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Voorwoord
In maart 2018 bracht de RRKC het advies ‘Durf te kiezen’ uit, een pleidooi voor meer ruimte voor
nieuw (en divers) talent in de stad en voor nieuwe disciplines. Het advies was onderwerp van gesprek
in het ‘Politiek cultuurdebat’, eveneens in maart 2018, in de foyer van Theater Rotterdam. Wat
opviel is dat kunst en cultuur breed en positief in de politieke belangstelling staan. Dat mocht zich
helaas niet verzilveren in meer geld voor kunst en cultuur, zo bleek uit het coalitieprogramma dat
tegen de zomer van 2018 verscheen.
We maakten kennis met wethouder Said Kasmi en presenteerden aan hem in september ons
‘advies over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen’. In december 2018 koos de
gemeenteraad mede op basis van dit advies van de RRKC met ruime meerderheid voor de ‘ambitie
variant’ waarin niet alleen het gebouw gerenoveerd zal worden, maar het ook geschikt wordt gemaakt
voor de toekomst. Dit vergt een grote investering van circa € 223 miljoen. De RRKC organiseerde
in Arminius een openbare presentatie van het advies en debat, commissievoorzitter Aad Meijboom
presenteerde het advies bij de wethouder en bij diverse andere bijeenkomsten.
In 2018 ontving de RRKC van het college de vraag om advies over inclusiviteit. De door de RRKC
ingestelde adviescommissie inclusiviteit ging aan de slag onder voorzitterschap van Wilma
Gillis-Burleson. Het advies zal in maart 2019 gereed zijn en worden besproken met de wethouder. Dit
advies is dan nog op tijd om een rol te spelen in de Uitgangspuntenbrief Cultuurplan 2021 - 2024
van de wethouder, die in de eerste maanden van 2019 wordt geschreven en in gesprek gebracht met
het culturele veld.
De RRKC formuleerde eind 2018 in vervolg op het advies ‘Durf te kiezen’ zijn visie op de
noodzakelijke aanpassingen in het subsidiesysteem van de gemeente. Deze visie bespreekt de
RRKC met de wethouder in 2019.
In juli 2018 bracht de RRKC een ‘analyse uit van de actuele stand van zaken rond werk- en
presentatieruimte in Rotterdam’. Deze analyse is in gesprek gebracht met uiteenlopende partijen in
de stad.
De Raad voerde op verzoek van het college van B&W tien tussentijdse evaluaties uit van
Cultuurplaninstellingen en rapporteerde daarover aan het college. In 2019 wordt de gemeenteraad
hierover geïnformeerd door het college.

Voor het onderwerp inclusiviteit is de Raad in 2018 in gesprek gegaan met studenten en alumni van
de opleidingen theater, dans, muziek en economie en ondernemen van het Albeda College. Wat
is de cultuurbeleving van deze grote groep MBO-ers? Hoe denken zij over hun mogelijkheden om
zich in de stad te kunnen ontplooien; en wat is daarvoor nodig, bijvoorbeeld in gemeentelijk beleid?
Een ander onderwerp is innovatie: hoe kan dit worden ingevuld en hoe kan de gemeente innovatie
in de creatieve sector richting geven en bevorderen? Welke trends en goede voorbeelden zijn er?
Interconnectiviteit, het derde thema, komt uit het advies dat de International Advisory Board extra
(IABx) in 2017 uitbracht over de potentie en zichtbaarheid van het Rotterdamse culturele veld. De
IABx wees erop dat Rotterdam de potentie van de culturele instellingen en grassroot initiatieven in
de stad beter kan benutten. In groepsgesprekken en interviews met ‘bruggenbouwers’ heeft de Raad
antwoorden op vragen gevonden.
De RRKC is in december 2018 gestart met de voorbereidingen voor het Cultuurplanadvies 2021 2024, met als eerste actie de werving en selectie van commissieleden.
De RRKC maakte in 2018 onderdeel uit van de regiegroep die zich bezighoudt met het vervolg op het
advies dat de IABx in 2017 uitbracht: Rotterdam stay close to what you are.
In 2018 heeft de RRKC twee nieuwe leden voorgedragen aan het college: Dean Bowen en Jan
Oosterman. En is de voordracht gedaan voor drie nieuwe bestuursleden van de Rotterdamse
Kunststichting: Stephanie Afrifa, Sophie Bargmann en - uit de kring van de Raad - Willemijn Zwiep.
Hun voordracht moest wachten op goedkeuring van de gewijzigde uitvoeringsregeling RRKC en
statuten van de RKS. Wij verwachten dat de herziening van statuten en uitvoeringsregeling alsmede
de benoeming van de nieuwe leden van RRKC en RKS bestuur in 2019 zijn beslag zal krijgen.
Tot slot valt te melden dat het bureau van de RRKC per december 2018 weer op sterkte is.
Annemieke Ruijgrok is aangetreden als nieuwe projectmanager voor het Cultuurplanadvies 2021
- 2024 en kort daarvoor is Sonya Dias begonnen als office manager. Diana Chin-A-Fat is terug
van haar ziekteverlof. Lisa May Walcott, vervanger van Diana, heeft in december 2018 haar werk
overgedragen. We hebben eind 2018 feestelijk afscheid genomen van beleidsadviseur Reinier
Gerritsen en office manager Ellis Prinse en hen bedankt voor het goede werk!

Rento Zoutman,
maart 2019

De RRKC is in de tweede helft van 2018 gestart met het werk aan een korte sectoranalyse (nieuwe
stijl) in de vorm van drie beschouwingen. De vorige sectoranalyse uit 2015 kwam tot stand na
uitgebreide consultatie van het culturele veld en beschreef de dynamiek en diversiteit in de culturele
sector. De RRKC kiest voor de sectoranalyse 2019, die in 2018 is voorbereid, een andere vorm. In de
drie beschouwingen gaat de Raad in op de thema’s inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Dit
zijn centrale thema’s die in de komende periode een plek zullen krijgen in het stedelijk cultuurbeleid
voor de periode 2021 - 2024.
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1.1 Adviezen
De belangrijkste taak van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is zijn adviesfunctie.
Daarbij gaat het om gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W van de gemeente
Rotterdam. In 2017 heeft de RRKC de Adviesagenda en Werkprogramma uitgewerkt en besproken
met het college. De Raad adviseerde op verzoek van het college over de grootschalige renovatie van
Museum Boijmans Van Beuningen en ontving de advies aanvraag van het college over inclusiviteit.
De Raad stelde voor beide adviezen in 2018 adviescommissies in. Op eigen initiatief bracht de RRKC
in maart 2018 het advies ‘Durf te kiezen’ uit, waarin wordt gepleit voor een betere aansluiting van het
cultuurbeleid en subsidiesysteem bij de dynamiek van de stad. Ook op eigen initiatief organiseerde de
RRKC in maart 2018 samen met Theater Rotterdam het politiek cultuurdebat. In 2018 werd in vervolg
op ‘Durf te kiezen’ door de RRKC een standpunt geformuleerd over de noodzakelijke aanpassingen
van het subsidiesysteem van de gemeente.
De Raad heeft in 2018 een eigen invulling gegeven aan de Adviesagenda, door te kiezen voor vijf
thema’s (zie hierna bij 1.2). In 2018 zijn deze door het bureau vertaald in een werkprogramma. Hierna
doen wij verslag van de resultaten.

1.2 Adviesagenda RRKC 2017 – 2020
De RRKC heeft na het uitbrengen van het Cultuurplanadvies 2017 - 2020 de balans opgemaakt en
gekozen voor vijf hoofdlijnen in de adviesagenda:
1. Meer ruimte voor vernieuwing van kunst en cultuur in Rotterdam
2. Meer diversiteit in de cultuursector (publiek, activiteiten, bestuur en organisatie)
3. Een betere verbinding tussen de private sector en cultuur in de stad
4. Een steviger positionering van cultuur in de internationale profilering van de stad
5. Een ander stelsel voor kunst en cultuur
Deze vijf lijnen in de advisering zijn voor de Raad richtinggevend, maar dat wil niet zeggen dat voor
elk thema elk jaar een advies uitkomt. Dit hangt af van de behoefte aan advies van het college en de
eigen wensen van de RRKC. Hierna geven wij een kort overzicht van de uitvoering adviesagenda en
het werkprogramma van de RRKC in 2018. De adviesagenda is dynamisch, dat wil zeggen dat hij
gedurende het jaar gewijzigd kan worden indien zich actuele onderwerpen voordoen die de aandacht
vragen. De adviesagenda is afgestemd met het hoofd Cultuur van de gemeente Alice Vlaanderen
en de ambtenaren van Sport en Cultuur, alsmede met wethouder Pex Langenberg. De RRKC heeft
aan het verzoek van de wethouder voldaan om te helpen meer reuring in de stad te krijgen, onder
meer met het politiek cultuurdebat in maart 2018, het debat over het advies Museum Boijmans Van
Beuningen in november 2018.

1.2.1 IABx
In oktober 2017 leverde de IABx onder leiding van Jan Peter Balkenende haar advies ‘Rotterdam,
stay close to what you are’ op. In december 2017 werd dit advies door het college van B&W omarmd
en dit voorjaar werd de regiegroep die het gehele stakeholderproces gedurende de IABx begeleidde
(juli 2016 - 2017) omgezet naar regiegroep Implementatie. De RRKC maakt onderdeel uit van de
regiegroep, met vertegenwoordigers van de gemeente, Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals en
het Directeuren Overleg van de Cultuurplan instellingen.
Een van de taken die de regiegroep kreeg, was het organiseren van een werkconferentie met de
RRKC Debat Boijmans Binnenste Buiten
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culturele sector om een jaar na het uitbrengen van het advies het net op te halen rond de vraag wat er
met de IABx-adviezen is gebeurd en vooral toekomstgericht (richting nieuwe Cultuurplan) kenbaar te
maken welke zaken meer aandacht behoeven. Deze conferentie is in 2018 voorbereid, hij vindt plaats
in februari 2019. De RRKC is gevraagd om voor de implementatie een bijdrage te leveren aan de
verbetering van de relatie tussen kunst en bedrijfsleven (zie hierna).

1.2.2 Diversiteit / Inclusiviteit
In de periode 2017 - 2020 verdiept de RRKC zich in de vraag: hoe cultureel divers is de Rotterdamse
culturele sector: de organisaties, het bestuur, de makers en het publiek? En welk beleid kan
zorgdragen voor een Rotterdamse culturele sector die voor, door en van iedereen is?
De wethouder vroeg de RRKC in maart 2018 om advies over een meer inclusieve cultuursector.
Daartoe formeerde de RRKC een zeskoppige adviescommissie - voorgezeten door Wilma
Gillis-Burleson - die in 2018 het advies voorbereidde en als klankbord fungeert voor het 4-jarig
programma van de RRKC rondom, wat we intussen geen ‘diversiteit’ meer noemen, maar ‘inclusiviteit’.
Een eerste advies brengt de RRKC in het voorjaar van 2019 uit.
Adviescommissie inclusiviteit
De commissie bestaat uit de volgende zes leden:
· Wilma Gillis-Burleson (voorzitter), directeur Legato Projecten
· Teana Boston-Mammah, coördinator culturele diversiteit Willem de Kooning Academie
· Hesdy Lonwijk, filmregisseur, schrijver en creatief ondernemer
· Jelena Barisic, journalist, eindredacteur en tekstschrijver
· Jeanneke den Boer, programmadirecteur Culture Connection, eigenaar DB Consult
· Ingrid Huisman, directeur Parc Makelaars
Vanuit de RRKC zijn de raadsleden Ricardo Burgzorg en Willemijn Zwiep betrokken bij de commissie.
Landelijk overleg
De RRKC nam het initiatief voor een landelijk overleg met partijen die inclusiviteit prominent op
de agenda hebben gezet zoals het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur, Federatie Cultuur,
Rotterdam Festivals, Fonds Podiumkunsten, SCP, Museumvereniging, NAPK, Cultuur en creatief
inclusief, Boekmanstichting, VSB Fonds en Fonds Cultuurparticipatie. Dit overleg voorziet in de
behoefte van zowel de RRKC als genodigde partijen kennis uit te wisselen en zonder ieder het wiel
opnieuw uit te vinden, met grotere slagkracht te werken aan een inclusievere culturele sector. Het
landelijk overleg kwam in 2018 vier keer samen.
Klankbordgroep directeuren
In november 2018 ging de RRKC in gesprek met directies van een tiental Cultuurplan instellingen die
zich al actief inzetten voor inclusiviteit en culturele diversiteit. In deze groepsbijeenkomst werden de
voortgang, ambities en obstakels om tot meer inclusiviteit te komen besproken. De Raad besteedde
daarnaast in het bijzonder aandacht aan praktijkervaringen met het bevorderen van inclusiviteit buiten
de cultuursector, met als doel hiervan te leren.
PLAY Festival
PLAY is een groot multidisciplinair festival in De Doelen, voor en door jongeren, met 1.200
deelnemers. Het festival toont de creativiteit van getalenteerde Albeda-performers. Op 16 november
2018 ging de RRKC met een Dialoogsessie tijdens PLAY Festival in gesprek met studenten en
alumni van de MBO entertainmentopleidingen dans, theater en muziek. Het festival was de afsluiting
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van een succesvolle serie groepsgesprekken waarin de RRKC de kunst- en cultuuropvattingen- en
voorkeuren van Rotterdamse MBO-studenten verkende. Hoe beleven de studenten en alumni kunst
en cultuur in de stad? Hoe willen zij daaraan bijdragen en wat is daarvoor nodig? De studenten gaven
aanbevelingen over hoe de stad een aantrekkelijke plek kan blijven voor nieuwe makers en culturele
initiatieven. Deze dialoogsessie biedt de RRKC input voor de drie beschouwingen (sectoranalyse)
2019.
Lezing Boekmanstichting
Op 28 mei verzorgde Rento Zoutman, directeur Rotterdamse Kunststichting en secretaris RRKC, een
lezing in de reeks inclusiviteit, Tijdens deze lezing werd ingegaan op de ervaringen die de RRKC in
2017 opdeed in groepsgesprekken met jonge makers en creatieven uit de stad. Tevens ging hij in
op het onderzoek Culturele diversiteit in de Rotterdamse cultuursector dat de Erasmus Universiteit
Rotterdam in opdracht van de RRKC en de gemeente uitvoerde naar de toepassing van de Code
Culturele Diversiteit door de 86 instellingen in het Rotterdamse Cultuurplan.
Artikel Boekman
Tijdschrift Boekman #115 was helemaal gewijd aan het thema inclusiviteit.
Samen met Pauwke Berkers, Koen van Eijck (beiden Erasmus Universiteit Rotterdam) en Wilma
Gillis-Burleson (Legato) schreven Rento Zoutman en Diana Chin-A-Fat, beleidsadviseur RRKC, het
artikel: Diversiteit, inclusiviteit en beleid in de Rotterdamse cultuursector met de titel ‘De cultuursector
is als een alp, hoe hoger je komt hoe witter het wordt’.

1.2.3 Durf te kiezen
Eind februari 2018 presenteert de RRKC het advies ‘Durf te kiezen, naar een dynamisch Rotterdams
kunst- en cultuurbeleid’. Hiermee zet de RRKC kunst en cultuur stevig op de politieke agenda van het
nieuwe college van B&W van Rotterdam en de nieuwe gemeenteraad. De RRKC doet in het advies
een aantal aanbevelingen voor een dynamisch kunst- en cultuurbeleid, waaronder:
· een betere positie van kunst en cultuur in de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam;
· meer aandacht in het cultuurbeleid voor de culturele uitingsvormen en de cultuurbeleving van
jonge Rotterdammers;
· meer aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe talentvolle kunstenaars of makers in het
cultuurbeleid.
De RRKC werkt deze aanbevelingen uit in concrete adviezen hoe verder te gaan. Het advies is
ingebracht in het politiek cultuurdebat dat de RRKC samen met Theater Rotterdam organiseerde, vlak
voor de gemeentelijke verkiezingen in maart 2018. De RRKC sprak in 2018 over het vervolg van dit
advies en adviseert het college in 2019 over aanpassing van het Rotterdamse subsidiesysteem.

1.2.4 Boijmans Binnenstebuiten
De RRKC bracht op 1 november 2018 een advies uit over de renovatie van Museum Boijmans Van
Beuningen (MVB), getiteld ‘Boijmans Binnenstebuiten, Museum Boijmans Van Beuningen op weg naar
de toekomst’. Het college van B&W stuurde de RRKC hierover op 24 april een adviesaanvraag.
Aanleiding voor de adviesaanvraag was dat de gemeente in het najaar een besluit wilde nemen over
de renovatie van MBVB. Het museumgebouw is aan het eind van zijn (technische) levensduur; het
uitvoeren van asbestsanering en achterstallig onderhoud zijn onvermijdelijk. Vanaf 2019 is het gebouw
niet meer beschikbaar voor de presentatie van de collectie.
De gemeente Rotterdam en MBVB stonden voor de keuze: doen wat móét, of kiezen voor wat
kán. Wat moet, is het asbestvrij maken van het gebouw zodat het weer voldoet aan wet- en
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regelgeving en invoering van hedendaagse duurzaamheidsmaatregelen. Wat kan, is kiezen voor
het toekomstscenario waarin het museumgebouw wordt vernieuwd en klaar is voor de toekomst.
De RRKC adviseerde het college om in te zetten op wat kán: werken aan een toekomstbestendig
museum dat voldoet aan de museale eisen van nu en straks en dat past bij een wereldstad als
Rotterdam.
Voor de uitwerking van het advies heeft de RRKC een adviescommissie samengesteld.
Deze was breed samengesteld en vertegenwoordigde deskundigheid over bouwtechnische aspecten,
architectuur, bedrijfsvoering en ondernemerschap, cultuurparticipatie, cultuurgeschiedenis, urbane
planning, stedenbouwkundige ontwikkelingen, museologie en sociologie (zie bijlage 2: commissies).
De adviescommissie bestudeerde door de gemeente beschikbaar gestelde documenten, bronnen van
MBVB, alsmede verschillende onderzoeksrapporten en publicaties.
Verder bezocht de adviescommissie het museumgebouw voor een schouw en voerde gesprekken met
medewerkers van de afdeling Cultuur en Vastgoed van de gemeente Rotterdam en de directie van
MBVB.
De RRKC onderzocht trends en ontwikkelingen in de museumsector en stelde ten behoeve van
benchmarking vijf cases op van vergelijkbare musea in renovatie en drie cases van museumparken.
Debat Boijmans Binnenstebuiten in Arminius
Op vrijdag 16 november organiseerde de RRKC in Arminius een publiek debat. De RRKC deelde het
advies Boijmans Binnenstebuiten met de stad en liet verschillende experts aan het woord over de
aanbevelingen en de onderbouwing ervan. Circa 150 mensen bezochten het debat.
Tijdens het debat stonden de volgende vragen centraal: Hoe ziet het museum van toekomst er uit?
Hoe kan het publiek van de collectie genieten als het museum dicht is? Wat is er voor nodig om een
groeiend aantal bezoekers te kunnen ontvangen? Wat is het rendement van de investering voor de
stad, zowel economisch als maatschappelijk? Léon van Geest was de moderator van het debat.

1.2.5 Overige activiteiten Advies
Verkiezingsdebat Stemmen voor Cultuur
Op donderdag 1 maart 2018 organiseerde de RRKC samen met Theater Rotterdam het enige
verkiezingsdebat dat uitsluitend gaat over het cultuurbeleid in de stad: Stemmen voor Cultuur.
Gespreksleiders Evita de Roode en Frénk van der Linden daagden de politici uit om stelling te
nemen over actuele thema’s. In wat voor stad leven we over vier jaar? Welke rol spelen kunst
en cultuur daarin? Hoe gaan kunst en cultuur de komende vier jaar veranderen in Rotterdam?
De cultuurwoordvoerders van deze avond waren van de partijen: CDA, D66, DENK, GroenLinks,
Leefbaar Rotterdam, Stadsinitiatief Rotterdam, NIDA, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD en 50
Plus Rotterdam. Het was een levendig, openbaar toegankelijk debat in een goed gevulde foyer van
Theater Rotterdam. Er was een live stream van het debat te volgen en terug te zien op de website en
Facebook pagina van de RRKC voor belangstellenden die er die avond bij konden zijn.

gesteld was met de beschikbaarheid van werk- en presentatieruimte voor kunstenaars en makers.
Gesprekken met circa 22 sleutelfiguren in het veld en de gemeente, aangevuld met web research en
documentonderzoek, leverden input voor een uitgebreide verkenning en een analyse.
De doelgroep van duizenden kunstenaars en makers was voor een deel professioneel opgeleid
en een deel autodidact. In de verkenning waren niet betrokken: kunstenaars en makers die in een
structureel gesubsidieerde cultuurplaninstelling een huis hebben, de vrijetijdskunst en de makers in
de creatieve industrie (toegepaste kunsten). De Raad publiceerde de Verkenning en analyse begin juli
2018.
Ontvangst delegatie Akerhus Kultur Forum
Op 14 maart ontving de RRKC in de Filmzaal van het Schielandshuis een delegatie van het Akerhus
Kultur Forum uit Oslo. Rento Zoutman, secretaris van de RRKC, informeerde de delegatie over
culturele infrastructuur van Rotterdam en de rol van de RRKC. Daarna ontstond een levendige
uitwisseling over ook in Noorwegen actuele thema’s als inclusiviteit en ruimte voor nieuw talent.
Bijeenkomsten nieuwkomers in het Cultuurplan 2017 - 2020
In 2017 organiseerde de RRKC een eerste bijeenkomst met 18 nieuwkomers in het Cultuurplan 20172020. Het ging om kennismaken, het vinden van samenwerkingspartners, uitwisselen van ervaringen
over hoe om te gaan met professionaliseringsvraagstukken en over de scheidslijn tussen cultuur
en andere domeinen. Op 22 maart 2018 organiseerde de RRKC een vervolgbijeenkomst. Deze
stond in het kader van onderlinge uitwisseling van ervaringen en men kon er in een sessie - onder
leiding van Marc Pil - inspiratie opdoen over ondernemerschap en financiering. Verder lichtten twee
beleidsadviseurs van de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam toe wat de veranderende rol
is van de overheid is bij de subsidiering van kunst en cultuur, hoe instellingen hun eigen inkomsten
kunnen verhogen en waar ze externe financiering kunnen vinden. Tot slot gaf een woordvoerder van
de Vereniging Rotterdamse Fondsen tekst en uitleg over de rol en betekenis van particuliere fondsen
voor de Rotterdamse cultuur.
De RRKC was voornemens in juni een derde bijeenkomst met twee inspiratiesessies te organiseren,
een over pr, communicatie en marketing en een over personeel en organisatie. Deze werd door
gebrek aan belangstelling afgelast.
Tien tussentijdse evaluaties
De RRKC voerde voor de zomer tien evaluatiegesprekken met instellingen in het Cultuurplan. Het
doel van de tussentijdse evaluaties was een beeld te krijgen van de voortgang van enkele specifieke
ontwikkelopgaven zoals geformuleerd in het Cultuurplanadvies. De tien evaluatierapportages zijn
afgerond en in oktober 2018 overhandigd aan de wethouder. De RRKC voerde de opdracht uit op
verzoek van het college.
Presentatie RRKC voor nieuwe woordvoerders cultuur gemeenteraad
In samenwerking met de griffie en het Directeuren Overleg verzorgde de secretaris van de RRKC
op 17 oktober 2018 een presentatie in het kader van het inwerkprogramma voor de nieuwe
woordvoerders cultuur van de gemeenteraad.

RRKC verkenning werk- en presentatie ruimte in Rotterdam
De RRKC bezon zich medio 2017 nader op de rol van kunst en cultuur in de publieke
ruimte. Een ontwikkeling die urgent aandacht vroeg, was dat het cultureel vastgoed onder druk stond.
In de economische voorspoed werd het voor de gemeente lucratief om panden, die vaak werkruimte
bieden aan kunstenaars en makers, te verkopen aan commerciële marktpartijen. Hierdoor kwam
betaalbare werkruimte voor kunstenaars, creatieven en grassroot initiatieven in het gedrang.
Dit was voor de RRKC aanleiding om in het najaar van 2017 te verkennen hoe het in Rotterdam
16 | rrkc jaarverslag‘18 - toelichting op prestatieraster
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1.3 Adviesagenda en werkprogramma RRKC

1.5 Lezingen en presentaties

De Raad heeft de Adviesagenda ingevuld met de themalijnen die hiervoor zijn genoemd. Deze agenda
is door het bureau vertaald in het Werkprogramma 2018 met de bijbehorende communicatiestrategie
en kalender. De activiteiten lopen uiteen: het is een mix van gevraagde adviezen, onderzoek en het
organiseren van debat en gesprekken. Een goede en dynamische communicatie is een essentieel
onderdeel van de activiteiten. Adviezen lopen uiteen in vorm en inhoud. De RRKC kiest ervoor om
waar dit past ook kortlopende adviestrajecten te doen. Advisering kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden
als een resultaat van een werkbijeenkomst of debat. Voor gecompliceerde onderwerpen is een meer
gelaagde aanpak noodzakelijk, zoals in 2018 bij de adviezen over MBVB en inclusiviteit.
In 2018 is met de dienst Sport en Cultuur reeds overlegd over onderwerpen die een plek krijgen op de
adviesagenda 2019, in het bijzonder de sectoranalyse en de voorbereiding Cultuurplanadvies 20212024.

·
·
·

Lezing Rento Zoutman Boekmanstichting over inclusiviteit (28 mei 2018)
Presentatie Rento Zoutman voor nieuwe woordvoerders cultuur gemeenteraad
(17 oktober 2018)
Presentatie RRKC op PLAY Festival Albeda College (16 november 2018)

1.4 Informatie- en netwerkbijeenkomsten
·
·
·
·

Op 1 maart 2018 organiseert het RRKC in samenwerking met en in Theater Rotterdam het
Verkiezingsdebat Stemmen voor Cultuur.
Op 22 maart organiseerde de RRKC bijeenkomsten voor de 18 nieuwkomers
cultuurplan 2017 - 2020.
In 2018 nam de RRKC vier maal als toehoorder deel aan de werkgroep Publieksbereik van het
Directeurenoverleg. Deze bijeenkomsten vonden plaats in het Nederlands Fotomuseum.
De RRKC is lid van VNO-NCW West (Regio Rotterdam) en bezocht verschillende
kennisbijeenkomsten. Daarnaast is de RRKC vertegenwoordigd in een artistieke adviescommissie
van het VNO-NCW. Deze kwam in 2018 twee maal bij elkaar.

Overige bijeenkomsten
· Presentatie Cultuurbrief minister van OCW (Maas, 12 maart 2018)
· Ontvangst delegatie gemeente Fet (Noorwegen), in filmzaal Schielandshuis (14 maart 2018)
· Inspiratie bijeenkomst koplopers sport en cultuur gemeente Rotterdam (12 april 2018)
· Bezoek van RRKC aan Den Haag en lunchbijeenkomst en uitwisseling tussen leden Raad voor
Cultuur en RRKC (26 april 2018)
· Conferentie Atlas voor gemeenten Leeuwarden en bezoek Culturele Hoofdstad (30 mei 2018)
· Werkbezoek Antwerpen met RRKC (5 september 2018)
· Conferentie Cultural Governance Code Cultuur (5 oktober 2018)
· Dialoog sessie Fair Practice Code (18 oktober 2018)
· Symposium Cultural Policy in the Polder, Nijmegen (30 oktober 2018)
· Deelname Bijeenkomst over Transistor onderzoekstraject over TimeWindow
(7 november 2018)
· Stadmakerscongres (9 november 2018)
· Presentatie publieksbereik Rotterdam Festivals (15 november 2018)
· RASL bijeenkomst Blue City (21 november 2018)
· Conferentie Inclusiviteit LKCA/Federatie Cultuur (10 december 2018)
· Landelijke overleggen inclusiviteit met SCP, OCW, Raad voor Cultuur, fondsen, Boekmanstichting,
Federatie Cultuur en Prins Bernhard Cultuurfonds e.a. (drie keer in 2018)
· Bijeenkomsten werkgroep publieksbereik Rotterdam Festivals (drie keer in 2018)
· Vier bijeenkomsten met Albeda College en PLAY Festival (juni – november 2018)

18 | rrkc jaarverslag‘18 - toelichting op prestatieraster

19

Dialoogsessie met studenten en alumni Albeda College tijdens PLAY Festival

Toelichting op
jaarrekening
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2.1 Toelichting op jaarrekening
·
·
·
·
·
·
·

De jaarrekening laat een exploitatietekort zien van € 5.463,-. Deze wordt voor € 74.537,- aan de
egalisatiereserve onttrokken en voor € 80.000,- aan de activiteitenreserve toegevoegd.
Opbrengsten zijn € 90.880,- hoger dan begroot door een incidentele subsidie voor diversiteit en
cultuurdebat.
Personeelskosten zijn € 49.200,- hoger dan begroot door inhuur vervanging zwangerschap en een
premiestijging ziekteverzuimverzekering.
Huisvestingskosten zijn € 5.750,- hoger dan begroot doordat de begroting voor de verhuizing is
opgesteld waardoor niet alle posten volledig zijn opgenomen.
Organisatiekosten zijn € 15.350,- hoger dan begroot door hogere automatiseringskosten en
notariskosten in verband met statutenwijziging.
Diverse baten en lasten zijn € 3.000,- hoger dan begroot door een factuur van 2017 welke niet
gereserveerd was.
Activiteitenkosten afdeling Advies zijn € 11.600,- hoger dan begroot door hogere publiciteitskosten
in verband met meer activiteiten.
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RRKC Verkiezingsdebat Stemmen voor Cultuur

Toelichting op
beleidsthema’s

26 | rrkc jaarverslag‘18 - toelichting op beleidsthema’s

3

De RRKC heeft na het uitbrengen van het Cultuurplanadvies 2017 - 2020 de balans opgemaakt en
gekozen voor vijf hoofdlijnen in de adviesagenda:
1. Meer ruimte voor vernieuwing van kunst en cultuur in Rotterdam
2. Meer diversiteit in de cultuursector (publiek, activiteiten, bestuur en organisatie)
3. Een betere verbinding tussen de private sector en cultuur in de stad
4. Een steviger positionering van cultuur in de internationale profilering van de stad
5. Een ander stelsel voor kunst en cultuur
Deze vijf lijnen in de advisering zijn voor de Raad richtinggevend, maar dat wil niet zeggen dat voor
elk thema elk jaar een advies uitkomt. Dit hangt af van de behoefte aan advies van het college en van
de thema’s die de RRKC zelf op de agenda wil zetten. De adviesagenda is dynamisch, dat wil zeggen
dat hij gedurende het jaar gewijzigd kan worden indien zich actuele onderwerpen voordoen die de
aandacht vragen.
Hierna lichten wij toe hoe wij de hoofdlijnen van de adviesagenda toe en kijken kort terug op de activiteiten
die in 2018 hebben plaatsgevonden (een uitgebreidere toelichting hierop treft u hiervoor al aan).

3.1 Meer ruimte voor vernieuwing van kunst en cultuur
in Rotterdam
In elke discussie over de waarde van cultuur is er aandacht voor de esthetische waarde van de
kunsten en de intrinsieke waarde van erfgoed. Deze waarde plaatst de Raad naast waarden als de
economische, die voor stedelijke ontwikkeling, participatie, educatie en andere.
Vernieuwing is één van de aandachtspunten in het Cultuurplanadvies 2017 - 2020. De Raad
beoordeelde de aanvragen op basis van de ‘driehoek’ kwaliteit, vernieuwing en publieksbereik.
Vernieuwing en verjonging in de kunsten vindt in Rotterdam op verschillende manieren plaats. Door de
aanwas van nieuwe initiatieven, die nieuw publiek bereiken: liefst 22 nieuwe aanvragers kregen een
positief advies en 18 daarvan werden in 2016 in het Cultuurplan opgenomen.
Advies strategisch cultuurbeleid
Na voorbereidend werk in 2017 presenteerde de RRKC begin maart 2018 het advies ‘Durf te kiezen’,
naar een dynamisch Rotterdams kunst- en cultuurbeleid’. In dit advies geeft de Raad de huidige
gemeenteraadsleden en het toekomstige college van Rotterdam aanbevelingen voor een dynamisch
kunst- en cultuurbeleid dat beter dan nu aansluit bij de stad.
Het advies is gepresenteerd vlak voorafgaand aan het stedelijk politiek cultuurdebat dat de RRKC
organiseerde in Theater Rotterdam en thema’s eruit zijn in dat debat geagendeerd.
De RRKC vraagt in het advies aandacht voor de volgende zaken in de komende collegeperiode:
•
•
•

een betere positie van kunst en cultuur in de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam;
meer aandacht in het cultuurbeleid voor de culturele uitingsvormen en de cultuurbeleving van
jonge Rotterdammers;
meer aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe talentvolle kunstenaars of makers in het
cultuurbeleid.

Elk thema is door de RRKC voorzien van concrete aanbevelingen, met als rode draad dat cultuur
- zoals ook bepleit door de IABx - een steviger pijler moet worden onder de stedelijke ontwikkeling
van Rotterdam. Organisaties in het culturele veld moeten meer betrokken worden in die stedelijke
ontwikkeling en gewaardeerd worden om hun bijdrage daaraan, ook als de gebiedsontwikkeling
is voltooid. Dat geldt ook voor de grassroot organisaties, die beter bij het beleid betrokken moeten
worden.
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De RRKC adviseert het college om het palet van financieringsmiddelen aan te passen en af te
stappen van ingewikkelde procedures, zodat kunstenaars, initiatiefnemers en netwerken van makers
daar gemakkelijker gebruik van kunnen maken en zo een betere plek krijgen in het ‘bestel’. Een ander
advies is: experimenteer met programmagelden om culturele ontwikkeling in de stad te stimuleren.
Voorts moet er naar de mening van de RRKC meer aandacht zijn voor de cultuur van nieuwe
generaties Rotterdammers. Onderzoek hoe de cultuuropvattingen van jongeren tot 29 jaar een
serieuze plaats kunnen krijgen in het cultuurbeleid; zij hebben andere opvattingen over wat cultuur
is en ervaren een andere relatie tussen grootstedelijke realiteit en cultuur. Betrek bij dit onderzoek
jonge Rotterdamse makers en grassroots-initiatieven en houd rekening met de smaakvoorkeuren en
cultuuropvattingen van jongeren die een opleiding volgen op het MBO of die studeren. Onderzoek
hoe het gezamenlijke aanbod van cultuureducatie beter kan aansluiten bij de culturele voorkeuren van
deze doelgroep.
Tot slot is het volgens de Raad nodig om subgenres uit de grootstedelijke jongerencultuur meer
te ondersteunen: Rotterdam is al spoken word-stad nummer #1 van Nederland en kan nog groter
groeien en winnen aan kwaliteit. Ook street art en andere urban arts-vormen zijn stevig geworteld in
Rotterdam en kunnen verder ontwikkeld worden.
Het belang van een goede culturele infrastructuur in bredere zin staat voor de Raad buiten kijf
en de stad moet zuinig zijn op haar instellingen en collecties. Maar voor de culturele instituten
en iconen geldt dat zij de komende jaren met verhoogde aandacht werk moeten maken van hun
maatschappelijke positionering.

3.2 Meer diversiteit in de cultuursector
(publiek, activiteiten, bestuur en organisatie)
De samenstelling van de Rotterdamse bevolking is zoals bekend (hyper)divers: veel verschillende
culturen leven en komen elkaar tegen in Rotterdam. De bevolking verandert de komende jaren
nog meer: zo stijgt het aandeel westerse en niet-westerse bevolkingsgroepen ten opzichte van
Rotterdammers met een Nederlandse achtergrond. De culturele sector slaagt er tot nu toe niet in een
goede afspiegeling van de Rotterdamse bevolking te bereiken. De organisaties, besturen en raden
van toezicht zijn bovendien opvallend ‘wit’. Dit constateert de RRKC in het Cultuurplanadvies 20172020.
Gedurende vier jaar en tijdens de Cultuurplanperiode 2017 - 2020 verdiept de RRKC zich daarom in
de vraag hoe inclusief de Rotterdamse culturele sector is: de organisaties, het bestuur, de makers en
het publiek. In hoeverre is de culturele sector voor, door en van iedere Rotterdammer?
De RRKC startte in 2017 met groepsgesprekken met jonge Rotterdamse makers wat betreft
toegankelijkheid, doorstroom en mentaliteit ten opzichte van culturele diversiteit in de Rotterdamse
cultuursector. Daarnaast voerde de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de gemeente
Rotterdam en de RRKC onderzoek uit naar diversiteit op het gebied van personeel, publiek en
programmering binnen de instellingen in het Cultuurplan. Het onderzoek werd afgerond met een
werkbijeenkomst in november 2017 waarin werd gereflecteerd op de resultaten en vooruitgekeken.
De RRKC gaat komende jaren voort met het agenderen van het thema en het doen van verdiepend
onderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. De RRKC zet het gesprek met
makers en sector voort en neemt het thema op in de beschouwingen (sectoranalyse) 2019.
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In het voorjaar van 2019 adviseert de RRKC het nieuwe college over inclusiviteit. We onderhouden
daarbij nauw contact met de landelijke Raad voor Cultuur en andere landelijke organisaties die dit
thema prominent op de agenda hebben gezet.

3.3 Een betere verbinding tussen de private sector
en cultuur in de stad
De financiële druk op de Rotterdamse culturele instellingen is groot. Ook in onze stad hebben eerdere
bezuinigingen en de economische crisis hun sporen nagelaten. De in november 2017 gepresenteerde
landelijke Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017 - 2023 wijst op de noodzaak om
de arbeidsmarktpositie van veel werkenden in de culturele sector te verbeteren. De Fair Practice
Code voor cultuur is hiervoor wellicht een goed instrument. In 2018 is door landelijke partijen de
Arbeidsmarktagenda per thema verder uitgewerkt. Het nieuwe college heeft de Fair Practice Code
omarmd in het coalitieakkoord. In 2019 en volgende jaren moeten de consequenties hiervan in beeld
gebracht worden.
De RRKC constateert dat de financiering van de culturele sector nog in belangrijke mate bestaat uit
subsidie. Met het laatste Cultuurplan en de verdeling van middelen is de rek daar goeddeels uit. De
RRKC kiest voor twee sporen:
1. het verkennen van de mogelijkheden voor het vergroten van de financiële ruimte voor cultuur;
2. het bevorderen van professionalisering van nieuwkomers in de culturele sector, van nieuwe
makers tot organisatoren van evenementen in de stad.
Ad 1. In 2018 is de RRKC verder in gesprek gegaan met de particuliere fondsen in Rotterdam, om
zo een beeld krijgen van de potentie van de private sector voor de kunst en cultuur in Rotterdam. De
uitdaging is om de particuliere gevers, mecenassen en bedrijven er toe te bewegen om meer te gaan
investeren in kunst en cultuur in de stad en dan meer op een collectieve doelen dan via de reguliere
weg. De RRKC verkende in vele gesprekken met fondsen en bedrijven de mogelijkheden, maar het
blijkt lastig om een ‘common denominator’ te vinden op basis waarvan deze partijen bereid zijn om
mee te gaan investeren in de culturele infrastructuur in de stad. Een bijeenkomst voor de zomer van
2018 met bedrijven en deskundigen uit de sector werd afgeblazen vanwege te weinig interesse bij de
bedrijven. Het draagvlak voor kunst en cultuur is daar blijkbaar blijvend broos.
De RRKC zal in de komende periode deze gesprekken voorzetten en naar goede ingangen zoeken.
In 2018 is de RRKC ook in gesprek gegaan met de stichting Droom en Daad over hun investeringen in
de stad.
Ad 2.
De RRKC organiseerde in maart 2018 een tweede bijeenkomst voor de 18 nieuwkomers in
het Cultuurplan waarin het onderwerp financiering centraal stond. Uit de bijeenkomst bleek wel dat
een aantal van deze organisaties kampen met stevige financiële vragen en problemen. Zij bleken niet
voorbereid op hun status als Cultuurplan instelling en op de beperkingen die deze status meebrengt in
de financiering. De onderlinge uitwisseling hielp hen al verder, maar een aantal van hen is ongetwijfeld
gebaat bij coaching en begeleiding. Een derde bijeenkomst die voor de zomer van 2018 was gepland
met als onderwerp marketing vond geen doorgang vanwege te weinig aanmeldingen.
Ook in 2018 werkte de RRKC samen met VNO/NCW teneinde in deze kring kunst en cultuur onder de
aandacht te brengen.
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3.4 Een steviger positie van cultuur in de
internationale profilering van de stad
De Raad volgt de internationale culturele activiteiten van de Rotterdamse culturele instellingen met
belangstelling.
In vervolg op het advies van de International Advisory Board extra (IABx) uit 2017 over de profilering
van Rotterdam als ‘culturele hotspot’ participeerde de secretaris van de Raad in de door het college
ingestelde regiegroep die zich bezighoudt met de implementatie van dit advies. In 2018 kwam de
regiegroep - met daarin de gemeentelijke afdeling Cultuur, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners
en de voorzitter van het Directeuren Overleg van Cultuurplan instellingen - vijf keer bijeen en deze
voor een verbinding met de culturele profiel dat de gemeente Rotterdam aan de minister van OCW
uitbracht en enkele concrete initiatieven als het project changemakers met MBVB. Eind 2018 trof
de regiegroep voorbereidingen voor de begin 2019 uit te voeren werkconferentie, met Cultuurplan
instellingen en het bredere culturele veld over de uitvoering van het IABx advies.

3.5 Een ander stelsel voor kunst en cultuur
De RRKC vroeg zich in het Cultuurplanadvies 2017 - 2020 af of het huidig subsidiesysteem wel
flexibel genoeg is om ruimte te maken voor nieuwe initiatieven en of culturele instellingen voldoende
in staat zijn de gewenste vernieuwing met elkaar te realiseren. De Raad adviseerde informeel aan
de gemeente over het regioprofiel cultuur dat bij OCW is ingediend. Al in het advies over alternatieve
financiering uit 2017 constateert de RRKC dat het subsidiesysteem moet veranderen. De RRKC is
het op dit punt eens met de conclusies uit de evaluatie van het vorig Cultuurplanadvies van Kwink/
Rebel. Deze lijn is in 2018 doorgetrokken met het advies ‘Durf te kiezen’, waarin wordt gepleit voor
een betere aansluiting van het cultuurbeleid en subsidiesysteem bij de dynamiek van de stad. In
de tweede helft van 2018 discussieerde de Raad over de uitwerking van dit advies in een beter
subsidiesysteem, met een betere entree voor nieuwkomers en doorstroming van talent dat zich heeft
bewezen. Begin 2019 zal de RRKC het college adviseren hierover.
De RRKC onderhoudt actief de contacten met de landelijke Raad voor Cultuur en de fondsen over de
ontwikkeling van het landelijk cultuurbeleid en stelsel. De Raad las en analyseerde alle sectoradviezen
van de Raad voor Cultuur en benut deze waar mogelijk in de eigen beschouwingen (sectoranalyse).

3.6 Tussentijdse evaluaties
In 2018 voerde de RRKC volgens afspraak met de gemeente tussentijdse evaluaties uit van
tien Cultuurplan instellingen: Baroeg, De Nieuwe Lichting, IABR, Jazzpodium Rotterdam (Bird),
Digital Playground, Rotown Magic, Vivid, Wereldmuseum, Cultuur Concreet, Theater Zuidplein en
Hofplein Rotterdam. In de adviesaanvraag van het college van 4 april 2018 werd het doel van de
tussentijdse evaluaties geformuleerd: ‘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’.
De tussentijdse evaluaties zijn uitgevoerd door de raadsleden Jacqueline Veenendaal, Oscar Wibaut,
Ricardo Burgzorg, Herman Vaanholt en Robert Marijnissen, in combinatie met de extern adviseurs
Roel Esseboom en Ruth Giebels en het bureau van de Raad. Ze zijn afgrond in oktober 2018 en
door de RRKC aan het college gezonden. In 2019 worden de evaluaties na doorzending aan de
gemeenteraad openbaar gemaakt.
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3.7 Beschouwingen Inclusiviteit, Innovatie
en Interconnectiviteit
In het najaar van 2018 startte de RRKC met de voorbereiding van beschouwingen over innovatie,
interconnectiviteit en inclusiviteit. Deze thema’s zijn in afstemming met de afdeling Cultuur van de
gemeente gekozen. Voor de gemeente zijn het beleidsprioriteiten. De beschouwingen beschrijven per
thema de kwalitatieve stand van zaken in de cultuursector en leveren de gemeente aanbevelingen
voor de Uitgangspuntenbrief. De drie beschouwingen worden naar verwachting medio maart 2019
naar het college gestuurd.
De beschouwingen zijn de opvolger van de zogeheten sectoranalyse. Vier jaar geleden werden
voor de sectoranalyse door de RRKC per discipline grote groepen vertegenwoordigers uit het
veld gevraagd om mee te denken over de stand van zaken binnen hun sector. De RRKC kiest nu
voor een andere vorm: in de eerste plaats omdat de afgelopen jaren door het Directeurenoverleg
en de IABx al veel is geïnvesteerd in bijeenkomsten met het veld, ten tweede omdat het voor een
grotere aanpak aan de middelen en menskracht op het bureau ontbreekt. Voor de beschouwingen
is documentenonderzoek en web research verricht. Daarnaast vonden gesprekken plaats met kleine
reflectiegroepen.
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Toelichting op
overig beleid
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4.1 Raad / Raadsleden
Jacob van der Goot werd op 1 december 2015 benoemd tot voorzitter van de RRKC, in eerste
instantie voor een periode van twee jaar van de eerste termijn van vier jaar. Per 1 december 2017 is
deze eerste termijn met twee jaar verlengd tot de gebruikelijke vier jaar.
De Raad vergaderde in het verslagjaar vier keer.
De termijnen van Ricardo Burgzorg en Herman Vaanholt zijn in 2018 met vier jaar verlengd.
In 2018 zijn twee nieuwe raadsleden voorgedragen aan het college van B&W: Dean Bowen en
Jan Oosterman. Naar verwachting zal hun officiële benoeming in 2019 door het college worden
bekrachtigd.
De raad vergaderde in het verslagjaar vier keer.
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Bedrijfsvoering
en marketing
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5.1 Personeel en organisatie
Het Bureau van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) bestaat uit twee afdelingen: de afdeling advies
(3 secretarissen/ beleidsadviseurs) en het secretariaat (boekhouding, secretariaat, informatie/IT).
Aan het einde van het verslagjaar bedraagt het aantal fte in dienst van de stichting 5,027 waarvan
1 fte directie, 2,044 fte advies en 1,983 fte bedrijfsbureau. Communicatie diensten worden ad hoc
ingehuurd.
Qua organisatie blijft het bureau sterk in beweging. Naast de inzet van het bescheiden bureau en
de raadsleden uit de RRKC, werd met tal van externe leden voor adviescommissies gewerkt, in het
bijzonder bij de adviezen rond de renovatie van Boijmans en inclusiviteit. Hierbij wordt, bij voorkeur,
gewerkt met zowel mensen van binnen én buiten Rotterdam en het wervingsproces is zo open
mogelijk. Om de piekmomenten bij het bureau op te vangen en flexibel te zijn, wordt veelal met
freelancers gewerkt. Ook voor PR & communicatie, websiteredactie, controlling en HR wordt met
externe krachten gewerkt. Lastig daarbij is wel dat het ‘collectieve geheugen’ van de organisatie
daarmee niet uitgebreid of verdiept wordt. Ook is het niet gemakkelijk om meerdere grote projecten
parallel te laten lopen.
In 2018 was beleidsadviseur Diana Chin-A-Fat langdurig afwezig vanwege ziekte. Haar werk werd
deels opgevangen door interim beleidsadviseur Lisa May Walcott die op het onderwerp inclusiviteit als
zzp’er werd ingehuurd. Het vertrek van senior beleidsmedewerker Reinier Gerritsen (per 15 oktober
2018) en officemanager Ellis Prinse (per 17 november 2018) zorgde voor turbulentie in het kleine
team van de RKS en voor wat discontinuïteit in de werkzaamheden. Het bureau heeft dit zo goed
mogelijk opgevangen. Op 5 november is Sonya Dias aangesteld als nieuwe office manager en op
1 december startte Annemieke Ruijgrok als projectleider van het Cultuurplanadvies 2021 - 2024.
Accountant
Met ingang van 2017 heeft het RKS Accountantskantoor KUBUS, Vrieseweg 80 A, 3311 NX Dordrecht
als accountant.
Salarisadministratie
RAET verzorgt de salarisadministratie; de organisatie is aangesloten bij Arbo-dienst MKBasics.
Het ziekteverzuim in 2018 was 13,47% (in 2017 was het 10,91%). Het hoge ziekteverzuim is te
verklaren door langdurige ziekte van één medewerker. De financiële administratie werd door het eigen
bedrijfsbureau gevoerd.

5.2 Huisvesting
Het bureau van de RRKC houdt nu bijna 1,5 jaar kantoor in het gezichtsbepalende gebouw van
Rotterdam; het Schielandshuis. In deze 1,5 jaar heeft de RRKC de voor- en nadelen ondervonden van
een ‘bedrijfsverzamelgebouw’. Voordelen zijn de voorzieningen, de ruimtes en de mensen en met dat
laatste; de synergie tussen alle gehuisveste organisaties. De voorzieningen die na een aanlooptijd
beginnen te functioneren en de ruimtes in het grote pand die één voor één gerenoveerd, ingericht en
ter beschikking gesteld worden. Laatste voorbeeld van oplevering is de kantine. Een ruime keuken
met voorzieningen waar alle huurders gebruik van kunnen maken. In 2018 is er regelmatig overleg
geweest met de beheerder over het klimaatsysteem in het kantoor.
In de afgelopen twee jaar is ‘De Brasserie’ van uitbater gewisseld, is de 4e verdieping (de omloop)
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in gebruik genomen door NAi010 uitgevers en worden de werkplekken onder het glazen dak
goed bezet door medewerkers van Rotterdam Partners. Het Schielandshuis groeit naar een echt
bedrijfsverzamelgebouw dat een levendig centrum biedt aan organisaties die bijdragen aan de cultuur
in Rotterdam.
De kale huur voor het kantoor op de 3e en 4e etage van de Korte Hoogstraat 31 bedraagt € 33.700. Er
wordt onbelast gehuurd van Rotterdam Partners (per 1 augustus 2017).

5.3 Automatisering
Omdat er te vaak problemen waren met het netwerk, telefonie en wifi, heeft het bestuur van de RKS
besloten al de IT van de RKS onder te brengen bij één partij. De RKS deed al zaken met Webstate
voor clouddiensten en met ingang van half december 2018 heeft Webstate het beheer van al onze
informatiestromen (internet, wifi, cloud en telefonie) op zich genomen. Het grote voordeel van het
beheer door één partij is dat er voor het bureau maar één partij wordt aangesproken en maar één
partij al onze hard- en software beheert.
Naast deze overgang heeft het bureau van de RRKC besloten het contactenbeheer over te dragen
aan EM-Cultuur. Deze organisatie biedt een online bestand (Adrez) waar al de gegevens van onze
contactpersonen en organisaties in kunnen worden ondergebracht. Adrez biedt een duidelijke
structuur en veel mogelijkheden voor zoeken en exporteren van gegevens. Daarnaast biedt EMCultuur technische ondersteuning waar dit nodig is.

5.4 Communicatie / PR
De communicatie van de RRKC is met name gericht op de cultuursector in Rotterdam. Via onze
nieuwsbrief en de website informeren we een brede groep kunstenaars, creatieve ondernemers,
directies en medewerkers van culturele instellingen en beleidsmakers over relevante ontwikkelingen
binnen en buiten de sector. In 2017 vernieuwden we onze website, dat resulteerde het afgelopen jaar
in 129% meer gebruikers en 127% meer nieuwe gebruikers. Ook werd de website beter gevonden
door zoekmachines dan in 2017. Het aantal bezoekers dat via social media de website bezocht steeg
ook ten opzichte van vorig jaar.
Op Instagram posten we over Inclusiviteit
Ons netwerk op social media is bestendig en trouw. Het aantal volgers op Facebook steeg van 861
naar 922 en op Twitter van 1132 naar 1188. In 2018 breidden we onze social mediakanalen uit met
Instagram. Hier posten we berichten rond het thema Inclusiviteit. We bereiken nu een kleine groep van
261 volgers maar de betrokkenheid is hoog. Er ontstaat regelmatig dialoog naar aan aanleiding van de
berichten. Op basis van de resultaten van het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar inclusiviteit
in de cultuursector maakte animator Jesse den Dulk een animatie. Deze deelden we via social media
en op de website.
We organiseerden een verkiezingsdebat met Theater Rotterdam
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakten we een campagne rond het
verkiezingsdebat ‘Stemmen voor Cultuur’. Filmmaker Ivan Barbosa maakte een video om het debat
aan te kondigen, die we online verspreidden. Het leidde tot een meer dan uitverkocht Theater
Rotterdam waar het debat via een live-stream te volgen was. We lieten dit debat en onze andere
bijeenkomsten fotograferen door Bas Czerwinski en bouwden zo verder aan onze eigen beeldbank.
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We beschermen de gegevens van onze relaties beter.
In 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. We doken in de
regels en vroegen al onze abonnees of ze nog steeds onze nieuwsbrief wilden ontvangen. Door deze
oefening en een nauwkeurige controle van de adresgegevens filterde het aantal leden uit van 1560
naar 1461. We verstuurden in het afgelopen jaar 9 nieuwsbrieven met een gemiddelde openingsrate
van 55%. We pasten ook ons cookiebeleid aan op de website volgens de nieuwe regels van de AVG.
Onze adviezen werden opgepikt door de media
Het pamflet ‘Durf te kiezen’ dat we uitbrachten rond de gemeenteraadsverkiezingen werd opgepikt
door het AD en werd online regelmatig geciteerd. Deze krant schreef ook over de ‘Analyse van werken presentatieruimte’. De meeste media-aandacht kreeg dit jaar het advies ‘Boijmans Binnenstebuiten’
over de investering voor de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Zowel landelijke kranten
als radio en televisie deden hier verslag van.

5.5 AVG
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is per 25 mei 2018 van kracht. Deze wet
vervangt de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Met deze wet krijgen mensen
(medewerkers, klanten, relaties) meer rechten over de verwerking van hun persoonsgegevens.
De volgende acties zijn in het kader van de AVG ondernomen:
· De bureau-secretaris/officemanager is benoemd tot FG (functionaris voor de
gegevensbescherming).
· Er is een werkplan AVG 2018 gemaakt.
· De gegevensverwerking is in kaart gebracht in het verwerkersregister.
· Er is een risicoanalyse (DPIA) uitgevoerd waaruit bleek dat er risico’s waren die gemakkelijk
beperkt konden worden.
· Er is een privacy verklaring opgesteld, op de website geplaatst en gecommuniceerd in de
nieuwsbrief.
· Er is een protocol opgesteld dat in werking treedt bij datalekken.
· Er is een protocol opgesteld bij intreden AVG-verzoeken.
· We ruimen AVG-conform op en richten archieven AVG-conform in (papier en digitaal).
· We sluiten verwerkersovereenkomsten af waar nodig.
· Elk jaar monitort de FG of alle persoonsgegevens volgens AVG worden bewaard en verwerkt en
wordt het bij personeel en bestuur onder de aandacht gebracht.

5.6 Bestuur Rotterdamse Kunststichting
In 2018 heeft de RRKC in overleg met de gemeente Rotterdam gewerkt aan de aanpassing van de
statuten van de RKS en is overlegd over de aanpassing van de gemeentelijke Uitvoeringsregeling
RRKC. Eind 2018 werd overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de Raad over de
aanpassingen van beide documenten. In de herziene statuten wordt het mogelijk om twee leden uit
de kring van de RRKC - op persoonlijke titel - ook lid van het RKS bestuur te laten zijn. De herziene
statuten worden in het eerste kwartaal van 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan het college van
B&W. In 2018 is de voordracht van de nieuwe bestuursleden Sophie Bargmann, Stephanie Afrifa en
Willemijn Zwiep (tevens lid RRKC) aan de gemeente gezonden. De feitelijke voordracht van deze
nieuwe bestuurders aan het college kan pas geschieden na afronding van de aanpassing van de
statuten en uitvoeringsregeling.
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De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn in de deze periode van overgang naar de
nieuwe situatie belegd bij de voorzitter, Jacob van der Goot. Het bestuur van de RKS vergaderde in
het verslagjaar twee keer. Het bestuur ziet af van een vergoeding.
Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 maart
2019.

5.7 Secretariaat Directeurenoverleg
Rotterdamse Kunstinstellingen
Net als in 2017 werd de secretariële ondersteuning van het Directeurenoverleg in 2018 verricht
door Reinier Gerritsen, tevens beleidsadviseur van het ondersteunende bureau van de Raad. Ten
behoeve hiervan is er een overeenkomst gesloten tussen het Directeurenoverleg en de RKS. Vanaf
15 oktober heeft Reinier zijn werkzaamheden als secretaris neergelegd en zijn deze werkzaamheden
overgenomen door Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Eind 2018 hebben de RKS
en het directeurenoverleg de samenwerkingsovereenkomst in goed overleg beëindigd.

5.8 Overige (bestuurs)activiteiten medewerkers
De voorzitter Jacob van der Goot (vanaf 1 december 2015) vervult de volgende nevenfuncties:
· Koninklijke Roei- en Zeilvereniging “De Maas”, voorzitter
· Oogziekenhuis Rotterdam, Raad van Toezicht, voorzitter
· Stichting Job Dura Fonds, penningmeester
· Erasmus Fonds Pijnbestrijding, voorzitter
· Sieboldhuis, Leiden, Raad van Advies, lid
· Van der Weele-Schipper Fonds, penningmeester
· Rotterdam Port Fund, voorzitter Advisory Comittee
· Rotterdam Partners, voorzitter Raad van Toezicht
Rento Zoutman is na een periode als interim directeur RKS en secretaris RRKC per 1 januari 2017 in
dienst getreden in deze functie. Rento Zoutman vervulde in 2018 de volgende nevenfuncties:
· Lid van de Raad van Toezicht van De Nieuwe Oost (Arnhem)
dit lidmaatschap eindigt per 1 januari 2019.
Beleidsadviseur Diana Chin-A-Fat vervult de volgende nevenfuncties:
· Adviseur Raad voor Cultuur
· Lid Commissie Stadsdichterschap Rotterdam
· Literatuurrecensent Algemeen Dagblad
· Commissielid Prins Bernhard Cultuurfonds
Beleidsadviseur Reinier Gerritsen (is per 15 oktober 2018 uit dienst getreden) en vervulde de
volgende nevenfuncties:
· Zitting in bestuur van het Jeugdcultuurfonds Rotterdam
· Lid van de jury voor het Impulsgeldenprogramma voor duurzame ontwikkeling van het
Brabantse cultuursysteem. Het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) voert het
impulsgeldenprogramma uit in opdracht van de provincie Noord-Brabant, in nauwe samenwerking
met Kunstbalie.
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6.1 Checklist Governace

3. Bestuur / raad van toezicht
Zijn in het verslagjaar (her)benoemingen van leden van het bestuur / de raad van toezicht aan de orde geweest?

Checklist Governance

Nee

Zo ja, welke (her)benoemingen hebben plaatsgevonden?
Toelichting

Jaarverslag

Is sprake van een actuele inschrijving van uw stichting bij de Kamer van Koophandel, waarin de meest recente (her)benoemingen
en andere wijzigingen zijn verwerkt?

Gegevens instelling
Naam

Rotterdamse Kunststichting

Verslagjaar

2018

Bestuurssamenstelling

O

Raad van toezicht
X Stichtingsbestuur

O

Verenigingsbestuur

Ja

Komt de datum van aantreden van de nieuwe leden volgens het
rooster van aftreden overeen met de geregistreerde datum in funcJa
tie in het uittreksel van de Kamer van Koophandel?
NB Indien dit niet het geval is, dient u dit te corrigeren.
Zijn er in het verslagjaar andere wijzigingen geweest in het bestuur / de raad van toezicht (bijvoorbeeld een functiewissel)?

Nee

Toelichting

1. Rechtsgeldigheid Jaarrekening
In het raad van toezicht-model (hierna RvT-model) moeten zowel de directeur-bestuurder(s) als ieder
lid van de raad van toezicht de jaarrekening ondertekenen. In het bestuursmodel moet de jaarrekening
zijn ondertekend door ieder lid van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van een of meer leden
van de raad van toezicht of het bestuur, dan moet daarvan met opgave van reden melding gemaakt
worden.
Is de jaarrekening ondertekend door de directeur-bestuurder(s) en
alle leden van de raad van toezicht (RvT-model) of alle leden van
het bestuur (bestuursmodel)?

Ja

Zo, nee: kunt u aangeven waarom één of meerdere handtekeningen ontbreken?
Toelichting

In het jaarverslag moet worden aangegeven of de Governance Code Cultuur wordt gehanteerd
en melding worden gemaakt van eventuele wijzigingen op het gebied van de governance, zoals
bijvoorbeeld wijzigingen in het besturingsmodel of een statutenwijziging.

Indien ja, bieden de statuten ruimte voor deze wijziging dan wel zijn
de statuten dienovereenkomstig aangepast?

In het jaarverslag moet informatie worden opgenomen over het bezoldigingsbeleid, over de
bezoldiging en over de duur van de contracten met de top van de organisatie.
Onder bezoldigingsbeleid verstaan we de afspraken in algemene zin die gemaakt zijn over loon en
andere vergoedingen (waaronder ook bijvoorbeeld pensioen- en ontslagvergoedingen voor gewezen
topfunctionarissen) die worden gehanteerd bij de bezoldiging van de top van de organisatie.
Op http://www.governancecodecultuur.nl/site/getfile.php?id=74 staat meer informatie over de inhoud
van het bezoldigingsbeleid.
Is in het jaarverslag informatie over het bezoldigingsbeleid van de
topfunctionarissen* opgenomen?
*directeur-bestuurder(s) en leden van de raad van toezicht (RvT-model) of de le-

2. Besturingsmodel

Zijn er in het verslagjaar wijzigingen op het gebied van de governance geweest inclusief wijzigingen in het besturingsmodel?

4. Bezoldigingsbeleid en bezoldiging directeur-bestuurder(s) en leden raad van toezicht (RvTmodel) resp. directie en leden bestuur (bestuursmodel)

Ja

Ja

den van de directie en het bestuur (bestuursmodel).

Is in het jaarverslag informatie opgenomen over de hoogte van de
bezoldiging van de topfunctionarissen?

Ja

Is in het jaarverslag informatie opgenomen over de duur van de
contracten van de directeur-bestuurder(s) (RvT-model) / de leden
van de directie (bestuursmodel)?

Ja

Toelichting
N.v.t.

Toelichting
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Met ingang van 2014 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het bezoldigingmaximum zoals weergeven in artikel
2.3, eerste lid, van de WNT. Instellingen die onder de WNT vallen zijn door de overheid gesubsidieerde instellingen: de subsidie moet minstens € 500.000,-- per jaar bedragen, (totaal overheidssubsidies, dus ook van Rijksoverheid, provincies en andere gemeenten), ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van dat jaar
en voor een periode van tenminste drie jaar worden verstrekt.
In het (financieel) jaarverslag moeten op grond van de WNT de inkomens en ontslagvergoedingen van de (gewezen) topfunctionarissen worden opgenomen, ongeacht of deze onder of boven de norm zijn. Overschrijdingen van de norm moeten gemotiveerd worden. De publicatieplicht geldt eveneens voor niet-topfunctionarissen
die in loondienst zijn en die een bezoldiging of ontslagvergoeding ontvangen boven de geldende WNT-norm.
Topfunctionarissen zijn, kort gezegd, degenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende
orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Ook
extern ingehuurde topfunctionarissen vallen onder de WNT zodra zij in een aaneengesloten periode van 18
maanden zes maanden of meer de functie van een topfunctionaris vervullen. Op www.topinkomens.nl vindt u
meer informatie over deze wet.
De WNT bevat onder meer de volgende voor ons van belang zijnde verplichtingen:
·
Het norminkomen 2018 bedraagt € 187.000,--.
·
De WNT bepaalt dat voorzitters van Raden van Toezicht maximaal 15% van de maximale bezoldiging
van bestuurders als honorering mogen ontvangen en leden van Raden van Toezicht maximaal 10%
van deze maximale bezoldiging.
·
Voor ontslagvergoedingen van topfunctionarissen geldt een norm van maximaal één jaarsalaris, met
een maximum van € 75.000,--.

Valt uw instelling onder de WNT (zie toelichting hierboven)?

Ja

Zo ja, zijn er bezoldigingen/(ontslag)vergoedingen die de WNTnorm overschrijden?

Goedgekeurde besluiten van de raad van toezicht of het bestuur waarbij sprake is van tegenstrijdige
belangen dienen, met toelichting, in het jaarverslag te staan. Onder tegenstrijdige belangen wordt
verstaan belangen tussen de organisatie enerzijds en een lid van de raad van toezicht, van het
bestuur of van de directie/directeur-bestuurder(s) anderzijds.
Zijn er in het verslagjaar goedgekeurde besluiten van de raad van
toezicht of het bestuur geweest waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen?

Nee

Zo ja, zijn deze besluiten toegelicht in het jaarverslag?

N.v.t.

Toelichting

Nevenfuncties
In het jaarverslag dienen de nevenfuncties van de directeur-bestuurder(s) / de leden van de raad van
toezicht (RvT-model) of de leden van de directie / het bestuur (bestuursmodel) te zijn opgenomen.
Zijn in het jaarverslag de nevenfuncties van de directeur-bestuurder(s) / de leden van de raad van toezicht (RvT-model) of de leden Ja
van de directie / het bestuur (bestuursmodel) opgenomen?

Nee

Zo ja, is hiervan gemotiveerd melding gemaakt in het jaarverslag?

Tegenstrijdige belangen

N.v.t.

Toelichting

Zo ja, leiden de genoemde nevenfuncties potentieel tot belangenverstrengeling?

Nee

Toelichting

Accountant

Verslag
Een verslag van de raad van toezicht moet deel uitmaken van het jaarverslag.
De raad van toezicht/bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, tenminste tweemaal per jaar,
namelijk voor het goedkeuren van jaarplan en begroting én voor de vaststelling van jaarverslag en
jaarrekening.
N.v.t. (bestuurs-model)

Bevat het jaarverslag een verslag van de raad van toezicht?
Zijn in de vergaderingen van het bestuur / de raad van toezicht het
Ja
jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld?
Zo nee: kunt u aangeven waarom niet?
Is in het jaarverslag opgenomen wanneer het jaarverslag en de
jaarrekening 2017 zijn vastgesteld door het bestuur/raad van toezicht?

Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming
is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk. Dit betekent ook dat er ten minste eens
in de vier jaar een grondige herbeoordeling plaats vindt van de relatie met de accountant en dat deze
wordt besproken in de raad van toezicht/het bestuur. De keuze voor een andere accountant kan dan
aan de orde zijn. De belangrijkste bevindingen komen in het jaarverslag te staan.
Is in het verslagjaar (her)benoeming van de accountant aan de
orde geweest?
Indien sprake is van (her)benoeming van de accountant: zijn de belangrijkste bevindingen van de (her)beoordeling door de raad van
toezicht/het bestuur opgenomen in het jaarverslag?

Nee
Nee

Toelichting
Ja

Toelichting
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6.2

Jaarrekening 2018

Algemene inleiding
De Rotterdamse Kunststichting is een in 1945 opgerichte culturele instelling die de belangen van de
Rotterdamse kunstsector en het culturele leven in de stad dient. Sinds medio 2005 is de Rotterdamse
Kunststichting de rechtspersoon waarbinnen de ondersteuning van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur vorm krijgt. De stichting is werkgever van de medewerkers van het Bureau en
voert alle zakelijke handelingen uit die voor de werkzaamheden nodig zijn. Alle civielrechtelijke
en bestuursrechtelijke verplichtingen ten behoeve van het functioneren worden door de stichting
aangegaan.

De doelstelling
De doelstelling van de stichting luidt, na aanpassing aan de reorganisatie van de gemeentelijke
culturele sector in 2005, als volgt: De stichting heeft tot doel het verlenen van personele ondersteuning
aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en het beheer van het budget waaruit de kosten
van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur worden betaald. De stichting onthoudt zich
van de vervulling van taken op de gebieden die de gemeente Rotterdam zich nadrukkelijk heeft
voorbehouden.
De stichting heeft de mogelijkheid om buiten het verband van de Raad adviserende, beherende of
uitvoerende werkzaamheden voor derden te verrichten. Deze werkzaamheden worden ten minste
tegen kostprijs uitgevoerd.

Uitvoering en beleid
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is een adviescommissie ex artikel 84 van de
Gemeentewet en bestaat uit een voorzitter en 11 leden. De secretaris van de Raad is tevens directeur
van de Rotterdamse Kunststichting en daarmee trait d’union tussen Raad en Kunststichting. Door het
bestuur van de Rotterdamse Kunststichting zijn hem bevoegdheden gedelegeerd op het terrein van
financiën en personeel & organisatie.

Begroting 2019
In mei 2018 is door de stichting de volgende jaarplan begroting 2019 ingediend bij de dienst Sport &
Cultuur van de Gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan 2017 - 2020. 			
			
						
		
Begroting
Begroting
Realisatie
		
2019
2018
2017
						
Opbrengsten 					
Subsidie Gemeente Rotterdam
Overige Opbrengsten

742.500
-

629.500
3.000

629.500
719

Totaal Opbrengsten
742.500
632.500
630.219
						
lasten 						
Personeelskosten
534.072
450.549
461.223
Afschrijvingen vaste activa
2.835
1.300
3.231
Huisvestingskosten
49.400
44.000
76.142
Organisatiekosten
48.650
42.600
41.983
Activiteitenkosten afdeling Advies
107.500
94.000
83.257
Diverse baten en lasten
968
Totaal Lasten
742.457
632.449
666.804
						
Financiële baten en lasten
						
Exploitatie saldo
43
51
-36.585
						
						
						
Rotterdam, 18 maart 2019

Analyse van de uitkomst van de resultatenrekening
Het exploitatieoverschot: het exploitatieoverschot van € 5.463,- wordt voor € 74.537,- aan de
egalisatiereserve onttrokken en voor € 80.000,- aan de activiteitenreserve toegevoegd.
•
•
•
•
•

Opbrengsten: € 90.880 hoger dan begroot door een incidentele subsidie voor diersiteit en
cultuurdebat.
Personeelskosten: € 49.200 hoger dan begroot door inhuur vervanging zwangerschap en een
premiestijging ziekteverzuimverzekering.
Huisvestingskosten: € 5.750 hoger dan begroot door verhuizing na opstellen van de begroting.
Organisatiekosten: € 15.350 hoger dan begroot door automatiseringskosten en notariskosten.
Diverse baten en lasten: € 3.000 hoger dan begroot door een factuur 2017 welke niet
gereserveerd was. 					
Activiteitenkosten afdeling Advies: € 11.600 hoger dan begroot door hogere publiciteitskosten in
verband met meer activiteiten.
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J.R. Zoutman
Directeur Begroting 2019 					
						
						

Dialoogsessie met studenten en alumni Albeda College tijdens PLAY Festival

Bijlagen
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Bijlage 1: Personen
Bestuur Rotterdamse Kunststichting:
Voorzitter:
J. van der Goot (vanaf februari 2016)
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Voorzitter:
J. van der Goot (vanaf 1 december 2015)
Secretaris:
R. Zoutman (vanaf november 2015)
Leden:
B. De Bruyne (vanaf januari 2016)
R. Burgzorg (vanaf december 2013)
N. Houtermans (vanaf januari 2016)
R. Marijnissen (vanaf april 2013)
H. Vaanholt (vanaf december 2013)
J. Veenendaal (vanaf februari 2011)
O. Wibaut (vanaf januari 2016)
W. Zwiep (vanaf april 2013)
Adviserend lid Stad Antwerpen:
S. Thielemans (vanaf september 2014)
Medewerkers Bureau:
D. Chin-A-Fat (advies)
S. Dias (vanaf 5 november 2018)
M.F.M. Fonville (advies)
R. Gerritsen (tot 15 oktober 2018)
H.M. Groenewegen (secretariaat)
P. den Ouden (secretariaat)
E. Prinse (tot 17 november 2018)
A. Ruijgrok (vanaf 1 december 2018
project manager Cultuurplanadvies 2021-2024)
R. Zoutman (directeur/secretaris)
Secretariaat ondersteuning Directeurenoverleg:
R. Gerritsen (tot 15 oktober 2018))
Tijdelijke ondersteuning:
A. Helsen (PR & communicatie)
J. van Hoek (HR)
E. van Steenbergen (Controller)
Lisa May Walcott (advies)
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Bijlage 2 - Samenstelling adviescommissies
Boijmans Binnenste Buiten
De adviescommissie is breed samengesteld en vertegenwoordigt deskundigheid over bouwtechnische
aspecten, architectuur, bedrijfsvoering en ondernemerschap, cultuurparticipatie, cultuurgeschiedenis,
urbane planning, stedenbouwkundige ontwikkelingen, museologie en sociologie.
Raphael van Amerongen
Projectmanager, architect, was betrokken bij in dit verband relevante renovaties van Dordrechts
Museum, Hermitage Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam; thans bij de renovatie en uitbreiding van
Paleis Het Loo te Apeldoorn.
Opleiding: Technische Universiteit Delft - Architectuur; Nyenrode Business Universiteit.
Davida de Hond
Projectleider in cultuur en erfgoed en adviseur bij het Fonds Cultuurparticipatie. Lid van de commissie
Gemeentelijke collecties en erfgoed Cultuurplanadvies RRKC 2017-2020. Lid van de commissie
voor een advies van de RRKC over ‘Schatten van Rotterdam’, de gemeentelijk Visie op de Collectie
Rotterdam.
Opleiding: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - Master Museologie.
Wim Hupperetz
Directeur van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam. Hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lid van de commissie voor adviezen van de RRKC over ‘Schatten van Rotterdam’, de Gemeentelijke
visie op de Collectie Rotterdam, en over de toekomst van Atlas Van Stolk. Voorzitter van de commissie
Musea van de Raad voor Cultuur.
Opleiding: Radboud University - Master Roman Archaeology, Ancient History, Heritaige, Museology;
Tilburg University - PhD Sociology, History.
Bernadette Janssen
Partner en directeur van BVR adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling. Raad van Toezicht AIR, Qteam
lid Havenbedrijf Rotterdam, Programmaraad OPEN Rotterdam en gastdocent op de Rotterdamse
Academie van Bouwkunst. Was jurylid bij de architectenselectie van het Depotgebouw. Projecten
en adviesklussen in opdracht van de gemeente Rotterdam over o.a. Gebiedsvisie stadionpark,
masterplan sportcampus, visie dak van de Hofbogen, Kaart van de Stad.
Opleiding: Technische Universiteit Delft - Master Urban design.
Vincent Kompier
Projectleider bij Architectuur Lokaal. Planoloog; onderzoeker, schrijver, journalist over thema’s
als urban planning, architectuur en stedelijke cultuur. Was gastdocent op de Rotterdamse en
Amsterdamse Academie van Bouwkunst.
Opleiding: Universiteit van Amsterdam - City/Urban, Community and regional planning.
Aad Meijboom, voorzitter
Lid van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CTIVD). Voormalig
korpschef Rotterdamse Politie. De Raad was betrokken bij visitaties van verschillende rijksmusea,
Maritiem Museum Rotterdam en CBK Rotterdam. Voorzitter van Commissie Visueel bij gemeente
Rotterdam. Deze commissie adviseert over de incidentele subsidieaanvragen in de visuele kunsten.
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Herman Vaanholt
Lid van de RRKC. Ondernemer. Was ook betrokken bij het RRKC advies over het Depot gebouw.
Opleiding: Nyenrode Business University - Business Administration and Management; Rotterdam
School of Management/ Erasmus University - MSc Business Administration.
Annelies van der Horst, extern adviseur
Senior adviseur Cultuur en partner DSP-groep.
Opleiding: Universiteit leiden - Museologie; Universiteit Utrecht - Kunstgeschiedenis; Universiteit van
Amsterdam - Geschiedenis van de hermetische filosofie.

Inclusiviteit
Wilma Gillis-Burleson (voorzitter), directeur Legato BV BV en Stichting B for You
Teana Boston-Mammah, coördinator culturele diversiteit Willem de Kooning Academie
Hesdy Lonwijk, filmregisseur, schrijver en creatief ondernemer
Jelena Barisic, journalist, tekstschrijver en kernteamlid Concrete Blossom
Jeanneke den Boer, programmadirecteur Culture Connection, eigenaar DB Consult
Ingrid Huisman, directeur Parc Makelaars
Vanuit de RRKC zijn de raadsleden Burgzorg en Zwiep betrokken bij de commissie.

Innovatie
De Raad organiseerde op 13 november 2018 een bijeenkomst met een reflectiegroep om het thema
nader uit te diepen op zijn werking in Rotterdam. Deze bestond uit vijf innovatieve denkers:
Joost Heinsius is zelfstandig adviseur in de thema’s ondernemerschap, financiering en
maatschappelijke impact. Hij volgt het onderzoek op de voet, ook internationaal. Was betrokken bij
crowdfunding-onderzoek van de Europese Commissie.
Olof van der Wal is directeur van SKAR. SKAR biedt voor de creatieve sector in Rotterdam
betaalbare werkruimte, creëert ontmoetingsplekken en legt verbindingen. SKAR zoekt naar aansluiting
met de markt en de stad.
Peter Troxel is lector bij de Hogeschool Rotterdam en Creating 010. Creating 010 richt zich op
ontwerpen en digitalisering, maatschappelijk breed. Hij spreekt over een revolutie in de maakindustrie,
waarbij industriële processen veranderen en laagdrempelig beschikbaar komen.
Michel van Dartel is directeur van V2_. Zijn focus ligt op het duiden van technologie en de impact
ervan op de maatschappij. In de activiteiten van V2_ wordt het publiek meegenomen in artistieke
experimenten. Hij is lector Mensgericht creëren bij Avans en doet er onderzoek naar creatie vanuit het
perspectief van de gebruiker of toeschouwer.
Annemartine van Kesteren is conservator Design bij Museum Boijmans. Ze heeft veel affiniteit met
technische innovatie en organiseerde in Boijmans het project ‘Change the System’. ‘Change the
System’ toonde design van ontwerpers, die sociale innovaties ontwerpen en zo het leefsysteem willen
veranderen. Annemartine is bezig met een vervolg rondom armoede en inclusiviteit en zoomt in op
Bospolder Tussendijken.
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