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Aanleiding, werkwijze en leeswijzer 
 

Aanleiding 
Het college van B&W heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies gevraagd 
betreffende het onderwerp van alternatieve financieringsvormen (adviesaanvraag, bijlage).  
In de adviesaanvraag geeft het college aan een advies te willen ontvangen in relatie tot de behoefte 
van de culturele sector aan meer mogelijkheden voor experiment en ontwikkeling. De 
adviesaanvraag is een resultante van de verkenning die in opdracht van het college is uitgevoerd 
naar de mogelijkheden om alternatieve financieringsinstrumenten te ontwikkelen voor de kunst- en 
cultuursector. De aanleiding voor de genoemde verkenning is drieledig:   
 

o In de Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2017-2020 (voorjaar 2015) is de passage 
opgenomen dat per 2017 wordt gestart met een Stadsfonds voor kunst en cultuur dat ruimte 
biedt aan zowel experiment en innovatie als aan grootschalige manifestaties. De 
Uitgangspuntennota is gezamenlijk opgesteld door de culturele sector, de RRKC en het 
college; 

o Het college heeft in september 2015 aangekondigd zich te willen oriënteren op een 
instrument dat geschikt is voor enerzijds de ontwikkeling van een nieuw financieel stelsel 
voor de culturele sector en anderzijds de bevordering van publiek-private samenwerking; 

o De wethouder heeft in november 2015 aan de gemeenteraad de toezegging gedaan dat in 
het onderzoek over een stadsfonds c.q. de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen 
voor de culturele sector ingegaan zou worden op de gedachten om een fonds ter waarde van 
€ 500.000,-- beschikbaar te stellen om nieuwe initiatieven op cultureel gebied te kunnen 
financieren. 

 
Verkenning 
De gemeente heeft sinds de zomer van 2015 onderzoek laten doen naar de behoeften en wensen op 
het gebied van financierings- en andere ondersteuningsvormen. Het adviesbureau Rebel/Kwink 
heeft in 2016 een verkenningen naar mogelijkheden voor een Rotterdams stadscultuurfonds 
afgeleverd. Eind 2016 vond een expertmeeting plaats met ruim twintig vertegenwoordigers van 
overheden, fondsen en de culturele sector van binnen en buiten Rotterdam. Het college heeft uit 
het rapport en de expertmeeting de conclusie getrokken dat het oprichten van een Stadsfonds niet 
tot extra privaat geld leidt en dat de culturele sector behoefte heeft aan meer flexibiliteit. Die 
conclusies vormen de aanleiding voor de adviesaanvraag aan de RRKC.  
 

Adviesaanvraag en operationalisering 
Volgens het college is de behoefte van de sector aan flexibiliteit gericht op twee aspecten: 
 

o Ruimte voor ontwikkeling en experiment; 
o Andere financieringsinstrumenten naast de huidige subsidiemogelijkheden. 

 
In de adviesaanvraag wordt deze behoefte nader gespecificeerd tot ‘meer mogelijkheden voor 
experiment en ontwikkeling, het initiëren van nieuwe culturele activiteiten en programma’s1.’ Ook 
zijn er voor de vorming van netwerken en samenwerkingsverbanden (te) weinig 
ontwikkelfaciliteiten, aldus de adviesaanvraag.  
Het college vraagt de RRKC om advies aan de hand van de volgende twee vragen:  
 

1. Hoe kunnen gemeente en sector de gewenste ruimte voor experiment, ontwikkeling en 
initiatie van nieuwe culturele activiteiten en programma’s realiseren?  

2. Welke instrumenten zijn, rekening houdend met het voorgaande, nodig om de culturele 
beleidsdoelen van gemeente en sector in gezamenlijkheid te optimaliseren? 
 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op 13 februari 2017 in zijn bevestigingsbrief van 
de adviesaanvraag vastgesteld dat de hoofdvraag van het college zich niet in het bijzonder richt op 
alternatieve financiering (bijlage). Het college vraagt naar mogelijkheden voor ‘vernieuwing’, ook 

                                                           
1 Adviesaanvraag Alternatieve financieringsvormen, 18 januari 2017  
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op te vatten als ‘ontwikkeling’ of ‘verandering’. De RRKC heeft de adviesvraag daarom 
geoperationaliseerd in drie deelvragen die zich richten op respectievelijk de inhoud en 
vorm van ‘vernieuwing’ en welke partners daarbij in beeld zijn en de voorwaarden waaronder 
vernieuwing gerealiseerd kan worden.  
 
De drie vragen: 
 

I. Wat is de behoefte aan inhoudelijke vernieuwing in de Rotterdamse cultuursector? 
Waarop is die behoefte gericht? Welke vormen van inhoudelijk vernieuwing zijn er?  

II. Hoe kan de ruimte voor vernieuwing in de toekomst gerealiseerd worden? 
III. Onder welke voorwaarden kan dit het best gebeuren?  

 

 
Daarbij maakt de RRKC onderscheid tussen artistieke behoeften, marketing, financiering, 
bedrijfsvoering en mogelijkheden tot samenwerking. De RRKC geeft in zijn reactie gehoor aan het 
verzoek van de gemeente om het onderzoek en advies niet te beperken tot de instellingen in het 
Cultuurplan. Het advies bestrijkt zoveel mogelijk de volle breedte van de sector.  
 
In de formulering van de opdracht verwijst het college naar de ‘culturele beleidsdoelen’ van 
gemeente en sector. Die zijn geformuleerd in de Uitgangspuntennota Reikwijdte en  
Armslag en in het zgn. aanvullend visiedocument. De RRKC stelt in zijn bevestigingsbrief voor om 
het advies in lijn met het voorgaande, primair te richten op één van de beleidsdoelen: de ruimte 
voor vernieuwing.  
 
Adviesvraag in context Cultuurplan Advies 
De Raad hecht er aan om de voorliggende adviesvraag van het college te plaatsen in de context van 
het eerder uitgebrachte Cultuurplanadvies 2017-2020. In dit advies constateert de Raad dat de 
gemeente nog steeds de grootste investeerder is in kunst en cultuur, zowel absoluut als relatief.  
Zonder voorbij te gaan aan wat het bedrijfsleven en bezoekers bijdragen is de tijd rijp voor een 
bredere discussie over hoe de financiële last van onze culturele verworvenheid, diversiteit en 
dynamiek breder gedragen kan worden. Dit thema staat prominent op de Adviesagenda 2017-2020 
die de RRKC gelijktijdig met dit advies uitbrengt. De Raad zal in het de uitwerking hiervan in het 
bijzonder aandacht schenken aan de samenwerking tussen bedrijfsleven, fondsen, mecenassen en 
het Rotterdamse culturele veld.  
De Raad constateert ook dat het huidige systeem van verdeling van subsidies zijn grens heeft 
bereikt en aan vernieuwing toe is. De Raad verwacht met dit advies daaraan een eerste bijdrage te 
leveren, maar een grotere beweging zal noodzakelijk zijn. 
 
 

Werkwijze adviestraject  
De RRKC heeft het adviestraject opgebouwd uit vier onderdelen: groepsgesprekken met 
vertegenwoordigers van een aantal deelsectoren, interviews, deskresearch en een reflectie en 
beschouwing door een adviescommissie.  
 
In een relatief kort tijdsbestek (van negen weken) heeft de RRKC veel kwalitatieve informatie 
opgehaald. Om zoveel mogelijk (uiteenlopende) opvattingen en bevindingen over het onderwerp 
‘vernieuwing’ te horen, heeft RRKC ervoor gekozen drie groepsgesprekken te organiseren met 
vertegenwoordigers van instellingen en initiatiefnemers uit verschillende disciplines. Gekozen is de 
volgende indeling: visuele kunsten, podiumkunsten en een groep wijken/community arts & 
initiatieven. De groepsgesprekken vonden plaats op 9 en 10 maart 2017. Zie de bijlage voor een 
overzicht van deelnemers aan de drie groepsgesprekken.  
 
Ook namen medewerkers van de RRKC een aantal interviews af voor meer verdiepende informatie. 
Met de volgende personen is gesproken: Annelies van der Horst (senior consultant kunst en cultuur 
bij DSP-groep), David Dixon (International Fundraising, Marketing and Board Development 
Consultant), Guikje Roethof (algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad), Henriette Post 
(directeur/bestuurder Fonds Podiumkunsten), Johan Idema (adviseur, auteur, initiator en cultureel 
ondernemer), Laurien Saraber (adjunct-directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst) en Ruth Giebels 
(adviseur en producent op het snijvlak van cultuur en commercie).  
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De RRKC voerde een analyse uit van beleidsdocumenten van onder andere de Raad voor 
Cultuur, Boekman, Kunstraad Groningen, het ministerie van OCW, de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Cultuur Eindhoven, Fonds Podiumkunsten, 
Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Film Fonds, 
Nederlands Letterenfonds en Arts Council England. Daarmee heeft de RRKC zich een beeld gevormd 
van de omgang met vernieuwing of ontwikkeling van verschillende overheden, kunstraden en 
landelijke fondsen.  
 
Voor de uitwerking van het advies stelde de Raad een adviescommissie samen. Deze bestond uit: 

o Hans Maarten van den Brink, Buitenlandredacteur NRC, voorheen hoofdredacteur televisie 
bij de VPRO, voorheen directeur van het Mediafonds en van Witte de With, Center for 
Contemporary Art; 

o Martijn van der Mark, Hoofd Subsidies bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie; 
o Sedat Bugdaci, directeur TRITIKO Management; 
o Sikko Cleveringa, directeur Community Arts Lab Cal-XL, adviseur en onderzoeker; 
o Oscar Wibaut, algemeen directeur van Toneelgroep Maastricht, raadslid RRKC;  
o Ricardo Burgzorg, directeur van het Indian Film Festival in Den Haag en van de stichting My 

First Art Collection, raadslid RRKC.  

De commissie heeft voor de advisering gebruik gemaakt van de verslagen van de groepsgesprekken, 
interviews, het rapport van Rebel/Kwink, de adviesaanvraag aan de RRKC, de bevestigingsbrief van 
de RRKC en de documentanalyse van beleidsstukken. De Raad heeft zich geconcentreerd op de 
behoefte aan vernieuwing en ontwikkeling. Het ontbrak de Raad aan tijd om instrumentele of 
technische aspecten van financiering concreter uit te werken.   
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Vernieuwing in de cultuursector: behoefte en noodzaak 
In onderstaande paragrafen schetst de RRKC welke behoeften leven in het veld ten aanzien 
van verdere ontwikkeling van de Rotterdamse cultuursector en welke noodzaak tot vernieuwing uit 
die analyse volgt. Zo geeft de Raad antwoord op de eerste van drie deelvragen: “Wat is de behoefte 
aan inhoudelijke vernieuwing in de Rotterdamse cultuursector? Waarop is die behoefte gericht? 
Welke vormen van inhoudelijk vernieuwing zijn er?” 
Daarbij bespreekt de RRKC artistiek-inhoudelijke ontwikkeling en financiering, 
ontwikkelmogelijkheden voor ‘makers’ en instellingen (op het gebied van personele organisatie en 
marketing) en samenwerking. In de gesprekken is de veranderende relatie van de cultuursector tot 
de stad en het publiek veelvuldig aan de orde gekomen. Daarom is een paragraaf gewijd aan 
draagvlak.  
 
De Raad trof een grote diversiteit aan in opvattingen over dit onderwerp, waarin wel een aantal 
centrale thema’s onderkend wordt. Centraal staat daarin de relatie tussen gevestigde instellingen 
en nieuwe initiatiefnemers, makers en beginnende instellingen. De sector als geheel geeft aan 
vooral behoefte te hebben aan mogelijkheden om zich zowel artistiek als organisatorisch te kunnen 
blijven ontwikkelen. Voor experimentele makers is dit moeilijk, evenals voor 
kunstenaarscollectieven en -organisaties die de pioniersfase ontstijgen en behoefte krijgen aan 
structurelere perspectieven. En tenslotte is het voor de grote en gevestigde instellingen moeilijk om 
zich zelf te (blijven) vernieuwen.  
 

Artistiek-inhoudelijke ontwikkeling 
Er worden door kunstenaars, makers en culturele instellingen doorlopend nieuwe artistieke 
producten, nieuwe voorstellingen of presentaties gemaakt, originele ideeën vormgegeven en nieuwe 
elementen aan het artistieke idioom toegevoegd. Vanuit dat perspectief vindt artistieke 
vernieuwing feitelijk continu plaats. Vernieuwing wordt dan gezien als een resultante van het 
artistieke proces en als de staande praktijk van makers en instellingen. In relatie tot vernieuwing, 
spreekt men liever van ‘artistiek-inhoudelijke ontwikkeling’ of van ‘verandering’ als het de 
ontwikkeling van de culturele sector betreft.  
Wat valt op met betrekking tot de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling? Instellingen en makers 
werken steeds vaker interdisciplinair, de grenzen tussen disciplines vervagen. Deze ontwikkeling is 
niet per se nieuw, maar is al langere tijd gaande. Interdisciplinariteit is evenwel in alle gesprekken 
die de RRKC voerde met het veld naar voren gekomen als kenmerkend in relatie tot het begrip 
‘vernieuwing’. We spreken daarom van een duurzame trend. In die mate, dat de inrichting van het 
financieringssysteem inmiddels niet meer goed aansluit op de artistieke praktijk. De regelingen bij 
de landelijke en enkele lokale fondsen zijn immers nog veelal disciplinair ingedeeld. Ook in de 
landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS) staat dit thema ter discussie. Zowel de grotere 
Rotterdamse instellingen als de kleinere vragen daarom om verdere ‘ontschotting’ van het 
financieringssysteem; die zou toegankelijker moeten worden. In het algemeen heeft men behoefte 
aan minder bureaucratie, minder complexe aanvraagprocedures en aan flexibelere budgetten 
zonder veel administratieve lasten of verantwoording. Dit laat onverlet dat instellingen zeer bereid 
zijn verantwoording af te leggen over de besteding van subsidies.  
 

Ontwikkelmogelijkheden voor makers  
Kunstenaars en ‘makers’ nemen in de ontwikkeling van de cultuursector en in de stad een 
belangrijke positie in. Zij brengen nieuwe ideeën voort en gebruiken steeds andere invalshoeken in 
hun artistieke praktijk. Daarbij zijn ook nieuwe publieksgroepen in het geding, wat voor een 
bredere culturele beweging zeer relevant is. In de gesprekken die de Raad voerde is naar voren 
gekomen dat in het cultuurbeleid meer aandacht uit dient te gaan naar nieuwe makers en naar 
voldoende faciliteiten en randvoorwaarden voor hun ondersteuning, gezien hun positieve bijdrage 
aan artistiek-inhoudelijke vernieuwing voor de gehele sector en hun zichtbaarheid in de stad.  
 
De Raad constateert lacunes op het gebied van ontwikkelfaciliteiten voor makers en 
initiatiefnemers. In de zgn. ontwikkelketen is behoefte aan meer doorstroommogelijkheden. 
Bijvoorbeeld van het kunstvakonderwijs naar professionalisering, van beginnende initiatiefnemer 
naar in sommige gevallen een instelling die het vertrouwen geniet om een structurele subsidie te 
ontvangen; van talent naar de top.  
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De aanwezigheid van Codarts, de Willem de Kooning Academie en Zadkine in de stad zorgt 
voor een omvangrijke kunstenaarspopulatie. Daar ontstaan informele netwerken en 
samenwerkingsverbanden. De doorgroeimogelijkheden voor talent na het kunstvakonderwijs zijn 
echter niet ideaal: nieuw talent op het gebied van podiumkunsten kan maar moeilijk de stap maken 
naar verdere ontwikkeling bij een instelling. Beeldend kunstenaars hebben behoefte aan meer 
betaalbare werkplekken en aan meer hybride vormen van productie- en verkooplocaties. Tot voor 
kort droegen lage huren en de beschikbaarheid van leegstaande panden bij aan de aantrekkelijkheid 
van de stad voor kunstenaars, maar nu dreigt er schaarste door toenemende vraag. Tegelijkertijd 
wordt maatschappelijk vastgoed door de gemeente Rotterdam afgestoten; daardoor is minder 
ruimte beschikbaar voor de goedkope huisvesting van kunstenaars in de stad. De RRKC onderschrijft 
de behoefte aan een langjarig atelierbeleid om de ontwikkeling van de stad in sociaal en ruimtelijk 
opzicht door middel van voldoende betaalbare ruimte voor kunstenaars en andere creatieven veilig 
te stellen2.  
 
Ondersteuning  
In de wijken van Rotterdam ontwikkelen zich veel nieuwe initiatieven; het aantal grassroots-
initiatieven is groot. Om nieuwe initiatiefnemers verder te brengen in hun ontwikkeling, is het van 
belang dat ondersteunende instellingen voor talentontwikkeling of voor advies voldoende capaciteit 
hebben om aan de groeiende vraag naar kennis en ondersteuning te kunnen voldoen. Deze 
organisaties melden dat zij de vraag niet meer aankunnen. Nader onderzoek is nodig om meer 
uitspraken te kunnen doen over de vraag naar ondersteuning van initiatieven in de wijken en de 
capaciteit van faciliterende organisaties.  
 
Anders dan bij makers, gaat bij veel kleinere en beginnende instellingen aandacht uit naar 
professionaliseringsvraagstukken en naar bedrijfsvoering3. Zij zijn gebaat bij meer (bedrijfsmatige) 
ondersteuning, begeleidingsprogramma’s en coaching om werkprocessen te verbeteren. Daardoor 
kan de aandacht worden verlegd naar de artistieke inhoud. 
 
Zichtbaarheid en netwerken 
In Rotterdam zijn veel makers actief die tot nu toe geen deel uitmaken van de gesubsidieerde 
cultuursector. Veel van hen ondernemen buiten de artistieke praktijk of leggen verbindingen tussen 
cultuur en commercie. Rotterdam kent een breed aanbod op het snijvlak van horeca, uitgaan en 
cultuur4, waarin die interdisciplinariteit tot uitdrukking komt. Veel activiteit is gekoppeld aan 
collectieven die opereren in informele netwerken, zonder vaste werkplek. In het algemeen kan de 
zichtbaarheid van nieuwe initiatieven, makers, grassroots-organisaties en kortweg ‘netwerken’ 
worden vergroot, zo stelt men. Dat biedt meer mogelijkheden tot samenwerking, ook met de 
gesubsidieerde cultuursector.  
 

Instellingen 
Personele organisatie  
Er is een verband tussen verjonging van de organisatie en vernieuwing van het culturele product; 
een jonge organisatie innoveert gemakkelijker. Binnen de organisaties van Rotterdamse culturele 
instellingen valt op dat er betrekkelijk weinig doorstroom is van talent: curatoren, programmeurs 
en ook directeuren zitten vrij lang op dezelfde plek. Voor jong talent is de opgaande weg binnen 
een organisatie dan afgesloten. Talent dat wel voor deze organisaties komt te werken, moet zich 
bovendien vaak aanpassen aan het systeem waarin de organisatie is gevangen.  
 Meer culturele diversiteit binnen de organisatie kan bijdragen aan vernieuwing door nieuwe 
inzichten. Daar kan nog een grote slag gemaakt worden; de Raad ziet de veelkleurigheid van de stad 
nog niet terug in de organisaties van culturele instellingen en in de besturen en raden van toezicht. 
Meer aandacht voor culturele diversiteit kan leiden tot sterkere verbindingen met een sociaal–
culturele achterban en uiteindelijk een breder publieksbereik5. 
 
 

                                                           
2 Gemeente Rotterdam, (concept) atelier- en broedplaatsenbeleid 2017-2021 (2017), pagina 2  
3 Dat concludeert de RRKC naar aanleiding van een gesprek met achttien nieuwe toetreders tot het Cultuurplan 
2017-2020, op 19 januari 2017  
4 RRKC (2015), Sectoranalyse 2015, pagina 12 
5 RRKC (2016), Cultuurplanadvies 2017-2020, pagina 15 
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Productiedruk 
Zowel bij grote als bij kleine organisaties ligt het accent sterk op het produceren en soms ook het 
behalen van de gemaakte prestatieafspraken. Alle beschikbare middelen (geld en mensen) worden 
daarvoor ingezet. Daardoor is er weinig of geen ruimte voor experiment en innovatie. De kalender 
van podiumkunstinstellingen is doorgaans helemaal volgepland, omdat het ook de ambitie is om 
zoveel mogelijk te laten zien. Dat gaat ten koste van aandacht voor innovatie, daar is dan 
eenvoudigweg geen tijd voor en ook geen geld. Er wordt maar weinig geïnnoveerd met bijvoorbeeld 
prijsbeleid en marketing.  
 
Marketing  
In de zoektocht naar een nieuw publiek gaat veel aandacht uit naar marketing, maar elementair en 
cruciaal is dat instellingen zich bezinnen op de vraag met welke programmering welke 
publieksgroep kan worden bereikt. Dat gaat aan de marketingvraag vooraf. Toch kunnen instellingen 
nog veel leren van de klantbenadering in de commerciële markt. Er worden nog maar weinig nieuwe 
vormen in de praktijk gebracht, ondanks ontwikkelingen op het gebied van marketing en 
communicatie.  
Een nieuwe ontwikkeling in de culturele sector is dat instellingen steeds vaker aan fact based 
marketing doen, zoals commerciële bedrijven al veel langer in de praktijk brengen. Storytelling 
(een vorm van content marketing) en beacon marketing (via de smartphone wordt content aan de 
gebruiker aangeboden) komen nog maar mondjesmaat voor in het Rotterdamse. Terwijl daar wel 
kansen liggen: vooral de aansprekende historie van de totstandkoming van Rotterdamse museale 
collecties leent zich voor een grotere marketinginzet met storytelling. De rol van marketing kan 
bovendien veel beter doorwerken in andere geledingen binnen de organisatie. Er zijn al wel 
geslaagde voorbeelden van vergaande koppeling tussen programmeur en marketing in één persoon, 
bijvoorbeeld bij Theater Zuidplein. Nog lang niet altijd is de marketing vertegenwoordigd in het 
managementteam (MT); er zijn maar weinig instellingen die aan strategische marketing doen.  
 

Samenwerking tussen instellingen 

In zijn rapportage over samenwerking in de Rotterdamse cultuursector (2014), schetst de RRKC een 
aantal goede voorbeelden van samenwerking op het gebied van inhoud, financiën en de 
communicatie. Ook nu ziet de RRKC dat instellingen soms functies delen, zoals bijvoorbeeld de 
backoffice of de marketingmedewerker. Zo delen de beeldende kunstinstellingen aan de Witte de 
Withstraat kennis en faciliteiten. Zij maken onder de noemer Kunstblock een gedeelde agenda met 
een afgestemde programmering en educatieprogramma’s. Bij het Centrum Beeldende Kunst wordt 
de administratie van een aantal instellingen ondergebracht; maar het delen van de backoffice komt 
verder niet veelvuldig voor.  
De RRKC ziet in het algemeen bereidheid tussen instellingen om onderling samen te werken. Toch 
kunnen instellingen naar eigen zeggen soms geen budget vrijmaken om samenwerking aan te gaan. 
Instellingen geven aan behoefte te hebben aan toegankelijkere subsidies om inhoudelijke 
samenwerkingsprojecten naast de reguliere programmering te kunnen bekostigen. De Raad 
relativeert hier wel: samenwerking is een verantwoordelijkheid van instellingen vanuit wederzijds 
belang. Dat kan veelal heel goed zonder aanvullende subsidie. Op het gebied van de samenwerking 
van gevestigde en beginnende instellingen met makers constateert de Raad dat die nog sterk 
verbeterd kan worden. Ook daar worden financiële drempels genoemd als een belemmering voor 
samenwerking.   
 
 

Draagvlak voor de gehele cultuursector 
Uit de gesprekken die de RRKC voerde met het veld, blijkt dat over de gehele breedte van de 
cultuursector men zich bewust is van de noodzaak tot een groter maatschappelijk draagvlak. Die 
behoefte richt zich niet alleen op meer draagvlak voor overheids- en private financiering, maar ook 
op een betere aansluiting bij het publiek en bij wat in de stad gebeurt.  
 
Publieksbereik 
De RRKC adviseerde in het kader van het Cultuurplan 2017-2020 positief over de aanvragen van 22 
nieuwe instellingen; onder meer omdat zij gezamenlijk een breed en ander cultuurpubliek bereiken 
dan andere instellingen die al een Cultuurplansubsidie ontvingen.  
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De aansluiting met het publiek is voor veel gevestigde instellingen in de gesubsidieerde 
sector een grote opgave. Het bestaande publiek vertoont ander consumptiegedrag: het 
publiek is ‘mondiger’ en hun gedrag grilliger; abonnementen lopen terug en last minute individuele 
verkoop neemt toe. Dit noopt instellingen tot het uitproberen van nieuwe formats en het zoeken 
naar andere presentatieplekken. Voor instellingen betekent een andere wijze van 
publieksbenadering een grote uitdaging. Programma’s worden al steeds vaker in een festivalvorm 
aangeboden met een laagdrempelige insteek; ook presenteren sommige Rotterdamse instellingen 
hun programma’s buiten de muren van de instelling. Door deze ‘nomadische’ aanpak zoeken deze 
instellingen het publiek actief op. Instellingen kunnen naar de mening van de Raad nog veel meer 
experimenteren met hun publieksbenadering; die zijn vooralsnog vaak traditioneel.  
Anderzijds hebben nieuw toetredende publieksgroepen andere cultuurbehoeften. Hoewel de 
grotere (gevestigde) instellingen al vaak een groot publiek bereiken (en het in die zin goed doen), 
blijkt het bereiken van een nieuw publiek een enorme opgave. Inhoudelijke vernieuwing binnen het 
waardenpatroon van een gevestigde instelling levert meestal vernieuwde artistieke uitingen op voor 
hetzelfde publiek, voor de bestaande doelgroep. Het bereiken van nieuw publiek betekent het 
doorbreken van de begrenzingen van de eigen artistieke en culturele identiteit. Dat is maar voor 
zeer weinig instellingen eenvoudig en zelden vanzelfsprekend. Door cocreatie met het publiek of 
door andere instellingen te laten meedenken over het programma, kunnen stappen worden 
gemaakt. Andere smaakvoorkeuren en andere behoeften bij het publiek lokken dan vernieuwing uit.  
 
Cross-sectorale relaties  
De sector heeft veel te winnen bij specifieke vormen van samenwerking; niet alleen om nieuw 
publiek te bereiken, maar ook om weerbaarder te worden door een betere relatie met te stad na te 
streven. De cultuursector kan haar draagvlak vergroten door zich actief in te (blijven) zetten voor 
de openbare ruimte en door actief bij te dragen aan de levendigheid van de stad. ‘Stadsmaken’ met 
bewoners, initiatiefnemers en de cultuursector staat ook de komende jaren in Rotterdam op de 
maatschappelijke en politieke agenda. Meer samenwerken met partijen uit het sociaal domein of 
ruimtelijke ordening is nodig om de positie van kunst en cultuur voor de stad te versterken.   
 
Instellingen zouden met het oog op een breder draagvlak méér kunnen bijdragen aan het stadmaken 
in de wijken. Nog te zeer is het culturele aanbod in het centrum van de stad gescheiden van wat in 
de wijken gebeurt. Bewoners, initiatiefnemers en ook culturele instellingen in de wijk zijn nog 
onvoldoende op de hoogte van het aanbod van instellingen in het centrum en andersom. Daardoor 
worden ook mogelijkheden voor samenwerking gemist.  
Gevestigde instellingen in het centrum zouden bijvoorbeeld een dependance kunnen beginnen in de 
wijken om daar nieuw publiek te bereiken, naar voorbeeld van het Amsterdamse FOAM, dat in de 
wijk Nieuw West in Amsterdam een filiaal opende.  
 
 

Conclusie 
De RRKC constateert in het algemeen spanning in het gehele cultuurbestel tussen gevestigde 
instellingen en nieuwkomers, zoals nieuwe makers en beginnende instellingen. Deze frictie is 
inherent aan het systeem, maar stagneert ook de sectorbrede ontwikkeling. Daardoor ontstaat in 
feite een intrinsieke behoefte om op verschillende niveaus beweging te veroorzaken: (I) om nieuwe 
makers en nieuwe instellingen een plek binnen het systeem te bieden, (II) om gevestigde 
organisaties in beweging te krijgen, en (III) om nieuwe culturele ontwikkelingen te ondersteunen en 
te faciliteren. Dit brengt ons tot drie centrale conclusies:  
 

I. Meer ruimte voor nieuwe makers, initiatiefnemers en beginnende instellingen 
o Voor de vernieuwing in de kunst en cultuur zijn nieuwe makers en kunstenaars essentieel; 

zij werken interdisciplinair en zorgen voor nieuwe energie en originele ideeën. De 
aanwezigheid van nieuwe talentvolle makers en initiatiefnemers is daarom voor de gehele 
Rotterdamse cultuursector relevant en kansrijk;  

o De kunstvakopleidingen zorgen voor een stroom nieuw talent in de stad en het aantal 
grassroots-organisaties is groot in Rotterdam. Maar uit de verschillende deelsectoren klinkt 
de roep om een betere doorstroom van talent. De vraag naar betaalbare werk- en 
verkoopruimtes voor kunstenaars neemt toe en in de podiumkunsten is er te weinig 
doorstroom van talent na de opleiding;  
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o Initiatieven en makers hebben zelf behoefte aan meer zichtbaarheid en aan 
mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaande netwerken. Dat is nodig om meer 
samenwerking te realiseren tussen makers en gevestigde instellingen. Die samenwerking 
acht de Raad essentieel voor meer vernieuwing in cultuursector;  

o Om beginnende initiatiefnemers verder te brengen in hun ontwikkeling, is de rol van 
ondersteunende instellingen (voor advies en begeleiding) van belang. Deze faciliterende 
instellingen vragen om meer mogelijkheden om aan de vraag naar ondersteuning te kunnen 
voldoen;  

o Nog te vaak beklijven projecten van makers en initiatiefnemers niet; er zou beter geleerd 
moeten worden van projecten en initiatieven, zeker als deze gesubsidieerd worden door de 
gemeente Rotterdam;  

o Organisaties die de pioniersfase ontstijgen hebben behoefte aan verdere professionalisering, 
aan coaching en begeleiding;  

o Het huidige systeem van verdeling van subsidies voor kunst en cultuur in Rotterdam biedt op 
termijn onvoldoende mogelijkheden voor de doorgroei van nieuwe organisaties enerzijds en 
het behoud van gevestigde instituten anderzijds. Meer aandacht voor nieuwe makers en 
initiatieven vraagt daarom om keuzes in het totale financieringssysteem voor kunst en 
cultuur.  

 
II. Gevestigde organisaties in beweging  
o De RRKC constateert in het algemeen een gebrek aan beweging bij gevestigde culturele 

instellingen en organisaties door uiteenlopende redenen;  
o De doorgroeimogelijkheden voor organisatorisch talent binnen culturele organisaties zijn 

beperkt. Daardoor worden organisaties in hun personele samenstelling onvoldoende 
vernieuwd. Méér oog voor culturele diversiteit binnen instellingen kan eraan bijdragen dat 
organisaties zich vernieuwen; 

o Er zijn door financiële krapte en productiedruk bij culturele instellingen weinig 

mogelijkheden om structureel ruimte te creëren binnen de organisatie voor vernieuwing, 

zoals dat bij commerciële bedrijven wel gebeurt. Instellingen geven aan dat zij voor R&D, 

experimenteren, mislukken en weer evalueren nu te weinig ruimte hebben; 

o De Raad ziet enkele goede voorbeelden van samenwerking tussen instellingen. In het 

algemeen kunnen echter nog meer relaties worden opgebouwd tussen de gevestigde 

instellingen en initiatiefnemers of nieuwe makers in de stad. Vaak worden financiële 

aspecten genoemd als belemmering om met deze initiatiefnemers samen te werken;  

o Voor een aantal specifieke functies in de organisatie van culturele instellingen is 

vernieuwing echt wenselijk, zoals op het gebied van marketing, publieksbenadering en de 

presentatie van kunst en cultuur. De cultuursector kan voor wat betreft de marketing nog 

veel leren van de commerciële sector. Nu neemt marketing nog vaak een te marginale plek 

in binnen de organisatie van culturele instellingen.  

 
III. Nieuwe culturele ontwikkelingen ondersteunen en faciliteren 

o Voor de gehele cultuursector geldt in algemene zin de noodzaak voor een breder draagvlak, 
zo ook voor de Rotterdamse cultuursector. Daarvoor is het nodig dat nieuwe culturele 
ontwikkelingen een kans krijgen. In Rotterdam gaat het vooral om een betere aansluiting 
met de stad en het publiek:  

o Meer relaties met partijen buiten de cultuursector zijn nodig om op termijn de positie van 
kunst en cultuur te versterken. In Rotterdam wordt al veel samengewerkt tussen cultuur en 
het sociale domein en bijvoorbeeld Stadsontwikkeling. Maar dit kan nog verder versterkt 
worden. Dat is uiteindelijk nodig om de culturele sector toekomstbestendig te maken;  

o Meer samenwerking tussen stedelijke instellingen en initiatieven en instellingen in de 
wijken en ‘stadsmaken’ dragen op termijn bij aan meer draagvlak voor kunst en cultuur;  

o Sommige (canonieke) kunstvormen dreigen op termijn uit de gratie van het publiek te 
raken. Een aantal instellingen experimenteert met nieuwe vormen van publieksbenadering, 
maar voor het bereiken van een nieuw publiek is wezenlijke innovatie van het artistieke 
product en het aanpassen van de eigen identiteit van instellingen nodig;  

o Het financieringssysteem sluit niet langer aan op de veranderende artistieke praktijk. Uit 
het veld klinkt de roep om verdere ‘ontschotting’ van bestaande systemen en om minder 
bureaucratie, procedures en minder zware verantwoordingseisen.   
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De juiste impuls voor meer ontwikkeling in de cultuursector 
De RRKC constateert drie behoeften voor meer ontwikkeling in de cultuursector: ruimte 
voor makers, beweging creëren in gevestigde organisaties en het faciliteren van nieuwe culturele 
ontwikkelingen. Waar de behoefte raakt aan de eigen verantwoordelijkheid van instellingen, is wat 
de Raad betreft geen directe sturing nodig. Daaronder vallen onder andere de inrichting van de 
personele organisatie en innovatie op het gebied van marketing of de presentatie en 
publieksbenadering. Instellingen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om het 
leggen van nieuwe relaties buiten het domein van kunst en cultuur en met partijen in de wijk. Als 
het gaat over de kansen van makers in het culturele veld ziet de Raad wel een rol voor de overheid. 
Met name op het gebied van de samenwerking en onderlinge relaties tussen instellingen en makers 
is meer beweging mogelijk. Die samenwerking is zowel voor instellingen als voor makers niet altijd 
vanzelfsprekend, maar wel essentieel voor de nodige artistieke vernieuwing en voor de ontwikkeling 
van talent. Voor gevestigde instellingen biedt samenwerking met nieuwe makers kansen voor het 
bereiken van een nieuw publiek.  
Daarom zou naar de mening van de Raad prioriteit gegeven moeten worden aan makers en hun 
ontwikkeling. Daar zou de gemeente Rotterdam meer ontwikkeling kunnen aanjagen. De RRKC ziet 
daarom voor het beleid de volgende drie globale doelen: 
 

o Meer beweging in de sector als geheel en met name bij makers en instellingen, zodat er 
meer ruimte komt voor artistieke vernieuwing, innovatie en het experiment;  

o Meer richting: zet de makers centraal. Gezien het door het veld geconstateerde culturele 
belang van makers, staat hun positie centraal, ook waar mogelijk als zij samenwerken met 
instellingen;  

o Meer continuïteit door leren centraal te stellen. De vorming van nieuwe netwerken kan 
bijdragen aan meer kennisdeling. Er zijn nu te veel ‘one off’-projecten, waar niet van 
geleerd wordt. Experimenten en nieuwe ideeën kunnen beter geëvalueerd worden. 

 
 
Hoe kan de gemeente Rotterdam bijdragen aan meer ontwikkeling in de cultuursector? Het huidige 
pakket van subsidie-instrumenten van de gemeente Rotterdam is al redelijk divers6, maar het leidt 
niet tot de gewenste beweging binnen het veld. Het centraal stellen van makers en nieuwe 
initiatiefnemers vraagt naar de mening van de Raad om een andere opstelling en werkwijze zoals 
die wordt gehanteerd bij de huidige subsidie-instrumenten.  
Nieuwe initiatiefnemers en talent zijn immers niet altijd zichtbaar; zij verkeren in eigen informele 
netwerken en zijn lang niet altijd ‘in beeld’ van zowel instellingen als beleidsmakers. Daarom is een 
actieve houding nodig om hen te bereiken en te ‘activeren’. Dat kan niet door middel van een 
subsidieloket of ‘papieren’ aanvraagprocedure, zoals de gemeente Rotterdam die nu aan de sector 
ter beschikking stelt. Bovendien zou voor de verdere ontwikkeling van talentvolle makers en 
continuïteit in de ondersteuning ‘evalueren’ en ‘leren’ centraal moeten komen te staan. Dit maakt 
nog geen belangrijk onderdeel uit van de procedures van de huidige subsidie-instrumenten van de 
gemeente Rotterdam. Een actieve opstelling, snelheid van procedures en het centraal stellen van 
‘leren’ zijn wat de RRKC betreft dus belangrijke elementen voor een beleidsinzet gericht op de 
ontwikkeling van makers. Deze elementen kunnen binnen een programma beter tot hun recht 
komen dan binnen een van de huidige subsidie-instrumenten van de gemeente Rotterdam. Daarom 
adviseert de RRKC het college om een nieuw programma toe te voegen aan de al bestaande 
subsidie-instrumenten.  
 
Aan welke voorwaarden zal een programma moeten voldoen? De behoeften uit het veld en de 
geconstateerde noodzaak voor brede ontwikkeling van de Rotterdamse cultuursector zijn daarbij 
uitgangspunten.  
 
 

                                                           
6 Structurele subsidie vanuit het Cultuurplan voor vier jaar en incidentele subsidies; dat zijn subsidies voor 
kleinschalige activiteiten via het snelloket, jaarsubsidies voor amateurverenigingen, projectsubsidies en  
periodesubsidies voor een periode van maximaal 2 jaar 
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Voorwaarden 
Een nieuw programma zou moeten voldoen aan een aantal ontwerpeisen die inhaken op de 
geconstateerde behoeften. In onderstaande paragraaf schetst de RRKC ontwerpeisen die betrekking 
hebben op de procedure, de organisatie, de inhoudelijke focus (makers, samenwerken, leren en 
netwerken) en tot slot de financiën.   
 
Procedure 
Voor wat betreft de procedure is het van belang dat er snel beslissingen genomen kunnen worden 
en dat er zo min mogelijk bureaucratie in het spel is. Een laagdrempelig instapniveau ontlokt 
immers grotere deelname en een grotere betrokkenheid en activatie van het veld. Bij het 
vormgeven van de procedure zou rekening gehouden moeten worden meteen zo open mogelijke 
procedure ‘aan de voorkant’, zonder te veel inkadering op basis van kunstdiscipline.  
In lijn met de behoefte in de sector voor meer flexibilisering, zouden bij het vormgeven van de 
procedure weinig verantwoordingseisen moeten worden opgenomen; aan aanvragers worden geen 
uitgebreide documentatie-eisen gesteld. De doorlooptijd van de aanvraagprocedure is zo kort 
mogelijk; daardoor is het voor een aanvrager mogelijk om snel met een project te beginnen.  
 
Organisatie 
Een geschikte vorm om een laagdrempelige en vlotte procedure te organiseren, is om de 
beoordeling van aanvragen niet te beleggen bij een commissie, maar bij een programmaleider of 
een intendant; in elk geval bij één persoon die het mandaat heeft om alle beslissingen te nemen. 
Daardoor wordt de snelheid van handelen bespoedigd.  
Om de sector te helpen ‘bewegen’ heeft de programmaleider naast een rol als beoordelaar een rol 
als inspirator; hij daagt initiatiefnemers uit om met nieuwe ideeën te komen en aanvragen in te 
dienen. Ook speelt de programmaleider een rol als netwerker; gezien de behoefte aan meer 
zichtbaarheid, is het aan te bevelen dat rond aanvragers aan een duurzaam netwerk wordt 
gebouwd.  
Voor overige onderdelen, zoals werving, selectie, toekenning, kwaliteitsmanagement, documentatie 
en rapportage, is extra ondersteuning nodig. De verdere invulling van de organisatie valt buiten de 
adviesaanvraag aan de RRKC, de Raad heeft daar geen uitgewerkt voorstel voor geformuleerd. 
Behuizing binnen de organisatie van de gemeente heeft echter duidelijke financiële en 
organisatorische voordelen. In de eerste plaats is dit waarschijnlijk voordeliger dan een 
organisatievorm op afstand, in de tweede plaats zijn er ‘korte lijntjes’ met de gemeentelijke 
afdeling Cultuur, maar ook met andere geledingen binnen de gemeente. Plaatsing van een nieuw 
programma binnen de gemeente is daarom goed mogelijk, mits de programmaleider eigenstandig 
kan opereren, vrij van administratieve ballast.  
Het is wat de RRKC betreft aanbevelenswaardig om te beginnen met een pilot voor een periode van 
drie jaar, in lijn met de wethouderbrief van 21 februari 2017. De pilot kan op 1 januari 2018 van 
start gaan, met een looptijd tot en met het eind van de huidige Cultuurplanperiode. In die periode 
moet het programma regelmatig geëvalueerd worden, met de mogelijkheid om tussentijds aan te 
scherpen en aan te passen. Het is wenselijk dat het programma zorgt voor een goede verhouding 
tussen deze en andere subsidie-instrumenten van de gemeente Rotterdam.  
Zonder al te zeer in te gaan op een systeem van checks and balances voor het voorgestelde nieuwe 
programma, toch een opmerking over de verantwoording. Gezien de behoefte aan betere 
aansluiting tussen de artistieke praktijk en financieringsinstrumenten, is het van belang om ervoor 
te zorgen dat van de pilot geleerd wordt. Daarom zou de programmaleider met regelmaat 
verantwoording af moeten leggen aan de wethouder over zijn inhoudelijke keuzes en van de 
evaluatie van de ondersteunde projecten. Daarbij ligt de nadruk op de al dan niet behaalde doelen 
en wat er geleerd kan worden van de gerealiseerde projecten, zowel in positieve als negatieve zin. 
 
Inhoudelijke focus: gericht op makers  
Met een nieuw programma zouden meer mogelijkheden voor makers gerealiseerd moeten worden. 
Daar ligt de sleutel voor meer beweging in de cultuursector. Zij wonen of werken in Rotterdam, 
volgen een opleiding aan een kunstvakopleiding of zijn verenigd in een collectief. Zij zouden 
moeten worden uitgedaagd om projectgeld aan te vragen, waarbij de programmaleider oog houdt 
voor cocreatie, interdisciplinair werk, nieuwe kunst-publiekcombinaties, cross-sectorale projecten 
en het gebruik nieuwe technologieën en materialen.  
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Inhoudelijke focus: samenwerken en cofinanciering 
Het centraal stellen van makers laat onverlet dat interdisciplinaire samenwerking met 
instellingen gestimuleerd kan worden. Samenwerkingsprojecten met daarin een centrale positie 
voor de maker kunnen ook worden ingediend. Samenwerkingsverbanden die zijn geworteld in de 
leefwereld van specifieke communities (wijken) kunnen leiden tot betere verbindingen en cross-
sectorale projecten. De mogelijkheid van cofinanciering is volgens de Raad niet irreëel wanneer het 
gaat om samenwerking met partijen uit het sociale domein. De mogelijkheid van cofinanciering zou 
daarom moeten worden uitgelokt, maar dit zou geen harde voorwaarde moeten zijn.  
 
Inhoudelijke focus: leren en netwerken  
Nog teveel projecten zijn ‘one-offs’, losse initiatieven waar geen vervolg aan wordt gegeven en 
waar niet van geleerd wordt. Daarom is het aan te bevelen aan lerend programma te introduceren: 
makers kunnen niet alleen geld aanvragen, zij krijgen ook een netwerk, kennis en expertise 
aangeboden. Daarmee kan dit programma echt aanvullend zijn op bestaande financieringsvormen 
van de gemeente Rotterdam. De doorontwikkeling van talent en van kansrijke 
samenwerkingsverbanden wordt ermee gestimuleerd.  
Alle makers, ontwerpers en producenten die ondersteuning krijgen, maken onderdeel uit van de 
Community of Practice, een netwerk waar zij tijd en creativiteit in zullen moeten investeren. De 
stad investeert in hun producties, aanvragers investeren in de ontwikkeling van het 
productieklimaat van de stad. Een van de bedoelingen van het netwerk is om van elkaar te leren. 
Eventueel zouden makers binnen dit netwerk gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren over de 

werking van het programma.  
De communicatie rond een programma is essentieel. Reuring is belangrijk om de eerste aanvragen 
los te weken, maar ook om het onderlinge contact en netwerkvorming tussen mogelijke aanvragers 
te stimuleren. Een samenkomst organiseren waarbij de intendant het programma introduceert, 
draagt dan bij aan het succes van het programma. Op deze manier wordt het programma voor 
experiment en ontwikkeling gekoppeld aan een netwerkfunctie. Het programma haakt op deze 
manier aan op de behoefte aan meer zichtbaarheid en netwerkvorming voor nieuwe initiatieven.  
 
Financiën 
Zoals gezegd zou de behoefte aan flexibel geld moeten leiden tot ´vlotte´ financiering voor 
projecten. Om de samenwerking van makers met grote of kleine instellingen te stimuleren, heeft 
het de voorkeur om de voor de aanvrager beschikbare bedragen niet vooraf vast te stellen. Dat is 
telkens afhankelijk van het betreffende project. Het zou evenwel mogelijk moeten zijn om grote 
bedragen aan te vragen; de deelname van grote instellingen wordt ontlokt door de mogelijkheid ook 
grote bedragen aan te kunnen vragen.  
Voor het programma lijkt een jaarlijks budget van € 500.000,- in eerste instantie voldoende, 
conform de toezegging van de wethouder. Het zou voor de aanvrager mogelijk moeten zijn om 
aanspraak op dit budget te maken, naast overige middelen die makers of een deelnemende 
instelling ontvangt van de gemeente Rotterdam. Programmatisch werken is goed te combineren met 
andere financieringsmiddelen, zoals crowdfunding of cultuurleningen.  
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Conclusies en aanbevelingen 
De RRKC heeft zich in dit advies gericht op de beantwoording van drie hoofdvragen, zoals 
de Raad die heeft geformuleerd in zijn bevestigingsbrief. De Raad is ervan uitgegaan dat hij 
daarmee de vragen van de wethouder beantwoordt.   
 

I. Wat is de behoefte aan inhoudelijke vernieuwing in de Rotterdamse cultuursector? Waarop 
is die behoefte gericht? Welke vormen van inhoudelijk vernieuwing zijn er?  

De RRKC heeft de behoeften in de sector geïnventariseerd en is tot de conclusie gekomen dat er een 
brede behoefte is aan ontwikkeling op meerdere niveaus. In de eerste plaats heeft die betrekking 
op de wens om nieuwe makers en instellingen een plek binnen het systeem te bieden. In de tweede 
plaats op het in beweging krijgen van gevestigde organisaties. Ten slotte richt de behoefte zich op 
het faciliteren en ondersteunen van om nieuwe culturele ontwikkelingen, waarbij een betere 
verbinding tussen de cultuursector en (nieuwe) publieksgroepen centraal staan, evenals 
verbindingen met andere domeinen in de stad. 
 
Makers en kunstenaars nemen in de ontwikkeling van kunst en cultuur een cruciale positie in. Een 
betere doorstroom van talentvolle makers vereist de aandacht: de vraag naar meer betaalbare 
fysieke werk- en presentatieruimtes neemt toe. De zichtbaarheid van nieuwe initiatieven en de 
aansluiting van nieuwe makers bij bestaande netwerken is een ander aandachtspunt. Daar is nog 
veel te winnen.  
Op instellingsniveau ziet de Raad uiteraard ook vernieuwend aanbod, maar financiële krapte en 
hoge productiedruk zorgen voor minder aandacht voor vernieuwing. Binnen de organisatie kan de 
doorstroom van personeel (talent) beter, mag meer aandacht uitgaan naar culturele diversiteit en 
kunnen onderdelen van de bedrijfsvoering verbeterd worden, zoals de marketing en 
publieksbenadering. Te vaak zijn financiële knelpunten een belemmering. Uit interdisciplinaire 
samenwerking en uit sector-overstijgende allianties kunnen vernieuwende producten ontstaan, maar 
ook daar hoort de Raad het argument dat financiële aspecten in de weg staan.  
 
 

II. Hoe kan de ruimte voor vernieuwing in de toekomst gerealiseerd worden? 
Om meer beweging te realiseren in de cultuursector, zijn inspanningen gewenst van zowel sector als 
overheid. De Raad betoogt dat de ontwikkeling van makers essentieel is voor zowel artistiek-
inhoudelijke vernieuwing, als voor het bereiken van nieuwe publieksgroepen. In de samenwerking 
tussen instellingen en makers is dientengevolge veel winst te behalen voor de gehele sector. Juist 
op het gebied van de ontwikkeling van makers en de samenwerking ziet de Raad dat de gewenste 
beweging niet vanzelf vanuit makers en de sector tot stand zal komen. Dat vraagt om een actieve 
opstelling en inzet van de gemeente, waarbij prioriteit gegeven moeten worden aan makers en 
initiatiefnemers. Daar zou de gemeente Rotterdam meer ontwikkeling kunnen aanjagen.  
Het centraal stellen van makers en nieuwe initiatiefnemers vraagt naar de mening van de Raad om 
een andere opstelling en werkwijze zoals die wordt gehanteerd bij de huidige subsidie-
instrumenten. Een actieve opstelling, snelheid van procedures en het centraal stellen van ‘leren’ 
zijn wat de RRKC betreft belangrijke elementen voor een beleidsinzet gericht op de ontwikkeling 
van makers. Deze elementen kunnen binnen een programma beter tot hun recht komen, dan binnen 
een van de huidige subsidie-instrumenten van de gemeente Rotterdam. Daarom adviseert de RRKC 
het college om een nieuw programma toe te voegen aan de al bestaande subsidie-instrumenten. 
 
Daarmee beoogt de RRKC de volgende drie doelen:  
  

o Meer beweging in de sector als geheel en met name bij makers en instellingen, zodat er 
meer ruimte komt voor artistieke vernieuwing, innovatie en het experiment. Projecten 
moeten snel gerealiseerd kunnen worden;  

o Meer richting: zet de makers centraal. Gezien het door het veld geconstateerde culturele 
belang van makers, staat hun positie centraal, ook waar mogelijk als zij samenwerken met 
instellingen;  

o Meer continuïteit door leren centraal te stellen. De vorming van nieuwe netwerken kan 
bijdragen aan meer kennisdeling. Er zijn nu te veel ‘one off’-projecten, waar niet van 
geleerd wordt. Experimenten en nieuwe ideeën kunnen beter geëvalueerd worden. 
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III. Onder welke voorwaarden kan dat het best gebeuren?  
Een nieuw programma zou moeten voldoen aan een aantal ontwerpeisen die inhaken op de 
geconstateerde behoeften. De ontwerpeisen hebben betrekking op de procedure, de organisatie, de 
inhoudelijke focus (makers, samenwerken, leren en netwerken) en tot slot de financiën.  
 
Zo dient de procedure laagdrempelig te zijn, er is zo min mogelijk bureaucratie in het spel. In lijn 
met de behoefte in de sector voor meer flexibilisering, zou bij het vormgeven van de procedure 
weinig verantwoordingseisen en documentatie-eisen moeten worden opgenomen. De doorlooptijd 
van de aanvraagprocedure is daardoor zo kort mogelijk. Er moeten snel beslissingen genomen 
kunnen worden, daarom is de beslissingsbevoegdheid belegd bij één persoon, een programmaleider 
of intendant. De programmaleider is de spil in het nieuw op te zetten netwerk van makers en weet 
te inspireren.   
De Raad heeft geen uitgebreid voorstel voor het inrichten van de ondersteunende organisatie 
geformuleerd. De Raad ziet wel dat plaatsing van een dergelijk nieuw programma binnen de 
gemeente organisatorische en financiële voordelen biedt. Een voorwaarde voor het goed 
functioneren van een programmaleider of intendant is dat deze eigenstandig kan opereren, vrij van 
administratieve ballast.  
Inhoudelijk staat de positie van makers en vernieuwende artistieke projecten binnen het 
programma centraal. Belangrijk is om projecten goed te evalueren en ervan te leren, ook van 
mislukkingen. Voor kennisdeling is het onderhouden van een netwerk van aanvragers en 
initiatiefnemers belangrijk; dit draagt bij aan de zichtbaarheid van initiatiefnemers en van 
projecten.  
Door een nieuw programma volgens deze lijnen in te richten kan meer ontwikkeling in de 
cultuursector gestimuleerd worden. De Raad beveelt aan om te experimenteren met een pilot van 
dit impulsprogramma voor drie jaar met een jaarlijks budget van € 500.000,-. De pilot kan binnen 
deze drie jaar regelmatig geëvalueerd en aangescherpt worden.  
 
Een programmatische manier van werken is te combineren met andere vormen van financiering, 
zoals crowdfunding en cultuurleningen. Het ontbrak de RRKC aan tijd om dit aspect verder uit te 
werken. Uiteraard kan de RRKC in het vervolgtraject meedenken over de verdere uitwerking en 
inrichting van een nieuw programma.  
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Nawoord 
In voorgaande hoofdstukken zijn uiteenlopende aspecten van ontwikkeling in de culturele 
sector aan de orde gekomen. Een aantal valt buiten de reikwijdte van dit advies, maar verdient wat 
de RRKC betreft toch vermelding en eventueel nader onderzoek.  
 
In de gesprekken met instellingen is naar voren gekomen dat de vraag van initiatieven naar 
ondersteuning (advies en begeleiding) toeneemt. De vraag is of de daarvoor bestemde faciliterende 
organisaties de toegenomen vraag aankunnen. Dit aspect zou meegenomen kunnen worden in het 
aangekondigde inventariserende onderzoek naar wijkgericht aanbod en actoren in de wijken7.   
 
Bij veel kleinere en beginnende instellingen gaat aandacht uit naar professionaliseringsvraagstukken 
en naar bedrijfsvoering. Een aantal van hen heeft geen Cultuurplansubsidie ontvangen, omdat zij 
onvoldoende geprofessionaliseerd zijn. Voor hun verdere ontwikkeling, zijn zij gebaat bij meer 
(bedrijfsmatige) ondersteuning, begeleidingsprogramma’s en coaching om werkprocessen te 
verbeteren. Hun ontwikkeling is voor de nieuwe toestroom instellingen in een volgende 
Cultuurplanperiode van belang. De RRKC kan onderzoeken hoe daarin gefaciliteerd kan worden.   
 
De Raad hecht er aan om de voorliggende adviesvraag van het college te plaatsen in de context van 
het eerder uitgebrachte Cultuurplanadvies 2017- 2020. In dit advies constateert de Raad dat de 
gemeente nog steeds de grootste investeerder is in kunst en cultuur, zowel absoluut als relatief.  
Zonder voorbij te gaan aan wat het bedrijfsleven en bezoekers bijdragen is de tijd rijp voor een 
bredere discussie over hoe de financiële last van onze culturele verworvenheid, diversiteit en 
dynamiek breder gedragen kan worden. De Raad constateert ook dat het huidige systeem van 
verdeling van subsidies zijn grens heeft bereikt en aan vernieuwing toe is. De Raad verwacht met dit 
advies daaraan een eerste bijdrage te leveren, maar een grotere beweging zal noodzakelijk zijn. 
 
  

                                                           
7 Gemeente Rotterdam, Cultuurplan 2017-2020 Reikwijdte en Armslag (2016), pagina 15 
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Dienst: MO 

Kenmerk: 17MO00176 

 

Datum: 18 januari 2017 

 
Betreft: Alternatieve financieringsvormen 

 

 

Aan de voorzitter van de RRKC 

t.a.v. de heer J. van der Goot 

Postbus 2800 

3000 CV  Rotterdam 
 

 

Geachte heer Van der Goot, 

 

Vanuit het gegeven dat de relatie tussen overheid en maatschappij sinds enkele jaren 

ingrijpend verandert, het subsidiesysteem niet altijd meer toereikend is en dat van het culturele 

veld meer cultureel ondernemerschap gevraagd wordt, zijn sector en gemeente de afgelopen 

tijd op zoek gegaan naar andere vormen van financiering en ondersteuning, om de sector 

zoveel mogelijk in zijn kracht te zetten en te zorgen voor een gezond cultureel klimaat.  

Dit heeft geleid tot  

- de uitspraak in de Uitgangspuntennota Cultuurplan 2017-2020 (voorjaar 2015) dat 

sector, RRKC en college per 2017 starten met een Stadsfonds voor Kunst en Cultuur 

dat ruimte biedt aan zowel experiment en innovatie als aan grootschalige 

manifestaties; 

- de aankondiging van het college in september 2015 van de oriëntatie op een 

instrument dat geschikt is voor enerzijds de ontwikkeling van een nieuw financieel 

stelsel voor de culturele sector en anderzijds de bevordering van publiek-private 

samenwerking; 

- mijn toezegging aan de gemeenteraad in november 2015 dat in het onderzoek over 

een stadsfonds c.q. de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen voor de culturele 

sector ingegaan zou worden op de gedachten om een fonds ter waarde van 

€ 500.000,-- beschikbaar te stellen om nieuwe initiatieven op cultureel gebied te 

kunnen financieren.  

 

De gemeente heeft sinds de zomer van 2015 onderzoek gedaan naar de behoeften en 

wensen op het gebied van financierings- en andere ondersteuningsvormen. De onderzoeken 

van Charistar en Rebel/Kwink zijn als bijlage bijgevoegd. 

Daarnaast heeft recent een expertmeeting plaatsgehad met ruim 20 vertegenwoordigers van 

overheden, fondsen en de culturele sector (van binnen en buiten Rotterdam). Uw secretaris 

was daarbij als toehoorder aanwezig. Doel van de expertmeeting was de wensen en 

behoeften van de sector, zoals gesignaleerd in de onderzoeken, scherper te krijgen. Hieronder 

gaan we in op de belangrijkste behoeften en wensen van de sector en gemeente, de 

overwegingen die we daarbij hebben en de volgende stappen die we op dit onderwerp zullen 

zetten.  
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De expertmeeting bevestigt wat de onderzoeken ook al aangaven: 

- Het oprichten van een Stadsfonds leidt niet tot extra privaat geld; 

- De culturele sector heeft behoefte aan meer flexibiliteit. 

De behoefte aan flexibiliteit kent twee aspecten: 

- de behoefte aan (meer) ruimte voor ontwikkeling en experiment 

- de behoefte aan andere financieringsinstrumenten naast de huidige 

subsidiemogelijkheden. 

 

Van uw raad zou ik graag een advies willen op het eerste aspect: de behoefte aan (meer) 

ruimte voor ontwikkeling en experiment. Ter toelichting daarop het volgende. Op basis van de 

expertmeeting zie ik in de behoefte aan (meer) ruimte voor ontwikkeling en experiment de 

volgende elementen: 

- behoefte aan herdefiniëring van de relatie en samenwerking met de gemeente. 

Rebel/Kwink benoemt in dit verband de (te) grote afstand tussen de gemeentelijke 

organisatie en het culturele veld waardoor ontwikkelingen over en weer onvoldoende 

bekend zijn en daar onvoldoende adequaat op wordt ingespeeld.  

- behoefte aan meer mogelijkheden voor experiment en ontwikkeling, het initiëren van 

nieuwe culturele activiteiten en programma’s. Ook voor de vorming van netwerken en 

samenwerkingsverbanden zijn (te) weinig ontwikkelfaciliteiten.  

 

Om tegemoet te komen aan het eerste element (herdefiniëring van de relatie tussen gemeente 

en sector) is de afdeling Cultuur enige tijd geleden begonnen het kennis gedreven werken en 

het accountmanagement te versterken. De afdeling wil een serieuze partner voor de culturele 

sector zijn die in (programmatische) samenwerking en mede op basis van de behoeften van 

de stad, samen met hen bouwt aan een gezond cultureel klimaat dat evenwicht biedt aan de 

pijlers bevolking van Rotterdam, internationaal bereik, artistieke ontwikkeling en 

toepassingsmogelijkheden in het creatieve domein.  

 

Van uw raad zou ik graag advies willen op de behoefte aan meer mogelijkheden voor 

experiment en ontwikkeling: 

 

Hoe kunnen gemeente en sector de gewenste ruimte voor experiment, ontwikkeling en initiatie 

van nieuwe culturele activiteiten en programma’s realiseren? Welke instrumenten zijn, 

rekening houdend met het voorgaande, nodig om de culturele beleidsdoelen van gemeente en 

sector in gezamenlijkheid te optimaliseren?  

 

Deze vraag hangt naar mijn mening deels samen met de behoefte aan herdefiniëring van de 

relatie gemeente-cultuursector en deels ook met de hiervoor genoemde behoefte aan andere 

financieringsinstrumenten. Zoals gezegd, zijn de stappen om het eerste aspect te versterken 

inmiddels door de afdeling Cultuur gezet. De vraag naar de financieringsvormen wordt op dit 

moment door de afdeling Cultuur beantwoord. De afdeling zal de komende maanden de 

implementatiemogelijkheden van nieuwe, alternatieve financieringsvormen als laagrentende 

leningen, crowdfunding, garanties, revolverende fondsen en andere subsidievormen verder 

verkennen op onder meer de volgende aandachtspunten:  

- mogelijkheden en beperkingen op grond van wet en regelgeving; 

- toevoeging aan het bestaande instrumentarium; 

- bijdrage aan de versterking van het culturele klimaat in brede zin; 
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- aansluiting bij de kerntaak van de gemeente; 

- uitvoeringspartners (uitbesteden, samenwerking, zelf doen) enz.  

Ook de gevolgen voor de invoering worden op dit moment in kaart gebracht. Duidelijk is in 

ieder geval dat nieuwe, alternatieve financieringsvormen moeten bijdragen aan de 

optimalisering van het ondernemerschap dat van de culturele sector verwacht wordt en de 

verdere verlevendiging van het culturele klimaat in de stad. 

 

Voor wat betreft mijn adviesvraag aan uw raad, vraag ik u nadrukkelijk u in uw advisering niet 

te beperken tot de relatie tussen gemeente en cultuurplaninstellingen of cultuurinstellingen die 

nu van de gemeente subsidie ontvangen. Ook andere culturele organisaties (culturele en 

creatieve ondernemers, kunstenaars enz.) hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer 

flexibiliteit en ruimte voor ontwikkeling en experiment en ook zij hebben vaak een relatie met 

de gemeente, zij het niet in de vorm van financiële ondersteuning. 

 

Parallel aan deze adviesaanvraag aan uw raad heb ik de gemeenteraadscommissie Zorg, 

Onderwijs, Cultuur en Sport uitgenodigd op korte termijn met mij een eerste gedachtewisseling 

te hebben over de bevindingen uit de onderzoeken van Charistar en Rebel/Kwink en de 

expertmeeting met deskundigen uit culturele veld, overheid en private partijen. De uitkomsten 

van gesprek met de commissie zal ik vervolgens gebruiken bij de verdere vormgeving van 

alternatieve financieringsmodellen. Ik zal de commissie ZOCS ook mijn adviesaanvraag aan 

uw raad beschikbaar stellen.  

 

Van uw raad zou ik graag uiterlijk 12 april a.s. antwoord willen hebben op de hiervoor gestelde 

adviesvraag. 

Het ligt in mijn voornemen in juni de commissie ZOCS een uitspraak te vragen over het 

complete, concrete voorstel op basis van alle beschikbare informatie, de resultaten van de 

eerste consultatie van de commissie en uw advies. 

Vervolgens zal ik het college rond de zomer verzoeken, rekening houdend met het advies van 

de commissie ZOCS, een besluit te nemen over de voorstellen. Voorbereiding van de 

uitvoering van de voorstellen kan dan in het najaar plaatshebben en uitvoering in gang worden 

gezet per 1 januari 2018. 

 

Ik wacht uw reactie met belangstelling af. Voor nadere explicitering van de vraagstelling gaat 

hoofd Cultuur op korte termijn met uw secretaris in gesprek. 

 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Pex Langenberg 
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid, en Cultuur 
 
 
  













Deelnemers groepsgesprekken 
 
Visueel (donderdag 9 maart 2017) 

Naam  Organisatie 

Anne Bloemendaal De Kracht van Rotterdam 

Anke Bangma TENT 

Nathanja van Dijk A Tale of a Tub 

Siobhan Burger Arttenders, Rotterdamse Nieuwe 

Jeroen Chabot Willem de Kooning Academie 

Ove Lucas CBK 

Yoeri Meessen Witte de With 

Jeroen  Deckers Designplatform 

   

Martijn van der Mark lid adviescommissie RRKC - toehoorder 

Ricardo Burgzorg Raadslid RRKC en lid adviescommissie RRKC - toehoorder 

Diana Chin-A-Fat Beleidsadviseur RRKC – notulist 

 
Podiumkunsten (donderdag 9 maart 2017) 

Naam  Organisatie 

Dave Schwab  Theater Rotterdam  

Maarten van Veen DoelenEnsemble 

Ellen Geijs Conny Janssen Danst 

Winfred Voordendag  Operadagen Rotterdam 

Janpier Brands WORM 

Martin Scheijgrond Popunie  

Renée Trijselaar Well Played 

Silvie Dees Motel Mozaïque 

Rick Mouwen Club Gewalt 

Stephan Maaskant Rotown 

  

Oscar Wibaut Raadslid RRKC en lid adviescommissie RRKC - toehoorder 

Marc Fonville Beleidsadviseur RRKC - notulist 

 
Wijken, Community arts & Initiatieven (vrijdag 10 maart 2017) 

Naam  Organisatie 

Awiska Manurat  Ken Theater 

Eric Dullaert  A view with a room 

Maarten Bakker Studio De Bakkerij/Theater Dakota  

Paulette Verbist Gebiedscommissie Kralingen/Crswk  

Wilco Witte SKVR 

Piet de Jonge Charlois Speciaal 

Menno Rosier  Cultuur Concreet 

Mirjam van Tilburg KCR 

Fokka Deelen Powerboat 

Lysanne Jansen  Roots & Routes 

Gyz La Rivière                                     Zelfstandig kunstenaar 

  

Sedat Bugdaci lid adviescommissie RRKC – toehoorder 

Sikko Cleveringa lid adviescommissie RRKC - toehoorder 

Oscar Wibaut Raadslid RRKC en lid adviescommissie RRKC- toehoorder 

Ricardo Burgzorg Raadslid RRKC en lid adviescommissie RRKC- toehoorder 

Reinier Gerritsen Beleidsadviseur RRKC, projectleider advies  - notulist 
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