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Hier gaat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zich voor inzetten 
 
Als we CNN mogen geloven wonen we in ‘the new capital of cool’. In het buitenland staat 
Rotterdam steeds meer bekend als een ‘must see city’. En niet in de laatste plaats vanwege het 
levendige aanbod van kunst en cultuur in de stad. Een stad met een jonge bevolking, internationaal 
aansprekende topkunst en een dynamische creatieve sector zijn belangrijke ingrediënten van het 
succes.  
 
Maar naast dit succesverhaal is er ook een ander verhaal. Eén op de vijf huishoudens in Rotterdam 
heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens. De verschillen tussen wijken in de stad zijn groot. 
Een grote groep Rotterdammers profiteert niet van het veelzijdige culturele aanbod. Daarnaast is 
het huidige subsidiesysteem niet meer toereikend om kunst en cultuur in de stad te financieren. Om 
ervoor te zorgen dat over vier jaar de culturele sector nog steeds booming is, zijn er veranderingen 
nodig.  
 
1. Meer ruimte voor vernieuwing van kunst en cultuur in Rotterdam 
2. Meer diversiteit in de cultuursector (publiek, bestuur en organisaties) 
3. Een betere verbinding tussen de private sector en cultuur 
4. Een stevigere positionering van cultuur in de internationale profilering van de stad 
5. Een ander stelsel voor kunst en cultuur 
 
 

Gevraagd en ongevraagd advies 
Over deze onderwerpen gaat de RRKC zich de komende jaren buigen. Door onderzoek te doen, 
expertmeetings te houden en met de sector in gesprek te gaan. Maar door ook met een scherp oog 
ontwikkelingen in de stad te volgen. Welke interessante start ups en grasrootorganisaties in het 
culturele veld en de creatieve industrie zijn hun plek aan het veroveren? De adviesagenda is 
dynamisch, dat wil zeggen dat er gedurende het jaar onderwerpen kunnen afvallen dan wel nieuwe 
bijkomen, gevraagd door het college of op initiatief van de RRKC zelf.  
 
Wethouder Pex Langenberg heeft de RRKC gevraagd in 2017 te adviseren over vier onderwerpen: de 
Atlas van Stolk (dit advies is eind februari uitgebracht), alternatieve financiering  en vernieuwing 
van cultuur, collectiebeleid en diversiteit. Maar ook om over deze en andere cultuurthema´s in de 
stad het openbaar debat te stimuleren en mee te organiseren.  
Met het college is afgesproken dat het op alle adviezen die de RRKC uitbrengt inhoudelijk reageert. 
Bovendien organiseert de RRKC na ieder advies een openbaar debat, waarin de verschillende 
standpunten rond een thema aan bod komen.  
 
 

Vernieuwing en innovatie 
In het Cultuurplan 2017-2020 zijn achttien organisaties opgenomen die eerder nog geen meerjarige 
subsidie ontvingen. De RRKC gaat onderzoeken hoe vernieuwing in de sector beter gestimuleerd kan 
worden. Er zijn nieuwe impulsen in de sector nodig om structurele ruimte aan innovatie te geven. 
Met vernieuwing bedoelt de RRKC zowel aanbod van gevestigde als nieuwe instellingen, als 
programma’s die een nieuw publiek weten te bereiken. Hier spelen ook vragen rond marketing, 
organisatie en samenwerking. In de aanvragen voor het cultuurplan las de RRKC het voornemen van 
culturele instellingen om door middel van onderlinge samenwerking tot vernieuwing te komen, de 
praktische uitwerking hiervan ontbrak nog vaak. 
 
Om tot een advies te komen gaat de RRKC de volgende vragen onderzoeken. Welke nieuwe 
initiatieven zijn er? Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde en ook initiatieven in de creatieve 
industrie en het sociale domein. Welke behoeften hebben deze organisaties? Hoe kan de gemeente 
door een aanpassing in het beleid nieuwkomers meer ruimte geven om hun plannen te realiseren en 
zich verder ontwikkelen? 
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Hoe geef je vorm aan artistieke vernieuwing? In een aantal bijeenkomsten met organisaties 
uit verschillende disciplines, muziek, dans, theater, beeldende kunst wordt gekeken hoe 
dat mogelijk is. 
 
Hoe zorgen we dat blijft afgestudeerd talent in de stad blijft en vanuit hier een carrière opbouwt? 
En hoe kunnen de kunstvakopleidingen CODARTS (muziek, dans, circus) en de Willem de Kooning 
Academie (Hogeschool Rotterdam) daar een bijdrage aanleveren? 
 
Op verschillende plekken in de stad zijn de afgelopen jaren hotspots ontstaan van creatieve 
ondernemers en nieuwe culturele organisaties. Hoe ontwikkelen die gebieden en de culturele 
infrastructuur zich? Welke kansen liggen er? 
 
De RRKC helpt in samenwerking met het overleg van directeuren van culturele instellingen 
nieuwkomers binnen het cultuurplan aansluiting te vinden voor samenwerking en coaching bij 
gevestigde instellingen. 
 
 

Diversiteit 
De bevolkingssamenstelling van Rotterdam is uitgesproken divers met ca. 180 nationaliteiten. De 
bevolking verandert de komende jaren nog meer: zo stijgt het aandeel westerse en niet-westerse 
bevolkingsgroepen ten opzichte van Rotterdammers met een Nederlandse achtergrond. Maar liefst 
70% van de schoolgaande jeugd in Rotterdam heeft een biculturele achtergrond. De culturele sector 
slaagt er tot nu toe niet in een goede afspiegeling van de Rotterdamse bevolking te bereiken.  
 
Voor de komende vier jaar ligt de focus op het bereiken van meer diversiteit in publiek, organisatie 
en bestuur. Hoe divers is de samenstelling van culturele instellingen en hun besturen op dit 
moment? Hoe kan de Code Culturele Diversiteit worden toegepast in Rotterdam? Hoe kunnen 
culturele instellingen hun publieksbereik beter inzichtelijk maken? Welk publiek bereik je en welke 
groepen bereik je nog niet? 
 
Over diversiteit in de culturele sector is in het verleden al veel gesproken en geschreven. Welke 
behoefte ligt er nu eigenlijk? Gaat het om het multiculturele aspect of meer over de 
achterblijvende cultuurparticipatie van Rotterdammers met een lage opleiding en inkomen? De 
RRKC volgt daarom ook de stadsbrede discussie over armoedebestrijding en segregatie in de wijken 
en neemt deel aan stadsbrede gesprekken over de toekomst van Rotterdam als het ´Verhaal van 
Rotterdam´ en de ontwikkeling van het sociaal domein.  
 
 

Een betere verbinding tussen de private sector en cultuur 
Culturele organisaties zullen meer ondernemerschap moeten tonen in de toekomst, nu de overheid 
zich steeds meer terugtrekt. Een betere verbinding met het bedrijfsleven in de stad is nodig. 
Enerzijds om elkaar te leren kennen en te begrijpen. Anderszijds om mogelijkheden tot 
samenwerking te onderzoeken. Grotere culturele instellingen slagen er steeds beter in om het 
bedrijfsleven te betrekken, maar middelgrote en kleine instellingen nog te weinig. Uit de 
bijeenkomst met de nieuwkomers binnen het Cultuurplan bleek dat er behoefte is aan uitwisseling 
en coaching met starts ups uit de creatieve industrie.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gemeengoed geworden. Medewerkers in het 
bedrijfsleven zijn steeds meer maatschappelijk geëngageerd. Toch is de afstand tussen cultuur en 
bedrijfsleven nog erg groot. Er liggen kansen voor samenwerking met culturele instellingen in de 
stad. Hoe vinden zij  aansluiting bij bedrijven die qua doelstellingen passen bij hun eigen 
opvattingen over waarden? Welke stappen zijn vervolgens nodig om tot een succesvolle 
samenwerking te komen?  
 
Naast klassieke vormen van sponsoring zijn er nog tal van andere mogelijkheden om private 
financiers te vinden. Welke mogelijkheden geeft de Geefwet voor culturele organisaties om 
particulier mecenaat te ontwikkelen? Welke andere financieringsmogelijkheden zijn er mogelijk in 
co-creatie met het bedrijfsleven? 
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De RRKC faciliteert het gesprek tussen het bedrijfsleven en de culturele sector. Waar 
vinden beide sectoren elkaar als het gaat over het gezamenlijk belang om bij te dragen aan 
de ontwikkeling van de stad? De cultuursector moet comfortabel worden met het risico van 
ondernemen. Het bedrijfsleven kan op zijn beurt inspiratie op doen in de culturele sector.  
 
 

Een stevigere positie van cultuur in de internationale profilering van de stad 
De RRKC werkt met partners in de stad mee aan de International Advisory Board extra (IABx) die 
door het stadbestuur is gevraagd te adviseren over de internationale profilering van Rotterdam op 
cultureel gebied. Het advies dat deze groep internationale experts in oktober geeft aan de 
gemeente Rotterdam en de culturele sector is een startpunt voor het beleid van de komende vier 
jaar. Hoe kan Rotterdam zijn creatieve sector sterker exposeren? Hoe komen we tot een zodanige 
profilering dat we echt internationaal op de kaart komen; niet alleen voor de toerist maar ook voor 
de kunstpers, de liefhebber en de verzamelaar? Welke keuzes moeten er worden gemaakt en wat 
zijn de gevolgen voor het cultuurbeleid?  
 
Daarnaast maakt de RRKC een inventarisatie van welke culturele instellingen nu al internationaal 
actief zijn. Hoe kunnen zij hun internationale werking meer zichtbaar maken? Hoe kunnen andere 
culturele instelligen hiervan leren of de internationale werking versterken? 
 
 

Een ander stelsel voor kunst en cultuur in de stad 
Het huidige systeem van een meerjarig Cultuurplan en incidentele projectsubsidies is te beperkt. 
Voor alle instellingen klein of groot, gevestigd of beginnend gelden dezelfde criteria. Het bestel 
maakt nu te weinig onderscheid tussen instellingen die een vaste waarde vormen en internationaal 
moeten kunnen concureren en nieuwe initiatieven die moeten kunnen groeien. Hoe kan het stelsel 
bijdragen aan dynamiek en doorstroming?  
 
Ook landelijk is er een discussie over het veranderen van het subsidiebestel. De RRKC volgt deze 
ontwikkelingen met belangstelling. Hoe kunnen we naar een bestel dat zowel landelijk als in de 
stad structurele ruimte biedt aan vernieuwing?  
 
 


