
Verslag bijeenkomst stakeholders over Cultuurscan Eindhoven, dinsdag 9 april 2019 

Locatie: Designhuis Eindhoven 

Aanwezig: ruim 20 belangstellenden, merendeels gelieerd aan Eindhovense culturele 

organisaties, van amateurverenigingen tot BIS-instellingen.  

Directeur-bestuurder Tanja Mlaker van stichting Cultuur Eindhoven (CE) heet de aanwezigen 

welkom en schetst de geschiedenis van de Cultuurscan en het programma van deze avond. 

De Cultuurscan is een coproductie van CE en de gemeente Eindhoven. Ze geeft aan dat de 

scan een feitelijke inventarisatie is die inzicht moet bieden in wat er op dit moment aan 

cultuur in de stad is. Het document dient als basis voor het gesprek over de verdere 

ontwikkeling van beleid en ambities voor de periode 2021-2024, in de vorm van de concept-

Cultuurbrief. Uiteindelijk moeten het college van B en W en de gemeenteraad van 

Eindhoven in het najaar een besluit nemen over de Cultuurbrief. Tanja stipt ook de 

samenhang aan met het culturele Regioprofiel BrabantStad. Daarin is onder meer sprake van 

een uniforme subsidieregeling voor een deel van de meerjarensubsidies 2021-2024, die 

moet zorgen voor een vermindering van lasten- en regeldruk voor de aanvragers die zowel 

bij de gemeente als bij de Provincie aanvragen.    

Vervolgens gaan de aanwezigen in groepen uiteen. In iedere groep wordt besproken wat 

men van de concept Cultuurscan vindt en wat er terecht is gekomen van de in de vorige scan 

van 2015 uitgesproken ambities. Hierna kan iedereen individueel op ‘post-its’ complimenten 

dan wel uitdagingen achterlaten over de inhoud van de Cultuurscan.  

Vollediger 

In zijn algemeenheid zijn de bezoekers van deze avond hierover zeker te spreken. De 

Cultuurscan wordt inhoudelijker en vollediger gevonden dan de vorige. Het wordt 

gewaardeerd dat erover meegedacht en -gesproken kan worden en dat verbeteringen aan te 

geven zijn. “Door samen te praten kom je op nieuwe ideeën en verbindingen”, schrijft 

iemand op een post-it. De vierjarige cyclus waarin wordt gewerkt leidt bovendien tot minder 

kortetermijndenken. 

Daar staat tegenover dat het feitenrelaas dat de Cultuurscan in wezen is, niet bij iedereen de 

handen op elkaar krijgt. Wat zeggen al die cijfers nou werkelijk over hoe Eindhoven er op 

cultureel gebied voor staat? In plaats van de nadruk te leggen op de kwantiteit, zou er ook 

kwalitatieve reflectie aan de scan moeten worden toegevoegd. Getallen brengen bovendien 

niet altijd in kaart waar nog behoefte aan is. 

De schoen wringt voor sommigen bij het gebruik van dit soort externe cijfers, zoals uit de 

Atlas voor Gemeenten. Of uit de inwonersenquête van de Gemeente Eindhoven; die wordt 

ingevuld door 15 jaar en ouder, terwijl er door verschillende culturele organisaties ook veel 

voor kinderen wordt gedaan. Het gevoel leeft dat stichting Cultuur Eindhoven hierover 

vanuit de eigen expertise meer zinnige uitspraken kan doen.  

Ten aanzien van de doelgroep onder 15 jaar wordt medegedeeld dat de gemeente in haar 

enquête voor jeugd en jongeren in 2018 ook vragen over cultuur heeft opgenomen. De 

(voorlopige) resultaten zijn inmiddels bekend en er wordt gekeken op welke wijze deze 



verwerkt kunnen worden in de volgende versie van de scan. Ook zijn diverse instellingen 

gevraagd hierover nog gegevens aan te leveren. 

Tevens wordt verzocht om in de scan meer gegevens over financiering van cultuur in de stad 

op te nemen. Wat draagt b.v. het bedrijfsleven, een forse economische kracht in de regio, bij 

aan cultuur in de stad. 

Door veel met cijfers en staatjes te werken in de scan, missen lezers ervan ook beleving. Wat 

doet cultuur met makers en publiek? Maar ook ‘een Eindhovens gevoel’ ontbreekt. Wat 

zeggen getallen over hoe Eindhovenaren daadwerkelijk cultureel actief zijn? Wat zijn de 

gegevens waarmee Eindhoven zich onderscheidt van andere steden en die een unique 

selling point kunnen zijn? Zeker met het oog op (inter)nationale profilering. 

 

Ontbrekend hoofdstuk 

De directeur-bestuurder brengt in herinnering dat deze avond mede is bedoeld om het 

ontbrekende hoofdstuk 4 van de Cultuurscan te kunnen maken. Tanja geeft aan dat de 

reflectie op de doelen uit 2015 er zeker nog in komt, maar dat CE daarover eerst de sector 

wil bevragen: “We willen niet zelf conclusies trekken, hoewel we natuurlijk wel een mening 

hebben.” In de Cultuurscan van 2015 zijn overigens drie belangrijke uitdagingen 

geformuleerd, te weten ‘vernieuwing’, ‘samenwerking’ en ‘vastgoed’. Over vernieuwing en 

samenwerking geeft de Cultuurscan meer inzicht over de ontwikkeling, op het gebied van 

vastgoed is de onzekerheid in 2019 net zo groot als in 2015.  

 

Als het gaat om het aanbod aan makersplekken/culturele broedplaatsen in de stad, zijn deze 

avond verschillende geluiden te horen. Waar de één zegt dat Eindhoven als ‘makersstad’ al 

behoorlijk wat heeft, claimen anderen dat meer ontwikkelplekken noodzakelijk zijn. Ook de 

problematiek rond ‘cultureel vastgoed’ wordt besproken: “Een molensteen om de nek van 

Eindhoven.” Van atellierruimtes tot uitvoeringslocaties voor de harmonie; diverse culturele 

organisaties in de stad lopen tegen beperkingen aan. Een pleidooi wordt gehouden voor een 

belangenbehartiger die deze problemen namens de culturele sector bespreekbaar maakt en 

samen met de politiek oplossingen bedenkt. 

Een subsidieaanvraag schrijven voor de PLUS-regeling is voor ‘onderbemande’ instellingen 

nog een lastig karwei. De introductie in 2017 van het flexibele Snelgeldfonds - voor sommige 

creatieve makers de enige mogelijkheid om incidenteel subsidie aan te vragen - werd door 

aanwezigen gezien als erg positief. Dit werkt vernieuwing in de hand.     

 

Een duidelijke roep klinkt er om meer verbindingen te leggen en samenwerkingen aan te 

gaan vanuit stedelijke programma’s. Met diverse activiteiten draagt Cultuur Eindhoven daar 

al aan bij, maar het kan nog meer. Bestaande samenwerkingen komen nog niet zo aan bod in 

de Cultuurscan, terwijl juist daarin stappen worden gezet om onder meer een nieuw publiek 

te bereiken. Het is een ambitie die volgens enkele sprekers in het laatste, ontbrekende 

hoofdstuk zeker aan bod moet komen. 

 


