Rotterdam, 25 april

Flexibel impulsprogramma zorgt voor meer
vernieuwing in de culturele sector
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert het college van B&W om
een laagdrempelig impulsprogramma voor makers en nieuwe culturele initiatieven in te
stellen om vernieuwing in de culturele sector te stimuleren.
In zijn advies constateert de Raad dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor de sector en de
gemeente om te komen tot meer vernieuwing en ‘meer beweging’ in de cultuursector. De RRKC
concludeert dat er drie algemene behoeften zijn: om nieuwe makers en nieuwe instellingen een
plek binnen het systeem te bieden, om gevestigde organisaties meer in beweging te krijgen, en om
nieuwe culturele ontwikkelingen te ondersteunen en te faciliteren.
De positie van kunstenaars, makers en nieuwe initiatiefnemers zou versterkt moeten worden en
meer prioriteit moeten krijgen, aldus de RRKC. Door hen meer ontwikkelmogelijkheden te bieden
en door samenwerking van nieuwe makers met gevestigde instellingen te stimuleren, ontstaan
betere relaties en netwerken in de sector. Daarom adviseert de RRKC het college om een nieuw
programma toe te voegen aan de al bestaande subsidie-instrumenten, waarbij projecten van nieuwe
makers en initiatiefnemers centraal staan.
Nieuw impulsprogramma
De RRKC adviseert om te kiezen voor een programma waarvan de procedure laagdrempelig is, met
zo min mogelijk bureaucratie. Bij het vormgeven van de procedure moeten weinig
verantwoordingseisen en documentatie-eisen worden opgenomen. De beslissingsbevoegdheid is
belegd bij één persoon, een programmaleider of intendant. Daardoor kunnen snel beslissingen
genomen worden en is de doorlooptijd van de aanvraagprocedure zo kort mogelijk. Belangrijk is om
projecten goed te evalueren en ervan te leren, ook van mislukkingen. Voor kennisdeling is het
onderhouden van een netwerk van aanvragers en initiatiefnemers belangrijk; dit draagt bij aan de
zichtbaarheid van initiatiefnemers en van projecten.
De Raad heeft geen uitgebreid voorstel geformuleerd voor het inrichten van de ondersteunende
organisatie. De Raad beveelt aan om te experimenteren met een pilot van dit impulsprogramma
voor drie jaar. Voor het programma lijkt een jaarlijks budget van € 500.000,- in eerste instantie
voldoende. De pilot kan binnen deze drie jaar regelmatig geëvalueerd en aangescherpt worden.
Het volledige advies is te terug te vinden op www.rrkc.nl
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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