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1 Cultuurscouts na de verkenning 

 
Al ruim 10 jaar zijn cultuurscouts in de Rotterdamse wijken actief. Ze 
ondersteunen bewoners bij het aantrekkelijker maken van hun leefomgeving, 
door culturele activiteiten in het wijkgebouw mee te helpen realiseren of 
door samen met maatschappelijke organisaties en kunstenaars de kwaliteit 
van leven in de wijk te versterken. Veel scouts zijn niet meer weg te denken 
uit de straten van Rotterdam. Niet voor niets kreeg de aanvraag voor 
ondersteuning van de cultuurscouts, via het SBAW, positief advies in het 
kader van het cultuurplan 2013-2016. 
Toch blijkt het met het imago van de scouts minder goed te zijn gesteld en 
werd de meerwaarde van de cultuurscouts in de gemeenteraad ter discussie 
gesteld in de motie: ‘Einde verkenningsfase cultuurscouts’ (november 2012). 
Dit leidde tot de onderhavige adviesaanvraag: wat is de huidige meerwaarde 
van de cultuurscouts die hun inzet zou rechtvaardigen?  
 
Deze meerwaarde dient onder andere bepaald te worden door het 
onderzoeken van de waardering voor het werk van de cultuurscouts door de 
verschillende stakeholders. Wie zijn deze stakeholders en welke 
verwachtingen hebben zij over het werk van cultuurscouts? Ook dient de 
effectiviteit van publicitaire uitingen en overige instrumenten van de 
cultuurscouts nader bekeken te worden.  
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft in dit advies de 
meerwaarde van cultuurscouts breed getoetst door middel van interviews 
met stakeholders en aan de hand van kwantitatieve gegevens (onder andere 
uit jaarverslagen). Gezien de beperkte tijd die voor de voorbereiding van het 
advies beschikbaar was, heeft de RRKC een selectie uit de stakeholders 
gemaakt. De Raad heeft gesproken met vier cultuurscouts, vier 
cultuurmakelaars, vier portefeuillehouders van deelgemeenten, twee 
woningcorporaties, de SKVR, Stichting Zuidzijde en de gemeente Rotterdam 
(als opdrachtgever). Ook zijn door leden van jongRRKC interviews afgenomen 
met enkele initiatiefnemers van culturele projecten in de wijken. Zie 
bijlagen voor een overzicht van alle gesprekspartners.  
Daarnaast heeft de Raad literatuuronderzoek gedaan om een beeld te krijgen 
van het brede kader waarin de cultuurscouts werkzaam zijn met name buiten 
Rotterdam (zie bijlagen voor een overzicht van geraadpleegde literatuur). 
Op basis van deze bouwstenen heeft de Raad een analyse uitgevoerd 
(hoofdstuk 3) en aanbevelingen geformuleerd (hoofdstuk 4). 
 
 

 2 



2 Cultuurscouts en andere cultuuraanjagers ten voeten uit  
 
 
Scheepsrecht 
In de periode 1998 tot 2001 werd in Rotterdam voor het eerst 
geëxperimenteerd met cultuurscouts in de deelgemeenten Delfshaven, 
Feijenoord en Noord. De directeur van de SKVR ging als zogeheten 
cultuurmakelaar aan de slag in Delfshaven, gevolgd door de directeuren van 
de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en de dienst Sport en Recreatie voor 
respectievelijk Feijenoord en Noord. Onder de naam ‘Scheepsrecht’ werkten 
de drie cultuurmakelaars aan de realisatie van betere voorzieningen in de 
wijken, door verbanden te leggen tussen de verschillende cultuuruitingen ter 
plaatse en door de financiering van culturele projecten mogelijk te maken. 
Zij bemiddelden tussen de toenmalige wethouder van Kunstzaken en de 
portefeuillehouders van deelgemeenten bij het transformeren van 
wijkaccommodaties tot lokale cultuurcentra (lcc’s). Voor de uitvoering van 
de plannen van cultuurmakelaars in de wijken werd assistentie gewenst.  
Dit leidde tot de aanstelling van zogeheten cultuurscouts.1  
Deze cultuurscouts zouden later een meer zelfstandige positie krijgen, 
terwijl de cultuurmakelaars zelf geleidelijk terugtraden en een meer 
coachende rol aannamen. Deze vrijwillige coachende rol vervullen ze 
overigens nu nog.  
Vervolgens ging het snel met de cultuurscouts. In 2002 werden ze 
ondergebracht bij de stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur (NRC). Deze 
stichting zou binnen enkele jaren voorzien in de aanstelling van twee nieuwe 
cultuurscouts voor de deelgemeenten Charlois en Kralingen-Crooswijk.2 De 
kerntaken van een cultuurscout bestonden inmiddels uit adviseren, 
bemiddelen, projectondersteuning en netwerken opbouwen.3

 
Actieplan Cultuurbereik [2001-2008] 
In de periode 2001-2008 kon het aantal cultuurscouts en hun activiteiten 
groeien door ondersteuning vanuit het landelijk Actieplan Cultuurbereik.  
Het doel van dit programma was het cultureel bewustzijn van burgers te 
versterken door middel van het vergroten van publieksbereik en actieve 
participatie in kunst en cultuur. De gemeente Rotterdam stelde een eigen 
actieprogramma op, gericht op het bevorderen van culturele deelname van 
jongeren, allochtonen en bewoners van (achterstands)wijken. In dit kader 
werd budget beschikbaar gesteld voor ondersteuning van culturele projecten 
in de wijk door cultuurscouts en voor drie basisinstrumenten ten behoeve 
van de communicatie: de culturele kaart, de kunstborrels en de 
nieuwsbrieven. 
De inzet van cultuurscouts was niet het enige onderdeel in het wijkgerichte 
cultuurbeleid van Rotterdam. In het Rotterdamse Actieplan Cultuurbereik 
werden drie deelprogramma’s onderscheiden: Cultuurscouts, Cultuurbuur 
(podiumkunsten in wijkgebouwen) en Musea in de Wijken (tentoonstellingen 
voor en met input van wijkbewoners).4

In het kader van het ‘Programma Sociaal’ van de Gemeente Rotterdam 
besloot de gemeenteraad in 2006 het aantal cultuurscouts verder uit te 
breiden met als doel dat in 2010 elke deelgemeente over ten minste één 
cultuurscout zou beschikken.5 Waren er in 2005 vijf cultuurscouts 

                                            
1 Driemaal is Scheepsrecht, RRKC (2006), pagina 7  
2 Cultuurscouting in Rotterdam, Rotterdamse Kunststichting (2001), pagina 4 
3 Culturele bruggenbouwers in de wijken, Letty Ranshuysen, A. Elffers (2006), pagina 1 
4 Culturele bruggenbouwers in de wijken, Letty Ranshuysen, A. Elffers (2006), pagina 1 
5 Jaarverslag Cultuur in de Wijken 2007, pagina 9  
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(deelgemeenten Kralingen/Crooswijk, IJsselmonde, Charlois, Feijenoord en 
Hoogvliet), in 2009 zijn dit er inmiddels negen.6  
 
Opname in cultuurplan  
De cultuurscouts zijn vanaf 2005 opgenomen in het Rotterdamse cultuurplan 
met een structurele cultuursubsidie, eerst onder de Stichting Nieuwe 
Rotterdamse Cultuur (NRC), die later opging in SBAW.7 Voor de periode 2005-
2008 ontving de overkoepelende organisatie 195.000 euro uit het 
Rotterdamse cultuurplan, in 2009-2012 383.000 euro en in de periode 2013-
2016 bedraagt de subsidie 363.000 euro.8

 
Naast de financiering door de gemeente, dragen de deelgemeenten als co-
financier bij naar rato van het aantal uren dat een cultuurscout in hun 
gebied werkzaam is. Voor de financiering van cultuurscouts zijn op 
deelgemeenteniveau meerjarige afspraken gemaakt in een opdrachtrelatie 
met SBAW. Voor de opdracht wordt ieder jaar door de deelgemeente een 
exploitatiesubsidie beschikbaar gesteld. Daarbij zijn prestaties 
geformuleerd, zoals aantallen te ondersteunen projecten, bemiddelingen, 
adviezen, kunstborrels en nieuwsbrieven. De deelgemeenten stellen hun 
eigen prioriteiten vast, die de rol van cultuurscouts in de specifieke 
deelgemeente inkleuren.  
 
Ter vergelijking: cultuuraanjagers elders  
Bij de start van het eerste Actieprogramma Cultuurbereik in 2001 worden in 
steeds meer gemeenten nieuwe cultuurfuncties ontwikkeld, aangeduid als 
cultuuraanjagers. Naar schattingen van het Landelijk Platform Cultuuraanjagers 
zijn in ruim 70 gemeenten en deelgemeenten in Nederland cultuuraanjagers 
actief in meerjarige programma’s.9 Cultuuraanjagers leggen verbindingen 
binnen de cultuursector (bijvoorbeeld tussen amateurkunst en professionele 
kunst), maar ook tussen cultuur en andere sectoren, zoals maatschappelijke 
of economische. “De cultuuraanjagers werken aan de verbinding tussen 
culturele instellingen en nieuw (potentieel) publiek. Hun werk vergroot de 
actieve cultuurparticipatie en betrokkenheid bij kunst en cultuur onder 
bewoners en helpt hen eigen kracht te ontwikkelen.”10  
De aanduiding voor deze functies variëren van cultuurintendanten, 
cultuurmakelaars, cultureel opbouwwerkers, cultuurverkenners en 
cultuurscouts. Er zijn verschillen in werkwijze. Sommige cultuuraanjagers 
werken in de praktijk vooral met burgers, (amateur)kunstenaars, het 
onderwijs of vrijwilligersorganisaties. Bij andere cultuuraanjagers staat de 
opdracht voorop om de samenwerking tussen instellingen te verbeteren. Ze 
werken meer in het kielzog van het overheidsbeleid of in een bestuurlijke 
context. Een derde variant is de cultuuraanjager die zorgt voor de 
verbindingen tussen praktijk en beleid.11  
Arnhem, Alkmaar en Deventer hebben een lange traditie van werken met 
cultuuraanjagers. Hier worden ze door de gemeente gefinancierd en er 
worden meerjarige afspraken gemaakt. Deze cultuuraanjagers opereren op 
het snijvlak van instellingen en beleid. In Amsterdam en Den Haag is een 
                                            
6 Programma Cultuurbereik, dienst Kunst en Cultuur (2008), pagina 103  
7 Per 1 januari 2010 fuseerde de stichting NRC met SBAW, een instelling gericht op organisatieadvies 
voor maatschappelijke en culturele organisaties en ondersteuning van vrijwilligerswerk. Vanwege 
bezuinigingen in 2012 zijn bijna alle taken van SBAW, met uitzondering van de cultuurscouts, komen 
te vervallen.  
8 Alfabetisch overzicht instellingen cultuurplan 2013-2016 - november 2012, Gemeente Rotterdam. 
Hierin staan de subsidies waartoe besloten is voor 2013-2016 en de subsidies van de voorgaande 
periode 
9 Cultuur Nieuwe Stijl Cal XL, 2011, pagina 104 
10 Nieuwe Cultuurfuncties, een urgente verkenning naar meerwaarde en typografie, DSP groep, 
2010, pagina 41  
11 idem, pagina 29-31  
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dergelijke financiering van cultuuraanjagers niet aan de orde. In Amsterdam 
zijn sinds 2006 cultuurverkenners actief op vrijwillige basis. Zij maken 
kunstenaars, instellingen en andere initiatiefnemers wegwijs binnen de 
mogelijkheden van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. De 
cultuurverkenners lokaliseren voor dit fonds nieuwe culturele initiatieven en 
zien mogelijkheden voor potentiële kunstprojecten. In Den Haag is een 
aantal personen werkzaam bij enkele gesubsidieerde instellingen voor 
ondersteuning van amateurkunst. Zij zijn niet door de gemeente specifiek 
aangesteld als cultuuraanjager, maar ondersteunen initiatiefnemers door 
deze te begeleiden en te wijzen op subsidiemogelijkheden. In de praktijk 
wordt de naamgeving ‘cultuuraanjager’ of een soortgelijke term niet 
gebruikt. 
Rotterdam is met 11 cultuurscouts het sterkst vertegenwoordigd onder de 
cultuuraanjagers. De praktijk van de Rotterdamse cultuurscouts richt zich 
van oudsher op bewoners en kunstenaars in de wijk, maar verschuift steeds 
meer richting de boven genoemde derde variant van cultuuraanjagers. 
 
Cultuurscouts anno 2013 
In 2013 zijn in elf van de veertien deelgemeenten van Rotterdam 
cultuurscouts actief, behalve in Pernis, Overschie en Hoogvliet. De 
deelgemeente Hoogvliet is vanwege bezuinigingen in 2012 gestopt met de 
financiering van de cultuurscout. Voor de cultuurplanperiode 2013-2016 
kreeg het onderdeel cultuurscouts van SBAW een positieve beoordeling door 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.  
 
Functie en werkwijze 
Wat cultuurscouts nu precies doen (functie) en hoe (werkwijze), is door 
SBAW op verschillende manieren omschreven. Dit maakt het niet eenvoudig 
tot een precieze omschrijving van hun functie en werkwijze te komen en de 
meerwaarde ervan eenduidig te bepalen. 
 
Wat  
Op de website van SBAW staat bijvoorbeeld: “Cultuurscouts zijn aanjagers van 
bewonersinitiatieven in de wijken. Cultuurscouts stimuleren bewoners en 
kunstenaars om grote en kleine ideeën op het gebied van cultuur of kunst in de 
buurt waar te maken en leggen -waar mogelijk- verbindingen met culturele 
instellingen.” In het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 van SBAW wordt vooral 
gerefereerd aan het feit dat in het werk van de cultuurscout de nadruk ligt op 
aanjagen, initiëren, ondersteunen, verbinden, bemiddelen en organiseren. 
Dit doen de cultuurscouts door bewoners te ondersteunen in het zelf 
uitvoeren van culturele projecten, bijvoorbeeld door hen te wijzen op 
subsidiekanalen en door hen in contact te brengen met kunstenaars, andere 
bewoners of culturele- en maatschappelijke instellingen. Cultuurscouts 
voeren bijvoorbeeld overleg met woningcorporaties om te onderzoeken 
welke bijdrage kunst en cultuur kunnen leveren aan de leefkwaliteit van een 
buurt. Cultuurscouts ondersteunen en adviseren initiatiefnemers bij het 
verwezenlijken van hun wensen, bemiddelen richting deelgemeente en 
leggen verbindingen met andere partijen in het gebied (zoals bewoners, 
vrijwilligers, kunstenaars, creatieve ondernemers of organisaties met een 
cultureel plan voor een wijk of deelgemeente). 
 
Hoe  
De werkwijze wordt door SBAW in de cultuurplanaanvraag 2013-201612 als 
volgt beschreven:  

                                            
12 Cultuurplanaanvraag SBAW/cultuurscouts, 2011, pagina 7 
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- Cultuurscouts werken zelfstandig en zijn actief op meerdere niveaus, van 
bewoners tot bestuurder 

- Cultuurscouts zijn zichtbaar in de wijken door hun werktijd en werkplek 
aan te passen aan de bewoners; ze werken laagdrempelig en zijn 
gemakkelijk te benaderen voor allerlei doelgroepen 

- Cultuurscouts hebben een open houding en werkwijze 
- Cultuurscouts organiseren niet zelf; de primaire verantwoordelijkheid 

blijft bij de initiatiefnemers 
- Cultuurscouts behouden een onafhankelijke rol.  
 
In het Jaarplan 2013 van SBAW wordt aangegeven dat de hoofdactiviteiten van 
cultuurscouts gericht zijn op het aanjagen en ondersteunen van initiatieven op 
het gebied van kunst en cultuur om bewonersparticipatie te bevorderen. Naar 
aanleiding van het cultuurplanadvies van de RRKC, geeft SBAW aan te streven 
naar een herpositionering van de functie en werkwijze van cultuurscouts: “De 
hoofdactiviteiten krijgen een meer faciliterend karakter, cultuurscouts stellen 
zich meer pro-actief op en de werkzaamheden worden verbonden met al 
functionerende en nog op te richten culturele kernteams in de wijken. 
Daarnaast zetten we in op een betere kwantificering en evaluatie van het werk 
door de werkwijze van de scouts te verduidelijk en effecten en resultaten van 
het werk beter zichtbaar te maken.”13

 
Kortom: het is niet eenvoudig om eenduidig vast te stellen wat de cultuurscouts 
nu precies doen en hoe, ondanks dat ze in de wijken zeer actief zijn. Daarom 
een korte illustratie van een ‘gewone’ werkdag van een cultuurscout.  
 
 
Een dag uit het leven van een cultuurscout 
 
09.30 uur De cultuurscout voert samen met een collega cultuurscout een 

gesprek met de organisatoren van een groot musicalevenement. 
Beide hebben de initiatiefnemers geadviseerd over de opzet van het 
evenement en krijgen een update over de stand van zaken.  

10.30 uur  De cultuurscout schuift aan bij het wekelijkse deelgemeente 
portefeuillehouderoverleg. Daarin informeert de cultuurscout de 
portefeuillehouder en de dienstdoende ambtenaar over de 
verschillende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de 
wijken die door de cultuurscout worden ondersteund en waar zij 
elkaar kunnen versterken.  

12.00 uur  Met Woonbron wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. Daarin 
worden wederzijdse verwachtingen kenbaar gemaakt over de 
mogelijkheden van tijdelijk gebruik van leegstaande panden voor 
culturele wijkprojecten. Ook worden ideeën van diverse bewoners 
geïnventariseerd.  

13.00 uur  In een overleg met een afdeling van de deelgemeente en 
kunstproductiebedrijf Mothership, inzake een onderzoek naar Kunst 
in de Openbare Ruimte, schuift de cultuurscout aan om meer te 
vertellen over community art in de wijk.  

14.00 uur  Met de bestuursvoorzitter van de lokale vereniging van creatieve 
ondernemers voert de scout overleg over de financiële afhandeling 
van de Kunstroute en over hun activiteiten tijdens het evenement.  

15.30 uur   Een lokale kunstenaar komt op bezoek om te netwerken.  
16.30 uur In verband met eventuele culturele programma-invulling voor de 

open dag van de Zorgboulevard, voert de cultuurscout telefonisch 
overleg met de instantie en inventariseert de wensen.  

                                            
13 Jaarplan SBAW/cultuurscouts, 2013, pagina 1 
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3 Kwalitatieve analyse  

 
 
In deze paragraaf worden functie, werkwijze en drie basisinstrumenten voor 
communicatie van de cultuurscouts geanalyseerd. Veranderingen in het 
maatschappelijke veld en politieke ontwikkelingen nopen tot een 
aanscherping van de functie van cultuurscout. De meerwaarde van 
cultuurscouts voor de toekomst wordt geschetst en er worden concrete 
aanbevelingen gedaan voor de cultuurscout ‘nieuwe stijl’.  
Tot slot wordt nader ingegaan op het voorwaardenscheppende kader en de 
rol van samenwerkingspartners, met daarin de rol van SBAW, gemeente en 
deelgemeenten.  
 

 
A Functie en werkwijze  

  
o Meerwaarde per stakeholder 
Uit een onderzoek van Ranshuysen en Elffers uit 2006 bleek dat 
cultuurscouts van belang zijn. Ze zouden de kans moeten krijgen zich in de 
deelgemeenten te verankeren, en beleid voor de langere termijn te 
ontwikkelen. De recente gesprekken met de stakeholders bevestigen deze 
opvatting. Gebieden blijven in ontwikkeling, bewoners verhuizen, 
organisaties verdwijnen en er komen nieuwe bij. Ook de culturele netwerken 
en de cultuursector zijn voortdurend in beweging. Het werk van de 
cultuurscouts blijft daarmee van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling 
van lokale cultuur.  
 
Het blijkt niet eenvoudig de meerwaarde objectief vast te stellen en wel om 
twee redenen.  
In de eerste plaats, omdat heldere en eenduidige ijkpunten ontbreken. Dit 
komt, omdat in de afgelopen jaren verschillende concepten met betrekking 
tot de functie en werkwijze van cultuurscouts zijn ontwikkeld. Er was geen 
sprake van een eenduidig functieprofiel.  
In de tweede plaats constateert de RRKC dat de cultuurscouts als 
‘kameleons’ tegemoet komen aan de behoeften en wensen van alle 
stakeholders. Deze zijn uiteenlopend van aard en stakeholders hebben elk 
hun eigen belang. Dat heeft tot gevolg dat de toegevoerde waarde verschilt 
per stakeholder. De Raad heeft er dus voor gekozen de meerwaarde te 
analyseren aan de hand van de gesprekken met stakeholders en op basis van 
documenten als jaarverslagen en dergelijke. Daarbij richt de analyse zich op 
bewoners, kunstenaars en culturele organisaties, lokale cultuurcentra, 
maatschappelijke organisaties en portefeuillehouders cultuur. 
 
Bewoners, kunstenaars, culturele organisaties 
De stakeholders onderkennen dat de cultuurscouts aan de wieg hebben 
gestaan van talrijke culturele initiatieven. Ze hebben kunstenaars en 
bewoners gestimuleerd bij de verlevendiging van wijken en zijn daarvoor het 
gesprek aangegaan met maatschappelijke organisaties. Het bevorderen van 
het zelforganiserend vermogen van bewoners stond in het werk van 
cultuurscouts voorop. In 2009 en 2010 zijn er 986 projecten ondersteund, 
1245 verbindingen en bemiddelingen geleverd en 1632 adviezen gegeven.14 
Voor initiatiefnemers van culturele projecten zijn de cultuurscouts van 
waarde doordat zij hen kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld 
subsidiemogelijkheden en benodigde vergunningen. Ook zijn cultuurscouts 

                                            
14 Cultuurplanaanvraag 2013-2016 SBAW, pagina 16  
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belangrijk, omdat ze de initiatiefnemers in contact kunnen brengen met 
culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Voorts kan de 
cultuurscout informatie bieden over doelgroepen en hun behoeften en 
interesses. Soms vervullen cultuurscouts ook een actieve rol door zelf 
vergunningen te regelen of door een gesprek met bewoners te leiden.  
Met het uitvoeren van deze activiteiten zijn uitgebreide netwerken 
opgebouwd onder meer met bewoners. Hiervoor zijn de instrumenten 
culturele kaarten, kunstborrels en digitale nieuwsbrieven ingezet.  
 
Cultuurscouts voeren veel verschillende activiteiten uit en hebben daarmee 
de culturele verscheidenheid bevorderd en zichtbaar gemaakt. Tegelijkertijd 
is het vaststellen van hun meerwaarde ingewikkeld door het genoemde 
gebrek aan ijkpunten. Ook is niet duidelijk welke onderdelen in het 
takenpakket prioriteit hebben richting bewoners. De relatie tussen wat 
stedelijke culturele instellingen doen en waar de cultuurscouts mee bezig 
zijn, is voor verbetering vatbaar. Samenwerking met de Cultuurbuur 
(podiumkunsten) en bijvoorbeeld de SKVR (talentontwikkeling) ligt voor de 
hand. 
 

De werkgroep ‘Jamin terug in Crooswijk’ is vanaf 2008 ondersteund door de 
cultuurscout van Kralingen-Crooswijk. De werkgroep is door haar zeer geholpen 
de juiste contacten te leggen voor de verwezenlijking van de doelen. Sommige 
doelen, zoals de presentatie van een boek en een documentaire waren zonder de 
begeleiding niet tot stand gekomen. Als bewoners hadden we zeer veel aan de 
tips die de cultuurscout ons gaf, zowel voor de uitvoering van onze doelen als 
voor de financiering van het project.  
(werkgroep Jamin terug in Crooswijk, deelgemeente Kralingen-Crooswijk) 

 
Lokale cultuurcentra 
De cultuurscouts kunnen meer betekenen voor de programmering en 
zichtbaarheid van de lokale cultuurcentra. De Raad constateert dat de 
inhoudelijke bijdrage van cultuurscouts aan de lokale cultuurcentra 
vooralsnog beperkt is, goede uitzonderingen daargelaten. Hier is nog een 
wereld te winnen. Er zouden meer interessante kruisbestuivingen kunnen 
plaatsvinden met Cultuurbuur, het netwerk van stedelijke culturele 
instellingen, dat verantwoordelijk is voor programmering van professionele 
kunst in de centra. Het netwerk van cultuurscouts kan hiertoe meer worden 
benut. Er kan meer worden gestimuleerd dat lokaal talent zich kan 
presenteren op deze podia. Opname van de agenda’s van lokale 
cultuurcentra en andere wijkaccommodaties in de nieuwsbrieven gebeurt al 
hier en daar, maar zou standaard en stadsbreed kunnen gebeuren. 
Omgekeerd zouden lokale cultuurcentra meer open kunnen staan voor goede 
ideeën en plannen van cultuurscouts. 
 

De cultuurscout IJsselmonde is betrokken geweest bij het in stand houden van de 
Cultuurraad voor Ouderen in de deelgemeente IJsselmonde. Deze 
vrijwilligersorganisatie organiseert eens per maand een bijeenkomst voor senioren in 
het lokaal cultuurcentrum Lombardijen met (culturele) activiteiten. Bij de sluiting 
van het centrum dreigden deze activiteiten voor oudere buurtbewoners te 
verdwijnen. De cultuurscout heeft de organisatoren benaderd en hen geholpen met 
het vinden van een nieuwe locatie. Dat werd de Cultuurwerkplaats, waar ze 
verantwoordelijk werden voor een deel van de programmering. De Cultuurraad voor 
Ouderen is dankzij de medewerking van de cultuurscout een stichting geworden. Ook 
werd een eigen fonds opgezet. In 2 jaar tijd zijn de bezoekersaantallen per 
bijeenkomst van de Cultuurraad voor Ouderen gestegen van 50 naar meer dan 100.  
(bron: gesprek jongRRKC met de cultuurscout in IJsselmonde) 
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Maatschappelijke organisaties 
Een van de belangrijkste maatschappelijke organisaties, waarmee 
cultuurscouts contact hebben, zijn woningcorporaties. 
Het contact met cultuurscouts wordt door de corporaties als positief 
ervaren. De cultuurscouts zijn de ogen en oren op het gebied van de 
behoeften van bewoners enerzijds en voor het aandragen van interessante 
initiatieven anderzijds. De cultuurscouts doen bijvoorbeeld voorstellen voor 
het gebruik van leegstaande panden voor culturele initiatieven. Nu de 
budgetten van maatschappelijke organisaties aanzienlijk zijn geslonken 
wordt de deskundigheid van de cultuurscouts voor woningcorporaties steeds 
belangrijker. 
 
Portefeuillehouders cultuur deelgemeenten 
De functie cultuurscouts ís ontsproten aan het stedelijke beleid om cultuur 
in de wijken te bevorderen. De bestuurders in de deelgemeenten 
(portefeuillehouders cultuur) zijn voor het merendeel enthousiast over de 
bijdrage van cultuurscouts. Wel zijn er duidelijk verschillen waar te nemen 
in de ambities per deelgemeentebestuur. Bij de ene deelgemeente wordt de 
cultuurscout van groot belang geacht voor de verwezenlijking van 
cultuurbeleid in het gebied en is er frequent contact met de 
portefeuillehouder. Bij de ander werkt een cultuurscout meer naar eigen 
inzicht en heeft de bestuurder weinig grip op – dan wel belangstelling voor 
wat er gebeurt.  
 
o Basisinstrumenten voor communicatie 
De communicatiemiddelen bestaan uit digitale nieuwsbrieven, kunstborrels 
en een website met culturele kaarten per deelgemeente.  
 
De culturele kaarten waren aanvankelijk bedoeld als een instrument om 
bewoners te informeren over al hetgeen er te doen is op het gebied van 
kunst en cultuur in hun deelgemeente. In het begin waren de culturele 
kaarten van papier, later werden ze ook gedigitaliseerd. De (papieren) 
kaarten worden gedistribueerd onder maatschappelijke organisaties 
waaronder bibliotheken; de digitale kaarten zijn te raadplegen via de 
website van SBAW. Op basis van de gesprekken concludeert de Raad dat de 
kaarten weinig bekend zijn bij bewoners. De gebruikers blijken voornamelijk 
diegenen te zijn die direct belang hebben bij de kaart: kunstenaars, 
bestuurders, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties.  
Als inventarisatie-instrument is de culturele kaart effectief; om bewoners te 
informeren lijkt hij zijn doel voorbij te schieten.  
In 2012 werd het zogenaamde doedok.nl gekoppeld aan de culturele kaart. 
Dat was een belangrijke efficiency- en effectiviteitslag voor beide 
informatiedragers. Doedok.nl is een website met het totaalaanbod voor de 
amateurkunst in Rotterdam. Zowel doedok.nl als de culturele kaart streven er 
naar om tot één agenda te komen. Derhalve ligt het in de lijn der verwachting 
dat beide instrumenten op termijn tot één platform fuseren.  
 
De digitale nieuwsbrieven worden verstuurd per deelgemeente en geven de 
bewoners van de deelgemeente veel actuele informatie over kunst en 
cultuur in hun wijk. Uit de nieuwsbrieven is echter niet goed af te leiden 
wat de inbreng van cultuurscouts is geweest. Er is bijvoorbeeld weinig 
aandacht voor de verbindingen die zij hebben gelegd en welke activiteiten 
door hen in gang zijn gezet. Daarnaast kunnen de sociale media extra effect 
genereren. Die zouden meer kunnen worden benut bij de verspreiding van 
nieuws. Het zou goed zijn als er meer aandacht komt voor de vraag voor 
welke doelgroepen informatie wordt verzameld en verspreid. 
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De kunstborrels worden in elke deelgemeente twee keer per jaar 
georganiseerd. Een kunstborrel is een ontmoetingsplek voor alle contacten 
van de cultuurscout, vaak georganiseerd op wisselende locaties rondom een 
bepaald thema. De kunstborrels worden door de gesprekspartners divers 
gewaardeerd. Ze blijken een overheersend cultureel karakter te hebben en 
daardoor een beperkte doelgroep te bereiken. Het fenomeen ‘kunstborrel’ is 
aan vernieuwing toe. Het belang van samenwerking met maatschappelijke 
organisaties (zorg, welzijn, onderwijs en wonen) neemt de komende jaren 
toe en zou in deze netwerkbijeenkomsten meer tot uitdrukking kunnen 
komen. Verder hebben ze een te vrijblijvend karakter en missen ze een 
zichtbaar programma. Volgens de Raad zijn deze bijeenkomsten hét podium 
om geslaagde vormen van samenwerking te presenteren en te vieren.  
 
De Raad concludeert dat bovenstaande basisinstrumenten voor inventarisatie 
en het onderhouden van de eigen netwerken goed functioneren. De 
effectiviteit van (gedrukte en digitale) culturele kaarten, netwerkborrels en 
nieuwsbrieven kan evenwel worden versterkt. Elke cultuurscout organiseert nu –
met wisselend succes - zijn eigen netwerkbijeenkomsten en brengt een eigen 
nieuwsbrief uit. Een overkoepelende communicatieaanpak en samenwerking 
tussen cultuurscouts onderling kan werk besparen en ertoe leiden dat de 
verschillende doelgroepen effectiever worden bereikt. Communicatie is een vak 
en niet per se voor alle cultuurscouts weggelegd. De sociale media zouden in de 
communicatie beter kunnen worden benut. 
Om het draagvlak bij maatschappelijke en particuliere organisaties te 
versterken zullen de cultuurscouts in hun communicatie met het veld en hun 
taakopvatting nog een slag moeten maken. 
 
 

B Cultuurscouts nieuwe stijl  
 
Het uitgangspunt in het werk van de cultuurscouts is dat de partijen die zij 
verbinden voorop staan. Cultuurscouts zijn in de deelgemeenten een stille 
kracht.  
 
Nu maatschappelijke organisaties bezuinigen en zij zich meer gaan beperken 
tot het uitvoeren van hun kerntaken, is de verbindende rol van cultuurscouts 
van groter belang dan ooit. Daarom constateert de Raad dat het accent in 
het werk van cultuurscouts verlegd zou moeten worden van verkennen en 
adviseren naar verbinden en (proactief) faciliteren. Dit werd ook gesteld in 
het advies over de cultuurscouts voor de cultuurplanperiode 2013-2016. De 
Raad doelt hierbij op verbindingen tussen cultuur en maatschappelijke 
organisaties als scholen, zorginstellingen, bedrijven of woningcorporaties.15 
Het is van belang dat deze ‘cultuurscout nieuwe stijl’ kan communiceren op 
alle niveaus, van buurtbewoners in wijken met een laag opleidingsniveau tot 
de directeur van een woningcorporatie. De competenties in het 
functieprofiel moeten hierbij aansluiten. Bij deze ‘nieuwe stijl’ hoort ook 
een uitgewerkte en vernieuwde communicatieaanpak, die wordt 
gecoördineerd door de koepelorganisatie.  
 
 
 

                                            
15 Het aantal kleine ondernemingen en particuliere organisaties, dat op commerciële basis 
werkt en die voor vernieuwing zorgt, groeit. Een voorbeeld is Stichting Zuidzijde, dat voort 
komt uit het kunst en cultuurprogramma dat van 2007 – 2010 aan het Pact op Zuid was verbonden 
(www.stichtingzuidzijde.nl).  
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De Raad pleit voor een aangescherpt functieprofiel dat uniform is en dat 
tegemoet komt aan deze toekomstige verwachtingen en eisen. In het 
beleidsplan 2013-2016 van SBAW is daar al een goede voorzet voor gegeven, 
maar wordt hier aangescherpt: 

- cultuurscouts hebben een onafhankelijke positie 
- zij werken zelfstandig op meerdere niveaus, van bewoners tot 

bestuurders  
- opleidingseis minimaal hbo niveau 
- zij organiseren niet zelf, maar laten de primaire verantwoordelijkheid 

bij initiatiefnemers  
- zij zijn zichtbaar in de wijken door hun werktijd en werkplek aan te 

passen  
- en zijn daarmee benaderbaar zijn voor allerlei doelgroepen 
- zij hanteren een proactieve werkwijze, waardoor particuliere en 

maatschappelijke organisaties in het veld worden gemobiliseerd 
- hiermee versterken zij draagvlak bij maatschappelijke organisaties 
- projectmatig werken staat centraal, waarin planontwikkeling, 

uitvoering en evaluatie duidelijk worden onderscheiden  
- zij zetten sociale media effectief in. 

 
Startpunt bij de bevordering van participatie in de wijken is altijd de 
behoeften en interesses van bewoners. Het zijn de organisaties in de wijk 
die daarvan een vertaalslag maken en partners zoeken om mee samen te 
werken. Het zou daarnaast verhelderend zijn als de cultuurscouts in 
afstemming met de verschillende stakeholders jaarprogramma’s opstellen 
met een aantal typische (lokale) zwaartepunten en hoogtepunten. Daarnaast 
blijkt uit de analyse dat de meewaarde van de cultuurscouts ook versterkt 
kan worden als de relatie met de koepelorganisatie, de gemeente en de 
deelgemeenten helder wordt benoemd en vastgesteld. 
 
 

C Voorwaardenscheppend kader 
 

SBAW 
De afdeling cultuurscouts binnen SBAW was de afgelopen jaren naar de 
mening van stakeholders zwaar belast met de financiële verantwoording aan 
SBAW, gemeente en deelgemeenten. Door bezuinigingen zijn bij SBAW de 
overige functies komen te vervallen en bleef alleen de functie cultuurscouts 
over. In deze nieuwe situatie ontstaat meer ruimte voor een overkoepelende 
coördinatietaak. Deze zou zich de komende jaren moeten concentreren op 
kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering, het ontwikkelen van een 
nieuwe communicatiestrategie inclusief het ondersteunen van de 
basisinstrumenten, en op het beheer van de database.  
 
SBAW kan de vernieuwing binnen de eigen organisatie bevorderen door 
interne kennisdeling maar ook door externen te betrekken bij 
deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling. De samenstelling van 
het team van cultuurscouts zou vaker kunnen wisselen, bijvoorbeeld door 
enkele cultuurscouts te laten samenwerken in een gebied waar extra 
inspanningen nodig zijn. Ook kan dit door cultuurscouts om de zoveel jaar te 
laten rouleren tussen de deelgemeenten. Hierdoor kunnen hun persoonlijke 
expertises in meerdere gebieden van de stad strategisch worden benut. Dit 
zorgt ervoor dat men scherp blijft op de inventarisatie van culturele 
initiatieven.  
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Daarbij kan het aantal inwoners per deelgemeente ook een criterium zijn 
voor de plaatsing van cultuurscouts in de deelgemeenten. Niet in de laatste 
plaats moet worden gekeken naar de behoeften per deelgemeente, 
ondermeer af te leiden van de Sociale Index.  
 
Om de functie en de werkwijze van een cultuurscout in een deelgemeente te 
evalueren, kan de stedelijke organisatie een externe partij vragen een 
consultatie te doen. Consultaties houden in dat naar aanleiding van 
gesprekken met alle stakeholders wordt gerapporteerd en verbeterpunten 
worden aangereikt over het functioneren van de cultuurscouts. De 
waardering door wijkbewoners zou bepaald kunnen worden aan de hand van een 
enquête. Deze vorm van evalueren sluit goed aan bij de toekomstige 
werkwijze van de cultuurscouts als ‘verbinder’ en levert tevens input voor 
de verantwoording aan de stakeholders. De RRKC heeft een dergelijke 
consultatie onlangs uitgevoerd in de Deelgemeente Hoogvliet. 
 
Bij het bevorderen van kennisdeling is de rol van de zogeheten 
cultuurmakelaars van belang. Aanvankelijk (1999) speelden cultuurmakelaars 
een initiërende rol in het bevorderen van kunst en cultuur in de wijken. Voor 
assistentie bij de uitvoering werd de cultuurscout in het leven geroepen. In 
de loop van de tijd is de verhouding omgedraaid. Cultuurscouts hebben een 
zelfstandige positie verworven als verkenner, bemiddelaar en adviseur; de 
cultuurmakelaars functioneren nu als hun coach. Hun betrokkenheid wordt 
door eenieder gewaardeerd en speelt bij de kennisdeling een belangrijke rol. 
De ervaring van de cultuurmakelaars kan nog effectiever worden ingezet 
wanneer zij bijvoorbeeld zitting nemen in een Raad van Advies.  
 
Gemeente 
De gemeente voerde met het Programma Cultuurbereik een 
stimuleringsbeleid om cultuur in de wijken te bevorderen.16 Zij deed dit 
door te investeren in de zogeheten lokale cultuurcentra en met 
deelprogramma’s als Cultuurbuur, Musea in de Wijken en Cultuurscouts. Nu 
het Programma Cultuurbereik per 1-1-2013 is beëindigd, acht de RRKC het 
van belang dat cultuur in de wijken in het gemeentelijk cultuurbeleid alsnog 
wordt verankerd. Bij Cultuurbuur is dit al het geval, omdat dit de komende 
jaren wordt gefinancierd uit de cultuurbegroting. De RRKC pleit ervoor dat 
ook Cultuurscouts binnen de gemeentelijke begroting veilig wordt gesteld. 
Nu gebeurt dit tijdelijk met een cultuurplansubsidie (2013–2016).  
 
De RRKC adviseert voorts dat de beleidsuitvoering van lokale cultuurcentra, 
cultuurscouts en Cultuurbuur worden ondergebracht in één organisatie. Hier 
ontstaat door kruisbestuiving een meerwaarde in het beleid en kunnen back-
office taken en secretariële taken worden gedeeld. 
Dit is in lijn met de bredere participatiedoelstelling van de gemeente 
Rotterdam, vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
In het uitvoeringsprogramma van de Sociale Strategie 2020 ‘De kracht van 
Rotterdam’ schetst de gemeente haar ambities om de komende jaren de 
sociale kwaliteit van de stad te versterken en de sociale stijging van 
Rotterdammers te bevorderen. Daarin hebben talentontwikkeling, 
participatie, verbinding en zelfredzaamheid de aandacht. Volgens de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur biedt de bevordering van cultuur in 
de wijken veel aanknopingspunten met het gemeentelijke overkoepelende 
beleid.  
 

                                            
16 Het Programma Cultuurbereik (2009-2012) bestond uit de deelprogramma’s Cultuurbuur, 
Cultuurscouts en Musea in de Wijken. 
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De gemeente zou in haar vierjaarlijkse Uitgangspuntennota voor het 
cultuurbeleid voorafgaande aan de nieuwe cultuurplanperiode 2017-2020, 
specifieke aandachtspunten kunnen formuleren over bevordering van cultuur 
in de wijken. Culturele instellingen worden zo aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid om na te denken over hun rol en positie in de wijken 
van Rotterdam. 
 
Deelgemeenten 
Alle deelgemeenten waar cultuurscouts werken, hebben verschillende 
wensen op het gebied van cultuur. Dit is positief, want daarmee tonen zij 
zich betrokken bij het onderwerp. Het gevolg is wel dat de activiteiten van 
cultuurscouts in de stad diffuus overkomen. Van een helder uitgewerkt 
cultuurbeleid is bij het merendeel van de deelgemeenten geen sprake. Het 
valt de Raad bij raadpleging van deelgemeentelijke documenten op dat de 
inzet van cultuurscouts in jaarprogramma’s17 de afgelopen jaren weinig 
zichtbaar was. Enkele deelgemeenten beschrijven hun culturele ambities; 
andere minder of helemaal niet. Als er al een deelgemeentelijk cultuurbeleid is, 
dan valt op dat de cultuurscout hierin meestal wordt beschouwd als een 
instrument, net als subsidies. 
De cultuurscout ‘nieuwe stijl’ en SBAW dienen ervoor zorg te dragen dat door 
hun inzet cultuur een waardevolle toevoeging wordt aan het 
uitvoeringsprogramma van een deelgemeente. Dit kan al heel simpel als 
cultuurscouts jaarprogramma’s opstellen en deze gezamenlijk en/of in overleg 
met de belangrijkste stakeholders in de wijken en deelgemeenten vaststellen.  
Daarmee is ook hun eigen rol meer verankerd. 
 
De verantwoording van het werk van cultuurscouts aan het bestuur van de 
deelgemeenten is volgens de Raad voor verbetering vatbaar. Dit bleek niet 
alleen uit de documenten, maar ook uit de gesprekken met stakeholders. De 
persoonlijke inzet en ambities van de betrokken bestuurders blijken hierbij 
soms doorslaggevend. Hoe sterker deze zijn, hoe beter het werk wordt 
verantwoord en des te duidelijker de meerwaarde voor de deelgemeente. Maar 
ook een goede methodische inzet en een sterk functieprofiel van de 
cultuurscouts dragen bij aan de kwaliteit van de verantwoording. Hier is nog een 
slag te maken.  
 
Door de omvorming van de deelgemeenten naar stadskwartieren in 2014, is het 
niet mogelijk op het niveau van het beleid en bestuur van de deelgemeenten nu 
al harde uitspraken te doen over de toekomst van het gebiedsgericht werken. 
Daarom is het van belang dat de wethouder van cultuur bij de omvorming goed 
de vinger aan de pols houdt en het overleg stimuleert met de 
portefeuillehouders in de deelgemeenten. Zo kunnen ‘cultuur in de wijken’ 
en de financieringsrelatie voor de komende jaren bij alle deelgemeenten 
worden geborgd. 
 
 

                                            
17 Tot 2013 verliep het programmeren en monitoren in de deelgemeenten aan de hand van 
integrale wijkactieplannen (iWAP’s). Het nieuwe instrument heet DIN; dit staat voor Doelen, 
Inspanningen, Netwerken en verbindt in één overzicht (één netwerk) vragen en behoeften van 
bewoners, ondernemers en partners, lange en korte termijndoelen, inspanningen en resultaten. 
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4 Aanbevelingen  
 
 
Over de meerwaarde van cultuurscouts 
 
1 De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur pleit vóór de continuering 

van de gebiedsgerichte inzet van cultuurscouts, omdat de stakeholders 
unaniem positief zijn over hun toegevoegde waarde. Deze aanbeveling 
sluit aan bij het cultuurplanadvies 2013-2016 van de RRKC en is in lijn 
met het subsidiebesluit van de gemeente Rotterdam ter zake van de 
cultuurscouts. 

 
2 Er moet een uniform functieprofiel voor de cultuurscout ‘nieuwe stijl’ 

worden ontwikkeld, vanwege de verbreding van het werkveld en de 
hogere verwachtingen en eisen die aan cultuurscouts worden gesteld. 
Daarin staan verbindende, communicerende en faciliterende taken 
centraal. SBAW heeft daartoe al een aanzet gegeven. Kenmerken die in 
dit functieprofiel speciale aandacht vergen zijn: 
- een open houding en proactieve werkwijze, door particuliere en 

maatschappelijke organisaties in het veld te mobiliseren 
- competenties die passen bij het zelfstandig werken op meerdere 

niveaus, van bewoners tot bestuurder 
- effectieve omgang met de sociale media 
- draagvlak voor cultuur versterken bij maatschappelijke organisaties 
- projectmatig werken, waarin planontwikkeling, uitvoering en evaluatie 

duidelijk worden onderscheiden  
- opleidingseis minimaal hbo niveau. 

 
 
Voor het voorwaardenscheppend kader 
 

SBAW 
 
3 De stedelijke organisatie SBAW dient zich toe te spitsen op 

kennisontwikkeling en -uitwisseling. De cultuurmakelaars kunnen een raad 
van advies vormen ten behoeve van kennisuitwisseling.  
Omdat het werkveld continu verandert, moet SBAW voorwaarden 
scheppen voor vernieuwing in de werkwijze van cultuurscouts. De 
methodiek moet bij regelmaat worden heroverwogen. Dit kan door 
consultaties te organiseren. Consultatie van stakeholders sluit als vorm 
van onderzoek en verantwoording goed aan bij de nieuwe rol van 
cultuurscouts als ‘verbinder’.  

 
4 SBAW dient zich toe te leggen op het vernieuwen van de 

communicatiestrategie en het effectieve gebruik van de 
communicatiemiddelen. De bijdrage van cultuurscouts aan de communicatie 
en programmering van lokale cultuurcentra en andere wijkaccommodaties 
kan, waar dat nog niet gebeurt, worden vergroot. Het beheer van de centrale 
database en de culturele kaarten kan bij SBAW, dan wel extern, worden 
ondergebracht. Hierdoor komt tijd en ruimte vrij voor de kerntaken van de 
cultuurscouts. 

 
5 Cultuurscouts zullen in samenwerking met SBAW en deelgemeenten 

ernaar moeten streven, dat hun werk voor langere termijn zijn neerslag 
vindt in het lokale beleid. Daarom moet SBAW heldere criteria bepalen 
voor de inzet van een cultuurscout in een gebied. Voorbeelden zijn het 
aantal inwoners en de beleidswensen van een deelgemeente. Om de 
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kracht van het team ten volle te benutten, kan SBAW cultuurscouts tussen 
gebieden laten rouleren of kan zij cultuurscouts op grond van specifieke 
expertises laten samenwerken in één gebied.  

 
Gemeente en deelgemeenten 

 
6 De omvorming van de deelgemeenten naar stadkwartieren verkeert nog in 

een pril stadium. De RRKC pleit ervoor dat binnen de toekomstige 
bestuursstructuur over het beleidsonderdeel cultuurscouts goed wordt 
afgestemd en afspraken worden vastgelegd. Daarvoor is het van belang 
dat de wethouder de vinger aan de pols houdt en het overleg voert met 
portefeuillehouders om het beleid en de financieringsrelatie voor een 
aantal jaren bij alle deelgemeenten te borgen. 

 
7 Als financier ondersteunt de gemeente SBAW voor de functie 

cultuurscouts met een cultuurplansubsidie. Daarnaast is de gemeente 
verantwoordelijk voor de bevordering van cultuur in de wijken. Deze 
culturele doelstelling moet, nu de sturende rol op het gebied van cultuur 
in de wijken afneemt, goed verankerd worden in de 
participatiedoelstelling van de gemeente en gefinancierd worden binnen 
de gemeentelijke begroting.  

 
8 De beleidsuitvoering over lokale cultuurcentra, Cultuurbuur en 

Cultuurscouts dient op termijn in één organisatie te worden 
ondergebracht. Daarbij gaat het niet alleen om het delen van back-office 
en secretariële taken, maar ook om de kruisbestuiving tussen de drie 
aandachtsgebieden, waardoor het beleid om cultuur in de wijken te 
stimuleren, kansrijker wordt. 
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Bijlage 1 Gesprekspartners 
 
 
 
Marjan van Gerwen  bestuurslid en interim manager Stichting SBAW  
 
Menno Rosier    cultuurscout Centrum 
Marieke Bongaards  cultuurscout Prins Alexander 
Sanne Landsdaal   cultuurscout Noord 
Sanne Nelissen   cultuurscout Ijsselmonde  
 
Ton de Vos    cultuurmakelaar Hoek van Holland 
Marc van Staveren  cultuurmakelaar Centrum 
Bert van Meggelen  cultuurmakelaar Rozenburg 
Jeroen Everaert   cultuurmakelaar Kralingen-Crooswijk 
 
Sylvia Wiegers   SKVR 
Ariette Kasbergen  SKVR 
 
Herman van Wamelen Stichting Zuidzijde 
 
Sikko Cleveringa   voormalig cultuurmakelaar/Platform Cultuuraanjagers 
 
Paulette Verbist   portefeuillehouder cultuur Deelgemeente Kralingen-Crooswijk 
 
Theo Çoskun    portefeuillehouder cultuur Deelgemeente Charlois 
Marjolein Jongh bestuursadviseur portefeuillehouder cultuur Deelgemeente 

Charlois 
 
Karen Bebelaar   portefeuillehouder cultuur Deelgemeente Delfshaven 
Otto Zwetsloot bestuursadviseur portefeuillehouder cultuur Deelgemeente 

Delfshaven 
 
Ahmed Harika   portefeuillehouder cultuur Deelgemeente Noord 
Eva Reekers    bestuursadviseur portefeuillehouder cultuur Deelgemeente Noord 
 
Ruud Breteler   Gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 
 
Paul Elleswijk   Havensteder 
Barbara van Steen  Woonstad Rotterdam  
 
Jos Vijverberg   directeur Cultuurwerkplaats Ijsselmonde 
Joanne Oussoren   directeur Stichting Droomtheater 
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