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1 Inleiding
Kritieke Prestatie Indicatoren
Jaarlijks levert Cultuur Eindhoven gegevens over de prestaties van culturele instellingen aan de gemeente
Eindhoven ten behoeve van de beleidsverantwoording en ten behoeve van landelijke of regionale
benchmarks. Aanvullend daarop heeft Cultuur Eindhoven nu een aantal kritieke prestatie indicatoren
ontwikkeld om beter te kunnen reflecteren op het cultuurbeleid zoals beschreven in de Cultuurbrief 20172020 van de gemeente en om ontwikkeling op basis van het beleid zichtbaar te maken. Met de Cultuurbrief
in de hand zijn er zes verschillende perspectieven geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omvang en Diversiteit
Dynamiek en Vernieuwing
Publieksbereik
Educatie en Participatie
Ondernemerschap
Verbinding

Elk deelhoofdstuk begint met een citaat uit de Cultuurbrief 2017-2020 of uit het raadsbesluit van 26 januari
2016 (16R6631). Binnen de perspectieven hebben we kritieke prestatie indicatoren vastgesteld waarbij een
onderscheid gemaakt is tussen plannen en realisatie. We beschikken enerzijds over informatie gebaseerd
op de gehonoreerde aanvragen en de daarbij behorende verleningsbeschikking met prestatieafspraken en
anderzijds hebben we informatie op basis van de verantwoordingen en de vaststellingsbeschikkingen.
In deze rapportage reflecteert Cultuur Eindhoven op de behaalde resultaten van 2017 ten opzichte van
2016. Daarnaast wordt op basis van de gehonoreerde aanvragen voor 2018 vergeleken met 2017 en waar
mogelijk ook met 2016. Zes van de in 2017 gehonoreerde projecten lopen nog door in de tweede helft van
2018 en hebben daarom nog geen verantwoording ingediend.
gesubsidieerd en worden in deze rapportage buiten beschouwing gelaten.
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2 Omvang en Diversiteit
Het cultuurbeleid dient van betekenis te zijn voor de gehele bevolking van Eindhoven,
zowel kwantitatief als kwalitatief. Om alle groepen goed te bedienen is er behoefte aan een
sterke, dynamische en grote culturele infrastructuur.

2.1

Verdeling van het budget over de verschillende subsidieregelingen

In 2016 heeft stichting Cultuur Eindhoven het kader van de Cultuurbrief 2017-2020 en het Raadsbesluit van
26 januari 2016 (16R6631) uitgewerkt in de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. Deze regeling
bestaat uit verschillende onderdelen die een samenhangend geheel vormen maar los van elkaar worden
uitgevoerd.
De verschillende deelregelingen zijn:
Basisinfrastructuur (BIS) een vierjarig subsidieprogramma waarin subsidie wordt verleend voor 13 in
onderwijs en cultuuraanb
PLUSsubsidie gericht op het aanvullen en versterken van het culturele veld op vier
programmalijnen; bijzondere creaties en producties, co-creatie en domeinoverschrijding, talentontwikkeling
en productiefaciliteiten en cultuureducatie en bijzonder vrijetijdsaanbod;
PLUS-projecten een eenmalige subsidie voor activiteiten die aanvullend zijn op de BIS en duidelijk in tijd
en middelen zijn afgebakend;
het Snelgeldfonds

- om een impuls te geven

aan presentatie, onderzoek en/of productie in de culturele sector;
Gilden de negen Eindhovense gilden
instandhouding van de Eindhovense gilden.
Daarnaast verstrekt Cultuur Eindhoven in mandaat van de gemeente Eindhoven zogenaamde Gelabelde
subsidies welke betrekking hebben op activiteiten die niet binnen de subsidieregeling vallen, maar in het
beleid van de Gemeente Eindhoven wel van belang zijn.
De subsidies voor 11 van de BIS-functies worden uitgevoerd door Cultuur Eindhoven. De gelabelde subsidie
voor het Muziekgebouw Eindhoven wordt in deze rapportage ook meegenomen als een BIS-subsidie. De
subsidies voor het Van Abbemuseum, de Dutch Design Foundation en GLOW lopen rechtstreeks via de
gemeente. Gegevens van deze instellingen ontbreken daarom in deze rapportage.
Flexibilisering van het budget
In het Raadsbesluit van 26 januari 2016 (16R6631) wordt de ambitie uitgesproken maximaal 80% van het
totale cultuurbudget beschikbaar te stellen voor de BIS. Het betreft een groeimodel waarbij in 2017
tenminste 10% van het budget beschikbaar moet zijn voor de PLUS-regeling en in de periode 2017-2020
gegroeid moet worden naar een verhouding van 80-20. Daarbij is een kanttekening geplaatst dat deze
Om naar deze verhouding te groeien wordt in het
Raadsbesluit aan Cultuur Eindhoven gevraagd om, met name in de beginjaren, een solidariteitsbijdrage te
vragen aan de BIS-instellingen t.b.v. de (financiële) speelruimte van de PLUS-regeling. Door Plaza Futura
en CKE wordt in 2017 minder aangevraagd. In totaal wordt er 72.805.279,- aangevraagd. Het
subsidieplafond voor
69.771.374,Om financiële ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven is daarom door de Cultuurraad geadviseerd een
solidariteitskorting van 5,3% toe te passen op de BIS-instellingen. Een uitzondering is gemaakt voor de twee
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instellingen die een lager bedrag aanvragen. Daarnaast is in het advies is rekening gehouden met de
financiële gezondheid van de instellingen. Specifiek is gekeken naar het weerstandsvermogen waarbij een
1
minimum grens van 0,1 is aangehouden . In verband met hun kwetsbare positie wordt daarom geadviseerd
om bij de subsidie voor het Eindhoven Museum, STRP en Effenaar de solidariteitsbijdrage niet te
verrekenen. Emoves is een nieuwe BIS-instelling zonder referentie, het geadviseerde bedrag is fors lager
dan aangevraagd. Het advies van de Cultuurraad is overgenomen. In 2017 zijn de subsidies voor 2017
2020 met 1,5% geindexeerd. Ook in 2018 is een indexering van 1,5% toegekend over de subsidies 20182020.
Tabel 1 laat de verdelingen over de verschillende regelingen per jaar zien. Bij het invullen van de subsidies
van 2016 is alleen gekeken naar de subsidies die uit het budget Cultuur Totaal afkomstig waren. Subsidies
voor de gilden en die vergelijkbaar zijn met de gelabelde subsidies zijn buiten beschouwing gelaten. Omdat
in 2016 nog geen onderscheid was tussen BIS- en PLUS-instellingen zijn deze subsidies retrospectief
ingedeeld op basis van binnen welke regeling deze instelling voor 2017 subsidie heeft aangevraagd.
Tabel 1 verdeling subsidie budget 2016

2017

2016

2018
2017

2018

440.436

445.200

BIS
PLUS-programma s
PLUS-projecten

167.184

Snelgeld

53.095

Gilden

13.500

13.500

591.067

429.500

Gelabelde subsidies
Frictiekosten

90.000

Figuur 1 verdeling subsidiebudget 2016

2017

2018

Uit Figuur 1 blijkt dat het percentage van het cultuurbudget dat ten goede kwam aan de BIS ten opzichte van
2016 is gedaald van 89,2% naar 84,4% in 2017 en 83,4% in 2018. Hierin zijn de budgetten voor het Van
Abbemuseum, de Dutch Design Foundation en GLOW en bijdrage van de gemeente aan de Bibliotheek uit
VVE-middelen niet inbegrepen.

1

In het beoordelen van het weerstandsvermogen is een voorbeeld genomen aan een onderzoek naar de financiële
gezondheid van de landelijke BIS door APE In opdracht van OCW. Als de ratio van het eigen vermogen en de totale
baten hoger is dan 0,10 betekent dit een laag risico.
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2

In 2018 zijn naast de reguliere subsidies ook op grond van artikel 4:51 Awb frictiekosten betaald uit het
subsidiebudget. Cultuur Eindhoven vergoedt kosten die voortkomen uit het afwikkelen van verplichtingen
jegens derden indien instellingen vanwege langjarige subsidierelatie dit recht hebben.
Naast het reguliere subsidiebudget geeft Cultuur Eindhoven in de periode 2017-2020 ook invulling aan het
Programma Creatieve Industrie (PCI) met de ambitie voorbeeldstellende en innovatieve
projecten/activiteiten te realiseren op het gebied van creatieve industrie. In totaal wordt hiervoor door het
ministerie van OCW en de gemeente Eindhoven 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. De doelstelling van het
Programma Creatieve Industrie is om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te
versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder
uit te bouwen. Verantwoording hierover wordt separaat afgelegd.

2.2

Het aantal gehonoreerde en afgewezen aanvragen

Binnen Cultuur Totaal (2016) werden 36 instellingen gesubsidieerd. Dit getal is lastig te vergelijken met
cijfers uit 2017 omdat vanaf 2017 instellingen binnen de PLUS-regeling drie keer per jaar kunnen aanvragen
voor projecten. Instellingen kunnen voor meerdere projecten een aanvraag indienen of een eerder
afgewezen aanvraag opnieuw indienen. Hierdoor kan het voorkomen dat één instelling meerdere keren
aanvraagt en zelfs meerdere keren gehonoreerd wordt binnen één jaar. Daarom wordt vanaf 2017 het
aantal initiatieven (aanvragen) geteld in plaats van het aantal instellingen.
In 2017 werden 89 initiatieven gesubsidieerd. Dit is exclusief de negen Eindhovense gilden en acht
gelabelde subsidies. In 2018 steeg dat aantal naar 95 gesubsidieerde initiatieven exclusief de negen gilden
en zes gelabelde subsidies. Het aantal aanvragen daalde ook, van 134 aanvragen in 2017 naar 124
aanvragen in 2018.
Figuur 2 toegewezen en afgewezen aanvragen

Figuur 2 geeft weer hoe de verdeling tussen afgewezen en gehonoreerde aanvragen voor de PLUS-projecten en het Snelgeldfonds is
2016 is wederom gebaseerd op binnen welke regeling deze subsidie in 2017 is gehonoreerd of
aangevraagd.

2

Indien aan een subsidieontvanger voor drie of meer achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor dezelfde of in
hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten, geschiedt gehele of gedeeltelijke weigering van de subsidie voor een
daarop aansluitend tijdvak op de grond, dat veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich tegen voortzetting of
ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten, slechts met inachtneming van een redelijke termijn.
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In 2017 werd bijna de helft (43%) van alle aanvragen afgewezen. De meeste niet gehonoreerde aanvragen
werden gedaan binnen de PLUS-projecten regeling. Voor het Snelgeldfonds geldt dat vanaf 19 februari
2017 geen nieuwe aanvragen meer konden worden ingediend omdat het plafond reeds bereikt was.
In 2018 is de druk op het PLUS-projecten budget iets afgenomen. Dat er nog steeds veel projecten niet
gehonoreerd zijn komt doordat de plannen vaak nog onvoldoende uitgewerkt zijn op het moment van
indienen. Naar aanleiding van de kwaliteit van de projectplannen is in 2018 de handleiding voor PLUSprojecten herzien. Het Snelgeldfonds werd ondanks de verdubbeling van het beschikbare budget in 2018
opnieuw overvraagd. Vanaf 15 maart 2018 konden geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend omdat
het subsidieplafond bereikt was. Op 21 augustus 2018 is een tweede subsidieplafond voor het
130.991,50.000,- vanuit de Makersregeling van de provincie
Noord-Brabant ter beschikking wordt gesteld. Resultaten van deze ronde zijn niet opgenomen in de figuur.
In deze tweede tranche kunnen minimaal 43 initiatieven gesubsidieerd worden.

2.3

Verdeling over de verschillende disciplines

Binnen de basisinfrastructuur worden 10 functies direct door Cultuur Eindhoven gesubsidieerd. De subsidie
voor de functie concertzaal wordt door Cultuur Eindhoven uitgevoerd als een gelabelde subsidie. Met
uitzondering van de subsidie voor de bemiddelingsfunctie onderwijs- en cultuuraanbieders is er weinig
verschil tussen de beschikte bedragen in 2018 ten opzichte van de beschikte bedragen in 2017. Figuur 3
geeft een overzicht van de verdeling van het budget over de verschillende functies in 2018. Hierin zijn alleen
de BIS-instellingen opgenomen die door Cultuur Eindhoven worden gesubsidieerd.
Figuur 3 verdeling budget BIS
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Figuur 4 aandeel subsidie Cultuur Eindhoven
Niet alle BIS-instellingen zijn in
dezelfde mate financieel afhankelijk
van Cultuur Eindhoven. Figuur 4
laat zien dat het aandeel subsidie
ten opzichte van de totale baten
varieert van 12% tot 80%. De
mogelijkheden voor regionale of
landelijke subsidies zijn erg
verschillend voor de diverse
functies. In de visiebrief Cultuur in
een open samenleving geeft het
kabinet aan dat het Rijk geen
bibliotheken, gemeentelijke en
provinciale musea, podia en
filmtheaters financiert. Gemeenten
zijn dus primair verantwoordelijk
voor deze voorzieningen.
Bij Bibliotheek is de bijdrage van de
gemeente uit VVE-middelen
meegerekend.

Binnen de PLUS-regeling maakt Cultuur Eindhoven een onderscheid tussen negen verschillende disciplines
en een bovensectorale categorie. Onder bovensectoraal wordt verstaan: aanvragen die zich duidelijk op
meerdere disciplines focussen. Bij
deze aanvragen is de discipline vaak Figuur 5 verdeling budget over disciplines (PLUSen PLUS-projecten)
ondergeschikt aan de activiteit.
Op basis van de indeling naar
discipline kan Cultuur Eindhoven de
diversiteit van het aanbod monitoren.
Instellingen die multidisciplinair
opereren worden ingedeeld op basis
van de focus van de hoofdactiviteiten
uit het activiteitenplan.
Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden. laat zien hoe het budget
in de verschillende jaren verdeeld is
over de disciplines. De
subsidieregeling biedt op een
gelijkwaardige manier kansen voor
de verschillende disciplines.
Daarnaast is met ingang van de
nieuwe subsidieregeling in 2017
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ruimte gecreëerd voor letteren. Binnen Cultuur Totaal werden nog geen initiatieven binnen deze discipline
gesubsidieerd. Als programma is in 2017 Watershed gehonoreerd en daarnaast zijn projecten zoals Write
Now! en De schoolschrijver binnen deze discipline gehonoreerd.
Het budget dat ten goede komt aan aanvragen in de categorie bovensectoraal is relatief laag. Dit heeft te
maken met het feit dat de artistieke component in deze aanvragen vaak ondergeschikt is aan het sociale (of
technische) doel. Vergeleken met 2016 vervalt Gebouw 52 in 2017 uit deze categorie. We Are Public kreeg
dit jaar nog een eenmalige bijdrage maar in 2018 worden zij ook niet meer gesubsidieerd.
Binnen de discipline beeldende kunst is weinig verschil te zien tussen de jaren. Het grootste gedeelte van
het budget komt ten goede aan Beeldenstorm (sinds 2017 gefuseerd met Grafische Werkplaats Daglicht).
Sinds 2018 wordt ook Fotografiestichting Zuid Nederland gehonoreerd binnen de discipline beeldende
kunst. Wat vooral opvalt, is de toename van het budget dat ten gunste komt aan de creatieve industrie.
Onder creatieve industrie valt vormgeving maar ook architectuur en digitale cultuur. Deze stijging valt te
verklaren door het grote aantal aanvragen op het gebied van creatieve industrie. Deze initiatieven kwamen
nog beperkt voor binnen Cultuur Totaal. Nieuw gehonoreerde aanvragen binnen de creatieve industrie zijn
in 2017 bijvoorbeeld: BioArt Laboratories, Dutch Invertuals en Tante Netty. In 2018 kwamen daar onder
andere De Kazerne en vele projecten zoals van Playgrounds - The Art Department en Modebelofte bij.
Slechts een klein deel van het PLUS-budget wordt toegekend aan aanvragen binnen de discipline erfgoed.
Binnen deze discipline geldt enerzijds dat er ook weinig aanvragen gedaan worden. Vaste programma
aanvraag is van het Ton Smitshuis. Tegelijkertijd is Cultuur Eindhoven verantwoordelijk voor slechts een
klein deel van het Eindhovense erfgoed. Onderdelen zoals het archief, archeologie en monumenten zijn
belegd bij de afdeling erfgoed van de gemeente. Daarnaast wordt binnen de basisinfrastructuur bijvoorbeeld
het Eindhoven Museum door Cultuur Eindhoven gesubsidieerd. Ook de negen Eindhovense gilden
ontvangen via Cultuur Eindhoven hun jaarlijkse bijdragen binnen de gilden-regeling.
Voor de discipline dans geldt ook dat er weinig aanvragen worden gedaan. Momenteel is de enige
gehonoreerde aanvraag van United Cowboys die gehonoreerd werden voor een programma in de periode
2017-2018 en in 2018 aanvullend voor een project rondom hun 25-jarig bestaan. Daarnaast werden in 2018
een aantal urban-dans aanvragen gehonoreerd waardoor we een lichte stijging zien in het budget voor dans
in 2018.
Muziek is sterk vertegenwoordigd. Onder de PLUSPopEi en philharmonie zuidnederland
grote aanvragers. Daarnaast zien we vier bekende festivals, te weten: Storioni, Cross-Linx, TROMPbiënnale en
.
Dit
betreft Afslag Eindhoven, Hetpaarddatvliegt ondertussen Wildpark, Carte Blanche en Theaterplan. In 2017
werd dit binnen de projecten-regeling nog aangevuld door een project van Het Zuidelijk Toneel, Mies-enScène en Raak; een educatieproject van Parktheater in samenwerking met Dynamo en SUMMA-college.
Onder urban verzamelen zich urban sports en verschillende podiumkunsten disciplines. Alle partners uit de
CV Emoves die binnen de PLUS-regeling aanvragen voor hun jaarprogramma worden hierin ingedeeld: het
betreft UrbanLab040 bij Dynamo, The Ruggeds en skate en BMX-initiatieven die begin 2018 gefuseerd zijn
in Area040.
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Figuur 6 aantal aanvragen per discipline (PLUS-

-projecten 2017)

Figuur 6 laat zien dat de meeste aanvragen gedaan worden binnen de creatieve industrie. Met uitzondering
van de bovensectorale aanvragen staat het aantal aanvragen dat niet gehonoreerd is binnen alle disciplines
in verhouding tot het aantal ingediende aanvragen. Dat bovensectoraal relatief laag scoort in toewijzing in
relatie tot het totaal aantal aanvragen, heeft te maken met het feit dat de artistieke component in deze
aanvragen vaak ondergeschikt is aan het sociale (of technische) doel. Aanvragen die wel gehonoreerd
werden binnen de categorie bovensectoraal zijn van: Kunstbende Noord-Brabant, We Are Public en een
projectaanvraag van VPRO Medialab.

2.4

Programmalijnen

-regeling worden specifiek getoetst op de bijdragen
die geleverd worden aan de doelstelling om meerwaarde te bieden ten opzichte van de BIS-instellingen en
het overige bestaande aanbod. Daartoe zijn vier verschillende programmalijnen geformuleerd. De
programmalijnen zijn in de Cultuurbrief zo geformuleerd dat de verschillende soorten instellingen/
verschillende onderdelen van de keten in een cultuurdiscipline, in aanvulling op de BIS-functie, een plaats
zouden kunnen krijgen. In de praktijk kiezen aanvragers voor meerdere programmalijnen. In de huidige
praktijk combineren instellingen vaak verschillende functies zoals ook opgemerkt door de onderzoekers van
Waarde van Cultuur.
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Figuur 7 verdeling aantal PLUS-programma aanvragen per programmalijn

Op de programmalijn

ducties (ook internationaal) kan een beroep worden

gedaan voor aanvragen die van aantoonbare meerwaarde zijn ten opzichte van het reeds aanwezige

Op de programmalijn talentontwikkeling en productiefaciliteiten kan een beroep worden gedaan voor
selectieprocedure in de gelegenheid stellen om zich beroepsmatig te blijven ontwikkelen.
Op de programmalijn cultuureducatie en bijzonder vrijetijdsaanbod kan een beroep worden gedaan voor
en divers en zo compleet mogelijk aanbod in de stad.
Cultuureducatie betreft educatieve activiteiten voor jongeren tot 25 jaar. Bijzonder vrijetijdsaanbod betreft
aanbod waarnaar voldoende vraag is, maar dat niet in de markt wordt aangeboden.
Op de programmalijn co-creatie en domeinoverschrijding kan een beroep worden gedaan voor aanvragen
die betrekking hebben op concrete samenwerking, uitwisseling van kennis en ervaring en overschrijding van
de grenzen van de eigen sector en het eigen domein.
In de praktijk blijkt dat bij de aanvraag voor een PLUS-programma vaak meerdere programmalijnen gekozen
programmalijnen. Figuur 7 laat weinig verschil zien tussen de jaren. In 2018 is BROET na een negatief
advies niet gehonoreerd binnen de programmaregeling. Hiermee vervalt een aanvraag op de programmalijn
talentontwikkeling in de discipline film. Op de programmalijn cultuureducatie en bijzonder vrijetijdsaanbod is
in de categorie bovensectoraal de aanvraag van Kunstbende Noord-Brabant gehonoreerd als programma.
In 2017 is deze aanvraag gehonoreerd als project.
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2.5

producties

Op de programmalijn bijzondere

(ook internationaal) kan een beroep worden

gedaan voor aanvragen die van aantoonbare meerwaarde zijn ten opzichte van het reeds aanwezige

In 2017 werden 23 aanvragen gehonoreerd voor deze programmalijn. In 2018 is het aantal gehonoreerde
aanvragen binnen deze programmalijn met één gedaald naar in totaal 22 aanvragen. Dit is inclusief de 17
meerjarige aanvragen uit 2017 die doorlopen in 2018 op een totaal van 30 gehonoreerde programma
aanvragen.

2.6

Prestaties - Aanbod

Cultuur Eindhoven maakt met de instellingen afspraken over de te leveren prestaties wat betreft aanbod en
bereik. Wat betreft het aanbod wordt een onderscheid gemaakt tussen producties, tentoonstellingen,
voorstellingen en overige activiteiten.
Het aantal producties zegt iets over de diversiteit van het aanbod. Een productie kan meerdere malen
worden uitgevoerd en een festival of event kan uit meerdere producties bestaan.Het aantal voorstellingen,
tentoonstellingen en overige activiteiten zegt iets over de omvang van het aanbod. Het aantal producties
werd in 2016 nog niet consistent bijgehouden en is daardoor niet te vergelijken met 2017.
Van de BIS-instellingen wordt alleen gerapporteerd over het aantal verschillende producties door de
festivals. In dit aantal zijn de verschillende producties van de podia dus niet meegenomen. Er is in 2017
geen onderscheid gemaakt tussen presentatie en productie. In het totaal van 231 gepresenteerde
producties zitten bijvoorbeeld alle filmproducties die getoond zijn tijdens het Documentaire Festival, maar
ook de verschillende producties die philharmonie zuidnederland uitvoerde in het Muziekgebouw. Nog niet
alle instellingen rapporteren consistent over het aantal producties.
Het aantal activiteiten zegt iets over de omvang van het aanbod. Het verschil tussen voorstellingen en
tentoonstellingen is dat één productie meerdere voorstellingen kan hebben en een tentoonstelling kan uit
meerdere producties bestaan. Daarnaast kan een tentoonstelling voor een dag, maar ook voor een maand
of meerdere maanden toegankelijk zijn. Onder voorstellingen zijn theater- en dansuitvoeringen, concerten
en filmvertoningen gerekend. Overige activiteiten zijn bijvoorbeeld lezingen, workshops, masterclasses of
hackatons. Ook rondleidingen vallen onder overige acitiviteiten.
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Figuur 8 aantal voorstellingen, tentoonstellingen en overige activiteiten

Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit voorstellingen en tentoonstellingen. Daarnaast worden de overige
activiteiten ook steeds belangrijker voor instellingen. Figuur 8 laat zien dat in 2017 zowel meer
voorstellingen als tentoonstellingen en overige activiteiten gerealiseerd zijn. Aangezien het aantal initiatieven
die subsidie ontvangen hoger is dan in 2016 was de stijging te verwachten. Voorstellingen en
tentoonstellingen worden voornamelijk gerealiseerd door de BIS-instellingen. Ongeveer de helft van de BISinstellingen heeft in 2017 minder activiteiten gerealiseerd dan in 2016. Dit wordt grotendeels opgevangen
door STRP waarvan 2017 biënnale jaar was en dus veel meer activiteiten zijn gerealiseerd ten opzichte van
2016.
Het aantal voorstellingen bestaat grotendeels uit
filmvoorstellingen bij Plaza Futura en daarnaast van het
Parktheater, de Effenaar en het Muziekgebouw. In 2017

Figuur 9 gerealiseerde activiteiten 2017

is dit aangevuld met
,
namelijk:
en
Cross-Linx. Tegelijkertijd valt er ook aanbod weg van 2
Gebouw 52
en Axesjazzpower).
Het aantal tentoonstellingen bestaat grotendeels uit
tentoonstellingen tijdens STRP. Naast de
tentoonstellingen bij MU en Eindhoven Museum zijn er
TAC nieuw
is in 2017, en 4 projecten.
Het aantal overige activiteiten dat gerealiseerd is door BIS-instellingen is vooral toegenomen doordat 4 BIS
instellingen, te weten: MU, STRP, het Muziekgebouw en de Effenaar sinds 2017 ook het aantal overige
acitiviteiten rapporteren. Samen met Eindhoven Museum, het Parktheater en Plaza Futura zijn er in totaal 7
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overige activiteiten rapporteerden. Op de activiteiten van de Bibliotheek wordt apart gereflecteerd.

2.7

Samenvatting

De Subsidieregeling van Cultuur Eindhoven bestaat uit een fijnmazig stelsel waarbinnen ruimte is voor een
grote diversiteit aan initiatieven. In 2017 is de financiele ruimte vergroot voor de PLUS-regeling. Een
eenmalige extra bijdrage
- aan de PLUS-programma s in 2017 heeft voor een sterke
infrastructuur gezorgd die een brede aanvulling biedt op de basisinfrastructuur. Het totaal aantal
gesubsidieerde activiteiten is flink gestegen. Hoewel niet allemaal even sterk, zijn alle disciplines
vertegenwoordigd in het Eindhovense aanbod. De diversiteit en de omvang van het gesubsidieerde aanbod
zijn dus gegroeid.
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3 Dynamiek en vernieuwing
Motief voor het oprichten van Cultuur Eindhoven is het bevorderen van de beleidsdynamiek en
vergroten van flexibiliteit. Deel van de opdracht is het mogelijk maken van aanvullingen op en
versterking van cultureel Eindhoven. Een van de transitiedoelstellingen is het verschuiven van
middelen ten gunste van onbekende en/of nieuwe makers en producenten.

Binnen het hoofdstuk dynamiek en vernieuwing wordt naast het aantal nieuwe aanvragers binnen de PLUSregeling gekeken naar de ruimte voor individuele makers en talentontwikkeling.

3.1

Het aantal nieuwe aanvragers

Als maatstaf voor vernieuwing wordt het aantal nieuwe aanvragers geteld. Een aanvrager wordt gezien als
nieuwe aanvrager als deze geen subsidie ontving van de gemeente Eindhoven in 2016 en daarna nog niet
eerder een aanvraag indiende bij Cultuur Eindhoven. Daartegenover staat het aantal bekende aanvragers.
Ook niet gehonoreerde aanvragers vallen bij een tweede aanvraag in de categorie bekende aanvragers.
In Figuur 10 wordt het aantal aanvragen dat nieuw of bekend is weergegeven voor 2017 en 2018. Daarnaast
wordt een onderscheid gemaakt tussen PLUSFiguur 10 nieuwe aanvragers PLUS-

-projecten.
-projecten

In 2017 werden er 45
aanvragen ingediend door
nog niet bij Cultuur Eindhoven
bekende aanvragers. Iets
meer dan de helft (60%) van
deze aanvragen werd niet
gehonoreerd.
In 2018 waren dat er een stuk
minder, wat te verklaren valt
doordat alle 45 nieuwe
aanvragers uit 2017 in 2018
inmiddels een bekende
aanvrager zijn geworden. Van
de 63 bekende aanvragen in
2018 waren er 22 (35%) in
2017 nog nieuwe aanvrager.
Toch weten in 2018 nog 21
niet bekende aanvragers
Cultuur Eindhoven te vinden.
Ook in 2018 wordt iets meer
dan de helft (62%) van de
nieuwe aanvragen niet
gehonoreerd. Nieuwe

aanvragers vragen vooral aan voor projecten. In 2018 is een trend te zien dat landelijke organisaties de
samenwerking opzoeken met Eindhovense instellingen om in Eindhoven activiteiten te organiseren en
hiervoor subsidie aanvragen bij Cultuur Eindhoven.
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3.2

Snelgeld

De Snelgeld-regeling is de enige regeling waarbinnen kan worden aangevraagd wanneer een persoon of
organisatie geen rechtspersoon is. Deze regeling faciliteert in sterke mate de individuele makers in
Eindhoven. Er kan een beroep worden gedaan op het Snelgeldfonds voor activiteiten op het gebied van
presentatie, onderzoek en productie.

Van de gehonoreerde aanvragen was in 2017 82% van een niet-rechtspersoon. In 2018 blijft dat percentage
ongeveer gelijk (79%). Aanvragers worden alleen aangemerkt als zijnde rechtspersoon als zij dit zelf
expliciet vermelden in de aanvraag dan wel op de website van de aanvrager. De aanvragen van de tweede
tranche van 2018 zijn hierin niet meegenomen. Mede dankzij de matchingsbijdrage van de provincie Noord50.000,- kunnen in deze ronde nog minimaal 43 aanvragen gehonoreerd worden.

3.3

Programmalijn talentontwikkeling en productiefaciliteiten

Op de programmalijn talentontwikkeling en productiefaciliteiten kan een beroep worden gedaan voor
selectieprocedure in de gelegenheid stellen om zich beroepsmatig te blijven ontwikkelen.
In 2017 werden 20 aanvragen gehonoreerd op deze programmalijn. Dit betreft voornamelijk instellingen
binnen de discipline podiumkunsten voor muziek bijvoorbeeld PopEi. Ook beeldende kunst is
vertegenwoordigd met Beeldenstorm en De Fabriek en op gebied van creatieve industrie onder anderen
TAC en BioArt Laboratories. De discipline erfgoed mist binnen deze programmalijn. In 2018 bleef het aantal
aanvragen binnen deze programmalijn gelijk. Er werd één aanvraag meer binnen de creatieve industrie
gehonoreerd ( Kazerne). De aanvraag van BROET werd na een negatief advies niet gehonoreerd, waarmee
in 2018 film niet vertegenwoordigd is binnen deze programmalijn.

3.4

Aantal talenten

Naast de instellingen die specifiek aanvragen voor de programmalijn talentontwikkeling en
productiefaciliteiten zijn er
talentontwikkeling. Ook faciliteert een groot gedeelte van de BIS-instellingen activiteiten op het gebied van
talentontwikkeling. Bij de verantwoording rapporteren dus meer instellingen op talentontwikkeling op hun
gebied.

en talenten die een programma van langer dan zes maanden volgen. Dit onderscheid wordt gemaakt naar
voorbeeld van diverse andere subsidieverstrekkers en zegt iets over structurele verankering en intensiteit
voor talenten.
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Figuur 11 aantal talenten, traject langer dan 6 maanden

Het totaal aantal talenten dat
een traject van langer dan 6
maanden volgde was in 2017
364. Het grootste gedeelte
hiervan werd gefaciliteerd
binnen de PLUSgedeelte van de talenten in
de creatieve industrie vindt
een plek bij TAC en de urban
talenten voornamelijk bij
Lumens (U-LAB040 sinds
2018). Binnen de Popronde
(PLUS-project) is plek voor
veel muzikale talenten.

Figuur 12 aantal talenten, traject korter dan 6 maanden
Het totaal talenten dat een
traject van korter dan 6
maanden volgde was in 2017
3.203. Ook deze talenten
worden voornamelijk binnen
PLUSgefaciliteerd. Het grootste
gedeelte bestaat uit bandjes
en muzikanten die bij PopEi
een oefenruimte huren.
Daarnaast biedt BROET
ruimte voor veel filmtalenten
en worden binnen de
creatieve industrie ook voor
kortere perioden veel
talenten gefaciliteerd door
TAC.

3.5

Samenvatting

In 2017 worden veel aanvragen ingediend door, bij Cultuur Eindhoven, nog onbekende aanvragers.
Logischerwijs neemt dit aantal af in 2018. Er is veel vraag van natuurlijke personen in het Snelgeldfonds.
Mede dankzij de matchingsbijdrage van de provincie Noord-Brabant kunnen er in 2018 nog meer individuele
-regeling als
door de BIS-instellingen is veel ruimte voor talenten. De spreiding tussen disciplines biedt voldoende ruimte
aan makers van alle pluimage.
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4 Publieksbereik
Instellingen en initiatieven staan voor de opgave om groter draagvlak te verwerven. De sleutel is
het publiek. Alle gesubsidieerde instellingen krijgen de opdracht meer nieuw publiek te veroveren.
Een van de transitiedoelstellingen is het verschuiven van middelen ten gunste van jong en/of
nieuw publiek.

Culturele instellingen rapporteren aan Cultuur Eindhoven over het aantal gerealiseerde bezoeken aan
voorstellingen, tentoonstellingen en overige activiteiten. Deze gegevens betreffen alleen gegevens over
bezoekaantallen. Dat betekent dat één bezoeker die in een jaar vijf bezoeken aflegt als vijf geteld wordt. In
de verantwoording worden kwantitatieve gegevens nauwkeurig gerapporteerd Een kwalitatieve omschrijving
van het publiek is vaak aanwezig in het jaarverslag, maar onmogelijk om te comprimeren in een totaalbeeld.
Daarom kan op basis van de verantwoordingen niks over de diversiteit van het publiek gezegd worden.
Om meer te kunnen zeggen over de samenstelling van het publiek kan worden gekeken naar de resultaten
van de inwonersenquête van de gemeente Eindhoven. In overleg met Cultuur Eindhoven is in 2018 een
dashboard opgezet waarin meer informatie te vinden is over de demografische kenmerken van de
Eindhovenaren die de BIS-instellingen bezoeken. Het dashboard zal begin 2019 worden gepubliceerd met
daarin de resultaten van de inwonersenquête 2018. Een voorlopige versie met daarin (beperkte) resultaten
van 2017 is te vinden op Eindhoven in cijfers. De inwonersenquête beperkt zich echter tot de BISinstellingen en daarnaast geeft de enquête alleen informatie over de bezoekers die uit Eindhoven komen.
Op basis van de big data analyse, op basis van zoekgedrag, die is uitgevoerd in 2016 in het kader van de
muziekstudie hebben we echter gezien dat tenminste 50% van de bezoeken aan instellingen van buiten
Eindhoven komen. Dit deel van het publiek van Eindhovense culturele instellingen is dus niet nader te
omschrijven op basis van beschikbare gegevens.

4.1

Het aantal gerealiseerde
bezoeken aan
tentoonstellingen
voorstellingen

Vooral het aantal bezoeken aan
tentoonstellingen
projecten zorgt voor een toename aan
bezoeken aan tentoonstellingen in 2017. In
totaal zijn dit er 309.267. De bezoeken aan
tentoonstellingen van de BIS-instellingen
zijn vrijwel gelijk gebleven. Er zijn vooral
veel bezoeken aan tentoonstellingen
projecten binnen de creatieve industrie
zoals Robot Love, de Kazerne en
Manifestations. Deze bezoeken zijn inclusief
de bezoeken tijdens de DDW.

Tussentijdse rapportage 2018

Pagina 19 van 35

Voor het aantal bezoeken aan voorstellingen geldt dat deze vooral binnen BIS-instellingen plaatsvinden.
Bezoeken aan voorstellingen van PLUSMet name door het wegvallen van
Gebouw 52 en de transitieperiode van Hetpaarddatvliegt naar Wildpark in 2018.
Wat in 2017 nog niet in kaart is gebracht is in hoeverre de gerapporteerde bezoeken overlappen. Veel
entatie-instellingen in de BIS geprogrammeerd, bijvoorbeeld
de vier festivals: Storioni, Crossen TROMP vinden alle vier plaats in het
Muziekgebouw evenals de concerten van philharmonie zuidnederland. Momenteel is de verantwoording zo
ingericht dat nog niet in kaart kan worden gebracht hoe groot deze overlap precies is.

4.2
Het aantal gerealiseerde bezoeken aan overige
activiteiten
Het aantal bezoeken aan overige activiteiten is in 2017 erg gestegen ten
opzichte van 2016. Dit komt vooral doordat, zoals genoemd in hoofdstuk 2.6
over het aanbod, meer instellingen in 2017 over deze activiteiten rapporteren
dan in 2016. Daarnaast werden er v
BMX
Freestyle, Lumens (U-LAB040) en Skateboard events ten opzichte van 2016
veel meer bezoeken gerealiseerd. Daarnaast zijn er naast de projecten
nieuwe programma s gesubsidieerd in 2017 zoals Dutch Invertuals en BioArt
Laboratories die extra overige activiteiten organiseren.

4.3

Samenvatting

De bezoekcijfers van 2017 zijn lastig te vergelijken met 2016 omdat er in 2017 meer initiatieven
gesubsidieerd worden en er dus ook gerapporteerd wordt over meer activiteiten. Over de samenstelling van
het publiek kan op basis van de gegevens van de instellingen niks gezegd worden. Hiervoor kan deels
worden gekeken naar de resultaten van de inwonersenquête van de gemeente Eindhoven. Echter is maar
een deel van de bezoekers van de instellingen afkomstig uit de gemeente Eindhoven en is het onmogelijk
om de gehele populatie in kaart te brengen. Op basis van de inwonersenquête kan ook nader ingezoomd
worden op bezoek en deelname van verschillende doelgroepen uit de stad omdat verschillen in leeftijd,
opleiding en inkomen meegenomen zijn in het dashboard.
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5 Educatie en participatie
5.1

Programmalijn cultuureducatie en bijzonder vrijetijdsaanbod

Op de programmalijn cultuureducatie en bijzonder vrijetijdsaanbod kan een beroep worden gedaan voor

Cultuureducatie betreft educatieve activiteiten voor jongeren tot 25 jaar. Bijzonder vrijetijdsaanbod betreft
aanbod waarnaar voldoende vraag is, maar dat niet in de markt wordt aangeboden.
Cultuureducatie is al sterk vertegenwoordigd in de BIS. Op de programmalijn cultuureducatie en bijzonder
vrijetijdsaanbod is in 2017 daarnaast een totaal van 13 aanvragen op deze programmalijn gehonoreerd.
Waarvan 3 op het gebied van muziek, 3 binnen de discipline theater en 3 urban aanvragen. Daarnaast zijn 4
s, erfgoed, creatieve industrie en beeldende kunst
gehonoreerd. Meestal is in de programma educatie verbonden met een andere programmalijn. De aandacht
voor educatie is dus sterk aanwezig bij een breed spectrum van instellingen.
In 2018 blijf dit aantal 13, dat is 1 minder binnen de discipline urban, door de fusie van BMX freestyle en
skatepark Area051 en 1 extra binnen bovensectoraal (Kunstbende Noord-Brabant).

5.2

Het aantal school gebonden activiteiten

School gebonden activiteiten, inclusief school gebonden voorstellingen, zijn besloten activiteiten die alleen in
schoolverband bezocht worden. Openbare activiteiten die toegankelijk zijn voor scholen of klassen zijn hierin
niet opgenomen.
Figuur 13 school gebonden activiteiten en bezoeken
Voor een groot deel hebben de (5) BISinstellingen: CKE, Parktheater, Plaza
Futura, de Effenaar en het Muziekgebouw
veel meer school gebonden activiteiten
gerealiseerd dan gerapporteerd in 2016.
Daarnaast worden door STRP, MU,
Eindhoven museum en Emoves in 2017
ook school gebonden activiteiten
gerapporteerd. Dit was in 2016 nog niet
het geval. Naast de 2 projecten, die
samen goed zijn voor 18 school gebonden
activiteiten,
waarvan er ten opzichte van 2016 5 extra
school gebonden activiteiten rapporteren
, waaronder:
Cross-Linx, BioArt Laboratories en Dutch
Invertuals.

5.3

Het totaal aantal bezoeken Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Het aantal bezoeken van school gebonden activiteiten stijgt ook, maar niet evenredig met de stijging in
aanbod. Alleen door verder onderzoek en cijfers over meerdere jaren te vergelijken kan hier een verklaring
voor worden gegeven.
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5.4

Het aantal bereikte scholen in Eindhoven
In Eindhoven geeft
CultuurStation sinds augustus
2017 invulling aan de
bemiddelingsfunctie onderwijsen cultuuraanbieders. Als
verbinder van het onderwijs aan
culturele partijen in Eindhoven
bereikten zij in 2017

64 verschillende Eindhovense scholen. Dit zijn 48 van de 61 basisscholen inclusief 7 scholen voor speciaal
basisonderwijs en 16 van de 27 middelbare scholen inclusief 6 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Naast het bereik van CultuurStation rapporteren meer instellingen over het bereik van scholen binnen en
buiten Eindhoven. Voor CKE waren dit 102 scholen in 2017 en de Ontdekfabriek bereikte 23 scholen van
binnen en buiten Eindhoven.
Daarnaast is ook de Bibliotheek Eindhoven aanwezig op
65 verschillende basisscholen en voorschoolse
organisaties in Eindhoven. De schoolbibliotheek in
Eindhoven heeft 18.114 jeugdleden.

5.5

Bibliotheek Eindhoven

In 2016 werden de bezoeken aan de bibliotheek in de
Witte Dame opgeteld bij de bezoeken aan voorstellingen
en tentoonstellingen van de andere gesubsidieerde
instellingen. De overige activiteiten van de bibliotheek zijn
niet opgenomen omdat deze onvoldoende aansluiten op
de prestatie-eisen van andere instellingen. Met deze
aparte paragraaf brengt Cultuur Eindhoven de prestaties
van de bibliotheek in beeld. Hierin zijn enkele van de
belangrijkste prestatie-indicatoren van de bibliotheek
uitgelicht.
Niet alle cijfers kunnen worden vergeleken met 2016,
omdat niet op dezelfde wijze is gerapporteerd. Uit de
cijfers van 2016 blijkt dat het aantal jeugdleden is
toegenomen, maar het aantal volwassen leden is in 2017
afgenomen. Het aantal bezoeken aan de Witte Dame is
toegenomen met bijna 10%.

5.6

Het aantal deelnemers aan activiteiten

participatie en amateurkunst

In de inwonersenquête van de gemeente Eindhoven, een jaarlijkse enquête onder ongeveer 2.000
Eindhovense inwoners van 15 tot en met 84 jaar, wordt gevraagd of de respondent minstens één
kunstzinnige activiteit beoefent. Op basis hiervan kan een beeld geschetst worden over de participatie van
de Eindhovense inwoners. Uit de Cultuurmonitor van de gemeente Eindhoven blijkt op basis van deze
enquête dat 52% van de Eindhovense bevolking cultureel actief is. Een deel hiervan doet dat in
georganiseerd verband en veel actieve participatie vindt plaats bij niet gesubsidieerde aanbieders. Daarom
kan op basis van de gegevens van Cultuur Eindhoven geen overzicht gemaakt worden.

Tussentijdse rapportage 2018

Pagina 22 van 35

CKE vervult de BIS-functie van huis voor amateurkunst en voert de financieringsregeling voor
amateurverenigingen uit. In 2017 zijn 108 amateurverenigingen gesubsidieerd voor hun reguliere activiteiten
en heeft CKE in hun huis 201 optredens van amateurs gefaciliteerd.
Deelname van amateurs bij culturele activiteiten worden gerapporteerd bij meerdere gesubsidieerde
instellingen. Op basis van de gegevens uit de rapportages van de gesubsidieerde instellingen aan Cultuur
Eindhoven kan het aantal deelnemers aan culturele activiteiten voor amateurs geteld worden, maar dat geeft
geen inzicht in het totale bereik en diversiteit van deelnemers.

5.7

Samenvatting

De Eindhovense instellingen zorgen er voor dat een groot aantal bezoekers al vroeg in aanraking komt met
kunst en cultuur. De binding van culturele instellingen met scholen in de stad is sterk en aanbod van school
gebonden activiteiten is hoog en divers. Over participatie van Eindhovenaren zal het dashboard op basis
van de inwonersenquête een volledig beeld geven.
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6 Ondernemerschap
Het draagvlak voor cultuur uit zich niet alleen in rapport- en bezoekerscijfers, maar ook in de
financiering van instellingen en initiatieven. Gemeentelijke bijdragen worden gematcht door eigen
inkomsten, sponsoring, landelijke of provinciale fondsen of door inkomsten uit crowdfunding.

Zoals beschreven in de subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 gaat ondernemerschap niet alleen
om opbrengstmaximalisatie. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de solvabiliteit, het weerstandsvermogen
en het eigen inkomsten percentage. Daarnaast wordt gekeken naar de structurele bijdragen van de
provincie en het rijk aan Eindhovense instellingen. Voor deze gegevens is informatie gebruikt uit de
jaarrekeningen van de instellingen.
Cultuur Eindhoven besteedt aandacht aan ondernemerschap bij de aanvraag. Instellingen zijn verplicht een
sluitende begroting in te dienen. Als de continuïteit van de activiteiten van de aanvrager in gevaar is,
bijvoorbeeld vanwege een negatief eigen vermogen of een negatief resultaat het voorgaande jaar, is de
aanvrager verplicht een plan van aanpak in te dienen om dit tekort terug te dringen. Daarnaast hecht Cultuur
Eindhoven waarde aan de Governance Code Cultuur. Aan de BIS-Instellingen wordt expliciet gevraagd om
principes uit de Code te reflecteren in de verantwoording.

6.1
erekend voor de BIS-instellingen en de PLUS25.000,25.000,- is
een financiële verantwoording niet verplicht. Dit betreft 3 PLUS-projecten voor
294.967,-. Deze zijn in de volgende analyses buiten beschouwing gelaten.
in een box(-and-whisker-)plot. Op deze manier kunnen de jaren goed met
3

elkaar vergeleken worden. Een boxplot is een weergave van de zogenaamde vijf-getallensamenvatting .
Een boxplot wordt minder beïnvloed door individuele uitschieters dan bijvoorbeeld een gemiddelde.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een instelling kan
voldoen aan haar financiële verplichtingen. Om de solvabiliteit
te berekenen wordt het eigen vermogen gedeeld door de totale
passiva (de som van het eigen vermogen en het vreemd
vermogen).
In het beoordelen van de solvabiliteit wordt een voorbeeld
genomen aan een analyse van de landelijke BIS door APE In
opdracht van OCW. Een solvabiliteit lager dan 0 betekent een
hoog risico; een solvabiliteit van minimaal 0 en maximaal 0,10
is een middelmatig risico en een solvabiliteit hoger dan 0,10
betekent een laag risico.
In 2016 en 2017 is er een uitschieter zichtbaar. Dit betreft de
waarde van het Muziekgebouw. In 2017 zien we dat de

3

De vijf-getallensamenvatting bestaat uit het minimum, het eerste kwartiel (ten minste 1/4 van de data is niet groter dan
Q1), de mediaan (middelste getal), het derde kwartiel (ten minste 3/4 van de data is niet groter dan Q1) en het maximum.
Tussentijdse rapportage 2018

Pagina 24 van 35

waarden wat verder uit elkaar liggen. Echter is er
vooral een grotere spreiding in de hogere waarden,
dus instellingen met een laag risico.
Waar in 2016 nog drie instellingen de classificatie
hoog risico krijgen zien we in 2017 dat dit in 2017
alleen het Muziekgebouw betreft.

Hoog
risico

Middelmatig
risico

Laag
risico

2016

3

3

21

2017

1

7

30

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre een instelling
in ongunstige tijden haar activiteiten kan voortzetten. Het
weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen
te delen door de totale baten.
Bij de analyse van de landelijke BIS worden de volgende
referentie waarden aangehouden. Als de ratio van het eigen
vermogen en de totale baten lager is dan 0 heeft de instelling
een hoog risico; een ratio van minimaal 0 en maximaal 0,10 is
een middelmatig risico en een ratio hoger dan 0,10 betekent
een laag risico.
In de analyse van het weerstandsvermogen mist een waarde
van Theaterplan, hiervan missen gegevens over de totale
baten. Daarnaast wordt de waarde van Lumens buiten
beschouwing gelaten. Deze instelling doet bij Cultuur
Eindhoven een aanvraag over een klein deel van de
activiteiten. Het weerstandsvermogen op basis van de totale baten van de bij Cultuur Eindhoven ingediende
begroting zegt daarom onvoldoende over de financiële gezondheid van de organisatie. In 2017 geldt
hetzelfde voor het Zuidelijk Toneel en philharmonie zuidnederland die vanaf 2017 aan Cultuur Eindhoven
alleen nog rapporteert over het deel van de begroting voor activiteiten in Eindhoven. Daarnaast wordt
TROMP in 2017 niet meegenomen in de analyse omdat dit geen biënnale jaar is en daarom niet
representatief voor de hele organisatie.
De laagste waarden zijn zowel in 2016 als in 2017
van het Muziekgebouw. De waarden liggen in 2017
wat dichter bij elkaar en gemiddeld wat lager ten
opzichte van 2016.

Hoog
risico

Middelmatig
risico

Laag
risico

2016

3

6

16

2017

1

14

19

Eigeninkomsten percentage
Onder eigen inkomsten vallen: publieksinkomsten, sponsor
inkomsten, overige directe inkomsten, indirecte inkomsten en
private middelen. Het eigeninkomsten percentage wordt
berekend ten opzichte van de totale baten. Cultuur Eindhoven
stelt geen verplichting aan de hoogte van het eigen inkomen,
maar maximaal 80% van de subsidiabele kosten kan bij CE
worden aangevraagd.
Over het algemeen zien we in 2017 een grotere spreiding en
een daling in het eigen inkomsten percentage. Dit is
grotendeels veroorzaakt door een grotere diversiteit van
gehonoreerde initiatieven in 2017. Er kunnen dus geen
conclusies over de trends worden gemaakt. In het algemeen
geldt dat kleinere organisatie minder mogelijkheden hebben om
eigen inkomsten te verwerven.
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6.2

Bijdragen van provincie en rijk

Instellingen met een bovenlokale functie komen in aanmerking voor subsidie van de provincie of van het rijk,
dan wel in de landelijke BIS of van één van de zes rijksfondsen. Binnen dit hoofdstuk wordt gekeken naar
meerjarige bijdragen aan Eindhovense instellingen. Incidentele (project)subsidies worden buiten
beschouwing gelaten omdat ze te veel afhankelijk zijn van het type activiteiten. Provinciaal houdt dit in dat
de bijdragen van Brabant C wel meegenomen worden (want vaak meerjarig), maar subsidies van BKKC (nu
Kunstloc) vanwege hun incidentele karakter niet meegeteld worden.
In 2016 ontvingen philharmonie zuidnederland, MU en TROMP structureel subsidie van het rijk. In 2017
vervalt de subsidie van TROMP omdat het geen biënnale jaar is, maar komen hier Afslag Eindhoven en
BioArt Laboratories bij. In 2016 ontvangen 5 organisaties provinciale subsidie waarvan
jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt in 2017 door de provincie niet gehonoreerd wordt. Echter zijn er
een aantal nieuwe PLUShet totaal van provinciaal gesubsidieerde Eindhovense instellingen uitkomt op 14 in 2017.
Totaal subsidie Rijk

, waardoor

Totaal subsidie Provincie

2016
2017
Daarnaast ontvangt CultuurStation

177.587,- van het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader

van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), een meerjarig programma waarin het rijk en de gemeente
matchen in de verhouding van 50/50.
Zoals eerder genoemd voert Cultuur Eindhoven in 2017-2020 ook het Programma Creatieve Industrie uit
150.000 door OCW wordt bijgedragen.

6.3

Gerealiseerde sponsorinkomsten

In de verantwoording wordt een onderscheid gemaakt tussen sponsorinkomsten en private inkomsten.
Private inkomsten worden nog ingedeeld in vier categorieën: van particulieren - inclusief
vriendenverenigingen, bedrijven, private fondsen en goede doelenloterijen. Om hierop te reflecteren wordt
alleen gekeken naar BIS-instellingen en PLUS-programma s om de structurele inkomstenstroom in kaart te
brengen. Ook bij PLUS-projecten worden vaak sponsorinkomsten gerealiseerd, maar omdat het om
eenmalige activiteiten gaat die jaarlijks wisselen zou een overzicht van hun sponsorinkomsten een
vertekend beeld geven.
- aan sponsorinkomsten gerealiseerd door 11 verschillende
instellingen (31% van het totaal aan instellingen
- door 19
instellingen (44% van het totaal aan instellingen). Acht van deze instellingen rapporteren daarnaast ook
private inkomsten en 15 instellingen rapporteren geen sponsorinkomsten, maar wel private inkomsten.
Samen halen deze 23 instellingen voor een totaal van 1.291.683,- op aan private middelen.

6.4

Governance Code Cultuur

Cultuur Eindhoven hecht veel waarde aan de Governance Code Cultuur. Aan alle BIS-instellingen, die aan
Cultuur Eindhoven rapporteren, wordt er gevraagd in hun verantwoording te reflecteren op de principes van
de code. Eind 2017 is hiervoor een controleformat met de belangrijkste punten uit de code opgesteld. Deze
is met de instellingen gedeeld. Uit de verantwoordingen van 2017 blijkt dat de instellingen zich bewuster
geworden zijn van de code. Waar in 2016 instellingen zich vaak wel aan de code hielden werd dit nog niet
altijd expliciet opgeschreven. Een voorbeeld hiervan is het rooster van aftreden. Veel organisaties hadden in
2016 al wel een rooster van aftreden conform de Governance Code Cultuur alleen was deze niet
gepubliceerd op de website of werd deze niet aangehaald in het jaarverslag. In de verantwoordingen van
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2017 blijkt dat de BIS-instellingen naar behoren invulling geven aan de principes van de Governance Code
Cultuur.

6.5

Samenvatting

Omdat in 2017 meer en gedeeltelijk andere initiatieven worden gesubsidieerd kunnen uit de vergelijking
weerstandsvermogen en eigen inkomsten is met name een grotere spreiding zichtbaar. Daarnaast is het
aantal instellingen met hoog risico verminderd. Meerjarige bijdrage van het rijk (inclusief rijksfondsen) en
provincie is in 2017 fors gestegen ten opzichte van 2016; zowel absoluut voor het totaalbedrag als bij het
aantal gehonoreerde Eindhovense instellingen. Omdat 2017 het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode
was is hier sprake van trendbreuk die voor de periode 2017-2020 naar verwachting stabiel blijft. Voor de
bijdragen van sponsorinkomsten en private inkomsten is voor langjarige trends dan ook 2017 een betere
nulmeting dan 2016. Met betrekking tot Governance Code Cultuur zijn het bewustzijn en de rapportage van
BIS-instellingen over invulling van de principes uit de Code sterk verbeterd.

Tussentijdse rapportage 2018

Pagina 27 van 35

7 Verbinding
Cultuur Eindhoven stuurt aan op samenhang en interactie op drie verschillende niveaus:
- tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid
- tussen culturele domeinen
- tussen de culturele sector en partijen daarbuiten
Instellingen binnen en buiten de basisinfrastructuur hangen sterk met elkaar samen, vullen elkaar
aan en werken samen. Samen vormen zij de culturele keten van uitingsvormen, disciplines en
genres.

7.1

Programmalijn co-creatie en domeinoverschrijding

Op de programmalijn co-creatie en domeinoverschrijding kan een beroep worden gedaan voor aanvragen
die betrekking hebben op concrete samenwerking, uitwisseling van kennis en ervaring en overschrijding van
de grenzen van de eigen sector en het eigen domein.
In 2017 werden er 17 aanvragen gehonoreerd op de programmalijn co-creatie en domeinoverschrijding.
uitzondering van letteren en film wordt deze programmalijn binnen alle disciplines vertegenwoordigd.

7.2

Spreiding en samenhang

Om de BIS-instellingen te stimuleren om samen te werken is in de Subsidieregeling opgenomen dat BISinstellingen ook aanvragen kunnen indienen binnen de PLUS-regeling, mits ze samenwerken met culturele
niet-BIS partner(s) uit Eindhoven. Een aantal BIS-instellingen maakte in 2017 en 2018 hier gebruik van.
Bibliotheek en Parktheater zijn gehonoreerd voor meerdere projecten. Echter vinden er ook buiten de PLUSregeling samenwerkingen plaats. Hierover wordt in de jaarverantwoording gerapporteerd.
Samenwerkingen
Er zijn verschillende redenen voor organisaties om een samenwerking aan te gaan. Door middel van
discipline overstijgend samenwerken kan bijvoorbeeld een nieuwe doelgroep worden aangesproken of
binnen de discipline (verticaal of horizontaal) kan het netwerk worden verstevigd. Andere redenen om
samen te werken is het vergroten van het schaalvoordeel of de kennis binnen de organisatie. Er zijn echter
veel verschillende vormen van samenwerken. Verschil zit voornamelijk in de intensiteit van de
samenwerking, maar ook in het niveau van commitment van de partners. Een coproductie kan bijvoorbeeld
bestaan uit alleen een financiële bijdrage, maar kan ook gezamenlijke marketing of wekelijkse overleggen
en kennisoverdracht inhouden. Deelname binnen een netwerk kan een maandelijkse bijeenkomst zijn, maar
ook alleen één op één contact wanneer nodig. In de jaarverantwoordingen zijn samenwerkingen niet altijd
gespecificeerd. Daarom is gekozen om in deze rapportage alleen de breedte van (co-creatieve)
samenwerkingen te beschrijven, het is onmogelijk hier algemene conclusies aan te verbinden. Alleen de
BIS- instellingen zijn opgenomen binnen dit deelhoofdstuk, de breedte van samenwerkingen zegt iets over
de invulling van hun sleutelfunctie in de stad.
De BIS-instellingen werken vaak ook nauw samen met elkaar. Dat gebeurt voor uitvoering van activiteiten
en er is een regulier BIS-overleg over overkoepelende zaken en mogelijkheden voor een gezamenlijke
aanpak. Het BIS-overleg is in 2017 in het leven geroepen. Sindsdien is er het gezamenlijke evenement
een cultureel manifest uitgebracht en is er een gezamenlijke campagne
geweest met betrekking tot de rol van cultuur in Eindhoven.
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Cultuur Eindhoven vervult voor de sector een stimulerende en faciliterende rol om nieuwe verbindingen aan
te gaan. Dat gebeurt met een individueel advies aan een instelling of maker en met diverse activiteiten zoals
ontbijtsessies en expertmeetings.
Op basis van de jaarverslagen 2017 van de BIS-instellingen is geprobeerd de samenwerkingen met
organisaties in Eindhoven en elders in kaart te brengen. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen
samenwerkingen lokaal, nationaal en internationaal. Daarnaast wordt gekeken of een samenwerking binnen
eigen sector of sector overstijgend is. Dit wordt aangegeven in de tekst met de volgende kleuren:
Binnen sector

Sector overstijgend

Eindhoven
Nationaal
Internationaal

Parktheater
Het Parktheater verwijst in haar jaarverslag op verschillende keren naar de diverse
samenwerkingsverbanden die ze aangaan.
Zo is er onder andere samenwerking met Pand P in Eindhoven maar ook met (regionale) theaters op het
gebied van (oa afstemming en inkoop van) programmering. Ook schuift het Parktheater aan bij het
Noordwijk-overleg tussen de 9 landelijke BIS gezelschappen en 13 grote schouwburgen waar diverse
Er wordt op diverse manieren verbinding gezocht met anderen om tot een kwalitatieve en diverse
programmering te komen. Zo is er bijvoorbeeld het Internationaal programmeringsplatform; gericht op
het creëren van programmering voor expats. Daarnaast zijn er de Urban dansdagen waarbij het genre op
diverse manieren en door diverse spelers in het veld wordt getoond. Voor de Urban Dansdagen wordt
samengewerkt met Eindhovense spelers van The Ruggeds, EMOVES en Stichting Sample Culture.
Ook wordt er veel gecoproduceerd zoals een avondvullende voorstelling van The Ruggeds, is er een
kwalitatieve impuls gegeven aan het Kerstwintercircus en was de coproductie met het Zuidelijk Toneel
voor de voorstelling Lampenmakers een succes. De organisatie werkt ook samen met niet-culturele
instellingen als Vitalis en de GGZ werkt het Parktheater samen en maakt men programma gericht op
cliënten van deze instellingen.
In 2017 is ook het RAAK! project georganiseerd waarbij onder de noemer RAAK23 de samenwerking en cocreatie is opgezocht met SCHOOL23.
Effenaar
De samenwerkingsverbanden die de Effenaar aangaat zijn divers. Ze stelt in haar bestuursverslag dat er
rondom de Effenaar een creatief hightech ecosysteem is ontstaan waarin diverse (culturele)
organisaties, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken.
Er worden in samenwerking met carnavalsverenigingen evenementen georganiseerd. Met Dynamo is er
samenwerking op het gebied van hiphop.
Tevens is de Effenaar een belangrijke speler in het aanbieden van kleinschaliger aanbod op diverse
locaties, zoals: AreaFiftyONe, het Stroomhuis, Altstadt, Café Wilhemina en Café de Rozenknop waar
mee wordt samengewerkt. Ook wordt op muzikaal gebied samengewerkt met het Muziekgebouw in de
muzieklijn Naked Song waarin singer-songwriters centraal staan.
Met boekingskantoren als Loud Noise en Doomstar wordt op het gebied van programma samengewerkt op
shows in het metal-genre. Met GLOW is er samenwerking om muziek meer te laten zijn dan een behangetje
bij de beelden en biedt het de mogelijkheid om lokale artiesten op een andere manier in de aandacht te
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zetten.
Daarnaast is er een muzikale samenwerking met de Dutch Design Foundation en boekingskantoor
Friendly Fire in de vorm van het programma DDW Music. Daarbij worden acts niet geselecteerd op genre,
maar op hun doorbraak - potentie en hoezeer grensverleggend en spannend de act is.
Met de Eindhovense band Stuurbaar Bakkebaard wordt samen het festival KEIURBAN opgezet.
Ook is de Effenaar bezig met de ontwikkeling van haar podium als Smartvenue waarin met de nieuwste
technologische mogelijkheden wordt geëxperimenteerd in samenwerking met het bedrijfsleven zoals
Warner Music, en met onderwijsinstellingen als TU/e en Fontys. Qua talentontwikkeling is er
samenwerking met November Music, Dynamo en verschillende Brabantse poppodia. Op het gebied van
cultuureducatie heeft de Effenaar lessen ontwikkeld rondom (pop)muziek en werkt ze samen met Kunst uit
het Vuistje.
Muziekgebouw
Het Muziekgebouw heeft diverse structurele partners zoals het Concertgebouw (een nieuwe serie
Scherpdenkers),
(Cross-linx festival) en De Doelen (Cross-linx festival).
Daarnaast zetten het Muziekgebouw en poppodium De Effenaar in 2017 de samenwerking voort. Elk
seizoen worden concerten en festivals gezamenlijk geprogrammeerd dan wel gepresenteerd.
Daarnaast is er de Music Innovation Campus. Een meerjarig programma waarin een aantal bestaande
innovatieve activiteiten en geplande nieuwe innovaties tezamen komen, met elkaar
worden verbonden en daarmee geprofileerd. Het is een programma op internationaal ambitieniveau.
Partners in het internationaal netwerk zijn: Istanbul Jazz Festival, Cité de la Musique (Parijs), Barbican
Centre (Londen), Ancienne Belgique en Bozar Brussel. Het Muziekgebouw heeft in 2017 educatieve
activiteiten uitgevoerd voor uiteenlopende doelgroepen. De samenwerkingsafspraken met Fontys, St.
Joriscollege, CKE en Cultuurstation dragen op verschillende manieren bij aan het cultureel zelfbewustzijn
en de ontplooiingsmogelijkheden van scholieren en studenten. Ook wordt het Storioni Festival i.s.m.
Storioni Trio georganiseerd. Met Stichting Tromp wordt het International Tromp Competition
georganiseerd.
MU
MU verwijst zowel in het jaarverslag als in het bestuursverslag naar activiteiten en samenwerkingen die in
Eindhoven hebben plaatsgevonden, alsmede naar het (inter)nationale programma. Ze werkte samen met
verschillende (BIS)partijen in Eindhoven en sloten aan bij bestaande festivals in de stad. Zo was er tijdens
STRP festival 2017 een samenwerking met STRP die resulteerde in het project Door into the Dark . Ook
met Emoves zorgde MU voor een randprogrammering tijdens hun expositie #Viral Vandals. Tijdens DDW
organiseerde MU, naast een expositie in hun eigen ruimte,
Embassy of Intimacy als onderdeel van het
World Design Event. Met DDF organiseerde ze wederom de talkshowreeks Create Out Loud . Ook waren
ze onderdeel van Age Friendly Cities met STRP, DDF en Emoves. Landelijk gezien zijn er
samenwerkingen met bijvoorbeeld ZonMW en NWO, die gezamenlijk met MU en BioArt Laboratories de
BAD award jaarlijks uitreiken. MU breidt dit uit met een expositie en kon deze in samenwerking met het
Utrechts Universiteitsmuseum ook buiten Eindhoven tonen. Internationaal gezien werkt MU vaak samen
of in opdracht aan producties voor bijvoorbeeld Jerusalem Design Week of Art Basel Hong Kong. In 2017
had MU de volgende samenwerkingen: internationaal werd gewerkt met École nationale supérieure des
Arts Décoratifs (ENSAD) in Parijs (F), met Jerusalem Design Week (Israel), Upfor Gallery in Portland
(USA), AND festival in Manchester (UK), Parafin Gallery Londen (UK), The Pin Projects in Beijing en
OCT Loft in Shenzhen (China). In Nederland waren de partners onder meer: NWO en ZonMW,
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Waag Society, Nederlands Film Festival, Freshheads, Digital
Design Agency's, Image Society, Next Nature Network, The One Minutes, Universiteitsmuseum
Utrecht, We Are Public, Building Conversation, Kunstpodium T, SET-UP, De Nieuwe Vorst, Boymans
van Beuningen en Institute of Network Cultures. Brabantse programmapartners zijn: STRP, Kunstbalie,
Cultuurstation, Design Academy Eindhoven, Bio Art Laboratories, Dutch Design Foundation, Sint
Lucas en Fontys, TU/e en VPRO Medialab, Dutch Design Week, World Design Event, TAC, Emoves,
Tussentijdse rapportage 2018

Pagina 30 van 35

Madskills, StudentHotel, Dutch Technology Week, MakerFaire, KunstRoute65, Biki90, Bibliotheek,
Tech&Play festival, Trudo, Park Strijpbeheer, Calypso, Get in Touch, DataStudio, NatLab, Atelier NL,
TU/e, Barreuh, Watershed en Motta.
STRP
STRP vertelt in haar jaarverslag over samenwerkingen in coproducties. Zo werkt ze elke editie aan
verschillende coproducties met partners van binnen en buiten Eindhoven. Zo zijn er tijdens de editie van
2017 producties gerealiseerd met partijen zoals STUK en KU Leuven, Cinekid Medialab, Southbank
Centre en Migrations, Philips Research, Holst Centre, Baltan Laboratories en MU. Nieuw dit jaar was
de STRP Award for Creative Technology, kortweg ACT. Deze wordt mede gesteund door Brabant C en
Sint Trudo. Ook qua muziek zocht STRP samenwerking met HET WILD en Eurabia, Modulab, en de
Eindhovense Albert van Abbe. Onderzoek en uitwisseling werd gezocht met Fontys, Design Academy
Eindhoven, SingularityU, het Nieuwe Instituut en VPRO Tegenlicht. STRP was onderdeel van het
programma Age Friendly Cities (met DDF, MU en Emoves), het internationale netwerk The New
Networked Normal met AND Festival uit Manchester, Transmediale uit Berlijn en The Influencers en
CCCB uit Barcelona. Met het zicht op de editie van 2019 is STRP momenteel druk bezig om in de stad
hernieuwde samenwerkingen te zoeken en bestaande samenwerkingen opnieuw in te vullen. Zo hebben ze
met Emoves een productie gemaakt, zijn ze inhoudelijk betrokken geweest bij Robot Love, zijn ze tijdens
DDW 2018 op het Campina terrein te zien geweest en werken ze samen met GLOW, WallStreet, de Bank
en het Van Abbemuseum.
Eindhoven Museum
Het Eindhoven Museum reflecteert zowel in het bestuursverslag als het jaarverslag op samenwerkingen met
partijen in Eindhoven en daarbuiten. Zo zijn er gezamenlijke publieksactiviteiten met de Bibliotheek
Eindhoven, een inhoudelijke samenwerking op educatie en collectie met het Van Abbemuseum en delen
zij een depot met de archeologische en kunstcollecties van de gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn er
kleine tentoonstellingen geweest in 2017 zoals bijvoorbeeld een samenwerking met collectiestukken en
input van het DAF Museum en RHC/e, Museum de Acht Zaligheden en Sint Trudo. Onder leiding van
CultuurStation werken ze met de Bibliotheek Eindhoven, CKE, Korein, Parktheater, PSKE en het Van
Abbemuseum aan het stedelijk basisprogramma creativiteit. Ook hebben ze nauwe banden met
basisscholen Reigerslaan en De Molenwiek
samenwerking in het creatief partnerschap met het Van Maerlantlyceum , de groenploeg van Severinus en
het Sint Lucas. Ook werken ze met de PABO studenten van het Fontys
2017 was de samenwerking met de TU/e (Industrial Design). Daarnaast leidde EM samen met Stichting 18
September het initiatief Crossroads Eindhoven, waarbij met o.a. RHC/e, Eindhoven in Beeld, Bekant en
de gemeente Eindhoven programmatische aansluiting wordt gezocht bij Crossroads Brabant. Met RHC/e,
Eindhoven in Beeld en het Erfgoedhuis is er ook samenwerking op het gebied van onderzoek. Voor de
eum nauw samen gaan werken met o.a. DDF,
Soeps en Eindhoven365. Ook betrekken ze verschillende ontwerpers bij hun ontwikkelingen en werken ze
samen met hun buren op Sectie-C, bijvoorbeeld bij hun deelname aan DDW 2018.
Plaza Futura/Natlab
Natlab werkt op verschillende manieren samen. Zo was er met Stichting Vluchtelingen in de Knel
ontwikkeld in samenwerking met het CKE/Cultuurstation.
Ook is er waar mogelijk samenwerking met CV-partners Broet en Baltan. Programma onderdelen als
Boekienights, het Boekiebal en de Schrijfwedstrijd voor Eindhovens talent zijn ontstaan uit samenwerking
met Boekhandel VanPiere en Bibliotheek Eindhoven. Ook is er samenwerking geweest met Humanitas,
waarbij gezinnen die door die instelling worden begeleid gratis naar de film kunnen.
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Emoves
EMOVES zet van oorsprong al in op samenwerking, het is immers een coöperatie van meerdere urban
partijen in de stad. Tijdens het EMOVES festival 2017 werden er zeven locaties aangedaan: Berenkuil,
Effenaar, The Student Hotel, 18 Septemberplein, MU Art Space, AreaFiftyOne Skatepark en het
Klokgebouw. Met Area51 Skatepark en de Nederlandse Skateboard Federatie werd het NK Bowl
georganiseerd. Met MU werd gewerkt aan de expositie en randprogramma van #Viral Vandals. In het
Student Hotel kwamen poëten vanuit heel Nederland samen om gedichten en spoken word met elkaar te
delen, in samenwerking met de Poetry Circle 040. Hop the Block werd mede georganiseerd door Commit
Freerun en met de Hoogste Tijd
Nederlandse Breakdance League en het Jeugdcultuur Fonds vonden er in vijf steden door heel
Nederland breakdance projecten plaats gericht op kinderen die vanuit thuis niet vanzelfsprekend in
aanraking komen met cultuur. Met als doel innovatie binnen Urban Sports aan te jagen, is er dit jaar voor het
eerst samengewerkt met Innosportslab, die samen met PECE in 2017 het Urban Sports Performance
Centre voor Brabant hebben opgezet. Daarnaast is EMOVES ook regelmatig met andere steden uit Brabant
via de B5 Up bijeenkomsten in gesprek. Met het Sint Lucas is er een samenwerking om studenten van het
Sint Lucas te betrekken bij activiteiten van EMOVES. In 2018 heeft EMOVES een coproductie verzorgd met
STRP tijdens het EMOVES festival. Ook is EMOVES onderdeel van Age Friendly Cities, gezamenlijk met
STRP, MU en DDF. Ze werken met o.a. het Parktheater aan de Urban Dansdagen. Landelijk gezien is er
geregeld samenwerking met Hiphophuis Rotterdam en in de Friese dansdagen.
CKE
CKE heeft vanuit haar BIS-functie van Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie reguliere samenwerking
met of geeft dienstverlening aan meer dan 100 amateurverenigingen in Eindhoven en 102 scholen.
Voor binnenschoolse cultuureducatie werkt CKE samen met met CultuurStation, de BIS-functie van
bemiddeling voor binnenschoolse cultuureducatie. Daarnaast is er een brede samenwerking met culturele
partners in de stad die ieder op hun eigen wijze invulling geven aan educatie en/of ondersteuning aan
amateurkunstenaars.
Met andere domeinen werkt CKE ook al enige jaren samen. Vanuit de afdeling Culturele Ontmoeting wordt
werken met andere domeinen verder uitgebreid.
CKE heeft het totale vrijetijdsaanbod voor cultuureducatie in Eindhoven in beeld: 128 muziekdocenten, 13
dansaanbieders, 3 musicalaanbieders en 2 theaterscholen. CKE heeft een samenwerkingsverband met 29
aanbieders. CKE bouwt en onderhoudt de relatie met deze aanbieders van specifieke
cultuureducatievormen (zowel instellingen als particulieren) met als doel een pluriform aanbod voor de
inwoners van Eindhoven te kunnen waarborgen. CKE doet dit door structurele contacten op te bouwen en
door uitwisseling van kennis, ervaringen en informatie. Daarbij lettend op kwaliteit, bereikbaarheid en
continuïteit. Zodra het gaat om deelname van leerlingen die een lespraktijk willen en er middelen ontbreken,
wordt er een beroep gedaan op het Jeugdfonds Cultuur voor het geld en voor het instrument op de
Harmonie Eindhoven.
CultuurStation
CultuurStation is sinds augustus 2017 een BIS-functie voor bemiddeling tussen onderwijs en culturele
initiatieven. in 2017 is er 103 keer voor PO en 45 keer voor VO voor gezorgd dat er contact ontstond tussen
de betrokkenen. Dit gebeurt naast het Kunstmenu: het aanbod van 11 Eindhovense instellingen die
verbonden zijn met de 23 deelnemende scholen. Ook als penvoerder van de Regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit zorgen ze voor de onderlinge samenwerking en verbinding tussen 23 scholen en 15 instellingen
naast 9 ZZP 'ers. CultuurStation is tevens partner bij diverse co-creaties uit Eindhoven. Sinds 2016 is
CultuurStation projectleider van het Stedelijk Programma Creativiteit (SPC), waarin 5 culturele instellingen
(Parktheater, Eindhovens Museum, Van Abbemuseum, CKE en Bibiliotheek Eindhoven), Korein, het
Platform van de Kindcentra in Eindhoven en de schoolbesturen SALTO en SKPO samenwerkten om op 4
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SPIL-centra {Handreiking, Driestam, Trudo en Theresia) pilots te draaien in een bepaalde bouw of de
kinderopvang. Rondom GLOW is samenwerking met de GLOW en Scharrelkunst aan het kinderproject dat
deel uitmaakt van de route waaraan 2000 leerlingen deel nemen.
Cultuurstation maakt tevens deel uit van de groep rondom Talent 040 die is voortgekomen uit de
werkgroep rondom Cultuur& ik. In 2017 is samen met Fontys HKE, Rijkt (Techniek& ik), SKPO en Salto
het ontdekkend -onderzoekend-ontwerpend leren steeds meer accent krijgen. Een volgende stap is het
zoeken van aansluiting bij de Brainportscholen en het voorgezet onderwijs. ln 2017 is aangehaakt bij de
ontwikkelingen rondom het programma rondom de digitale creativiteit/creatieve industrie, die in Eindhoven
door SCE is uitgezet. CultuurStation maakt deel uit van een provinciaal en landelijk samenwerkingsverband.
Provinciaal is er al een langdurige en intensieve samenwerking met andere bureaus voor cultuureducatie
in Tilburg, Den Bosch, Helmond en Breda. ln 2017 is 'Ons Platform' opgericht, waarin naast de vijf steden
ook de Kunstbalie en Brabants Erfgoed zitting hebben. Landelijk neemt CultuurStation deel aan het
Landelijk Platform van Kenniscentra Cultuureducatie, waarin LKCA de projectleiding heeft. Hier zitten alle
grote steden en de provincies met elkaar aan tafel samen met Fonds voor Cultuurparticipatie en OCW die
hun beleidsvoornemens delen.
Bibliotheek
De Bibliotheek Eindhoven heeft naast een bibliotheekpunt in de Witte Dame een bibliotheekpunt in het
gemeentehuis van Aalst-Waalre. Ook beheert Bibliotheek Eindhoven het Microlab (makerslab voor
uitvinders boven de 7 jaar) in Strijp-S. Daarnaast vervult ze een rol in de 72 SPIL-centra, Brede Scholen en
kinderdagverblijven en basisscholen van Eindhoven. Samen met deze partners worden festivals voor de
jeugd ontwikkeld en worden er lezingen georganiseerd.
Met de hieronder genoemde derden zijn er in 2017 werktrajecten ofwel samenwerkingen gerealiseerd:
Bibliotheken Zuidoost Brabant / Boekhandel Van Piere / CKE / CoderDojo / Cubiss / CultuurStation
/De Krook Gent / De schoolschrijver / Design Academy / Dokk1 Aarhus / Dutch Design Week / Dutch
Happiness Week / Dynamo / Eindhoven Museum / Fontys Hogeschool / G1000 / GeheugenKracht
/Geluksroute / Gemeenten Eindhoven en Waalre / GGzE / Humanitas /Sint Trudo / Koninklijke
Bibliotheek / Lady Aida / Lumensgroep / MAD / Microlab / Moved / MUD Magazine / Natlab door Plaza
Futura / Neos / Parktheater / Platform Samenwerkende Kindercentra Eindhoven (PSKE) /
Plusbibliotheken / Poëzieclub Eindhoven / Proeftuin040 / Rabobank Eindhoven Veldhoven /
Seats2Meat / Sint Trudo / Sint-Joriscollege / SintLucas / SKPO / Sociaal Raadsliedenwerk /
Soulstories / SSOE / Stadsdichter Eindhoven / Stedelijk College Eindhoven / Stichting Lezen &
Schrijven / Summacollege / T+ Huis / Techniekbieb / Tegenlicht MeetUp / TU/Uit in Eindhoven / Van
Abbemuseum / Vereniging voor Openbare Bibliotheken / Vitalis / Vluchtelingenwerk / Wij Eindhoven /
Zuidzorg

7.3

Samenvatting

Uit de beschrijving van samenwerkingsverbanden van BIS-instellingen blijkt dat ze binnen Eindhoven
intensief samenwerken met culturele instellingen (ook onderling), met het onderwijs en met diverse
maatschappelijke organisaties. De verbinding met Eindhovense makers en bedrijfsleven is hier niet nader
omschreven, maar wel sterk aanwezig. Daarnaast zijn de Eindhovense BIS-instellingen verbonden met
landelijke en internationale netwerken. Voor de jaren daarvoor (t/m 2016) zijn samenwerkingen niet
geïnventariseerd waardoor 2017 als nulmeting kan gelden. Hoewel hier niet nader omschreven geldt de
brede samenwerking en verbinding ook voor de niet-BIS-instellingen.
Cultuur Eindhoven biedt ruimte voor verbreding van activiteiten: binnen de subsidieregeling kan bij PLUSvoor domeinoverschrijdende activiteiten worden aangevraagd en kunnen BIS-instellingen
aanvragen voor activiteiten waarin ze samenwerken met Eindhoven niet-BIS-instellingen. Van beide
mogelijkheden wordt gebruik gemaakt.
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8 Bijlage besluiten
Subsidiebesluiten 2017-2018 exclusief indexering.
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Bezoekadres:
Designhuis 2e verdieping
Stadhuisplein 3 Eindhoven
www.cultuureindhoven.nl

Postadres:
Cultuur Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

