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VOORWOORD 

 

Waar 2013 sterk gekleurd werd door de grote reorganisatie en de 

ontwikkeling van nieuwe activiteiten, stond 2014 voor de Raad en het bureau 

in het teken van adviesvoorbereiding en het concreet uitwerken van het 

Werkprogramma 2013-2016. De belangrijkste taak van de Rotterdamse Raad 

voor Kunst en Cultuur is en blijft de adviesfunctie. Daarbij gaat het om 

gevraagd en ongevraagd advies. In 2014 ging het daarbij met name om 

gevraagd advies rondom het lopende Cultuurplan 2013-2016 én de 

voorbereiding op de procedure van het volgende Cultuurplan 2017-2020.  

Daarnaast draagt de Raad als ‘verbinder’ bij aan de versterking van de 

sector door het samenbrengen van verschillende partijen en netwerken op 

thema’s en disciplines. In 2014 ging het daarbij onder meer om onderwerpen 

als afstemming in het kader van de voorbereiding van het Vlaanderen-

Nederlandjaar, de Werkgroep ‘Creatieve Industrie’ of debatten in het kader 

van de gemeenteraadsverkiezingen.  

De Raad streeft er naar zichtbaar te zijn in de sector, de stad en daarbuiten 

én met regelmatige uitingen en in informatievoorziening. Waar mogelijk 

worden presentaties gegeven over de Raad, het cultuurbeleid of de 

ontwikkeling van het Rotterdamse culturele leven. Zo was er afgelopen jaar 

een toelichting aan de Belastingdienst die een dag lang in Rotterdam op pad 

was. De Raad werkt steeds vaker samen met experts, andere fondsen en 

overheden bij expertmeetings en debatten. Afgelopen jaar was dat onder 

meer met Kunsten ’92, DutchCulture, Raad voor Cultuur, diverse fondsen, 

het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en de Amsterdamse Kunstraad, Het 

Nieuwe Instituut, de Rotterdamse Schouwburg, VNO-NCW en het 

kunstvakonderwijs.  

Tot slot presenteert en distribueert de Raad relevante informatie voor en 

over de sector, om beter inzicht te geven in de dynamiek tussen 

ontwikkelingen in en buiten de sector, via website, nieuwsbrieven, social 

media en bijeenkomsten. 

 

Qua organisatie blijft het bureau sterk in beweging. De reorganisatie werd in 

2014 afgerond. Naast de inzet van het bescheiden bureau en de raadsleden 

uit de RRKC, werd met tal van externe leden voor adviescommissies gewerkt. 

Hierbij wordt, bij voorkeur, gewerkt met zowel mensen van binnen én buiten 

Rotterdam, en het wervingsproces is zo open mogelijk. Om de 

piekmomenten bij het bureau op te vangen en flexibel te zijn, wordt veelal 

met freelancers gewerkt. Lastig daarbij is wel dat het ‘collectieve geheugen’ 

van de organisatie daarmee niet uitgebreid of verdiept wordt. Ook is het 

niet gemakkelijk om meerdere grote projecten parallel te laten lopen. Zo 

was de voorbereiding van de Sectoranalyse (vanaf september) soms lastig te 

combineren met de medevoorbereiding van de Uitgangspuntennota (vanaf 

oktober).  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vaart een eigen koers, zoals dat 

van een onafhankelijk adviseur verwacht mag worden, en zoals neergelegd in 

de gemeenteverordening en het Werkprogramma 2013-2016. Dat laat 

onverlet dat er goed geluisterd wordt naar de veranderende verwachtingen 

en behoeften in de wereld om ons heen. Zo worden de projecten na afloop 

zoveel mogelijk geëvalueerd om de processen aan te passen waar nodig of 

wenselijk. Daarnaast is, mede op basis van rondetafelgesprekken, een aantal 

aanbevelingen voor (praktische) aanpassingen van het Cultuurplanproces 

geformuleerd. Ook worden regelmatig gesprekken gevoerd met 

uiteenlopende stakeholders om geïnspireerd te worden én te verbinden en 

versterken.  

2014 was een vol jaar. 

 

http://www.rrkc.nl/raad/werkprogramma/
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Inez Boogaarts, maart 2015 

1. TOELICHTING OP PRESTATIERASTER 

 

1.1 ADVIEZEN 

De belangrijkste taak van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is zijn 

adviesfunctie. Daarbij gaat het om gevraagd en ongevraagd advies. In 2014 

ging het daarbij met name om gevraagd advies rondom het lopende 

Cultuurplan 2013-2016 én de voorbereiding op de volgende ronde van het 

Cultuurplan 2017-2020. 

 

1.2 CULTUURPLAN 2013 – 2016 

Een van de pijlers van de adviestaak van de Raad is de vierjaarlijkse 

Cultuurplanadvies-cyclus. Het Cultuurplanadvies staat aan de basis van het 

Rotterdamse cultuurbeleid. In het kader van het lopende Cultuurplan werden 

in 2014 de adviezen ‘Tussentijdse Evaluatie’ en ‘Rapportage motie-

Samenwerking’ voorbereid en uitgebracht. In de aanloop naar het volgende 

Cultuurplan 2017-2020 werd de Sectoranalyse 2015 voorbereid en bekeek de 

Raad de Cultuurplanprocedure kritisch.  

Daarnaast bereidde de Raad eind 2014 een tweetal gevraagde adviezen voor: 

Poppodium en Collectiegebouw. En brachten we een advies in opdracht van 

derden uit over de Onderzeebootloods, RDM. 

 

1.2.1 ADVIES: TUSSENTIJDSE EVALUATIE 2013-2016  

Begin 2014 verzocht het college de Raad om tien Cultuurplaninstellingen 

tussentijds te evalueren. Dit waren TENT/CBK, Luxor Theater, Maas theater 

en dans, MAMA, Maritiem Museum & Het Havenmuseum Rotterdam, Museum 

Rotterdam/OorlogsVerzetsMuseum, Scapino Ballet, Theater Rotterdam, 

Witte de With en WORM (via de ‘motie WORM’ vroeg de gemeenteraad om 

ook WORM te evalueren). Van deze tien instellingen werden er vier door de 

Raad voorgedragen voor tussentijdse evaluatie; het advies van de Raad om 

drie andere instellingen tussentijds te evalueren werd niet overgenomen.  

De definitieve vraagstelling met betrekking tot de evaluatie werd door de 

wethouder bepaald. Daarbij lag het accent op met name organisatorische 

aspecten en samenwerking. Voor de voorbereiding en uitvoering van de 

tussentijdse evaluatie heeft de Raad, naast de inzet van raadsleden, een 

aantal externe commissieleden geworven om bij dat proces te ondersteunen 

(zie bijlage 2).  

De Raad bracht de Tussentijdse Evaluatie uit in augustus. De Raad ziet de 

tussentijdse evaluaties als een goed instrument om tussentijds een aantal 

organisaties onder de loep te nemen en te monitoren. Wel beveelt de Raad 

het college aan dit in potentie krachtige instrument effectiever in te zetten. 

Met name door zelf een scherpere vraagstelling te formuleren en de 

evaluatie pas aan het einde van het tweede jaar uit te voeren. Instellingen 

blijken zich zestien maanden na de start van het Cultuurplan nog midden in 

de noodzakelijke reorganisaties en ontslagrondes te bevinden, waardoor het 

soms nog onduidelijk is hoe de instelling zich op de lange termijn artistiek 

en organisatorisch zal ontwikkelen. 

In college behandeld:19 augustus 2014 

In commissie ZOCS behandeld: 24 september 2014, toegelicht door de RRKC 

bij commissie ZOCS 

 

1.2.2 MOTIE SAMENWERKING 

In het Cultuurplan 2013-2016 is een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden 

tussen culturele instellingen ontstaan. In de motie ‘Naar een cultuur van 

samenwerking’ uit november 2012 gaf de gemeenteraad aan tussentijds op 

de hoogte te willen worden gehouden. Het college van B en W heeft de 

http://www.rrkc.nl/advies_item/advies-tussentijdse-evaluatie-koester-de-flexibele-en-vindingrijke-cultuursector/
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Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur daarom gevraagd over een aantal 

van deze nieuwe samenwerkingsverbanden te rapporteren.  

Ter afdoening van de motie voerde de Raad medio 2014 gesprekken met de 

volgende samenwerkingspartners:  

• WMDC/Grounds, Codarts, de Doelen, Bird, SKVR en Music Matters 

(Muziekcoalitie);  

• Residentie Orkest en RPHO;  

• Rotterdams Wijktheater en Cultuurwerkplaats IJsselmonde; 

• Operadagen Rotterdam en Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival; 

• Daarnaast is een aantal andere samenwerkingsverbanden geëvalueerd als 

onderdeel van de Tussentijdse Evaluatie van deze instellingen (zie § 

1.2.1): MAMA, Witte de With en TENT; de samenwerkende partners van 

Theater Rotterdam; het Maritiem Museum en Het Havenmuseum (fusie); 

Museum Rotterdam en het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (integreren). 

 

De Raad beschrijft in Rapportage-Samenwerking in de Rotterdamse culturele 

sector (september 2014) hoe samenwerking bij verschillende instellingen van 

het Kunstblock (MAMA, TENT, V2_, Witte de With en WORM) en de beeldende 

kunstinstellingen MAMA, TENT en Witte de With voor het educatieprogramma 

100% Hedendaags, resulteert in een groter publieksbereik. Ook leidt 

samenwerking soms tot een meer divers aanbod, zoals in de Muziekcoalitie. 

Zij laten geregeld events van beginnende organisaties plaatsvinden op hun 

podia. Samenwerking kan op langere termijn zorgen voor nieuwe doorstroom 

van jong (professioneel) talent van de kunstvakopleidingen naar 

professionele gezelschappen (zoals bijvoorbeeld van Ro Theater en 

Productiehuis Rotterdam in Theater Rotterdam). Ook maakt de rapportage 

duidelijk dat samenwerking de nodige tijd, geld en inzet vergen en dat 

succes niet bij voorbaat verzekerd is.  

In college behandeld: 18 november 2014 

In commissie ZOCS behandeld: 3 december 2014 

Afgedaan: op 18 november 2014 verzoek ingediend, verwachte datum 

afdoening 23 september 2015. 

 

1.3 CULTUURPLAN 2017 – 2020 

 

1.3.1 SECTORANALYSE 2015 

De tweede helft van 2014 stond volledig in het teken van de voorbereiding 

van de Sectoranalyse 2015. De Sectoranalyse is de ‘start’ van de 

Cultuurplanprocedure 2017-2020. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur heeft deze Sectoranalyse 2015 opgesteld op basis van gesprekken 

met deelnemers uit de culturele sector en de stad en door onderzoek naar 

feiten, cijfers en trends in recente publicaties. Alle groepsgesprekken 

hadden als doel de trends en ontwikkelingen in de cultuursector te 

inventariseren. Een deel van de gesprekken ging over specifieke disciplines, 

de andere gesprekken gingen over thema’s als talentdoorstroming, innovatie 

en ondernemerschap, publieksontwikkeling, internationalisering en 

stadscultuur. Deze werkwijze bood de Raad verschillende ingangen om 

inzicht te verwerven in de stand van zaken, recente ontwikkelingen en 

opvattingen in de culturele sector op dit moment. Ook nam de Rotterdamse 

Raad voor Kunst en Cultuur het initiatief tot een inventariserend onderzoek, 

uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, naar de verbondenheid 

van Rotterdamse ondernemingen met de cultuursector bij lokale 

ondernemingen.  

De Raad voerde in oktober en november 2014 eenentwintig groepsgesprekken 

met ruim 340 deelnemers, onder leiding van externe voorzitters. Tijdens 

enkele bijeenkomsten gaven gastsprekers een korte inleiding op het 

onderwerp. Raadsleden van de RRKC waren bij de bijeenkomsten aanwezig. 

http://www.rrkc.nl/advies_item/advies-tussentijdse-evaluatie-koester-de-flexibele-en-vindingrijke-cultuursector/
http://www.rrkc.nl/advies_item/advies-tussentijdse-evaluatie-koester-de-flexibele-en-vindingrijke-cultuursector/
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Ruim 40% van de deelnemers was niet rechtstreeks verbonden met een 

organisatie in het Rotterdamse Cultuurplan.  

In oktober startte ook feitelijk de voorbereiding van de Uitgangspuntennota. 

Deze keer een samenwerkingsverband tussen wethouder/ gemeentelijke 

dienst Sport en Cultuur, de culturele sector en de Raad.  

Op 17 februari 2015 is de Sectoranalyse 2015 in de Rotterdamse Schouwburg 

gepresenteerd aan de wethouder, in het bijzijn van ruim 200 aanwezigen. 

 

1.3.2 CULTUURPLANPROCEDURE ONDER DE LOEP 

In 2012, kort nadat het Cultuurplanadvies was uitgebracht, werd de gehele 

procedure intern en met raadsleden geëvalueerd. Daaruit kwam onder meer 

naar voren dat aanvragers kritische vragen en opvattingen hadden over de 

inrichting van de procedure en transparantie en draagvlak van een dergelijke 

procedure. Als voorbereiding op de inrichting van de procedure voor het 

Cultuurplan 2017-2020 heeft de Raad daarom de volgende twee onderwerpen 

in de loop van 2014 expliciet ter sprake gebracht in rondetafelgesprekken 

met deelnemers uit de Rotterdamse culturele sector en deskundigen van 

buiten te stad: 

1. Toegankelijkheid van het Cultuurplan, 24 juni 2014. De bijeenkomst stond 

onder leiding van Ulrike Söbbeke, lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst 

en Cultuur. In bijlage 2 is een lijst met deelnemers opgenomen. Van de 

bijeenkomst is een verslag geschreven, dit is aan de deelnemers 

verzonden. Twee personen uit het Rotterdamse culturele veld hebben 

naderhand een schriftelijke bijdrage geleverd. 

2. ‘Hoor en wederhoor’ in de Cultuurplanprocedure Rotterdam, 10 juli 2014. 

De bijeenkomst stond onder leiding van Kees Weeda, voormalig secretaris 

van de Raad voor Cultuur. In bijlage 2 is een lijst met deelnemers 

opgenomen. De bijeenkomst had het karakter van een brede verkenning 

met elementen van een evaluatie van de meest recent doorlopen 

procedure van het Cultuurplan. De bijeenkomst leidde niet tot eenduidige 

conclusies over het onderwerp ‘Hoor en wederhoor’.  

De bevindingen uit beide bijeenkomsten zijn meegenomen in de 

Sectoranalyse 2015. Voor wat betreft ‘Toegankelijkheid’ leidt dat tot 

aandacht voor flexibilisering en instroom van nieuwe aanvragers. De 

aanbevelingen worden, waar mogelijk, ook betrokken en uitgewerkt in de 

opzet van de procedure voor het Cultuurplan 2017-2020. ‘Hoor en 

wederhoor’ is een aspect in de Cultuurplanprocedure dat in samenspraak 

tussen de Raad en de dienst Sport en Cultuur wordt uitgewerkt. 

 

Ook was gepland om in 2014 in het kader van het lopende Cultuurplan 

zogenoemde monitorgesprekken te houden met de Cultuurplaninstellingen. 

In afstemming met de dienst Sport en Cultuur heeft de Raad besloten deze 

monitorgesprekken uit te stellen, aangezien een deel van de 

Cultuurplaninstellingen immers al bevraagd werd in het kader van de 

Tussentijdse Evaluatie, de motie Samenwerking en de Sectoranalyse. Ook 

zou de dienst Sport en Cultuur zelf in dezelfde periode gesprekken voeren 

met de instellingen. Om de instellingen niet te overvragen, is besloten de 

monitorgesprekken van de Raad door te schuiven naar 2015. 

 

1.2.3  WERVING COMMISSIELEDEN 

De Raad heeft eind 2014 geworven voor commissieleden voor het 

Cultuurplanadviestraject 2017-2020. De kandidaten werden geworven door 

middel van een open oproep, via diverse kanalen zoals o.a. de website van 

culturelevacatures.nl, BinoqAtana, social media en de eigen website. Ruim 

320 kandidaten hebben op deze oproep gereageerd. Uit deze groep is een 

eerste selectie gemaakt. In het voorjaar van 2015 wordt gestart met een 

eerste voorlichtingsbijeenkomst voor de commissieleden.  

http://www.rrkc.nl/wp-content/uploads/2015/02/RRKC_sectoranalyse2015_binnenwerk_DEF.pdf
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1.4 OVERIG GEVRAAGD ADVIES 

 

1.4.1 POPPODIUM 

In oktober 2014 deed de gemeente de oproep plannen in te dienen voor het 

realiseren van een (boven)regionaal poppodium in Rotterdam. Elf 

initiatiefnemers dienden een plan in. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur is gevraagd deze aanvragen te beoordelen op inhoudelijke kwaliteit, 

financiële en organisatorische stabiliteit en haalbaarheid. De Raad stelde 

voor de beoordeling een speciale adviescommissie van raadsleden en externe 

experts in (zie bijlage 2). De Raad selecteerde daarvoor deskundigen die 

over een specifieke expertise in het poplandschap beschikken, op de hoogte 

zijn van (pop)muziek, Rotterdam kennen en bereid zijn tijd en aandacht aan 

dit complexe adviestraject te besteden. In december 2014 kwam de 

commissie voor het eerst bijeen en sprak ook met een aantal 

vertegenwoordigers uit de Rotterdamse popscene (welke uiteraard geen 

banden hadden met indieners van de plannen). Het advies is op 4 maart 2015 

door wethouder Visser gepresenteerd.  

 

1.4.2 COLLECTIEGEBOUW 

Het college van B en W en de gemeenteraad hebben de Rotterdamse Raad 

voor Kunst en Cultuur eind 2014 gevraagd een advies uit te brengen over de 

plannen voor het nieuwe Collectiegebouw van Museum Boijmans van 

Beuningen. De aanvraag betreft een advies over de inhoud van de plannen en 

de (financiële) implicaties voor het Cultuurplan. Met de voorbereiding 

daarvan en de samenstelling van de commissie van raadsleden en externe 

experts (zie bijlage 2) is eind 2014 een begin gemaakt. Het advies is op 13 

maart 2015 definitief afgerond. 

 

1.5 EXTERN ADVIES  

 

ONDERZEEBOOTLOODS/ RDM  

In het najaar van 2013 richtte het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) zich tot de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur met het verzoek een onafhankelijk 

advies voor te bereiden over de toekomstige culturele ontwikkeling van de 

Onderzeebootloods (OZB-loods) in de context van het RDM-terrein. Het HBR 

wilde weten óf en welke toegevoegde waarde kunst- en cultuuractiviteiten 

hebben voor de Onderzeebootloods en het RDM-terrein en óf sprake kan zijn 

van een aanvulling op de stedelijke cultuur.  

In 2014 werd bronnenonderzoek verricht en vonden gesprekken met de 

opdrachtgever en stakeholders plaats. Er zijn scenario’s opgesteld en door 

een adviescommissie getoetst. De externe adviescommissie pleitte voor een 

fundamentele omkering met betrekking tot de culturele programmering van 

de OZB-loods. De opdrachtgever was niet direct overtuigd van dit standpunt. 

Daarop beëindigde de commissie zijn opdracht. De rapportage is in de geest 

van het standpunt van de commissie uitgewerkt, maar op 

verantwoordelijkheid van het bureau afgerond (voor de samenstelling van de 

commissie zie bijlage 2). 

Titel: Culturele toekomst Onderzeebootloods/ RDM, december 2014  

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam 

Afgedaan: december 2014 

 

1.6 ONGEVRAAGD ADVIES 

In 2014 nam de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur het initiatief om, 

veelal samen met andere betrokkenen, een aantal onderwerpen nader uit te 

werken en daarover een advies voor te bereiden (zie Werkprogramma 2013-

http://www.rrkc.nl/advies_item/advies-poppodium/
http://www.rrkc.nl/advies_item/advies-collectiegebouw/
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2016). Het ging daarbij om de Werkgroep Creatieve Industrie, Werkgroep 

Ondernemerschap, Collectie Rotterdam, Flexibele Huisvesting, 

Publieksontwikkeling & Statistiek en Samenwerking met maatschappelijke 

organisaties (via LinC).  

 

Werkgroep Creatieve Industrie 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur organiseerde in 2013 en 2014 

een aantal bijeenkomsten van de werkgroep Creatieve Industrie (voor 

deelnemers zie: bijlage 2). Deze werkgroep was door de Raad in 2013 in het 

leven geroepen met als doel het denken over creatieve industrie in 

Rotterdam te bevorderen. De werkgroep richtte zich in 2014 specifiek op het 

voornemen van wethouder Karakus van Stedelijke economie om de functie 

van Creative Commissioner in het leven te roepen met het oog op 

voortzetting van werkzaamheden op dit terrein van de Rotterdam Media 

Commission, die per 1 juli 2014 zou worden opgeheven (voortgezet tot eind 

2014). Deze bijeenkomst resulteerde in een brief aan de gemeenteraad, 

ondertekend door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, VNO-NCW 

Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, Creating 010/Hogeschool Rotterdam. Deze 

brief kwam tot stand na overleg met het Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie en de Kamer van Koophandel. De brief bevat aanbevelingen voor de 

inrichting van deze functie, met name voor wat betreft het mandaat van de 

Creative Commissioner, de intenties, het ambitieniveau en de urgentie voor 

Rotterdam om in te zetten op de creatieve sector. 

De Raad verzond de brief aan de gemeenteraad op 30 april 2014. Op 2 maart 

2015 zond wethouder Visser van Cultuur een brief over de voortgang in deze 

aan de commissie ZOCS, die verwijst naar de opvatting zoals vervat in de 

brief van de Raad en partners.  

 

Werkgroep ondernemerschap (landelijk) 

In 2014 zette de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de reeks landelijke 

kennisbijeenkomsten over (cultureel) ondernemerschap voort (voor 

deelnemers zie: bijlage 2). De reeks was gestart in 2013 met deelnemers uit 

landelijke fondsen en raden. In 2014 vonden twee bijeenkomsten plaats. Het 

doel van de bijeenkomsten, aangevuld met gesprekken met 

vertegenwoordigers van ook andere raden (Kunstraad Groningen) en fondsen 

(Mondriaan Fonds) en het ministerie van OCW, was de omgang van de 

partners met het thema ondernemerschap in de cultuursector. Eén 

onderwerp was de beoordeling van ondernemerschap door fondsen en raden. 

Ook behandelde de werkgroep de vraag: ‘Wat hebben culturele instellingen 

nodig om te kunnen ondernemen?’  

Uit de gesprekken bleek dat de deelnemers het wenselijk vinden een 

gemeenschappelijk kader op te stellen voor de beoordeling van instellingen 

op ondernemerschap. In het najaar van 2014 heeft de Rotterdamse Raad 

voor Kunst en Cultuur in samenspraak met de Raad voor Cultuur en de 

landelijke partners, besloten het initiatief voor de verdere uitwerking en 

invulling van dat kader over te dragen. De Raad voor Cultuur werkt hieraan 

verder samen met het Fonds Podiumkunsten en de Academie van Kunsten 

(onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen). 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft in november 2014 de 

deelnemers aan de werkgroep daarvan op de hoogte gesteld. 

 

Collectie Rotterdam 

Over het onderwerp Collectie Rotterdam voerde de Raad in 2014 verkennend 

onderzoek uit en voerde gesprekken met deskundigen uit het museale veld. 

Dit in verband met verschillende ontwikkelingen in de museum- en 

erfgoedsector in Rotterdam: onder meer de fusie van het Maritiem Museum 

en Het Havenmuseum, de integratie van Museum Rotterdam en het 

http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=206656/15bb1213_Van_wethouder_Visser_een_brief_over_stand_van_zaken_oprichting_Rotterdam_Creative_Commission_toezegging_JOCS-13080.pdf
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OorlogsVerzetsMuseum; huisvestings- en depotkwesties; 

monumenten(beleid); de opzet van het ‘Verhaal van de stad’ en het 

zogeheten ontzamelprotocol.  

Van de zijde van de dienst Sport en Cultuur was er belangstelling om een 

advies voor te laten bereiden. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een 

adviesaanvraag.  

 

Flexibele Huisvesting  

De Raad heeft in 2014 inzake het onderwerp flexibele huisvesting 

deskresearch uitgevoerd, in combinatie met mondeling verworven gegevens. 

Het onderwerp is uitgewerkt in de Sectoranalyse 2015.  

 

Publieksontwikkeling & Statistiek  

Samen met Rotterdam Festivals, dat daarin vanwege zijn langjarige ervaring 

leidend is, is het onderwerp publieksontwikkeling en statistiek in 2014 

regelmatig besproken. Tijdens de sectorbijeenkomsten, in oktober en 

november 2014, stelden vele deelnemers uit de Rotterdamse culturele 

instellingen dat zij behoefte hebben aan meer en geïntegreerde 

publieksgegevens. De Raad zet het gesprek met Rotterdam Festivals voort 

om te onderzoeken welke methodiek(en) geschikt zijn om in deze behoefte 

te voorzien.  

 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties 

Via de betrokkenheid bij het OCW-programma Leiderschap in Cultuur (LinC) 

van de secretaris/directeur is met een aantal andere betrokkenen (o.m. 

Kunstconnectie) het onderwerp Cultuur & Zorg nader geëxploreerd. Dit heeft 

geresulteerd in het voorstel van een (landelijke) CultuurZorgPrijs. In 2015 

wordt dit verder uitgewerkt. Tevens is dit onderwerp in de Sectoranalyse 

2015 nader uitgewerkt.  

 

1.7 EFFECTMETINGEN 

De Raad gaat in principe ongeveer een jaar na het uitbrengen van een 

advies, na wat het effect van zijn adviezen is geweest. Het gaat daarbij 

zowel om de respons op de adviezen bij het gemeentebestuur, stakeholders 

en publiek, de eventuele uitwerking ervan tot beleid via het ambtelijk 

apparaat, als om de doorwerking en uitvoering van de adviezen, de 

‘outcome’. De Raad heeft in de periode 2008-2012 diverse adviezen 

uitgebracht, waarvan voor een beperkt aantal nog geen effectmeting is 

gedaan. De werkzaamheden rond het Cultuurplan (§ 1.2), de Tussentijdse 

Evaluaties en de motie Samenwerking zijn intern en met rechtstreeks 

betrokkenen geëvalueerd. De overige activiteiten op het jaarprogramma van 

de Raad stonden niet toe andere effectmetingen uit te voeren.  

 

1.8 INFORMATIE- EN NETWERKBIJEENKOMSTEN 

 

Gemeentelijk Cultuurcongres 2014, Kunsten ‘92 

De Raad heeft zich ingezet om het Gemeentelijke Cultuurcongres van Kunsten 

’92 naar Rotterdam te halen. Samen met verschillende lokale en landelijke 

culturele instellingen en Kunsten ’92 is het congres inhoudelijk voorbereid. 

Tevens is contact gelegd met het International Film Festival Rotterdam, 

waar het congres heeft plaatsgevonden op 31 januari 2014. Wethouder Laan 

opende dit congres. Aan dit landelijke congres namen 500 mensen deel van 

gemeenten en cultuurorganisaties.  

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014  

Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, achtte de Raad het van 

belang om samen met de cultuursector meer aandacht te genereren bij de 

http://www.kunsten92.nl/publicaties/overig/verslag-gemeentelijk-cultuurcongres/
http://www.kunsten92.nl/publicaties/overig/verslag-gemeentelijk-cultuurcongres/
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politiek voor de toegevoegde waarde van kunst en cultuur in de stad 

Rotterdam. Dit heeft in twee debatten geresulteerd. Het eerste daarvan 

vond plaats in 2013 en is beschreven in het jaarverslag 2013. Het tweede 

debat vond op 3 maart 2014 plaats, in samenwerking met de Rotterdamse 

Schouwburg en Arminius. Ruim 400 bezoekers bezochten het cultuurdebat 

“Kiezen is een Kunst” en cultuurbeleid was met #KNST010 zelfs even 

‘trending topic’ op Twitter. Antoinette Laan (VVD), Anton Molenaar 

(Leefbaar Rotterdam), Jos Verveen (D66), Judith Bokhove (Groen Links), 

Leo Bruijn (PvdA), Leo de Kleijn (SP), Danielle Knieriem (CDA) en  

Willem Sonneveld (ChristenUnie/ SGP) waren de spelers in de politieke arena 

van ‘Kiezen is een Kunst’. Debatleiders Frénk van der Linden en Victor Vlam 

daagden hen in vier rondes uit tot spraakmakende visies op kunst en cultuur 

in relatie tot stad en politiek. 

Het debat leidde tot de publicatie 10 Aanbevelingen voor een innovatief kunst- 

en cultuurbeleid. Vers Beton schreef een analyse en het Reformatorisch 

Dagblad schreef een artikel; RTV Rijnmond schonk aandacht aan het debat in 

het programma MOOIS: “Gaan de Rotterdamse politieke partijen 

bezuinigingen op cultuur?”. De Raad ontving veel positieve reacties op het 

debat.  

 

Informatiemiddag EU en internationale subsidieregelingen 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 januari 2014 2014 gaven de Creative 

Europe Desk/Dutch Culture en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

uitleg over internationale regelingen. Klaartje Bult, projectmedewerker bij 

de Creative Europe Desk/Dutch Culture, lichtte het nieuwe programma 

Creative Europe toe, de programma’s en calls voor Cultuur en Media.  

Martijn van der Mark, hoofd subsidies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

sprak over het Programma Internationalisering Creatieve Industrie 2013-2016 

bij het Stimuleringsfonds. Naast uitleg over deze regelingen, sprak een 

aantal instellingen over zijn ervaringen met Europese programma’s en 

regelingen (zie: bijlage 2). De middag werd georganiseerd door de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in samenwerking met 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Creative Europe Desk/DutchCulture. 

De bijeenkomst werd bezocht door 110 deelnemers, onder wie culturele 

instellingen, een aantal creatieve bedrijven (ontwerper, reclamebureau, 

architect) en particuliere fondsen.  

 

Debat Cultuurverkenning Raad voor Cultuur 

In de zomer van 2014 presenteerde de Raad voor Cultuur de 

Cultuurverkenning. Met het oog op de landelijke context van de 

Sectoranalyse organiseerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op 

29 oktober 2014 in samenwerking met de Raad voor Cultuur en Het Nieuwe 

Instituut een debat naar aanleiding van de ‘Cultuurverkenning’. Daarbij 

stonden de volgende vragen centraal: “welke trends en ontwikkelingen 

inspireren de nieuwe cultuurnota’s, zowel op landelijk als stedelijk niveau? 

Hoe staat het er nu eigenlijk voor met de cultuursector, en in hoeverre is de 

analyse van de Raad voor Cultuur van toepassing op Rotterdam?”. Aan het 

debat namen onder andere Joop Daalmeijer, Adriaan Visser, Melanie Post 

van Ophem en Inez Boogaarts deel. Daarnaast waren er vijf presentaties van: 

Aruna Vermeulen, HipHopHuis; Ariëtte Karsbergen, SKVR; Lyda Vollebregt, 

DordtYart; Rutger Wolfson, International Film Festival Rotterdam en van 

Johan Idema, adviseur, auteur, initiator en cultureel ondernemer (o.a. 

Museum Minutes, How to visit an Art Museum). Het aantal deelnemers was 

ruim 200. De Raad voor Cultuur schreef een sfeerverslag van dit debat, dat 

onder andere werd gepubliceerd op de site van de RRKC.  

 

 

http://www.rrkc.nl/2014/03/25/10-aanbevelingen-voor-een-innovatief-kunst-en-cultuurbeleid/
http://www.rrkc.nl/2014/03/25/10-aanbevelingen-voor-een-innovatief-kunst-en-cultuurbeleid/
http://versbeton.nl/2014/03/cultuurdebat-veel-opwinding-weinig-ontlading/
http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/voor_rotterdamse_initiatieven_38_miljoen_1_809905
http://www.rrkc.nl/2014/01/16/grote-toeloop-bij-informatiemiddag-internationale-subsidieregelingen/
http://www.rrkc.nl/wp-content/uploads/2014/11/Verslag-debat-Cultuurverkenning-Rotterdam.pdf
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ASEM 

De ASEM bijeenkomst (oktober 2014) in Rotterdam, een initiatief van het 

ministerie OCW, bracht 50 cultuur ministers samen uit Europese en 

Aziatische landen. Het thema van de beleidsbijeenkomst is de Creatieve 

Industrie. Nederland is het gastland en Nederland heeft de wens 

uitgesproken om naast de ministeriële bijeenkomst ook ruimte te bieden aan 

een netwerkbijeenkomst met een uitwisseling op een markt of makersniveau 

waar de beleidsagenda van de ASEM ook aan wordt gekoppeld. De RRKC zag 

in het kader van deze landelijke en internationale aandacht op dit 

onderwerp kansen om de Rotterdamse politiek, city marketing en de 

creatieve industrie-sector te koppelen aan deze internationale bijeenkomst. 

In samenspraak met Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, de dienst 

Sport en Cultuur, Externe Betrekkingen, Het Nieuwe Instituut en OCW is 

gepoogd de verschillende partijen en afspraken bij elkaar te brengen en af 

te stemmen.  

 

BesteBuren, Nederland-Vlaanderen  

Vanuit verschillende betrokkenen (Rotterdamse kunstinstellingen, de beurs 

‘Art Rotterdam’ en Mondriaan Fonds) bleek dat er belangstelling was om een 

accent op de Vlaamse-Nederlandse samenwerking te leggen in 2015 en later. 

Te beginnen tijdens de Art Rotterdam Week 2015.  

Hiertoe is een informatiebijeenkomst belegd, zijn afstemmingsgesprekken 

samen met Rotterdam Festivals en de dienst Sport en Cultuur gevoerd samen 

met De Buren en Dutch Culture. De gezamenlijke inspanning én de brief van 

Mondriaan Fonds, Art Rotterdam en Rotterdam Festivals heeft tot toewijzing 

van de opening van het BesteBuren-jaar (februari 2015) geleid.  

 

1.9 LEZINGEN EN PRESENTATIES 

Medewerkers en leden van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

hebben zich actief gepresenteerd tijdens lezingen en bijeenkomsten, zowel 

binnen als (ver) buiten Rotterdam. 

Een volledig overzicht van alle lezingen en presentaties is opgenomen in 

bijlage 3. 

 

 

2 TOELICHTING OP JAARREKENING 

 

De jaarrekening laat een exploitatieoverschot zien van: € 36.232,-. Dit wordt 

aan het eigen vermogen toegevoegd. De opbrengsten vallen in 2014 € 40.000 

hoger dan begroot door hogere eigen opbrengsten en de verleende extra 

subsidie voor de zelfevaluatie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur.  

De personeelskosten vallen in het boekjaar € 26.000 lager dan begroot door 

lagere kosten voor uitzendkrachten.  

De huisvestingskosten vallen € 6.500 hoger dan begroot door hogere huur & 

servicekosten.  

De organisatiekosten vallen € 8.500 hoger dan begroot o.a. door de inhuur 

van specialistische ondersteuning.  

De activiteitenkosten van de afdeling Advies vallen in het boekjaar € 49.500 

hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door o.a. de zelfevaluatie van de 

RRKC en kosten gemaakt voor de Sectoranalyse waarmee in 2014 gestart is.  

Diverse baten en lasten: € 31.021,- positief door vrijval van een aantal 

reserveringen uit oude jaren welke niet meer benodigd zijn en een vrijval 

van de reorganisatievoorziening welke afgerond is.           
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3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA’S 

 

3.1 ONDERNEMERSCHAP 

Sinds 2013 wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van externe opdrachten. 

De beperkte formatie van de organisatie zorgt ervoor dat deze ontwikkeling 

bescheiden blijft. Toch blijft hier serieus aandacht voor. In 2014 is een 

externe adviesopdracht geworven. Eigen inkomsten worden tevens 

gegenereerd met honoraria voor lezingen, leiding van symposia of deelname 

aan externe werkgroepen, detacheringen of andere aanvragen.  

Er is regelmatig belangstelling vanuit regio(gemeenten) en elders uit 

Nederland met betrekking tot inhuren van de expertise en ervaring van het 

bureau (opzetten meerjarige financieringsbeoordeling, adviezen, 

kwaliteitszorg). Dat heeft tot nu toe nog niet tot concrete opdrachten 

geleid.  

 

3.2 TALENTONTWIKKELING 

De Raad en het bureau proberen waar mogelijk (jonge) mensen te 

interesseren voor cultuur- en beleidsthema’s en talenten te (laten) 

ontwikkelen. Binnen de bestaande formatie is daarvoor niet veel ruimte. Wel 

wordt bij activiteiten die worden ondernomen in het kader van 

adviesvoorbereiding en informatievoorziening met extra aandacht gekeken 

hoe jonge en meer diverse doelgroepen kunnen worden betrokken. Bij de 

vorming van externe commissies of uitnodigingen voor bijeenkomsten wordt 

daar, zo ver mogelijk, specifiek naar gekeken. Daarnaast heeft tot en met 

oktober 2014 jongRRKC als jongerenraad binnen de Raad gefunctioneerd. 

Ook worden actief stagiaires gezocht en begeleid. Vanuit de afdeling advies 

werd in 2014 een masterstudent begeleid bij de uitwerking van zijn scriptie 

op het vlak van ondernemerschap (EUR). Ook een Italiaanse 

uitwisselingsstudent werd door ons begeleid bij zijn (Engelstalige) scriptie op 

het vlak van ondernemerschap (EUR).  

 

3.3 LEVENDIGE BINNENSTAD 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft er voor gekozen om in 

Gebouw De Unie midden in het centrum, waar veel leegstand is, te blijven. 

Vanaf 2014 is een nieuw contract, onder nieuwe voorwaarden, aangegaan. 

De Raad huurt vanaf 2014 nog slechts 1 verdieping. Andere huurders zijn 

Poetry International en Music Generations. In de tweede helft van 2014 zijn 

zaal en café De Unie weer open gegaan. De Raad maakt geen gebruik meer 

van de zaal voor bijeenkomsten, vergaderingen en debatten, omdat de 

zaalhuur te hoog is en afspraken met de nieuwe pachters lastig blijkt te zijn. 

 

 

4 TOELICHTING OP OVERIG BELEID (RAAD EN JONGRRKC) 

 

4.1.1 RAAD / RAADSLEDEN 

De Raad bestaat sinds 2013 uit negen leden en een speciaal adviseur. De 

Raad vergaderde in het verslagjaar formeel drie keer. In 2014 nam speciaal 

adviseur namens de stad Antwerpen, Bruno Verbergt afscheid en werd 

opgevolgd door Steven Thielemans (directeur Cultuur, Sport en Jeugd voor 

de Stad Antwerpen).  

Raadsleden namen in 2014 actief deel aan verschillende commissies en 

werkgroepen. Ter voorbereiding van de Tussentijdse Evaluatie waren twee 

raadsleden voorzitters voor de commissies die de tien organisaties 

evalueerden. Voor de voorbereiding van het advies Poppodium en 

Collectiegebouw zijn, naast externe experts, ook steeds twee raadsleden 

actief betrokken geweest. Bij de bijeenkomsten die in het kader van de 
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Sectoranalyse werden georganiseerd, hebben ook steeds minimaal twee 

raadsleden deelgenomen.  

 

4.1.2 JONGRRKC  

De Raad vindt het belangrijk om te weten hoe jongeren denken over en 

omgaan met kunst en cultuur. In 2008 installeerde de Raad daarom 

jongRRKC: de jongerenraad van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 

Idee achter jongRRKC was dat zij de Raad zou attenderen op onderwerpen in 

de jongerencultuur en dat zij thema’s waarover de Raad adviseert, bekeek 

door een ‘jonge bril’. Door de jaren heen experimenteerde jongRRKC met 

verschillende werkwijzen. Zo initieerde jongRRKC enige tijd zelf projecten 

in de cultuursector, waaronder V.O.R.K.. Later kreeg jongRRKC een meer 

adviserende rol. Sinds de Raad vanaf 2012 een nieuwe werkwijze heeft, werd 

ook de opzet van jongRRKC herzien. Het aantal leden van jongRRKC werd 

teruggebracht tot zeven leden, vanuit de gedachte dat daardoor de 

slagkracht kon toenemen. In de loop van 2013 stelde jongRRKC in een aantal 

bijeenkomsten een ‘agenda’ op van onderwerpen waarover de leden 

specifiek wilden (mede)adviseren: festivals, jonge ontwerpers in Rotterdam, 

cultuureducatie, theater voor wat betreft een mogelijk tekort aan 

oefenruimte, popmuziek/-podium; Europese netwerken, naar aanleiding van 

deelname aan een Europees jongerenprogramma in 2013. In 2014 vergaderde 

jongRRKC eenmaal formeel. Daarnaast kwam jongRRKC informeel zeven keer 

bijeen. jongRRKC legde in 2014 bezoeken af aan de voorzitter en 

beleidsmedewerker van de Raad voor Cultuur en aan de directeur van 

Museum Rotterdam.  

Om tot een nieuwe werkwijze te komen, zijn verschillende manieren 

beproefd. Over het onderwerp Collectie Rotterdam/erfgoed heeft jongRRKC 

formeel gecorrespondeerd met de Raad. Ook op andere manieren heeft 

jongRRKC bijgedragen aan adviezen van de Raad: drie leden van jongRRKC 

namen deel aan de commissies van de Tussentijdse Evaluaties. Rond het 

verkiezingsdebat op 3 maart 2014, “Kiezen is een kunst”, door de Raad en 

partners, in de Rotterdamse Schouwburg, realiseerde jongRRKC een kort 

video-item van interviews met politici, in samenwerking met 

televisieproducent MOOIS. jongRRKC woonde een bijeenkomst van De Nieuwe 

Garde bij, in de Kunsthal. De leden van jongRRKC kregen op eigen verzoek 

tweemaal een kort ‘college’ over de Nederlandse en Rotterdams 

subsidiesystematiek, door Kees Weeda en Inez Boogaarts. 

De betrokkenen vonden desondanks geen werkwijze die recht doet aan de 

wederzijdse verwachtingen. jongRRKC heeft in overleg met de Raad en de 

dienst Sport en Cultuur in de zomer van 2014 besloten jongRRKC in deze 

vorm op te heffen. Dat laat onverlet dat de Raad per advies (nieuwe) 

jongeren met kennis op specifieke dossiers of onderwerpen wil aantrekken 

en met hen wil samenwerken in commissies.  

In 2014 waren Sumarty Schiffer, Ruben Arnhem, Rens de Haij, 

Laurette Vermeulen, Gino van Weenen, Conchitta Bottse en Tabitha Mann 

(voorzitter) lid van jongRRKC. De Raad is hen erkentelijk voor hun inzet.  

 

4.1.3 EVALUATIE RRKC 

Het functioneren van de Rotterdamse Raad van Kunst en Cultuur wordt met 

enige regelmaat geëvalueerd. Na overleg met toenmalig wethouder Laan is 

besloten dat dit deze keer een zelfevaluatie zou zijn, die is uitgevoerd door 

een extern adviseur en daarbij begeleid door een onafhankelijke, externe 

begeleidingscommissie. De externe begeleidingscommissie bestond uit de 

volgende leden: Siebe Weide, Algemeen Directeur van de Museumvereniging; 

Clayde Menso, directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst; Monica Sie Dhian 

Ho, directeur Wiardi Beckman Stichting. De extern adviseur was Thomas van 

Dalen.  

https://www.youtube.com/watch?v=zLaz2AZnLro
https://www.youtube.com/watch?v=zLaz2AZnLro
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Ten behoeve van deze evaluatie heeft de adviseur uitgebreid met de diverse 

stakeholders gesproken: gemeente (ambtelijk en politiek), de culturele 

sector en andere partners. Daarnaast heeft hij deskresearch uitgevoerd. De 

werkzaamheden van de evaluatie werden begin 2015 afgerond. In het 

voorjaar van 2015 zal het rapport worden gepresenteerd aan de Raad, 

bureau en de wethouder. 

 

 

5 BEDRIJFSVOERING EN MARKETING 

 

5.1 PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Het Bureau van de Rotterdamse Kunststichting bestaat uit twee afdelingen: 

de afdeling advies (3 secretarissen/ beleidsadviseurs) en het secretariaat 

(boekhouding, secretariaat, informatie/IT). Aan het einde van het 

verslagjaar bedraagt het aantal fte in dienst van de stichting 5,3 waarvan 

1fte directie, 2,5 fte advies en 1,8 fte bedrijfsbureau.  

Qua organisatie blijft het bureau sterk in beweging. De reorganisatie werd in 

2014 afgerond. Naast de inzet van het bescheiden bureau en de raadsleden 

uit de RRKC, werd met tal van externe leden voor adviescommissies gewerkt. 

Hierbij wordt, bij voorkeur, gewerkt met zowel mensen van binnen én buiten 

Rotterdam, en het wervingsproces is zo open mogelijk. Om de 

piekmomenten bij het bureau op te vangen en flexibel te zijn, wordt veelal 

met freelancers gewerkt. Ten behoeve van het voorbereidingsproces en de 

uitvoering van de Sectoranalyse zijn verschillende freelancers aangetrokken 

om het bureau tijdelijk te versterken. Ook voor de pr & communicatie, 

websiteredactie en controlling wordt met externe krachten gewerkt. Lastig 

daarbij is wel dat het ‘collectieve geheugen’ van de organisatie daarmee 

niet uitgebreid of verdiept wordt. Ook is het niet gemakkelijk om meerdere 

grote projecten parallel te laten lopen. Zo was de voorbereiding van de 

Sectoranalyse (vanaf september) lastig te combineren met de 

medevoorbereiding van de Uitgangspuntennota (vanaf oktober).  

Vanaf november liep een medewerker van het ministerie van OCW een dag 

per week stage bij het bureau in het kader van verdere 

talentenontwikkeling. Deze stage wordt vanaf 2015 omgezet in een 

‘detachering’ in de vorm van een uitwisseling; een medewerker van het 

bureau van de Raad gaat een jaar naar OCW.  

 

5.2 SALARISADMINISTRATIE 

RAET verzorgt de salarisadministratie; de organisatie is aangesloten bij Arbo-

dienst MKBasics. Het ziekteverzuim in 2014 was 0,55% (in 2013 was het 

5,85%). De financiële administratie werd door het eigen bedrijfsbureau 

gevoerd.  

 

5.3 HUISVESTING 

De kale huur voor het kantoor op de 2e etage van de Mauritsweg 35 bedraagt 

26.775 Euro. Er wordt onbelast gehuurd van een particuliere eigenaar.   

 

5.4 COMMUNICATIE/ PR  

Ook in 2014 is actieve aandacht besteed aan de zichtbaarheid en profilering 

van de Raad binnen en buiten Rotterdam. Eind 2013 is de website van de 

Raad volledig vernieuwd en dat resulteerde direct in een significante groei 

van het aantal bezoekers van de site. In 2013 trok de oude website 

gemiddeld 573 bezoekers per maand, zij bezochten gemiddeld 2221 pagina’s 

per maand. De genoemde groei eind 2013 heeft zich in 2014 onverminderd 

doorgezet. Door de site actueel te houden en door inzet van social media is 

het bezoek aan de website in 2014 vele malen hoger: gemiddeld trok de 

website in 2014 2170 bezoekers per maand met uitschieters in de maand 
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augustus en september van 4492 en 4120 bezoekers respectievelijk. Deze 

bezoekers bezochten gemiddeld 5990 pagina’s per maand, met uitschieters 

in de maanden augustus en september van 11.454 en 12.582 pagina’s per 

maand1 . Dat betekent een stijging van 379% van het aantal bezoekers en van 

270% van het aantal bezochte pagina’s.  

In 2014 zijn er 9 nieuwsbrieven verstuurd. De nieuwsbrieven worden steeds 

beter gelezen. Uit analyse blijkt dat in 2013 gemiddeld 16% van de 

ontvangers de nieuwsbrief daadwerkelijk opende en dat percentage is in 

2014 gegroeid naar een gemiddelde van 30,6%. De laatste twee 

nieuwsbrieven in 2014 hadden zelfs open rates van boven de 50%. 

 

Stakeholders 

De RRKC vaart een eigen koers, zoals dat van een onafhankelijk adviseur 

verwacht mag worden, en zoals neergelegd in het Werkprogramma 2013-

2016. Dat laat onverlet dat goed geluisterd wordt naar de veranderende 

verwachtingen en behoeften in de wereld om ons heen. Zo worden de 

projecten na afloop zoveel mogelijk geëvalueerd om de processen aan te 

passen waar nodig of wenselijk. Ook worden regelmatig gesprekken gevoerd 

met uiteenlopende stakeholders om geïnspireerd te worden én te verbinden 

en versterken. Dit doet zij bijvoorbeeld door aanwezigheid bij 

netwerkbijeenkomsten, gesprekken met politieke partijen in Rotterdam, 

relaties met het bedrijfsleven (via o.a. Rotterdam Festivals, Rotterdams LEF, 

VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel, Rotterdam Partners) en 

regelmatig contact met de bestuurlijke dienst. Ook staat het onderhouden 

van actieve relaties met landelijke organisaties als DutchCulture, de 

fondsen, Raad voor Cultuur en andere stedelijke adviesorganen op de 

agenda. De Raad slaagt hiermee in zijn opzet een groter publiek 

(professionals, politiek, andere stedelijke partijen) te bereiken met 

informatie over het (Rotterdamse) cultuurbeleid. Naast de bovengenoemde 

inzet, dragen ook bijeenkomsten als het Cultuurdebat op 4 maart 2014 (ruim 

400 bezoekers) of het gezamenlijke debat met de Raad voor Cultuur en HNI 

(ruim 200 bezoekers) aan de zichtbaarheid van de Raad.  

 

5.5 BESTUUR ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING 

Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting (Marjolijne Lewis, Sander 

Emmerig, Marco Jongeneel) vergaderde in het verslagjaar zes keer. De 

termijn van de secretaris: de heer Sander Emmerig liep in het verslagjaar af. 

Er is een verzoek ingediend de heer Emmerig te herbenoemen als secretaris 

voor een periode van nog eens 4 jaar. Het bestuur ziet af van een 

vergoeding. 

 

5.6 SECRETARIAAT DIRECTEURENOVERLEG ROTTERDAMSE KUNSTINSTELLINGEN 

Op verzoek van het Directeurenoverleg en met steun van de dienst Sport en 

Cultuur werd de secretariële ondersteuning van het Directeurenoverleg in 

2014 verricht door een medewerker van het ondersteunende bureau van de 

Raad. De helft van de personeelslasten wordt door de Raad gedragen. Het 

Directeurenoverleg werd in april 2013 opengesteld voor alle instellingen in 

het Cultuurplan en werd daarmee uitgebreid tot een zestigtal leden. Het 

Directeurenoverleg vergaderde in 2014 acht keer.  

 
  

                                            
1 De uitschieters in de maand augustus en september zijn te verklaren: dit waren de maanden dat 
de vacaturetekst voor de commissieleden online stond. De pagina met de vacaturetekst is de meest 
bezochte pagina van het jaar.  
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5.7 OVERIGE (BESTUURS)ACTIVITEITEN MEDEWERKERS 

De secretaris/ directeur vervult de volgende nevenfuncties:  

- Lid Raad van Toezicht Groninger Museum, Groningen (2013 – heden);  

- Lid/penningmeester Raad van Bestuur Vlaams Cultuurhuis de Brakke 

Grond (2013 – heden);  

- Lid Expertenjury exportsubsidies, NRW-Ministerium Kultur Düsseldorf 

(2012-2014);  

- Bestuur Laurenspenning, Rotterdam (vanaf 2000); Jury Hans Horsting 

Prijs, Rotterdam (2013-heden).  

- Comité van aanbeveling Cultural Governance (Cultuur & Ondernemen).  

- Deelnemer OCW-programma Leiderschap in Cultuur/ LinC (2014).  

 

De voorzitter vervult de volgende nevenfuncties: 

- Historisch Genootschap Roterodamum, voorzitter 

- Bijzondere Leerstoel Roterodamum: Geschiedenis van Rotterdam, (EUR) 

voorzitter curatorium 

- Stichting 'drs. H.H. Horsting-prijs', voorzitter 

- Stichting Comité Erasmus Icoon van Rotterdam, lid 

- Stichting De Wind in de Zeilen, bestuurslid 

 

lidmaatschap van de volgende genootschappen:  

- Genootschap De Maze 

- Genootschap Gijsbert Karel van Hoogendorp 

- Stichting B4You, ambassadeur 

- Platform Gastvrij Rotterdam, lid op persoonlijke titel 

- Comité van Aanbeveling: Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst  

- Comité van Aanbeveling: herdenking Keti Koti Comite 

- Arosa, boek over vrouwenopvang in Rotterdam 

 

Beleidsadviseur Gepke Bouma vervult de volgende nevenfuncties 

- Zitting in het bestuur van een stichting met een culturele doelstelling in 

Rotterdam (buiten het Rotterdamse Cultuurplan): Stichting Drift tba 

- Lid van de adviescommissie Zuid-Holland en het bestuur van de afdeling 

Zuid-Holland van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
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BIJLAGE 1: PERSONEN 

 

Bestuur Rotterdamse Kunststichting 

A. Emmerig, secretaris  

(advocaat & mediator Emmerig Advocatuur) 

M. Jongeneel, penningmeester  

(directeur ontwerpbureau Vijf890) 

mw M.C. Lewis, voorzitter 

(directeur MEE Rotterdam welzijnsorganisatie) 

 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

Voorzitter:  

mw M.M.A.M. Post van Ophem (sinds april 2009)  

secretaris: I. Boogaarts (sinds mei 2012) 

 

Leden:  

R. Burgzorg (per december 2013) 

S. Davies (vanaf februari 2012) 

E. Fransen (per april 2013) 

R. Marijnissen (per april 2013) 

mw U. Söbbeke (vanaf februari 2011) 

H. Vaanholt (per december 2013) 

mw J. Veenendaal (vanaf februari 2011) 

mw W. Zwiep (per april 2013) 

 

Adviserend lid Stad Antwerpen: 

B. Verbergt (tot september 2014) 

S. Thielemans (per september 2014) 

 

jongRRKC 

R. Arnhem (tot oktober 2014)  

mw C. Bottse (tot oktober 2014) 

R. de Haij (tot oktober 2014) 

mw T. Mann (tot oktober 2014) 

mw S. Schiffer (tot oktober 2014) 

mw L. Vermeulen (tot oktober 2014) 

G. van Weenen (tot oktober 2014) 

  

Medewerkers Bureau  

mw I. Boogaarts (directeur/secretaris)  

mw G.W. Bouma (advies) 

mw F.N. Bruins (secretariaat) 

M.F.M. Fonville (advies) 

R. Gerritsen (advies) 

H.M. Groenewegen (secretariaat) 

C.J. McClure (techniek tot juni 2014) 

mw P. den Ouden (secretariaat) 

mw G.M. Rodenrijs (secretariaat tot april 2014) 

mw C. de Vos (tot juni 2014)  

 

secretariaat ondersteuning Directeurenoverleg 

R. Gerritsen (vanaf april 2013) 

 

Tijdelijke ondersteuning 

mw A. de Haij (PR & communicatie) 

mw K. Versluijs (coördinatie en planning) 

mw L. Regter (Sectoranalyse) 
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L. Reijs (Sectoranalyse) 

A. Wijers (advies Onderzeebootloods) 

 

Stagiaires 

Raphael Dollart, ACW, Erasmus School of History, Culture and 

Communication 

Silivio Mini, Master’s thesis, Master’s Program Cultural Economics and 

Entrepreneurship - 2013-2014, Erasmus School of History, Culture and 

Communication; voltooid juli 2014 

Camiel Vingerhoets (min OCW) 
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BIJLAGE 2: COMMISSIES, DEELNEMERS WERKGROEPEN EN BIJEENKOMSTEN 

 

Leden van de commissies Tussentijdse Evaluatie (voorjaar/ zomer 2014): 

- Ricardo Burgzorg, lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; 

cultureel ondernemer in Den Haag, onder andere betrokken über blick en 

My First Art Collection. 

- Simon Davies, lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; 

grafisch ontwerper en docent aan kunstopleidingen, onder andere aan de 

Design Academy in Eindhoven. 

- Margot Gerené, extern commissielid, toen director communications & 

fundraising dance4life en Lid Raad van Toezicht Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie. 

- Martin van Ginkel, extern commissielid, werkzaam op het gebied van 

cultuuradvies, management, culturele projecten; eerder directeur 

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). 

- Herma Hofmeijer, extern commissielid, werkzaam op het gebied van 

analyse, strategie, projecten in de cultuursector, onder andere op het 

gebied van galeries en bibliotheken; zij was eerder Directeur Vereniging 

van Rijksgesubsidieerde Musea. 

- Arnoud Odding, extern commissielid, directeur van Rijksmuseum 

Twenthe.  

- Ulrike Söbbeke, voorzitter van vijf tte-commissies; lid van de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; zakelijk leider van Firma Mes en 

projectleider en programmeur bij het Kunstgebouw. 

- Jacqueline Veenendaal, voorzitter van vijf tte-commissies; lid van de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; voormalig directeur van de 

Rotterdamse Bijenkorf. 

- Bruno Verbergt, doceert algemeen en strategisch management aan de 

Universiteit van Antwerpen, hij was bedrijfsdirecteur cultuur, sport en 

jeugd van de stad Antwerpen. Verbergt is extern adviseur van de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 

- Maarten Verhoef, extern commissielid, studieleider Muziek Theater ArtEZ, 

docent aan de HKU, voor internationalisering betrokken bij 

muziektheatergroep Orkater; eerder directeur van theater Kunstmin 

Dordrecht. 

- Willemijn Zwiep, lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; 

werkzaam bij Deloitte op het gebied van communicatiestrategie, merk- 

en reputatiemanagement en corporate social responsibility. 

 

Als toehoorders: 

- Ruben Arnhem, lid jongRRKC, student kunstgeschiedenis, acteur, 

cultureel organisator. 

- Tabitha Mann, voorzitter jongRRKC, persoonlijk assistent van een 

Rotterdams Tweede Kamerlid en werkzaam bij het Jeugdcultuurfonds. 

- Laurette Vermeulen, secretaris jongRRKC, master Kunst- en 

Cultuurwetenschappen en Cultural Economics and Entrepeneurship, 

werkzaam bij de bewonersraad van een woningcorporatie. 

 

Leden van de commissie RDM-advies: 

- Toon Berckmoes, IDEA Consult expert voor LEISURE Plus (Brussel)  

- Patrick van der Klooster, Directeur Architectuur Instituut Rotterdam/ AIR 

(Rotterdam)  

- Patrick van Mil, consultant musea en museumcluster Arnhem (Amsterdam) 

- Robert Marijnissen: lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, 

research & design of creative policies (Berlijn) 
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- Herman Vaanholt: lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, 

ondernemer en investeerder vanuit Rotterdam en onder meer mede-

initiator van City Racing Rotterdam. 

- Agnes Wijers (freelance adviseur) 

 

Leden van de commissie Popadvies: 

- Odilia Arlaud: business controller bij Thauris, Rotterdammer, eerder o.m. 

zakelijk leider ad interim HipHopHuis. 

- Dirk de Clippeleir: directeur Ancienne Belgique, Brussel en voorheen o.m. 

werkzaam bij Universal Music. 

- Arjen Davidse: artistieke leiding inHolland Music Academy, Haarlem; 

voorheen Bureau Promotie Podiumkunsten, Muziek Centrum Nederland en 

Nationaal Popinstituut. 

- Ulrike Söbbeke, voorzitter van de commissie; lid van de Rotterdamse 

Raad voor Kunst en Cultuur; zakelijk leider van Firma Mes en 

projectleider en programmeur bij het Kunstgebouw. 

- Rento Zoutman: partner bij onderzoek- en adviesbureau DSP-groep. 

Ruime ervaring met advies in cultuur, waaronder de Rotterdamse 

popsector, en auteur van landelijke publicaties popmuziek en 

gemeentelijk beleid. 

- Willemijn Zwiep, lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; 

werkzaam bij Deloitte op het gebied van communicatiestrategie, merk- 

en reputatiemanagement en corporate social responsibility. 

 

Leden van de commissie Collectiegebouw: 

- Johan Idema: Adviseur, auteur en cultureel ondernemer. Specialisaties: 

conceptontwikkeling, business planning, innovatiemanagement en 

fondsenwerving.  

- Thérèse van Schie: Vicevoorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Van 

2003 tot 2006 was zij directeur van het Amsterdams Uitbureau. 

Momenteel heeft zij een eigen adviespraktijk.  

- Elsje Janssen: Wetenschappelijk directeur Collecties Koninklijk Museum 

Schone Kunsten Antwerpen. Vanaf 2011 was zij drie jaar werkzaam in het 

Rijksmuseum als conservator Textiel.   

- Peter Sigmond: vanaf 1995 werkzaam in het Rijksmuseum. Van 2001 tot 

2008 als directeur Collecties. Medeauteur van ‘Uitlenen is een kunst, 

museaal bruikleenverkeer in Nederland’ (NMV). 

- Herman Vaanholt: lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, 

ondernemer en investeerder vanuit Rotterdam en onder meer mede-

initiator van City Racing Rotterdam. 

- Jacqueline Veenendaal (voorzitter): lid van de Rotterdamse Raad voor 

Kunst en Cultuur; voormalig directeur van de Rotterdamse Bijenkorf. 

 

Rondetafelgesprek ‘Toegankelijkheid van het Cultuurplan’; 24 juni 2014 

- Maarten Bakker, Studio De Bakkerij 

- Marijke Eijmes, Sport en Cultuur gemeente Rotterdam 

- Ariëtte Kasbergen, SKVR  

- Ina Klaasen, Museum Boijmans Van Beuningen 

- Anne van der Linden, Sport en Cultuur gemeente Rotterdam 

- Mijke Loeven, Jazz International en North Sea Round Town  

- Aad Meijboom, voorzitter commissie incidentele subsidies gemeente 

Rotterdam 

- Martin Schijgrond, Popunie  

- Ulrike Söbbeke, lid Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (voorzitter 

van de bijeenkomst) 

- Steven van Teeseling, innovatieadviseur Mondriaan Fonds 

- Ariadne Urlus, Showroom MAMA  
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- Aruna Vermeulen, directeur HiphopHuis  

- Kaboul Vermijs, cultuurscout in Charlois  

- Nagezonden schriftelijke reacties van Jason Jeandor, Got Skills; Marjan 

van Gerwen, Cultuurscouts. 

- Inez Boogaarts &  Marc Fonville, RRKC 

 

Rondetafelgesprek ‘Hoor en wederhoor in het Cultuurplan Rotterdam’;  

10 juli 2014 

- Emily Ansenk, Kunsthal  

- Silvie Dees, Motel Mozaïque  

- Arie van Dongen, Rotterdams Philharmonisch Orkest  

- Patrick van der Klooster, AIR  

- Bas Kwakman, Poetry International  

- Marja Molewijk, gemeente Den Haag  

- Mark Oskam, Rotterdam Festivals, ook bestuurslid van Hotel Modern  

- Erik Pals, Ro Theater  

- Oscar van der Pluijm, Grounds/WMDC  

- Andrea Svedlin, Sport en Cultuur  

- Margreet Teunissen, Centrale Discotheek 

- Kees Weeda, voorheen algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur 

(voorzitter van de bijeenkomst) 

- Tabitha Mann, voorzitter jongRRKC  

- Melanie Post van Ophem, voorzitter Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur  

- Inez Boogaarts & Gepke Bouma, RRKC 

 

Deelnemers aan Werkgroep Creatieve Industrie: 

- Diederik van Dommelen, VNO-NCW 

- Martijn van der Mark, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  

- Floor van Spaendonck/ Christine Vroom, Het Nieuwe Instituut  

- Marc van Staveren, Men at Work  

- Bengu Manjeet, Kamer van Koophandel; Kees Vrijdag, voormalig 

medewerker KvK  

- Paul Rutten, HRO/ Creating 010 

- Chantal Olffers, dienst S&C  

- Melanie Post van Ophem, voorzitter RRKC  

- Inez Boogaarts & Reinier Gerritsen, RRKC 

 

Werkgroep ondernemerschap (landelijk): 

Bijeenkomst 3, 10 april 2014: 

- Pieter Bots, Raad voor Cultuur  

- Niek vom Bruch, Henriette Post, Laurien Saraber, Fonds Podiumkunsten  

- Martijn van der Mark, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  

- Simone Meijer, Clayde Menso, Amsterdams Fonds voor de Kunst  

- Charlotte van Rappard-Boon, Adviescommissie Cultuurplan Den Haag  

- Guikje Roethof, Amsterdamse Kunstraad 

- Ricardo Burgzorg, lid RRKC 

- Melanie Post van Ophem, voorzitter RRKC; voorzitter bijeenkomst  

- Inez Boogaarts, secretaris RRKC 

- Marc Fonville, beleidsadviseur RRKC 

 

Bijeenkomst 4, 17 juni 2014: 

- Pieter Bots, Raad voor Cultuur  

- Simone Meijer, Clayde Menso, Amsterdams Fonds voor de Kunst 

- Charlotte Rappard-Boon, Adviescommissie Cultuurplan Den Haag  

- Pieter Jan van der Veen, Nederlands Letterenfonds  

- Ron Visser, Fonds Podiumkunsten  

- Bruno Verbergt, Extern adviseur RRKC 
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- Melanie Post van Ophem, voorzitter RRKC; voorzitter van de bijeenkomst  

- Marc Fonville, beleidsadviseur RRKC  

 

Informatiemiddag EU en internationale subsidieregelingen 13 januari 2014  

Presentaties: 

- Judith Blankenberg, programmeur voor De Keuze van de Rotterdamse 

Schouwburg: deelname aan netwerk van theaters en in het nieuwe 

netwerk van Europese theaters Create to connect 
- Iwana Chronis, Manager Hubert Bals Fonds bij het International Film 

Festival Rotterdam: relaties met Media-programma’s binnen Creative Europe.  

- Maaike van Langen, Rotterdam Circusstad: Unpack the arts, residency voor 

journalisten over circus; Hip cirq Europ voor jonge artiesten; Circus Next, 
talentontwikkeling en competitie 

- Jan Misker, projectmanager electronic art & dance, V2_Instituut voor de 

Instabiele media: Summers Sessions netwerk bij V2_  

- Doro Siepel, Zuidplein Theater, over publieksontwikkeling, één van de 

speerpunten in Creative Europe  

- Agnes Wijers, cultureel ondernemer: Daguerrobase bij het Nederlands 

Fotomuseum, in het kader van ICT Policy Support Programme 
  

http://www.createtoconnect.eu/
http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/hubert_bals_fund/
http://sideshow-circusmagazine.com/map/circusnews/unpack-arts-residency-programme-cultural-journalists-awarded-european-funding
http://www.hipcirqeurop.eu/
http://circusnext.eu/circusnext/en
http://v2.nl/lab/blog/summer-sessions-2013-selection
http://www.theaterzuidplein.nl/page/missie
http://www.daguerreobase.org/index.php
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme


23 

BIJLAGE 3: LEZINGEN, PRESENTATIES EN PUBLICATIES 

 

- “Over het Rotterdamse Cultuurplan en Rotterdamse cultuurbeleid”, aan 

deelnemers LinC, presentatie door secretaris, 17 maart.  

- “Samenwerking cultuur en ondernemers” bij Rotterdams LEF, moderatie 

workshop en presentatie conclusie; voorzitter en secretaris, 27 maart.  

- Voorreis bezoek MoMa (International Council MoMa, NYC), toelichting door 

secretaris (o.l.v. Rotterdam Partners), 30 maart 2014.  

- “The Rotterdam Cultural Sector” (Duits), Vriendenvereniging Hebel am 

Ufer uit Berlijn, op bezoek bij Witte de With, presentatie door secretaris, 

5 april. 

- “Cultuur in Rotterdam”, toelichting en moderatie over de rol van een 

adviesraad en de culturele sector in Rotterdam ten behoeve van de 

Belastingdienst, door secretaris, 11 april. 

- “Stadscultuur en innovatie”, presentatie door secretaris, organisatie door 

D66, WORM, 22 april.  

- Deelname bezoekprogramma in het kader van de voorbereidingen 

Vlaanderen-Nederland: bezoekprogramma Vlaamse kunstinstellingen aan 

Rotterdam, beleidsadviseur; 7 mei.  

- Deelname overleggen Creative Spinn (EU, o.l.v. S&C), secretaris en 

beleidsadviseur, 12 mei 

- Overleg met PlusPunt, secretaris en beleidsadviseur, 20 mei.  

- “Rotterdamse cultuursector, cultuurbeleid en de RRKC”, Theaterschool 

Zuid-Holland, presentatie door secretaris en beleidsadviseur, 18 juli. 

- “Schone stad, aantrekkelijke stad, reflectie en presentatie over 

Rotterdam, cultuur en cultuurbeleid”; presentatie door secretaris, EUR, 

Alumnivereniging Sociologie, 22 oktober. 

- “The Development of the Cultural Infrastructure of Rotterdam”, 

presentatie voor Universiteit Utrecht, door secretaris, 18 november. 

- “The Cultural Scene of Rotterdam”, voor deelnemers Cultural Managers 

Exchange Programm, TANDEM,, presentatie door secretaris, 29 november. 

- Overleg regelmatig over collectieve promotie en marketing met 

Rotterdam Partners (buitenlandse pers) en Rotterdam Festivals.  

 

 

 
  

http://www.mitost.org/kulturaustausch/tandem-community-participation.html
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