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 Samenvatting 
 
Dit advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is een 
eerste kwalitatieve evaluatie van het functioneren van locale cultuur 
centra (lcc’s), een beoordeling van de centra op de uitgangspunten die vijf 
jaar geleden zijn gekozen. Het bevat voorstellen voor versterking op 
onderdelen en er wordt een verbreding van het concept van de lcc’s 
bepleit. 
Het advies is in de eerste plaats gericht aan de deelgemeentebesturen, 
omdat deze de eerst verantwoordelijke bestuurslaag zijn als het om de 
lcc’s gaat. In de tweede plaats is het advies van belang voor het 
gemeentelijk beleid dat voor de lcc’s in handen ligt van de dienst Sport en 
Recreatie en de dienst Kunst en Cultuur. 
 
De belangrijkste aanbevelingen in het advies 
 

Naast investeren in gebouwen en stedelijke programmering is het voor 
het welslagen van lcc’s van belang te investeren in mensen. De RRKC 
pleit om die reden voor een versterking van de positie van de 
programmeurs. De RRKC introduceert deze term voor degenen, die 
verantwoordelijk zijn voor de programmering en de communicatie van 
lcc’s. Met een goede programmering ontstaan lcc’s die wortels hebben 
in de cultuur van de buurt.  

   
 Kennisoverdracht van communicatietechnieken in een 
 begeleidingstraject zijn belangrijk, maar de signatuur (identiteit) van 
 een lcc is bepalend voor de wijze waarop het communicatie- en 
 marketingbeleid wordt gevoerd. Hoe duidelijker de signatuur des te 
 sterker de consistentie van de programma’s. 
 Om de programmerings- en communicatiefunctie te versterken kan de 
 gemeente een begeleidingstraject instellen. 
 
 De RRKC heeft begrip voor het huidige beleid van de gemeente om 
 wijkaccommodaties aan te merken als lcc’s, maar in de toekomst 
 zouden ook andere plekken in de wijk een kans moeten krijgen om zich 
 tot lcc te ontwikkelen.  
 
 Om het functioneren van de lcc’s verder te versterken is het in eerste 
 instantie van belang dat de regie ligt bij het portefeuilleoverleg van 
 deelgemeentelijke portefeuillehouders cultuur en de wethouder 
 Kunstzaken.  
 Het is nuttig om regelmatig workshops en expertmeetings te 
 organiseren. Deze genereren samenwerkingsverbanden met de partners 
 in het veld en bieden deelgemeenten een stimulans om het eigen 
 cultuurbeleid te ontwikkelen.  
 

De communicatie en marketing van lcc’s kan worden verbeterd door 
kennisoverdracht, de bevordering van de eigen identiteit en 
naamsbekendheid en inventarisatie van de vraag. 
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Komt dat zien!1

 
Binnenkort ook in uw wijk: 
 
 
 
Zelf meebepalen 
“Het allerbelangrijkste is dat bewoners zelf mee gaan bepalen wat er te 
zien en te doen zal zijn in de Lokale Cultuur Centra. Er moet plaats zijn 
voor ieders culturele wensen.” 
 
 
 
Meerdere smaken 
“Cultuur is zo breed als dat mensen van elkaar verschillend zijn. De een 
houdt meer van hiphop, de ander van klassiek, de een ziet graag een 
klucht, de ander is gek op Shakespeare.” 
 
 
 
Belangrijke rol voor kunst en cultuur 
“Een belangrijke rol in onze samenleving is voor kunst en cultuur 
weggelegd. Door met cultuur bezig te zijn, geef je vorm aan wie je bent. 
Of je nou zelf aan cultuur doet, of er alleen maar naar kijkt, eigenlijk is er 
niemand die niet aan cultuur deelneemt. Zelfs de meest verstokte 
cultuurhater zingt weleens mee met zijn favoriete liedje.” 

                                            
1 Fragmenten van de folder van de gemeentelijke dienst Sport en Recreatie, SKVR en Rotterdamse 
Kunststichting, september 2001 
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 Inleiding – geschiedenis in het kort  
 
Vijf jaar geleden werd de komst van een nieuwe culturele voorziening in 
Rotterdam aangekondigd: het locaal cultuurcentrum. In een gezamenlijke, 
feestelijk uitziende folder (“Komt dat zien – Binnenkort ook in uw wijk”) 
kondigden de dienst Sport en Recreatie (SenR), de Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam (SKVR) en de Rotterdamse Kunststichting (RKS) de 
geboorte aan van een nieuw soort cultuurinstelling: laagdrempelig, 
uitgaande van een breed cultuurbegrip en gericht op de wensen van 
bewoners uit de omliggende wijken. Volgens de aankondiging zouden deze 
bewoners meebepalen wat er in hun locaal cultureel centrum te zien en te 
doen zou zijn. Het is nu vijf jaar later, tijd om na te gaan wat er van de 
plannen terecht is gekomen.  
 
Zoals bekend gaat plannen maken meestal sneller dan plannen uitvoeren. 
De in 2001 aangekondigde vijftien lcc’s zijn niet direct van start gegaan. 
Intussen is toch voldoende ervaring met de lcc’s in verschillende 
deelgemeenten opgedaan om iets te kunnen zeggen over de richting waarin 
zij zich ontwikkelen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur komt in 
dit advies met een eerste, kwalitatieve evaluatie van het functioneren van 
de lcc’s. Hij beoordeelt deze centra op de indertijd gekozen 
uitgangspunten en doet voorstellen voor versterking op onderdelen van hun 
functioneren. Hij bepleit ook een verbreding van het concept van deze 
centra. Het voorliggende advies is overigens grotendeels gericht tot de 
deelgemeentebesturen die de eerstverantwoordelijke bestuurslaag zijn als 
het om het functioneren van de locale cultuurcentra gaat.  
 
Het belang van lcc’s wordt door deelgemeenten steeds meer onderkend en 
maken deel uit van het wijkgericht kunst- en cultuurbeleid van de gemeente. 
Dit beleid wordt al lang gevoerd. Zo kent de Gemeente Bibliotheek al meer 
dan een halve eeuw filialen in vele Rotterdamse wijken en heeft de 
muziekschool (indertijd opgegaan in de SKVR) van oudsher lesadressen in 
Rotterdamse wijken.  
In 1955 gaat het Museum Boijmans Van Beuningen voor het eerst de wijken in 
met een tentoonstelling Het landschap in de loop der eeuwen en vanaf 1975 
presenteerde de Rotterdamse Kunststichting (RKS) tentoonstellingen in de 
wijken met een mobiele tentoonstellingsfaciliteit, Kijkkist. Ook de plaatsing 
van beelden in de openbare ruimte is al sinds mensenheugenis geen zaak voor 
het stadscentrum alleen. Tal van voorstellingen en concerten werden door de 
RKS in wijkgebouwen geprogrammeerd met de titel In de wijk gespeeld.  
In de eerste helft van de jaren tachtig verschoof, na de decentralisatie van 
bevoegdheden en budgetten naar de deelgemeenten, het accent in het werk 
van de RKS van uitvoeren naar adviseren. De RKS trad op als adviseur, initiator 
en kwaliteitsbewaker.  
In de tweede helft van dit decennium raakte de kunstspreiding in de 
versukkeling. In 1990 werd sociale vernieuwing het sleutelwoord. In de 
praktijk werden de oude kunstspreidingsthema’s onderdeel van het 
amateurkunst- en culturele minderhedenbeleid in het cultuurbeleid.  
Dit betekende niet dat kunst en cultuur in de wijk in rook was opgegaan.  
Het Rotterdams Wijktheater bespeelde immers al vanaf begin jaren 
negentig de podia van de wijkgebouwen en buurthuizen met repertoire dat 
ontstaat uit het werken met amateurspelers uit de wijken. De SKVR 
organiseert al sinds de jaren tachtig taaldrukwerkplaatsen en 
wijkmuziekprojecten op buurtniveau. 
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Pas in 1997 kreeg cultuur in de wijken weer meer aandacht in het 
gemeentelijk beleid. Dit maal trokken de SKVR, SenR en de RKS gezamenlijk 
op. Het Actieplan Cultuurbereik heeft sinds 2001 een grote stimulans gegeven 
aan wijkgericht werken door de Rotterdamse kunstinstellingen die de laatste 
jaren een groot aantal wijkgerichte, laagdrempelige activiteiten uitvoeren. 
 
Drie stappen 
De volgende paragrafen gaan over de droom van drie cultuurmakelaars  
over locale cultuur centra (1) en over het beleid dat het College in 2004 
heeft geformuleerd in de uitgangspuntennotitie Lokale Cultuur Centra en 
het voornemen betreffende concrete ondersteuning van een tiental lcc’s 
(2). Voor de evaluatie van de huidige stand van zaken (3) kiest de RRKC het 
ideaalbeeld van de eerste drie cultuurmakelaars, dat daarna de grondslag 
is geworden voor het gemeentelijk beleid, als uitgangspunt. Drie stappen 
die leiden tot Driemaal Scheepsrecht2.  
 
 

1 Scheepsrecht, de droom van drie cultuurmakelaars over locale 
cultuur centra 

 
De aanzet tot het functioneren van cultuurcentra in de deelgemeenten 
werd dus al lang geleden gegeven. De laatste vijf jaar wordt het beleid 
gevoerd onder de naam ‘locale cultuur centra’.  
De directeuren van SKVR, RKS en de gemeentelijke dienst SenR waren eind 
jaren negentig actief als cultuurmakelaar3 in respectievelijk de 
deelgemeenten Delfshaven, Feijenoord en Noord. Zij waren van mening dat 
het niet goed ging met de cultuur in de wijken en stelden, na overleg met 
de portefeuillehouders cultuur van de deelgemeenten, voor om een 
selectie te maken van 15 wijkaccommodaties beheerd door SenR. Deze 
konden transformeren tot lcc’s als er in de nabije toekomst verbeteringen 
werden aangebracht in de hardware (gebouw), software (programmering) 
en orgware (personeel).  
De directeuren riepen de toenmalige wethouder van Kunstzaken op te 
investeren in deze wijkaccommodaties. De waarde van het initiatief4 van 
de driehoek van cultuurmakelaars lag in de wijkgerichte aanpak die zij op 
dat moment deelden. SenR beheerde in opdracht van de deelgemeenten de 
wijkaccommodaties en de RKS pleitte voor een cultuurbeleid waarin meer 
aandacht was voor de positie van jongeren, allochtonen en bewoners in de 
wijken, die de stedelijke culturele voorzieningen (theaters, musea) te 
weinig bezochten. In de lcc’s kon het aanbod van stedelijke voorzieningen 
in de wijken worden geprogrammeerd, maar ook het plaatselijke talent zou 
een kans moeten krijgen op deze podia. De SKVR richtte de afdeling Kunst 
Onder Andere op om dit talent op te sporen en te ontwikkelen.  
 
De cultuurmakelaars stelden dat de programmering gebaseerd zou moeten 
zijn op de wensen uit de directe omgeving van de centra. Lcc’s konden zich 
ontwikkelen tot plekken voor community art (communities = 
gemeenschappen van mensen met dezelfde interesses). Kenmerkend voor 

                                            
2 Scheepsrecht was ook de naam waaronder het trio cultuurmakelaars opereerde. 
3 In Delfshaven ging de directeur van de SKVR in 1998 als eerste cultuurmakelaar aan de slag. Het 
was zijn taak om verbanden te leggen tussen verschillende cultuuruitingen in de deelgemeente, 
personen met elkaar in contact te brengen en de financiering te regelen voor nieuwe 
kunstprojecten. 
4 Zie de folder op pagina 4. Deze werd in 2001 uitgegeven door SenR, SKVR en Rotterdamse 
Kunststichting 
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community art is de samenwerking tussen professionele en 
amateurkunstenaars. Daarnaast toont community art engagement. Er is een 
grote betrokkenheid bij gevoelige onderwerpen in de samenleving. Maar er 
is meer. Community art draagt ook bij aan gemeenschapszin. Het brengt 
mensen bij elkaar en het bevordert de culturele integratie. Het is een open 
en uitnodigende vorm die bij uitstek de mogelijkheid biedt om cultureel 
erfgoed te delen. Voorbeelden van community art zijn het Rotterdams 
Wijktheater en de jongerencultuur, tegenwoordig ook wel aangemerkt als 
‘urban’.   
In een flexibel beleid kon een programmering tot stand komen die een 
goede mix was van aan ‘communities’ gelieerde cultuuruitingen en 
kunstaanbod van stedelijke voorzieningen, waarin buurtbewoners zowel 
actief als receptief zouden deelnemen aan kunst en cultuur. Het 
uitgangspunt voor de programmering was vraaggericht en elk lcc zou aan 
de hand van de lokale situatie en de wensen van het publiek een eigen 
identiteit kunnen ontwikkelen. Verder diende de toegang tot lcc’s 
uitnodigend en laagdrempelig te zijn. Naast de programmering was ook 
extra aandacht nodig voor de verbetering van personele ondersteuning.  
De cultuurmakelaars vroegen voor de investeringen in de hardware van de 
eerste zes lcc’s (verbouw, theatertechniek, foyer etc.) een bedrag van 
1.420.000 gulden en voor de orgware (ontwikkeling personeel) 225.000 
gulden aan de gemeente. Deze kon echter slechts 80.000 gulden vrijmaken 
en besloot dit geld gericht te investeren in wijkgebouw ’t Klooster aan het 
Afrikaanderplein in plaats van het te verdelen over meerdere locaties. 
Daarmee werd ’t Klooster in 2001 het eerste lcc. 
 
De gemeente kon dus aanvankelijk nauwelijks aan de wens van de 
cultuurmakelaars tegemoetkomen. Dat betekende geenszins dat er niets 
gebeurde. Na de millenniumwisseling kwamen met de inzet van het 
Actieplan Cultuurbereik5 extra impulsen om kunst en cultuur in de wijken 
te versterken. Een verheugende ontwikkeling was dat de cultuurscouts6 in 
aantal toenamen en op wijkniveau steeds meer activiteiten ontplooiden. 
Inmiddels zijn er bij de Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur7 vijf 
cultuurscouts aangesteld, die bemiddelen tussen de stedelijke culturele 
instellingen en initiatieven op wijkniveau. Tevens werden vanaf 2001 onder 
de noemer Cultuurbuur door SenR voorstellingen en concerten op 
wijkpodia georganiseerd met het Scapino Ballet, ro theater, Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, Lantaren/Venster met Cinema Locaal, De Meekers, 
Conny Janssen Danst en Theater Zuidplein, elk jaar in een andere 
samenstelling. 
In 2005 werden op elf lokaties 64 voorstellingen geprogrammeerd voor 
3.583 bezoekers; ¾ van deze bezoekers bezocht podiumkunstvoorstellingen 
en ¼ ging naar filmvoorstellingen.  

                                            
5 Met het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004 werkten het Rijk, de provincies en dertig grote 
gemeenten intensief samen om het cultuurbereik te vergroten. De opdracht was om méér en 
vooral ook nieuw publiek bij cultuur te betrekken. In de deelnemende gemeenten en provincies 
werden programma's Cultuurbereik ontworpen, die alle inzetten op nieuwe wegen en 
mogelijkheden om cultuur beter over het voetlicht te brengen.
6 In de praktijk bleek het werk van cultuurmakelaars in de wijken aan te slaan, maar assistentie 
was hoogst noodzakelijk. Dit leidde tot de aanstelling van cultuurscouts. Zij waren aanvankelijk in 
de uitvoerende sfeer actief, later zouden de cultuurscouts een meer zelfstandige positie krijgen. 
De cultuurmakelaars kregen een meer coachende (afstandelijke) rol. 
7 De Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur werd in 2001 opgericht. De stichting stimuleert vanuit 
een sociaal oogpunt kunst en cultuur op wijkniveau. Zij doet dit door middel van adviseren, 
netwerkvorming, bemiddelen en projectondersteuning aan zowel beginnende culturele 
initiatieven en organisaties als aan meer gevestigde kunstinstellingen. 
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Deze activiteiten doen denken aan In de wijk gespeeld uit de jaren 
zeventig. Een ander wijkgericht project was Musea in de wijken. Door de 
inzet van cultuurscouts werkten stedelijke (musea, Centrum Beeldende 
Kunst) en wijkgebonden partners samen en ook dat leidde tot veel 
culturele activiteit in de wijken.  
 
Het onderwerp Lokaal Cultuur Centrum verdween hierna bijna twee jaar 
van de gemeentelijke politieke agenda. In verschillende deelgemeenten 
groeide daarentegen het bewustzijn dat kunst en cultuur een belangrijke 
bijdrage konden leveren aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de 
wijk. Dat besef kwam mede tot stand door het nuttige werk van 
cultuurscouts, de stedelijke kunstinstellingen met hun eigen op locale maat 
gesneden aanbod, de SKVR met Kunst Onder Andere etc.. Er was een goede 
voedingsbodem gelegd en de lcc’s kregen in 2003 weer een plaats op de 
agenda.  
In december van dat jaar adviseerde de RKS de wethouder om via een 
‘premie op actie’ het initiatief tot oprichting van lcc’s bij de 
deelgemeenten te leggen. Dit voorstel werd overgenomen en het College 
zou, op basis van goedgekeurde plannen, aan betrokken deelgemeenten 
een eenmalige investeringsbijdrage beschikbaar stellen naast een kleine 
jaarlijkse bijdrage in de programmering. 
 
 
 2 Stedelijk en lokaal beleid 
 
In juli 2004 bracht het College de Uitgangspuntennotitie Lokale Cultuur 
Centra uit. In de begeleidende brief schrijft de wethouder Kunstzaken: “In 
deze centra kan een zeer divers aanbod van culturele activiteiten in de 
breedste zin een plaats krijgen. Daarbij dient de cultuur, die de bewoners 
van de wijk vragen en de cohesie die door de activiteiten kan worden 
bevorderd, voorop te staan. Samen met het Actieprogramma Cultuurbereik 
en de cultuurscouts beschikt onze stad daarmee over een uniek en krachtig 
instrument als het gaat om het versterken van de sociale cohesie door 
middel van culturele activiteiten.” Zie voor een extract van deze 
Uitgangspuntennotitie bijlage 1. 
 
In de notitie stonden de volgende aanbevelingen: 
• Lcc’s moeten concentratiepunten worden van grootstedelijk 

kunstaanbod, amateurkunst en vormen van community art. Door 
kruisbestuiving van deze elementen kunnen een gedifferentieerd 
aanbod, meer culturele mobiliteit, een infrastructuur met elkaar 
versterkende netwerken en uiteindelijk een groter publiek in Rotterdam 
worden bereikt. 

• Lcc’s krijgen een gezamenlijk logo ter vergroting van de 
naamsbekendheid. 

• Op stedelijk niveau kan worden geadviseerd over stedelijk en landelijk 
repertoire dat geschikt is voor lcc’s en over de communicatie en 
marketing van dat aanbod. Voorts kan kunst- en cultuureducatief 
aanbod beschikbaar worden gesteld, inclusief technische know how ten 
behoeve van voorstellingen. Vanuit het stedelijk perspectief kan 
artistieke kwaliteit worden aangebracht. 

• Op lokaal niveau vindt de coördinatie en het beheer van lcc’s plaats, 
worden raden samengesteld ten behoeve van de programmering en vindt 
communicatie en publieksopbouw plaats door het opbouwen en beheren 
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van relatienetwerken tussen kunstenaars/makers en lokale 
publieksgroepen. 

 
De notitie werd besproken in de commissie Cultuur en Sport, het 
directeurenoverleg van de stedelijke kunstinstellingen en de 
portefeuillehouders cultuur van de deelgemeenten. Zij kreeg over de hele 
linie een positief onthaal en men zag een gezamenlijk belang in een snelle 
realisatie van lcc’s.  
 

Intermezzo - deelgemeentelijk kunst- en cultuurbeleid 
 Al bij de instelling van de eerste deelgemeenten in Rotterdam in 1973 
 wordt er vanuit gegaan dat deze decentrale besturen een locaal, 
 wijkgericht kunst- en cultuurbeleid kunnen voeren. Uit de 
 Bevoegdhedenlijst behorend bij de Deelgemeenteverordening 2002 
 blijkt dat kunst- en cultuurbeleid een autonome bevoegdheid is van de 
 deelgemeenten. Deelgemeenten zijn derhalve vrij om zelfstandig te 
 bepalen wat zij op dit beleidsterrein doen en laten. Op grond hiervan 
 zien we deelgemeenten bijvoorbeeld subsidies verstrekken aan 
 organisaties en voor evenementen. Sommige deelgemeenten hebben een 
 beleidsnota geformuleerd, een cultuurprijs ingesteld en een toenemend 
 aantal geeft een culturele kaart uit. Begin jaren tachtig zijn  
 budgetten van de Rotterdamse Kunststichting overgedragen aan de 
 deelgemeenten die daarmee binnen hun autonome sfeer kunst- en 
 cultuurbeleid kunnen uitvoeren. Verschillende deelgemeenten hebben 
 de afgelopen jaren de kans aangegrepen om een eigen kunst- en 
 cultuurbeleid te formuleren. Daarbij moet wel worden aangetekend dat 
 de budgettaire middelen soms achterbleven bij de ambities die men 
 zich stelde.  
 
 Naast autonome beleidstaken ontstonden verschillende 
 samenwerkingsverbanden tussen gemeentelijk en deelgemeentelijk 
 kunst- en cultuurbeleid. Een voorbeeld is het netwerk van 
 cultuurmakelaars en cultuurscouts, een netwerk ondersteund door de 
 Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur. Deze stichting wordt 
 gefinancierd door gemeente en deelgemeenten gezamenlijk. De lcc’s, 
 onderwerp van dit advies, behoren eveneens tot de voorzieningen die in 
 stand worden gehouden op grond van een  samenwerking tussen 
 gemeente en deelgemeenten.  

 
Van de circa 30 wijkaccommodaties in Rotterdam is een derde 
opgewaardeerd tot lcc’s. Het beheer van de wijkgebouwen valt onder 
de autonome bevoegdheden van de deelgemeente. In opdracht van de 
deelgemeenten vervult de gemeentelijke organisatie SenR op deze 
locaties een beheer- en ontwikkelfunctie (w.o. activiteiten en 
programma’s). De kosten van het beheer en de exploitatie zijn voor 
rekening van de deelgemeente. Voor de stedelijke programmering geven 
de deelgemeenten elk jaar een opdracht aan SenR. SenR adviseert de 
deelgemeenten in een programma-aanbod op maat, waarna de dienst 
dit programmavoorstel uitvoert.  
Als een wijkgebouw wordt opgewaardeerd tot lcc ontvangt het ook 
geldmiddelen uit het stedelijke cultuurbudget. Pas dan is er sprake van 
een samenwerkingsverband tussen beide overheidsniveau’s.  
Twee lcc’s maken geen gebruik van de diensten van SenR, nl. Hoogvliet 
en Delfshaven.   
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De deelgemeenten werden voor de ontwikkeling van lcc’s in de gelegenheid 
gesteld plannen in te dienen bij de gemeente. In die plannen konden zij 
een verzoek doen om een eenmalige gemeentelijke bijdrage in de 
investering en een jaarlijkse gemeentelijke programmasubsidie. De 
verkregen programmasubsidie zouden zij matchen met hetzelfde bedrag. 
Een door de dienst Kunst en Cultuur samengestelde adviescommissie 
beoordeelde twaalf plannen waarvan er tien zijn gehonoreerd (bijlage 2).  
Uit de bonte verzameling van plannen kan worden afgeleid dat de culturele 
programmering van de lcc’s een mix is van gemeenschappelijke lcc 
programma’s, die op stedelijk niveau wordt georganiseerd, (waaronder 
Cultuurbuur) en lokale activiteiten: amateurkunst, community art, 
kunstfestivals, culturele activiteiten voor kinderen en ouderen. 
Cultuurbuur is relatief nieuw, de lokale activiteiten vormen het 
traditionele aanbod van deze wijkaccommodaties.  
Sommige lcc’s kiezen voor een eigen profiel. Piet Hein in Delfshaven  
richt zich vooral op jongerencultuur en de Larenkamp in Charlois en  
’t Kapelletje in Noord profileren zich als podia voor amateurkunst.  
Bij verschillende lcc’s zijn cultuurscouts betrokken bij de programmering.  
In Hoogvliet is de cultuurscout benaderd om voorstellen te doen voor 
programma’s in De Zevensprong.  
 
In november 2005 organiseerde de dienst Kunst en Cultuur voor de eerste 
keer een workshop met drie rondetafelgesprekken. Er waren 54 deelnemers 
waaronder portefeuillehouders, beleidsmakers, programmeurs, 
cultuurscouts e.d..  
De belangrijkste conclusies, geciteerd uit het verslag van de dienst, zijn: 
• Er is grote behoefte aan professionalisering van de marketing van lcc’s. 
• Het aanbod van Cultuurbuur (stedelijke cultuur op lokale podia) 

voorziet duidelijk in een behoefte. 
• Cultuurscouts verstevigen de basis van een lcc zowel wat publiek als 

programmering betreft. 
• Samenwerking is nodig, maar wel binnen duidelijke kaders. 
• Programmeren is een vak, laat dat aan professionals over. Voor lcc’s in 

deelgemeenten zonder cultuurscout is geen goede oplossing voorhanden 
om de wijkgebonden programmering in te vullen.  

 
Uit de rondetafelgesprekken bleek dat de programmeurs van lcc’s, in de 
meeste gevallen betreft het de locatiemanagers van de 
wijkaccommodaties, (nog) te weinig toegerust zijn om een culturele 
programmering die past in het profiel van de Uitgangspuntennotitie Locale 
Cultuur Centra voor hun rekening te nemen. Om dit probleem te 
ondervangen heeft SenR in 2005 voor vier lcc’s tijdelijk menskracht 
vrijgemaakt om programma’s samen te stellen. Deze verschillen zoals 
gezegd per deelgemeente. De deelgemeenten zijn met SenR 
overeengekomen dat de stedelijke programmering (waaronder 
Cultuurbuur) wordt verzorgd door SenR en dat de locatiemanagers 
verantwoordelijk zijn voor de programmering van de locale initiatieven. 
De adviescommissie pleit ervoor dat in 2006 acht lcc’s door SenR worden 
geprogrammeerd. Verder moedigt de commissie ook gecombineerde 
functies aan voor communicatie en marketing. De gemeente wil voor 
activiteitenprogramma’s per deelgemeente maximaal € 10.000 beschikbaar 
stellen op voorwaarde dat de deelgemeente hetzelfde bedrag op tafel legt. 
De invulling van de programmafunctie wordt gefinancierd door de 
deelgemeente. 
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 3 Evaluatie – een kwalitatieve analyse 
 
In dit advies evalueert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de lcc’s 
door middel van een kwalitatieve analyse.  
In de voorgaande paragrafen heeft u kunnen kennisnemen van de 
gedachtevorming rond de lcc’s, het beleid dat het College in 2004 heeft 
geformuleerd in de Uitgangspuntennotitie Lokale Cultuur Centra en de 
voornemens omtrent concrete ondersteuning van tien lcc’s. De in 2005 
ingediende plannen van deelgemeentebesturen voor lcc’s zijn getoetst 
door een adviescommissie van de dienst Kunst en Cultuur.  
Voor de kwalitatieve analyse van de huidige stand van zaken kiest de RRKC 
de Uitgangspuntennotitie als grondslag.  
 
Bij de kwalitatieve analyse zijn volgens de RRKC de volgende onderwerpen 
van belang: 
 a De kwaliteit van het aanbod.  
 b Lcc’s alleen in wijkaccommodaties of ook elders? 
 c Het cultuurbeleid van de gemeente/deelgemeente.  
 d De meerwaarde van samenwerking met andere partners/netwerkvorming. 
 e Communicatie en marketing. 
 
a De kwaliteit van het aanbod   
SenR maakt in de lcc programmering een onderscheid tussen de stedelijke 
programmering die door SenR wordt verzorgd en de locale programmering 
waarvoor de programmeurs van lcc’s verantwoordelijk zijn. De stedelijke 
programmering bestaat uit concerten en voorstellingen van Cultuurbuur, 
filmprogrammering, kindertheatervoorstellingen, seniorenprogrammering 
e.d.. Bij nadere analyse van de plannen van de deelgemeenten voor lcc’s 
blijkt echter niet altijd helder wat de stedelijke en wat de locale 
programmering is. Zo staan typisch locale activiteiten soms vermeld als 
stedelijke programmering. Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat de 
planvorming nog in ontwikkeling is.  
 
De RRKC onderkent het belang van een efficiënte gezamenlijke 
programmering in lcc’s door SenR waaronder de Cultuurbuurvoorstellingen. 
De programmering heeft vergeleken met de beginsituatie in 2001 aan 
diversiteit gewonnen. Door hun deelname in Cultuurbuur geven de 
stedelijke kunstinstellingen een goed voorbeeld aan hun collega’s. De RRKC 
vraagt zich echter af of de kindervoorstellingen en de 
seniorenprogrammering ook onderdeel moeten zijn van een stedelijke 
programmeringsfunctie. Is deze programmering niet eerder een lokale 
aangelegenheid?   
 
De RRKC ondersteunt de ambitie van de betrokken deelgemeenten om 
wijkaccommodaties geschikt te maken tot cultuurcentra en heeft 
waardering voor de inzet van de programmeurs voor een aansprekende en 
laagdrempelige locale programmering. Deze bestaat onder andere uit 
jaarlijks terugkerende wijkfestivals, maar activiteiten vinden soms op 
korte termijn plaats waardoor ze in de plannen niet altijd zichtbaar zijn.  
De locale programmering zou echter nog aan profiel kunnen winnen. In de 
stad is veel deskundigheid en de actieve inzet van vrijwilligers en kennis 
kan de programmering van lcc’s aantrekkelijker maken dan nu het geval is. 
De stad biedt een groot en divers cultuuraanbod waar lcc’s uit kunnen 
putten en dat aansluit op de lokale vraag van de bewoners. Behalve het 
kunstaanbod van stedelijke instellingen in Cultuurbuur is er een omvangrijk 

11 



en divers aanbod van amateurkunst. Denk aan de ruim tweehonderd 
amateurgezelschappen die in Rotterdam spelen, zingen en musiceren en 
die in veel gevallen een lokale binding hebben. De Rotterdamse Vereniging 
voor Amateurtheater en de muziek- en dansconsulenten van de SKVR 
kennen deze sector bijzonder goed en kunnen de programmeurs adviseren 
in de keuze van theatergroepen, koren, orkesten, dansgezelschappen e.d.. 
Een nieuwe doelgroep is het vele jonge talent dat zich via Kunst Onder 
Andere, talentenjachten of op andere wijze heeft kunnen ontwikkelen, in 
wijkpodia heeft opgetreden en zich nu graag wil presenteren op stedelijke 
podia. Dit zou pleiten voor een Cultuurbuur in omgekeerde richting.  
De RRKC is voorts van mening dat in de programmering meer aandacht 
besteed zou kunnen worden aan beeldende kunst. Denk aan 
tentoonstellingen met werk van professionele kunstenaars en aan 
presentaties van winnaars van een te organiseren concours voor 
amateurschilders. 
 
Ook de zelforganisaties en culturele verenigingen van etnische 
bevolkingsgroepen zouden meer dan nu het geval is hun culturele avonden 
met literatuur, muziek en dans in lcc’s kunnen programmeren. In dit 
verband noemt de RRKC de Islamdebatten van de gemeente die nu in 
buurthuizen en twee lcc’s zijn georganiseerd. Deze komen in de lcc’s goed 
tot hun recht in een zinvolle combinatie met culturele presentaties van 
verschillende culturen. De culturele integratie, die hoog op de agenda van 
het gemeentebestuur staat, wordt hierdoor aanmerkelijk bevorderd. 
Ontmoetingen door middel van de dialoog en de culturele uitwisseling 
kunnen zorgen voor meer sociale cohesie in de wijk.  
 
Maar er is ook veel kennis vergaard. De RRKC refereert graag aan de 
Culturele Kaarten die de afgelopen jaren door de cultuurscouts van vier 
deelgemeenten zijn gemaakt. Hierin zijn de gegevens van kunstenaars, 
culturele initiatieven en instellingen, onderverdeeld naar wijk en 
discipline, opgenomen.  
Tot slot onderschrijft de RRKC het onschatbare belang van actieve 
buurtbewoners die zich in de centra als vrijwilliger inzetten bij de 
organisatie van allerlei activiteiten. De jaarlijkse kunstfestivals in diverse 
deelgemeenten zouden zonder hun inzet niet eens bestaan.  
 
Voor een veelzijdige programmering die aansluit op de locale vraag is een 
specifieke deskundigheid vereist die voortkomt uit de eigen maat van het 
lcc. Deze deskundigheid kan volgens de RRKC slechts dan worden verkregen 
als de programmeurs zich allround ontwikkelen met een brede kennis van 
het gebied waarin zij werken. De drie cultuurmakelaars vonden vijf jaar 
geleden al dat niet alleen geïnvesteerd zou moeten worden in gebouwen en 
programma’s, maar ook in mensen. 
Het Theater Instituut Nederland heeft in 2003 veel ervaring opgedaan met 
een begeleidingstraject voor de doelgroep programmeurs van kleine 
theaters. In zes avonden werd de programmeurs veel geleerd over 
programmering en marketing: Welke doelgroepen wil je bereiken? Hoe stel 
je je programmering samen? Wat is het profiel en hoe sluit dit aan bij de 
doelgroepen? Hoe ga je als podium om met educatie? Hoe schrijf je een 
beleidsplan etc., etc.. In vervolg op dit traject is een nuttige handleiding 
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gepubliceerd8. Dit begeleidingstraject zou als format kunnen dienen voor 
een traject voor de programmeurs van de Rotterdamse lcc’s. 
 
Voor het maken van programma’s moet een programmeur een antenne 
ontwikkelen voor wat er speelt in het gebied waarin hij werkt. Dit kan door 
het inschakelen van programmaraden waarin zowel deskundigen als 
bewoners deelnemen. Daarnaast zijn de cultuurscouts belangrijke adviseurs 
omdat zij als geen ander weten wat er aan kunst en cultuur groeit en 
bloeit in de wijk. En omdat ook de SKVR in de wijken volop actief is met 
Kunst Onder Andere kunnen er zinvolle combinaties worden gemaakt tussen 
de inzet van jong talent, amateurkunst en professionele kunst met behulp 
van talentenjachten, workshops en masterclasses. Cultuurmakelaars zijn de 
aangewezen personen om de advisering door stedelijke instellingen vlot te 
trekken door bijvoorbeeld mentorschap. 
 
b Lcc’s alleen in wijkaccommodaties of ook elders? 
Tot nu toe was het gemeentelijk cultuurbeleid vooral gericht op de 
wijkaccommodaties die onder het beheer van SenR vallen. Deze locaties 
vervullen al tijden een functie als sociale ontmoetingsplek en verstrekker van 
faciliteiten waarbij de vraag van de bezoekers voorop staat. Het is daarom 
logisch dat eenderde deel van de wijkaccommodaties is opgewaardeerd tot 
lcc. Daarnaast zijn twee lcc’s in Hoogvliet en Delfshaven ontstaan uit club- en 
buurthuizen. In april 2006 ging lcc Piet Hein in Delfshaven officieel van start. 
Dit centrum, dat zich vooral richt op jongerencultuur, is een koppeling van 
buurthuis Piet Hein en jongerenactiviteitenknooppunt De Loods. 
Opdrachtgever en projectmanager is DISCK, een stichting voor sociaal 
cultureel werk in Delfshaven.    
Er zijn echter veel meer plekken in de stad denkbaar waar locale cultuur tot 
bloei kan komen. De RRKC ziet de wijkaccommodaties niet als de enige speler 
in het veld. Om te beginnen is het schaalniveau een motief. De vraag is 
namelijk of de huidige verdeling van lcc’s de behoefte aan de locale kunst en 
cultuur voldoende vertegenwoordigt. Het schaalniveau wisselt aanzienlijk, 
aangezien de lcc’s niet proportioneel over de stad zijn verdeeld. Zo bestrijkt 
lcc De Scheg in deelgemeente Alexander een gebied met 87.000 inwoners! 
Er zijn ook inhoudelijke motieven. Plekken voor programmering van locale 
cultuur kunnen ook wijkbibliotheken en wijkmusea zijn omdat hier allang 
cultuuroverdracht op locaal niveau plaatsvindt. Het is denkbaar dat Theater 
Zuidplein naast de stedelijke programmering ook een lcc-achtig aanbod 
ontwikkelt. Een derde mogelijkheid zijn broedplaatsvoorzieningen zoals  
Hal 4 (DWL-terrein), maar ook het voormalige openluchttheater BEP 
(Beeldend Economische Projecten), een drijvend cultureel centrum aan de 
Rotte voor bewoners uit Kralingen-Crooswijk en Noord. 
 

‘vergezichten’ 
De RRKC geeft tevens twee voorbeelden als ‘vergezichten’ in overweging 
waar cultuur in een veel bredere zin wordt ingebed in multifunctionele 
accommodaties. De kans dat mensen met kunst en cultuur in contact 
komen stijgt door de onmiddellijke nabijheid van andere functies en 
diensten, maar ook in economische zin zijn deze accommodaties relevant 
voor de toekomst omdat verschillende financiers hun krachten kunnen 
bundelen in één concept. Denk aan ‘brede’ scholen waarin naast het geven 
van onderwijs steeds meer ruimte wordt gecreëerd voor sportbeoefening, 

                                            
8 Toolkit Beleids- en Marketingplan Kleinschalige Podia, Theater Instituut Nederland/Bureau 
Theaterconsulenten en Letty Ranshuysen, Onderzoek in de cultuursector (maart 2004) 
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sociaal-cultureel werk, culturele activiteiten, kinderopvang, etc.. In de 
deelgemeente Delfshaven is de Valentijnschool9 een sprekend voorbeeld. 
Hier krijgen binnenschoolse activiteiten in de zgn. Verlengde School Dag 
(VSD) een extra verdieping: bijvoorbeeld een taalthema verwerkt in een 
schilderles na school. Maar daarnaast worden in de VSD lessen aangeboden: 
kinderkoor, aerobics, basketball, zelfverdediging, dramalessen, schilderen, 
technieklessen voor meisjes, scouting, het leren bespelen van 
muziekinstrumenten en danslessen. De Valentijnschool heeft een eigen 
museum waarin de gemaakte kunst tentoon wordt gesteld. De kern van de 
lcc-gedachte om kunst en cultuur dicht bij de mensen te brengen is 
feitelijk ook van toepassing op dit type scholen.  
Een tweede inspirerend voorbeeld is het Kulturhus10, een multifunctionele 
accommodatie die in het oosten van het land ontwikkeld is. Het Kulturhus 
is van oorsprong een Scandinavische model en gaat uit van een combinatie 
van voorzieningen die vanuit één beheersmanagement worden aangestuurd. 
Er is één loket waar de buurtbewoners voor alle functies terechtkunnen: 
wonen, zorg, welzijn, cultuur, maar ook de politie en het maatschappelijke 
werk houden er spreekuur en er is een pinautomaat. Het Kulturhus is 
daarmee het ontmoetingspunt voor jong en oud in de wijk. De bundeling 
van activiteiten zorgt voor sociale interacties: ouderen lezen voor in de 
peuterspeelzaal, leerlingen van de school geven computerles aan ouderen. 
Het aanbod van laagdrempelige culturele activiteiten geeft mensen de 
mogelijkheid om dicht bij huis te genieten van concerten, film, theater 
etc.. Maar ook diensten op allerlei terrein kunnen in en vanuit het 
Kulturhus geregeld worden. Mede dankzij de inzet van bijvoorbeeld mensen 
met een (geestelijke) beperking, vrijwilligers, jong en oud kunnen deze 
diensten tegen een laag tarief worden aangeboden. Het mes snijdt hierbij 
aan twee kanten – bewoners van onderdelen van het Kulturhus (bijv. van 
Philadelphia11) hebben hiermee een zinvolle dagbesteding en staan weer 
midden in de samenleving. 
Tot slot noemt de RRKC het ontwerp voor een Multifunctioneel Centrum 
dat woningcorporatie Woonbron Hoogvliet wil realiseren In Pernis. Hier 
zullen een Brede School, een sportzaal en functies op het terrein van 
welzijn, cultuur en recreatie in worden ondergebracht.  

 
De RRKC heeft begrip voor de keuze van de deelgemeenten om 
wijkaccommodaties op te waarderen tot lcc’s, maar vindt dat ook andere 
initiatieven een kans moeten krijgen om een lcc-achtige functie uit te 
voeren. Het gaat er om dat kwalitatief goede initiatieven in de stad, die de 
bevolking op locaal niveau zowel actief als receptief betrekken in kunst en 
cultuur en die artistiek talent een kans geven zich verder te ontwikkelen, 
worden opgespoord en ondersteund. Deze aanbeveling strookt naar de 
mening van de RRKC geheel met een van de conclusies die in de 
Uitgangspuntennotitie Lokale Cultuur Centra staan verwoord. 
 
c Afstemming van stedelijke en lokale politiek 
Door de betrekkelijk lage coherentie in de gezagsverhoudingen tussen 
bestuurslagen en instellingen onderling, is de basis waarop de lcc’s 

                                            
9  www.bredeschool.nl  
10 www.kulturhus.nl  
11 De Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of 
ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, zodat zij zo zelfstandig 
mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. Deze zorg varieert van enkele uren 
begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van logeeropvang tot dagbesteding en 
begeleide werkvormen.  
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opereren nog weinig solide12. De meest toonaangevende partner is SenR en 
dat is niet verwonderlijk, want deze gemeentelijke organisatie is tot nog 
toe als enige in staat de lcc’s direct aan te sturen.  
De samenwerkingspartners van het eerste uur, de SKVR en (voorheen) de 
RKS hebben geen gezagsverhouding tot de centra. Een ander gegeven is dat 
in vijf deelgemeenten cultuurscouts werken die niet in dienst zijn van de 
deelgemeenten, maar van de stedelijke Stichting Nieuwe Rotterdamse 
Cultuur.  
 
De intensieve aanwezigheid van stedelijke culturele instellingen in de 
wijken en de gezamenlijke projecten van gemeente en deelgemeenten op 
cultureel terrein vragen naast het autonome beleid van de deelgemeenten 
een goede regie. De RRKC beveelt de wethouder Kunstzaken aan, in zijn 
overleg met de portefeuillehouders cultuur van de deelgemeenten, 
consequent de voortgang van deze samenwerkingsverbanden te bespreken 
en regelmatig te evalueren. Dit portefeuille-overleg is de plek bij uitstek 
om de regiefunctie op het terrein van wijkgericht kunst- en cultuurbeleid 
neer te leggen.  
De RRKC is verheugd over het feit dat de workshop die de dienst Kunst en 
Cultuur in november 2005 organiseerde voor alle betrokken partijen, 
portefeuillehouders, beleidsmakers bij gemeente en deelgemeenten, 
cultuurscouts etc. wordt geprolongeerd. Er zullen 2 workshops per jaar 
worden georganiseerd met elke keer een ander thema. Hierdoor wordt het 
netwerk en de basis voor een goede samenwerking aanmerkelijk 
verstevigd. De RRKC meent dat het goed zou zijn als de workshops onder 
de regie van het portefeuille-overleg worden vervolgd. Dit stimuleert de 
deelgemeenten om hun cultuurbeleid verder te ontwikkelen en kan ertoe 
leiden dat de lcc’s een hoge prioriteit krijgen in het portefeuille-overleg. 
 
d Samenwerking met andere partners/netwerkvorming 
De wens van de gemeente tot publieksverbreding heeft geleid tot 
verschillende sporen in het beleid van instellingen. Ook hier is een 
regiefunctie gewenst.  
Naast SenR, met onder andere Cultuurbuur, de dienst Kunst en Cultuur en 
de lcc’s zelf hebben ook de Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur en  
Kunst Onder Andere van de SKVR een vooraanstaande rol in het tot 
ontwikkeling brengen van kunst en cultuur in de wijken. Zeer recent 
hebben de laatste twee organisaties een convenant gesloten13. Zij hebben 
afgesproken een structurele samenwerking aan te gaan, elkaars netwerken 
ter beschikking te stellen en gezamenlijk vijf projecten op te zetten.  
Maar niet alleen gemeentelijke diensten en instellingen uit de 
gesubsidieerde sector profileren zich op wijkniveau. Ook woningcorporaties 
onderkennen steeds meer het belang van kunst en cultuur voor de 
leefbaarheid in de wijken. Zij ondersteunen in nauwe samenwerking met 
welzijnsorganisaties en steunstichtingen in de wijken waar zij gevestigd 
zijn kunstboulevards, poëzieroutes en dergelijke. Een ander voorbeeld is 
de Wijk Ontwikkelings Maatschappij14, die er bij de revitalisering van de 
Witte de Withstraat voor zorgde dat enkele bedrijfspanden een culturele 

                                            
12 Zie ook ‘Cultuurcentra vergeleken – een vergelijkend onderzoek naar de cultuurcentra in 
Antwerpen en de Lokale Cultuur Centra in Rotterdam’ door W. Springeling in opdracht van de 
gemeenten Rotterdam en Antwerpen (mei 2005) 
13 Convenant ‘Versterking Lokale Cultuur’ (januari 2006) 
14 De Wijk Ontwikkelings Maatschappij is in 1995 door de gemeente Rotterdam opgericht om de 
sociaal economische structuur van Rotterdamse wijken te versterken. In de praktijk betekent dit 
vooral het revitaliseren van winkel- en uitgaansgebieden in het centrum en in verschillende 
deelgemeenten. 
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bestemming kregen. Door al deze initiatieven groeit het publieksbereik 
voor kunst en cultuur. 
Het zou een substantiële meerwaarde opleveren als de partijen in kwestie 
vaker met elkaar van gedachte wisselen over de keuzes die zij in hun werk 
maken en de mogelijkheden die deze voor een vruchtbare samenwerking in 
zich dragen. Die uitwisseling zou in expertmeetings kunnen worden 
gestimuleerd, gekanaliseerd en zelfs tot concrete projecten kunnen leiden.  
 
Met name bij het tot stand komen van het programma-aanbod en het 
communicatiebeleid van lcc’s is afstemming gewenst. SenR heeft, gezien 
zijn verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het merendeel van de 
lcc’s, een bepalende rol in het stedelijk programma-aanbod. In het beleid 
van de dienst Kunst en Cultuur is de aandacht voornamelijk gericht op een 
snelle realisering van lcc’s door middel van investerings- en 
programmeringsubsidies aan deelgemeenten en Cultuurbuur. De dienst wil 
in 2007 zowel kwalitatief als kwantitatief publieksonderzoek laten doen 
naar Cultuurbuur.  
In paragraaf 3a werd al gepleit voor een veelzijdige programmering die 
aansluit op de locale vraag. Het stedelijk aanbod zou meer met 
amateurkunstuitingen, nieuw talent en community art op lokaal niveau 
moeten worden geconfronteerd waardoor het aanbod aan kwaliteit wint, 
meer wordt gedifferentieerd, meer culturele mobiliteit ontstaat en er 
kruisbestuivingen kunnen ontstaan.  
De RRKC pleit er dan ook voor publieksonderzoek te verrichten naar álle 
activiteiten van de lcc’s waardoor inzichtelijk wordt of er een 
wisselwerking is tussen het publiek dat in eerste instantie komt voor lokale 
culturele activiteiten en publiek dat stedelijke programma’s bezoekt.  
 
Als organisaties goed samenwerken worden de netwerken versterkt en 
wordt meer publiek gegenereerd. Goede samenwerking kan worden 
bestendigd door overeenkomsten. Er zouden in navolging van Stichting 
Nieuwe Rotterdamse Cultuur en Kunst Onder Andere convenanten kunnen 
worden gesloten, zo mogelijk onder regie van het portefeuilleoverleg, 
waarin elke partij zijn taken en verantwoordelijkheden geregeld ziet.  
 
e Communicatie en marketing 
Tijdens de workshop die de dienst Kunst en Cultuur in november 2005 
organiseerde, bleek dat de marketing en communicatie van de lcc’s een 
zwakke schakel is. Omdat de programmering per lcc wisselend is en er 
verschillende functies in zijn ondergebracht, wordt het voor de potentiële 
bezoeker moeilijk om een goed beeld te krijgen van het aanbod. Een 
oplossing zou kunnen zijn dat de centra meer energie en financiële 
middelen steken in de promotie. Maar vooreerst is de signatuur (identiteit) 
van een lcc bepalend voor de wijze waarop het communicatie- en 
marketingbeleid wordt gevoerd. Deze wordt in belangrijke mate bepaald 
door de persoonlijke betrokkenheid van de programmeur. Hoe duidelijker 
de signatuur, hoe sterker de consistentie waarin de programma’s over het 
voetlicht worden gebracht. 
De gemeente/deelgemeente zou een behoeftenonderzoek kunnen laten 
verrichten waardoor het profiel van het lcc kan worden versterkt. Er is al 
een begin gemaakt met de fysieke presentatie door middel van een logo en 
een uithangbord. Een goede zaak vindt de RRKC de website die SenR nu in 
voorbereiding heeft. Hierop zullen alle lcc’s te vinden zijn. De lcc’s zouden 
een password kunnen krijgen waardoor zij hun gedeelte van de site zelf 
kunnen bewerken. Zowel agenda als persberichten kunnen hierop worden 
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geplaatst. Het websiteadres is te vinden op al het promotiemateriaal, 
persberichten etc..  
Tot slot zou de RRKC het toejuichen als Rotterdam Festivals in het 
begeleidingstraject een rol krijgt als adviseur bij marketing- en 
communicatiestrategieën. Rotterdam Festivals heeft ervaring in de 
begeleiding van kleine Rotterdamse culturele instellingen in marketing en 
communicatie.   
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 Aanbevelingen 
 

1 Verbetering van de programmering  
 
Versterk de positie van de programmeurs. 

 Programmeren is een vak apart dat ‘on the spot’ moet worden 
 uitgevoerd. Er is in de stad veel deskundigheid, actieve inzet van 
 vrijwilligers en kennis om de programmering van lcc’s aantrekkelijk te 
 maken. Voor dit soort programmering is een specifieke deskundigheid 
 vereist die voortkomt uit de eigen maat van het lcc. Deze deskundigheid 
 kan volgens de Raad alleen worden opgebouwd als de programmeurs 
 zich allround ontwikkelen met een brede kennis van het gebied 
 waarvoor zij werken. Voor het maken van programma’s moeten zij een 
 antenne ontwikkelen voor wat er leeft in het werkgebied. Dit kan door 
 het inschakelen van programmaraden waarin zowel deskundigen als 
 bewoners deelnemen. Daarnaast zijn de cultuurscouts belangrijke 
 adviseurs, omdat zij als geen ander weten wat er aan kunst en cultuur 
 groeit en bloeit in de wijk. Om de positie van de programmeurs te 
 versterken pleit de RRKC voor een begeleidingstraject. 
  
 Streef naar zinvolle combinaties 
 Het grootstedelijk kunstaanbod zou met amateurkunstuitingen, nieuw 
 talent en community art op lokaal niveau moeten worden 
 geconfronteerd waardoor het totale aanbod aan kwaliteit wint, meer 
 wordt gedifferentieerd, er meer culturele mobiliteit is en er 
 kruisbestuivingen kunnen ontstaan. 
 

2 Wijkaccommodaties en lcc’s zijn niet synoniem.   
 

Steun ook goede initiatieven, die passen in de omschrijving van lcc’s in 
de Uitgangspuntennotitie Lokale Cultuur Centra, maar niet tot de 
wijkgebouwen van SenR behoren. Er zijn meer spelers in het veld. 
Voorbeelden zijn ‘brede’ scholen, wijkbibliotheken en –musea en het 
Kulturhus. 

 
3 Bundeling van krachten 

 
 Organiseer workshops voor het veld. 
 Er zouden 2 maal per jaar themagerichte workshops georganiseerd 
 moeten worden waarbij alle betrokken partijen worden uitgenodigd: 
 programmeurs, portefeuillehouders, beleidsmakers, cultuurscouts en 
 instellingen die zich richten op de versterking van kunst en cultuur in de 
 wijk. Hierdoor wordt het netwerk en de basis voor een goede 
 samenwerking aanmerkelijk verstevigd en kan men in de toekomst 
 wellicht  spreken van een gedeeld cultuurbeleid. 
  
 Lcc’s in het portefeuilleoverleg 
 Het portefeuilleoverleg is de plek bij uitstek om de regiefunctie op het 
 terrein van wijkgericht kunst- en cultuurbeleid neer te leggen. Het 
 beleid over lcc’s zou een hoge prioriteit moeten krijgen. 
 
 Stem activiteiten onderling af. 
 Een goede samenwerking ontstaat helaas niet altijd vanzelf. Organiseer 
 expertmeetings waarin kennis en ervaring kan worden gedeeld. Er zullen 
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 convenanten moeten worden gesloten waarin elke partij zijn positie, 
 taken en verantwoordelijkheden geregeld ziet.  
 
 4 Verbetering van de communicatie en marketing 
 
 Kennisoverdracht 
 Kennisoverdracht in het begeleidingstraject en advisering door 
 stedelijke kunstinstellingen, met name door Rotterdam Festivals, is van 
 groot belang als het gaat om de technieken voor effectieve 
 communicatie en marketing. 
 
 Streef naar een eigen identiteit 
 Effectieve communicatie en marketing staat of valt bij de persoonlijke 
 betrokkenheid van de programmeurs. Zij bepalen in eerste instantie de 
 signatuur (identiteit) van hun centrum. 
 
 Behoeftenonderzoek 
 De gemeente/deelgemeente zou een behoeftenonderzoek kunnen laten 
 verrichten waardoor het profiel van het lcc kan worden versterkt. 
 
 Naamsbekendheid 
 Er is al een begin gemaakt met de fysieke presentatie door middel van 
 een logo en een uithangbord. Een ander middel is de website waarop 
 alle lcc’s te vinden zijn inclusief de programma’s.  
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Bijlage 1: Samenvatting Uitgangspuntennotitie Locale Cultuur Centra 
 
Op basis van bronnenonderzoek en interviews met tien sleutelfiguren 
werden in de notitie de volgende conclusies getrokken die uitgangspunten 
werden voor het beleid: 
 
1 Een lcc moet een duidelijk identificeerbare plek zijn in de 
 deelgemeente. Naast bestaande wijkgebouwen kunnen ook andere 
 locaties in aanmerking komen. 
2 Een lcc heeft een gemengd breed aanbod van voorstellingen van 
 stedelijke gezelschappen, tentoonstellingen, workshops en lokaal 
 aanbod (community art, amateurkunst).  
3 Kwaliteit is een belangrijk criterium in de programmering. De 
 programmeur/coördinator van een lcc laat zich desgewenst adviseren 
 door een programmaraad. De lcc’s kunnen afhankelijk van de locatie en 
 het publiek verschillende programma’s ontwikkelen. 
4 Voor een grote slagingskans van een lcc is enthousiast en vakkundig 
 personeel nodig. Voor de programmeur is minimaal 1 fte nodig. Er moet 
 een goede toegang zijn tot stedelijke netwerken. De opties om dit te 
 bereiken, variëren van de realisatie van een stedelijk project ter 
 ondersteuning van de lcc’s tot het onderbrengen van het personeel bij 
 een stedelijke instelling van waaruit ze in de lcc’s worden 
 gedetacheerd. De stedelijke instellingen zijn mede verantwoordelijk 
 voor het welslagen van een lcc. 
5 De lcc’s worden financieel mogelijk gemaakt door middelen van zowel 
 gemeente als deelgemeente.  
6 De gemeente draagt bij aan de investeringen en aan de programmering 
 via het Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008. In dit kader zullen 
 Cultuurbuur, Kunst in de Wijken en Musea in de Wijken worden 
 voortgezet en zo mogelijk versterkt. Daarnaast draagt de gemeente 
 jaarlijks € 10.000 per lcc bij aan het activiteitenbudget. Dit bedrag kan 
 worden gebruikt voor de programmering van het aanbod van 
 stedelijke instellingen, amateurkunst, community art, lokale festivals 
 en projecten. 
7 De deelgemeenten dekken alle overige exploitatiekosten van een lcc: 
 huisvesting, programmeur, activiteiten, promotie, investeringen e.d.. 
 Het commitment van deelgemeenten is een belangrijke voorwaarde voor 
 het slagen van een lcc. 
 
In de notitie werden voor de komende jaren de volgende aanbevelingen 
gedaan: 
1 Lcc’s moeten concentratiepunten worden van  

• (delen) van grootstedelijk, speciaal op publieksgroepen in de 
deelgemeenten toegespitst kunstaanbod 

• amateurkunst en specifieke uit bepaalde buurten voortkomende 
vormen van community art 

 Door kruisbestuiving van bovengenoemde elementen wordt een 
 gedifferentieerd aanbod, meer culturele mobiliteit, een infrastructuur 
 met elkaar versterkende netwerken en uiteindelijk een groter publiek in 
 Rotterdam bereikt. 
2 Lcc’s krijgen een gezamenlijk logo (voor de naamsbekendheid). 
3 Verdeling van taken op stedelijk en lokaal niveau: 

• Op stedelijk niveau kan worden geadviseerd over stedelijk en 
landelijk repertoire dat geschikt is voor lcc’s almede over de 
communicatie en marketing van dat aanbod. Voorts kan kunst- en 
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cultuureducatief aanbod beschikbaar worden gesteld inclusief 
technische know how ten behoeve van voorstellingen. Vanuit het 
stedelijk perspectief kan artistieke kwaliteit worden aangebracht. 

• Op lokaal niveau vindt de coördinatie en het beheer van lcc’s plaats, 
worden programmaraden samengesteld ten behoeve van de 
programmering en vindt communicatie en publieksopbouw plaats 
door het opbouwen en beheren van relatienetwerken tussen 
kunstenaars/makers en lokale publieksgroepen. 

4 Deelgemeenten worden in de gelegenheid gesteld een plan voor een lcc 
 in te dienen bij de gemeente. Aan de hand van de ingediende plannen 
 wordt een keuze gemaakt voor een aantal locaties waar kan worden 
 gestart met een lcc. 
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Bijlage 2: Lijst van locale cultuur centra 
 
In november 2005 rapporteert een adviescommissie, die de plannen voor 
lcc’s heeft beoordeeld, aan het College de stand van zaken: 

• Wijkgebouw ’t Klooster (Feijenoord) kwam als eerste lcc, door de 
bemiddeling van de drie cultuurmakelaars, in 2001 tot stand 

• Wijkgebouw Lombardijen (IJsselmonde) volgde als tweede op eigen 
initiatief van de deelgemeente 

 
In 2005 werden gerealiseerd: 

• Wijkgebouw de Scheg (Prins Alexander) 
• Wijkgebouw de Castagnet (Hillegersberg-Schiebroek) 
• Theater ’t Kapelletje (Noord) 
 

Te realiseren in 2005/2006: 
• Wijkgebouw de Larenkamp (Charlois) 
• Wijkgebouw de Hoekstee (Hoek van Holland) 
• Wijkgebouw de Zevensprong (Hoogvliet) 
• Wijkgebouw de Tamboer (Kralingen-Crooswijk) 
• Loods Piet Hein (Delfshaven) 
 

Verder worden nog plannen verwacht van Theater Musica (Overschie) en 
Multifunctioneel Centrum (Pernis). Door de Centrumraad werd aanvankelijk 
een plan ingediend voor Odeon, maar dit werd door de commissie 
afgekeurd. Hierna is geen tweede plan ingediend. 
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