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Inleiding
Tussentijdse evaluaties 2018
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft tien instellingen tussentijds geëvalueerd op
verzoek van het college. In de bijlage bij dit document treft u de adviesaanvraag van het college
van B&W aan. In de evaluaties gaat de RRKC in op specifieke ontwikkelopgaven die ofwel door de
RRKC, dan wel door het college of de gemeenteraad zijn geformuleerd. Vanuit verschillende redenen
is er noodzaak tot evaluatie; in een enkel geval is dat een lagere subsidie of financiering, in andere
gevallen betreft het andere huisvesting of een inhoudelijke koerswijziging. In andere gevallen betreft
het de organisatie of de verhouding tussen stichting en BV.
Gezien de grote verscheidenheid aan ontwikkelopgaven, is het niet mogelijk een algemene conclusie
te trekken. Dat heeft de RRKC dan ook niet gedaan.
De werkwijze was als volgt. De Raad heeft met de betreffende instellingen evaluatiegesprekken
gevoerd met een kleine commissie ‘op maat’. Commissies bestonden uit een raadslid en een
beleidsadviseur van het bureau van de Raad. Voor sommige evaluatiegesprekken is besloten externe
expertise toe te voegen. In alle gevallen was dat een expert die betrokken is geweest bij de advisering
voor het Cultuurplanadvies 2017-2020. In de bijlage vindt u de namen van de commissieleden.
Ter voorbereiding op de evaluatiegesprekken, hebben de commissies kennis genomen van het
(herziene) meerjarenbeleidsplan 2017-2020, de begroting, kengetallen over bezoek en prestatieindicatoren 2017, het jaarverslag 2017 en de jaarplannen 2017 en 2018. Voorafgaand aan de
evaluatiegesprekken heeft de RRKC zijn vragen met de instellingen gedeeld. De RRKC heeft het
moment van de evaluatie aangegrepen om ook andere vragen te stellen dan over de specifieke
ontwikkelopgave(n) die in de adviesaanvraag aan de RRKC genoemd zijn.
In mei en juni 2018 zijn de evaluatiegesprekken gevoerd. De conceptrapportages zijn met de
instellingen gedeeld ter controle op feitelijke onjuistheden. De rapportages zijn opgesteld volgens
een vast stramien: een korte beschrijving van de instelling, de formulering van de vraag uit de
adviesaanvraag aan de RRKC, de kern van de evaluatie bij wijze van samenvatting en het verslag van
het evaluatiegesprek.

Jacob van der Goot - voorzitter Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
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Tussentijdse evaluatie

Cultuur
Concreet

Korte omschrijving instelling
Cultuur Concreet bevordert cultuur in de wijken en is de stichting achter o.a. de Cultuurscouts,
WijkUitBuro en Cultuurbuur. In veertien gebieden in Rotterdam zijn momenteel Cultuurscouts actief die
vraaggericht werken en buurtbewoners adviseren of begeleiden in het realiseren van hun (culturele)
initiatieven. De scouts leggen daartoe verbindingen tussen initiatiefnemers met kunstenaars, culturele
instellingen of andere partijen in de wijk. Cultuur Concreet voert in opdracht van de gemeente Rotterdam eveneens het programma Cultuurbuur uit, waarmee programma’s van de stedelijke instellingen
naar de wijk wordt gebracht. Cultuur Concreet beheert verder de website en de bijbehorende app van
het WijkUitBuro, waar het culturele aanbod op wijkniveau inzichtelijk gemaakt wordt; initiatiefnemers
kunnen hun programma daarop zelf onder de aandacht van het publiek brengen.

Vraagstelling tussentijdse evaluatie1
“Het college heeft besloten het advies van de RRKC om Cultuur Concreet voor twee jaar te subsidiëren
niet te volgen, maar heeft Cultuur Concreet voor vier jaar opgenomen in het Cultuurplan. Het college
heeft daarbij besloten Cultuur Concreet te betrekken bij een inventariserend onderzoek naar wijkgericht cultuuraanbod en na twee jaar te evalueren. Het inventariserend onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking met Cultuur Concreet, de resultaten worden gebruikt bij de totstandkoming van
het beleidskader Kunst en Cultuur in de gebieden.
Ik verzoek u in uw evaluatie aandacht te besteden aan de volgende thema’s uit uw advies: de voortgang van de samenwerking van de Cultuurscouts in gewesten, de mate van innovatie in de toekomstplannen van Cultuur Concreet en de strategie om te komen tot verdere professionalisering van Cultuur
Concreet.”

Kern tussentijdse evaluatie
Dat Cultuur Concreet een belangrijke rol vervult in het ontwikkelen van cultuur op wijkniveau en in
spreiding van kunst en cultuur over de gebieden van Rotterdam, is voor de Raad evident. De
Cultuurscouts zijn van waarde voor het ondersteunen van culturele wijkinitiatieven, Het programma
Cultuurbuur en WijkUitBuro dragen bij aan het bereik en de zichtbaarheid van kunst en cultuur op
stedelijk- en wijkniveau.
Naast de hands-on activiteiten die de scouts uitvoeren met lokale initiatiefnemers, adviseren zij de
gebiedscommissies of wijkraden om bij te dragen aan duurzame sociale effecten in de wijken. In het
huidige Cultuurplan werken Cultuurscouts samen in een aantal ‘gewesten’; per gewest (clustering
van gebieden) stellen de scouts acties op waar zij gezamenlijk aan werken aan de hand van gemeenschappelijke kenmerken of thema’s behorend bij de betreffende gebieden. Daardoor zijn er meer,
andere of betere verbindingen tussen partijen mogelijk. Ook leidt de samenwerking tot meer onderlinge kennisdeling tussen de scouts. De Raad vermoedt dat de netwerkbijeenkomsten van de scouts
aantrekkelijker worden door de thematische benadering. De Raad acht de samenwerking tussen de
scouts in de gewesten daarom kansrijk.
Het werk van de scouts bevindt zich steeds meer op een strategisch niveau; de scouts zitten vaker
aan tafel voor overleg met gemeentelijke gremia over gebiedsgerichte aanpak. Cultuur Concreet wil
zo bereiken dat lokale culturele initiatieven beter verankerd worden in de leefomgeving van bewoners.
In hoeverre die verschuiving in het werk van de scouts op termijn gunstig uitpakt, valt te bezien. Er zit
een spanningsveld tussen de ondersteuning van bottom-up initiatieven en de meerjarenplanning die

1) Bron: adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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uit het strategisch overleg vloeit. Cultuur Concreet zal erop moeten toezien dat de strategische
advieswerkzaamheden van de scouts niet leiden tot minder ondersteuning van culturele initiatieven in
de wijken; dat is de kern van het werk van de scouts.
Cultuur Concreet speelt momenteel een rol in de coördinatie van de lokale culturele programmering
in een aantal gebieden waar de lokale cultuurcentra verzelfstandigd zijn. Daarnaast verstevigt Cultuur
Concreet de inzet van het programma Cultuurbuur door actief culturele instellingen uit te nodigen deel
te nemen. Initiatiefnemers kunnen het marketinginstrument WijkUitBuro gebruiken om zelf activiteiten onder de aandacht van het publiek te brengen. Cultuur Concreet is naar de mening van de Raad
niet bijzonder innovatief, maar door een actieve rol als programmacoördinator in de gebieden aan te
nemen en door de introductie van het gebruikersplatform WijkUitBuro heeft Cultuur Concreet zich de
laatste jaren wel vernieuwd.
De Raad ziet dat Cultuur Concreet werk maakt van de verdere professionalisering van de organisatie
en de scouts; de koers van de organisatie wordt mede bepaald door een nader uit te voeren organisatiescan door een extern bureau. De nieuwe directeur die in de zomer het roer zal overnemen, zal zich
onder andere toeleggen op het aantrekken van meer externe financiering.

Evaluatiegesprek
Cultuurscouts
Het werkterrein van de Cultuurscouts is breder dan voorheen; de scouts werken niet alleen meer met
bewoners in de wijk, maar adviseren aan gebiedscommissies en leggen strategische verbindingen
met wijkgebonden en stedelijke partijen. De ambitie is als vanouds; door cultuur willen de scouts meer
impact in de leefomgeving realiseren en de culturele ontwikkeling en het aanbod in de wijken versterken. Het ‘product’ van de Cultuurscouts is kennis en kunde, het eigenaarschap van de culturele
projecten ligt bij de bewoners en wijkorganisaties. Het werk van de scouts verschuift langzaamaan van
ondersteuner van activiteiten in de wijk naar strategisch partner.
De grote vraag naar ondersteuning dwingt de Cultuurscouts keuzes te maken in welke initiatieven zij
voorrang geven. In hun jaarplannen formuleren zij welke thema’s zij leidend achten in die keuze. Die
thematische invalshoek leidt tot een meer strategische inzet van de scouts; zij bundelen hun kennis
in teams voor vier ‘gewesten’, die op basis van ligging, gemeenschappelijke kernmerken en thema’s
(jongeren, de Rotte) zijn ingedeeld. Voor de scouts heeft het voordelen om in deze gewesten te
werken, omdat zij kunnen aanhaken op de bestuurlijke en strategische agenda’s van rayonhoofden
(voorheen ‘gebiedsdirecteuren’). Maar ook voor initiatiefnemers, die een breder afzetgebied hebben,
en voor bewoners is dit een logische indeling; de ‘Cultuurmixers’ (voorheen ‘kunstborrels’), worden nu
rond een specifiek overkoepelend thema georganiseerd, zodat ze aantrekkelijker zijn voor meer
mensen. Deze inzet op strategische allianties is naar de mening van de Raad kansrijk, mede omdat
de gebiedscommissies aan bestuurlijke autoriteit hebben ingeboet. Er is minder geld en minder
zeggenschap; de verbinding met de centrale politiek is minder geworden.
Door invloed uit te oefenen op de agenda’s van rayonhoofden, winnen de scouts aan positie.
Lokale Culturele Programmering en Cultuurbuur
De verzelfstandiging van een aantal lokale cultuurcentra (lcc’s) heeft geleid tot een andere gebiedsgerichte benadering van de gemeente; niet langer is het lokale cultuurcentrum het uitgangspunt voor de
programmering, maar het bredere gebied. De lcc-budgetten zijn beschikbaar gekomen voor de lokale
culturele programmering in zes gebieden.
Cultuur Concreet heeft bij de gemeente aangegeven een rol te willen spelen in de programmering,
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maar niet in het beheer van de gebouwen of de financiën. De gemeente heeft Cultuur Concreet vervolgens de opdracht gegeven om voor zeven gebieden scenario’s te schrijven voor de lokale culturele
programmering uitgaande van de kenmerken van het gebied; welke podia er zijn en welke thema’s in
die gebieden relevant zijn. De scenario’s zijn ter beschikking gesteld voor een inventarisatie van de
gemeente naar het culturele wijkaanbod. In het beleidskader voor de gebieden zal de inventarisatie
een plek krijgen. Momenteel wordt (in 2018 en 2019) geëxperimenteerd in de gebieden met deze lokale culturele programmering: Cultuur Concreet speelt daarin een coördinerende rol en levert een aantal
uur voor een lokale programmeur voor drie van de zes gebieden - Charlois, Feijenoord en Prins Alexander. Het programma wordt vormgegeven mét bewoners, waardoor een andere dynamiek ontstaat;
er komt ander publiek. Cultuur Concreet is tot nu toe gelukkig met de andere aanpak.
De stedelijke podiuminstellingen brengen onder de naam Cultuurbuur hun programma naar de wijken.
Cultuur Concreet voert vanaf 2014 het programma Cultuurbuur uit. Cultuur Concreet heeft onlangs de
inzet op Cultuurbuur geïntensiveerd door uitbreiding van het aantal podia en van deelnemende instellingen. Cultuur Concreet benadert nu ook zelf kleinere culturele partijen voor deelname, niet alleen de
grote Cultuurplaninstellingen. Voor Cultuurbuur is een nieuwe projectleider aangetrokken. Overwogen
wordt of het project Musea in de Wijken terug moet keren.
Mate van innovatie in de toekomstplannen van Cultuur Concreet
De Raad heeft waardering voor de nieuwe activiteiten rond de lokale culturele programmering, maar
het betrekken van de buurt in de programmering is naar de mening van de Raad niet bijzonder innovatief te noemen. Wel ziet de Raad dat Cultuur Concreet zich wil vernieuwen door op de raakvlakken op
te zoeken van cultuur met andere, maatschappelijke terreinen. Zo is Cultuur Concreet initiatiefnemer
van het ‘platform cultuur en zorg&welzijn’, dat netwerkbijeenkomsten organiseert rond de rol van cultuur in de stedelijke aanbesteding voor zorg&welzijn. Bij het platform zijn circa 30 verschillende partijen aangesloten.
Cultuur Concreet ziet het WijkUitBuro als een vorm van innovatie; het eigenaarschap ligt bij de bewoners, iedereen heeft er toegang toe. De Raad beschouwt het WijkUitBuro als een geschikt middel om
op zeer lokaal niveau culturele activiteiten onder de aandacht van bewoners te brengen.
Organisatie en professionalisering
De Raad heeft de indruk dat Cultuur Concreet werk maakt van de professionalisering van haar organisatie. Binnenkort gaat een nieuwe directeur aan de slag bij Cultuur Concreet. De huidige directeur
heeft voor ‘meer continuïteit’ gezorgd. Nu is volgens het bestuur nieuwe energie nodig om de organisatie verder te helpen. De nieuwe directeur heeft een meer zakelijk profiel, omdat de projecten vragen
om andere financiering, naast de subsidie van de gemeente Rotterdam.
Binnenkort voert een externe organisatiedeskundige een organisatiescan uit, die ook met de
Cultuurscouts zal spreken en een advies zal uitbrengen aan het bestuur. Het advies dat daaruit volgt
vormt mede input voor de toekomst en voor de nieuwe aanvraag van Cultuur Concreet voor het
volgende Cultuurplan.
Cultuur Concreet lijkt scherper toe te zien op de werkzaamheden en de professionele groei van de
Cultuurscouts dan voorheen. Voor de scouts zijn onlangs functieprofielen opgesteld met competenties
en de scouts worden gestimuleerd om hun loopbaanbudget uit te geven aan trainingen. Er is (interne)
intervisie, er zijn evaluatiegesprekken over het werk van de scout met initiatiefnemers en bewoners.
Tot slot kan de gebiedscommissie reflecteren op de hoofdlijnen van de jaarplannen van de scout voor
het bewuste gebied.
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De RRKC onderstreept het belang van gebiedsgericht werken voor het realiseren van culturele initiatieven in de wijken en het bereiken van een breder publiek met kunst en cultuur. Cultuur Concreet past
zich aan de nieuwe situatie aan door het werk van de scouts meer strategisch te benaderen. Het is
voor de Raad nog niet zeker of dit ten koste zal gaan van hand-on activiteiten in de wijken. De Raad
ziet uit ernaar uit om op een later moment (het Cultuurplanadvies) het functioneren van de scouts, de
strategische component en de ondersteuning van bottom-up initiatieven in een breder verband plaatsen.
Ontwikkelingen in de wijken, de herpositionering van andere culturele instellingen ten aanzien van de
wijken en de profilering van (voormalige) lcc’s horen daarbij. Dat zal een belangrijk aandachtspunt zijn
voor het cultuurbeleid voor de toekomst.
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Tussentijdse evaluatie

De Nieuwe
Lichting

Korte omschrijving instelling
Stichting De Nieuwe Lichting organiseert festivals, evenementen en aanverwante activiteiten en
geeft daar (muzikaal) talent een podium. De kerntaak van De Nieuwe Lichting is het bevorderen van
het makersklimaat door speelplekken te creëren; de stichting organiseert onder andere festivals en
pop-upsessies in de Rotterdamse binnenstad. Daarmee draagt de stichting bij aan de verlevendiging
van de publieke ruimte in de stad en aan meer mogelijkheden voor lokaal en (inter)nationaal talent om
op te treden.

Vraagstelling tussentijdse evaluatie1
Het college heeft het advies van de RRKC om de Nieuwe Lichting op te nemen in het Cultuurplan gevolgd,
maar voor een lager bedrag dan geadviseerd. De redenen hiervoor waren tweeledig. Ten eerste de
constatering dat de financieringsmix zwak is en dat er meer publieksinkomsten mogelijk zijn. Daarnaast adviseerde uw raad dat De Nieuwe Lichting zich nog meer zou toeleggen op de meest zichtbare
festivals en de ontwikkeling van talent, omdat de organisatie op deze onderdelen de activiteiten van
andere aanbieders en de Popunie het meeste aanvult. Ik verzoek u dan ook op deze onderdelen in te
gaan in uw evaluatie.

Kern tussentijdse evaluatie
De RRKC heeft vertrouwen in de ontwikkeling die De Nieuwe Lichting doormaakt. De toetreding tot
het Cultuurplan heeft geleid tot meer stabiliteit in de organisatie, waardoor de stichting de komende
jaren verder kan professionaliseren. Daartoe is al een goed begin gemaakt; onlangs zijn een productieleider/sponsoring en een marketeer aangenomen.
Met betrekking tot de specifieke ontwikkelopgaven toont De Nieuwe Lichting naar de mening van de
Raad een goede ontwikkeling. De Nieuwe Lichting heeft enkele programmaonderdelen afgestoten
en geeft aan zich nu meer op de ‘kerntaak’ te concentreren; het bevorderen van het makersklimaat
door festivals, pop-upsessies en jamsessies te organiseren. Door lokaal talent daar te laten optreden
draagt de stichting bij aan talentontwikkeling van Rotterdamse (en andere) acts. Voor de meest zichtbare festivals zijn er bij De Nieuwe Lichting voldoende ideeën: zo behoort een nieuwe wintereditie van
het Eendracht Festival tot de ambities en ziet de organisatie A Festival Downtown als potentieel
‘wereldwijd toonaangevend’.
De Nieuwe Lichting experimenteert met ticketverkoop, waar eerdere edities van het Eendracht
Festival en A Festival Downtown geheel gratis waren. Met een grotere inzet op sponsoring wil de
organisatie meer inkomsten werven. Dat resulteert vooralsnog niet in een significante verbetering van
de financieringsmix, maar de Raad heeft wel vertrouwen in de inspanningen die De Nieuwe Lichting
momenteel verricht om in de toekomst tot meer eigen inkomsten te komen. De Raad deelt echter de
mening van de Nieuwe Lichting dat de aard van de programmering van onbekend lokaal talent de
mogelijkheden voor sponsorwerving en véél eigen inkomsten beperkt.

Evaluatiegesprek
De Nieuwe Lichting is ontstaan vanuit de behoefte van lokale makers aan meer speelplekken in
Rotterdam. De initiatiefnemer zag die behoefte en begon zelf met het organiseren van optredens en
festivals de Rotterdamse binnenstad. De Nieuwe Lichting werd al snel door andere organisaties zoals
Popunie en Music Matters gevonden om mee samen te werken.
1) Bron: adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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Artistiek gezien zijn de events van De Nieuwe Lichting er voor een breed palet aan muziekgenres;
gitaarmuziek, ‘urban’, elektronische muziek. De stichting richt zich op scenes van makers en hun achterban en biedt hen speelplekken door verschillende festivals te organiseren in de Rotterdamse
binnenstad, jaarlijkse evenementen in het Wijkpark en pop-upsessies. Programma’s als A Festival
Downtown en het Eendracht Festival (dat dit jaar zijn negenede editie viert) kenmerken zich onder
meer door de grote hoeveelheid locaties (concertzalen, pleinen en cafés). Naast de festivals en
pop-upsessies, organiseert De Nieuwe Lichting tal van andere programma’s, jamsessies, de
maandelijkse Homegrown avond in BIRD, et cetera.
Op het gebied van talentontwikkeling onderscheidt de Nieuwe Lichting zich door de focus op speelplekken. Er zijn raakvlakken met organisaties als de Popunie, maar De Nieuwe Lichting biedt geen
leertrajecten aan of workshops voor artiesten ter voorbereiding op de verdere carrière. Talent moet
vooral optreden en daar biedt De Nieuwe Lichting verschillende mogelijkheden toe.
Ambities voor de toekomst heeft de stichting zeker, met name voor A Festival Downtown. Dat moet
over een aantal jaar wereldwijd toonaangevend zijn. Een singer-songwriterevent met makers van
nationaal niveau staat op de planning. De Nieuwe Lichting overweegt verder om in de toekomst twee
maal per jaar het Eendracht Festival te organiseren; naast de reguliere editie in de zomer ook een
wintereditie. Veel acts willen zich in de winter in de kijker spelen voor het zomerseizoen, maar in de
winter zijn er nauwelijks plekken om op te treden.
Financiën en organisatorische ontwikkelingen
De Nieuwe Lichting is nieuw in het Cultuurplan. Tot 2017 maakt de stichting gebruik van de projectsubsidies van de gemeente Rotterdam en ontving zij bijdragen van Bureau Binnenstad en Rotterdam
Festivals. Met de Cultuurplansubsidie is er meer financiële zekerheid gekomen. In het seizoen 20172018 werden twee nieuwe krachten aangetrokken, voor productionele zaken & sponsoring en voor de
marketing. Dat geeft de directie meer ruimte om zich op de kerntaken van de organisatie te concentreren.
De financiering uit het Cultuurplan heeft ook een nadeel; het is niet langer mogelijk financiering van
Rotterdam Festivals te verwerven of van Bureau Binnenstad. De Nieuwe Lichting heeft 85% van het
gevraagde subsidiebedrag gekregen, waardoor De Nieuwe Lichting feitelijk nu minder externe financiering ontvangt dan voorheen. Toch is de stichting in staat haar belangrijkste events te blijven organiseren. Die financiële ruimte is er, omdat de publieksinkomsten van voorgaande jaren uit voorzichtigheid te laag werden ingeschat. De festivals zijn nog steeds gratis toegankelijk, maar uit drankverkoop
worden meer inkomsten geworven dan ingeschat. De organisatie vraagt daarnaast een hogere bijdrage
van de deelnemende locatiepartners. Zij betalen een vast bedrag voor de huur van apparatuur voor de
liveacts en een afdracht van de drankomzet. Er is tevens voor gekozen minder programma’s te
organiseren, 85% van de aangekondigde events; naar rato van de verlaging van de Cultuurplansubsidie.
Ten aanzien van de financieringsmix is in deze Cultuurplanperiode voor het eerst kaartverkoop geïntroduceerd bij onderdelen van ‘Downtown’ in locaties WORM en Club Vibes. Dat heeft de nodige
inkomsten opgeleverd. Onlangs is een sponsordeal met muziekwinkel Key Music tot stand gekomen
die bijdraagt aan een betere financiële positie. De inzet van nieuw personeel heeft daaraan
bijgedragen.
De directeur van De Nieuwe Lichting is verantwoordelijk voor zowel de zakelijke als de artistieke leiding. Hij wordt ondersteund door een managementassistent; samen vormen zij het directieteam. De
directeur is eigenaar van een onderneming (On Track Agency), een boekingskantoor voor lokale act
De Likt. De directeur zegt voor een goede scheiding te zorgen tussen inkomsten uit het boekingskantoor en inkomsten voor de stichting. Het komt wel voor dat een act van het boekingskantoor op een
festival van de stichting geprogrammeerd wordt; in dat geval ontvangt de directie geen boeking fee.
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De stichting huurt kantoorruimte bij de SKAR en verhuurt de ruimte aan de Delftsestraat nu aan
verschillende andere organisaties en makers uit de scene. De doelstelling is niet om winst te maken,
maar om als Nieuwe Lichting kostenvrij te huren. Daarmee ontstaat een cultureel verzamelgebouw dat
een belangrijk middel kan zijn voor talentontwikkeling; het versterken van netwerken en het bevorderen
van cultureel ondernemerschap.
Publiek en stakeholders
In de Cultuurplanaanvraag is een omschrijving van de publieksgroepen opgenomen. De programma’s
van De Nieuwe Lichting richten zich op scenes van makers en publiek.
Voor Cultuurplaninstellingen publieksonderzoek een verplicht onderdeel. De Nieuwe Lichting steekproeven voert daarom uit onder het publiek, al is dat niet eenvoudig; het festivalpubliek zit niet erg op
publieksonderzoek op te wachten. De aard van de evenementen en de omvang van de organisatie
beperken de mogelijkheden voor publieksonderzoek.
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Tussentijdse evaluatie

Digital
Playground

Korte omschrijving instelling
Stichting Digital Playground (DP) is een culturele instelling voor media-educatie voor jongeren in de
leeftijd van 12 tot 19 jaar. Digital Playground stelt zich ten doel jongeren kritisch te leren omgaan met
media. Dit doet Digital Playground door het ontwikkelen en aanbieden van educatieve tools, methodes,
projecten en diensten. De activiteiten richten zich op scholen (leerlingen uit het VO en MBO) enerzijds
en op de (buitenschoolse) vrijetijdsmarkt anderzijds.

Vraagstelling tussentijdse evaluatie1
De aanleiding om Digital Playground tussentijds te evalueren waren de ambities van Digital Playground op een aantal onderdelen: de samenwerking met de SKVR, het opzetten van een Mediamakerspace en de (daarmee samenhangende) innovatieplannen. Digital Playground vroeg voor de
periode 2017-2020 extra subsidie aan voor het opzetten van de Mediamakerspace en innovatie – er
is echter besloten de subsidie aan Digital Playground op het niveau van de periode 2013-2016 te
handhaven. Om die reden is de Mediamakerspace niet opgezet in de vorm die Digital Playground voor
ogen had ten tijde van de aanvraag. Daarmee is ook de reden om verdergaand met de SKVR samen
te werken niet meer aan de orde op de manier die in de aanvraag werd beschreven – er wordt wel
incidenteel samengewerkt, maar van het overdragen van lopende workshops naar de SKVR, zodat er
voor Digital Playground meer tijd overblijft voor het ontwikkelen van nieuw aanbod in de Mediamakerspace, is geen sprake. Wel wordt er op projectbasis en met incidentele middelen ruimte geschapen
voor experiment en innovatie. Ik vraag u te beoordelen in hoeverre experiment en innovatie een plek
hebben binnen de organisatie van Digital Playground en hoe het ontwikkelen van nieuw aanbod, zij
het in beperktere mate dan voorgesteld in de cultuurplanaanvraag, gestalte krijgt.

Kern tussentijdse evaluatie
In het evaluatiegesprek met Digital Playground is vernieuwing op verschillende wijzen aan de orde
gekomen: vernieuwing van de strategie gericht op klanten en doelgroepen, en vernieuwing, experiment
en innovatie van het aanbod, zowel voor de scholen als de vrijetijdsmarkt.
Digital Playground werkt met toepassingen uit de mediatechnologie, waar de ontwikkelingen elkaar snel
opvolgen. Digital Playground ontwikkelt zelf geen toepassingen of software, maar gebruikt die voor het
workshopaanbod. Daarmee wordt het ‘product’, de workshops, telkens vernieuwd. Vernieuwing en experiment zijn niet zozeer het uitgangspunt, de software en techniek moeten vooral goed functioneren.
Binnen het aanbod zoekt Digital Playground naar een balans tussen nieuwe workshops en succesvolle
een beproefde workshops waar vanuit het onderwijs veel vraag naar is.
De afgelopen jaren verkeerde Digital Playground in financieel zwaar weer, maar heeft het lek boven en
kijkt voorzichtig weer voorruit. De organisatie verdient daarvoor een compliment. Wel hebben de bezuinigingen veel energie gekost. Digital Playground heeft een onderscheidend product en goede mensen
in huis, maar draait momenteel wat routineus, geholpen door een berg aan ervaring. De organisatie mag
meer uitgedaagd worden en kan volgens de Raad energie putten door systematisch na te denken over
een nieuwe strategie. Die zou zich met name moeten richten op plannen voor de buitenschoolse markt.
Daar liggen kansen om innovatief te zijn met nieuwe formats en onderwerpen en om nieuwe samenwerkingspartners (zoals het bedrijfsleven) te interesseren. En kansen om geld uit de markt te halen. Zo kan
Digital Playground de organisatie een nieuwe impuls geven en meer greep krijgen op het verdienmodel.
Nu hernieuwde energie vinden kan de organisatie nog meer toekomstbestendig maken.
1) Bron: adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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Evaluatiegesprek
Organisatorische ontwikkelingen
Digital Playground is een van de vele organisaties die hard getroffen zijn door de bezuinigingen op
cultuur. Het heeft veel energie gekost om daar bovenop te komen. De landelijke subsidie werd stopgezet. De subsidie maakte destijds ongeveer de helft van de begroting uit. Met frictiegelden van het
ministerie van OCW heeft Digital Playground een deel van het tekort kunnen opvullen. Het personeelsbestand is noodgedwongen van 9 naar 5 personeelsleden gegaan.
Dat heeft zijn weerslag gehad op de organisatie; Digital Playground heeft in 2014 en 2015 verlies geleden. Met projectsubsidies van Fonds 21 en het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft DP de afgelopen
twee jaar kunnen overbruggen. Er is toen veel op de schouders van de directie en de achtergebleven
organisatie komen te liggen.
Er wordt inmiddels weer vooruit gekeken; er zijn eigen inkomsten van 20 -30%, de begroting is op
orde. Er zijn naar zeggen van de directie geen leningen en geen schulden meer. De organisatie heeft
de oude kantoorruimte ingeruild voor kantoor in de workshopsruimte aan de Schilderstraat, de oude
kantoorruimte wordt onderverhuurd. Na een aantal moeilijke jaren, gaat het nu weer beter met Digital
Playground, al lijkt de organisatie nog op routine te draaien.
Positie in het Rotterdamse onderwijsveld
Digital Playground richt zich met het workshopmateriaal voor scholen op het voortgezet onderwijs
en is de enige aanbieder die gericht is op dit type media-educatie in Rotterdam en in Nederland. In
Rotterdam kan Digital Playground een aantal scholen tot haar vaste klanten rekenen, zij nemen circa
70% van het aanbod af. Daar vallen de scholen van het Cultuurtraject ook onder. De overige 30% zijn
wisselende klanten.
Scholen zoeken een samenwerkingspartner voor cultuureducatie, niet specifiek voor media-educatie;
dat is nog geen eis in het onderwijs. In de toekomst zal mediawijsheid wel in het curriculum worden
opgenomen. In den lande manifesteert Digital Playground zich slechts incidenteel, zoals bij Night of
the Nerds in Eindhoven. Er zijn wel goede contacten met een aantal landelijke fondsen. Maar met de
beperkte bezetting van Digital Playground zijn meer activiteiten en zichtbaarheid in het landelijke veld
momenteel niet realistisch. Op termijn acht de Raad de stap naar een betere landelijke positionering
voor Digital Playground kansrijk.
Vernieuwend aanbod
Digital Playground ontwikkelt zelf geen toepassingen of software, maar past het gebruik ervan toe in
het workshopaanbod. Elk jaar ontwikkelt Digital Playground weer nieuwe workshops, maar de scholen
vragen gericht naar een aantal bestaande succesvolle workshops. Niet elke school heeft direct interesse in workshops met de nieuwste software. Een voorbeeld is gamedesign; dat zou voor veel scholen vernieuwend aanbod zijn, maar Digital Playground bemerkt dat scholen twijfelen om die workshop
in te kopen. Digital Playground probeert wel om dit type workshop meer te verkopen.
Digital Playground voldoet in alle gevallen aan de vraag van de scholen, maar zoekt telkens naar een
goede balans tussen de beproefde workshops en vernieuwing van het aanbod.
De echte vernieuwing komt van de toepassing van nieuwe technieken, daar is Digital Playground
afhankelijk van derden. Digital Playground heeft bovendien niet als uitgangspunt om telkens met de allernieuwste applicaties te werken; de software of apparatuur moet in de eerste plaats goed functioneren. Bij het ontwikkelen van nieuw aanbod voor scholen vindt Digital Playground het belangrijk om een
aantal vaste principes te hanteren, zoals de duur van de workshop, jongeren moeten zelf iets maken
en een specifieke mediatechnologie moet centraal staan. De workshops moeten ook passen bij het
niveau van de leerlingen. Scholen of instellingen stellen soms een open vraag, dan levert Digital Play14 | rrkc | Tussentijdse evaluaties

ground maatwerk. Zo werden er bijvoorbeeld op verzoek van het Kenniscentrum voor Cultuureducatie
Rotterdam (KCR) aftermovies gemaakt door leerlingen op drie verschillende scholen voor het Wired
Festival van KCR.
Meer kansen om vernieuwend aanbod te ontwikkelen liggen in de buitenschoolse vrijetijdsmarkt. Daar
ziet de Raad wel kansen om te experimenteren met nieuwe formats en onderwerpen. Digital Playground
heeft voor extra activiteiten meer Cultuurplansubsidie aangevraagd, gericht op vernieuwend aanbod
voor de buitenschoolse markt. Die extra middelen zijn niet toegekend, maar door de verbeterde financiële balans heeft Digital Playground toch programma ontwikkeld. Het resultaat is een 2D game design
workshop, die in samenwerking met een docent van het HRO ontwikkeld is. Digital Playground heeft
onlangs ‘Kniphit’ toegevoegd aan het aanbod, een installatie met beamer, webcam en muziek. Daarvoor
is een aantal bedrijven benaderd om over mee te denken in competitieverband. De winnaar heeft het
project ontwikkeld. De buitenschoolse projecten zijn succesvol; de workshops in de vakantieperiodes
lopen heel goed. Er worden meer dan 300 kinderen mee bereikt. Dat levert de organisatie nieuwe energie
op. Digital Playground is er nog niet aan toegekomen om bijvoorbeeld programmeren (coderen) te incorporeren in de workshops. Met virtual reality wordt wel geëxperimenteerd. Innovatie kan in het geval van
Digital Playground leiden tot andere partners en andere verdienmodellen.
Samenwerking met partners
Digital Playground noemt het KCR en de SKVR als belangrijke partners. Het KCR fungeerde eerst als
tussenpartij voor boekingen in het kader van het Cultuurtraject, maar heeft nu een systeem geïntroduceerd waarmee de scholen zelf kunnen boeken, Planned Culture. Digital Playground neemt deel
aan de pilotgroep die onderzoekt of het systeem werkt. De SKVR was een belangrijke partner in de
Cultuurplanaanvraag voor de beoogde samenwerking t.b.v. de Mediamakerspace. De SKVR heeft zelf
geen medialab, waardoor de samenwerking voor de afdeling fotografie & media van de SKVR ook
interessant was. Digital Playground zou kunnen profiteren van de inzet van de marketingafdeling van
de SKVR. Door het niet honoreren van de extra subsidie en ontwikkelingen bij de SKVR ligt de
samenwerking momenteel stil.
Verder werkt Digital Playground samen met culturele partners in de omgeving van workshopsruimte,
zoals de Kunsthal en Maritiem Museum Rotterdam. Leerlingen bezoeken dan die locaties voor de
uitvoer van opdrachten in het kader van een workshop.
Strategie
De Raad ziet bij Digital Playground veel potentie. Voor de educatiemarkt (scholen) ontwikkelt Digital
Playground prima aanbod. Voor de vrijetijdsmarkt heeft Digital Playground veel meer mogelijkheden
om te innoveren en om andere partners aan zich te binden. Meer samenwerking met bedrijven uit de
creatieve industrie en haven-gerelateerde bedrijven ligt voor de hand. Bovendien zijn dergelijke
samenwerkingsverbanden kansrijk voor het herijken van het verdienmodel.
Digital Playground geeft zelf aan dat de eigen medewerkers energie krijgen van andersoortige werkzaamheden en door de samenwerking met nieuwe partners voor nieuw aanbod. Een nieuwe oriëntatie
op samenwerkingspartners en het verdienmodel kan de organisatie een nieuwe impuls geven die het
nodig heeft.
Digital Playground heeft zelf de nodige ideeën voor meer samenwerking en een verruiming van haar
eigen horizon, maar heeft die nog niet geconcretiseerd. Door de financiële problemen van de afgelopen
jaren was er weinig ruimte om veel met strategie voor de toekomst bezig te zijn.
De Raad vindt het van belang dat Digital Playground de komende tijd wel aan de slag gaat met een
nieuwe strategie en uitwerkingsplan. Met een frisse blik van buiten op de organisatie en de aanpak van
Digital Playground kan de energie die al aanwezig is in de organisatie naar boven worden gehaald.
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Tussentijdse evaluatie

Hofplein
Rotterdam

Korte omschrijving instelling
Hofplein Rotterdam is een theaterinstelling gericht op het bevorderen en produceren van jeugdtheatervoorstellingen, het exploiteren van een jeugdtheaterschool, het aanbieden van theatereducatie
aan scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, en het ontwikkelen en uitvoeren van theateropleidingen voor het voortgezet onderwijs.

Vraagstelling tussentijdse evaluatie1
Het college heeft het advies van de RRKC om de subsidie aan Hofplein Rotterdam te verlagen overgenomen, maar op basis van een second opinion met een lager bedrag dan uw raad adviseerde.
Hofplein Rotterdam heeft zoals door uw raad geadviseerd vervolgens wijzigingen doorgevoerd in de
bedrijfsvoering maar tegelijkertijd ook de geplande koerswijziging versneld ingevoerd. Naar aanleiding
daarvan zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met het Hofplein Rotterdam. Ik verzoek u te
evalueren of de organisatie toekomstbestendig is in relatie tot de koerswijziging.

Kern tussentijdse evaluatie
De Raad heeft waardering voor de daadkracht waarmee Hofplein Rotterdam het nieuwe Cultuurplan
is ingegaan. In korte tijd heeft Hofplein de organisatie hervormd; het managementteam is vernieuwd,
de directie gehalveerd en er is nieuw personeel aangetrokken. Met minder budget en een afgeslankte
organisatie gaat Hofplein verder. De prestaties zijn in overleg met de gemeente naar beneden bijgesteld tot een realiseerbaar niveau.
De Raad heeft de indruk dat Hofplein na deze turbulente periode nieuwe energie gevonden heeft. Dat
komt tot uitdrukking in de ambitie om een groter bereik te realiseren onder kinderen in de Rotterdamse
wijken; die ontwikkeling zal de RRKC met belangstelling volgen. Ook komt er meer focus op de kerntaak (jeugdtheater) en op de artistieke inslag; de invloed van de nieuwe artistiek leider is merkbaar.
Hofplein Rotterdam is van buiten bezien een complexe organisatie met veel verschillende activiteiten.
Het is nog wel een uitdaging voor Hofplein om beter uit te leggen en op te schrijven welke weg naar
de toekomst het gevonden heeft, hoe die weg leidt naar de doelen die de organisatie stelt, hoe de
organisatie werkt en welke rollen te onderscheiden zijn. De organisatie oogt fris en naar de mening
van de Raad in staat om vorm te geven aan de nieuwe ambities.
Naar de mening van de RRKC is Hofplein Rotterdam toekomstbestendig om haar koerswijziging te
kunnen volbrengen; de organisatie is hervormd, heeft nieuwe energie gevonden en het activiteitenniveau is aangepast aan de mogelijkheden.

Evaluatiegesprek
Cultuurplan 2017-2020
Na het verschijnen van het Cultuurplanadvies van de RRKC in juni 2016, heeft Hofplein met de gemeente Rotterdam lastige gesprekken gevoerd over de hoogte van de subsidie en de bedrijfsvoering.
De RRKC adviseerde een lager subsidieniveau dan gevraagd, en bij de uiteindelijke vaststelling van
de subsidie werd Hofplein geconfronteerd met een subsidiebedrag dat circa € 500.000 lager was dan
in de voorgaande Cultuurplanperiode.
De lagere subsidie heeft ertoe geleid dat Hofplein versneld een reorganisatie heeft doorgevoerd. De
directie is van vier naar twee leden gegaan en ook in het personeel en het managementteam is gesneden. Er werden nieuwe mensen aangenomen; met name de komst van een nieuwe artistiek leider
lijkt de organisatie nieuwe energie te geven. Het management team is naar eigen zeggen nu meer
1) Bron: adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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‘zelfsturend’ geworden. Voort zal Hofplein in de toekomst in veel mindere mate een beroep doen op
zzp-krachten.
Ook in de activiteiten heeft Hofplein moeten snijden. Met de gemeente Rotterdam zijn daarom nieuwe
prestatieafspraken gemaakt; er worden minder producties gemaakt (15 in plaats van 20), de workshops duren korter en er zijn minder contacturen per leerling. Hofplein heeft inmiddels afstand gedaan
van een aantal leslocaties in de regio, zoals die in Ridderkerk, Papendrecht, Vlaardingen, Breda en
Roosendaal.
Gelijktijdig met de organisatorische hervormingen, werd in het eerste Cultuurplanjaar de verbouwing
van het Hofpleintheater aan het Benthemplein afgerond; de foyer en lesruimtes werden verplaatst,
met als doel het pand een open karakter te geven. Hofplein heeft de ambitie de omliggende omgeving
veel meer bij het theater te betrekken, om een centrale plek te worden voor Rotterdam Noord. De
verbouwing en reorganisatie hebben samen nogal wat gevraagd van de organisatie. Toch beschouwt
Hofplein het als een periode die ook veel goeds heeft gebracht; er is lucht gekomen in het pand en in
de organisatie. Hofplein heeft veerkracht getoond en heeft nieuwe energie gevonden.
Koerswijziging en nieuwe ambities
Door de reorganisatie en krappere begroting heeft Hofplein opnieuw nagedacht waartoe het op
aarde is. Hofplein moet ‘terug naar de kern’, was de conclusie. De kern is het Hofpleintheater en de
jeugdtheaterschool, de kennis die over jeugdtheater aanwezig is in de organisatie en de artistieke
visie die uitgaat van het centraal stellen van het kind.
Al jarenlang is Hofplein een soort koepelorganisatie met verschillende onderdelen:
• De Jeugdtheaterschool waar kinderen en jongeren lessen kunnen volgen op verschillende
vestigingen binnen en buiten Rotterdam;
• Het Hofpleintheater aan het Benthemplein met eigen voorstellingen van de Jeugdtheaterschool en
externe programmering;
• De opleidingen voor mbo, mavo en havo/vwo gericht op de (theater)beroepspraktijk in
samenwerking met Albeda en LMC;
• De educatie-poot met aanbod van workshops, lessen en voorstellingen voor scholen in het primair,
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs met langlopende leerlijnen.
Alleen op papier lijken deze onderdelen strikt gescheiden, want tussen die onderdelen is er wel
synergie. Met name de verbintenis met de opleidingen bouwt bruggen, voor de studenten is de Theaterschool een hele boeiende omgeving. Er worden allerlei kruisverbanden gelegd; zo worden de meespeelvoorstellingen voor de educatie-poot gemaakt en gespeeld door theatermakers en alumni van de
Mbo-theaterschool. Die koepelconstructie is zo gegroeid, omdat partijen in de stad gebruik wensten te
maken van de expertise en bevlogenheid van de mensen in dienst bij Hofplein. Zo is op enig moment
de Mbo-theaterschool opgericht in samenwerking met Albeda, met aan het hoofd een manager gelieerd aan Hofplein. Inmiddels werken bij de samenwerkingspartners zelf ook mensen die net zo
bevlogen zijn op het gebied van theater. Daardoor kunnen sommige onderdelen nu draaien zonder
organisatorisch aan Hofplein gelieerd te zijn. Hofplein kan zich nu terugtrekken uit een aantal onderdelen, met name uit de onderwijstak. Dat wil niet zeggen dat Hofplein geen relatie met de scholen
aangaat, maar dat de dienstverlening aan de samenwerkingspartners verandert. Medewerkers van
Hofplein moeten soms verschillende rollen aannemen, van art director tot docent, consultant en
uitvoerder. Zij moeten in die complexiteit kunnen werken. Hofplein zoekt daarom nu al andersoortig
personeel dat kan werken vanuit een soort natuurlijk ondernemerschap.
Hofplein zoekt dus naar meer focus en wil voortaan vooral een kunstenhuis zijn. Het kind en daarmee
ook de artistieke visie komen meer centraal te staan. Zo worden de schoolvoorstellingen nu veel meer
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in dialoog met de scholen en de leerlingen samengesteld en wordt een artistiek resultaat nagestreefd.
Eerder werd het educatieprogramma meer eigenstandig door medewerkers van Hofplein ontwikkeld
en werden de voorstellingen aan scholen verkocht. Ook wordt meer focus gezocht door afstand te
doen van een aantal leslocaties in de regio en daarbuiten, en worden programma’s als de Nationale
Jongeren Herdenking heroverwogen; daardoor ontstaat meer ruimte. Het nadenken over meer focus
heeft ertoe geleid dat Hofplein een bredere blik op de stad heeft ontwikkeld. Niet alleen moet het
Hofpleintheater in Noord gaan fungeren als centrale plek in de wijk, élk kind in Rotterdam moet de
mogelijkheid krijgen om creatief bezig te zijn. Hofplein wil zich daarom sterker maken om vanuit de
Jeugdtheaterschool een breder bereik te realiseren van Rotterdamse kinderen. Hofplein wil meer kinderen bereiken ‘die anders niet bereikt worden en gaat daarom ‘de wijken in’. In West, Noord en Zuid
wil Hofplein kinderen in aanraking brengen met de Jeugdtheaterschool. Via de huizen in de wijk wil
Hofplein met hen in contact komen.
De ambities zijn groot; op termijn moet circa 20% van de kinderen die zich inschrijven voor de
Jeugdtheaterschool op deze andere manier geworven worden. De aanbodstructuur van Hofplein zal
daarom moeten veranderen; voorheen was het alleen mogelijk om in te schrijven voor een lespakket
voor 25 weken, maar nu zijn er veel meer mogelijkheden; het aanbod moet meer op maat. Hofplein
geeft zichzelf nog een jaar om de nieuwe ideeën nader uit te werken. Voor Hofplein is het duidelijk dat
de nieuwe opzet, waarin Hofplein zich meer zal manifesteren in de wijken, leidt tot een ander
businessmodel.
De komende tijd wil Hofplein zelf al investeren in de marketing en de ICT om de ambities waar te
maken. De middelen om de beoogde omslag te kunnen maken zijn volgens Hofplein krap, al biedt het
afstoten van de leslocaties in Breda en Roosendaal enige ruimte.
Omgeving en partners
Door in de wijken te gaan werken, moet Hofplein op zoek naar logische samenwerkingspartners. In
eerste instantie zijn dat de scholen. Humanitas is een logische maatschappelijke partij; zij zitten in de
huizen van de wijk. Met hen deelt Hofplein de opdracht om deze specifieke kinderen te bereiken. Er
is nog geen samenwerkingsverband met de Cultuurscouts, die steeds meer gebiedsgericht werken
op verschillende locaties in Rotterdam. In de cultuursector heeft Hofplein tal van samenwerkingspartners. Zo neemt Hofplein deel aan het netwerk van culturele instellingen voor cultuureducatie en
talentontwikkeling, dat wordt getrokken door het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR).
Verder deelt Hofplein met MAAS een aantal waarden als het gaat om jeugdtheater en is de SKVR een
belangrijke partner.
Verder noemt Hofplein het Albeda College en Stichting LMC als belangrijke partners voor de connectie
met het onderwijsveld. Het LMC overweegt om een college voor de kunsten te beginnen; Hofplein zou
daar draag een bijdrage aan (blijven) leveren. JINC deelt eenzelfde filosofie als Hofplein door te denken vanuit het kind. Op internationaal niveau heeft Hofplein de ambitie om actiever deel te nemen aan
Assitej, de wereldwijde koepel voor jeugdtheater en netwerk van soortgelijke organisaties. Geen van
de Rotterdamse partners deelt die plannen, al kan Hofplein wel optrekken met jeugdtheater de
Krakeling in Amsterdam.
Hofplein heeft nu een solide basis van bedrijven die willen ondersteunen. Sommige bedrijven willen
alleen in partnerships investeren, maar met name voor activiteiten op Zuid willen bedrijven ook financiële steun bieden. Hofplein heeft ook een financiële bijdrage ontvangen voor de verbouwingskosten.
Het Jeugdcultuurfonds Rotterdam en Stichting Droom & Daad zijn andere partners. Ook is het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid een partner nu cultuur is toegevoegd aan het programma.
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Hoe de kern van Hofplein zich precies zal verhouden tot de nevenactiviteiten, wordt uit het gesprek
echter niet geheel duidelijk. Dat is deels omdat de plannen nog niet uitgekristalliseerd zijn, maar ook
blijkt het helder overbrengen van de wijze waarop de organisatie vormgegeven zal worden nog een
uitdaging. De RRKC acht het raadzaam ook daar werk van te maken, met het oog op de
communicatie naar buiten met de vaste stakeholders en samenwerkingspartners van Hofplein. De
RRKC proeft in het evaluatiegesprek veel enthousiasme voor de nieuwe ideeën van Hofplein en de
zoektocht naar meer focus. De Raad vindt de ambitie om meer kinderen uit de wijken te bereiken
overtuigend verteld.
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Tussentijdse evaluatie

Jazzpodium
Rotterdam

Korte omschrijving instelling
Stichting Jazzpodium Rotterdam programmeert concerten en evenementen (jazz en aanverwante
stromingen als hiphop, soul, rhythm and blues, funk, elektronica en pop) in BIRD.
BIRD is podiumlocatie, restaurant en café onder één BV.

Vraagstelling tussentijdse evaluatie1
Het college heeft het advies van de RRKC om het subsidie te verhogen t.b.v. extra activiteiten niet
overgenomen. Het college heeft het advies om na twee jaar de financiële situatie te evalueren wel
overgenomen. Transparantie van de geldstromen tussen de stichting en de BV moet hierin centraal
staan.

Kern tussentijdse evaluatie
Door slechte ervaringen uit het verleden met andere podia met een BV-stichting constructie, wordt
vaak (al dan niet terecht) naar de belangen van de BV gekeken bij dergelijke constructies. De vrees
bestaat dat subsidiegeld op onrechtmatige wijze ten goede komt aan de BV. Voor de subsidiënt zijn de
geldstromen dan niet transparant, want meestal zijn alleen de jaarcijfers van de stichting inzichtelijk,
niet die van de BV.
Ook in het geval van BIRD is de BV niet verplicht de cijfers te overleggen. In het evaluatiegesprek met
de RRKC hebben de stichting en de BV wel inzicht en openheid geboden in de onderlinge financiële
stromen. Het gesprek heeft geen aanleiding gegeven om aan te nemen dat de geldstromen tussen
Stichting Jazzpodium Rotterdam en BIRD BV verkeerd zouden lopen. Het gaat goed bij de BV en ook
de stichting heeft een succesvol jaar achter de rug. Beide entiteiten versterken elkaar. Voor zover de
RRKC die kan inschatten is de financiële verhouding tussen de BV en de stichting op orde. De stichting betaalt huur en ‘locatiekosten’ aan de BV voor het gebruik van de zaal voor concerten, maar krijgt
het huurbedrag en ongeveer de helft van de locatiekosten weer vergoed.
De BV en de stichting hebben kunnen aantonen dat een goede samenwerking in het belang is van
zowel stichting als BV; de stichting kan voor een redelijke vergoeding de zaal programmeren en de BV
profiteert van de uitstraling en buzz rond de programmeerkwaliteiten van de stichting.

Evaluatiegesprek
Artistiek programma en publiek
BIRD maakt steeds meer naam in Rotterdam en daarbuiten. Dat is volgens stichting Jazzpodium Rotterdam te danken aan de meer algemene smaakverschuiving die in Rotterdam en daarbuiten plaatsvindt naar hiphop en soulmuziek. Boekers bieden deze stijlen steeds meer aan en dat past goed bij de
programmakeuze van de stichting. Het programma beslaat een breed spectrum tussen jazz, hiphop,
funk en aanverwante stijlen. Daar is voldoende publiek voor; er zijn steeds meer uitverkochte shows in
BIRD en er staan vaker grotere acts op het podium.
Jazzpodium Rotterdam ontvangt in de huidige Cultuurplanperiode een lagere subsidie dan aangevraagd. Dat heeft geleid tot een minder omvangrijk programma dan destijds aangekondigd (190
activiteiten); geschrapt zijn onder andere de programma’s Summer Stage en LAB. In totaal organiseert
Jazzpodium Rotterdam nu 116 activiteiten per jaar. Daaronder vallen verschillende programma’s,
waaronder bijvoorbeeld Homegrown. Daar krijgt talent een kans op het podium; jaarlijks vinden circa
1) Bron: adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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30 Homegrown-avonden plaats in samenwerking met onder andere Music Matters, De Nieuwe
Lichting, de Popunie en Roots & Routes.
Jazzpodium Rotterdam maakt verder onderdeel uit van het samenwerkingsverband voor concerten in
Rotterdam. Jazzpodium Rotterdam werkt met o.a. Rotown en LantarenVenster samen om artiesten
die door boekers worden aangeboden op de verschillende podia in de stad te programmeren.
Afhankelijk van de artiesten, wordt een geschikte venue gekozen. Telkens wordt een goede match
gezocht. LantarenVenster heeft capaciteit van circa 500 bezoekers (staanplaatsen), terwijl locatie
BIRD maximaal 350 personen kan huisvesten. Grotere artiesten vinden bij de Maassilo, Annabel, de
Doelen of de Schouwburg een podium. De podia die deelnemen aan dit programmamodel delen het
risico. De Doelen en de Schouwburg staan daarbij voor het grote deel garant.
Via ticketsysteem Stager komt BIRD veel over haar publiek te weten. Een opvallend groot deel van
het publiek dat BIRD bezoekt komt niet uit de regio Rotterdam; 44% komt uit de rest van het land.
BIRD neemt deel aan het publieksonderzoek van Rotterdam Festivals. Daaruit blijkt dat BIRD een
jonge doelgroep bedient die normaliter meer per toeval met kunst en cultuur in aanraking komt (de
zgn. Kleurrijke Knokkers en Digitale Kijkers in het segmentatiemodel MOSAIC).
Verhouding stichting en podium
De organisatorische en financiële afspraken zijn opgenomen in een jaarlijks te bekrachtigen samenwerkingsovereenkomst tussen BV en stichting. Podium BIRD biedt stichting Jazzpodium Rotterdam de
ruimte en de faciliteiten om concerten te organiseren. De BV rekent kosten voor de huur en
locatievoorzieningen en wil daarin kostendekkend opereren. Locatiekosten zijn kosten om de locatie
operationeel te maken, zoals de techniek, de portiers, het personeel en het gebruik van de garderobemedewerkers en het gereedmaken van de backstage. De BV brengt de huur- en locatiekosten wel in
rekening bij concerten, maar sponsort het volledige huurbedrag en een groot deel van de locatiekosten
aan de stichting. Daardoor kan de stichting voor een redelijk bedrag gebruik maken van de zaal.
Voor de BV is het interessant dat de naam van BIRD onder een breed concertpubliek bekend wordt en
dat concertbezoekers gebruik maken van de overige diensten van de BV, zoals het restaurant en het
café. Het businessmodel voor de concerten is voor de BV financieel echter niet bijzonder gunstig; bij
concerten wordt slechts een paar euro per bezoeker verdiend. Bij de eigen clubavonden van de BV is
dat bedrag veel hoger. Als er concerten zijn, kan er bovendien niets anders plaatsvinden op de locatie.
Vandaar dat geëxperimenteerd wordt met meer combinatie-avonden; dineren, concert bezoeken en club.
Voor de stichting is de winst bij succesvolle concerten niet hoog, maar een concert dat slecht bezocht
wordt betekent verhoudingsgewijs een groot verlies. De stichting streeft ernaar om break-even te
draaien bij de concerten. De band deelt in het percentage van de ticketverkoop na het behalen van ‘de
break’. Weliswaar is er subsidie om eventuele verliezen op te vangen, maar veel missers kan de
stichting zich niet veroorloven.
Maandelijks is er tussen podium BIRD en stichting Jazzpodium Rotterdam overleg over de cijfers, de
productie en het personeel. Circa 60 mensen zijn werkzaam voor BIRD, ongeveer 10 personen werken
voor de stichting. Elk jaar vindt een gezamenlijke evaluatie plaats, onder andere over de financiën.
De afgelopen jaren zijn de locatiekosten wat gestegen; met name door de gemaakte kosten voor een
betere backstage en de huur van de derde Hofboog. De kosten voor een betere backstage worden op
die manier samen gedragen, maar beide entiteiten hebben er dan ook profijt van. Zonder goede backstage zou boeker MOJO bepaalde artiesten niet kunnen aanbieden.
Financieel gaat het momenteel goed met zowel de BV als de stichting. 2016 werd nog afgesloten met
rode cijfers voor de stichting, door een teveel aan boekingen die niet goed uitpakten. 2017 was een
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beter jaar; circa 50% van de boekingen haalt nu het break-evenpoint. De laatste twee jaar wordt nog
scherper naar het programma gekeken. Samen met de marketingmedewerkers worden de risico’s nu
beter ingeschat. BIRD maakt gebruik van de subsidie voor kleinschalige en incidentele programmering
(SKIP) van het Fonds Podiumkunsten om bepaalde niet-rendabele concerten te declareren. Daarmee
worden de risico’s verkleind.
Via de BV worden sponsoren aangetrokken; drankmerken en horecapartners. Voor 2018 is een groot
fondsenplan uitgezet. Dat heeft het nodige opgeleverd aan extra inkomsten. Stichting Volkskracht en
ook andere stichtingen hebben een bijdrage geleverd.
De Raad heeft in het evaluatiegesprek inzicht gekregen in de gang van zaken bij BIRD en in de financiële en praktische verhouding tussen BV en stichting. Op basis van de informatie die in het gesprek
naar voren is gebracht concludeert de Raad dat er geen reden is om aan te nemen dat de stichting of
de BV momenteel grote financiële risico’s lopen die voortvloeien uit de samenwerking.
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Tussentijdse evaluatie

Rotown
Magic

Korte omschrijving instelling
Rotown Magic is de overkoepelende stichting voor de programma’s Duizel in het Park, Rotterdam Late
Night en Boek & Meester. De discipline letteren staat centraal in de programma’s.

Vraagstelling tussentijdse evaluatie1
Rotown Magic is een samenwerkingsorganisatie die voor het eerst in het Cultuurplan is opgenomen.
De activiteiten die onder de vlag van de stichting plaatsvinden bestaan al langer. Uw raad twijfelde niet
aan de kwaliteit, maar wel aan de hechtheid van de organisatie. Ik vraag u in uw evaluatie in te gaan
op de vorming en het functioneren van de organisatie.

Kern tussentijdse evaluatie
De RRKC beoordeelt de hechtheid van de organisatie als puur functioneel. Het doel van de stichting
is niet de continuering van de stichting, maar het ondersteunen van de activiteiten van een aantal makers. De makers achter Duizel, Rotterdam Late Night en Boek & Meester hebben aangetoond
kwalitatief goede producties te kunnen maken. Maar als een of meerdere makers uitvallen of een
ander pad kiezen, is het de vraag of de activiteiten worden gecontinueerd. De literaire visie die ten
grondslag ligt aan de activiteiten zou beter gedefinieerd moeten worden. De organisatie wordt nu met
name door de huidige voorzitter van het bestuur en medeoprichter van de stichting bij elkaar gehouden.
Juist het aantrekken van een nieuwe voorzitter is al enige tijd punt van aandacht vanuit het belang van
good governance. Het is nu noodzakelijk geworden om spoedig een nieuwe voorzitter te vinden,
omdat de termijn van de huidige ruim is overschreden. Dit is al langer bekend bij de organisatie, maar
tot op heden is - mede door toeval- nog geen vervanger gevonden. Het is naar de mening van de
Raad nu wel zaak om deze zoektocht tot een goed einde te brengen. Wat de organisatie naar de
mening van de RRKC nodig heeft, is meer zakelijk inzicht en een nieuwe inzet op het vertrekpunt van
de organisatie; de visie op literatuur.

Evaluatiegesprek
Stichting Rotown Magic is in 2002 opgericht om activiteiten te organiseren van een aantal talentvolle
makers en hiervoor financiering te organiseren. Destijds was de stichting gerelateerd aan Stichting
Passionate, maar inmiddels is sprake van een volledig eigenstandige organisatie. Rotown Magic
ontving in de periode 2009-2012 ook een Cultuurplansubsidie. Besloten werd voor de periode 20132016 geen nieuwe subsidieaanvraag in te dienen, omdat verwacht werd dat er onvoldoende middelen
waren. In die periode maakte Rotown Magic daarom gebruik van projectsubsidies van de dienst Kunst
en Cultuur en Rotterdam Festivals. Ook werd een beroep gedaan op particuliere fondsen. Voor de
Cultuurplanperiode 2017-2020 vroeg Rotown Magic weer aan. De RRKC adviseerde een bedrag van
€120.000, een lager bedrag dan aangevraagd. Met deze subsidie heeft de organisatie naar eigen
zeggen ‘iets meer lucht gekregen’.

1) Bron: adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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Organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen
Het uitgangspunt van de activiteiten en programma’s van Rotown Magic is de literatuur. Rotterdam
Late Night combineert debat en literatuur, Boek & Meester stelt een internationale schrijver centraal op het
podium en op festival Duizel in het Park worden verhalen van de stad met een literaire inslag verteld. Met
name Rotterdam Late Night en Duizel in het Park omschrijft Rotown Magic als programma’s met een
maatschappelijke component. Het thema duurzaamheid (watermanagement in relatie tot de bestendigheid van de stad) wordt onder de aandacht gebracht van het publiek van Duizel in het Park. Het
festival zet zich in voor meer sociale cohesie door met senioren uit de wijk een band op te bouwen en
hen bij het festival betrekken.
Voor de toekomst denkt Rotown Magic aan een project in Bospolder/Tussendijken in samenwerking met
Stichting Dakpark. Omdat er minder Cultuurplanbudget kwam dan gehoopt is dit project niet eerder van
de grond gekomen; nu is er wel onderzoeksgeld van Ministerie van Economische zaken gekomen.
Rotown Magic heeft zich ten doel gesteld om het professioneel personeel voor o.a. de productie en de
zakelijke leiding voortaan te gaan betalen. De producties groeien door en daarmee de werkdruk,
terwijl de subsidiebedragen gelijk blijven. Er zijn er geen andere professionaliseringbehoeften van
Rotown Magic. Daar is volgens Rotown Magic geen noodzaak toe, gezien de omvang van de stichting
en het feit dat de producten al een aantal jaren worden uitgevoerd.
De hechtheid van de organisatie is volgens Rotown Magic geborgd door de jarenlange ervaring van
de ‘producthoofden’ - de makers achter de programma’s - en door het recentelijk aantrekken van extra
zakelijke ondersteuning voor Duizel in het Park. Om de verbondenheid van de organisatie te bevorderen, zijn de producthoofden bij de bestuursvergaderingen aanwezig.
Zoals de stichting tot nu toe is georganiseerd, is die ten dienste van de ondersteuning van de activiteiten van de makers, en niet van de bestendiging van de stichting. Dat is vanuit het perspectief van de
makers wel te begrijpen, maar voor de langere termijn acht de Raad deze organisatieopzet instabiel.
Met name op het inhoudelijke en bindende element, de literatuur, ontbreekt het nog aan een langetermijnvisie. Dat houdt in dat bij uitval van de makers de activiteiten niet geborgd zijn. De Raad zou
dan ook graag zien dat Rotown Magic werk maakt van het formuleren van een langetermijnvisie.
Bij Rotown Magic is bekend dat de zittingstermijn van de huidige voorzitter van het bestuur verstreken
is. Een geschikte kandidaat voor de opvolging heeft zich onlangs teruggetrokken. Het invullen van de
functie van voorzitter/zakelijk leider komt in de praktijk neer op 0.2 fte. Het is volgens Rotown Magic
moeilijk om een voorzitter te vinden die bereid is die dubbelfunctie uit te voeren. In termen van good
governance is het echter noodzakelijk dat op korte termijn een nieuwe bestuursvoorzitter wordt
aangesteld.
Publiek en stakeholders
Rotterdam Late Night trekt per editie een publiek van circa 100 liefhebbers van debat of literatuur.
Boek & Meester trekt eenzelfde aantal volgers, al kan een grote naam in de literatuur ook voor beduidend meer publiek zorgen. De circa 10.000 bezoekers aan het festival Duizel in het Park zijn volgens
de organisatie ‘heel lokaal’.
Rotown Magic voert net als andere Cultuurplaninstellingen publieksonderzoek uit. De kaartverkoop
van de verschillende programma’s loopt via ticketverkoopsysteem Stager. Van Stager ontvangt
Rotown Magic haar publieksgegevens. Tijdens Duizel in het Park wordt ook kwalitatief onderzoek
gedaan. Vrijwilligers noteren postcodes en huisnummers van de bezoekers. Door de vrijwilligers beter
te instrueren, zijn betere data mogelijk. Qua samenstelling valt op dat een kwart van het publiek van
Duizel deel uitmaakt van de ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’; ongeveer 22% van het publiek van
Duizel bestaat uit Kleurrijke Knokkers en Cultuurmijders. Mensen uit de wijk komen af op de naam van
het festival en door de kind vriendelijkheid. Het publiek van de andere producten is wel ‘zwaar cultureel’.
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Stakeholders zijn onder andere de collega-instellingen. De meeste samenwerkingsverbanden in het
culturele veld zijn gericht op productie, zoals WORM voor Rotterdam Late Night en bijvoorbeeld voor
Boek & Meester, dat op verschillende locaties plaatsvindt. Duizel werkt een aantal jaar samen met
Villa Zebra en sinds kort met Studio De Bakkerij.
Rotown Magic noemt onder andere Humanitas, Literair Productiehuis Wintertuin en Hoogheemraadschap als andere voorname partners. Zij worden betrokken bij het programma van Duizel in het Park.
Door de aandacht voor duurzaamheid en projecten met senioren hoopt Duizel in de toekomst meer
financiële partners aan te trekken. Rotown Magic heeft dan ook verwachtingen ten aanzien van (toekomstige) partnerschappen met gemeentelijke diensten en andere partijen, omdat via Duizel een
boodschap (ten aanzien van duurzaamheid) aan een publiek van circa 10.000 mensen kan worden
overgebracht. Dat idee spreekt aan en meer externe financiering is dan wellicht haalbaar. De RRKC
volgt de activiteiten van Duizel en de andere programma’s van Rotown Magic dan ook met interesse.
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Tussentijdse evaluatie

Stichting
Xclusiv

Korte omschrijving instelling
Stichting Xclusiv (voorheen Got Skills) is volgens haar statuten een organisatie voor het ontwikkelen
van talent en kwaliteitsbevordering van urban kunstvormen en beoefenaars; het verlenen van ondersteuning en begeleiding bij de professionalisering van de urban kunstbeoefenaars en
urban dansers. De organisatie beschouwt zichzelf in eerste instantie als een dansgezelschap dat
werkt aan producties. Verder geeft Xclusiv danslessen en workshops. Xclusiv ontvangt in de periode
2017-2020 voor het eerst een Cultuurplansubsidie van de gemeente Rotterdam.

Vraagstelling tussentijdse evaluatie1
Uw raad plaatste kanttekeningen bij de zakelijke en artistieke kwaliteit van de organisatie. Het college
was voornemens Xclusiv om deze reden niet op te nemen in het Cultuurplan. De gemeenteraad nam
een motie aan die het college in het kader van vernieuwing opdroeg Xclusiv alsnog op te nemen in het
Cultuurplan. Ik verzoek u te evalueren in hoeverre de organisatie zich artistiek en zakelijk ontwikkelt.

Kern tussentijdse evaluatie
Op basis van de stukken en het evaluatiegesprek concludeert de RRKC dat Xclusiv op een aantal
terreinen nog een kwaliteitsslag moet maken.
Xclusiv heeft wel kwaliteit, constateert de Raad; die komt voort uit de methodiek en de inzet van de
artistiek leider. Vanuit het urban veld klinken positieve reacties op de werkwijze; die gaat uit van de
eigenheid en de eigen kwaliteiten van de dansers waarmee wordt gewerkt. De diversiteit van dansstijlen vormt de kern van het artistieke product van Xclusiv; daarmee is de organisatie in het Rotterdamse
veld van talentontwikkeling onderscheidend. De Raad ziet op termijn kansen voor Xclusiv om zich
steviger te profileren in het educatieveld; door haar specifieke werkwijze is Xclusiv in het onderwijsveld
vernieuwend.
De organisatie is blijkens het evaluatiegesprek en de stukken nog niet voldoende in staat haar artistieke
kwaliteit en visie overtuigend op anderen over te brengen. Om in de toekomst (blijvend) aanspraak te
kunnen maken op externe financieringsbronnen, zoals fondsen, is dat echter een vereiste.
Xclusiv wil in deze Cultuurplanperiode langere dansproducties maken en die opvoeren in het theater.
Met de gemeente is afgesproken dat één voorstelling per jaar wordt gerealiseerd. Xclusiv geeft aan
dat zij achterloopt bij de theaterplanning en wijt dat aan een mismatch tussen theaterprogrammering
en de Cultuurplancyclus. Xclusiv zal moeten aantonen dat de productiecyclus en de theaterplanning
in het restant van de Cultuurplanperiode wel in de pas lopen. In het najaar van 2018 staat een langere
voorstelling op de bühne. Naar eigen zeggen heeft Xclusiv de voorstellingen voor 2019 en 2020 al wel
‘in beeld’.
Meer middelen zouden volgens Xclusiv moeten bijdragen aan een (deels) vast dansgezelschap. De
Raad is er echter niet van overtuigd dat de organisatie op de langere termijn geholpen is met alleen
meer budget. De prioriteit zou moeten liggen bij het beter vertellen en meer uitdragen van de visie van
Xclusiv, de werkwijze, de motivatie en de passie van de artistiek leider. Alleen dan is een duurzame
groei mogelijk, met wellicht meer externe financiering, en een stevigere positionering in het culturele
veld, of in het veld van talentontwikkeling en educatie.

1) Bron: adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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Evaluatiegesprek
Stichting Xclusiv komt voort uit de hiphopscene; de artistiek leider is drievoudig Nederlands kampioen
en is in 2005 Got Skills (zoals de organisatie voorheen heette) begonnen met de zakelijk leider en met
een mede-artistiek leider, die tevens werkzaam is bij Albeda Dans College. Xclusiv maakt dansvoorstellingen met een wisselend gezelschap van dansers uit de urban arts.
Werkwijze
Xclusiv werkt met autodidacten en geschoolde dansers aan voorstellingen; de organisatie zoekt
unieke talenten en brengt ze verder. De dansers worden gevonden in het battle circuit en via Codarts.
De dansers zijn meestal expert op het gebied van één specifieke dansstijl. Xclusiv zoekt voor de
artistieke signatuur van haar gezelschap naar een combinatie van de verschillende stijlen die de
dansers uitdragen. Dat leidt volgens Xclusiv tot een uniek artistiek product, aangejaagd door de inzet,
passie en verbindende kwaliteiten van de artistieke leider.
In de urban dans bestaat nu nog geen piramidemodel. Xclusiv wil talenten begeleiden en faciliteren in
hun verdere ontwikkeling als professional. Xclusiv hanteert de filosofie dat het ontwikkelen van talenten
moet plaatsvinden los van beïnvloeding door de gevestigde orde. Er wordt daarom niet standaard
gewerkt met een dramaturg, maar er wordt uitgegaan van de unieke ingrediënten die de dansers zelf
voortbrengen. De doelgroep van Xclusiv waardeert die benadering.
De werkwijze - uitgaan van de uniciteit van de dansers en niet van een vooropgezet kader - is volgens
de RRKC niet nieuw, maar wel aansprekend. Binnen de Rotterdamse urban scene is uniciteit een
belangrijke kernwaarde. De artistiek leider heeft een persoonlijke connectie met zijn dansers; daarin
schuilt naar inschatting van de Raad een kracht van de werkwijze van Xclusiv. Dat Raad ziet wel dat
de werkwijze van Xclusiv overtuigend kan zijn; maar de Raad heeft de eigenheid van de werkwijze en
de bevlogenheid van de artistiek leider niet kunnen opmaken uit de stukken. Xclusiv zal haar
werkwijze veel beter moeten uitdragen en haar visie veel beter moeten vertellen.
Toetreding tot het Cultuurplan 2017-2020: ambities en organisatorische ontwikkelingen
Onder de oude naam Got Skills vroeg Xclusiv € 122.500 aan in het kader van het Cultuurplan 20172020; de Raad adviseerde een bedrag van € 65.000 toe te kennen. Het college wenste Got Skills niet
op te nemen in het Cultuurplan, maar Got Skills werd door een motie van de gemeenteraad alsnog in
het Cultuurplan opgenomen voor een bedrag van € 55.250.
Vóór de toetreding tot het Cultuurplan, was de organisatie vooral actief met het werven van
opdrachten en met lesgeven. Met de structurele subsidie is er meer tijd gekomen voor het artistieke
proces. De organisatie wil in deze Cultuurplanperiode langere dansvoorstellingen maken en toeren in
het theatercircuit. De stap naar het theater was in de commerciële markt niet goed mogelijk.
De structurele subsidie heeft volgens Xclusiv geleid tot betere samenwerking met de uitvoerders, de
dansers, en tot het maakproces voor de langere voorstellingen. Door de lagere subsidie heeft Xclusiv
ervoor gekozen de educatieve activiteiten stop te zetten. Met de gemeente Rotterdam is afgesproken
dat Xclusiv één (grote) dansvoorstelling per jaar produceert, en dat per productie meer uitvoeringen
gerealiseerd worden.
Xclusiv zegt toe te zijn aan een nieuwe stap en streeft naar uitbreiding naar zes vaste dansers,
afhankelijk van beschikbaarheid en middelen. Om te beginnen wil Xclusiv in de huidige Cultuurplanperiode minimaal drie dansers aan het gezelschap binden en van daaruit het gezelschap uitbouwen. De
organisatie geeft echter aan meer middelen nodig te hebben om deze ambities waar te maken.
Momenteel worden de prestatieafspraken wel behaald, maar de organisatie zou meer geld willen
besteden aan de betaling van de dansers en aan marketing.
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Door de structurele Cultuurplansubsidie is er wat meer financiële zekerheid gekomen, volgens Xclusiv.
Maar de zekerheid van vier jaar subsidie heeft tot op heden nog niet geleid tot aantoonbaar veel structuur in de productiecyclus van Xclusiv. Het is ten tijde van het evaluatiegesprek bijvoorbeeld nog niet
duidelijk wanneer de première plaatsvindt van de eigen voorstelling van Xclusiv in het najaar. Tijdens
het gesprek geeft Xclusiv aan dat zij nog bezig is met fondsenwerving voor deze voorstelling. De organisatie heeft tot op heden nog niet twee jaar vooruit kunnen werken, zoals gebruikelijk is in de podiumkunsten, en wijt dat aan een mismatch tussen de theatercyclus en de Cultuurplancyclus. Xclusiv geeft
aan met een inhaalslag bezig te zijn en dat zij de nodige afspraken heeft gemaakt voor de productie in
2019. De Raad kan ten tijde van de evaluatie niet goed beoordelen of Xclusiv erin zal slagen om haar
inhaalslag te voltooien in de huidige Cultuurplanperiode.
Publiek en stakeholders
Xclusiv werkt met veel partijen samen, met sommigen al meer dan tien jaar. Met Future in Dance wordt
structureel samengewerkt. Luxor ondersteunt vooral op facilitair gebied. Met Theater Rotterdam en
HipHopHuis Rotterdam is er goed contact. Andere partijen zijn Thuis op Straat, Albeda college, Codarts.
De Raad constateert dat Xclusiv door haar samenwerkingspartners gewaardeerd wordt, maar dat de
organisatie nog maar weinig gebruik maakt van die partners om haar verhaal beter uit te dragen.
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Tussentijdse evaluatie

Theater
Zuidplein

Korte omschrijving instelling
Theater Zuidplein is een middelgroot theater met eigen programmering en gastprogrammering die
door derden wordt aangedragen. Kenmerkend aan Theater Zuidplein is dat het zich richt op ‘nieuw
publiek’, en doelgroepen aanspreekt die tot dan kunst en cultuur niet als vanzelfsprekend beschouwen.
Theater Zuidplein behoort met circa 60 stagiairs tot een van de grootste leerwerkbedrijven van
Rotterdam Zuid. Onlangs heeft Theater Zuidplein zich meer toegelegd op het produceren van eigen
voorstellingen; professionele theatermakers werken in cocreatie met het publiek aan voorstellingen
onder de naam Stage-Z. Studenten van het mbo en het hbo-(kunstvak)onderwijs en jonge talenten
die belangstelling hebben voor kunst & cultuur kunnen deelnemen aan het talentontwikkelprogramma
Lab-Z en eigen voorstellingen produceren.

Vraagstelling tussentijdse evaluatie1
“Uw raad begreep de noodzaak die Theater Zuidplein voelt dat eigen producties nodig zijn omdat
geschikt aanbod ontbreekt. Daarbij heeft u de verwachting uitgesproken dat deze producties ook inkomsten kunnen opleveren. Ik verzoek u te evalueren hoe de ambitie van Theater Zuidplein om eigen
producties te ontwikkelen gestalte krijgt en daarbij specifiek te kijken naar de eigen inkomsten in
relatie tot de eigen producties. Ik verzoek u de plannen voor het nieuwe huis van Theater Zuidplein
(zie meerjarenbeleidsplan 2017-2020, bijgesteld op 31 januari 2017), waarin men meer wil gaan
produceren, hierin mee te nemen.”

Kern tussentijdse evaluatie
De RRKC heeft Theater Zuidplein gesproken op een belangwekkend moment in zijn ontwikkeling.
Enerzijds staat het voor de overgang naar een nieuw kunstenpand, anderzijds heeft het in het huidige
Cultuurplan een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn werkwijze (vraaggericht en gericht op nieuwe
-vaak multiculturele - doelgroepen in de samenleving): Theater Zuidplein heeft zich meer toegelegd op
het produceren van eigen voorstellingen, omdat er onvoldoende aanbod is voor nieuwe doelgroepen.
De eigen voorstellingen zijn eveneens vraaggericht en gericht op nieuwe doelgroepen. Na wat opstartproblemen heeft Theater Zuidplein echt werk gemaakt van het ontwikkelen van de eigen
voorstellingen; de eerste producties van lab-Z (talentontwikkeling) zijn met succes gerealiseerd. Ook is
een vervolg gegeven aan programma Stage-Z (professionele makers), waar Theater Zuidplein al in de
vorige Cultuurplanperiode mee was begonnen.
Beide programmalijnen zijn naar de mening van de Raad veelbelovend, al bevinden ze zich nog in
de experimenteerfase; Theater Zuidplein is volgens de Raad nog zoekende naar een scherpere visie
en strategie ten aanzien van de eigen voorstellingen. Het ontbreken van een eigen productiebudget
speelt het theater echter parten. Met Stage-Z en Lab-Z worden wel eigen inkomsten gegenereerd,
maar er mogen op dat vlak geen wonderen worden verwacht. Op het gebied van sponsoring en fondsenwerving zijn de mogelijkheden voor meer eigen inkomsten bescheiden. De gevraagde verhoging
van de Cultuurplansubsidie heeft Theater Zuidplein niet gekregen. Vooral voor Stage-Z moet nu veel
extern geld moet worden geworven bij overbevraagde fondsen. Dat is arbeidsintensief, energievretend
en vaak teleurstellend. De activiteiten onder Lab-Z worden voortgezet. Theater Zuidplein wil de
activiteiten onder Stage-Z graag voortzetten, maar mogelijk in een lagere frequentie.

1) Bron: adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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In 2020 neemt Theater Zuidplein zijn intrek in het nieuwe kunstenpand ‘Hart van Zuid’. De aanstaande
verhuizing gaat gepaard met behoorlijke ambities en mogelijkheden. Zo zijn er kansen voor interdisciplinaire samenwerking met de medebewoners van het kunstenpand en kan gezamenlijk meer
publiek worden bereikt. Maar er zijn ook zorgen over de financiële dekking van toegenomen huisvestingslasten. Om tegemoet te komen aan de hogere huurlasten zullen de bezoekersaantallen en
-inkomsten op de nieuwe locatie moeten stijgen. Dat houdt in méér toegankelijke programmering en/
of meer eigen producties. Theater Zuidplein vreest dat bredere programmering ten koste zal gaan van
zijn onderscheidende profiel. En meer eigen producties vragen om meer middelen. Een alternatief is
om de huisvestingslasten met meerdere partijen te dragen, al leidt die oplossingsrichting tot het risico
dat Theater Zuidplein in het kunstverzamelgebouw veel minder goed tot zijn recht komt.
De RRKC hoopt dat de gemeente en Theater Zuidplein gezamenlijk tot een goede oplossing komen
die recht doet aan het belang van de functie van Theater Zuidplein.
Evaluatiegesprek
In het evaluatiegesprek met Theater Zuidplein zijn de verschillende lagen in de ontwikkeling van
Theater Zuidplein aan de orde gekomen op het gebied van de artistieke ontwikkeling, de aanstaande
verhuizing naar het nieuwe kunstenpand, de financiën en het publiek. Uit de antwoorden van de directie
van Theater Zuidplein sprak een sterke visie op theater in de multiculturele samenleving en een grote
bereidheid om daar met vallen en opstaan en door te experimenteren vorm aan te geven. Theater
Zuidplein heeft van vrijwel alle theaters in Nederland het meest radicale antwoord gekozen op de
multiculturele samenleving door voor een belangrijk deel van haar programmering een echt
vraaggerichte aanpak te ontwikkelen.
Artistieke ontwikkeling
Theater Zuidplein richt zich op het bereiken van ‘nieuw publiek’ en neemt als uitgangspunt dat andere
doelgroepen een andere opvatting van kunst hebben. De bezoeker moet zich thuis voelen en zich
herkennen in het theater, vandaar dat alles bij Theater Zuidplein (van techniek tot horeca) in dienst
staat van het publiek.
Het programma van Theater Zuidplein bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst zijn er de reguliere
‘externe’ voorstellingen, samengesteld door de eigen programmeurs van Theater Zuidplein. Daarnaast
worden programma’s aandragen en/of ontwikkeld door lokale organisaties, verenigingen, individuele
producenten, impresario’s en het publiek van Theater Zuidplein. Zij worden daarbij geholpen en ondersteund door Theater Zuidplein op verschillende expertisegebieden (techniek, productie, marketing &
communicatie, hospitality) en er wordt veel aandacht besteed aan de context van deze gastprogrammering. Het grote aantal multiculturele vrijwilligers en stagiairs dat actief is bij Theater Zuidplein,
is vermoedelijk een cruciale succesfactor. Het gelijkwaardig belang van het publiek, het artistieke product en iedereen die werkt aan het tot stand komen van een voorstelling omschrijft het theater als de
‘Zuidplein-methodiek’. Ook deze (gast)programmalijn is erop gericht om nieuw publiek te bereiken. De
verhouding tussen de reguliere programmering en het gastprogramma is ongeveer 45%-55%.
Theater Zuidplein constateert dat voor veel nieuwe doelgroepen er nog geen passend aanbod is. Dat
geldt voor Rotterdam, maar ook voor de rest van het land. Om meer aanbod voor de verschillende
bevolkingsgroepen in Rotterdam (en daarbuiten) te kunnen bieden, heeft Theater Zuidplein besloten
meer in te zetten op eigen producties, van ‘huisgezelschap’ Stage-Z en talentontwikkelprogramma
Lab-Z. Daarin volgt Theater Zuidplein zijn scherpe intuïtie voor sociale en culturele ontwikkeling.
Theater Zuidplein heeft niet de ambitie om een groot productiehuis te worden; andere theaters richten
nu immers ook productiehuizen op. Wel moeten de eigen producties leiden tot meer aanbod ‘dat er nu
nog niet is’, aldus Theater Zuidplein.
Binnen Lab-Z werkt Theater Zuidplein met talentvolle makers aan eigen voorstellingen. De makers zijn
jongeren die nog weinig ervaring hebben met theater, maar ook afgestudeerde professionele makers en
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studenten van Albeda en Zadkine (o.a. de regieopleiding). De Lab-Z voorstelling Kapot Hard
Zwemmen werd in januari 2018 opgevoerd in Zwembad Charlois. Nieuwe voorstellingen vanuit Lab-Z
zijn in de maak; naar verwachting gaat in het najaar van 2018 de eerstvolgende in première.
Met Stage-Z wil Theater Zuidplein voorstellingen maken in cocreatie tussen professionele theatermakers en publiek. In 2014 werd al de eigen Stage-Z voorstelling ‘Hijabi Monologen Nederland’ met
succes geproduceerd. In 2017 is de Stage-Z voorstelling De Man is Lam ontwikkeld en opgevoerd,
een samenwerking tussen Lucas de Man met Het Zuidelijk Toneel en Stichting Nieuwe Helden. Voor
deze productie interviewden de makers verschillende groepen mannen in verschillende steden over
wat het betekent om man te zijn anno 2017.
De Raad is wel positief over de eigen producties, maar acht de visie daarover nog niet geheel uitgekristalliseerd. De keuze voor samenwerking met Lucas de Man voor de Stage-Z productie komt de
Raad in het licht van de doelgroepenbenadering van Theater Zuidplein niet erg logisch over, al is de
werkwijze om tot die voorstelling te komen wel in lijn met de visie van Theater Zuidplein. De Raad
beziet de eerste voorstellingen van Stage-Z en lab-Z dan ook als eerste experimenten die moeten
leiden tot een heldere visie op de eigen productielijnen Stage-Z en Lab-Z en tot een goede strategie.
Publiek
Voorheen beschouwde Theater Zuidplein bevolkingsgroepen in Rotterdam met een populatie van ten
minste 15.000 een potentiële doelgroep voor zijn programmering. Inmiddels richt Zuidplein zich op het
grootstedelijk publiek, dat voor een groot deel bestaat uit Rotterdamse doelgroepen die normaliter niet
snel aanraking komen met kunst en cultuur (volgens het doelgroepen-segmentatiemodel MOSAIC).
Het bereiken van deze doelgroepen verloopt voorspoedig. De bezoekerscijfers zijn de laatste jaren
gestegen (15% in 2016 en in 2017 een bezoekersrecord); het publiek uit de directe omgeving ‘op Zuid’
bezoekt het theater steeds vaker en er zijn opvallend veel jongeren; circa 40% van de bezoekers is
jonger dan 25 jaar. Theater Zuidplein heeft de ambitie om meer herhaalbezoek te bewerkstelligen en
meer bezoek aan andere voorstellingen dan die voor de eigen doelgroep. Momenteel bezoekt 32%
van het publiek Theater Zuidplein ten minste twee keer per jaar, maar de extra inspanningen die het
theater heeft ondernomen voor meer herhaalbezoek hebben nog niet geleid tot groei. Herhaalbezoek
is dan ook een opgave, gezien de programmering voor specifieke doelgroepen; sommige voorstellingen trekken een monocultureel publiek dat niet snel andersoortige voorstellingen bezoekt. Theater
Zuidplein acht meer herhaalbezoek van met name jongeren wel realistisch, omdat zij zich al in meer
gemengde en diverse samenstelling in het theater laten zien.
Financiële situatie
Voor het Cultuurplan 2017-2020 heeft Theater Zuidplein meer subsidie aangevraagd dan zij in de periode 2013-2016 ontving. De RRKC adviseerde Theater Zuidplein een lagere Cultuurplansubsidie toe te
kennen dan aangevraagd; maar ten behoeve van de eigen producties wel voor een hoger bedrag dan
in de voorgaande periode. Theater Zuidplein kon met de subsidie zijn ambities voor het produceren
van eigen voorstellingen niet geheel waarmaken. Het aantal voorstellingen dat onder Lab-Z geproduceerd zou worden is daarom naar beneden bijgesteld. De Cultuurplansubsidie is volgens Theater
Zuidplein niet toereikend om de producties van Stage-Z te realiseren; daar moeten andere inkomstenbronnen voor worden geworven. Het is ten tijde van het evaluatiegesprek met Theater Zuidplein nog
de vraag hoe het theater zal omgaan met de financiering voor Stage-Z.
Weliswaar zijn de eigen inkomsten van de Stage-Z producties niet opgenomen in de meerjarenbegroting (omdat de Cultuurplansubsidie niet ten goede komt aan Stage-Z), toch zijn de inkomsten in het
evaluatiegesprek aan de orde gekomen. Met de Stage-Z voorstelling De Man Is Lam (en de variant
voor de scholen) is ruim € 300.000 aan eigen inkomsten gerealiseerd. Dat is voor de dekking van de
totale kosten voor Stage-Z onvoldoende. Voor Lab-Z wordt voor de periode 2017-2019 € 165.000 aan
eigen inkomsten ingeschat. Een belangrijk deel daarvan verwacht Theater Zuidplein van het
BankGiroLoterij Fonds.
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Bij het zoeken naar andere eigeninkomstenbronnen vormt het beperkte fondsenlandschap een significant probleem. Theater Zuidplein komt nu vaak bij dezelfde fondsen uit en relatief veel instellingen
maken aanspraak op deze middelen.
Kunstenpand Hart van Zuid
Alles bij Theater Zuidplein staat momenteel in het teken van de plannen voor een nieuw kunstenpand
‘Hart van Zuid’ dat ontwikkeld wordt in de nabijheid van het huidige theatergebouw. Het nieuwe kunstenpand is onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling Hart van Zuid en herbergt naast Theater
Zuidplein onder andere een vestiging van Bibliotheek Rotterdam, een tentoonstellingsruimte en een
foodcourt. In 2020 zou Theater Zuidplein zijn intrek moeten nemen in het nieuwe gebouw, waar het
twee theaterzalen krijgt en een flexibele ruimte. Het potentieel van de nieuwbouwlocatie acht de Raad
groot; er zijn meer mogelijkheden om publiek te bereiken, om een centrale werk- en verblijfplek voor
communities in de wijk te worden, om grassroots-initiatiefnemers te binden aan de locatie, om samen
te werken met de belangrijkste medebewoner, de Bibliotheek.
De overstap naar de nieuwe locatie geeft energie, maar baart Theater Zuidplein ook zorgen: de huisvestingslasten voor het nieuwe pand stijgen en er is nog geen sluitende begroting om die te dekken.
Meer publieksinkomsten zijn dan nodig. Theater Zuidplein vreest dat het breder zal moeten gaan programmeren om de gevraagde publieksinkomsten te realiseren; daarmee zal het volgens Theater
Zuidplein de concurrentie met andere Rotterdamse theaters moeten aangaan. Het risico bestaat dat
Theater Zuidplein daardoor afdrijft van zijn core; vraaggericht programmeren voor nieuwe
doelgroepen. Een andere oplossing is om de huisvestingslasten met meerdere partijen te dragen, al
leidt die oplossingsrichting evengoed tot het risico dat Theater Zuidplein in het kunstverzamelgebouw
minder goed tot zijn recht komt.
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Tussentijdse evaluatie

VIVID

Korte omschrijving instelling
VIVID is een presentatie-instelling gericht op hedendaags (Dutch) design van hoge kwaliteit. VIVID is
opgericht in 1999 en is gevestigd in de plint van Red Apple.

Vraagstelling tussentijdse evaluatie1
Het college heeft het advies van de RRKC overgenomen. Op basis van dit advies verzoek ik u te evalueren of de financiële verhouding tussen stichting VIVID en Galerie VIVID transparant is; of er een
vernieuwingsplan is, gericht op vergroting van het publieksbereik, en tot slot aandacht te besteden aan
de financieringsmix. Het college heeft VIVID aangespoord meer eigen inkomsten te genereren.

Kern tussentijdse evaluatie

De financiële verhouding tussen stichting en galerie geeft naar het oordeel van de RRKC geen aanleiding tot zorg. Beide onderdelen - de stichting en de BV - zijn met elkaar verweven, maar de geldstromen acht de Raad transparant.
De tentoonstellingen in de Red Apple worden vanuit de subsidie en opbrengsten uit de BV gefinancierd;
met de tentoonstellingen worden doorgaans niet veel eigen inkomsten gegenereerd en dat is vanuit de
aard van de tentoonstellingen (onderzoekend/reflectief/eens per jaar een historische tentoonstelling) ook
niet te verwachten. Eigen inkomsten worden vooral vergaard door verkoop op de (inter)nationale kunstbeurzen. Die opbrengsten komen op conto van de BV, net als de standplaatskosten.
De Raad is kritischer op het publieksbereik van VIVID; weliswaar is het bereik van Instagramvolgers
prima, maar VIVID maakt te weinig gebruik van kansen die de directe omgeving biedt voor het bereiken
van nieuwe bezoekers. Met name de nabijheid van de Willem de Kooning Academie is kansrijk. Daarin
is VIVID naar de mening van de RRKC nog te passief, terwijl juist daar veel potentieel nieuw publiek
voor VIVID te verwachten is. Ook ligt samenwerking met docenten voor de hand. Op dat punt verwacht de Raad meer initiatief van VIVID.

Evaluatiegesprek
De organisatie bestaat uit Stichting Vormgevingsgalerie VIVID en de BV Galerie VIVID. De stichting is
verantwoordelijk voor de tentoonstellingen binnen het door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie. De stichting legt zich toe op jaarlijks zes tentoonstellingen op de eigen locatie aan de Scheepmakershaven gericht op de nieuwste ontwikkelingen in design, in het bijzonder op het snijvlak van kunst
en design. Jaarlijks wordt één tentoonstelling gepresenteerd met het werk van een Rotterdamse maker.
VIVID heeft oog voor talent; sommige kunstenaars die internationaal zijn doorgebroken, hebben bij
VIVID een (eerste) kans gekregen om hun werk te tonen.
Met de BV begeeft VIVID zich in de internationale kunstwereld door deelname aan internationale beurzen,
zoals Art Basel Miami Beach en Art Basel. Vaak is VIVID de enige Nederlandse galerie op een beurs,
waarin zij onder meer aandacht besteedt aan de designs van Rietveld.
Organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen
VIVID heeft voor de Cultuurplanperiode 2017-2020 € 115.000 aangevraagd; het subsidiebedrag werd
vastgesteld op € 40.500. Daarbij ontvangt VIVID € 31.000 inkomsten uit BKV-gelden. In de Cultuurplanaanvraag heeft VIVID een aantal extra activiteiten aangekondigd ter versterking van de positie
1) Bron: adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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van Rotterdam als designstad. Dat is volgens VIVID nodig, omdat Rotterdam in tien jaar tijd als designstad is ingehaald door de stad Eindhoven. Door de lagere subsidie kan VIVID deze extra activiteiten
niet realiseren. Zo wordt de aangekondigde Design Route Rotterdam niet als zelfstandig initiatief door
VIVID gerealiseerd. VIVID treedt momenteel in overleg met Rotterdam Festivals voor eventuele
financiering van dit project. Verder zijn er geen noemenswaardige inhoudelijke of organisatorische
ontwikkelingen in het evaluatiegesprek aan de orde gekomen.
Financiële verhouding stichting en BV
VIVID stelt dat de kosten voor de tentoonstellingen in de Red Apple hoger zijn dan de subsidie. De
kosten bestaan uit de huur van de ruimte, de opbouw van de tentoonstellingen en de kosten voor personeel. De BV draagt jaarlijks een substantieel deel bij aan de stichting. Op de begroting wordt een
deel van de kosten voor de beurzen wel opgevoerd; dat wekt wel verwarring, al is het slechts een klein
bedrag. Het aandeel subsidie is ten opzichte van de totale omzet echter gering, ook in verhouding
tot de afdracht van de BV aan de stichting. De stichting en galerie acht de Raad verweven, maar de
geldstromen zijn wel helder. De beide entiteiten versterken elkaar, in de ogen van de Raad; door de
constructie van BV en stichting en de jaarlijkse afdracht van de BV aan de stichting kunnen de
tentoonstellingen in eigen huis georganiseerd worden.
In het Cultuurplanadvies is de ‘eenzijdige financieringsmix’ aan de orde gekomen. De presentaties in
eigen huis leveren inderdaad geen of nauwelijks inkomsten op. Ze fungeren dan ook als laboratorium;
nieuwe werk wordt geselecteerd of wordt ervoor gemaakt. Ook dienen ze voor onderzoek naar de
geschiedenis van vormgeving. VIVID wil geen entree heffen voor de tentoonstellingen en daar heeft
de Raad begrip voor; de galerie wil zo laagdrempelig mogelijk zijn voor het publiek dat de tentoonstellingen bezoekt. Het is bovendien niet te verwachten dat entreegelden tot significant meer eigen
inkomsten leiden, omdat een groot deel van het publiek naar verwachting niet bereid is entree te betalen. VIVID merkt nog geen toename van het koperspubliek op de locatie, ondanks de grotere aantrekkingskracht die de stad lijkt te hebben. Dat is op zich niet problematisch; geld verdienen vindt plaats
op de beurzen, leert de praktijk.
Op de (inter)nationale beurzen wordt werk verkocht en worden inkomsten gegenereerd voor de BV,
die deels ten goede komen aan de presentaties in de galerie. De kosten voor standplaatsen op de
beurzen werden in het verleden nog wel gedekt door de Mondriaanstichting of door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, maar moeten nu uit eigen zak bekostigd worden.
Publiek en stakeholders
Vivid is goed ingevoerd in het vakgebied en heeft goede vaste contacten in de kunst- en designwereld. In Rotterdam werkt VIVID samen met verschillende partners, onder meer Museum Boijmans
van Beuningen, Het Nieuwe Instituut, Witte de With en TENT.
Het publiek van VIVID bestaat uit conservatoren, ontwerpers, in design geïnteresseerden en museumdirecteuren. De presentaties van Rotterdams talent trekken een jonger publiek dan de reguliere
presentaties.
VIVID maakt goed gebruik van Instagram voor de communicatie; dat blijkt een veel effectiever medium
dan reguliere mailing. Het presenteren van jonge kunstenaars resulteert in meer jong publiek. De galerie zou meer willen samenwerken met de naburige Willem de Kooning Academie, maar heeft daar nog
geen uitgewerkt plan voor. De Raad ziet daar wel meer kansen voor een groter en breder publieksbereik van VIVID. Het ligt voor de hand om daar een strategie voor te ontwikkelen dat leidt tot een structureel betere relatie met de academie en tot meer jong publiek. Juist voor dit publiek heeft VIVID veel
te bieden! VIVID zou zich wat de Raad betreft meer werk moeten maken van een vernieuwingsplan
gericht op stakeholders en publiek.
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Tussentijdse evaluatie

Wereldmuseum

Korte omschrijving instelling
Het Wereldmuseum transformeert van een in zichzelf gekeerd museum tot een museum dat zijn
armen wijd opent. Het Wereldmuseum Rotterdam stelt zich ten doel om Rotterdammers en bezoekers
aan Rotterdam zoveel mogelijk kennis te laten maken met de wereldwijde culturele rijkdom van de
collectie. Het museum wil bijdragen aan de vorming van culturele competenties: het waarnemen en
onderzoeken van verschillen in cultuuruitingen, het reflecteren over en het leren omgaan met deze
cultuurverschillen en met de steeds veranderende samenleving ten gevolge van de ontmoeting van
culturen.
De ontstaansgeschiedenis van het Wereldmuseum, zowel van het gebouw als van de collectie,
is een Rotterdams verhaal. De collectie van het Wereldmuseum is een concrete illustratie
van de ontwikkeling van Rotterdam als wereldstad. De collectie biedt inzicht in andere culturen,
maar is ook een illustratie van de reisdrift, de internationale betrekkingen, het koloniale
verleden en de handelsgeest van de stad. Het Wereldmuseum is letterlijk en figuurlijk een
‘product’ van de stad, haar geschiedenis en mentaliteit (Bron: eigen beschrijving Wereldmuseum als
onderdeel van Cultuurplanaanvraag voor 2017-2020).

Recente ontwikkelingen
Het Wereldmuseum beschikt over een collectie van wereldklasse. Ruim 160 jaar
Rotterdamse verzamelgeschiedenis heeft geleid tot een opmerkelijke collectie die van belang
is voor de wetenschap, de stad en zijn bewoners. De collectie bevat ongeveer 83.000 objecten en bestrijkt vier continenten: Oceanië, Azië, Afrika en Amerika. De collectie wordt door het Wereldmuseum
in stappen ‘gewaardeerd’ volgens de methodiek van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
De vaste opstelling wordt de komende periode opnieuw geconcipieerd en ingericht.
Het Wereldmuseum richt zich meer dan gemiddeld op familiebezoek. Van de gehele marketingmix is
het productaanbod het belangrijkste marketinginstrument. De kwaliteit van de presentaties, de tentoonstellingen, het educatieve aanbod en het aanbod voor de verschillende doelgroepen is bepalend
voor succes. Het Wereldmuseum streeft ernaar om in 2020 ten minste 60.000 bezoeken aan het
museum te realiseren.
Educatie wordt opgevat als actieve betekenisgeving waarbinnen een onderzoekende houding,
interactie, dialoog en reflectie gestimuleerd worden. De veelheid aan verhalen en betekenissen
van de museumcollectie vormen het vertrekpunt bij educatie. De stedelijke jeugd
vormt de voornaamste doelgroep. In het superdiverse Rotterdam met 170+ nationaliteiten
heeft rond de helft van de leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs een niet-westerse
achtergrond. Tegen deze achtergrond vervult het Wereldmuseum een unieke positie: het is de enige
culturele instelling in de stad waar objecten van alle continenten vertegenwoordigd zijn. In de
Cultuurplanperiode 2017-2020 ontwikkelt het Wereldmuseum een breed educatief aanbod, zowel
binnenschools als ook buitenschools en voor individuele bezoekers en families.
Het rapport ‘Toekomstverkenning Wereldmuseum’ d.d. september 2015 van Gitta Luiten is voor het
Wereldmuseum leidraad geweest voor het ontwikkelen van beleid voor de toekomst.
Het Wereldmuseum ziet in 2016 twee serieuze gelijkwaardige opties voor samenwerken en/of samengaan van met andere musea. Dat zijn samenwerking/fusie met het Nationaal Museum van
Wereldculturen (NMvW) en samenwerking/fusie met het Rotterdam Museum en het Maritiem Museum.
Het Wereldmuseum vindt zowel de samenwerking op nationaal niveau als op stedelijk niveau van
groot belang. Het Wereldmuseum wilde op dat moment beide opties gelijkwaardig behandelen. Voorwaarde voor het voortbestaan van het museum is de versterking van de financiële positie vanaf 2017.
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Het Wereldmuseum besloot eind 2016 in afstemming met de gemeente Rotterdam de samenwerking
aan te gaan met het Nationaal Museum van Wereldculturen. Er kwam een samenwerkingsmodel
waarin beide organisaties in juridische zin zelfstandig bleven, met overlap in de bezetting van de
Raden van toezicht, en waarin het Wereldmuseum personeel inhuurt van het NMvW waaronder directie
en managementteam. Het gaf de doorslag voor de Gemeente Rotterdam een Cultuurplansubsidie van
jaarlijks € 5 miljoen toe te zeggen.

Tussentijdse evaluatie Wereldmuseum Rotterdam
Het college vroeg de RRKC in zijn tussentijdse evaluatie te boordelen of hij vertrouwen heeft in de
planvorming rondom en implementatie van drie ontwikkelopgaven1:

Ontwikkelopgave 1
WMR voert de museale functie uit conform de museale standaard. Besteed hierbij specifiek aandacht
aan de aanwezigheid van een toereikende en voldoende gekwalificeerde museale staf, het uitvoeren
van onderzoek naar de collectie en een actief educatiebeleid, alsook het hanteren van landelijke richtlijnen bij de omgang met de collectie.
Eind 2019 wil het Wereldmuseum zijn museale beleid op orde hebben. Dit valt samen met de afronding van de verbouwing. Hieronder behandelt de Raad achtereenvolgens de onderdelen museumstaf,
omgang met de collectie en educatie.
Museumstaf
In het evaluatiegesprek is naar voren gekomen dat het team van het Wereldmuseum het als een kans
heeft gezien om ‘vanaf nul’ te kunnen bouwen aan een nieuwe organisatie. De formatie van het team
is nu bijna rond. Er zijn circa 35 fte ingevuld . In eerste instantie zijn de basisfuncties als marketing,
communicatie, collectiemanagement, Kindermuseum en educatie ingevuld. Opvallend is dat functies
worden gedeeld tussen het Wereldmuseum en drie musea die onder het Nationaal Museum voor
Wereldculturen vallen. Zo worden bijvoorbeeld de conservatoren gedeeld; zij werken flexibel en delen
hun specialistische kennis voor onderzoek en het maken van tentoonstellingen. De conservatoren van
het NMvW verrichten onderzoek naar de collectie van het Wereldmuseum. Reden is dat de conservatoren van het ‘oude’ Wereldmuseum een collectie achterlieten waarin weinig overzicht was. De
conservatoren van het NMvW pakken momenteel de deelcollecties aan.
Na de invulling van de basisfuncties is tevens de online marketing uitgebreid en beschikbaar gesteld
voor Rotterdam. Voor de educatieve activiteiten is nieuw personeel aangesteld. Het management is
versterkt met een beleidssecretaris. De directeur van het Wereldmuseum is tevens directeur van het
NMvW. De directeur is gedurende de gehele week aanspreekbaar voor het Wereldmuseum en werkt
een deel van de week in en voor het Wereldmuseum.
Het delen van functies gaat gepaard met uitwisseling van personeel; daarbij wordt uitgegaan van een
(evenredige) kostenverdeling van maximaal 25%. Voor sommige functies geldt die standaard niet, zoals voor research en debatten; dan wordt een doorberekening op maat gemaakt. De bedragen worden
door de accountants van zowel de Stichting NMvW als de Stichting Wereldmuseum beoordeeld.
Omgang met de collectie
Er is sinds 1 mei 2017 geen nieuw collectiebeleidsplan geschreven, omdat de urgentie ervan nog ontbreekt. Dat komt omdat er al een plan was voor beheer en behoud van de drie musea die ressorteren
onder het NMvW. Dit plan geldt nu ook voor het Wereldmuseum. Er wordt gebruik gemaakt van
1) Zoals geformuleerd in de adviesaanvraag tussentijdse evaluaties college aan RRKC
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Spectrum, een handleiding voor collectiemanagement. De handleiding is ontwikkeld voor én door
museum professionals.
Een verzamelplan is nog on hold. Eerst vindt een inventarisatie plaats van wat er is. Na concrete
activiteiten met de collectie zal dit worden uitgewerkt.
Het Wereldmuseum wil actief een visie ontwikkelen over de teruggave van objecten. De huidige landelijke Erfgoedwet biedt instrumenten om aan te tonen of een object beschermwaardig is. De wet voorziet echter niet in criteria die vaststellen of een object ten onrechte is verkregen. Het Wereldmuseum
vindt dit een belangrijk onderwerp en heeft als eerste museale instelling in Nederland hiervoor een
protocol ontwikkeld.
Educatie
Een belangrijke taak is de uitbouw van het Kindermuseum, de opvolger van het voormalige
Reispaleis. Daarnaast sluit het Wereldmuseum aan bij de Erfgoedcoalitie en het Cultuurtraject van het
Kenniscentrum voor Cultuureducatie Rotterdam (KCR). Verder organiseert het museum voor
scholieren verschillende activiteiten, waaronder step-tours in de wijken. De educatieve activiteiten
komen pas tot volle ontplooiing in 2019, als het Kindermuseum klaar is.

Ontwikkelopgave 2
In de samenwerking tussen WMR en NMvW behoudt WMR een duidelijk Rotterdams profiel. Denk
hierbij aan het behoud en/of de ontwikkeling van een eigen Rotterdamse identiteit, een eigen positie in
de stad en een sterke rol in de lokale netwerken en stakeholdergroepen.
Omdat het Wereldmuseum min of meer verweesd was, is de zgn. Commissie Rotterdam benoemd
door de Raad van Toezicht. Deze commissie heeft tot doel om de directie en de Raad van Toezicht te
adviseren over het Rotterdams profiel van het Wereldmuseum. De commissie wordt voorgezeten door
de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Met betrekking tot het Rotterdams profiel gaat de Raad hieronder in op de programmering, de verbouwing en de samenwerking met Rotterdamse museale instellingen.
Programmering
Het Wereldmuseum beheert 83.000 objecten. 97% van de collectie is in eigendom van de gemeente,
3% is particulier eigendom. Opmerkelijk is dat veel van wat de laatste jaren in het museum te zien
was, geen eigendom was van de gemeente. Een voorbeeld is de tentoonstelling esoterisch boeddhistische kunst op de derde verdieping. Ook op andere verdiepingen waren topstukken van particuliere
eigenaren te zien. Met de Bodhimanda Stichting, eigenaar van de collectie esoterisch boeddhistische
kunst, is contractueel vastgelegd dat deze nog tot 2022 door het Wereldmuseum wordt beheerd.
Daarna wordt de bruikleenovereenkomst niet verlengd, omdat deze collectie niet (meer) past binnen
de huidige ambities van het Wereldmuseum.
Het Wereldmuseum wil met name de eigen collectie meer zichtbaar maken; die is van topkwaliteit.
Daarmee zet het Wereldmuseum meer in op een Rotterdams profiel. Dit is niet alleen een ambitie van
het Wereldmuseum, maar ook een dringende wens van de Rotterdamse politiek. Het Wereldmuseum
wil de eigen collectie in een nieuwe vaste opstelling en in wisseltentoonstellingen presenteren. De
nieuwe vaste opstelling wordt de komende jaren in stappen opgebouwd. Bij de vaste opstelling gaat
het Wereldmuseum niet uit van één groot narratief; het wil eerder deelcollecties centraal stellen en
daarmee de interactie met doelgroepen aangaan. Dat leidt tot verschillende modules die straks in een
semipermanente vorm te zien zullen zijn op de derde verdieping.
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Het Wereldmuseum zoekt voor zijn wisseltentoonstellingen en programma’s onderwerpen die aansluiten bij het profiel van de stad. Het museum ziet zichzelf niet als kunstmuseum; het wil meerdere
doelen dienen. In de programmering worden drie lijnen onderscheiden: (1) het tonen van iconen van
Werelderfgoed, (2) art of living (creëren van verbindingen) en (3) world connected (uitwisseling).
Het traditionele publiek toont vooral interesse in de iconen, maar dit publiek is maar een beperkt deel
van de stad. Het Wereldmuseum wil zijn ambities in een bredere balans plaatsen, waardoor overstap
wordt gestimuleerd naar andere ervaringen. Tentoonstellingen en andere activiteiten zullen worden
bedacht, ontwikkeld en ontworpen aan de hand van vijf kernwaarden die de directie, Raad van
Toezicht en staf van het Wereldmuseum hanteren. De kernwaarden zijn afgeleiden van de kernwaarden van het NMvW en gelden specifiek voor het Wereldmuseum, zodat deze een onderscheidend
eigen karakter krijgt ten opzichte van de drie NMVW-locaties. De kernwaarden van het Wereldmuseum
zijn; Daadkracht, Groo(t)s, Superdivers, Streetwise en Lef.
Het museum wil vanaf heden meer met andere organisaties en makers samenwerken om nieuwe
objecten te verzamelen, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling over hiphopcultuur. Grassroots-organisaties moeten in het museum een podium krijgen. Voorbeelden van nieuwe samenwerkingspartners zijn
‘Woorden worden zinnen’ (spoken word), RAI/Remses (dans), Sinfonia Rotterdam (symfonieorkest) en
Tjon Rockon (theatermaker). Het museum gaat een structurele samenwerking met hen aan.
Het Wereldmuseum zal zich in de toekomst in mindere mate toeleggen op ‘kunsttentoonstellingen’,
omdat die onvoldoende onderscheidend zijn ten opzichte van presentaties van andere Rotterdamse
musea en onvoldoende bijdragen aan het eigen profiel van het museum. Onder de vorige directeur
heeft het Wereldmuseum tentoonstellingen gemaakt als Powermask en Ik kook dus ik ben. Bij sommige van deze tentoonstellingen betrof het ‘pure kunsttentoonstellingen’. Ze kwamen tot stand in
samenwerking met gastconservatoren voor de conceptontwikkeling (schrijver Abdelkader Benali resp.
modeontwerper Walter van Beirendonck). Het Wereldmuseum zal in de toekomst nog wel met gastconservatoren werken, maar zoekt voortaan geen samenwerking om pure kunsttentoonstellingen te
maken. Daarin kiest het museum nu een andere route; het actuele maatschappelijke en culturele ontwikkelingen als uitgangspunt nemen in zijn tentoonstellingen. Kunstwerken hebben daar wel een plek
in, maar staan er niet centraal.
Verbouwing
Voor het goed zichtbaar maken van de collectie wordt het museum in 2018 en 2019 verbouwd.
In eerste instantie gebeurt dit vanuit het meerjarig onderhoud en vanuit de noodzaak voor een
klimaatinstallatie die voldoet aan de nieuwe eisen van de tijd. Ook dient asbest verwijderd te worden;
niet álle asbest wordt echter uit het gebouw verwijderd.
Door de verbouwing wordt het museum veel opener worden door de toelating van daglicht. Verder
komt er één centraal trappenhuis dat de twee museumpanden met elkaar verbindt en leidt tot een
betere routing voor de bezoekers.
De verbouwing kost € 6,3 miljoen en wordt gefinancierd door de gemeente. Het bestuur van het
Wereldmuseum greep de kans om de eigen wensen te betrekken in de verbouwing. Daarvoor benutte
het museum de door het rijk toegezegde € 500.000, droeg zelf € 1,8 miljoen bij uit eigen middelen en
vroeg aan bij fondsen. De gemeente is eigenaar van het pand en verrekent in de huur kosten die ten
laste komen van de huurder, zoals beveiliging. Deze huurverhoging wordt ‘terugverdiend’ door de
afname van personele kosten voor de beveiliging.
Samenwerking met andere museale instellingen in Rotterdam
De samenwerking met Museum Rotterdam en Maritiem Museum was in 2016 één van de twee opties
voor het Wereldmuseum. Het Wereldmuseum wil, ondanks dat het heeft gekozen voor de samenwer45 | rrkc | Tussentijdse evaluaties

king met het NMvW, blijven meedenken over de mogelijkheid van deze samenwerking. Inhoudelijk
vindt het museum deze interessant, al is het omdat de geschiedenis van de stad samenvalt met de
migratiegeschiedenis. Het duurt wel zeker 10 à 20 jaar voordat er iets nieuws zou kunnen ontstaan in
een nieuw huis. Voor nu, wil het Wereldmuseum investeren in zijn eigen profiel en gebouw en daar de
komende Cultuurplanperiode actief mee zijn.
Museum Boijmans Van Beuningen gaat met ingang van 2019 voor een aantal jaren dicht in verband
met een grootscheepse renovatie. Vanaf 2019 zal het museum een deel van zijn collectie presenteren
in het Wereldmuseum. De Stichting Droom en Daad draagt bij in de kosten.

Ontwikkelopgave 3
In de samenwerking tussen WMR en NMvW de bedrijfsvoering en het financieel beleid zodanig vormgeven dat de continuïteit van WMR, met inbegrip van de uitvoering van de museale functie en het
collectiebeheer, geborgd is.
Het Wereldmuseum en het NMvW zijn zelfstandige rechtspersonen gebleven. Er is dus geen sprake
van een fusie, maar een personele unie. Zoals boven genoemd is in de sfeer van personeelskosten
een verdeelsleutel van 25% gehanteerd.
Er is nog één BV overgebleven bij het Wereldmuseum. Die is gericht op de exploitatie van zalen en
museumcafé. Het Wereldmuseum doet de horeca in eigen beheer. De Museumwinkel is onderdeel
van de museumactiviteiten. Het Wereldmuseum wil met zijn BV transparant zijn voor de fiscus. Het
doel is dat de BV bijdraagt aan de Stichting Wereldmuseum, niet andersom. Er is sprake van een
aparte jaarrekening van de BV, die ook aan de gemeente wordt verstrekt.
Overeenkomstig het beleidsplan van het Wereldmuseum en conform de wens van de Rotterdamse
gemeenteraad, is er een scheiding tussen Stichting Wereldmuseum Rotterdam en Stichting NMvW.
Daarmee wordt voorkomen dat geld dat is bedoeld voor activiteiten in Rotterdam, onverhoopt elders
wordt uitgegeven. Het Wereldmuseum kan ook geen geld kan krijgen van het NMvW.
Alle kosten die vanuit de museumstichting aan de BV worden doorbelast en vice versa, en ook de
afdracht vanuit de BV aan de stichting zijn daarin verantwoord. Op deze transparantie wordt door
accountant en de Raad van Toezicht scherp toegezien, in het licht van de discussies in het verleden
omtrent dit aspect.
Financieel gezien, zou de continuïteit van het Wereldmuseum beter geborgd zijn als de eigen inkomsten toenemen. Het Wereldmuseum verwacht dat het aantal bezoekers door het nieuwe profiel na de
verbouwing aanzienlijk zal toenemen. Het Wereldmuseum streeft uiteindelijk naar 60.000 bezoekers
vanaf 2020. In het overgangsjaar 2017 waren er 47.664 bezoekers. In Leiden is het aantal bezoekers
185.000, in Amsterdam 200.000 en Berg en Dal 65.000 bezoekers.

Overwegingen
De Raad heeft vertrouwen in de uitwerking van het beleid van het Wereldmuseum. De plannen geven
een goed perspectief op de toekomst. De Raad heeft waardering voor het feit dat de directie in een
relatief korte periode nieuw personeel heeft geworven. Hij heeft de indruk dat er een inhoudelijk
bevlogen team aan het werk is. Op dit moment kan nog niet worden beoordeeld wat de kwalitatieve
output daarvan in de komende jaren zal zijn.
Over het verwachte publieksbereik is het Wereldmuseum hoopvol gestemd. Het Wereldmuseum wil
vanaf 2020 60.000 bezoekers halen, waar er in het overgangsjaar (2017) 47.664 bezoekers waren.
De Raad hoopt van harte dat het museum in zijn ambitie zal slagen. Het nieuwe museumconcept,
nieuwe medewerkers en de verbouwing tot een meer open Wereldmuseum zullen gezamenlijk
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daartoe bijdragen. De Raad volgt met belangstelling de weg naar realisering van deze ambities.
De verbouwing verloopt voortvarend. Een punt van aandacht voor de RRKC is de asbestproblematiek.
Niet alle asbest in het gebouw wordt verwijderd. Aangezien de normen over asbestverwijdering in de
toekomst al maar strenger worden, vraagt de Raad zich af of de gemeente (de dienst Stadsontwikkeling)
met de huidige verbouwing voor de toekomst niet een onnodig risico neemt door het gebouw nu niet
geheel asbestvrij te maken.
Op het gebied van de drie ontwikkelopgaven concludeert de Raad als volgt:
De RRKC heeft er vertrouwen in dat het Wereldmuseum zijn museale functie conform de museale
standaard uitvoert. De constructie met het Nationaal Museum van Wereldculturen maakt het mogelijk
dat functies gedeeld worden; de kennis en ervaring van bijvoorbeeld conservatoren kunnen worden
ingevlogen.
Het museum maakt naar de mening van de Raad echt werk van het voornemen om een Rotterdamse
identiteit te behouden en te ontwikkelen in de constellatie met het NMvW. Het tentoonstellingsbeleid
geeft daar blijk van; het museum kiest de invalshoek van actuele maatschappelijke en culturele
ontwikkelingen, gebruikt daarbij de eigen collectie en betrekt Rotterdamse organisaties, van groot tot
klein (grassroots), bij het beleid. De nieuwe opstelling van de vaste collectie komt eerder tot stand dan
in het beleidsplan aangegeven. Bovendien worden daarbij Rotterdamse gemeenschappen betrokken.
In de samenwerking met het NMvW is de continuïteit van het Wereldmuseum geborgd, met inbegrip
van de uitvoering van de museale functie en het collectiebeheer, constateert de Raad op basis van
het evaluatiegesprek en de stukken. Voor de verantwoording over de besteding van de € 5 miljoen
gemeentelijke subsidie moet volgens de Raad maximale transparantie worden geboden ten aanzien
van de inhoudelijke rolverdeling en de verdeling van kostenplaatsen. De complexiteit van de samenwerkingsconstructie vraagt om duidelijke communicatie over hoe de organisatie in elkaar zit en hoe de
financiële huishouding functioneert.
Een deel van het personeel staat op de loonlijst van de Stichting Wereldmuseum en een deel op de
loonlijst van de Stichting NMvW. Het werk dat personeel van het NMvW levert aan het Wereldmuseum
wordt doorbelast. Dit is conform de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. De kosten en baten
van de activiteiten van de BV moeten transparant zijn in relatie met de gesubsidieerde activiteiten van
de Stichting Wereldmuseum. De Raad heeft op basis van het evaluatiegesprek geconcludeerd dat
de financiële huishouding van de verschillende entiteiten en ook de BV op basis van transparantie is
vormgegeven.
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Bijlagen

Bijlage 1 Commissie-indeling
Instelling
Cultuur Concreet

Ruth Giebels, Robert Marijnissen, Rento Zoutman, Reinier Gerritsen

De Nieuwe Lichting

Robert Marijnissen, Reinier Gerritsen

Digital Playground

Oscar Wibaut, Reinier Gerritsen

Hofplein Rotterdam

Roel Esseboom, Jacqueline Veenendaal, Rento Zoutman, Reinier Gerritsen

Jazzpodium Rotterdam

Herman Vaanholt, Reinier Gerritsen

Rotown Magic

Ricardo Burgzorg, Reinier Gerritsen

Stichting Xclusiv

Roel Esseboom, Ricardo Burgzorg, Reinier Gerritsen

Theater Zuidplein

Ruth Giebels, Oscar Wibaut, Reinier Gerritsen

VIVID

Herman Vaanholt, Reinier Gerritsen

Wereldmuseum

Roel Esseboom, Jacqueline Veenendaal, Rento Zoutman, Marc Fonville
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Bijlage 2 Adviesaanvraag

Gemeente Rotterdam
Burgemeester

ing. A. Aboutaleb
Burgemeester
Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres; Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Website: www.rotterdam.nl
E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl
Inlichtingen: S. Pruimers
Telefoon: 06-51067966

Aan de voorzitter van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur
Postbus 2800
3000 CV Rotterdam

Portefeuillehouder: burgemeester
Cluster: Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
0ns kenmerk: 18MO01527
Datum: 4 april 2018
Betreft: tussentijdse evaluaties cultuurplan

Geachte heer Van der Goot,
In 2016 heeft uw raad aan het college van burgemeester en wethouders advies uitgebracht
over de ingediende aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020. Op basis van dit advies heeft
het college het verdelingsvoorstel vastgesteld. Met dit besluit heeft het college de intentie
uitgesproken de betreffende instellingen vier jaar financieel te ondersteunen. De
gemeenteraad heeft het Cultuurplan 2017-2020 op 24 november 2016 vastgesteld.
Mede op advies van uw raad heeft het college besloten dat het wenselijk is het functioneren
van een aantal instellingen, op de in de bijiage per instelling genoemde specifieke
onderwerpen, tussentijds te evalueren. Het doel van deze tussentijdse evaluatie is een beeld
te krijgen van de voortgang van enkele specifieke ontwikkelopgaven zoals geformuleerd in het
Cultuurplanadvies. Ik verzoek u om bij uw beoordeling mee te laten wegen dat door
instellingen ingezette koerswijzigingen, na een jaar cultuurplan, mogelijk nog niet volledig zijn
uitgekristalliseerd.
Het college heeft het advies van de RRKC om tussentijds te evalueren destijds overgenomen
voor de volgende instellingen: Baroeg, Digital Playground, De Nieuwe Lichting, Jazzpodium
Rotterdam, Rotown Magic, Vivid. Daarnaast heeft het college daaraan toegevoegd: Cultuur
Concreet, Hofplein Rotterdam en Theater Zuidplein. Op verzoek van de gemeenteraad vraag
ik u ook het Wereldmuseum te evalueren op enkele in de bijiage genoemde specifieke
onderdelen. Tot slot heeft het college op basis van een motie het advies om Xclusiv (voorheen
Got Skills) op te nemen in het cultuurplan alsnog overgenomen. Uw raad adviseerde ook deze
instelling tussentijds te evalueren.
Het college ontvangt uw advies graag uiterlijk 1 September 2018. Ik verzoek u de betreffende
instellingen vooraf op de hoogte te stellen van uw concept-advies en hen in de gelegenheid te
stellen hierop te reageren. De afdeling Cultuur zal het advies van de RRKC met de betreffende
instellingen delen.
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Ik zie uw bevindingen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke greet,

ig. A. Aboutaleb
Burgemeester & portefeuillehouder Cultuur

Bijiage: toelichting per instelling

51 | rrkc | Tussentijdse evaluaties

Blad: 3/5

Biilaqe: toelichting per instellinq
Baroeg
Het college heeft het advies van de RRKC om de subsidie te verhogen overgenomen. De
subsidieverhoging aan Baroeg is toegekend ten behoeve van de in het plan beschreven
verbouwing. De evaluatie is door de RRKC voorgesteld om de voortgang van de verbouwing
en de kostenbeheersing te bewaken. Inmiddels is een investeringskrediet beschikbaar en
kunnen de plannen binnen dit kader worden uitgewerkt. Gezien het feit dat de verbouwing zich
op dit moment in de planningsfase bevindt is tussentijdse evaluatie nu prematuur en niet
zinvol. Het college vraagt de RRKC daarom Baroeg op dit moment niet te evalueren.
Cultuur Concreet
Het college heeft besloten het advies van de RRKC om Cultuur Concreet voor twee jaar te
subsidieren niet te volgen, maar heeft Cultuur Concreet voor vier jaar opgenomen in het
Cultuurplan. Het college heeft daarbij besloten Cultuur Concreet te betrekken bij een
inventariserend onderzoek naarwijkgerichtcultuuraanbod en na twee jaar te evalueren. Het
inventariserend heeft plaatsgevonden in samenwerking met Cultuur Concreet, de resultaten
worden gebruikt bij de totstandkoming van het beleidskader Kunst en Cultuur in de gebieden.
Ik verzoek u in uw evaluatie aandacht te besteden aan de volgende thema’s uit uw advies: de
voortgang van de samenwerking van de cultuurscouts in gewesten, de mate van innovatie in
de toekomstplannen van Cultuur Concreet en de strategie om te komen tot verdere
professionalisering van Cultuur Concreet.
De Nieuwe Lichting
Het college heeft het advies van de RRKC om de Nieuwe Lichting op te nemen in het
Cultuurplan gevolgd, maar voor een lager bedrag dan geadviseerd. De redenen hiervoor
waren tweeledig. Ten eerste de constatering dat de financieringsmix zwak is en dat er meer
publieksinkomsten mogelijk zijn. Daarnaast adviseerde uw raad dat De Nieuwe Lichting zich
nog meer zou toeleggen op de meest zichtbare festivals en de ontwikkeling van talent, omdat
de organisatie op deze onderdelen de activiteiten van andere aanbieders en de Popunie het
meeste aanvult. Ik verzoek u dan ook op deze onderdelen in te gaan in uw evaluatie.
Digital Playground
De aanleiding om Digital Playground tussentijds te evalueren waren de ambities van Digital
Playground op een aantal onderdelen: de samenwerking met de SKVR, het opzetten van een
Mediamakerspace en de (daarmee samenhangende) innovatieplannen. Digital Playground
vroeg voor de periode 2017-2020 extra subsidie aan voor het opzetten van de
Mediamakerspace en innovatie - er is echter besloten de subsidie aan Digital Playground op
het niveau van de periode 2013-2016 te handhaven. Om die reden is de Mediamakerspace
niet opgezet in de vorm die Digital Playground voor ogen had ten tijde van de aanvraag.
Daarmee is ook de reden om verdergaand met de SKVR samen te werken niet meer aan de
orde op de manier die in de aanvraag werd beschreven - er wordt wel incidenteel
samengewerkt, maar van het overdragen van lopende workshops naar de SKVR, zodat er
voor Digital Playground meer tijd overblijft voor het ontwikkelen van nieuw aanbod in de
Mediamakerspace, is geen sprake. Wel wordt er op projectbasis en met incidentele middelen
ruimte geschapen voor experiment en innovatie. Ik vraag u te beoordelen in hoeverre
experiment en innovatie een plek hebben binnen de organisatie van Digital Playground en hoe
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het ontwikkelen van nieuw aanbod, zij het in beperktere mate dan voorgesteld in de
cultuurplanaanvraag, gestalte krijgt.
Xclusiv (voorheen Got Skills)
Uw raad plaatste kanttekeningen bij de zakelijke en artistieke kwaliteit van de organisatie. Het
college was voornemens Xclusiv om deze reden niet op te nemen in het Cultuurplan. De
gemeenteraad nam een motie aan die het college in het kader van vernieuwing opdroeg
Xclusiv alsnog op te nemen in het Cultuurplan. Ik verzoek u te evalueren in hoeverre de
organisatie zich artistiek en zakelijk ontwikkelt.
Hofplein Rotterdam
Het college heeft het advies van de RRKC om de subsidie aan Hofplein Rotterdam te verlagen
overgenomen, maar op basis van een second opinion met een lager bedrag dan uw raad
adviseerde. Hofplein Rotterdam heeft zoals door uw raad geadviseerd vervolgens wijzigingen
doorgevoerd in de bedrijfsvoering maar tegelijkertijd ook de geplande koerswijziging versneld
ingevoerd. Naar aanleiding daarvan zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met het
Hofplein Rotterdam. Ik verzoek u te evalueren of de organisatie toekomstbestendig is in relatie
tot de koerswijziging.
Jazzpodium Rotterdam
Het college heeft het advies van de RRKC om het subsidie te verhogen t.b.v. extra activiteiten
niet overgenomen. Het college heeft het advies om na twee jaar de financiele situatie te
evalueren wel overgenomen. Transparantie van de geldstromen tussen de stichting en de BV
moeten hierin centraal staan.
Rotown Magic
Rotown Magic is een samenwerkingsorganisatie die voor het eerst in het cultuurplan is
opgenomen. De activiteiten die onder de vlag van de stichting plaatsvinden bestaan al langer.
Uw raad twijfelde niet aan de kwaliteit, maar wel aan de hechtheid van de organisatie. Ik vraag
u in uw evaluatie in te gaan op de vorming en het functioneren van de organisatie.
Theater Zuidplein
Uw raad begreep de noodzaak die Theater Zuidplein voelt dat eigen producties nodig zijn
omdat geschikt aanbod ontbreekt. Daarbij heeft u de verwachting uitgesproken dat deze
producties ook inkomsten kunnen opieveren. Ik verzoek u te evalueren hoe de ambitie van
Theater Zuidplein om eigen producties te ontwikkelen gestalte krijgt en daarbij specifiek te
kijken naar de eigen inkomsten in relatie tot de eigen producties. Ik verzoek u de plannen voor
het nieuwe huis van Theater Zuidplein (zie meerjarenbeleidsplan 2017-2020, bijgesteld op 31
januari 2017), waarin men meer wil gaan produceren, hierin mee te nemen.
Vivid
Het college heeft het advies van de RRKC overgenomen. Op basis van dit advies verzoek ik u
te evalueren of de financiele verhouding tussen stichting VIVID en Galerie VIVID transparent
is; of ereen vernieuwingsplan is, gericht op vergroting van het publieksbereik, en tot
slot aandacht te besteden aan de financieringsmix. Het college heeft VIVID aangespoord meer
eigen inkomsten te genereren.

53 | rrkc | Tussentijdse evaluaties

Blad: 5/5

Wereldmuseum
Het college heeft het advies van uw raad aangaande het Wereldmuseum niet overgenomen.
Het Wereldmuseum bevond zich ten tijde van het cultuurplanproces in een ingrijpende
transitiefase. Met het vastleggen van de samenwerking tussen het Wereldmuseum (WMR) en
het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMvW) op 1 mei 2017 sluit het Wereldmuseum
een periode af die werd gekenmerkt door bestuurlijke en financiele problemen. De
samenwerking is het begin van een uniek project dat moet leiden tot de terugkeer van het
Wereldmuseum in de categorie van de toonaangevende Rotterdamse culturele instellingen.
Ambitie van de samenwerking is o.a. dat het Wereldmuseum een Rotterdams museum blijft.
Het Rotterdamse belang wordt daarmee gediend: niet alleen blijft de collectie voor de stad
behouden en eigendom van de gemeente, maar ook kan deze op een eigentijdse wijze
worden getoond. Uitgangspunten zijn dat WMR een eigen Rotterdams gezicht en een eigen
positie in de stad behoudt, alsook een sterke positie heeft in de lokale netwerken en
stakeholdergroepen, waaronder de collega-instellingen in de stad. Tegelijkertijd kan het
museum profiteren van de schaalvoordelen van de grote landelijke organisatie die het NMvW
is. De paraplu van het NMvW maakt het bovendien mogelijk dat het WMR profiteert van
kwaliteiten en 'resources’ van het NMvW zonder eigen profiel, naam en identiteit te verliezen.
Hiermee komt de samenwerking in potentie tegemoet aan de door de gemeenteraad
aangenomen motie “Behoud Rotterdamse signatuur”.
Het college en de gemeenteraad hebben besloten toezicht te houden op de samenwerking
vanuit de gedachte dat de nieuwe constructie uniek is voor Rotterdam en dat de gemeente
eigenaar is van de collectie. Ik verzoek u daarom de samenwerking tussen WMR en NMvW te
evalueren aan de hand van een drietal ontwikkelopgaven. Hierbij dient nadrukkelijk rekening te
worden gehouden met het feit dat de samenwerking pas een jaar geleden gestalte heeft
gekregen en dat het Wereldmuseum in 2018 een ingrijpende verbouwing doormaakt.
De ontwikkelopgaven zijn gebaseerd op het gewijzigde Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2020 dat
naar aanleiding van de samenwerking is opgesteld, alsook het rapport van mevrouw Luiten
“Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam” en het rekenkameronderzoek “Werelden van
verschil”. Ik verzoek u in uw evaluatie specifiek te beoordelen of de RRKC vertrouwen heeft in
de planvorming rondom en implementatie van onderstaande ontwikkelopgaven.
1.

2.

3.

WMR voert de museale functie uit conform de museale standaard. Besteed hierbij
specifiek aandacht aan de aanwezigheid van een toereikende en voldoende
gekwalificeerde museale staf, het uitvoeren van onderzoek naar de collectie en een
actief educatiebeleid, alsook het hanteren van landelijke richtlijnen bij de omgang met
de collectie.
In de samenwerking tussen WMR en NMvW behoudt WMR een duidelijk Rotterdams
profiel. Denk hierbij aan het behoud en/ofde ontwikkeling van een eigen Rotterdamse
identiteit, een eigen positie in de stad en een sterke rol in de lokale netwerken en
stakeholdergroepen.
In de samenwerking tussen WMR en NMvW de bedrijfsvoering en het financieel beleid
zodanig vormgeven dat de continui'teit van WMR, met inbegrip van de uitvoering van
de museale functie en het collectiebeheer, geborgd is.
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