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Rento Zoutman is vanaf 1 januari 2017 directeur van de Rotterdamse Kunststichting 

(RKS) en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Hij 

vervulde deze functie al ruim een jaar op interim basis. 

Rento Zoutman (1959) heeft ruime ervaring met advies in gemeentelijk beleid en cultuur. Hij begon 

zijn loopbaan bij de Rotterdamse Kunststichting. Later werkte hij als senior beleidsadviseur cultuur 

en onderwijs bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Sinds 1989 opereerde hij als 

zelfstandig adviseur, in het bijzonder op het terrein van kunst en cultuur. Daarnaast bracht hij 

adviezen uit in het sociaal domein, in het vrijwilligersbeleid en de sport. Zoutman werkte veelvuldig 

als adviseur in het openbaar bestuur en de politiek, voor gemeenten als voor de landelijke overheid 

en provincies. Hij was ruim zestien jaar verbonden als senior adviseur en partner aan het onderzoek 

– en adviesbureau DSP – groep.  

Zoutman is en geboren en getogen Rotterdammer. Hij was eerder betrokken bij de RRKC als 

commissielid voor de advisering over plannen voor een nieuw poppodium. Dat advies werd 

uitgebracht in februari 2015. Sinds november 2015 is Zoutman gedetacheerd als directeur van de 

Rotterdamse Kunststichting en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). 

‘Ik heb met veel plezier met de RRKC gewerkt aan het advies voor het Cultuurplan 2017/2020. We 

moeten nadenken over verandering van het Cultuurplan, waarin alle instellingen – groot en  klein – 

op één hoop worden geveegd. De Raad neemt dit op in de adviesagenda, met andere belangrijke 

onderwerpen: het bevorderen van diversiteit in het publiek en de culturele organisaties, de 

internationale profilering van cultuur in Rotterdam en de relatie tussen cultuur en bedrijfsleven’. 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur verbindt en versterkt de cultuursector in Rotterdam 
door onafhankelijk te adviseren, signaleren en informeren over lokale en (inter)nationale 
ontwikkelingen.  
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