Elke vier jaar brengt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) de sectoranalyse uit
als voorbereiding op de keuzes die de gemeente Rotterdam maakt voor de meerjarige
cultuursubsidies in het Cultuurplan. Vandaag overhandigt de RRKC deze trendanalyse aan
Saïd Kasmi, wethouder onderwijs, cultuur en toerisme.
Dit keer geeft de RRKC geen uitgebreid verslag van de stand van zaken binnen alle disciplines van de
Rotterdamse cultuursector. De Raad kiest ervoor om over drie thema's beschouwingen te doen:
inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Dit zijn onderwerpen die een plek krijgen in het
stedelijk cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Het volledige rapport is te vinden op www.rrkc.nl.
Inclusiviteit
In Rotterdam volgen 58.000 jongeren een MBO- opleiding. De RRKC sprak met studenten van
verschillende creatieve opleidingen van het Albeda college over hun wensen en ideeën over kunst en
cultuur in de stad. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen die samen met de Raad zijn opgesteld:


Investeer in interdisciplinaire en creatieve broedplaatsen.



Help studenten van kunstvakopleidingen en afgestudeerde makers de weg te vinden naar
fondsen en subsidies.



Vergroot de zichtbaarheid van en vindbaarheid tussen het bestaande aanbod voor en door
jongeren.

Innovatie
De gemeente kan innovatie binnen de creatieve sector richting geven en bevorderen. De RRKC doet
hiervoor de volgende aanbevelingen.


Stel een innovatieagenda op voor de Rotterdamse creatieve industrie.



Creëer fysieke en mentale ruimte voor kunstenaars en ontwerpers.



Vernieuw het subsidiebeleid.

Interconnectiviteit
Dit is een centraal thema uit het advies dat de International Advisory Board extra (IABx) in 2017
uitbracht over de potentie en zichtbaarheid van het Rotterdamse culturele veld. Hoe wordt 1 + 1 = 3 ?


Interconnectiviteit vergroot de zichtbaarheid van de cultuursector en de cultuurproductie als
organisaties gaan samenwerken.



Interconnectiviteit vergroot de bijdrage van de cultuursector aan sociale, culturele,
economische en ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam vergroten



Er zijn Rotterdamse instellingen en 'bruggenbouwers' die als vanzelf interconnectiviteit tot
stand brengen. Geef ze de ruimte om nieuwe verbindingen te maken.



Bevorder interconnectiviteit



Nodig het culturele veld uit om aansluiting te maken met het gemeentelijk coalitieprogramma

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert de gemeente Rotterdam over kunsten cultuurbeleid en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Noot aan de redactie: voor meer informatie en rechtenvrij beeldmateriaal kunt u contact opnemen
met Anne Helsen, communicatieadviseur van de RRKC, ahelsen@rrkc.nl of 06-19350376

