Margriet Gersie nieuwe voorzitter Raad van twaalf
Vanaf 1 juli 2013 is Margriet Gersie de nieuwe voorzitter van de Raad van twaalf. Zij is
directeur-bestuurder van Kunstgebouw Zuid-Holland. Zij volgt Connie Verberne op, die vier
jaar voorzitter was. Secretaris blijft Frank van der Hulst, directeur-bestuurder van Kunst
Centraal Utrecht.
De veertien leden van de Raad van Twaalf werken allen op provinciaal niveau op het terrein
van kunsteducatie - en participatie. Het zijn in essentie intermediaire organisaties die zich,
vanuit de provinciale optiek, kenmerken door hun integrale, bovenlokale en innovatieve
benadering. De instellingen werken voor en met overheden, het onderwijs, de amateurkunst
en de professionele kunsten. Steeds meer vergroten zij het financiële en maatschappelijke
draagvlak voor hun werk door allianties met bedrijven en partners in zorg, welzijn en
toerisme.
In 2013 hebben zij met elkaar een geraamde omzet van ca. € 38 miljoen waarvan € 27
miljoen via subsidies van hun provincies. In totaal zijn zo’n 375 mensen via deze organisaties
werkzaam in de culturele sector.
Deze organisaties zijn nadrukkelijk betrokken bij de nieuwe landelijke regeling
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Deze regeling van het Fonds Cultuurparticipatie heeft een
totaal budget over vier jaar van ca. € 40 miljoen, voor 47 % daarvan hebben leden van de
Rv12 een cruciale rol in ontwikkeling en realisatie.
In de recente beleidsbrief “Cultuur beweegt” van de minister van OCW krijgt kunst en
cultuur weer een maatschappelijke waarde. Dat is mooi. De minister spreekt de
verantwoordelijkheid van de overheden voor het ondersteunen van die waarde nadrukkelijk
uit. De Raad van twaalf ondersteunt de wens van de minister om met provinciale en
gemeentelijke overheden een convenant af te sluiten waarin die wederzijdse
verantwoordelijkheid wordt uitgesproken. De intentie om dat convenant voor tien jaar af te
sluiten geeft aan dat ook OCW van mening is dat continuïteit in het beleid van belang is om
cultuureducatie met kwaliteit blijvend te realiseren.
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