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Geachte,
Enkele weken geleden spraken wij elkaar over de voorgenomen veranderingen in het
cultuurstelsel en de opneming van uw organisatie in de Rotterdamse Culturele Basis (RGB).
Het inhoudelijk vormgeven van de Rotterdamse Culturele Basis beschouw ik als een
gezamenlijke zoektocht: niet alle rollen zijn op voorhand helder en op dit moment is nog niet
duidelijk op welke manier de samenwerking tussen instellingen in de RGB met het college en
de al eerder aangekondigde strategische denktank er precies uit zal zien. De voorliggende
periode biedt experimenteerruimte om met elkaar te zoeken naar de gewenste vernieuwing
van het cultuurstelsel. Het indienen van de subsidieaanvraag en uw invulling van het RCBdeel voor de cultuurplanperiode 2021- 2024 is daarin een eerste stap.
Zoals bij u bekend is vraag ik de geselecteerde RCB-instellingen, net als de culturele
instellingen die opgenomen willen worden in het Cultuurplan, een meerjarenbeleidsplan in te
dienen voor de periode 2021-2024 conform de Handleiding voor aanvragen in het kader van
het Cultuurplan. Daarnaast verzoek ik de RCB-instellingen om in hun meerjarenbeleidsplan
aanvullende informatie op te nemen over de invulling van hun instellingsoverstijgende
verantwoordelijkheid in een Plan van Aanpak. In mijn vorige brief aan u heb ik de contouren
van dit Plan van Aanpak omschreven. Deze plannen vormen wat mij betreft de eerste
bouwstenen om tot goede samenwerking te komen in het kader van de Rotterdamse Culturele
Basis. In deze brief ga ik in op wat ik van de inhoud van het Plan van Aanpak verwacht, welke
informatie u naar eigen inzicht kunt opnemen en hoe het Plan van Aanpak zich verhoudt tot
het meerjarenbeleidsplan.
Inhoud Plan van Aanpak
Ik vraag u te beschrijven op welke wijze u invulling wilt geven aan uw strategische positie voor
de gehele sector en op welke wijze u de gevraagde instellingsoverstijgende
verantwoordelijkheid wilt vormgeven. Daarbij komen wat mij betreft in elk geval de volgende
aspecten aan de orde:
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Op welke wijze is uw organisatie een platform voor het talent in de stad en hoe geeft u
dat vorm in de komende vier jaar? U kunt daarbij onderscheid maken tussen artistiekinhoudelijke invulling en strategische, praktische en faciliterende activiteiten;
Welke aantoonbare extra inspanning levert u om meer inclusiviteit en diversiteit in de
cultuursector ais geheel en in uw instelling in het bijzonder te bereiken?
Welke stappen zet u in de komende jaren om uiterlijk met ingang van de
cultuurplanperiode 2025-2028 te voldoen aan de uitgangspunten van de Fair Practice
Code en de Code Diversiteit & Inclusie? Van de instellingen in de RCB verwacht ik dat
zij bij uitstek voldoen aan de richtlijnen voor het naleven van de Fair Practice Code en
fair pay en dat zij een grote inspanningsverplichting aangaan om invulling te geven
aan de Code Diversiteit & Inclusie. In het Plan van Aanpak heeft u de gelegenheid om
daar dieper op in te gaan, om concrete stappen of een concreet tijdpad te schetsen en
om de verwachte resultaten gedetailleerd te beschrijven. U kunt deze SMART
presenteren als dat in dit stadium mogelijk is.

Het staat u uiteraard vrij in het Plan van Aanpak nog andere aspecten op te nemen. In de
periode 2021-2024 worden u en de andere instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis
bijvoorbeeld uitgenodigd het college in de periode 2021-2024 te ondersteunen bij de aanpak
van de stedelijke opgaven van Rotterdam. Samen vormt u vanaf 2021 een strategische
denktank om deze opgaven aan te pakken. Ik ga in de nieuwe beleidsperiode graag met u in
gesprek over de concrete invulling van deze denktank, maar u kunt het Plan van Aanpak in dit
stadium al gebruiken om uw eigen ideeen daarvoor aan het college mee te geven, zoals voor
welk specifiek thema u zich wilt inzetten, waarom u een relatie met dit thema en uw
organisatie ziet, welke rol die u voor uw organisatie ziet weggelegd in de aanpak en de
samenwerkingspartners die u voor ogen hebt.
Ook kan ik me voorstellen dat u in het Plan van Aanpak op onderdelen al een duidelijke
planning wilt iaten zien van de resultaten die u de komende vier jaar wilt bereiken op de
strategische thema’s voor de RCB-instellingen, hoe u de voortgang daarop denkt te gaan
monitoren en evalueren, hoe u uw activiteiten, inspanningen, en ook de resultaten op deze
terreinen onder de aandacht van het Rotterdamse publiek, uw collega-instellingen en
eventuele andere partijen buiten de cultuursector wilt brengen. Impact, kennisdeling en
kennisoverdracht zijn daarbij wat mij betreft sleutelbegrippen.

Hoe verhoudt het Plan van Aanpak zich tot het meerjarenbeleidsplan?
U kunt zelf kiezen op welke manier u het Plan van Aanpak onderdeel laat zijn van uw
meerjarenbeleidsplan. Dat kan door een aparte paragraaf op te nemen, door specifieke
passages uit te lichten of door zinsneden te labelen of anderszins. Het gaat er wat mij betreft
om dat in het meerjarenbeleidsplan herkenbaar is aangegeven welke onderdelen u beschouwt
als onderdeel van uw positie als RCB-instelling volgens de hierboven geschetste inhoudelijke
aspecten.
Omdat ik u om aanvullende informatie of concretisering vraag, kunt u maximaal 13.000
woorden gebruiken voor uw meerjarenbeleidsplan inclusief het Plan van Aanpak.

Beoordeling
Zoals is aangegeven in de adviesaanvraag aan de RRKC (19MO04712) gaat de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur in zijn beoordeling van uw aanvragen expliciet in op de invulling
van de gevraagde instellingsoverstijgende verantwoordelijkheid voor de sector als geheel, de
realiseerbaarheid van het Plan van Aanpak in samenhang met de reguliere aanvraag en op de
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omgang met de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Deze brief zal ik aan de
RRKC sturen bij wijze van nadere duiding en context, zodat die betrokken kunnen worden bij
de advisering. Ik vraag van de RRKC nadrukkelijk geen uitspraak over het passende
subsidieniveau voor de instellingen die tot de RCB gaan behoren.
Ik ga ervan uit dat ik met deze brief voldoende heb gemformeerd over het aanvullende Plan
van Aanpak bij uw meerjarenbeleidsplan en kijk uit naar uw aanvraag voor de subsidieperiode
2021-2024.
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