voor de 
privacy van aanvragers en het intellectuele eigendom van 
creatieve plannen – en een goed evenwicht tussen de 
verschillende geledingen van het fonds, met vastgelegde 
advies- en besluitprocedures, zijn daarbij richtsnoeren. 
Over alle subsidiebesluiten wordt achteraf aan de Raad 
van Toezicht gerapporteerd. Toegekende subsidies 
worden op de website van het fonds bekendgemaakt 
en in het jaarverslag gepubliceerd. Bij betalingen wordt 
uitvoering gegeven aan het vier-ogen principe.
 Functies en nevenfuncties van leden van de Raad van 
Toezicht, de directeur-bestuurder en leden van de raad 
van advies zijn op de website van het fonds gepubliceerd. 
Nevenfuncties van de overige medewerkers zijn in kaart 
gebracht en worden periodiek besproken op wijzigingen. 

— WNT
De beloning van de directeur-bestuurder voldoet aan de 
normen van de Wet normering bezoldiging topfunctio-
narissen publieke en semipublieke sector (Wnt). Ook 
de vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht is 
conform de daarvoor vastgestelde regels.  
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Hoofdstuk 5 
Organisatie en personeel

5.1. Organisatiestructuur  
Het Letterenfonds heeft sinds 1 april 2014 een Raad van 
Toezicht-model. Het governance-model is vastgelegd in  
de Statuten en nader uitgewerkt in het Huishoudelijk  
Reglement, een Reglement van de Raad van Toezicht,  
en een directie-Reglement.

De directeur-bestuurder die door de minister van OCW 
voor vijf jaar wordt benoemd, met de mogelijkheid van een 
herbenoeming voor nog eens vijf jaar, is belast met het 
besturen van het fonds en met het beheer van het vermo-
gen van het fonds en de beschikking daarover, waaronder 
het nemen van de beslissingen op subsidieaanvragen. Hij 
vertegenwoordigt het fonds en is belast met de dagelijkse 
leiding van het bureau.

De Raad van Toezicht (maximaal zeven leden) is in het 
bijzonder verantwoordelijk voor het houden van toezicht op 
het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene 
gang van zaken in het fonds. De Raad van Toezicht staat de 
directeur-bestuurder met advies terzijde.

Het bureau bestaat uit twee uitvoerende beleidsafdelin-
gen, een afdeling Bedrijfs voering, en het Vertalershuis 
Amsterdam. De afdeling Binnenland geeft uitvoering aan 
de subsidieregelingen voor creatie, productie, innovatie 
en zichtbaarheid, en wordt in de komende beleidsperiode 
verantwoordelijk voor het verzamelen en interpreteren van 
gegevens ten behoeve van het Kenniscentrum. De afdeling 
Buitenland is verantwoordelijk voor de promotie van de 
Nederlandse literatuur in het buitenland, geeft uitvoering 
aan de subsidieregelingen voor buitenlandse uitgevers 
en organisaties en beheert de Vertalingendatabase. De 
afdeling Bedrijfsvoering omvat het secretariaat, facilitaire-, 
financiële-, juridische- en personeelszaken en het beheer 
van het Letterenhuis.
  De hoofden van de drie afdelingen vormen samen 
met de directeur-bestuurder het managementteam van het 
fonds. De medewerkers communicatie en informatisering 
en de directeur van het Vertalershuis vallen hiërarchisch 
rechtstreeks onder de directeur-bestuur der.
 Bij de organisatie van grote buitenlandse manifes-
taties, waarvoor de voorbereidingstijd meer dan een jaar 
bedraagt, worden tijdelijke projectteams gevormd, waarvan 
de projectleiding ook rechtstreeks onder de directeur-
bestuurder valt.

5.2. Adviesstructuur subsidies
De directeur-bestuurder wint waar nodig over de inge-
diende subsidieaanvragen advies in bij adviescommis-
sies, die per subsidieronde worden samengesteld uit de 
raad van advies van het Letterenfonds. De maximaal vijftig 
leden van de raad van advies worden door de directeur-
bestuurder benoemd voor de duur van twee jaar, met de 
mogelijkheid van herbenoeming voor twee jaar. De werving 
van de leden van de raad van advies vindt plaats via een 
openbare oproep. De kandidaten worden geselecteerd 
door de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat 
uit de directeur-bestuurder en twee leden die worden 
voorgedragen door de VvL/VSenV respectievelijk de LUG/



— Kwaliteitszorg
Bij de invoering van het Raad van Toezichtmodel in 2014 is 
de bezwaar- en klachtprocedure gewijzigd. Er is sindsdien 
sprake van een interne commissie met een externe onaf-
hankelijke voorzitter. De gekozen adviesstructuur voldoet 
aan de verwachting. Er werden (tot 2016) geen beroep-
schriften ingediend.

Het Letterenfonds heeft een klokkenluidersregeling. In 
september 2014 is Greetje van den Bergh benoemd tot 
extern vertrouwenspersoon van het fonds voor de duur  
van vier jaar. 
 

5.4. Uitkomsten visitatierapport
Eind 2014 heeft de visitatiecommissie het fonds en 
collega-fondsen beoordeeld. Een deel van de aanbeve-
lingen van de commissie ging over alle fondsen en hun 
onderlinge samenwerking, die in hoofdstuk 6 verder wordt 
uitgewerkt. Daarnaast heeft de visitatiecommissie ook een 
aantal specifieke aandachtspunten per fonds benoemd. 
Het Letterenfonds werd geadviseerd zich te richten op 
het versterken van de eigen focus en het verder profes-
sionaliseren van processen. Voor dit laatste was al een 
basis gelegd in de nieuwe governance-structuur. In 2015 
is daaraan verder invulling gegeven. Ook zijn werkproces-
sen doorgelicht en vereenvoudigd en proceduretijden 
waar mogelijk verkort. De commissie adviseerde het 
personeelsbeleid strakker uit te voeren. Die aanbeveling is 
overgenomen. Verder adviseerde zij een sociale paragraaf 
op te nemen in het jaarverslag. Ook dit advies is sinds 
2015 opgevolgd.
 

5.5. Personeelsbeleid 
Het Letterenfonds kent een eigen Arbeidsvoorwaardenre-
glement. Het hanteert voor wat betreft de beloningssyste-
matiek de ook voor de Rijksoverheid geldende loonschalen 
en periodieken van het ARAR. De secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn in de periode 2013-2016 versoberd. Jaarlijks 
worden functioneringsgesprekken met elke medewerker 
gehouden. (Bij)scholing en life-work balance zijn een vast 
onderdeel van het gesprek. Het fonds is aangesloten bij 
het ABP. Als ‘trendvolger’ volgt het fonds in beginsel de 
loonontwikkeling bij de Rijksoverheid.
 Het fonds biedt structureel drie tot zes maanden 
durende stageplaatsen voor studenten letterkunde, 
vertaal- of communicatiewetenschappen. Jaarlijks kun-
nen ongeveer twaalf studenten een stageopdracht bij het 
fonds uitvoeren. Op incidentele basis kan het fonds een 
beroep doen op vrijwilligers.

Het ziekteverzuimpercentage bij het Letterenfonds was 
aan het begin van de beleidsperiode 2013-2016 veel lager 
dan het landelijk gemiddelde maar steeg tot 5,8 in 2015. 
Omdat de stijging toegeschreven kon worden aan verzuim 
dat niet gerelateerd kan worden aan de werkomstandighe-
den, zal het verzuimpercentage – behoudens onvoorziene 
omstandigheden – de komende beleidsperiode naar 
verwachting weer dalen tot onder de 3.

Het Letterenfonds geeft uitvoering aan de Code Culturele 
Diversiteit. Gezien de samenstelling van het fonds wordt 
ook in de komende beleidsperiode bij werving voor vaca-
tures bij bureau, raad van advies en Raad van Toezicht, 
nadrukkelijk gezocht naar goede kandidaten met een niet-
westerse achtergrond. 
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Het fonds beschikt over een personeelsvertegenwoordi-
ging (PVT). Deze voert jaarlijks meermalen overleg met 
de directeur-bestuurder en minstens eens per jaar met de 
Raad van Toezicht. 

5.6. Financiën
De inkomsten van het Letterenfonds bestaan voor het 
overgrote deel uit de vierjarige subsidie van het ministerie 
van OCW.  
 Het fonds doet voor internationale activiteiten op het 
gebied van marktverruiming een beroep op de Homogene 
Groep Internationale Samenwerking (HGIS-middelen).
 Een derde structurele bron betreft inkomsten uit de 
verhuur van het kantoorpand aan de Nieuwe Prinsengracht 
89-91. Deze inkomsten zijn noodzakelijk om de door de 
overheid opgelegde bezuinigingen op het apparaat op  
te vangen. De komende beleidsperiode biedt het  
Letterenhuis onderdak aan: Stichting Lezen, Stichting 
Schrijvers School Samenleving, Nationaal Comité 4 en 5 
mei, Memphis Belle en Amsterdam University Press. Het 
beheer van het Letterenhuis wordt door het Letterenfonds 
verzorgd.
 Van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt jaar-
lijks subsidie ontvangen voor het bezoekersprogramma en 
het fellowship.
 
Bij de door het fonds georganiseerde activiteiten wordt 
nagegaan of andere subsidiënten of sponsoren een 
bijdrage kunnen leveren dan wel of er mogelijkheden tot 
samenwerking zijn, waardoor het effect van de activiteiten 
kan worden vergroot of de kosten verlaagd. In de periode 
2013-2016 werd met succes een beroep gedaan op een 
Europese subsidieregeling ten behoeve van het Schwob-
project. Aangezien er binnen de organisatie minder uren 
beschikbaar zijn voor fondsenwerving en subsidieverant-
woording achteraf, moet in de toekomst kritisch worden 
gekeken naar de verhouding tussen personeelsinzet en 
mogelijke opbrengsten. De inkomsten uit incidentele subsi-
dies zullen naar verwachting dalen.

De opgelegde APK-korting Rutte II zal ten dele worden ver-
werkt in een korting op de activiteitenlasten voor zichtbaar-
heid. Daarvoor in de plaats zal formatie worden ingezet voor 
informatieverzameling en data-analyse ten behoeve van het 
Kenniscentrum voor het boekenvak. De voor het Letteren-
fonds geldende APK-norm wordt daarbij niet overschreden.
 

5.7. Organisatiedoelstellingen
In de beleidsperiode 2013-2016 is de vaste formatie van 
het Letterenfonds stapsgewijs teruggebracht van 32,1 fte 
tot 25,4 fte. Op tijdelijke basis is 2,6 fte werkzaam voor het 
project Frankfurter Buchmesse 2016.
 
Om de substantiële personele krimp te realiseren werden 
procedures vereenvoudigd, waar mogelijk gestandaardi-
seerd en werden processen gedigitaliseerd. Vrijwel alle 
subsidieregelingen werden herschreven, waarbij gebruik 
werd gemaakt van de feedback uit het gehouden gebrui-
kersonderzoek. Structurele controles werden vervangen 
door risico-gebaseerde controles. Het serviceniveau 
werd aangepast. Zo is het aantal aanvraagronden per jaar 
verlaagd; het rekening-courantsysteem, waarbij auteurs 
zelf konden bepalen wanneer zij hun subsidievoorschot-
ten opvroegen, werd afgeschaft. Vastgestelde subsidies 
worden sindsdien op vaste tijdstippen uitbetaald en de 
toelichtingen op subsidiebeslissingen worden compacter 
geformuleerd. 



— Klanttevredenheid
Begin 2013 werd een gebruikersonderzoek uitgevoerd 
over de periode 2009-2012. Daaruit bleek een hoge mate 
van tevredenheid over het functioneren van het fonds. De 
waardering voor de dienstverlening door de medewer-
kers kreeg op een schaal van 1 tot 5 in het binnenland 
het cijfer 4,1 en in het buitenland een 4,5. In 2017 wordt 
opnieuw een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Het 
streven is dan – ondanks de grote bezuinigingen op het 
apparaat van het fonds – hetzelfde tevredenheidsniveau 
te bereiken. Daarnaast streeft het fonds ernaar het aantal 
bezwaren en klachten op het huidige lage niveau te 
handhaven.

— Subsidieafhandeling
Door de invoering van het subsidieadministratiesysteem 
Salesforce wordt het de komende beleidsperiode een-
voudiger de behandeltijden van aanvragen te meten en 
te monitoren. Het streven is om bij alle aanvragen binnen 
de wettelijke beslistermijn te blijven en ten minste de helft 
van de bij het Letterenfonds ingediende aanvragen bin-
nen maximaal twee maanden af te handelen.

— Efficiëntie van de bedrijfsvoering
Het Letterenfonds is een lerende organisatie, en dus zul-
len er ook in de komende periode steeds verbeteringen 
in de processen worden gerealiseerd. Ook de omgeving 
van het fonds verandert. Er komen nieuwe technolo-
gieën beschikbaar. Het fonds zal daarop reageren, er zo 
mogelijk van profiteren en het prestatieniveau verhogen. 
De organisatie is door de bezuinigingen inmiddels zo 
verkleind dat op het terrein van efficiënte bedrijfsvoering 
geen meetbare verbeteringen meer zijn te behalen.
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Cultuureducatie 
 
In samenwerking met andere 
partijen brengt het Letterenfonds 
de literatuur naar nieuwe gene-
raties lezers. Zo worden via het 
programma Vertalen in zicht op 
middelbare scholen workshops 
vertalen georganiseerd onder lei-
ding van ervaren literair vertalers. 
Daarnaast investeert het fonds in 
literair-educatieve organisaties, 
zoals School der Poëzie en het 
Poëziepaleis, en in educatieve 
manifestaties zoals de jaarlijkse 
Dag van de Literatuur voor het 
voortgezet onderwijs.
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De wijze waarop de fondsen de effectiviteit van hun 
instrumentarium monitoren en verantwoorden zullen zij 
daarom onderling de komende jaren verder op elkaar 
afstemmen en waar nodig aanscherpen.

Dynamiek en innovatie staan onder druk als gevolg van 
de bezuinigingen en dat is in een zozeer veranderende 
wereld bedreigend voor een gezond kunst- en cultuur-
klimaat. Daarnaast verdween in de meeste sectoren de 
ondersteunende infrastructuur, waardoor functies als 
debat, reflectie en onderzoek nauwelijks de gestruc-
tureerde aandacht krijgen die de fondsen noodzakelijk 
achten. Ten tijde van de bezuinigingen werd aangenomen 
dat de sector deze functies zelf zou organiseren. Dat lijkt 
in de praktijk niet (goed) te werken. Zo goed als mogelijk 
hebben de fondsen deze functies daarom geïncorporeerd 
in hun praktijk. Maar de fondsen constateren dat het 
‘ongevraagd’ verantwoordelijkheid nemen voor deze taken 
tegelijkertijd een risico vormt voor het uitvoeren van hun 
kernactiviteiten; de fondsen werden en worden immers 
eveneens geconfronteerd met bezuinigingen, ook op hun 
apparaatskosten. In lijn met het advies van de Visita-
tiecommissie Cultuurfondsen zullen de fondsen in de 
komende beleidsperiode, in afstemming met het depar-
tement, de noodzakelijke ondersteunende functies en/of 
andere nieuwe opdrachten met de benodigde mankracht 
en middelen in hun bedrijfsvoering borgen. In hun relatie 
tot het departement ambiëren de fondsen voorts een 
beter evenwicht tussen de beleids- en controlecyclus. 
 
In een steeds verder globaliserend speelveld is het 
internationaliseringsbeleid voor alle cultuurfondsen 
een belangrijke pijler. De daarvoor geoormerkte HGIS-
middelen worden ingezet om de internationale positie van 
kunst en cultuur uit Nederland te stimuleren, te markeren 
en de internationale samenwerking te bevorderen. De 
fondsen pleiten ervoor de fasering van het internationale 
cultuurbeleid aan te sluiten op de beleidscyclus van het 
algemene cultuurbeleid en daarbij een financieel kader te 
borgen dat aansluit op de noodzakelijke inspanningen in 
alle disciplines op het gebied van internationalisering. Bij 
de al genoemde sectoranalyses zouden daarnaast ook de 
internationale kansen en bedreigingen betrokken moeten 
worden. 
 In dit verband zien de fondsen ook een rol voor Dutch 
Culture om in adequate sectoroverstijgende dataverzame-
ling te voorzien. De prestaties van alle culturele activitei-
ten in het buitenland en de ‘mapping’ van de verschillende 
internationale netwerken zijn maar ten dele (digitaal) in 
kaart gebracht. Juist in een kunst- en cultuursector waar 
het onderscheid tussen disciplines en landsgrenzen ver-
der vervagen is het belangrijk snel te kunnen beschikken 
over accurate kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. 
Bij de onderlinge samenwerking gaat het daarnaast om 
kennisdeling, om samen optrekken op die punten waar de 
werkterreinen overlappen en om waar mogelijk medewer-
kers elkaars werk over te laten nemen als achtervanger, 
bijvoorbeeld op het gebied van ICT. 
 Fondsen zullen ook in de komende cultuurplanperi-
ode blijven borgen dat aanvragen die discipline overstij-
gend en inhoudelijk interessant zijn voor een bijdrage in 
aanmerking komen. Voor aanvragers die opereren op het 
snijvlak van de werkterreinen van de fondsen stemmen  
de fondsen hun regelingen af en/of verwijzen zij naar 
elkaar door. 
 Er zijn bovendien verschillende gezamenlijke rege-
lingen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het 
Letterenfonds delen Literatuur op het Scherm: dichters/ 
schrijvers maken met vormgevers nieuw werk voor op het 
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Deze paragraaf is een coproductie van de zes publieke 
cultuurfondsen. Hij is terug te vinden in de beleidsplan-
nen van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds 
Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands 
Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimule-
ringsfonds Creatieve Industrie.

De cultuurfondsen zijn opgericht om de sturing op de 
hoofdlijnen van het cultuurbeleid te versterken door het  
te ontlasten van een gedetailleerde bemoeienis met 
(artistiek-)inhoudelijke beoordelingen en beslissingen. 
Bij de cultuurfondsen is daarmee een groot deel van 
de Rijksgesubsidieerde kunst en cultuur belegd, naast 
de Basisinfrastructuur (BIS) die rechtstreeks onder de 
verantwoordelijkheid valt van het ministerie van OCW. 
In deze rolverdeling – waarin het primaat van de politiek 
voorop staat – zijn de fondsen niet alleen deskundig 
uitvoerder maar ook belangrijk initiatiefnemer en beleids-
voorbereider op hun terreinen. Inhoudelijke kennis speelt 
hierbij een prominente rol maar ook de relatieve afstand 
waarmee de fondsen als zelfstandige bestuursorganen 
tot de politiek en het cultuurbeleid staan. 

Een bloeiend cultureel leven gaat om meer dan alleen  
het spectaculaire, het gekende en het gevestigde. Het 
gaat ook om het ondersteunen van het nog niet gekende, 
het nog niet gevestigde, van interessante initiatieven 
die een andere artistieke taal willen spreken en/of die 
alternatieve manieren hebben gevonden om het publiek 
te bereiken. Deze dynamiek stimuleert innovatie van het 
culturele leven. Een gezonde doorbloeding staat sinds 
de bezuinigingen, die in 2013 ingingen, echter onder 
druk. 
 Juist door hun relatieve afstand kunnen fondsen 
binnen het Nederlandse cultuurbeleid vorm en inhoud 
geven aan een dynamische wisselwerking tussen beleid 
en praktijk. Het belang van deze relatief onafhankelijke 
positie voor het kunstenveld werd benadrukt door de 
Visitatiecommissie Cultuurfondsen 2014.
 De fondsen hebben de afgelopen jaren hun onder-
linge samenwerking versterkt om hun effectiviteit verder 
te vergroten. Daarmee sluiten zij aan bij de aanbeveling 
van de Visitatiecommissie Cultuurfondsen en het verzoek 
van de minister van OCW om de samenwerking waar 
mogelijk verder te intensiveren. 

De fondsen hebben oog voor de precaire situatie in het 
veld van kunst en cultuur. Na de drastische bezuiniging is 
het stof nog niet neergedaald. Instellingen zijn gedwon-
gen met veel minder middelen te werken of te sluiten 
en hetzelfde geldt voor makers. Fondsen proberen waar 
mogelijk de fijnmazige infrastructuur die het Nederlandse 
cultuurstelsel kenmerkt intact te houden en te versterken. 
 Gedegen sectoranalyses zoals voorheen door de 
Raad voor Cultuur gemaakt, waarbij het hele terrein 
van kunst en cultuur in beeld wordt gebracht, inclusief 
de lacunes, zijn nodig – nu en in de toekomst. Het ligt 
gezien de grote sectorspecifieke kennis, die gestoeld is 
op zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevensverza-
melingen, voor de hand dat de cultuurfondsen hieraan 
bijdragen.  
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beeldscherm. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
en het Mondriaan Fonds benaderen gezamenlijk het 
kunstvakonderwijs voor voorlichting over de mogelijkhe-
den bij de fondsen en het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie adviseert het Mondriaan Fonds bij de Prix de 
Rome. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het 
Filmfonds werken samen in de Transmediaregeling. Het 
Fonds Podiumkunsten en het Fonds voor Cultuurpartici-
patie werken samen bij de talentontwikkeling van jonge 
urban kunstenaars. Het Letterfonds werkt samen met het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op het terrein van 
literaire games. Het Letterenfonds en het Fonds Podium-
kunsten werken samen aan een gezamenlijke regeling 
voor toneelschrijvers. Filmfonds en Mondriaan Fonds 
werken samen in De Verbeelding: films op het snijvlak 
van beeldende kunst en cinematografie, gemaakt in een 
samenwerking tussen kunstenaars en producenten. 
 De fondsen blijven verkennen waar verdere inter-
disciplinaire samenwerking mogelijk is, bijvoorbeeld op 
het gebied van cultuureducatie, zodat in aanvulling op 
de programma’s van het Fonds voor Cultuurparticipatie, 
disciplinebreed de aandacht voor cultuureducatie wordt 
versterkt.

Medewerkers van de fondsen overleggen geregeld 
op specifieke terreinen. Er is een structureel overleg 
van de directeuren over strategie en (beleids)ontwik-
keling. Juristen van de fondsen hebben geregeld 
overleg, bijvoorbeeld over de gedragscode en over de 
performance inzake bezwaren en beroepsprocedures. 
Controllers bespreken zaken die de financiën aangaan. 
ICT-medewerkers vervangen elkaar bij afwezigheid en 
wisselen informatie uit. Er is halfjaarlijks overleg van 
communicatiemedewerkers voor kennisdeling op gebied 
van communicatiebeleid, onder meer richting potentiële 
aanvragers. De vijf personeelsvertegenwoordigingen en 
de ene ondernemingsraad wisselen onderling kennis uit. 
Ten slotte is er de Werkgroep Onderzoek Fondsen die 
zich buigt over evaluaties en onderzoek, die samen met 
het ministerie van OCW optrekt. 

Op verzoek van de minister van OCW voeren de zes 
fondsen tussen 2014 en 2017 het programma The Art 
of Impact uit met als doel de relatie tussen kunst en 
de rest van de samenleving verder te verstevigen. Een 
werkgroep van medewerkers van alle fondsen heeft dit 
programma ontwikkeld in nauw overleg met het kunsten-
veld en vertegenwoordigers van andere maatschappelijke 
domeinen. Het programma sluit aan bij de kwesties die 
de komende tien jaar het maatschappelijk debat zullen 
domineren en concentreert zich daarom op de volgende 
vier maatschappelijke domeinen: leefbare wijk en stad; 
energie en klimaat; zorg, welzijn en life sciences; en 
(circulaire) economie. Ook bij de uitvoering van dit pro-
gramma zijn medewerkers van de fondsen betrokken. Na 
evaluatie zullen de positieve ervaringen en resultaten van 
dit programma, dat bij het schrijven van dit beleidsplan 
nog volop loopt, worden verwerkt in de praktijk van de 
fondsen.

De Akademie van Kunsten, die mede op initiatief van 
minister Bussemaker van OCW werd opgericht, is een 
onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. De Akademie van Kunsten werd 
in overleg met de fondsen ingesteld voor een periode 
van in ieder geval 3,5 jaar. Inmiddels vormen 35 kunste-
naars afkomstig uit de hele breedte van de kunsten de 
Akademie. Ze heeft tot doel de stem te vertolken van 
de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief 

de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen 
de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en 
tussen wetenschap en kunst. De Akademie van Kunsten 
is een plek geworden waar kunstenaars ideeën uitwisse-
len met vakgenoten uit andere kunstdisciplines en uit de 
wetenschap. 
 De KNAW heeft de intentie uitgesproken de 
Akademie van Kunsten ook in de toekomst voort te zet-
ten en met de cultuurfondsen te blijven overleggen hoe 
de Akademie zich verder ontwikkelt en hoe deze zich 
verhoudt tot de fondsen. 

De komende beleidsperiode zullen de fondsen extra aan-
dacht besteden aan culturele diversiteit. Zij respecteren 
de Code Culturele Diversiteit ook in hun eigen organisa-
tie. Ze kijken dus naar de samenstelling van het perso-
neel en van de adviseurs om ernaar te streven dat deze 
even geschakeerd is als de Nederlandse samenleving. 
Net als op andere terreinen zullen de fondsen ook bij de 
vraag hoe de diversiteit van medewerkers en adviseurs 
verder te bevorderen is, hun kennis en ervaring uitwis-
selen. Verder benadert ieder fonds culturele diversiteit op 
een manier die aansluit bij het betreffende veld.



28  

Bijlage: 
Begroting Nederlands Letterenfonds 2017-2020

begroting begroting begroting begroting Totaal

2017 2018 2019 2020 2017-2020

Baten

Directe opbrengsten  pm  pm  pm  pm  pm 

Basissubsidie OCW € 10.004.000 € 10.004.000 € 10.004.000 € 10.004.000 € 40.016.000 

OCWsubsidie HGIS  
Int. literaire manifestaties € 299.000 € 299.000 € 299.000 € 299.000 € 1.196.000 

OCWsubsidie  
Talentontwikkeling letteren € 168.000 € 168.000 € 168.000  - € 504.000 

Overige subsidies / bijdragen  pm  pm  pm  pm  pm 

Totaal baten € 10.471.000 € 10.471.000  € 10.471.000 € 10.303.000 € 41.716.000 

Lasten

Beheerslasten personeel € 1.220.000 € 1.220.000 € 1.220.000 € 1.220.000  € 4.880.000 

Beheerslasten materieel* € 571.000 € 571.000 € 571.000 € 571.000 € 2.284.000 

Activiteitenlasten personeel  
en materieel € 694.000 € 694.000 € 694.000 € 694.000 € 2.776.000 

Totaal apparaatslasten € 2.485.000 € 2.485.000 € 2.485.000 € 2.485.000 € 9.940.000 

Doel 1. Creatie € 4.307.000 € 4.307.000 € 4.307.000 € 4.307.000 € 17.228.000 

Doel 2. Productie € 272.000 € 272.000 € 272.000 € 272.000 € 1.088.000 

Doel 3. Internationalisering / 
Promotie / Zichtbaarheid 

€ 2.940.000 € 2.940.000 € 2.940.000 € 2.940.000 € 11.760.000 

Totaal activiteitenlasten € 7.519.000 € 7.519.000 € 7.519.000 € 7.519.000 € 30.076.000 

Lasten HGIS 
Int. literaire manifestaties

€ 299.000 € 299.000 € 299.000 € 299.000 € 1.196.000 

Lasten Talentontwikkeling  
letteren

€ 168.000 € 168.000 € 168.000  - € 504.000 

Totaal lasten € 10.471.000  € 10.471.000 € 10.471.000 € 10.303.000 € 41.716.000 



 

Colofon
 
Debutanten die in 2013 - 2015 een  
startersbeurs ontvingen.  
Foto: Walden Studios / Harm van den Berg.

Shut Up & Write met debutant Mano  
Bouzamour in Boekhandel Van Rossum. 
Foto: Nederlands Letterenfonds. 

Dichtbij. Kübra, student op het MBO in Tiel, 
leest op 10 december 2014 een gedicht dat 
de app DichtBij voor haar maakte.  
Beeld: John van der Wens & Mark Boog.

Dichter Micha Hamel bij de presentatie  
van Literatuur op het scherm 2014 in het  
Stedelijk Museum in Amsterdam.  
Foto: Nienke Doekes.
 
Genrespecialisten Barbara den Ouden 
(fictie en graphic novels; fictie i.s.m.  
Victor Schiferli), Agnes Vogt (KJB),  
Mireille Berman (non-fictie) en  
Thomas Möhlmann (poëzie) in gesprek  
met buitenlandse uitgevers in de stand  
van het Nederlands Letterenfonds op de  
Frankfurter Buchmesse 2015.  
Foto’s: Victor Schiferli / Nederlands  
Letterenfonds. 
 
High Impact, een tournee van zes  
Nederlandstalige schrijvers langs zes  
grote steden in Engeland. 
Foto: Nederlands Letterenfonds.

Dichters en publiek op het internationale 
Poetry International Festival 2015  
in Rotterdam. 
Foto’s: Tineke de Lange en Hans Tak / 
Poetry.
 
Workshop vertalen Engels onder leiding 
van vertalers Bindervoet & Henkes aan het 
Ichtus College in Dronten in 2013, het jaar 
waarin werd gestart met de pilot Vertalen  
in zicht. 
Foto’s: Laura Bakker.
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Postbus 16588
1001 RB  Amsterdam 

t +31 (0)20 520 73 00
f +31 (0)20 520 73 99 
post@letterenfonds.nl 
www.letterenfonds.nl

 Nederlands 
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dutch foundation 
for literature 
 
niederländische stiftung für literatur
fondation néerlandaise des lettres
fundación neerlandesa de letras
fondazione nederlandese per la letteratura
fundação neerlandesa de letras
nederlânsk letterenfûns 
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