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De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (rrkc) 
adviseert ten behoeve van een rijk en divers kunst-  

en cultuurklimaat in Rotterdam. Kunst en cultuur maken 
Rotterdam tot een aantrekkelijke stad en behoort zonder 
twijfel tot het dna van deze stad. Rotterdam heeft mede 
door zijn rijke culturele leven een grote aantrekkingskracht 
op nieuwe en trouwe bewoners, eigenwijze jongeren,  
vernieuwende kunstenaars, slimme ondernemers, grote 
bedrijven, nieuwsgierige studenten en een groeiende  
stroom toeristen. 
 De forse bezuinigingen op cultuur, onderwijs, zorg en  
ruimtelijke ordening ten spijt willen Rotterdammers dat  
hun stad aantrekkelijk is en blijft. Rotterdammers werken 
daarom intensief aan hun stad. Ook vele kunstenaars,  
ontwerpers, cultureel ondernemers, dansgezelschappen, 
schrijvers, architecten, gamesontwikkelaars, muzikanten  
of filmhuizen, erfgoedinstellingen, cultuurscouts en  
-educatoren dragen bij aan deze stad. Aan de binnenstad  
én de wijken. Ook zij, en misschien wel juist zij, maken de 
stad tot een fijne plek om te wonen, werken en recreëren.

Aantrekkingskracht van cultuur

Ook het college van burgemeesters en wethouders zet  
zich in voor een aantrekkelijke stad. Ondanks grote  
bezuinigingen probeert het college om hoogopgeleide 
bewoners in de stad te houden met mooie appartementen, 
om internationale studenten naar Rotterdam te halen  
met een city campus en studentenhuisvesting, om grote 
internationale bedrijven op Rotterdamse bodem te krijgen 
en de Rotterdamse haven internationaal te promoten.  
Toch blijft het opvallend stil in het stadhuis over de grote 
aantrekkingskracht van cultuur op deze zelfde bewoners, 
studenten, ondernemers en bezoekers.  
 De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt dit 
onterecht. Kunst maakt de stad niet alleen aantrekkelijk 
voor kunstliefhebbers. Kunst en cultuur zijn meer dan  
een randvoorwaarde voor toeristen, studenten, nieuwe 
bewoners, ondernemers en investeerders om naar Rotter -
dam te komen. En in deze opvatting staat de Raad niet 
alleen. De voorzitter van vno-ncw Rotterdam hield dit 
najaar ook een stevig pleidooi voor investeringen in  
cultuur en creatieve industrie, zodat Rotterdam aan-
trekkelijker wordt voor bedrijven.1 

Aanjager van innovatie

Rotterdamse kunstenaars en culturele organisaties dragen 
bij aan oplossingen voor grotere maatschappelijke en stede-
lijke opgaven. Zeker in tijden van bezuinigingen in zorg, 
welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkeling moeten over-
heid, non-profit instellingen en bedrijven grote vraagstuk-
ken steeds creatiever op lossen. Professionals uit de creatieve 
sector kunnen nog veel vaker, zoals in het verleden veel-
vuldig gebeurde, aanjagers van stedelijke innovatie zijn.  
Dat is hard nodig in een relatief arme stad die met stevige 
inkrimpingen te maken heeft in de domeinen waarin  
de overheid van oudsher een grote rol speelde. Grote  
bedrijven als Unilever met zijn innovation hub, maar ook 
zorg instellingen als Pameijer of het Oogziekenhuis Rotter-
dam zijn hier al langer mee aan de slag. Nu de stad nog.
 Na vele jaren van sterk cultuurbeleid en stimuleringspro-
gramma’s heeft Rotterdam een goede en volwaardige cultu-
rele infrastructuur opgebouwd. Maar in de sector is fors 
gesnoeid en de gevolgen daarvan zijn slechts pas ten dele te 
overzien. Ondanks de grote impact van deze ontwikkelingen 
constateert de Raad dat de Rotterdamse cultuursector, ook, 
eigenwijs en veerkrachtig is. We genieten in Rotterdam nog 
steeds van mooie tentoonstellingen. Gevestigde en nieuwe 
talenten maken nog altijd schitterende voorstellingen.  
De stad staat nog steeds open voor experiment. En cultuur-
educatie verruimt nog dagelijks de blik van veel kinderen. 

Bestuur en cultuur

De gemeente mag dit niet als vanzelfsprekend zien, maar 
dient cultuur als belangrijke asset voor de stad te koesteren. 
Daarom werkt de Raad in de periode 2013-2016 aan nog 
meer draagkracht voor Rotterdamse kunst en cultuur. Zodat 
de belangrijke bijdrage van kunst en cultuur aan een aan-
trekkelijke en ook diverse en innovatieve stad wordt erkend. 
Door alle Rotterdammers, en zeker ook door politiek en 
bestuur. De Raad constateert momenteel een weinig con-
structieve wisselwerking tussen culturele instellingen, 
bestuur en politiek. Politiek en bestuur zetten de culturele 
sector te weinig of te eenzijdig in en de waarde wordt in het 
slechtste geval zelfs niet of nauwelijks erkend.

1. 

Naar een stad die cultuur koestert

1 Investeer in cultuur en de stad vaart wel, Algemeen Dagblad, 
14 september 2013
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 Daarom stimuleert de Raad het dat kunst en cultuur in 
Rotterdam zo divers, artistiek hoogwaardig en ondernemend 
mogelijk is. Dat kunstenaars, culturele instellingen, creatieve 
industrie, overheden en bedrijven optimaal samenwerken. 
Dat cultuur een groot en divers publiek bereikt en de bin-
nenstad én de wijken verlevendigt. Dat kleine culturele initi-
atieven een kans krijgen en topinstellingen internationaler 
werken, en dat kunst op een voetstuk geplaatst wordt, een 
beter podium krijgt of benut wordt voor grootstedelijke 
ambities.
 Bezuinigingen, dalende koopkracht, afnemende sponsor-
inkomsten en verminderde geefbereidheid trekken een 
forse wissel op de cultuursector. Daarom verdient de cultu-
rele sector ook een stevig (internationaal) cultuurbeleid. 
Ook daar adviseert de Raad over. Dit werkprogramma is 
daartoe een aanzet.  

Werkprogramma 2013-2016 

Samenwerking 
Om zijn adviesfunctie en overige activiteiten te kunnen uit-
voeren, heeft de Raad zijn werkwijze aangepast. De Raad en 
het ondersteunende bureau zijn kleiner geworden. Dit is 
een rechtstreeks gevolg van bezuinigingen, maar de werk-
wijze die daaruit voortvloeit, past wel degelijk bij de dynami-
sche en diverse omgeving waarin de Raad functioneert.  
De Raad bestaat uit negen vaste leden, inclusief voorzitter, 
en een adviseur uit partnerstad Antwerpen. Voor de uit-
voering van zijn werk heeft de Raad een ondersteunend 
Bureau. jongrrkc, de jongerenraad van de rrkc, vult de 
Raad aan in adviserend en uitvoerend werk en ontwikkelt 
daarnaast een eigen agenda. De Raad is daarmee flexibel en 
werkt per advies samen met inhoudelijk experts en partners 
in de stad en daarbuiten, cultuurfondsen en overheden. 

 
Zichtbaarheid 

De Raad dient zichtbaar te zijn, zowel fysiek in de stad als 
met regelmatige uitingen en in informatievoorziening.  
De Raad heeft daartoe onder andere een nieuwe, meer 
informatieve website ontwikkeld. Ook introduceert de Raad 
vanaf 2014 een spreekuur, zodat instellingen en partners 
eenvoudig en laagdrempelig informatie en kennis kunnen 
uitwisselen. De Raad werkt bovendien steeds vaker samen 
met experts, andere fondsen en overheden bij expert-
meetings en debatten. Tot slot produceert de Raad waarde-
volle en relevante informatie voor en over de sector, om 
beter inzicht te geven in de dynamiek tussen ontwikkelingen 
in en buiten de sector.

Leeswijzer

Trends en kansen
De bezuinigingen op kunst en cultuur zijn omvang-
rijk en laten hun sporen na. Welke sporen dat zijn, 
hoe diep en blijvend die zijn en waar ze getrokken 
zijn, is nog niet duidelijk vast te stellen. De Raad 
neemt deze gevolgen uiterst serieus en beschrijft 
deze in hoofdstuk 2 in samenhang met andere grote 
maatschappelijke, technologische en culturele 
trends en ontwikkelingen.

Cultuurplanadvies
Het belangrijkste advies van de Raad blijft het vier-
jaarlijkse Cultuurplanadvies. Hierin komen alle  
ontwikkelingen, knelpunten, behoeftes en thema’s 
uit alle verschillende kunstdisciplines samen. Het 
Cultuurplanadvies staat daarmee aan de basis van  
het Rotterdamse cultuurbeleid. In de aanloop naar 
het volgende Cultuurplan 2017-2020 kijkt de Raad 
wederom kritisch naar de Cultuurplanprocedure.  
In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de Raad onder 
andere het hoor- en wederhoorprincipe, de toe-
gankelijkheid voor nieuwe spelers en burger-
participatie onderzoekt en de sectoranalyse  
uitbreidt en intensiveert. 

Adviesagenda 
Het Cultuurplanadvies en de sectoranalyses zijn 
terugkerende adviezen van de Raad. De Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur adviseert ook gevraagd 
en ongevraagd over onderwerpen die volgens de 
Raad en de sector belangrijk zijn voor een goed, rijk 
en divers cultureel klimaat in Rotterdam. De in 
hoofdstuk 2 geschetste ontwikkelingen in en voor de 
culturele sector vormen het kader voor het advies-
programma van de Raad in de periode 2013-2016, 
dat beschreven wordt in hoofdstuk 4.

Versterken en verbinden 
Raad heeft zich naast de adviserende taak vanaf 2005 
ingezet voor kwaliteitszorg in de culturele sector. 
Vanaf 2013 is de financiering voor deze kwaliteits-
zorg weggevallen. De Raad vindt die taak echter nog 
steeds belangrijk en instellingen verwachten nog 
steeds dat de Raad hierin actief is. In hoofdstuk 5 
zijn de activiteiten opgenomen die de Raad uitvoert 
voor versterking van de sector en verbinding met 
andere partijen en netwerken. 
 Ook voor de debatfunctie van de Raad is sinds 
2013 geen budget beschikbaar. Toch vindt de Raad 
discussie en debat over kunst, cultuur en de stad zeer 
waardevol, vooral in een tijd waarin kunst en cultuur 
weer draagkracht en een positie op de politieke en 
bestuurlijke agenda lijken te moeten veroveren. 
Daarom initieert de Raad debatten voortaan in 
samenwerking met culturele instellingen, kennis-
centra, fondsen en adviesraden en voert ze uit met 
bestaande (debat)organisaties in de stad. Hierover 
meer in hoofdstuk 5. 
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Zomaar een paar ontwikkelingen die men signaleert. 
Ontwikkelingen van verschillende grootheden en van 

korte of langere duur. Met grote en soms uiteindelijk hele-
maal niet zulke grote gevolgen. Feit is dat onze samenleving 
verandert. Rotterdam zit daarbij in de voorhoede, mede 
door de relatief jonge bevolking. Dat is van invloed op de 
stedelijke samenleving, inclusief de Rotterdamse kunst- en 
cultuursector.
 De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet het  
als zijn taak om de ontwikkelingen die kunst en cultuur en 
de stad beïnvloeden, te signaleren en de kansen van deze 
ontwikkelingen te onderzoeken. Zeker omdat de overheid 
steeds meer terugtreedt, ontwikkelingen niet meer duidt en 
knelpunten niet meer per definitie probeert op te lossen. 
Dit vormt een sterk contrast met het Rotterdam van eerdere 
decennia, waar de overheid van oudsher zo’n grote rol in 
kunst en cultuur speelde. Dat is nog niet zo eenvoudig, want 
ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op en 
gaan naadloos in elkaar over. Ze zijn soms moeilijk te inter-
preteren en al snel weer passé. Juist hier ligt de crux. De 
Raad wil hypes onderscheiden van daadwerkelijke verande-
ring. Ontwikkelingen die voor de sector belangrijk zijn filte-
ren van ruis, en ontwikkelingen in de kunsten vertalen naar 
maatschappelijke vraagstukken. 
 Dit hoofdstuk scant deze ontwikkelingen, die relevant zijn 
voor de kunst- en cultuursector. Ze vormen het kader voor 
de adviesagenda van de Raad. 

Van groot naar klein maar krachtig 

Rotterdam heeft de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in 
kunst en cultuur. Investeringen in de Rotterdamse Schouw-
burg, in de uitbreiding van Museum Boijmans van Beunin-
gen, in de bouw van LantarenVenster, in de Kunsthal en in 
grote festivals hebben gezorgd voor een redelijk complete 
culturele infrastructuur. Ten tijde van deze grote investerin-
gen leek het motto welhaast: groot is goed. Het stadsbestuur 
is dan ook lange tijd een grote en zeer actieve kwartiermaker 
in kunst en cultuur geweest. 

 De laatste jaren ontstaan er in de stad opvallend veel  
culturele initiatieven buiten de invloedssfeer van de over-
heid. Kleinschalige en specialistische festivals, multi-
disciplinaire initiatieven, huiskamertheaters, kunstroutes, 
leeszalen, muziek- en dancefeesten en amateurkunstvereni-
gingen verrijken het Rotterdamse culturele klimaat. Deze 
initi atieven zijn vaak particulier en kleinschalig, en de 
organi satoren worden vaak de smaakmakers van Rotterdam.  
In dit particuliere domein vindt ook veel experiment  
plaats. Er ontstaan ‘laboratoria’ waar onderzoek en  
experiment centraal staan en waar kunst, cultuur en  
lifestyle hand in hand gaan. 
 De Raad is enthousiast over deze dynamiek en vindt dat  
de stad deze initiatieven moet koesteren. Niet alleen gaan  
de vaak nieuwe organisaties heel bewust de relatie met de  
wijk aan en weten ze in relatief korte tijd bijzondere culturele 
pareltjes te creëren, ook inspireren ze de geïnstitutionali-
seerde cultuurwereld. Meestal zijn de initiatieven van tijde-
lijke aard; soms hebben ze een langere adem of worden  
opgenomen in het Cultuurplan. De meeste kennen zo’n 
eigen dynamiek dat ze geen aansluiting zoekden bij bestaande 
vormen van overheidsondersteuning. Deze kleine pareltjes 
kunnen, bijvoorbeeld door sociale media, opgepikt worden 
en daarmee ineens heel groot en internationaal worden.  
Ze zijn veelal vooral gebaat bij soepele regelgeving voor  
(tijdelijke) huisvesting, vergunningen en geluidsoverlast. 

Binnen en buiten de binnenstad 
 
In Rotterdam gaan cultuurbeleid en ruimtelijk beleid van 
oudsher vaak hand in hand. Kunst en ruimtelijke ontwikke-
ling versterken elkaar. Zo heeft cultuur een belangrijke  
rol gespeeld bij de ontwikkeling van Kop van Zuid, maar  
zou er ook geen Nieuwe Luxor, lp2, LantarenVenster of 
Nederlands Foto Museum op de Wilhelminapier zijn zonder 
Erasmusbrug. Cultuur heeft een belangrijke bijdrage  
geleverd aan de ontwikkeling van Katendrecht, en Theater 
Walhalla, en de culturele festivals op Katendrecht profiteren 
op hun beurt weer van de Rijn havenbrug. 

2. 

Trends en kansen: 
aanloop naar een nieuwe visie

Rotterdam verjongt. Kunst en cultuur speelt zich steeds meer af in de digitale wereld. Forse bezuinigingen op cultuur. Vervagende  
grenzen in een internationale wereld. Mediahypes in een mediawerkelijkheid. De democratie staat onder druk. We hebben met zijn allen 
‘steeds minder tijd’. Aanhoudende economische crisis. Rotterdam ontwikkelt een culturele middenklasse. Onze samenleving is hybride. 
Kunst op je mobiel, en in je broekzak. Studenten zijn de toekomst. Iedereen is cultuurproducent. 
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 De gemeente zet op dit moment sterk in op de verleven-
diging van de binnenstad, een van de criteria voor het Cul-
tuurplan 2013-2016. De Raad vindt een aantrekkelijke bin-
nenstad ook zeer belangrijk voor de nationale en internatio-
nale uitstraling van de stad naar bewoners, toekomstige 
bewoners en bedrijven. Een binnenstad met een rijk en 
divers aanbod aan kunst en cultuur versterkt de concurren-
tiepositie van Rotterdam als woon-, werk- en cultuurstad.
 Tegelijkertijd ontstaan er veel nieuwe culturele initiatie-
ven buiten de binnenstad. De gemeente heeft eerder veel 
geïnvesteerd in kunst en cultuur in de wijken en die investe-
ringen lijken hun vruchten nu af te werpen. Ook het parti-
culier initiatief bloeit. Neem Rotterdam-Zuid: naast vele 
kunstenaarsinitiatieven in oud-Charlois ontstaan er in de 
Afrikaanderwijk regelmatig grotere en kleinere culturele ini-
tiatieven waarin samen wordt gewerkt met wijkondernemers. 
In Rotterdam-Noord en Kralingen en op het Noordereiland 
zijn er de kunstroutes. Raaf haalt jongeren naar de Rijnha-
ven. In de oude stadshavens creëert Joep van Lieshout zijn 
avl Mundo. En we varen naar Heijplaat voor de Onderzee-
bootloods en het rdm-terrein. 
 De Raad constateert dat kunst en cultuur zich graag in de 
binnenstad nestelen, maar evenzogoed in de andere wijken 
van de stad. Simpelweg omdat zich daar een andere doel-
groep bevindt, de faciliteiten eenvoudiger beschikbaar zijn 
of de locatie zich er beter voor leent. De Raad vindt dan ook 
dat Rotterdam terecht energie steekt in een aantrekkelijke 
binnenstad, maar meent dat de stad de dynamiek in de 
andere wijken niet uit het oog mag verliezen en dient te 
waarderen met soepeler regelgeving of het beschikbaar stel-
len van faciliteiten.

Ambacht, ondernemerschap en  
creatieve industrie 

 
De Nederlandse overheid heeft de creatieve industrie tot 
een van de topsectoren van de Nederlandse economie 
benoemd.2 De creatieve sectoren zoals media, entertainment, 
mode, e-cultuur, gaming, webdesign, vormgeving of architec-
tuur zijn volgens de overheid aanjagers van innovatie in 
andere sectoren. In Rotterdam zijn tal van architecten, ste-
denbouwkundigen, ontwerpers, evenementenproducenten, 
schrijvers en gameontwikkelaars actief. Het Nieuwe Instituut 
is hier gevestigd, maar ook andere (landelijke) instellingen 
als Archiprix, iabr, Europan, V2_ en het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie. Daarnaast is er een goede lokale infra-
structuur met air, Museum Boijmans van Beuningen, de 
Designprijs Rotterdam, het Designplatform Rotterdam en 
bedrijven op het vlak van gaming en media. Tot de ophef-
fing van het Filmfonds en het afbouwen van de Rotterdam 
Media Commission stond Rotterdam bekend als mediastad. 
 Tegelijkertijd keert in Rotterdam op verschillende plek-
ken de waardering voor het ambacht en de maakindustrie 
terug. Jonge consumenten worden steeds vaker zelf produ-
cent van cultuur en lifestyle, gesteund door technologische 
ontwikkelingen als de 3d-printer en de grotere program-
meervaardigheid van de jonge generatie. In projecten als 
dna Charlois wordt het traditionele ambacht juist gecombi-
neerd met community arts en ondernemerschap. De Raad ziet 
dus dat de maakindustrie nog steeds in het dna van Rotter-
dam zit, maar zich in uiteenlopende vormen manifesteert.

 In deze stad van ondernemers zijn de kunstenaars en 
kunstinstellingen ondernemend. Dat ondernemerschap gaat 
verder dan het verwerven van extra middelen uit de markt: 
het gaat wezenlijk om innovatie, om het blijven nemen van 
risico’s als onderdeel van de artistieke praktijk. 
 Zowel deze nieuwe generatie ‘makers’ als de van oudsher 
sterk in de stad vertegenwoordigde architecten en ontwer-
pers weten, ondanks de economische crisis, opvallend vaak 
de samenwerking te vinden met spelers uit bijvoorbeeld 
zorg, veiligheid, energie en onderwijs. Zij bedenken samen 
creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als 
de vergrijzing, de verstedelijking en de milieuproblematiek.3 
Zo realiseert de gemeente samen met de Urbanisten het 
Waterplein Benthemplein als oplossing voor wateroverlast, 
en hielp zus (Zones Urbain Sensibles) het Schieblock te 
transformeren tot het creatieve cluster dat het nu is. Daar-
naast zijn er nog volop andere opvallende initiatieven op het 
snijvlak van ondernemerschap, creatieve industrie en maat-
schappelijke zorg, zoals Granny’s Finest, Humanitas samen 
met rcth, Rotterdam Vakmanstad, Belvédère Verhalenhuis 
of het Wijkwaardenhuis.
 Toch komt de potentie van de creatieve industrie niet 
optimaal tot haar recht. Ondanks alle stimuleringsmaatrege-
len van het Rijk en het Stimuleringsfonds Creatieve Indus-
trie groeit het aantal arbeidsplaatsen in de creatieve indus-
trie in Rotterdam minimaal. De rrkc constateert dat de aan-
wezige kwaliteiten, ambities en vernieuwende visies van crea-
tieve makers onvoldoende worden geschraagd door het 
beleid van de stad. Vooral in Rotterdam zijn er kansen te 
over om cultuur aan industrie, wetenschap en maatschappij 
te verbinden. Van de zogeheten topsectoren kennen er 
meerdere een basis in deze stad, en Rotterdam staat voor 
opgaven waarvoor de creatieve industrie oplossingen kan 
aandragen. 
 Waar Rotterdam zich geprofileerd heeft als architectuur-
stad, wordt de stad nu voorbijgestreefd door bijvoorbeeld 
Den Haag; de audiovisuele sector en ook de game-industrie 
zijn stevig geworteld in Utrecht, Hilversum en Amsterdam; 
Eindhoven claimt design. Maar het profiel en de potenties 
voor Rotterdam zijn onduidelijk. 

Vraag en aanbod veranderen
 
Onder invloed van demografische, maatschappelijke en 
technologische verschuivingen en de economische crisis  
verandert zowel de vraag naar als het aanbod van kunst en 
cultuur. Voor vrijwel alle instellingen betekent dit dat zij in 
meer of mindere mate niet meer kunnen rekenen op een 
vast en traditioneel publiek. Dit heeft verregaande gevolgen 
voor het functioneren van instellingen. Programmering, 
marketing, communicatie, samenwerkingsvormen en 
interne organisatie moeten vaak op de schop.
 Rotterdamse instellingen spelen voor een groot deel al in  
op de afnemende vraag en benutten daarbij soms nieuwe 
technologische mogelijkheden, ook voor hun aanbod. Soms 
ontstaan die aanpassingen noodgedwongen, maar monden 
ze uit in goed doordachte innovaties. Zo maken steeds meer 
ouderen én jongeren gebruik van cultuureducatie en vrije-

2 Zie voor een uitgebreide lijst op http://www.rmc.rotterdam.nl/  
3 Bron: www.topsectoren.nl/creatieve-industrie
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tijdskunst, waardoor zowel gesubsidieerde als particuliere 
aanbieders hun aanbod diversifiëren. Theater Zuidplein 
heeft zich – mede ingezet door zijn grootste doelgroep – in 
aanbod en type organisatie duidelijk onderscheiden van de 
andere podia. Het aanbod verandert ook fundamenteel, in 
de zin dat er dankzij de digitale revolutie veel meer goed-
kope productie- en distributiemogelijkheden zijn. Amateur-
kunsten en eigen producties nemen een hoge vlucht en de 
verhouding tussen professionals en ‘amateurs’ verandert of 
komt zelfs onder spanning te staan. 
 Het is opvallend dat de veelzeggende demografische ont-
wikkeling van Rotterdam zo weinig in het aanbod van cultu-
rele instellingen en de bezoekerssamenstelling terug te zien 
is. Rotterdam is een relatief jonge stad én heeft bovendien 
de meest brede, samengestelde bevolking in etnische achter-
grond. Toch lijkt het erop dat nu nog relatief weinig jonge-
ren gebruik maken van het bestaande aanbod van kunst en 
cultuur. Dit komt deels door het type aanbod, maar ook 
omdat de instellingen de ervaring en kennis van jongeren 
nog te weinig inzetten om hun leeftijdsgenoten aan zich te 
binden. De Raad ziet niet alleen weinig jonge makers, maar 
ook weinig jonge medewerkers in de ondersteuning van  
culturele instellingen. De culturele bagage van deze jonge 
én cultureel diverse generatie wordt nog niet op waarde 
geschat. Het aandeel van niet-westerse Rotterdammers zal  
de komende jaren stijgen. 
 Overigens zal ook in Rotterdam het aandeel kinderen, 
jeugd en jongeren iets dalen, en tegelijkertijd neemt het 
aandeel ouderen toe. Ook daarin ziet de Raad nog veel 
potentie voor de stad en de sector.4

 Tegelijkertijd valt op dat een zogenoemde culturele  
‘middenklasse’ of middensegment nog niet echt heeft  
post gevat in deze stad. Er zijn relatief weinig middelgrote 
initiatieven en instellingen wat betreft grootte, productie  
en programmering. Passionate-Bulkboek, het voormalige 
Productiehuis Rotterdam, Gouvernestraat, bird, Villa Zebra, 
Maas, Wunderbaum, HipHopHuis, het Oude Luxor en 
Hotel Modern zijn organisaties die een duidelijk publiek 
bedienen, continu produceren en smaakmaker zijn voor de 
stad. Dit segment is bescheiden in Rotterdam, maar het 
levert een relatief hoge output tegen lage kosten. De organi-
saties zijn redelijk stabiel en nog steeds flexibel vanwege hun 
schaal.  
 Ze zijn marktgericht, hebben een duidelijk profiel en een 
duidelijke markt voor ogen. Juist dit middensegment draagt 
bij aan de diversiteit van het Rotterdamse culturele aanbod 
en dat is voor de voeding van het topsegment belangrijk. 
Daar liggen volgens de Raad ook kansen, zeker in een stad 
waar meer dan de helft van de jonge mensen een cultureel 
diverse achtergrond heeft.
 De sterke punten van Rotterdam zijn lange tijd gedefini-
eerd geweest als architectuur, design, festivals en jongeren. 
De vraag is of dit beeld niet aan herziening toe is. Rotterdam 
springt er als architectuurstad niet meer uit. Ook de lande-
lijk en internationaal georiënteerde (podium)kunstenfesti-
vals ondervinden forse concurrentie van alternatief en  
interessant aanbod in en uit andere steden. Het lijkt erop 
dat het tijd is om deze ‘succesformule’ tegen het licht te 
houden.

Productie en presentatie 

Ook de podiumkunsten hebben te maken met een nieuw 
publiek, een nieuwe vraag en dus nieuwe vormen van 
aanbod. Toch verkeert de sector podiumkunsten voor  
een deel in een impasse, zo constateerde ook minister  
Bussemaker in haar Kamerbrief Cultuurstelsel 2017-
20205. Bestaande afspraken staan innovatie van het 
bestel in de weg. 
 Zo hebben de landelijke bezuinigingen de afspraken 
tussen podia en gezelschappen en ensembles op scherp 
gezet. Podia moeten commerciëler programmeren, waar-
door (verplicht reizende) ensembles en producties steeds 
minder vaak terecht kunnen bij deze podia. De ensembles 
ontvangen bovendien veelal lagere (en voor het podium 
minder risicovolle) uitkoopsommen. Steeds meer podia zijn 
bovendien één of meer dagen per week gesloten, waardoor 
zowel de spreiding als de diversiteit van het aanbod onder 
druk komt te staan. De Raad vindt dat de overheid haar 
afspraken zou moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. 
 Voor een aantal podiumkunstinstellingen zal een omslag 
naar nieuw aanbod voor een nieuwe vraag lastig zijn. Een 
sprekend voorbeeld is het Nieuwe Luxortheater: in het  
Cultuurplan 2013-2016 constateerde de Raad al dat de 
vraag naar groot gemonteerde musicals sterk is afgenomen. 
Als dit niet het gevolg is van de economische recessie, maar 
eerder van een ‘uitputting’ van het genre, kan dit betekenen 
dat musical- of amusementstheaters als het Nieuwe Luxor, 
maar ook andere podia, meer moeite zullen hebben om  
hun aanbod aan de nieuwe vraag aan te passen. 

Internationaal werken met  
lokale roots 

Veel Rotterdamse kunstenaars, culturele ondernemers en 
culturele instellingen zijn zowel in Rotterdam als landelijk 
en internationaal zeer actief. Ze verschijnen op inter-
nationale podia, biënnales en festivals, hebben residencies 
of werken vaker met internationale bruiklenen en gaan 
coproducties aan. Daarmee vergroten zij hun markt en 
houden zichzelf artistiek scherp. Bovendien halen kunste-
naars en culturele organisaties met festivals als het Inter-
national Film Festival Rotterdam en Poetry International  
de wereld actief naar Rotterdam. 
 De Rotterdamse cultuursector weet het lokale en het 
internationale niveau op ingenieuze wijze met elkaar te ver-
binden. De Rotterdamse haven staat bekend om die bijzon-
dere verbinding. De combinatie van lokaal en internationaal 
is typisch voor de internationale brand Rotterdam. De inter-
nationale uitstraling heeft een grote aantrekkingskracht op 
nieuwe bewoners, studenten en bedrijven. Onder hen bevin-
den zich ook de mensen uit de hogere inkomensgroepen  
en de hoger opgeleiden van wie de gemeente zo graag ziet 
dat zij zich in deze stad vestigen. Hoewel de internationale 
cultuursector een grote bijdrage levert aan de uitstraling 
naar deze groepen, is hier nog te weinig waardering voor. 
 Bij formele buitenlandse bezoeken maakt het stads-
bestuur weinig gebruik van het internationale netwerk en de 

4 De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar ouderen en (cultuur)
participatie. Zie www.lcka.nl 

5 Kamerbrief Cultuurstelsel 2017-2020, ministerie van ocw, 1-11-2013
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uitstraling van de cultuursector. Culturele iconen, groot en 
klein, zouden bij dit soort ontvangsten een veel grotere rol 
kunnen en moeten spelen. Rotterdamse bestuurders zouden 
best vaker trots mogen zijn op culturele instellingen en kun-
stenaars en hun waardering actief kunnen uitdragen naar 
bedrijfsleven, investeerders en bezoekers in binnen- en bui-
tenland. 

De synergie van onder wijs,  
wetenschap en cultuur 

Rotterdam is een belangrijke studiestad dankzij de aanwezig-
heid van de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotter-
dam met de vele vakopleidingen, onderzoeksfaciliteiten en 
personeel. Rotterdam telt ruim 60.000 studenten in het 
mbo, hbo en wo en een groot deel van hen volgt een studie 
in kunst en cultuur en de creatieve industrie (inclusief it, 
communicatie, vrijetijdswetenschappen en de maakindus-

trie). Toch valt hun aanwezigheid in de stad nauwelijks op 
en is de wisselwerking tussen stad en school nog niet in het 
minst ontgonnen.
 
De stad en de culturele en creatieve sector zouden veel meer 
moeten profiteren van het grote aantal studenten en weten-
schappers in Rotterdam. Van hun vakkennis, maar ook van 
hun behoefte aan cultuurparticipatie. Dit kan resulteren in 
de komst van studenten naar de culturele instellingen. Het 
recent geopende Erasmus Paviljoen biedt mogelijkheden 
voor samenwerking met festivals en theaters. Ook met 
onderzoek en research & development kan een sterkere ver-
binding worden gelegd. Interessante cross-overs zijn er te 
over; de partijen moeten ‘verleid’ worden tot meer samen-
werking. 
 
De Raad ziet deze trends en ontwikkelingen als zijn kader 
voor handelen en adviseren voor de komende jaren. 



[ 8 ]

Cultuurplanadvies

De rrkc adviseert elke vier jaar over het Cultuurplan, het 
vierjarige subsidieprogramma voor kunst en cultuur van 

de gemeente Rotterdam. Dit Cultuurplanadvies is het grootste 
en belangrijkste advies van de Raad. Het college van burge-
meester en wethouders bekijkt elke vier jaar op nieuw welke 
culturele instellingen in aanmerking komen voor structurele 
financiering uit het Cultuurplan. Vóór de daadwerkelijke vast-
stelling van het Cultuurplan doorlopen culturele instellingen 
en het college een procedure van analyse, indiening, beoorde-
ling, verdeling en bijstelling. 
 Het Cultuurplanadvies is een integraal advies op basis van 
de beoordeling van alle afzonderlijke culturele instellingen.  
In de aanloop naar een nieuw Cultuurplan verzorgt de Raad 
ook de sectoranalyse en houdt monitorgesprekken. Na de  
toekenning evalueert de Raad bovendien de instellingen  
die onder voorwaarde van een tussentijdse evaluatie subsidie 
toegekend kregen. 
 Het Cultuurplanadvies is een op zichzelf staand advies, 
maar de adviesagenda en het activiteitenprogramma uit  
hoofdstuk 4 en 5 zijn in enkele gevallen een vervolg op 
aandachtspunten uit het Cultuurplan 2013-2016 of lopen 
al vooruit op het Cultuurplan 2017-2020.
 Ook adviseert de Raad eens in de vier jaar over Verdeling 
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving.6

Versterking instrumenten  
Cultuurplanprocedure 

 
In de periode 2013-2016 verstevigt de Raad zijn bijdrage aan 
de Cultuurplanprocedure. De Raad beschikt over een schat  
aan informatie over individuele instellingen en de Rotterdamse 
cultuursector, over landelijke en internationale ontwikkelingen 
en de stad, en over thema’s die relevant zijn voor de sector en 
de stad. De Raad zet deze kennis en ervaring in de aanloop  
naar het Cultuurplan nog beter in, intensiveert de sectoranalyse, 
benut de opgedane kennis en informatie ook voor andere  
adviezen en activiteiten. De Raad heeft in 2013 jaarlijkse volg-
gesprekken met alle Cultuurplaninstellingen geïntroduceerd. 

 
Sectoranalyse

Sinds 2007 publiceert de Raad in de aanloop naar een nieuw 
Cultuurplan een sectoranalyse: 
 een peilmoment in de ontwikkeling van de Rotterdamse 
culturele sector. De Raad beschrijft ontwikkelingen en trends 

bij instellingen, signaleert leemtes (in aanbod, opleiding en 
ondersteuning) en analyseert kansen en sterke en zwakke 
punten van de sector. 
 De Raad publiceert de sectoranalyse nog vóór de Uitgangs-
puntenbrief van het college en levert daarmee niet alleen cor-
recte, actuele en volledige kennis over de sector, maar doet 
het college ook handreikingen voor beleidsprioriteiten. De 
sectoranalyse draagt bovendien bouwstenen aan voor kwalita-
tieve maatstaven, die de Raad zal toepassen in zijn eerstvol-
gende Cultuurplanadvies.
 Voor de sectoranalyse voert de Raad gesprekken met  
Rotterdamse Cultuurplaninstellingen en andere culturele 
instellingen.7 In rondetafelbijeenkomsten raadpleegt de Raad 
bovendien zo veel mogelijk vertegenwoordigers uit  
verschillende kunstdisciplines. Verder inventariseert de  
Raad initiatieven en ontwikkelingen in andere steden en  
het beleid van de fondsen, het rijk, de provincies en andere 
steden. In combinatie met volg- en monitorgesprekken levert 
dit veel waardevolle inzichten over de sector op. 
 In de periode 2013-2016 zal de Raad zich in de sectorana-
lyse zowel richten op de verschillende kunstdisciplines als op 
ontwikkelingen en thema’s die de hele cultuursector aangaan. 
Eerdere sectoranalyses gaven bijvoorbeeld een inventarisatie 
van het cultureel ondernemerschap in de sector. In de nieuwe 
sectoranalyse kan de Raad bijvoorbeeld aandacht besteden 
aan cultural governance, de horecaexploitatie in relatie tot het 
subsidiebedrag of sponsorwerving in de sector.  
 Vanwege de grote dynamiek in de cultuursector zal de Raad 
de sector nauwgezetter gaan volgen. Door tussentijds over de 
ontwikkelingen te publiceren is de Raad beter in staat trends 
van langdurige ontwikkelingen en hypes van relevante innova-
ties te onderscheiden. Ook krijgt de Raad daardoor een beter 
beeld van de langetermijninvesteringen van instellingen, de 
effecten van de nieuwe tijd op de sector en de beleidsreactie 
van overheden. Door regelmatig ‘te temperaturen’ ontstaat een 
steviger fundament voor de uiteindelijke sectoranalyse.

3. 

Advisering Cultuurplan en sectoranalyses

6 De Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving, de zogeheten bkv-gelden, 
wordt één keer per vier jaar verdeeld. In opdracht van het college van b en w 
geeft de Raad daarom gelijktijdig met het Cultuurplanadvies ook een advies 
over de aanvragen voor de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving.

7 In 2013 zijn er 77 Cultuurplaninstellingen. Meer over de cultuurplanadvies-
procedure op www.rrkc.nl
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Monitor- en volggesprekken
In 2010 introduceerde de Raad monitorgesprekken als 
onderdeel van de Cultuurplanprocedure. De Raad houdt elke 
vier jaar – halverwege het Cultuurplan – een monitorgesprek 
met elke instelling. Tijdens deze gesprekken krijgt de Raad 
inzicht in de laatste ontwikkelingen binnen een culturele 
instelling. Bovendien informeert de Raad de instelling over 
ontwikkelingen in landelijk en lokaal cultuurbeleid. Deze 
gesprekken zijn een belangrijke bron van informatie voor het 
functioneren van instellingen, de voortgang van het activitei-
tenplan en de ervaringen van de instelling in het Cultuurplan 
gebleken. Daarom introduceert Raad in de periode 2013-
2016 aanvullend ‘volggesprekken’: een jaarlijks gesprek met 
elke Cultuurplaninstelling. De volggesprekken en vierjaar-
lijkse monitorgesprekken vormen een belangrijke bijdrage 
aan de inhoud van de sectoranalyse. 
 In de lijn van het voornemen van de minister om instellin-
gen meer te gaan toetsen op concrete prestaties in de huidige 
Cultuurplanperiode en dit af te stemmen met de gemeenten, 
zullen de monitorgesprekken een belangrijke informatiebron 
worden voor de Cultuurplanadvisering 2017-2020.

 

Aanscherping van het adviestraject 
 
De Raad wil zijn adviestraject voor het Cultuurplan blijvend 
onder de loep nemen, aanscherpen en aanpassen aan de 
eisen van de tijd. Na de vaststelling van het Cultuurplan 2013-
2016 heeft de Raad zijn huidige adviestraject geëvalueerd. 
De aandachtspunten die hieruit naar voren zijn gekomen, zal 
de Raad in de periode 2013-2016 verder uitwerken. 
 

Hoor en wederhoor 
De Raad zal met de sector onderzoeken of en in hoeverre het 
zinvol en realistisch is om in het adviestraject het zogeheten 
systeem van ‘hoor en wederhoor’ toe te passen; dat wil zeggen 
om in het adviestraject de mogelijkheid tot contact tussen  
de Raad en de culturele instellingen in te voegen. Eerder 
maakte de Raad deze afweging intern dan wel in overleg met 
de wethouder. Er zijn verschillende toepassingen mogelijk.  
De landelijke Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunst-
raad hebben al ervaring met diverse vormen van hoor en 
wederhoor opgedaan. 

 
Nieuwe aanvragers 

De Raad is zich bewust van het feit dat toetreding tot het  
Cultuurplan voor nieuwe instellingen niet gemakkelijk is.  
De Raad zal daarom de toegankelijkheid van het Cultuurplan 
onderzoeken en met nieuwe aanvragers in gesprek gaan over 
eventuele belemmeringen voor toetreding of aandachtspun-
ten voor advisering. 

Participatie
De Raad hanteert voor het Cultuurplanadvies de methode  
van zogeheten peer review. Na aanscherping en grotere trans-
parantie van het laatste adviestraject is deze methode in  
Rotterdam breed geaccepteerd. In een tijd waarin de over-
heid spreekt van een participatiesamenleving, zoekt de Raad 
ook naar mogelijkheden voor een grotere inbreng van bur-
gers in het Cultuurplanadvies. De manier waarop die inbreng 
vorm krijgt, vraagt om onderzoek naar de inzet van moderne 
en snelle vormen van publiekswaardering, zoals we die nu 

zien bij Google+, Twitter, iens voor restaurants en ratings bij 
Airbnb, en een combinatie van waardering en beoordeling.  
De Raad zal samen met de sector, fondsen en de landelijke 
Raad voor Cultuur onderzoek doen naar participatie in de 
beoordeling van kunst en cultuur.

Online aanvragen
Culturele instellingen kunnen een deel van de incidentele sub-
sidies van de gemeente Rotterdam online aanvragen. De Raad 
hoopt dat de aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 ook 
online kunnen worden aangeleverd. 

Afstemming structurele en incidentele 
subsidies 

In 2009 besloot het college van b en w dat de verdeling van 
de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving, kortweg de 
bkv-gelden, gelijk moet lopen aan het Cultuurplan. Dit voor-
komt dat culturele instellingen met verschillende cycli en bij-
behorende administratieve verplichtingen te maken hebben. 
Bovendien kan de Raad de bkv-bestedingen dan in relatie tot 
het Cultuurplan analyseren. 
 De gemeente Rotterdam verstrekt naast structurele sub-
sidies uit het Cultuurplan ook incidentele subsidies, jaar- en 
projectsubsidies. Commissies ingesteld door de gemeentelijke 
afdeling Sport en Cultuur (de voormalige dienst Kunst en  
Cultuur) beoordelen de aanvragen voor deze subsidies. Een 
groot deel van de aanvragers is amateurkunstinstelling; een 
aanzienlijk deel is ook opgenomen in het Cultuurplan. 
 De Raad overlegt met de dienst over een betere afstemming 
van de toekenning van Cultuurplansubsidies en incidentele 
subsidies aan Cultuurplaninstellingen. Vanuit de sector wordt 
erop aangedrongen dat alle subsidieaanvragen van Cultuur-
planinstellingen in relatie tot elkaar worden beoordeeld. 
Bovendien hebben de Cultuurplanaanvragers dan met één 
beoordelingskader te maken.  

Cultuurplanactiviteiten in de periode 
2013-2016

 
In het lopende Cultuurplan 2013-2016 verzorgt de Raad de 
tussentijdse evaluatie van tien Cultuurplaninstellingen. Deze 
instellingen kregen een positieve beoordeling onder voor-
waarde van een tussentijdse evaluatie. Ze zijn voor de duur van 
twee jaar opgenomen in het Cultuurplan met de mogelijkheid 
van verlenging van twee jaar bij een positieve evaluatie. In het 
voorjaar van 2014 voert de Raad deze tussentijdse evaluaties 
uit en adviseert het college over verlenging in 2015 en 2016. 
In de zomer en het najaar van 2014 voert de Raad ook de 
monitorgesprekken.  
 In de periode 2013-2016 werkt de Raad aan de voorberei-
ding van het nieuwe Cultuurplan 2017-2020. Over de exacte 
planning en procedure voor het nieuwe Cultuurplan is op 
moment van publicatie van dit werkprogramma nog niets 
bekend. De Raad zet in ieder geval in op de voorgenomen  
versterking van zijn instrumenten (onder andere de sector-
analyse die start in het najaar van 2014), de aanscherping van 
zijn adviestraject (onder meer burgerparticipatie, het weg-
nemen van belemmeringen van nieuwe toetreders en hoor- en 
wederhoor, de voorbereiding van een online aanvraagsysteem 
en de werving en selectie van nieuwe commissieleden).
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De sector verwacht van de Raad een duidelijke visie op 
kunst en cultuur in de veranderende stad. Daartoe 

adviseert de Raad gevraagd en ongevraagd over knelpunten, 
onderwerpen en ontwikkelingen die voor de sector en de 
stad belangrijk zijn. Die adviezen gaan over de cultuursector, 
maar ook steeds vaker over de relatie tussen cultuur en  
de stad Rotterdam, Nederland en de wereld. Soms zijn  
ze be knopt, dan weer uitvoerig en grondig en met een  
langere onderzoeksduur. De Raad kiest daarmee nadruk-
kelijk voor een flexibele en vraaggerichte advisering.  
In hoofdstuk 2 schetste de Raad belangrijke ontwikkelingen 
in en voor de culturele sector. Deze ontwikkelingen vormen  
het kader voor het adviesprogramma van de Raad in de  
periode 2013-2016.
 Deze adviesagenda is dynamisch; dat wil zeggen dat de 
Raad openstaat voor nieuwe adviesaanvragen. De Raad zal 
op verschillende manieren adviseren. Sommige onderwer-
pen lenen zich beter voor een kort en bondig advies, andere 
lenen zich voor een langer onderzoek. De agenda bestaat uit 
drie hoofdlijnen: de Rotterdamse kunst- en cultuursector, de 
stad centraal en de (inter)nationale positie van Rotterdamse 
kunst en cultuur. 

i De Rotterdamse kunst- en cultuursector

De kunst- en cultuursector staat onder druk van vele externe 
ontwikkelingen. Die ontwikkelingen staan niet allemaal op 
zichzelf, zo constateerde de Raad al in hoofdstuk 2. Ook de 
bezuinigingen die de sector hard raken, moeten in een bre-
dere context worden bestudeerd en vragen om een integrale 
oplossing. Dat klinkt logisch, maar toch kijkt de overheid 
voor de oplossing van knelpunten in de culturele sector 
vooral naar de private sector. (Co-)financiering, sponsoring 
en mecenaat zijn de toverwoorden. De Raad beaamt dat 
sommige knelpunten zouden kunnen worden opgelost met 
hulp van de private sector. Maar de mogelijkheden hiervoor 
zijn in Rotterdam bescheiden, door de crisis en doordat ook 
andere maatschappelijke organisaties een beroep op de pri-
vate sector doen. In 2011 bleek bijvoorbeeld dat het bedrag 
dat particuliere gevers aan cultuur schenken in twee jaar tijd 
was gehalveerd.8 Als deze knelpunten niet worden opgelost, 
is dit niet alleen problematisch voor kunst en cultuur, maar 
ook voor de aantrekkelijkheid van de stad. Daarom vraagt de 
Raad aandacht voor de volgende onderwerpen in relatie tot 
cultuurbeleid op korte en middellange termijn. 

Het Rotterdamse kunstbestel onder de loep
De economische crisis en bezuinigingen op landelijk en 
lokaal niveau hebben ingrijpende gevolgen voor culturele 
instellingen, de culturele sector en de stad. De verhouding 
tussen aanbod en vraag komt niet alleen op scherp te  
staan, ook blijken bestaande landelijke en lokale afspraken 
over productie en distributie niet altijd meer te werken. 
Daarbij denkt de Raad bijvoorbeeld aan de door Rotterdam 
ge financierde podia en de door het rijk gefinancierde  
gezelschappen. Deze zorg deelde minister Bussemaker in 
haar Kamerbrief Cultuurstelsel.9 De Raad wil daarom de 
gevolgen van de bezuinigingen voor de Rotterdamse cultu-
rele sector in kaart brengen en adviseren over de vraag in 
hoeverre bestaande afspraken tussen overheden over de 
organisatie, financiering en programmering van kunst en 
cultuur moeten worden herzien. Daarbij besteedt de Raad 
extra aandacht aan de implicaties van de (vervagende)  
grenzen tussen publieke en private taken en verwachtingen. 

Talentontwikkeling en educatie
In Nederland en ook in Rotterdam is er veel aandacht  
voor talentontwikkeling en cultuureducatie. Rotterdam kent 
bijzonder veel aanbieders en intermediairs in binnen- en 
buitenschoolse cultuureducatie en talentontwikkeling. Er 
bestaat ook veel expertise bij de verschillende aanbieders en 
intermediairs, lokaal en landelijk. Er lijkt een sterk accent 
op de aanbodkant te liggen, terwijl aan de vraagzijde veel 
dynamiek te bespeuren is. De Raad wil, samen met verschil-
lende lokale en landelijke betrokkenen, nader onderzoeken 
hoe samenwerking tussen de zeer uiteenlopende partijen 
versterkt kan worden om vooral de veranderende vraag en 
het aanbod beter op elkaar af te stemmen en het aanbod te 
vernieuwen, te specialiseren en te professionaliseren.

Talent
De Raad vindt dat er meer aandacht moet komen voor het 
‘benutten’ en inzetten van talent, en niet alleen voor per-
soonlijke ontwikkeling. De Raad wil een integraal advies uit-
brengen over de organisatie, de vernieuwing, de specialise-
ring en de professionalisering van aanbod, de afstemming 
van vraag en aanbod, de bemiddeling, de implementatie in 
het onderwijs en het beter inzetten en benutten van talent 

4. 

Adviesagenda 2013-2016

8 Cultuur in Beeld 2013, ministerie van ocw; p. 80-81.
9 Kamerbrief Cultuurstelsel 2017-2020, ministerie van ocw, 1-11-2013.
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binnen en buiten de culturele sector. Duurzame samen-
werking staat in dit advies centraal.10

Educatie
Veel educatieve organisaties richten zich vooral op de ont-
wikkeling en het creëren van doorlopende leerlijnen. De 
Raad vindt dat het tijd is om de sterk ontwikkelde en diverse 
groep van aanbieders onder de loep te nemen. Samenwer-
king tussen de partijen en met het onderwijs kan en moet 
beter om vooral vraag en aanbod beter op elkaar af te stem-
men en het aanbod te vernieuwen, te specialiseren en te 
professionaliseren.

Professionalisering 
Ondernemerschap is niet meer weg te denken uit de cultu-
rele sector. De cultuurfondsen stellen hoge eisen aan het 
ondernemerschap van culturele instellingen en het rijk zal 
voor de basisinfrastructuur 2017-2020 nog scherper de gele-
verde prestaties gaan beoordelen.11 Veel Rotterdamse cultu-
rele instellingen hebben inhoudelijk en bedrijfsmatig onder-
tussen grote veranderingen doorgevoerd. Ondernemer-
schap was in het Cultuurplan 2013-2016 al een belangrijk 
beoordelingscriterium. Uit een groot aantal Cultuurplan-
aanvragen bleek echter dat instellingen nog ondernemen-
der zouden kunnen zijn. Daarbij zouden ze een veel bredere 
definitie van ondernemerschap moeten hanteren: één 
waarin zowel artistieke als bedrijfsmatige innovatie hand  
in hand gaan. Nu is een te smalle interpretatie van onder-
nemerschap – met een focus op het reduceren van kosten 
en werven van nieuwe inkomsten – vaak nog leidend. De 
Raad wil daarom cultureel ondernemerschap in Rotterdam 
nader in kaart brengen en verbeteringen voorstellen.  
Het gaat daarbij om innovatie van kwaliteitsmanagement, 
governance, alternatieve financieringsvormen, opdracht-
geverschap en inverdienconstructies (bijvoorbeeld horeca-
exploitatie). Daarnaast wil de Raad in samenspraak met 
andere advies raden en fondsen voorstellen doen voor de 
kwantitatieve en vooral kwalitatieve weging van ondernemer-
schap. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij de door 
minister Bussemaker voorgestelde afstemming van prestatie-
indicatoren, waaronder ook die voor ondernemerschap, 
tussen overheden en fondsen.

Jongeren, lifestyle en cultuur 
Rotterdam is een van de jongste steden van Nederland. Jon-
geren tussen de 20 en 29 jaar vormen een grote bevolkings-
groep (een zesde deel van het aantal Rotterdammers). Het 
aandeel niet westerse Rotterdammers hierin is groot.12 Het 
is niet duidelijk wie van deze grote groep jonge Rotterdam-
mers actief of passief deelneemt aan cultuur.
 Het huidige aanbod en de publiekswerving, media en 
communicatie blijken een deel van deze jongeren niet te 
verleiden. Zijn voorkeuren van jongeren meer divers en veel 
eerder multidisciplinair? Zien jongeren kunst en cultuur 
meer als een lifestyle? En hoe kunnen culturele instellingen 
jongeren aan zich binden als deze gewend zijn in de digitale 
wereld van het ene op het andere moment van game, social 
network of community te wisselen? De Raad en jongrrkc 
maken daarom een analyse van trends en ontwikkelingen 
onder de jongere generatie Rotterdammers. Daarin filtert 
de Raad structurele ontwikkelingen uit de vele hypes en gaat 

in op cultuurbeleving, productie van eigen werk en de ver-
menging van kunst, cultuur, lifestyle, sport, wonen en eten. 

Publieksontwikkeling
Publieksontwikkeling is een kerntaak van vrijwel alle cultu-
rele instellingen. Ook in Rotterdam blijven musea, podia, 
filmhuizen en erfgoedinstellingen continu werken aan het 
vergroten van hun bereik. Nederland kent daarnaast diverse 
ondersteunende organisaties op het gebied van publieks-
ontwikkeling. In Rotterdam werkt onder andere Rotterdam 
Festivals aan publieksbereik. Toch weten culturele instel-
lingen in Rotterdam grote groepen Rotterdammers nog niet 
te bereiken. De Raad denkt dat intensievere samenwerking, 
professionalisering en een verbreding naar verschillende 
doelgroepen het bereik van Rotterdamse cultuur kan ver-
groten. De Raad zal daarom in samenwerking met diverse 
partners en jongrrkc een advies uitbrengen over effectieve 
en concrete samenwerking in publieksontwikkeling en  
gevarieerde en nieuwe strategieën voor het vergroten van 
het publieksbereik. 

Collectie Rotterdam 
Het laatste jaar zijn de collecties van verschillende Rotter-
damse musea veel in het nieuws geweest. Veel musea 
hebben, om verschillende redenen, aangegeven delen van 
de collectie te willen afstoten. Het college heeft in reactie 
hierop een protocol over ontzamelen opgesteld.13 Op lande-
lijk niveau heeft zowel de landelijke Raad voor Cultuur en 
minister Bussemaker zich in respectievelijk het advies  
Museumbestel en de Museumbrief Samen werken, samen sterker 
uitgesproken over strengere regels voor het behoud van  
collecties.14 Naast de individuele wensen (of noodzaak) tot 
afstoten van delen van de collectie(s) van de musea acht de 
Raad het wenselijk en noodzakelijk dat ook op collectief 
niveau (dat wil zeggen door de stad Rotterdam) wordt 
af gewogen hoe de gemeente denkt over het geheel van  
de Collectie Rotterdam. De collecties van Boijmans van  
Beuningen, Wereldmuseum, Museum Rotterdam en  
Maritiem Museum zijn feitelijk in bezit van de gemeente 
Rotterdam. De gemeente Rotterdam kan dan op basis van 
de individuele wensen ook afwegen wat de stad vanuit 
lokaal, nationaal en internationaal perspectief wenselijk 
vindt om voor de toekomst voor de stad te behouden en te 
beheren. Op basis van een afgewogen advies ontwikkelt de 
Raad, in samenspraak met de musea, de gemeente en een 
externe adviesraad van deskundigen, een kwaliteitskader 
waarbinnen beslissingen over de collectie Rotterdam in de 
toekomst genomen kunnen worden.

10 Kamerbrief Cultuurstelsel 2017-2020, ministerie van ocw, 1-11-2013.
11 Idem.
12 Bevolkingsonderzoek, Rotterdam, http://www.rotterdam.nl/publicaties-

demografie. 
13 Het protocol is in november 2013 nog niet aangenomen door de gemeen-

teraad. “Beleidskader voor het afstoten van objecten in gemeentelijk  
eigendom door de beheerders van de gemeentelijke museale collectie en 
de collectie beeldende kunst in de openbare ruimte” (protocol, 
Gemeente Rotterdam, 24 sept. 2013)

14 Raad voor Cultuur, 2013, “Ontgrenzen en verbinden. Naar een nieuw 
museaal bestel”. Ministerie ocw, 2013, “Museumbrief: samen werken, 
samen sterker. Visie op en maatregelen voor het museale bestel”. 
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Muziek en uitgaan in Rotterdam
In Rotterdam laait met enige regelmaat de discussie over 
een groot poppodium op. Voor- en tegenstanders maken 
zich in meer of mindere mate zorgen over het popklimaat 
en wijten dat wel of niet aan het ontbreken van een groot 
poppodium. De Raad vindt dat de discussie over een pop-
podium een afgeleide is van een bredere discussie over pop 
en uitgaan in Rotterdam. 
 In deze bredere discussie moeten eerst een aantal vragen 
over de diversiteit van het publiek en het aanbod worden 
beantwoord. Welke publieksgroepen komen op dit moment 
niet aan hun trekken? En welk aanbod ontbreekt er in  
Rotterdam? En hoe beïnvloeden podia elders de situatie  
in Rotterdam en wat is de concurrentiepositie van bestaande 
Rotterdamse podia? De Raad vraagt zich ook af of de ‘tra-
ditionele’ bezoeker van het poppodium nog bestaat. Daar-
om wil de Raad samen met jongrrkc opnieuw een advies 
uitbrengen over de afstemming van vraag en aanbod in 
muziek en uitgaan in Rotterdam.15 Daarbij richt de Raad 
zich niet alleen op een groot poppodium, maar vooral op  
de vele kleinschalige muziek- en uitgaansinitiatieven in de 
stad. Ook kijkt de Raad nadrukkelijk naar de vraagzijde, van  
jong tot oud.

ii De stad centraal

De kunst- en cultuursector levert een grote bijdrage aan wat 
Rotterdam is en te bieden heeft. Kunst en cultuur behoren 
tot het dna van deze stad.16 De Raad zet zich in de periode 
2013-2016 nadrukkelijk in voor de continuering en verbete-
ring van de band tussen stad en cultuursector. Het gaat daar-
bij ook om een verandering van de ‘mindset’.17

Samenwerking en partnerschap in de stad 
De gemeente Rotterdam wil de (binnen)stad aantrekkelijk 
maken en houden.18 Voor de huidige bewoners, maar ook 
voor nieuwe, jonge en hoogopgeleide bewoners en bedrij-
ven. Stevige doelstellingen, waaraan kunst en cultuur 
kunnen bijdragen. In het recente verleden stonden kunst en 
cultuur bijvoorbeeld vaak in de voorhoede van grootschalige 
stedelijke ontwikkelingen in Rotterdam. De laatste jaren lijkt 
deze relatie tussen de culturele sector en andere partijen die 
de stad ‘maken’ verwaterd en blijven kansen om de stad aan-
trekkelijker te maken liggen. De Raad zal zich nadrukkelij-
ker inzetten als trait d’union om de potentie van kunst en 
creativiteit in de stad beter en breder te (laten) benutten. 
Samenwerking tussen publieke en private partijen is daarbij 
essentieel. De Raad zet zich bovendien in voor samen-
werking tussen de cultuursector en Rotterdam Partners.19 

Creatieve industrie 
De creatieve sector is een van de topsectoren waarin Neder-
land wil uitblinken. De sector heeft in de afgelopen tien  
jaar in beleid en stimuleringsmaatregelen veel aandacht 
gekregen en krijgt die sinds de benoeming tot topsector,  
de oprichting van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
en clicknl nog meer. Ook Rotterdam heeft in het recente 
verleden veel ondersteuningsmaatregelen voor de creatieve 
industrie gekend.20 Toch groeit de creatieve industrie en de 
werkgelegenheid in Rotterdam nauwelijks. Opvallend is dat 
de verwachtingen van de gemeente over de creatieve indus-

trie evenwel nog steeds hooggespannen zijn. Terecht, vol-
gens de Raad. Het college maakt echter weinig duidelijke 
(politieke) keuzes voor de creatieve industrie. Eerdere 
beleidsvoornemens zijn niet uitgevoerd en een krachtige  
uitvoeringsorganisatie ontbreekt.
 De Raad bereidt daarom in aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen 2014 samen met vno-ncw, Kamer van 
Koophandel, Rotterdam Media Commission, vertegenwoor-
digers uit de creatieve industrie en de gemeentelijke afde-
ling Sport en Cultuur, een praktisch advies voor over een 
krachtigere en zichtbaardere, innovatieve creatieve industrie 
die beter aansluit bij de stad en het onderwijs, de zorg en de 
haven. Het advies gaat onder andere in op de onderne-
mende houding die dit vergt van de creatieve industrie en 
culturele instellingen zelf én op goed opdrachtgeverschap 
van overheid en bedrijven. We onderzoeken gezamenlijk de 
mogelijkheden van het instellen van een zogenoemde crea-
tive commissioner. 

Twintig jaar festivalbeleid en een toekomstvisie
Rotterdam heeft al ruim twintig jaar een centraal festival-
beleid. Jaarlijks biedt de stad een podium aan vele culturele 
en breder georiënteerde festivals. Rotterdam staat daarom 
inmiddels bekend als festivalstad. Toch doet zich in de  
Rotterdamse festivalsector een aantal problemen voor.  
Zo ontvangt een aantal festivals sinds 2013 geen of minder 
subsidie meer van het rijk, de gemeente of de cultuur-
fondsen.21 Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de pro-
grammering, het publiek en de media-aandacht voor de 
kunst- en cultuurfestivals en de stad.
 Het is onduidelijk of de verschuivingen in subsidiëring 
zullen leiden tot minder of een andere programmering en 
daarmee ook tot dalende publieksaantallen en media-aan-
dacht. Is het één het gevolg van het ander? Wordt het 
aanbod kwalitatief minder? Wordt de programmering van 
festivals minder avontuurlijk en heeft dit gevolgen voor het 
internationale prestige? Zijn er minder festivals? Komt er 
minder publiek op af omdat er minder geld is voor commu-
nicatie? Tegelijkertijd blijken grote evenementen het goed 
te blijven doen maar hebben vooral de middelgrote en 
kleine festivals het moeilijk.22 Ook is niet helemaal duidelijk 
welke visie de gemeente Rotterdam de komende jaren op 
het festival- en evenementenbeleid heeft en op welke wijze 
de verschuivingen in festivalland worden opgevangen.23 

15 De rrkc heeft enkele adviezen over popmuziek geschreven. In dit ver-
band het meest relevant: Practise what you preach, specifiek over oefenruim-
tes, ontmoeting tussen muzikanten en vergunningen. www.rrkc.nl

16 Het ‘dna van de stad’ was een van vijf beoordelingscriteria in het Cultuur-
planadvies 2013-2016. Zie ook rrkc-advies, Rotterdam 2025, visie op kunst 
en cultuur, ‘het dna van de stad’ (2010). www.rrkc.nl. 

17 Zie ook rotterdam, fit for the future. Report of the International 
Advisory Board 2013. 

18 Zie ook de Uitvoeringsstrategie, Gemeente Rotterdam 2013.
19 Economic Development Board Rotterdam, Rotterdam Investment Agency 

en Rotterdam Marketing bundelen vanaf 1 januari 2014 hun krachten in 
de stichting Rotterdam Partners.

20 Het Rotterdamse Filmfonds is evenwel ter ziele en ook de Rotterdam 
Media Commission wordt afgebouwd. 

21 Ook minister Bussemaker besteedt expliciet aandacht aan de festivals in 
de Kamerbrief Cultuurstelsel 2017-2020, ministerie van ocw, 01-11-2013. 

22 Zie recente publicatie van pwc, Entertainment & Media Outlook for the 
Netherlands 2013-2017, 2013. 

23 Zie ook Rotterdam Festivals, Evenementenagenda 2014.
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 De Raad evalueert in afstemming met jongrrkc het 
Rotterdamse festival- en evenementenbeleid en onderzoekt 
in hoeverre de concurrentiepositie van de Rotterdamse festi-
vals en daarmee Rotterdam als festivalstad onder druk staat. 
De Raad adviseert vervolgens in samenwerking met de festi-
vals, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners, Rotterdam 
Topsport en de festivalorganisatoren welke positie Rotter-
dam in de (inter)nationale festivalcultuur wil innemen en 
wat daar voor de toekomst voor nodig is. 

Een flexibel huisvestingbeleid voor kunst en cultuur 
Op het gebied van huisvesting van kunst en cultuur bestaan 
in Rotterdam tal van knelpunten.
 Sommige culturele instellingen zijn, al dan niet gedwon-
gen, verhuisd. Museum Rotterdam is nog steeds op zoek 
naar een nieuw pand. Diverse dansgezelschappen zijn even-
eens al langer bezig alternatieve huisvesting te vinden. Maar 
ook individuele kunstenaars ondervinden problemen. Stich-
ting Kunstzinnige Accommodatie Rotterdam, die betaalbare 
en passende woonruimte voor kunstenaars beheert, signa-
leert dat de stijgende huurprijzen een groeiend probleem 
zijn voor kunstenaars die zich in Rotterdam willen vestigen 
of willen blijven.
 De gemeente heeft als huisbaas van verschillende cultu-
rele instellingen de zogeheten kostendekkende huur inge-
voerd. Dat betekent dat in sommige gevallen een groter deel 
van het (programmerings)budget moet worden besteed aan 
huurlasten. Tegelijkertijd leiden de bezuinigingen bij de 
gemeentelijke afdeling Stadsontwikkeling tot andere beheer- 
en onderhoudsconstructies voor culturele panden. De vraag 
rijst of sommige instellingen hun pand niet beter in eigen 
beheer kunnen krijgen. 
 Tegelijkertijd is er in Rotterdam veel leegstand. Dat staat 
in schril contrast met het gebrek aan betaalbare en kwalita-
tief hoogwaardige huisvesting voor instellingen en kunste-
naars. De Raad acht het de hoogste tijd om al deze ontwik-
kelingen en knelpunten rond huisvesting van culturele 
instellingen, creatieve ondernemers en uitvoerende produ-
centen in kaart te brengen en de gevolgen voor de langere 
termijn te analyseren, samen met andere partijen. De Raad 
inventariseert ook zo veel mogelijk cases waarin deze af -
stemming wel lijkt te zijn gevonden. Deze cases variëren van 
tijdelijke invulling van leegstand tot structurele oplossingen 
als herbestemming of transformatie.

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om inno-
vatieve en creatieve oplossingen. De kruisbestuiving tussen 
cultuur en andere sectoren zoals sport en zorg kan een bij-
drage leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg 
en het oplossen van problemen en vraagstukken als gevolg 
van vergrijzing en participatie van burgers. Zo kunnen archi-
tecten innovatieve oplossingen bedenken voor de behoefte 
aan moderne woon-zorgcomplexen van een groeiende 
groep ouderen, kunnen muziek en beeldende kunst ingezet 
worden in de behandeling van alzheimer en kan social 
design bijdragen aan de participatie van sociaal minder  
welgestelde bevolkingsgroepen in de wijk. Tal van voorbeel-
den hiervan zijn in Rotterdam zichtbaar en ook landelijk 
krijgt het onderwerp veel aandacht in beleid en praktijk.24 

 Om tot creatieve innovatieve oplossingen voor maat-
schappelijke vraagstukken te komen25, moeten ontwerpers 
en kunstenaars in een vroegtijdig stadium en op strategisch 
niveau meedenken; er moet sprake zijn van co-creatie. De 
Raad brengt daarom landelijke en lokale initiatieven die de 
creatieve sector verbinden aan maatschappelijke vraagstuk-
ken, gesubsidieerd vanuit de fondsen en het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw), in kaart en advi-
seert hoe de maatschappelijke bijdrage van de creatieve 
sector eerder en geëigend voor Rotterdam nog sterker kan 
worden benut. 

iii De Rotterdamse cultuursector 
(inter)nationaal

Het nationale en internationale culturele ambitieniveau van 
de gemeente Rotterdam is de laatste jaren zichtbaar terug-
gelopen. De (inter)nationale positie van de cultuursector staat 
niet langer hoog op de agenda. Dat resulteert in verminderde 
financiële ondersteuning van internationale culturele activi-
teiten en minder inspanningen om de stad landelijk en inter-
nationaal te profileren. Tegelijkertijd kampen Rotterdamse 
(top)instellingen met forse bezuinigingen, waardoor zij ‘vei-
liger’ en daarmee minder risicovol gaan programmeren en  
in hun activiteiten minder ruimte hebben voor experiment, 
terwijl het juist de ruimte voor experiment is die tot innovatie 
en onderscheidend vermogen kan leiden. De (inter)nationale 
positie van de instellingen staat mede daardoor onder druk, 
en daarmee ook de positie van Rotterdam als aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor bewoners, bedrijven en toeristen. 
 De Raad pleit daarom voor krachtiger (inter)nationaal 
beleid. Maar ook zonder internationaal cultuurbeleid kan de 
gemeente kunst en cultuur veel meer inzetten om de stad te 
profileren. Nu valt op dat de gemeente bij formele bezoeken 
aan het buitenland of buitenlandse bezoeken in Rotterdam 
weinig tot geen gebruik maakt van kunstenaars of culturele 
instellingen. De gemeente zou deze bezoeken en relaties veel 
meer kunnen benutten om de Rotterdamse cultuursector te 
promoten en de stad internationaal beter te profileren. 

 
Rotterdam in de landelijke context 

Rotterdam vindt tot nu toe te weinig aansluiting bij lande-
lijke programma’s en laat kansen voor de nationale profile-
ring van de stad liggen. De vele kansen die bijvoorbeeld de 
landelijke publieke fondsen bieden, worden slechts in 
beperkt door Rotterdamse instellingen gesignaleerd en 
opgepakt. Zo zou Rotterdam bijvoorbeeld meer kunnen 
halen uit de landelijke architectuurprogramma’s voor zorg, 
onderwijs en stedelijke transformatie van het Stimulerings-
fonds Creatieve Industrie. En de stad zou veel meer kunnen 
meeliften op initiatieven van landelijke instellingen als het 
Nieuwe Instituut, ook internationaal.
 In de Kamerbrief Cultuurstelsel geeft minister Bussema-
ker aan dat zij meer overleg wil voeren met andere over-
heden.26 De Raad onderstreept het belang van samenwer-

24 Zie voor voorbeelden www.lkca.nl en www.cultuurparticipatie.nl. Zie ook 
ministerie van ocw, Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een verande-
rende samenleving, 2013.

25 De urgentie van dit onderwerp is groot nu de gemeente wordt geconfron-
teerd met de decentralisatie van zorg en welzijn.

26 Kamerbrief Cultuurstelsel, ministerie van ocw, 1-11-2013.
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king tussen overheden en fondsen en brengt daarom op 
korte termijn een praktisch advies uit over de manier waarop  
het Rotterdamse cultuurbeleid en Rotterdamse culturele 
instellingen een betere aansluiting kan vinden bij de voorne-
mens van landelijke fondsen, programma’s en ministeries. 
Daarnaast zal de Raad presentaties van nieuwe regelingen 
en programma’s van fondsen en andere instellingen zoals 
Cultuur & Ondernemen in Rotterdam faciliteren, zodat dat 
de stad hier meer van kan profiteren. De Raad werkt boven-
dien mee aan de landelijke Kunsten ’92-conferentie in het 
kader van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in 
januari 2014.

Internationaal cultuurbeleid en meerjarenagenda 
De Raad pleit voor een stevig én praktisch internationaal 
cultuurbeleid voor Rotterdam. De Raad inventariseert 
daarom samen met de sector en Rotterdam Festivals,  
Rotterdam Marketing en DutchCulture (vh sica), de 
internationale kansen van Rotterdam en de wensen van  
Rotterdamse cultuurproducenten, -consumenten en poli-
tiek. Vervolgens wil de Raad deze internationale ambities 
met het rijk en de cultuurfondsen aanscherpen en afstem-
men. Het advies biedt een kader voor een actieve strategie 
voor de internationale (culturele) profilering van Rotter-
dam. In het advies zal de Raad extra aandacht besteden aan 
informatie-uitwisseling en aan het opstellen van een meer-
jarenagenda van internationale culturele programmering  
en themajaren en een internationale uitagenda. 
 De Raad faciliteert ook bij internationale activiteiten, 
zoals de netwerkbijeenkomst van het tandem-project in 
oktober 201327 en de door het ministerie van ocw georgani-
seerde internationale Asia-Europe Culture Ministers Mee-
ting in oktober 2014. 

Collectieve promotie 
Culturele instellingen geven nadrukkelijk aan dat ze 
behoefte hebben aan en gebaat zijn bij goede collectieve 
landelijke en internationale promotie. De Raad geeft daar-
om in samenspraak met Rotterdam Partners, Rotterdam  
Festivals en de cultuursector een advies over de wijze waarop 
de Rotterdamse cultuursector, met grote en kleine iconen, 
effectiever kan worden geprofileerd en gepositioneerd. 
Daarbij streeft de Raad naar een aanpak met duidelijke  
strategische keuzes waarvan de stad op de lange termijn 
(inter)nationaal profiteert. De Raad bespreekt in het advies 
nadrukkelijk hoe deze collectieve promotie niet alleen de 
sector, maar de hele stad ten goede komt. 

Europa en Rotterdamse kunst en cultuur
Rotterdam zou veel beter aansluiting kunnen vinden bij 
internationaal (cultuur)beleid en zou tijdig op kansen en 
mogelijkheden voor Europese financiering moeten anticipe-
ren. Rotterdam laat nu kansen onbenut bij bilaterale thema-
jaren, de European Cultural Foundation en eu-beleid en 
eu-programma’s. Een aantal Rotterdamse culturele instellin-
gen ontvangt momenteel wel financiering uit verschillende 
Europese steunmaatregelen, maar er is veel meer mogelijk.
 Eind 2013 gaat er een nieuw meerjarenprogramma voor 
cultuur en media van start: Creative Europe 2014-2020. 
De Raad brengt daarom in samenspraak met Rotterdam 
Media Commission, DutchCulture/Cultureel ContactPunt, 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Rotter-
damse eu-coördinatoren en -lobbyisten van de gemeente 
Rotterdam, een advies uit over betere aansluiting bij Euro-
pese programma’s en ondersteuningsmaatregelen. Voor dit 
advies zal de Raad ook onderzoeken of de aanstelling van 
een eu-coördinator voor cultuur tot de wensen behoort. 

27 Tandem van European Cultural Foundation, Fonds voor Cultuurparticipa-
tie, MitOst en Koning Boudewijnstichting. 
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Naast zijn adviestaak is de Raad sinds 2005 pleitbezorger 
voor kwaliteitszorg in de culturele sector. Vanaf 2013 

ontvangt de Raad voor deze taak geen financiële middelen 
meer. Maar de Raad vindt kwaliteitszorg als onderdeel van 
de professionalisering van de cultuursector nog steeds 
belangrijk. Uit gesprekken met de sector blijkt ook dat  
culturele instellingen hierin een actieve rol van de Raad  
verwachten, evenals in het stimuleren van samenwerking in 
de sector: tussen publieke en private partijen en met (inter)
nationale en lokale netwerken. De Raad adviseert daarom 
niet alleen over professionalisering en samenwerking, maar 
initieert aanvullend ook activiteiten ter versterking en ver-
binding van de sector met de stad. De Raad organiseert in 
de periode 2013-2016 hiervoor een flankerend programma 
dat de adviezen van de Raad illustreert, evalueert of er 
opvolging aan geeft. 

Eerst faciliteren, dan initiëren

De flankerende activiteiten concentreren zich voornamelijk 
op de stroomlijning van relaties in de cultuursector en tussen 
de sector en de stad, landelijk en internationaal, zowel in 
het publieke als private domein. Ook bij de organisatie van 
debatten stelt de Raad zich faciliterend op. De Raad heeft 
geen budget meer voor de debatfunctie. Maar aangezien 
debat over kunst en cultuur in samenhang met de stad 
onmisbaar is nu er opnieuw draagkracht en bestuurlijke  
aandacht voor gewonnen moet worden, zal de Raad deze  
in de periode 2013-2016 samen met bestaande (debat)-
organisaties organiseren.28 

Verbinden en versterken 

Voor de periode 2013-2016 heeft de Raad een voorlopige 
agenda van activiteiten opgesteld.29

Verbinden 

>  Rondetafelgesprekken: aanscherping adviestraject
Naar aanleiding van de evaluatie van de Cultuurplan-
procedure 2013-2016 organiseert de Raad in het voorjaar 
van 2014 een aantal rondetafelgesprekken om het komende 
adviestraject eventueel aan te scherpen. Het principe van 
‘hoor en wederhoor’ en de toegankelijkheid van het Cultuur-
plan voor nieuwe spelers staan in ieder geval op de agenda.

>  Samenwerking met (inter)nationale cultuurfondsen en 
 adviesraden
De Raad overlegt met andere overheden, cultuurfondsen  
en adviesraden over de afstemming, uitvoering en verant-
woording van cultuurbeleid, ondernemerschap en nieuwe 
regelingen. 

>  Samenwerking met bedrijfsleven en private sector
Op verzoek van de sector faciliteert de Raad ontmoetingen 
tussen bedrijfsleven en private sector met de culturele sector, 
met het oog op wederzijdse uitwisseling. 

 
Versterken 

>  Landelijke en internationale meerjarenagenda 
In samenwerking met de sector, Rotterdam Festivals,  
Rotterdam Partners en DutchCulture stelt de Raad een  
landelijke en internationale meerjarenagenda samen met 
het oog op een betere afstemming van landelijke en inter-
nationale programmering, themajaren en samenwerking. 
Deze agenda start in november 2013.

>  Expertmeetings: verdieping van het ondernemerschap – 
 naar nieuwe verdienmodellen en andere kansen
De Raad organiseert bijeenkomsten waarin verschillende 
experts aandacht schenkt aan innovatie in ondernemer-
schap voor de cultuursector. Start in het voorjaar van 2014.

>  Expertmeeting: hoe evalueren instellingen zichzelf?
De Raad organiseert bijeenkomsten waarin verschillende 
deskundigen instrumenten aan instellingen voorleggen  
om zichzelf te evalueren. Denk daarbij aan het goed in het 
vizier krijgen van de eigen missie en het verbeteren van 
werkprocessen in de organisatie.
 
>  Expertmeeting: Governance Code Cultuur 
De Raad en Cultuur-Ondernemen lichten de Governance 
Code Cultuur toe aan bestuurders van Rotterdamse cultu-
rele instellingen. Instellingen wisselen hun ervaringen met 
de Code uit. 

5. 

Verbinden en versterken 

28 Zie ook vanaf eind november 2013 de vernieuwde website onder 
‘netwerken’: www.rrkc.nl.

29 Een aantal van de genoemde activiteiten is al kort in hoofdstuk 4 de revue 
gepasseerd, maar wordt hier in het geheel van alle netwerkactiviteiten 
kort gememoreerd.
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>  Expertmeeting: naar een nieuw publiek 
De Raad organiseert samen met jongrrkc, Rotterdam Festi-
vals en het Fonds voor Cultuurparticipatie een bijeenkomst 
over het verdwijnen van het vaste of traditionele publiek 
voor kunst en cultuur. Hoe bereiken culturele instellingen 
de nieuwe generatie Rotterdammers? Hoe binden zij jonge-
ren met weinig tijd, vluchtige interesses en een online bele-
vingswereld aan kunst en cultuur?

Speciaal programma: verkiezingen 2014
De Raad vindt het belangrijk dat kunst en cultuur een rol 
spelen in de partijprogramma’s en campagnes van politieke 
partijen en bij het stemmen van burgers tijdens de verkiezin-
gen voor de gemeenteraad en het Europees Parlement in 
2014. De Raad onderhoudt daarom contact met alle politieke 
partijen en probeert zo veel mogelijk relevante en actuele  
thema’s met betrekking tot kunst en cultuur te agenderen. 
 De Raad ondersteunt bovendien de voorbereidingen voor 
de landelijke Kunsten ’92-conferentie in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam (januari 2014) 
en organiseert samen met de culturele sector en debat-
organisatoren (o.m. Rotterdamse Schouwburg, Arminius en 
andere) debatavonden over Rotterdam, cultuur en politiek. 
Dit gebeurt van december 2013 tot en met maart 2014. 
Uiteraard zal er aansluitend aandacht zijn voor de Europese 
verkiezingen in mei 2014. 

Advies stadsbreed
De Raad is stadsbreed inzetbaar. Daarmee kan de Raad zijn 
verbindende functie toepassen. Culturele instellingen, 
bedrijven en andere maatschappelijke spelers in de stad 
kunnen de Raad dus om advies vragen over kunst en cultuur 
in Rotterdam. Zo vraagt het Havenbedrijf Rotterdam de 
Raad om een advies over het rdm-terrein en de Onderzee-
bootloods uit te brengen.

Implementatie
De Raad positioneert zich nu vooral in zijn activiteiten-
programma als netwerkorganisatie. Voor de adviesfunctie 
betekent dit dat de Raad zich tijdens het adviestraject  
veel door experts en partners in de stad zal laten  
adviseren en nadrukkelijk zal inzetten op de borging  
van adviezen. Zo zal de Raad actiever zorg dragen voor 
het vervolgtraject: wat gebeurt er met het advies en hoe 
zet het college van burgemeester en wethouders het 
advies om in beleid? De Raad zal zijn adviezen bovendien 
aan een groter publiek en in de media presenteren en  
als dat gewenst of noodzakelijk is verder uitwerken in  
een vervolgadvies of nader onderzoek. 

Tot slot

Om zijn adviestaak en netwerkfunctie zo goed mogelijk  
te kunnen uitvoeren, besteedt de Raad in de periode 
2013-2016 extra aandacht aan zichtbaarheid en com-
municatie. Eind 2013 lanceert de Raad een nieuwe web-
site met alle uitgebrachte adviezen, de adviesagenda en 
een heldere toelichting op alle procedures en instrumen-
ten van de Raad en het Cultuurplanadvies. Ook voorziet 
de Raad de sector, via de website, nieuwsbrief en bij-
eenkomsten, van nieuws en waardevolle content over 
cultuurbeleid. De Raad organiseert vanaf december 2013 
bovendien een spreekuur, zodat culturele instellingen  
en andere partners eenvoudig met hun vraag bij de Raad 
terechtkunnen. 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur signaleert 
ontwikkelingen die de kunst- en cultuursector en daarmee 
de stad beïnvloeden en onderzoekt de potenties hiervan. 
De Raad stroomlijnt en versterkt de relaties binnen de cul-
tuursector, binnen en buiten Rotterdam.  


