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Inhoud

❑ Cultuur+Ondernemen

❑ Toekomstbestendige financieringsmix

❑ Liquiditeitsbegroting

❑ Noodsteun

❑ Cultuurleningen
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CULTUUR+ONDERNEMEN

DRIE PIJLERS

❑ Zakelijk Ontwikkelen

❑ Governance

❑ Financieren

ELK JAAR 1 GRATIS ORIËNTEREND GESPREK
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ZAKELIJK ONTWIKKELEN

ELK JAAR 1 GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

❑ Advies

❑ Mentoring
- Kunstpodia
- Zakelijk leiders
- Talentvolle jonge kunstenaars
- Kunstenaars met vluchtverleden

❑ Bijeenkomsten – Workshops - Trainingen
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Governance - Besturen

ELK JAAR 1 GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

❑ Governance Code Cultuur

❑ Zelfevaluatiescan

❑ Leergang voor toezichthouders

❑ Werving & Search
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FINANCIEREN

ELK JAAR 1 GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

❑ Digitale verdienmodellen

❑ Culturele Financieringswijzer

❑ Leenproducten
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Toekomstbestendige Financieringsmix

www.cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer

http://www.cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer
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Toekomstbestendige Financieringsmix
Geefgeld:
- Regionaal – provincie, gemeente – KunstLoc Brabant
- Sponsoren/donateurs
- Crowdfunding voordekunst

Risicodragend geld:
- Family, Friends & Fools
- Crowdfunding (niet voordekunst)
- Investeerders voor innovatie in de sector

Leengeld:
- Traditionele financiers: Lening of krediet
- Leverancierskrediet
- Qredits
- Fonds Kwadraat
- Cultuur + Ondernemen



Toekomstbestendige Financieringsmix

Financiering: onmogelijke horde?

Aanpak cruciaal:

Financieren = Vertrouwen = Mensenwerk!
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Toekomstbestendige Financieringsmix

1: zorg voor scherp inzicht in je bedrijf + maak een plan!

2: inventariseer financieringsmogelijkheden

3: communiceer plan met financiers

4: sluit passende financiering af 

(wees kritisch en durf te vragen)
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Liquiditeitsbegroting

Wat staat er op jouw rekening; 

* heb je nog genoeg in kas en voor hoe lang? 
* kun je alle ontvangsten en uitgaven verwerken in de aankomende 
periode?
* wat is dan het eindsaldo aan het eind van die periode?

Breng verschillende scenario’s in kaart zodat je ziet waar je nog kunt 
ingrijpen! 
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Nog aan te spreken Noodsteun (1)

• Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

o NOW 3.1 t/m 30 juni 2021:

✓ Omzetverlies minimaal 20%

✓ Vergoeding 80% loonkosten

• Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

o Aanvragen tot 30 april 2021

o Minimaal 30% omzetverlies als gevolg van Corona

o Minimaal EUR 1.500 en maximaal EUR 330.000

o Dekt 85% van de vaste lasten m.u.v. loonkosten

o Aparte regeling voor de evenementenbranche

• TOZO

o Inkomensondersteuning tot maximaal EUR 1.500

o Voor zelfstandig ondernemers, freelance, ZZP

o TOZO 3 tot 1 april 2021 -> TOZO 4 vanaf 1 april tot 1 oktober 2021
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Nog aan te spreken Noodsteun (2)

• Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
✓ Bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op 

te vangen. 

✓ De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren 

de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. 

✓ Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de 

participatiewet. 

✓ De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

• die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een 

onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,

• die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen 

betalen,

• waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.



Nog aan te spreken Noodsteun (3)

✓Uitstel van betaling Belastingdienst
T/m 1 juli 2021 bijzonder uitstel van betaling mogelijk.
Vanaf 1 oktober 2021 betalingsregeling: aflossing schuld in 36 mnd. 

✓Sociaal Pakket EUR 1,4 miljard
Ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk
Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk
Bestrijding jeugdwerkeloosheid
Aanpakken van armoede en schulden

Bbz-regeling (reguliere wettelijke regeling)
Bedrijfslening t.b.v. sanering schulden (lening max. EUR 203.000).
Belangrijk: levensvatbaarheidscriterium.
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Leenproducten Cultuur+Ondernemen

VIER LEENPRODUCTEN

❑ Cultuurlening – Brabantse Cultuurlening

❑ Cultuur Opstart Lening

❑ Cultuur Vermogen Lening

❑ Cultuur Lening Plus



Brabantse Cultuurlening

• Intake via KunstLoc Brabant

• Ieder denkbaar bestedingsdoel – behalve inzet personeel of kosten 
levensonderhoud

• Tot € 60.000,-

• Annuïtaire aflossing

• Looptijd gemiddeld 3 tot max 6 jaar

• Rente 1%
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Cultuur Opstart Lening

• Voor (overwegend) privaat gefinancierde culturele en creatieve organisaties

• Voor het opnieuw opstarten van producties, programma of activiteiten –
voortzetting van bestaande activiteiten

• Pré corona gezonde bedrijfsvoering

• Van € 10.000,- tot maximaal € 500.000,-

• Aflossingvrij - maximaal 3 jaar

• Rente 1%

18



Cultuur Vermogen Lening

• Voor culturele en creatieve organisaties en eenmanszaken / zelfstandigen

• Voor het op peil brengen van de eigen vermogen positie en het waarborgen van de 
continuïteit 

• Maximaal 50% van de gemiddelde omzet in de jaren 2017 t/m 2019

• Organisaties - van € 25.000,- tot € 500.000,-, looptijd maximaal 10 jaar

• Eenmanszaken/zelfstandigen – van € 10.000,- tot € 75.000,-, looptijd maximaal 5 
jaar

• Rente 1%
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Cultuur Lening Plus

• Voor culturele en creatieve organisaties en zelfstandige makers

• Voor het stimuleren van groei en innovatie door te experimenteren met nieuw werk, 
nieuwe werkvormen, nieuwe makers en nieuwe vormen van publieksbenadering

• Voor plannen met voldoende terugverdiencapaciteit

• Van € 60.000,- tot maximaal € 500.000,- per project

• Looptijd maximaal 5 jaar

• Rente 1%
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Hulp nodig?

- Kosteloos Oriëntatiegesprek:

www.cultuur-ondernemen.nl of theo@cultuur-ondernemen.nl

- Begeleidingstraject: 

advies@cultuur-ondernemen.nl

- Culturele Financieringswijzer:
www.cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer

about:blank
about:blank
about:blank
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Websites – relevante links

Kamer van Koophandel
www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel

Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-
financiele-regelingen

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/cash-voor-de-

cultuursector-in-

crisistijd/?utm_campaign=kvk_actualiteit_corona&utm_medium=social&utm_so

urce=linkedin&utm_content=&utm_term

about:blank
about:blank
about:blank
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Ook relevant
Belastingdienst
www.belastingdienst.nl/ondernemers

www.zzpnederland.nl

Cultuur + Ondernemen
https://www.cultuur-ondernemen.nl/europese-financiering-voor-de-culturele-en-

creatieve-sector

https://www.cultuur-ondernemen.nl/ervaringsverhaal/financieringstips-van-

fotograaf-misha-de-ridder

https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/adviestraject-digitale-

verdienmodellen-en-hybride-ondernemen
https://www.cultuur-ondernemen.nl/methoden-creatief-denken-omdenken
https://www.cultuur-ondernemen.nl/lenen-om-te-investeren

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/adviestraject-digitale-verdienmodellen-en-hybride-ondernemen
about:blank
https://www.cultuur-ondernemen.nl/lenen-om-te-investeren


Vragen? 
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