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HET BELANG
Kunst en cultuur 
in Rotterdam

VOORWOORD
Hieronder treft u een bericht van het Directeurenoverleg van 
Rotterdamse kunstinstellingen: het informele overleg van de 
directies van meer dan vijftig Rotterdamse kunstinstellingen. 

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen willen wij 
de Rotterdamse bestuurders, beleidsmakers en burgers graag 
deelgenoot maken van onze gedachten over de betekenis van 
kunst en cultuur voor onze stad. Dit pamflet gaat niet over wat 
de stad voor ons als culturele sector zou moeten doen, het gaat 
over wat wij als culturele sector voor de stad kunnen betekenen. 

Wat ons betreft vormt dit pamflet het begin van een dialoog. 
Wij verwelkomen daarom alle soorten reacties van lezers van 
dit bericht. Omgekeerd kunt u ook de nodige initiatieven van 
ons verwachten om met u en de stad in contact te treden. Dit 
pamflet is een eerste aanzet daartoe. 

Directeurenoverleg van Rotterdamse kunstinstellingen
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Kunst en cultuur in Rotterdam. 

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in het DNA van de stad. Waar 
de stad investeert in cultuur, daar versterkt cultuur de stedelijke economie. 
Denk aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, een impuls 
voor de werkgelegenheid en een beter (internationaal) imago van de stad 
dankzij cultuur. Maar ook de sociale cohesie en het Rotterdamse onderwijs 
profiteren mee. Kunst en cultuur hebben een positief effect op alle beleids-
thema’s van Rotterdam. 

Rotterdammers zijn trots op hun stad. De verbeeldingskracht die ten grond-
slag ligt aan alle vormen van cultuur maakt de stad nóg rijker. De stad 
wordt aantrekkelijker voor bewoners en interessanter voor bezoekers; een 
uitwisseling waar iedereen baat bij heeft. Kunst en cultuur zijn verweven 
met de Rotterdamse samenleving en hebben een breed maatschappelijk 
effect. Van oudsher is Rotterdam een havenstad met internationale banden. 
Wij willen die geschiedenis aangrijpen om vooruit te kijken, onszelf te 
blijven ontwikkelen in relatie tot de wereld om ons heen.

Het is tijd voor een nieuwe structurele visie. We denken niet in subsidies, 
maar in gezamenlijke investeringen die zich soms heel direct en concreet 
terugbetalen: zoals in de vorm van bestedingen van bezoekers aan de 
stad. Sommige investeringen leveren op langere termijn rendement op. 
Hoe dan ook, altijd is het effect van de investeringen terug te voeren op 
de binding met Rotterdam en het trots zijn op de stad. Laat Rotterdam de 
oude en nieuwe clichés waarmaken. Rotterdam heeft lef en loopt voorop; 
Rotterdam is stoer en dwars. De cultuurpartners herkennen zich in dat 
imago en brengen het graag in praktijk. 
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Wat doen kunst en cultuur met je? 

Kennismaken met kunst en cultuur zorgt voor persoonlijke ontwikkeling 
en sociale binding. Grenzen verkennen, buiten de kaders denken, op het 
verkeerde been worden gezet: kunst en cultuur dagen je uit. Het kritische, 
creatieve en innovatieve denkvermogen van inwoners van de stad wordt 
aangescherpt door kunst en cultuur. Dat zijn belangrijke competenties op 
de hedendaagse arbeidsmarkt. Ook daarom moeten veel meer Rotterdam-
mers met kunst en cultuur in aanraking worden gebracht. 

Onderschat daarbij het belang van talentontwikkeling niet: dit is essentieel 
voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen van kinderen en jongeren. In Rotterdam  
moet iedereen de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Wie door-
breekt, vormt een rolmodel voor andere Rotterdammers; dit stimuleert de 
trots van Rotterdammers op hun stad. Kunst en cultuur zijn het cement 
van Rotterdam. Voed deze basis en geef het ruimte om te groeien.

Culturele activiteiten brengt mensen bij elkaar om te delen wat mooi,  
goed of interessant is. De culturele instellingen investeren zo in sociale  
betrokkenheid tussen verschillende mensen, tussen mensen en organi-
saties en tussen mensen en de stad. Door te participeren in kunst- en 
cultuurprogramma’s voelen bewoners zich eigenaar van hun wijk en stad. 
Grijp dit aan om de programma’s te laten wortelen in de samenleving. 

Verbondenheid is het sleutelwoord. Door de complexe bevolkingssamen-
stelling met relatief veel jongeren en nieuwkomers is dat in Rotterdam 
geen vanzelfsprekend gegeven. Cultureel erfgoed slaat bruggen tussen 
vroeger en nu en zorgt voor een gedeeld verleden. De combinatie van een 
levendig cultureel klimaat en een grote diversiteit zorgt voor een grootste-
delijke uitstraling die de stad aantrekkelijk maakt om in te wonen. 

Kansen

 Stimuleer cultuureducatie 
en laat jongeren ermee in 
aanraking komen.

 Investeer in de hele  
piramide - geen top  
zonder brede basis.

 Wijs inwoners op wat 
kunst en cultuur te  
bieden heeft. 

 Sluit als stad en als cultu-
rele instelling aan bij de 
oude en nieuwe geschie-
denis. Laat mensen die 
geschiedenissen delen.

 Eis van culturele instellin-
gen dat ze zich blijven(d) 
inzetten voor verbintenis-
sen tussen stadsbewoners, 
en tussen bezoekers en 
bewoners.

 Laat een deel van de 
bevolking als aanjager 
fungeren om de culturele 
binding tot stand  
te brengen. 

 Ontvang studenten van 
alle niveaus in Rotterdam. 
Dit laat het cultuuraanbod  
groeien en vergroot de 
binding met de stad.
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Waarom levert de investering in  
kunst en cultuur meer op dan het kost? 

Werkgelegenheid is de belangrijkste motor van de stedelijke economie. 
Het aantrekken en stimuleren van bedrijvigheid is een belangrijke opgave 
voor de stad. Behalve dat kunst en cultuur zelf werkgelegenheid opleve-
ren, creëren ze een goed vestigingsklimaat. Bedrijven vestigen zich bij 
voorkeur in een stad met een breed en divers cultureel aanbod. Kweek 
vruchtbare grond voor de nieuwe economieën. 

Kunst en cultuur dragen bij aan de kenniseconomie en creëren kansen 
voor Rotterdam als creatieve en innovatieve stad, met bloeiende nieuwe 
sectoren zoals media, entertainment, vormgeving, architectuur, computer-
games, mode, reclame en design. Kunst en cultuur stimuleren economische 
activiteiten en gebiedsontwikkeling; dit heeft zich in Rotterdam al vaker 
bewezen. Kunst en cultuur verhogen de welvaart en het welbevinden in 
de stad en geven de stad smoel. Verzilver de kansen die er liggen, door 
jong ondernemerstalent en creatieve innovatoren te stimuleren en deze te 
profileren als meerwaarde voor Rotterdam. 

Hoe meer culturele voorzieningen, hoe meer hoogopgeleide inwoners. 
Mensen wonen liever in een stad waar cultureel wat te kiezen valt; of ze 
er nu gebruik van maken of niet. Rotterdam heeft een grote universiteit 
en omvangrijk hbo- en mbo-onderwijs. Breng de werkgelegenheid en het 
culturele aanbod op peil om deze goed opgeleide mensen aan de stad te 
kunnen binden. 

Kunst en cultuur zijn bepalend voor het imago van de stad. De belangrijkste  
reden voor (internationale) toeristen om naar Rotterdam te komen is cultuur; 
essentieel voor citymarketing. Rotterdam heeft ijzersterke merken die de 
economie een impuls geven. Help ze om volledig tot bloei te komen en  
versterk daarmee de economische fundering van de stad. Laat de interna-
tionale aantrekkingskracht van het culturele aanbod voor zich spreken, 
nodig uit tot (internationale) samenwerking en voed de ambities op het 
vlak van uitwisseling.  

Kansen
 

Investeer in kunst en cul-
tuur. Maak gebruik van de 
kansen voor de stad. Zie 
kunst en cultuur als instru-
ment voor verbetering van 
stedelijke economie, vesti-
gingsbeleid, onderwijs en 
sociale cohesie.

 Investeer in netwerken 
tussen bedrijfsleven,  
cultuur en bestuur.

 Bied culturele instellingen 
ruimte voor innovatie en 
experiment. Ook zonder 
zakken extra geld kan er 
veel resultaat worden  
geboekt. Geef cultuur 
vooral ruimte en tijd.

 Breng wet- en regelgeving 
voor culturele evenemen-
ten terug tot een verant-
woord minimum.

 Wijs ‘oliemannetjes’ aan 
binnen de gemeente die 
cultureel ondernemers 
door het woud van pro-
cedures en regels helpen. 
Verbind de juiste mensen 
en informatie aan elkaar.

 Stimuleer culturele bedrij-
vigheid door ruimte voor 
(zelfstandige) culturele 
ondernemers aan te bie-
den tegen marktconforme 
tarieven, in plaats van de 
huidige kostendekkende 
tarieven.

 Zie de belangrijke kennis-
instellingen (onderwijs) 
en culturele instellingen 
als interessante propo-
sitie voor Rotterdam. 
Betrek deze instellingen 
(als consortium) dan ook 
actief als vaste partner in 
het acquisitiebeleid voor 
evenementen.

 Nodig uit tot internationale 
uitwisseling van kennis 
en aanbod en versterk 
hiermee het profiel van 
de stad. 
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Arminius
Bibliotheek Rotterdam
Boijmans van Beuningen
Centrale Discotheek
Centrum Beeldende Kunst
Chabotmuseum 
Codarts 
Conny Janssen Danst
Dansateliers 
De Doelen
Digital Playground 
Ducos/Rotterdam Unlimited
Epitome
EUR 
Europlus Songfestival 
Grounds 
Havenmuseum
HipHopHuis
IABR
IFFR
Jazz International
Jazzpodium Bird
Jeugdtheater Hofplein
Kunsthal
LantarenVenster 
Luxor Theater
Maas
Maritiem Museum Rotterdam
Metropolis Festival 
Motel Mozaïque
Museum Rotterdam 
Music Matters
Natuurhistorisch
Nederlands Fotomuseum
Passionate Bulkboek
Poetry International 
Princes Christina Concours
Ro Theater
Rotterdam Festivals 
Rotterdam Marketing 
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Rotterdams Wijktheater
Rotterdams Wijktheater 
Rotterdamse Schouwburg
SBAW/Cultuurscouts
Scapino Ballet
Showroom MAMA
Sinfonia Rotterdam 
SKAR
SKVR
Stadsarchief 
Theater Zuidplein
Theaternetwerk Rotterdam 
V2
Villa Zebra
Willem de Kooning 
Witte de With
WORM
* Niet lid, maar ondersteunend zijn:
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Dienst Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam 
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