
 

 

 
 
Onderstaande notitie Buitenlandbeleid is in de ALV september 2016 door de leden 
aangenomen 
 
Buitenlandbeleid 
Voorwoord 
Bij het opstellen van bet beleidsplan is op 3 september 2014 een bijeenkomst georganiseerd in het M lab 
waarbij een aantal zaken met belangstellende leden zijn besproken, tegen het licht gehouden. 
Internationale betrekkingen was een van de onderwerpen. Wat opviel was dat veel leden de opmerking 
maakten 'wij horen er zo weinig van'. Waar is wat in de wereld te doen, welke onderwerpen komen daar 
langs en wat kan dat betekenen voor andere leden. Diezelfde woorden kwamen terug op de ALV van 7 
februari 2016. 
 
Het bestuur van de VPT spreekt zich uit in de lijn van het beleidsplan 2015-2017 
1. welke activiteiten waar zijn 
2. welke zijn van belang voor de VPT en haar leden 
3. moet er iemand namens de VPT participeren? 
4. of attenderen wij leden er op om te zien of ze er voldoende belang in zien om te gaan 
5. welke voorwaarden kunnen wij hanteren bij het verlenen van een financiële vergoeding. 

 
Beleidskader 
In het beleidsplan staat bij 2.5. Samenwerkingsprojecten Internationaal: 
'De VPT vormt in Nederland een belangrijke schakel voor leden naar het buitenland. Leden van de VPT 
werken in internationaal verband. Een aantal leden reist internationaal met voorstellingen, popconcerten 
en grote evenementen. Andere leden ontvangen groepen en bands uit binnen- en buitenland. Nederland 
speelt internationaal een belangrijke rol 
.Mondiaal is de VPT lid van OISTAT. OlSTAT is een internationaal netwerk van theatertechnici, architecten 
en vormgevers...'. 
 
Aan de basis hiervan ligt deels de VPT statuten: 
Artikel 2. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van:  
c. het stimuleren van contacten tussen de verschillende vakgebieden die binnen het ledenbestand van de 
Vereniging vertegenwoordigd zijn en tussen de Vereniging en derden - organisaties en personen die in 
Nederland en in het buitenland werkzaam zijn op het terrein van de vereniging of daarmee verwante 
terreinen;  
 
Wat is het buitenland? 
De VPT opereert in een internationale omgeving. Dat is logisch, want ook de leden van de VPT doen dat. 
Reizende technici komen met hun concerten en voorstellingen in het buitenland en technici die bij een 
podium werken ontvangen bands en voorstellingen uit de hele wereld. Veel van de bedrijven die lid zijn 
van de VPT, zijn internationaal actief.  
 
De VPT is onderdeel van een actief internationaal netwerk. Dat netwerk is onderverdeeld in de volgende 
beleidsterreinen: 
 
1. Mondiaal 
2. Europees 
3. Naaste buren 



 

 

 
Mondiaal is VPT lid van OISTAT, de enige internationale organisatie van theaterarchitecten, vormgevers 
en technici. Binnen OISTAT richt de VPT zich in de eerste plaats op kennisuitwisseling voor technici.  
Belangrijke activiteiten voor leden zijn: 

 Verspreiden van kennis door middel van publicaties,  

 Uitwisseling van kennis en contacten tijdens conferenties en congressen over de hele wereld. Er zijn 
conferenties over theaterarchitectuur, theatervormgeving en theatertechniek. De meeste van deze 
conferenties zijn voor de leden van de VPT gratis of met korting toegankelijk. 

 Verbeteren van communicatie door de uitgave van Digital Theatre Words. Met deze app kunnen 
technici heel gemakkelijk in vele talen termen vinden voor theatertechnische zaken. 

 OISTAT is een groot internationaal netwerk met leden in de meeste landen. Een technicus, architect 
of vormgever die op reis gaat, kan via OISTAT heel gemakkelijk lokaal contacten vinden met toegang 
tot theaters, concertzalen, popcentra e.d. 

 Leden van OISTAT organiseren ook overleggen over internationale normering. 

 Belangrijke bijeenkomsten van OISTAT zijn onder meer: World Stage Design (internationale expositie 
van theatervormgevers) en Scenofest (expositie van internationale opleidingen theatervormgeving). 

 
Europees is VPT betrokken bij een aantal initiatieven waaronder: 

 De ETTE, dit is een project over beroepscompetenties, veiligheid en wordt naast de VPT ook door 
OSAT uitgevoerd.  

 In de CEN (Europese normeringscommissie) is VPT lid van de werkgroep podiumtechniek. In de CEN 
worden veiligheidsnormen voor Europa vastgesteld. 

 De afgelopen jaren had de VPT een mobiliteitssubsidie; dit is geld uitsluitend voor reis- en 
verblijfskosten. Je moet van te voren een Europees contract ondertekenen, wat je gaat leren en hoe 
je die kennis In Nederland weer verspreidt Je mag niet reizen naar vergaderingen, het moet echt 
onderwijs zijn en minimaal 2 dagen duren. Daar hebben diverse VPT leden en medewerkers kennis 
vandaan gehaald. 

 
Met onze buurlanden hebben we een speciale band. Vanuit de kleine groep van Nederland, Duitsland en 
België ontstaan veel initiatieven die vervolgens Europees worden uitgerold. De buurlanden fungeren 
onderling ook als benchmark voor de mate waarin we meedoen aan nieuwe ontwikkelingen. 
 
Ontwikkelingsrichting buitenlandbeleid 
De afgelopen jaren, na de professionalisering van de VPT organisatie, zijn meerdere buitenland 
projecten/relaties opgestart. Ongeacht het succes van deze projecten is er een situatie ontstaan waarbij 
geen centrale beoordeling of heldere kennisdeling tot stand is gekomen. Besluiten waarom reizen 
gemaakt worden zijn voor de leden nu niet altijd transparant en open. Criteria zijn nu nauwelijks bekend, 
evenals argumentatie of dat er sprake is van schijn van belangenverstrengeling. In het verleden was er 
sprake van verschillende potjes die verschillend toegewezen waren (subsidies, OISTAT budget, etc.)  
Omdat het bestuur leden wil activeren en wil binden zal een eenduidig beleid voor alle buitenland 
activiteiten van kracht zijn.  
 
In het bestuur zullen de portefeuille houders buitenlandbeleid overleggen hoe we buitenland activiteiten 
verder vorm kunnen geven en hoe we leden nog meer dan nu kunnen laten profiteren van het 
internationale netwerk. Tegelijk willen we het netwerk ook kunnen inzetten om buitenlandse collega’s te 
laten profiteren van de Nederlandse kennis en ervaring. Verder willen we in het bestuur overleggen hoe 
we de bedrijven meer kunnen betrekken bij het buitenlandbeleid.  
Voorts willen we kijken hoe we e.e.a. kunnen vormgeven en faciliteren via de vernieuwde website. Het is 
de wens tot een enkel samenhangend buitenland programma te komen, waarbij de juiste VPT'er op de 
juiste plek terecht komt om effectiever en efficiënter met middelen om te kunnen gaan en tegelijktijdig 
de breedte van het programma zo groot mogelijk te laten worden. 
 
Participatie VPT leden buitenland 
Om alle leden de kans te geven te participeren geldt vanaf nu de volgende procedure: 



 

 

 het bestuur wijst op jaarbasis een budget aan- kan vanuit subsidie of binnen de eigen begroting van 
de VPT.  

 In principe kan elk VPT lid een budget aanvraag indienen bij het secretariaat. Het VPT lid is zelf 
verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als de financiële onderbouwing. Daarnaast waar nodig 
zal het bestuur ook leden vragen of zij namens de VPT een activiteit willen ondersteunen. 

 degene die gaat en een vergoeding ontvangt van de VPT of indirect vanuit de VPT zal promotie 
vooraf verzorgen, en verslag aanleveren van de activiteit en is bereikbaar voor vragen van andere 
leden, vooraf en achteraf. 

 de directeur legt voor elke reis aan het bestuur een onderbouwd schriftelijk voorstel voor over de 
activiteit en het belang daarvan, wie gaat en wat zijn de financiële consequenties voor de VPT. Het 
bestuur beslist hierover, dat wordt in verslagen van bestuursvergadering vastgelegd.  

 
De criteria waarop het bestuur budget toewijst zijn onder andere: 

 Inhoud en belang voor de VPT, samenhang programma in beleid en breedte. 

 Leeftijd (het bestuur wil graag jonge leden steunen) 

 Rol van de aanvrager binnen de VPT (deelnemer aan werkgroepen, vakspecialisme) 
 
Publicatiemiddelen buitenland: 

 Er komt op de website een hoofdstuk buitenlandactiviteiten en daarbij moeten de activiteiten waar 
de VPT in deelneemt in de agenda staan. Daarbij wordt ook vermeld wie gaat deelnemen, wat het 
doel is van die bijeenkomst en het doel van de afgevaardigde deelnemer in relatie met VPT-beleid. 

 In Zichtlijnen komt een vaste ruimte voor buitenlandactiviteiten. 
 
Contacten zusterorganisaties 
Het is daarnaast de wens van het bestuur om zelf actiever contact te onderhouden met zusterorganisaties 
in het buitenland. Daartoe zal de voorzitter van de VPT een actieve rol op zich nemen, ondersteund door 
portefeuillehouders en directie, om op gelijkwaardig niveau met zusterorganisaties banden op te bouwen. 
 
 

 


