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INLEIDING 

 

In 2013 brak voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een nieuwe 

fase in haar 9-jarige bestaan aan. De deuren en ramen gingen letterlijk wijd 

open. Tal van informatie- en kennisbijeenkomsten zijn georganiseerd, de 

website is geheel vernieuwd, een Werkprogramma voor de komende jaren is 

opgesteld, een advies werd voorbereid en de banden met uiteenlopende 

partijen binnen en buiten de stad zijn aangehaald en geïntensiveerd.  

Ook de Raad en het bureau zelf worden geleidelijk omgevormd. De 

contacten met de Cultuurplaninstellingen zijn aangehaald. Nieuwe ‘business 

modellen’ zijn onderzocht en een eerste adviesopdracht van een externe 

opdrachtgever is binnengehaald. Stagiaires deden relevant onderzoek en 

medewerkers spraken op tal van plekken, binnen en buiten Rotterdam, over 

advieswerk en over cultuurbeleid. En niet in de laatste plaats werden de 

Raad en jongRRKC ‘vernieuwd’ met een aantal nieuwe leden. 

 

Nieuwe medehuurders voor het unieke De Unie-pand zijn gezocht en 

gevonden. De Unie gaat nu verder als cultureel verzamelgebouw en draagt 

bij aan een levendige binnenstad.  

Kortom de Raad en het bureau waren zeer in beweging.  

 

2013 was overigens ook om andere redenen een pittig jaar. Naast de eind 

2011 afgekondigde bezuinigingen (30%) op de adviesfunctie, werd de Raad 

eind 2012 verrast met het gemeenteraadsbesluit tot stopzetting van de 

subsidie voor de afdeling De Unie in Debat. Daarmee werd in totaal 60% 

gekort op de totale begroting van de organisatie vanaf 2013. Van een aantal 

collegae moest afscheid worden genomen en veel tijd ging op aan de bij een 

reorganisatie behorende personele en administratieve verwikkelingen. Een 

forse reorganisatie werd in gang gezet en in de zomer grotendeels afgerond.  

 

De zeer lastige omstandigheden in het eerste half jaar van 2013, gingen dus 

tegelijk gepaard met de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en een 

ondernemende blik op de toekomst. Zo kon het jaar optimistisch worden 

afgesloten.  

 

Inez Boogaarts 

Maart 2014 
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1.  BELEID  

 

Hoewel de bezuinigingen tot een forse reorganisatie dwongen, was met het 

omvormen van de advies- en Raadswerkzaamheden al eind 2012 een begin 

gemaakt. Immers B & W van Rotterdam stelden in de notitie “Midden in de 

Stad”, dat “de RRKC vanaf 2013 in afgeslankte vorm de werkzaamheden als 

adviseur van het gemeentebestuur op het terrein van kunst en cultuur zal 

vervolgen”. De extra bezuinigingen zorgden ervoor dat nog verregaander 

ingegrepen diende te worden in de wijze waarop het (ondersteunende) 

bureau en de Raad tot nu toe gewerkt hadden.  

Daarnaast ging het niet alleen om financiën, maar ook om het verstevigen 

van draagvlak voor de Raad. De Raad neemt een positie in tussen cultuur en 

politiek; die positie is steeds aan verandering onderhevig. De RRKC heeft in 

2013 een nieuwe balans gezocht in de ‘gevraagde’ werkzaamheden (advies), 

tussen de overheid en de sector, tussen de sector en de stad en met de 

wereld buiten Rotterdam. Dit heeft geresulteerd in een meerjarig 

Werkprogramma en tal van bijeenkomsten.  

 

1.1 REORGANISATIE  

Al voorafgaand aan de totstandkoming van het cultuurplan zijn eind 2011 

door de wethouder met de voorzitters van resp. RKS (werkgever RRKC 

personeel) en Raad afspraken gemaakt over het subsidieniveau vanaf 2013: 

een korting van 30% (notitie “Ranker & Slanker”). Eén van de drie pijlers van 

de RRKC, kwaliteitszorg, zou daarmee niet langer gefinancierd worden door 

de gemeente.  

Half november 2012 werd bekend dat bovenop de bovengenoemde korting, 

de RKS/RRKC met nog eens 30% extra gekort zou worden. Het budget voor de 

debatafdeling werd door de Gemeenteraad helemaal geschrapt. Dit 

betekende een totale korting van 60%. Een reorganisatie werd daarmee 

onvermijdelijk.  

Inzet van de reorganisatie was de RRKC om te vormen –mede uitgaande van 

de nader te concretiseren ‘nieuwe’ rol- tot een onafhankelijke, onpartijdige 

adviesorganisatie die midden in de samenleving staat en tot doel heeft de 

Rotterdamse culturele sector in brede zin op langere termijn te versterken 

en de financiële situatie op korte en langere termijn gezond, realistisch en 

werkbaar te houden. Dit alles met minder middelen en mensen. 

Uitgangspunt was om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan alle 

betrokken medewerkers over hun (nabije) toekomst.  

De gehele reorganisatie heeft tot de zomer in beslag genomen; voor alle 

betroffen medewerkers waren de consequenties duidelijk, waren knopen 

doorgehakt en kon voor iedereen een gepaste oplossing worden gevonden. 

Van tijdelijke medewerkers was al eerder afscheid genomen. De 

fricitiekostenregeling (vastgesteld op 11 april 2013) van de gemeente 

Rotterdam maakte het mogelijk dat, ondanks het persoonlijke verdriet 

daarover, ook op gepaste wijze afscheid genomen kon worden van een aantal 

vaste medewerkers. 

Opgetrokken werd in dit proces ook met een aantal andere zgn. B3-

instellingen, zodat ook van elkaars ervaring kon worden geleerd.  

 

1.2 HERORIËNTATIE RAAD EN BUREAU 

De ‘nieuwe’ RRKC is op het eerste gezicht niet veel anders dan de huidige 

Raad en ondersteunend bureau. De Raad en het ondersteunende bureau zijn 
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kleiner geworden. Om zijn adviesfunctie en overige activiteiten te kunnen 

uitvoeren, heeft de Raad zijn werkwijze aangepast. Dit is een rechtstreeks 

gevolg van bezuinigingen, maar de werkwijze die daaruit voortvloeit, past 

wel degelijk bij de dynamische en diverse omgeving waarin de Raad 

functioneert. De Raad bestaat vanaf dit jaar uit maximaal negen vaste 

leden, inclusief voorzitter, en een adviseur uit partnerstad Antwerpen. 

jongRRKC, de jongerenraad van de RRKC, vult de Raad aan in adviserend en 

uitvoerend werk en ontwikkelt daarnaast een eigen agenda. De Raad is 

daarmee flexibel en werkt per advies samen met inhoudelijk experts en 

partners in de stad en daarbuiten, cultuurfondsen en overheden.  

Voor de uitvoering van zijn werk heeft de Raad een klein ondersteunend 

Bureau. 

1.2.1 ZICHTBAARHEID  

Het streven is dat de Raad zichtbaar is, zowel fysiek in de stad als met 

regelmatige uitingen en in informatievoorziening. De Raad heeft daartoe 

onder andere een nieuwe, meer informatieve website ontwikkeld. Ook 

introduceert de Raad vanaf 2014 een spreekuur, zodat instellingen en 

partners eenvoudig en laagdrempelig informatie en kennis kunnen 

uitwisselen. De Raad werkt bovendien steeds vaker samen met experts, 

andere fondsen en overheden bij expertmeetings en debatten. Tot slot 

produceert de Raad waardevolle en relevante informatie voor en over de 

sector, om beter inzicht te geven in de dynamiek tussen ontwikkelingen in 

en buiten de sector. 

 

Instrumenten 

De kracht van de RRKC ligt in de (beleids)advisering, veelal 

sectoroverstijgend, stedelijk-georiënteerd en met het oog op andere 

bewegingen en betrokken partijen (particulieren, politiek, pers, bevolking) 

in de Rotterdamse samenleving. Bijvoorbeeld op economisch en ruimtelijk-

planologisch vlak, onderwijs, haven, zorg en maatschappelijke ontwikkeling. 

De Raad kijkt verder dan de stadsgrenzen, anticipeert op en legt landelijke 

en internationale ontwikkelingen en verbindingen, vooral daar waar het gaat 

om de versterking van de culturele sector in het licht van de positionering 

van de stad Rotterdam. Daarnaast wil de RRKC de culturele sector 

versterken door deze te ondersteunen bij de positionering binnen de 

stedelijke samenleving en daarbuiten. Door partijen, sectoren, kennis, 

ervaring en expertise aan elkaar te knopen, onderzoeksgegevens uit te 

wisselen en discussies over beleid te (laten) voeren. Daarvoor is het van 

belang informatie uit te wisselen en de communicatie binnen en tussen de 

culturele sector en andere sectoren te bevorderen. Hierbij zijn vooralsnog 

twee hoofdtaken onderscheiden: adviseren & verbinden. 

  

Adviseren 

Hierbij gaat het om gevraagd en ongevraagd advies, net zoals in het 

verleden. Het belangrijkste advies van de Raad blijft het vierjaarlijkse 

Cultuurplanadvies. Hierin komen alle ontwikkelingen, knelpunten, behoeftes 

en thema’s uit alle verschillende kunstdisciplines samen. Het 

Cultuurplanadvies staat daarmee aan de basis van het Rotterdamse 

cultuurbeleid. In de aanloop naar het volgende Cultuurplan 2017-2020 kijkt 

de Raad kritisch naar de Cultuurplanprocedure. Op de nieuwe website wordt 

daarnaast uitgebreid geïnformeerd over de verschillende fasen, de diverse 

onderdelen en de wijze waarop het advies tot stand komt.  

Verwacht wordt dat het zgn. gevraagde advies zal afnemen. De wethouder 

heeft bij monde van de afdeling Cultuur (SenC) aangegeven dat in de 

komende jaren aan de RRKC minder adviezen worden gevraagd. SenC dringt 
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voorts aan op adviezen met een grotere impact als het gaat om 

toepasbaarheid en maatschappelijke outcome. Mede daarom is een 

Werkprogramma 2013-2016 opgesteld en aan de stad en sector voorgesteld.  

Nader onderzocht wordt in hoeverre in opdracht van derden geadviseerd kan 

worden. Daarbij wordt gedacht aan opdrachten uit de regio(gemeenten) en 

elders uit Nederland.  

 

Verbinden  

De Raad heeft zich naast de adviserende taak vanaf 2005 ingezet voor 

kwaliteitszorg in de culturele sector. Vanaf 2013 is de financiering voor deze 

kwaliteitszorg weggevallen; instellingen kunnen op eigen kosten nog steeds 

de Raad verzoeken een visitatietraject op te zetten. De Raad vindt die taak 

nog steeds belangrijk.  

In hoofdstuk 2.3 zijn de activiteiten opgenomen die de Raad uitvoert voor 

versterking van de sector en verbinding met andere partijen en netwerken.  

Ook voor de debatfunctie van de Raad is sinds 2013 geen budget 

beschikbaar. Toch vindt de Raad discussie en debat over kunst, cultuur en de 

stad zeer waardevol, vooral in een tijd waarin kunst en cultuur weer 

draagkracht en een positie op de politieke en bestuurlijke agenda lijken te 

moeten veroveren. Daarom initieert de Raad debatten voortaan in 

samenwerking met culturele instellingen, kenniscentra, fondsen en 

adviesraden en voert ze uit met bestaande (debat)organisaties in de stad. 

1.2.2 WERKPROGRAMMA 2013-2016 

In het Werkprogramma worden trends en ontwikkelingen geschetst die van 

invloed zijn op de kunst- en cultuursector, het beleid en vooral op de relatie 

met de stad en de buitenwereld. Aan de hand van deze trends heeft de Raad 

een dynamische adviesagenda opgesteld. 

Het werkprogramma is op basis van gesprekken met het veld en andere 

partijen binnen en buiten de stad opgesteld. De presentatie vond plaats 

begin december, waarbij ruim 70 mensen aanwezig waren. De komende tijd 

zal het programma nader geconcretiseerd en uitgevoerd worden.  

(zie: http://www.rrkc.nl/raad/werkprogramma/) 

1.2.3 ONDERNEMERSCHAP/EXTERNE OPDRACHTEN  

Ook de RRKC maakt een slag op het vlak van ‘ondernemerschap’. Ideeën en 

concrete aanzetten zijn hiertoe in de afgelopen maanden uitgewerkt. 

Daarbij zal de RRKC zich concentreren op zijn kernactiviteiten op het vlak 

van dienstverlening (advies, onderzoek, bemiddeling, samenwerking). 

Gedacht wordt aan het adviseren in opdracht van derden op het brede 

terrein van lokaal en regionaal kunst- en cultuurbeleid en kwaliteitszorg, in 

het bijzonder voor gemeenten in de regio (Delft, Dordrecht), deelgemeenten 

en ver buiten Rotterdam. Ook nu al zijn medewerkers van de RRKC af en toe 

betrokken bij opdrachten en/of detacheringen in o.m. het onderwijs of 

(inter)nationale opdrachten. Dit zal in het traject van het ‘business model 

innovatie’ worden meegenomen.  

Een kleinere organisatie die, naast het vertrouwde adviseren (hoofdtaak), 

ook actiever de boer op gaat om andere en deels nieuwe taken te 

ontwikkelen en te positioneren, dient daar een nieuw business model voor te 

ontwikkelen. Alle medewerkers dragen actief bij aan het mede vormgeven 

van die ‘nieuwe’ organisatie. Begeleid door een externe adviseur is in 2013 

daarom aan de hand van de zgn. ‘business model innovatie’ nader 

onderzocht en geconcretiseerd hoe de verschillende taken en functies 

omgezet kunnen worden naar een nieuwe manier van werken en financieren. 

Dit wordt in 2014 verder ontwikkeld.  
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1.3 NIEUWE ACTIVITEITEN 

Afgelopen jaar heeft de RRKC een aantal nieuwe activiteiten opgezet. Een 

deel daarvan hangt samen met de adviesopdracht van de Raad en een deel 

met de verbindingsrol.  

1.3.1 BIJEENKOMSTEN  

De RRKC organiseert sinds eind 2012 zgn. flankerende activiteiten en deze 

zijn voornamelijk gericht op stroomlijning van relaties en kennisuitwisseling 

in de cultuursector, tussen de sector en de stad, en landelijk en 

internationaal, zowel in het publieke als private domein. Om die reden heeft 

de RRKC een aantal informatie- en kennisbijeenkomsten en werkgroepen 

georganiseerd. Op eigen initiatief of op verzoek van anderen.  

In 2013 lag daarbij o.m. het accent op het versterken van de relatie met de 

politiek (mede met oog op de gemeenteraadsverkiezingen), met en tussen 

Cultuurplaninstellingen, met de private sector en op thema’s als creatieve 

industrie, EU en ondernemerschap.  

1.3.2 WEBSITE, NIEUWSBRIEF EN OVERIGE COMMUNICATIE 

In 2013 is expliciet aandacht besteed aan de profilering van de Raad en de 

rol van de RRKC binnen en buiten Rotterdam. Er is aan een 

communicatiestrategie gewerkt. De elektronische nieuwsbrief is 

aangescherpt en verschijnt nu iedere 6 weken. In 2013 is de website geheel 

vernieuwd en wordt actief ingezet om kennis en informatie te verspreiden. 

Dit was niet alleen omwille van een bredere en grotere inzet op 

communicatie van de Raad, maar ook ten behoeve van het effectiever 

informeren en verbinden van het culturele veld aan stedelijke en 

(inter)nationale thema’s en partijen. Met de nieuwe website kiest de Raad 

voor meer berichtgeving over actualiteiten op het gebied van cultuurbeleid. 

Ook wordt meer aandacht besteed aan de internationale agenda van 

Rotterdamse cultuurinstellingen in het buitenland en aan programma’s van 

internationale instellingen in Rotterdam. In november 2013 werd de nieuwe 

website gelanceerd. Hij werd ontwikkeld door ontwerpstudio PMS 72 en 

voorbereid door het bureau van de Raad.  

 

Analyse van de bezoekcijfers van de website geeft een significante groei aan 

na het lanceren van de nieuwe site. Het overzicht hieronder toont aan dat 

de vernieuwde site in 2013 tweemaal zoveel bezoekers bereikte: een groei 

van 99,8% in de maanden november en december 2013. 

Deze trend zette in de eerste twee maanden van 2014 onverminderd door: in  

januari en februari van 2014 is een groei zichtbaar van zelfs 197% ten 

opzichte van de oude website. De Raad slaagt hiermee in haar opzet een 

groter publiek te bereiken met informatie over het (Rotterdamse) 

cultuurbeleid. 
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Een ander belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is de 

transparantie in het werk van de RRKC, met andere woorden meer berichten 

over wat de RRKC doet en hoe dat gebeurt. Mede naar aanleiding van de 

evaluatie van het Cultuurplanproces, blijkt het nodig om de communicatie 

en transparantie in dergelijke advies- en informatieoverdrachtprocessen te 

versterken (zie ook hoofdstuk 2.1).  

 

1.4 OVERIGE BELEIDSTHEMA’S 

1.4.1 LEVENDIGE BINNENSTAD 

In 1986 betrok de Rotterdamse Kunststichting het gehele bijzondere pand De 

Unie. In 2013 werd duidelijk dat de RRKC slechts een fractie van de tot dat 

moment gebruikte vierkante meters nog nodig had. Na stevige 

onderhandelingen met de verhuurder, werd de prijs sterk naar beneden 

gebracht en besloot de Raad slechts één verdieping te huren voor de 

komende jaren. Ook andere huurders zijn naar de (kantoor)ruimte 

getrokken. Een uniek icoon in de Rotterdamse binnenstad is daarmee 

behouden als cultureel verzamelgebouw en levert daarmee een bijdrage aan 

een levendige binnenstad.  

1.4.2 TALENTONTWIKKELING 

De Raad en het bureau proberen waar mogelijk jonge mensen te interesseren 

voor cultuur- en beleidsthema’s. Enerzijds biedt de ‘jongerenafdeling’. 

jongRRKC, daartoe mogelijkheden (zie par. 1.5.2). Anderzijds worden actief 

stagiaires gezocht en begeleid. In 2013 zijn twee onderzoeksstages verricht 

(zie hoofdstuk 2.4.2).  

 

1.5 RAAD EN JONGRRKC  

1.5.1 RAAD/RAADSLEDEN 

Voor de komende jaren wordt een compacte, actieve Raad met maximaal 9 

leden en een voorzitter het meest geëigend geacht. Mede als gevolg van de 

sterke financiële krimp is het aantal leden ook teruggebracht. In 2013 is 

afscheid genomen van een aantal leden (aflopen zittingstermijn) en enkele 

nieuwe leden via een open procedure gezocht en gevonden. Hierbij speelde 

Binoq/Atana een actieve rol om ook kandidaten met een cultureel-diverse 

achtergrond op de vacatures te attenderen.  

De komende tijd is vooral behoefte aan een meer strategisch opererende 

Raad met ruime ervaring binnen en buiten de culturele sector en bij 

voorkeur met landelijke en internationale ervaring (zie bijlage 1 voor een 

overzicht van de raadsleden). 

Om financiële redenen is het aantal plenaire vergaderingen teruggebracht. 

In 2013 werd 5 keer plenair vergaderd.  

1.5.2 JONGRRKC  

De RRKC beschouwt het als een logische aanvulling op haar taak jongeren 

intensief bij het cultuurbeleid te betrekken; al was het maar omdat een 

intensief contact met jongeren de beste garantie is dat de RRKC goed bij 

blijft in de nieuwste ontwikkelingen. Ook bij jongRRKC heeft een 

vernieuwing plaats gevonden. Het aantal leden is op eigen initiatief 

teruggebracht om sneller en actiever te kunnen opereren en reageren.  

Een actieve procedure werd uitgevoerd om nieuwe leden te zoeken. Uit 

ongeveer 40 kandidaten werden drie nieuwe leden en een voorzitter 
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geselecteerd. In juni was jongRRKC weer op sterkte met 7 leden, allen 

tussen 20 en 30 jaar oud. Afgesproken is dat er frequenter en intensiever 

contact zal zijn tussen de ‘gewone’ Raad, het bureau en jongRRKC.  

jongRRKC vergaderde in het verslagjaar 6 maal voltallig, voor 

deelonderwerpen komen leden in wisselende samenstellingen bijeen.  
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2. TOELICHTING ACTIVITEITEN 2013 

2.1 CULTUURPLANADVIES  

Na het Cultuurplanadvies 2013-2016 

In 2012 kort nadat het cultuurplanadvies was uitgebracht, werd de procedure 

van het cultuurplanadvies 2013-2016 geëvalueerd met de rechtstreeks 

betrokkenen (bureau, commissievoorzitters, leden van de Raad). De afdeling 

Advies stelde ook zgn. meta-analyses op die de gevolgen van de advisering 

en de besluiten in kaart brachten. Begin 2013 zijn de interne evaluaties met 

de afdeling Kunst en Cultuur en met vertegenwoordigers van het 

Directeurenoverleg besproken. Ook werden daarbij evaluaties door de 

landelijke Raad voor Cultuur, fondsen en adviesraden in andere steden 

betrokken (Amsterdam, Den Haag, Utrecht).  

Uit de deze evaluaties kwam een aantal procedurele en praktische 

verbeterpunten naar voren. De Raad overweegt, met het oog op een 

mogelijke aanpassing van de procedure, het volgende:  

 

Praktisch  

Het verzoek van de gemeentelijke dienst om de sectoranalyse tijdig gereed 

te hebben in verband met de voorbereiding van de zgn. 

Uitgangspuntennotitie (einde voorjaar 2015), neemt de Raad ter harte door 

het daarbij behorende proces te vervroegen. Beoogde publicatiedatum: 

vroeg in 2015. 

 

Inhoudelijke onderwerpen 

Een aantal onderwerpen is in studie genomen; de uitwerking wordt voorzien 

in de loop van 2014 via onder andere rondetafelgesprekken met 

vertegenwoordigers van de Rotterdamse cultuursector:  

 ‘hoor en wederhoor’, dat wil zeggen de mogelijkheid voor culturele 

instellingen om aanvullend op hun beleidsplan toelichting te geven, dan 

wel te kunnen reageren op het conceptadvies; 

 toegankelijkheid van het cultuurplan voor nieuwe aanvragers; 

 participatie van burgers in het cultuurplanproces. 

 

Lopende zaken inzake het cultuurplan 

Mede naar aanleiding van de evaluatie, maar ook in het licht van de te 

verwachten veranderingen als gevolg van de bezuinigingen, is vastgesteld 

dat een regelmatig, tussentijds contact met de cultuurplaninstellingen van 

belang is om te ‘peilen’ hoe het met de instelling gaat. Naast bezoeken aan 

tentoonstellingen, voorstellingen of presentaties, worden vanaf 2013 ook 

zogeheten volggesprekken gevoerd. De beleidsadviseurs van de Raad hebben 

in het voorjaar van 2013 zevenenzeventig volggesprekken gevoerd met alle 

Rotterdamse cultuurplaninstellingen. 

Het waren informele gesprekken, die tot doel hadden de Raad te informeren 

over de activiteiten in het aanvangsjaar van de huidige cultuurplanperiode. 

Gevraagd werd naar positieve ontwikkelingen, maar ook naar wat minder 

voorspoedig verliep. Ook werden de instellingen geconsulteerd over de vraag 

welke verwachtingen zij hebben van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur. In de meeste gevallen werd de Raad gezien als een belangrijk 

klankbord voor de bespreking van problemen en informatie-uitwisseling.  

In het najaar van 2014 zal de Raad een nieuwe ronde volggesprekken voeren, 

die mede als input voor de sectoranalyse in het kader van het cultuurplan 

2017-2020 een meer formeel karakter zullen krijgen.  
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2.1.1 TUSSENTIJDSE EVALUATIE EN MOTIE VAN SAMENWERKING 

Op verzoek van de wethouder werd vanaf eind 2013 een begin gemaakt met 

de voorbereiding van het advies voor de tussentijdse evaluatie van 10 

culturele instellingen in het cultuurplan 2013-2016. Met de gemeentelijke 

afdeling Kunst en Cultuur is overleg en afstemming geweest over de inhoud 

en fasering van de procedure van tussentijdse evaluatie. Tijdig werden 

afspraken gemaakt over de strekking van die adviesaanvraag en over de 

datum van indiening van dat advies: 1 september 2014.  

Evenzo overlegde de Raad met de gemeente over de werkzaamheden voor de 

afdoening van de motie ‘Naar een cultuur van samenwerking’. De motie 

noemt twintig culturele instellingen, waarvan er tien ook tussentijds worden 

geëvalueerd. Het verloop van beide procedures heeft een vergelijkbare 

planning. De afronding hiervan is ook op 1 september 2014 gesteld.  

2.1.2 CULTUUR EN BELEID: LOKAAL EN DAARBUITEN 

Naast de Rotterdamse culturele instellingen heeft de Rotterdamse Raad voor 

Kunst en Cultuur vele gesprekken gevoerd en informatie uitgewisseld met 

personen en instellingen buiten het ‘Cultuurplan’ maar die daar wel mee in 

contact zijn: uit de wetenschap en het onderwijs; de zorg; creatieve 

industrie; bedrijfsleven, private sector en VNO-NCW, Kamer van Koophandel 

en EDBR; Rotterdam Marketing en Rotterdam Festivals, Rotterdam Media 

Commission e.d..  

Daarnaast zijn actief de banden buiten Rotterdam aangehaald op het brede 

terrein van het cultuurbeleid. Onder meer met de ministeries voor OCW en 

Buitenlandse Zaken, de landelijke Raad voor Cultuur, de adviesraden in 

Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen. Evenals met landelijke en 

internationale instellingen, zo als Het Nieuwe Instituut, Landelijk 

Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst, DutchCulture, European 

Cultural Foundation, DeBuren, Kunsten 92 en de landelijke fondsen. Dit alles 

met als doel : informatie en kennis uitwisseling ten behoeve van Rotterdam.  

 

2.2 OVERIGE ADVIEZEN 

Advies ‘Stille kracht – de meerwaarde van cultuurscouts in Rotterdam’ 

In maart 2013 bracht de Raad het advies ‘Stille kracht – de meerwaarde van 

cultuurscouts in Rotterdam’ uit.  

De gemeenteraad van Rotterdam stelde via de motie “Einde verkenningsfase 

cultuurscouts” de meerwaarde van de Rotterdamse cultuurscouts ter 

discussie. De wethouder voor sport en recreatie, kunst en cultuur vroeg de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies: “Wat is de meerwaarde 

van de cultuurscouts die hun inzet zou rechtvaardigen?”. 

De Raad toetste de meerwaarde van cultuurscouts door middel van 

interviews met stakeholders en aan de hand van kwantitatieve gegevens uit 

jaarverslagen. De leden van jongRRKC namen aanvullend interviews af met 

initiatiefnemers van culturele projecten in de wijken. 

De Raad pleit in zijn advies vóór de continuering van de gebiedsgerichte 

inzet van cultuurscouts, omdat uit de interviews bleek dat de stakeholders 

unaniem positief zijn over hun toegevoegde waarde. Tegelijkertijd bleek het 

niet eenvoudig om de toegevoegde waarde als zodanig objectief vast te 

stellen. Er ontbraken heldere eenduidige ijkpunten en er was geen sprake 

van een eenduidig functieprofiel. Ook constateerde de Raad dat 

cultuurscouts tegemoet komen aan de behoeften en wensen van stakeholders 

en die zijn uiteenlopend van aard. Dat heeft tot gevolg dat de toegevoegde 

waarde per gebied en daarmee ook voor uiteenlopende stakeholders 

verschilt. 
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De Raad noemt een paar bevindingen van bewoners, kunstenaars en 

culturele organisaties, die de toegevoegde waarde van cultuurscouts 

uitdrukken. Cultuurscouts: 

 hebben aan de wieg gestaan van talrijke culturele initiatieven; 

 bevorderen het zelf organiserend vermogen van bewoners en kunstenaars; 

 brengen initiatiefnemers in contact met culturele instellingen en 

maatschappelijke organisaties; 

 brengen ontwikkelingen per deelgemeente in kaart; 

 bevorderen en maken de culturele verscheidenheid in de wijken 

zichtbaar. 

 

Andere stakeholders - lokale cultuurcentra, maatschappelijke organisaties, 

en deelgemeentebestuurders - werden ook bevraagd en voor het merendeel 

werd de toegevoegde waarde van cultuurscouts door hen als positief 

aangemerkt. De Raad constateerde wel dat cultuurscouts door de inzet van 

hun netwerken meer zouden kunnen betekenen voor de programmering en 

zichtbaarheid van de lokale cultuurcentra. Vanwege de verbreding van het 

werkveld en de hogere verwachtingen en eisen die aan cultuurscouts worden 

gesteld, moet er volgens de Raad een uniform functieprofiel voor de 

cultuurscout nieuwe stijl worden ontwikkeld. De stedelijke organisatie waar 

de cultuurscouts werken, dient zich toe te spitsen op kennisontwikkeling en –

uitwisseling, en collectieve communicatie (zie: www.rrkc.nl/adviezen). 

 

Extern advies RDM 

In november 2013 kreeg de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur van het 

Havenbedrijf Rotterdam het verzoek om een advies uit te brengen over de 

wijze waarop de positie van het RDM terrein en in het bijzonder de 

Onderzeebootloods kan worden versterkt door de inzet van kunst en cultuur. 

Dit leidde tot een adviesaanvraag van Het Havenbedrijf waarin drie 

deelvragen werden onderscheiden: 

 Wat of welke (culturele) profiel, positie en potentie kan het RDM terrein 

verder ontwikkelen? Wat kan cultuur bijdragen als je bij de basis blijft 

van haven, technologie en innovatie? De Onderzeebootloods is daarbij het 

belangrijkste instrument. 

 Hoe kan worden gerealiseerd dat de stad het RDM terrein omarmt en het 

beschouwt als een belangrijke (culturele) aanvulling op de stedelijke 

cultuur? 

 Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de dagelijkse bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van het RDM terrein wordt geoptimaliseerd voor alle 

gebruikers? 

In het verslagjaar werd een startnotitie geformuleerd met daarin gegevens 

over de inhoud van de aanvraag, de werkwijze en een activiteitenplanning.  

Het adviestraject kent drie fasen: bronnenonderzoek, voorbereidende 

gesprekken met de opdrachtgever en stakeholders, opstellen van scenario’s, 

toetsing van de scenario’s door een adviescommissie, en overdracht van het 

advies op 1 april 2014. 

 

Incidentele externe adviesactiviteiten  

Op verzoek van de Raad voor Cultuur nam de secretaris deel aan een 

speciale adviescommissie die advies uitbracht met het oog op de toekomst 

van het Parijse Institut Néerlandais.  

Maastricht was een van de kandidaten voor Europese Culturele Hoofdstad 

2018. De secretaris werd gevraagd om met het voorbereidingscomité en de 

Provincie Limburg mee te denken over een aantal strategische stappen in de 

presentatie van VIA2018.  
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Visitaties 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft in 2011 en 2012 vijf grote 

Rotterdamse culturele instellingen gevisiteerd in de vorm van een pilot. Dit 

gebeurde in het kader van de derde kerntaak van de Raad: kwaliteitszorg. 

Zelfevaluaties, die voorafgaan aan visitaties, én de visitaties zelf werden 

beproefd. De Raad heeft de visitatiepilot in het voorjaar van 2013 in 

samenspraak met de instellingen en de visitatiecommissies geëvalueerd.  

Het visitatietraject bestaat uit een zelfevaluatie en aansluitend een 

visitatiebezoek door een externe commissie. De zelfevaluatie had, zo bleek 

uit de evaluatie, voor alle instellingen een belangrijke toegevoegde waarde. 

Het proces fungeerde als een spiegel en werd als waardevol ervaren omdat 

men gedwongen werd kritisch te kijken naar het eigen functioneren. Drie 

van de vijf instellingen stelden verbeterpunten op inclusief een concrete 

aanpak.  

Alle instellingen maakten een zelfevaluatierapport op dat naar de 

visitatiecommissie werd gestuurd. In visitaties, die een gehele dag in beslag 

namen, werden door externe commissies de instellingen beoordeeld op de 

wijze waarop ze zichzelf hadden geëvalueerd. Ook het visitatieproces werd 

zowel door de instellingen als de commissies als positief geëvalueerd. Wel 

waren er wat kritische opmerkingen, zoals over de duur van een gesprek en 

de samenstelling van een commissie.  

De visitatiepilot werd bekostigd uit het budget kwaliteitszorg dat de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur tot en met 2012 beschikbaar had. 

Mochten instellingen in de komende jaren weer een visitatieronde willen 

uitvoeren, dan dienen zij dat uit eigen middelen bekostigen. 
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2.3 VERBINDEN EN VERSTERKEN 

2.3.1 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 

Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, achtte de Raad het van 

belang om samen met de cultuursector meer aandacht te genereren bij de 

politiek voor de toegevoegde waarde van kunst en cultuur in de stad 

Rotterdam. In dit voorbereidingstraject heeft een 12-tal mensen zich ingezet 

om hierover mee te denken. Deze Werkgroep politiek en 

gemeenteraadsverkiezingen heeft vier keer vergaderd. Dit heeft in twee 

debatten geresulteerd.  

 

“Hoe de stad te versterken met de creatieve en culturele sector?” 

Het 1e debat vond op 2 december in Arminius plaats. Uitgangspunt was het 

Manifest voor de economie van Rotterdam van ondernemersorganisatie VNO-

NCW: de culturele en de creatieve sector zijn essentieel voor de economie 

van Rotterdam. “Cultuur kan veel intensiever dan nu worden ingezet om de 

aantrekkelijkheid en de economie van Rotterdam te versterken terwijl de 

creatieve sector veel baat zou kunnen hebben van 

gezamenlijke initiatieven.” VNO-NCW pleit daarom voor meer coördinatie en 

marketing, maar vooral voor een echt commitment van politiek en 

bedrijfsleven. Welke maatregelen stelt VNO-NCW voor?  

Met Diederik van Dommelen (voorzitter VNO-NCW Regio West), Jacqueline de 

Jong (gemeenteraadslid PvdA), Anton Molenaar (gemeenteraadslid Leefbaar 

Rotterdam) en Marc van Staveren (TV-productiebedrijf Men at Work), Henk 

de Bruijn (directeur Corporate Strategy Havenbedrijf Rotterdam), Willemijn 

Zwiep (Brand, Communications & Corporate Social Responsibility, Deloitte 

Group Support B.V.). Ongeveer 150 belangstellenden voor dit debat.  

 

Het 2e debat vond op 3 maart 2014 plaats, in samenwerking met de 

Rotterdamse Schouwburg en Arminius. Hierover meer in Jaarverslag 2014. 

 

Gemeentelijk Cultuurcongres 2014, Kunsten 92 

Daarnaast heeft de Raad de kans gegrepen om het Gemeentelijke 

Cultuurcongres van Kunsten ’92 naar Rotterdam te halen. Samen met 

verschillende lokale en landelijke culturele instellingen en Kunsten ’92 is het 

congres inhoudelijk voorbereid. Tevens is contact gelegd met het 

International Film Festival Rotterdam, waar uiteindelijke het congres zou 

gaan plaatsvinden (31 januari 2014). Wethouder voor cultuur Laan opende 

dit congres. Aan dit landelijke congres namen 500 mensen deel van 

gemeenten en cultuurorganisaties.  

2.3.2 WERKGROEPEN  

Landelijke werkgroep ondernemerschap 

Begin 2013 nam de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur het initiatief 

voor een landelijke kennisbijeenkomst over (cultureel) ondernemerschap. 

Aan de uitnodiging gaven Raad voor Cultuur, Amsterdamse Kunstraad, 

Commissie Cultuurplan Den Haag, Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds 

voor de Kunst, en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gehoor.  

In 2013 kwam de werkgroep twee keer bij elkaar. Eerst ging het om een 

nadere kennismaking en uitwisseling over de omgang van de partners met 

het thema ondernemerschap in de cultuursector. De beoordeling van 

ondernemerschap stond daarbij centraal. Maar ook: ‘Wat hebben culturele 

instellingen nodig om te kunnen ondernemen?’. De 2e keer werd Bruno 

Verbergt (extern adviseur van de RRKC) gevraagd een toelichting te geven op 

http://www.vno-ncwwest.nl/RotterdamDossier/VNO-NCW_Rdam_Manifest2013_V5.pdf%20DEF.pdf
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het ‘meten van ondernemerschap’ in de cultuursector. Hij onderscheidde 

daarbij ondernemerschap in drie stappen als innovatie, maatschappelijke 

betrokkenheid en bedrijfsvoering. Verbergt formuleerde tien concrete 

maatstaven om ondernemerschap kwalitatief te meten.  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft in samenspraak met de 

landelijke partners besloten deze werkgroep in 2014 te continueren. 

 

Werkgroep Creatieve Industrie 

De RRKC organiseerde in 2013 enkele bijeenkomsten over het onderwerp 

creatieve industrie. Samen met o.a. ondernemersorganisatie VNO-NCW 

West, Kamer van Koophandel, Rotterdam Media Commission, het 

Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Het Nieuwe Instituut, Hogeschool 

Rotterdam (lector creatieve industrie) en de Gemeente Rotterdam werd in 

enkele werkgroepsessies besproken welke maatregelen nodig zijn om de 

beleidsmatige aandacht voor de creatieve industrie verder te concretiseren. 

Het doel van de bijeenkomsten is om bij zowel de politiek als bij de 

creatieve sector, de urgentie van de focus op de creatieve industrie in 

Rotterdam op de agenda te krijgen. Eind 2013 werd duidelijk dat wethouder 

Karakus de mogelijkheden voor een zgn. Creative Commissioner en diens 

werkterrein verder zal laten onderzoeken.  

 

Nederland-Rusland 2013 

Op verzoek van DutchCulture onderzocht de RRKC de mogelijkheden om in 

het kader van het Nederland-Ruslandjaar (NLRF2013) een kennis- en 

informatiebijeenkomst te organiseren met als thema creatieve industrie en 

Rusland. Een en ander werd samen met Het Nieuwe Instituut opgepakt.  

Als gevolg van gebrek aan formatie aan de kant van DutchCulture kon de 

bijeenkomst uiteindelijk niet door gaan.  

 

Europa 

De RRKC heeft in het verslagjaar enkele malen aan de culturele sector in 

Rotterdam informatie verschaft over de ontwikkelingen rond Europese 

cultuursubsidies (de laatste calls binnen de bestaande regelingen) en de 

besluitvorming over het nieuwe programma Creative Europe dat per 2014 

ingaat. Een informatiebijeenkomst over die nieuwe Europese regelingen 

werd voorbereid in samenwerking met DutchCulture en het Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie en vond plaats op 13 januari 2014).  

 

2.4 PRESENTATIES, CONTACTEN EN PUBLICATIES 

 Op verzoek van de intendant voor de Gemeente Dordrecht, Han Bakker, 

bracht een delegatie van cultuurinstellingen en ambtenaren een bezoek 

aan Rotterdamse instellingen, juni 2013, Theater Walhalla, Kaap 

Belvedere, LantarenVenster, LP2, RAAF, De Player, Mothership/ Jeroen 

Everaert (concentratie Katendrecht, Wilhelminapier). De wederzijdse 

kennismaking beviel goed en er zijn aanzetten voor een follow-up om 

samenwerking tussen Rotterdam en Dordrecht te concretiseren.  

 Faciliteren van netwerkbijeenkomst van het TANDEM-project in oktober 

2013 in Zaal de Unie. De secretaris gaf daarbij tevens een presentatie 

“Dutch Cultural Policy and Education” in het kader van Tandem-Cutural 

Managers Exchange, Community & Participation 2013 – 2014, 

georganiseerd door MitOst, ECF en Fonds Cultuurparticipatie (okt. 2013). 

 Presentatie over het internationaal cultuurbeleid t.b.v. ‘het klasje’ van 

Buitenlandse Zaken in juli 2013, georganiseerd door Clingendael, door de 

secretaris. 
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 Modereren expertmeeting inhv “Uitwisselingsprogramma Duitsland-

Nederland 2014 Jonge Kunst” voor Fonds Soziokultur en Fonds voor 

Cultuurparticipatie (Dortmund 2013). 

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/Internationaal/Duitsland-

Nederland/ 

 Actieve rol van RRKC bij netwerkbijeenkomst over Ouderen en 

cultuurparticipatie op 1 maart in Utrecht, georganiseerd door het Fonds 

voor Cultuurparticipatie (FCP) en het LKCA; Rondetafelgesprek Kunsten 

’92, 14 juni in Rotterdam. 

 Diverse malen werden door verschillende medewerkers in 2013 

hoorcolleges (Nederlands- en Engelstalig) gegeven aan studenten van de 

EUR. Het betroffen inleidingen over kunstbeleid in Rotterdam en ook over 

de werking van de Raad en de specifieke aspecten van advieswerk. 

(Erasmus School of History, Communication & Culture van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam). 

 RRKC heeft meegedacht bij de totstandkoming van de nieuwe Code 

Cultural Governance; secretaris is tevens lid van Comité van Aanbeveling 

(www.governancecodecultuur.nl) 

 Leden van jongRRKC schreven een artikel dat werd geplaatst op het 

online tijdschrift Vers Beton: ‘Rotterdam is niet toe aan een echt 

podium’, door jongRKRC-voorzitter en gastredacteur Tabitha Mann, 

gepubliceerd op 12 augustus 2013 

(http://versbeton.nl/2013/08/rotterdam-is-niet-toe-aan-een-echt-

podium/). Aanleiding was de in de zomer hoog opgelaaide discussie over 

een poppodium in Rotterdam. jongRRKC beschreef kort de recente 

geschiedenis van poppodia in Rotterdam. Het doel van het artikel was om 

de gedachtewisseling over dit onderwerp te voorzien van accurate 

gegevens. Twee leden van jongRRKC namen van 28 tot en met 31 augustus 

2013 deel aan een jongerenwerkgroep van Eurocities in Antwerpen op 

uitnodiging van S&C: Culture and young people. 

http://vimeo.com/77693134    

 

Onderzoeksstages en scriptiebegeleiding 

Vanuit de afdeling Advies begeleidden twee medewerkers ieder een 

masterstudent bij de uitwerking van hun scripties. Een was student Media & 

Cultuur bij de Erasmus School of History, Communication & Culture van de 

Erasmus Universiteit, Charissa de Regt. Haar onderzoek betrof vorming van 

museumclusters, met als onderwerp het Rotterdamse Museumpark. Als 

referenties dienden de museumclusters Museumplein (Amsterdam), 

Museumsufer (Frankfurt) en MuseumsQuartier (Wenen).  

De masterstudent Yasmin Kursin, verbonden aan de Universiteit van 

Antwerpen, onderzocht het Internationaal Cultuurbeleid in Rotterdam voor 

haar opleiding Cultuurmanagement. Zij bestudeerde de 

cultuurplanaanvragen van alle Rotterdamse instellingen, uit twee periodes  

2009-2012 en 2013-2016, op hun internationale activiteiten en ambities. 

Daarna organiseerde zij gesprekken met een aantal focusgroepen, waarin 

dieper werd ingegaan op het thema. In haar scriptie formuleert zij aan de 

hand van wetenschappelijke onderzoeksmethoden conclusies en 

aanbevelingen: ‘Build local, go global. Onderzoek naar de internationale 

werking van Rotterdamse kunst- en cultuurinstellingen’.  

2.4.1 OVERIGE (BESTUURS)ACTIVITEITEN MEDEWERKERS  

Een van de beleidsmedewerkers heeft zitting in het bestuur van een stichting 

met een culturele doelstellingen in Rotterdam. Het gaat om een stichting 

buiten het Rotterdamse cultuurplan: Stichting Drift tba.  

http://versbeton.nl/2013/08/rotterdam-is-niet-toe-aan-een-echt-podium/
http://versbeton.nl/2013/08/rotterdam-is-niet-toe-aan-een-echt-podium/
http://www.eurocities.eu/eurocities/activities/working_groups/Culture-and-young-people&tpl=home
http://vimeo.com/77693134
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Een beleidsmedewerker is lid van de adviescommissie Zuid-Holland Zuid en 

het bestuur van de afdeling Zuid-Holland van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. 

 

Secretaris is Lid Raad van Toezicht Groninger Museum, Groningen (2013-

heden); Lid Expertenjury m.b.t. exportsubsidies, NRW-Ministerium Kultur, 

Düsseldorf (2012-2014); Lid/penningmeester Raad van Bestuur Vlaams 

Cultuurhuis De Brakke Grond (2013-heden); Bestuur Laurenspenning, 

Rotterdam (vanaf 2000); Jury Hans Horsting Prijs, Rotterdam (2013-heden). 

 

Voorzitter vervult de volgende nevenfuncties: 

- Historisch Genootschap Roterodamum, voorzitter 

- Bijzondere Leerstoel Roterodamum: Geschiedenis van Rotterdam, (EUR) 

voorzitter curatorium 

- Stichting 'drs. H.H. Horsting-prijs', voorzitter 

 

- Stichting Comite Erasmus Icoon van Rotterdam, lid 

- Stichting Nationale Taptoe, bestuurslid 

- Stichting De Wind in de Zeilen, bestuurslid 

 

Daarnaast is zij lid van de volgende genootschapppen:  

- Genootschap De Maze 

- Genootschap Gijsbert Karel van Hoogendorp 

- Stichting B4You, ambassadeur 

- adviseur project Muziek als Medicijn (ErasmusMC) 

- adviseur van een familiefonds 

 

 

 



17 

 

3. BEDRIJFSVOERING 

3.1 PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Het Bureau van de Rotterdamse Kunststichting bestaat uit twee afdelingen: 

de afdeling advies en het secretariaat. De afdeling Debat (De Unie in Debat) 

is vanwege stopzetten van de subsidie opgeheven.  

Aan het einde van het verslagjaar bedraagt het aantal fte in dienst van de 

stichting 7,3 fte waarvan 1 fte directie, 2,5 fte advies en 1,8 fte bij het 

bedrijfsbureau en 2 boventalligen vanwege de reorganisatie.  

 

3.2 SYSTEEMBEHEER EN NETWERK 

In 2013 is de hard- en software van het computernetwerk vervangen. Door 

het terugbrengen van het aantal servers van 3 naar 1 en het aanpassen van 

contracten voor ondersteuning, Office en internetabonnementen wordt 

aanzienlijk bespaard op de kosten van automatisering.  

 

3.3 SALARISADMINISTRATIE 

RAET verzorgt de salarisadministratie; de organisatie is aangesloten bij Arbo-

dienst MKBasics. Het ziekteverzuim in 2013 was 5,85% als gevolg van 

langdurige ziekte wegens een ongeluk (in 2012 0,76%). De financiële 

administratie werd door het eigen bedrijfsbureau gevoerd.  

 

3.4 HUISVESTING 

De kale huur voor kantoor en Zaal De Unie bedraagt in 2013 € 145.000. Er 

wordt onbelast gehuurd van een particuliere eigenaar. De oppervlakte 

bedraagt 1.147 m2 (vanaf 1 januari 2008). De huur van de foyer en de 

toiletgroep wordt gedeeld met de huurder van het restaurantgedeelte die 

overigens een rechtstreekse huurrelatie met de pandeigenaar heeft. 

Vanaf oktober 2013 is Poetry International de derde verdieping gaan huren, 

en Euro+ Songfestival/Music Generations heeft een ruimte op de vierde 

verdieping in gebruik. 

 

3.5 ROTTERDAMSE RAAD VOOR KUNST EN CULTUUR 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vergaderde in het verslagjaar 

vijf keer. Acht raadsleden hebben in het verslagjaar afscheid genomen, vier 

nieuwe leden zijn verwelkomd. jongRRKC, vergaderde in het verslagjaar zes 

keer. Bij de jongRRKC zijn zes leden afgetreden en vijf nieuwe leden 

aangetreden.  

 

3.6 BESTUUR ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING 

Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting vergaderde in het verslagjaar 

vijf keer. Het bestuur ziet af van een vergoeding.  

 

3.7 SECRETARIAAT DIRECTEURENOVERLEG ROTTERDAMSE KUNSTINSTELLINGEN 

Op verzoek van het Directeurenoverleg en met steun van de dienst Kunst en 

Cultuur werd de secretariële ondersteuning van het Directeurenoverleg per 1 

april 2013 verricht door een beleidsmedewerker van het ondersteunende 
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bureau van de Raad. De helft van de personeelslasten wordt door de RRKC 

gedragen.  

Het Directeurenoverleg werd in april 2013 opengesteld voor alle instellingen 

in het Cultuurplan en werd daarmee uitgebreid tot een zestigtal leden. Het 

Directeurenoverleg vergaderde in 2013 zes keer en publiceerde in november 

2013 het pamflet ‘Het Belang’, waarin het Directeurenoverleg zijn ideeën 

over de betekenis van kunst en cultuur voor Rotterdam kenbaar maakte. 

http://www.rrkc.nl/2013/11/22/directeurenoverleg-publiceert-pamflet-het-

belang/ 

http://www.rrkc.nl/2013/11/22/directeurenoverleg-publiceert-pamflet-het-belang/
http://www.rrkc.nl/2013/11/22/directeurenoverleg-publiceert-pamflet-het-belang/
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BIJLAGE  1  

 

Personen 

 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

Voorzitter:  

mw M.M.A.M. Post van Ophem (sinds april 2009)  

Leden:  

mw A.G.J. Aarsen (tot april 2013) 

mw C. Arends (tot april 2013) 

S. van Breda (tot april 2013) 

R. Burgzorg (per december 2013) 

S. Davies (vanaf februari 2012) 

mw W.L. Gillis-Burleson (tot april 2013) 

mw A. de Haij (tot april 2013) 

E. Fransen (per april 2013) 

F.W.A. Korsten (vanaf februari 2011) 

R. Marijnissen (per april 2013) 

J. Olivieira (tot april 2013) 

mw Y. Özbilge (tot april 2013) 

M.M. Schelvis (tot april 2013) 

mw U. Söbbeke (vanaf februari 2011) 

H. Vaanholt (per december 2013) 

mw J. Veenendaal (vanaf februari 2011) 

G.F. Wiegel (tot april 2013) 

mw W. Zwiep (per april 2013) 

Adviserend lid: 

B. Verbergt (vanaf 2009) 

 

jongRRKC 

mw X. Altena (tot maart 2013) 

P. van Amersfoort (coach tot maart 2013) 

R. Arnhem (vanaf september 2012) 

mw C. Bottse (per juli 2013) 

R. de Haij (per juli 2013) 

mw R. van Hassel (voorzitter tot maart 2013)  

mw F. Holdert (tot maart 2013)  

mw D. Koenders (tot maart 2013) 

mw T. Mann (voorzitter per juli 2013) 

mw S. Schiffer (per juli 2013) 

mw L. Vermeulen (vanaf mei 2011) 

mw M. Vieira (coach tot maart 2013)  

G. van Weenen (vanaf mei 2011) 
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Medewerkers Bureau  

mw I. Boogaarts (directeur/secretaris)  

mw G.W. Bouma (advies) 

mw F.N. Bruins (secretariaat) 

M.F.M. Fonville (advies) 

R. Gerritsen (advies) 

H.M. Groenewegen (secretariaat) 

mw L. Levy (hoofd afdeling debat tot mei 2013) 

C.J. McClure (debat) 

mw P. den Ouden (secretariaat) 

mw G.M. Rodenrijs (secretariaat) 

mw C. de Vos (secretariaat) 

mw A. Warnaar (medewerker debat tot mei 2013) 

 

Bestuur Rotterdamse Kunststichting 

A. Emmerig, secretaris  

M. Jongeneel, penningmeester  

mw M.C. Lewis, voorzitter  

 

secretariële ondersteuning Directeurenoverleg 

R. Gerritsen (vanaf april 2013) 

 

Tijdelijke ondersteuning 

A. Achten 

mw A. de Haij 

E. Houdkamp 

mw F. Menke (tot maart 2013)  

mw K.Versluijs 

 

stagiaires 

mw C. de Regt 

mw Y. Kursun 
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Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres  

Postbus 2800 

3000 CV Rotterdam 

 

Kantooradres 

Mauritsweg 35 

3012 JT Rotterdam 

 

T 010 433 58 33 

F 010 413 51 95 

E rrkc@rrkc.nl 

 

mailto:rrkc@rrkc.nl
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