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1 Inleiding 
 

 

Cultuur Eindhoven heeft de statutaire doelstellingen van de stichting vertaald naar drie basisfuncties:  

 

A. Cultuur Eindhoven is een fonds dat op transparante wijze een gelijk speelveld creëert voor de 

verdeling van subsidies voor kunst en cultuur in Eindhoven en verantwoording aflegt over de 

verdeling en impact van de middelen. 

B. Cultuur Eindhoven is een expert die diverse stakeholders (met name individuele kunstenaars, 

instellingen en de gemeente) adviseert en beleid ontwikkelt in afstemming met betrokken partijen 

en stakeholders. 

C. Cultuur Eindhoven is een verbinder die door het aangaan en creëren van (nieuwe) netwerken 

zorgt voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst en cultuur in de stad. 

 

Bij de invulling van alle drie functies staat voor Cultuur Eindhoven de doelstelling voorop om bij te dragen 

aan de artistieke, de zakelijke en de publieksontwikkeling van kunst en cultuur in Eindhoven.  

In deze tussentijdse rapportage wordt gereflecteerd op de activiteiten en resultaten in het eerste half jaar 

van 2021. Door de uitbraak van Covid-19 hebben er veel minder activiteiten en contactmomenten plaats 

kunnen vinden dan normaal gesproken het geval is bij Cultuur Eindhoven. De werkzaamheden behorend bij 

het subsidieproces werden uitgevoerd conform het jaarplan.  

  

2021 luidt een nieuwe beleidsperiode in van vier jaar. Voor de nieuwe beleidsperiode heeft de 

gemeenteraad op 26 november 2019 de Cultuurbrief 2021-2024 en Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 

2021-2024 vastgesteld. In de Cultuurbrief zijn zowel de kaders voor de uitvoering van het beleid door 

Cultuur Eindhoven als het subsidiebeleid vastgelegd. De Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 

vormt de wettelijke grondslag voor subsidiëring van culturele organisaties, activiteiten en makers in 

Eindhoven.  
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2 Cultuur Eindhoven als fonds 
 

Als fonds zorgt Cultuur Eindhoven dat het op transparante wijze een gelijk speelveld creëert voor de 

verdeling van subsidies voor kunst en cultuur in Eindhoven. De verantwoording over de verdeling en effect 

van de subsidies wordt gegeven zowel aan de gemeente als opdrachtgever als openbaar door het 

publiceren van relevante rapportages. De Cultuurraad is het adviesorgaan dat subsidieaanvragen 

beoordeelt (m.u.v. van Snelgeld en gilden). Hieruit volgt een rangschikking van de aanvragen. De 

Cultuurraad adviseert aan de directeur-bestuurder. Als fonds komt Cultuur Eindhoven de volgende 

afspraken na en legt daarover verantwoording af:  

 

• 100% transparantie – door het publiceren van alle gegevens over subsidieverdeling (overzicht ingediende 

aanvragen, advies Cultuurraad en besluiten) is het proces transparant ingericht. 

 

• zorgvuldigheid – zorgvuldigheid tijdens het subsidieproces, vanaf de aanvraag tot vaststelling van subsidie 

uit zich in het handelen van Cultuur Eindhoven. Dit wordt met een tevredenheidsonderzoek onder 

aanvragers en gesubsidieerde organisaties gemeten. In het belevingsonderzoek in 2018 bleek dat 70% van 

de stakeholders Cultuur Eindhoven met een 7 of hoger waardeert. In 2021 is opnieuw een 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat het gemiddelde waarderingscijfer voor Cultuur 

Eindhoven uitkomt op een 7,4. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op pagina 14. 

 

• een rapportage van verdeling en effect van de subsidiemiddelen van de gemeente Eindhoven, tijdig en 

optimaal aansluitend op de geformuleerde doelstellingen van het cultuurbeleid. Er worden KPI’s gehanteerd 

om te reflecteren op de effecten van subsidie. Deze rapportage wordt naast de tussentijdse rapportage 

aangeleverd aan de gemeente Eindhoven en gepubliceerd op de website van Cultuur Eindhoven.   

 

In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden die bij de taak van fonds (subsidieverstrekker) horen 

beschreven. De Cultuurbrief 2021-2024, de subsidieverordening 2021-2024 en het delegatiebesluit voor de 

uitvoering van de verordening vormen het kader voor de werkzaamheden van Cultuur Eindhoven. De 

Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 is de geconcretiseerde uitwerking van de Cultuurbrief en 

daardoor bepalend voor de aanvragers van subsidie, de beoordeling van de aanvragen door de Cultuurraad 

en het definitieve besluit over de subsidieaanvragen door Cultuur Eindhoven. 

 

Als bestuursorgaan is Cultuur Eindhoven gebonden aan een transparante, uniforme, rechtmatige en 

doelmatige werkwijze. Zodanig dat deze werkwijze voor belanghebbenden inzichtelijk en controleerbaar is. 

Cultuur Eindhoven werkt met een vier jaren cyclus en sluit daarmee aan bij de beleidscyclus van het Rijk en 

die van de provincie Noord-Brabant. Dit maakt het voor aanvragers (die bij meerdere overheden subsidie 

aanvragen) efficiënter.  

 

2.1 Subsidies 2021-2024 

In 2021 is de uitvoering van de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021 – 2024 gecontinueerd. Binnen 

deze subsidieverordening bestaan er verschillende onderdelen die los van elkaar worden uitgevoerd, maar 

die beleidsmatig tevens een samenhangend geheel vormen. Het is een fijnmazig stelsel van 

financieringsmogelijkheden waar individuele kunstenaars en culturele organisaties in diverse stadia van hun 

ontwikkeling passende ondersteuning door kunnen krijgen.  

Per onderdeel van de subsidieverordening wordt een subsidieplafond vastgesteld. Als alle positief 

beoordeelde subsidieaanvragen het desbetreffende subsidieplafond te boven gaan, wordt rangschikking op 

basis van punten per criterium toegepast. Subsidieverstrekking vindt dan plaats aan de aanvragers met de 

hoogste rangschikking. Een aanvrager kan dus ondanks een positieve beoordeling een negatief besluit 
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krijgen, als gevolg van ontoereikend budget en een te lage rangschikking. Dit is alleen het geval bij de 

onderdelen van de regeling waar een deadline voor het indienen van een aanvraag geldt. Bij behandeling 

van aanvragen op volgorde van ontvangst is rangschikking niet nodig. 

 

Professionele Kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad is tot stand gekomen dankzij het 

bestuurlijk overleg BrabantStad van provincie Noord-Brabant met gemeente Breda, gemeente Eindhoven, 

gemeente Helmond, gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Tilburg. Een subsidie voor maximaal vier 

jaar voor de periode 2021-2024 wordt verstrekt aan organisaties die zich richten op ontwikkeling, productie 

en presentatie van professionele kunsten. Het betreft producerende gezelschappen en presenterende 

instellingen in alle disciplines, festivals, concoursen en ontwikkelinstellingen, zoals broedplaatsen en 

werkplaatsen. 

Daarnaast zijn de volgende functies specifiek benoemd, zoals gemeld in de Cultuurbrief 2021-2024: 

a. festival voor kunst en technologie; 

b. presentatie-instelling hedendaagse beeldende kunst; 

c. symfonieorkest; 

d. urban cluster. 

 

De provincie subsidieert komende jaren tien culturele organisaties in de stad. Eindhovense organisaties 

hebben voor de periode 2021-2024 meer middelen van het Rijk toegekend gekregen dan in de vorige 

beleidsperiode: vijf organisaties hebben een plek in de landelijke basisinfrastructuur (BIS) en vier 

organisaties ontvangen meerjarige financiering van de rijksfondsen.  

 

Met alle gehonoreerde organisaties zijn door Cultuur Eindhoven afspraken gemaakt over de wijze waarop in 

2021 monitoring en verantwoording plaatsvindt. 

 

De Eindhovense Basis is een vierjarig subsidieprogramma waarin subsidie wordt verleend voor in de 

Cultuurbrief geformuleerde functies: 

a. bemiddelingsfunctie tussen onderwijs en culturele instellingen; 

b. bibliotheek; 

c. concertzaal; 

d. filmhuis; 

e. huis voor amateurkunst en cultuureducatie; 

f. poppodium; 

g. schouwburg; 

h. stedelijk cultuurhistorisch museum; 

i. vlakke vloertheater. 

Zo wordt een culturele infrastructuur gegarandeerd met belangrijke publieksfuncties en verbindingen met 

diverse spelers in het culturele veld. De aanvragen zijn in 2020 tot en met eind juni ingediend. Het besluit 

over de aanvragen is in oktober 2020 genomen. Jaarlijks vindt met de basisinstellingen een monitorgesprek 

plaats door directeur-bestuurder en de verantwoordelijke beleidsmedewerker.  

 

Programma’s – meerjarige subsidie 

Programma’s is een subsidie voor twee jaar die kan worden verstrekt aan organisaties die activiteiten 

ontplooien op het gebied van cultuureducatie en/of vrijetijdsaanbod en/of professionele kunst, met nadruk op 

talentontwikkeling, onderzoek, productie of presentatie van kunst en cultuur binnen Eindhoven voor de 

periode 2021-2022 en voor de periode 2023-2024. Aanvragen voor de periode 2021-2022 was mogelijk tot 

en met 31 augustus 2020. Besluiten zijn in december 2020 genomen.    

 

Projectsubsidies worden verstrekt voor activiteiten die duidelijk afgebakend zijn in tijd en omvang. Het betreft 

een eenmalige subsidie voor activiteiten gericht op ontwikkeling, productie of presentatie van professionele 

kunsten, op onderzoek, op talentontwikkeling of cultuureducatie en cultuurparticipatie, zowel voor nieuwe 
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activiteiten als terugkerende activiteiten of evenementen. Er vinden drie aanvraagrondes plaats in 2021, 

namelijk:  

 

- 2021 – tranche 2. Vanaf 1 januari t/m 29 januari 17.00 uur 

- 2021 – tranche 3. Vanaf 1 mei t/m 31 mei 17.00 uur  

- 2022 – tranche 1. Vanaf 1 sep t/m 30 sep 17.00 uur 

   

Snelgeld is een regeling voor een eenmalige subsidie van maximaal € 3.000 waar zowel  rechtspersonen als 

ook natuurlijke personen kunnen aanvragen. Natuurlijke personen kunnen ook voor een gezamenlijk project 

aanvragen, het maximale bedrag is dan € 9.000,-. Deze subsidie is bedoeld om een impuls te geven aan 

presentatie, onderzoek en/of uitvoering van een specifiek project. Uit voorgaande jaren is gebleken dat er 

veel belangstelling is voor deze regeling. Er vinden twee rondes plaats in 2021 van Snelgeld. 

Op 1 januari 2021 is de eerste ronde opengesteld. Het budget voor de eerste tranche is van € 100.000 

verhoogd naar een bedrag van € 600.000 als onderdeel van het financiële noodsteunpakket voor cultuur 

vanwege tot Covid-19. Meer informatie over de noodsteunregeling volgt hieronder.  

 

De negen Eindhovense gilden kunnen een vast bedrag van € 1.750 per jaar aanvragen voor het uitvoeren 

van specifieke en openbare gilde-activiteiten. Deze subsidie wordt verleend en ineens vastgesteld. 

 

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.  

 

Het gaat hierbij in het kalenderjaar 2021 om subsidies voor: 

• Matching van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit die uitgevoerd wordt door 

CultuurStation als penvoerder; 

• Huurcompensatie van Broet en Baltan i.v.m. de huisvesting in het Natlab (zolang deze gevestigd 

zijn in het Natlab); 

• Buurtbibliotheken (deze subsidie blijven we verstrekken op basis van de vastgestelde 

overeenkomst, daarmee continueren we de werkwijze van afgelopen jaren). 

 

2.2 Subsidieverdeling 2021 

 

Budget per regeling (inclusief 2% indexering) 2021 

Professionele kunsten in samenhang met Brabantstad  € 2.459.475 

Eindhovense Basis € 17.792.370 

Programma’s € 1.024.549 

Projecten € 298.004 

Snelgeld * € 401.287 

Gilden € 15.750 

Gelabelde subsidies € 248.000 

 
* betreft alleen tranche 1. Het bedrag ad € 300.000,-- betreft subsidie uit het noodfonds.  
  Het bedrag ad € 101.287,-- betreft subsidie uit de reguliere subsidie middelen. 
 
 
- Meerjarige subsidies 
In de Cultuurbrief 2021 - 2024 worden 12 functies geformuleerd: 
1. festival voor kunst en technologie 
2. presentatie-instelling hedendaagse beeldende kunst 
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3. symfonieorkest 
4. urban cluster 
5. Bemiddelingsfunctie onderwijs- en cultuuraanbieders  
6. Bibliotheek  
7. Concertzaal  
8. Filmhuis en Vlakkevloertheater  
9. Huis voor amateurkunst en cultuureducatie  
10. Poppodium  
11. Schouwburg  
12. Stedelijk cultuurhistorisch museum 
De 12 functies werden in totaal beschikt voor een bedrag van € 18.729.495,-- dit jaar. 8 van de 
bovengenoemde functies worden gefinancierd als de Eindhovense Basis.  
 
Budgetverdeling aan functies van Eindhovense Basis.  

 

 
 

 
In 2021 kregen acht instellingen een Eindhovense Basis subsidie van stichting Cultuur Eindhoven 
voor de periode 2021-2024. In totaal is er een bedrag van € 57.199.050,-- beschikt over de 
periode van 2021-2024, dit is inclusief de indexering van 2% die in 2021 in verstrekt. Voor de 
functie van concertzaal is er alleen voor 2021 een aanvraag ingediend en dus ook alleen 
daarvoor beschikt. Het budget ad € 13.970.430 is nog gereserveerd voor de functie concertzaal 
in de periode 2022-2024.  
 Het beschikte budget van 2021 afzonderlijk is € 17.792.370,--.  

 

In 2021 werden er van de 18 aanvragen 17 gehonoreerd binnen Professionele Kunsten Eindhoven in 

samenwerking met Brabantstad en ontvingen deze Eindhovense instellingen voor de komende 

beleidsperiode subsidie. Eén aanvraag kreeg weliswaar een positief advies, maar eindigde als laatste in de 

rangschikking. Het beschikbare budget was niet toereikend om deze aanvraag te honoreren. In totaal is er 

een bedrag van € 10.200.750,-- beschikt voor de periode van 2021-2024.  

Voor de vier functies die binnen deze regeling vallen werd voor 2021 beschikt voor een bedrag van € 

947.325,-- Het beschikte budget van 2021 is in totaal € 2.459.475,--.  

 

- Programma’s 2021-2022 

In augustus 2020 kon men een aanvraag doen voor meerjarige programma’s voor 2021-2022. Er werden  

21 aanvragen ingediend en 12 aanvragen werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 1.999.580 over 

2 jaar. Drie aanvragen ontvingen een negatieve beoordeling. Voor 6 aanvragen was ondanks een positief 

advies, onvoldoende budget om deze te honoreren. Twee aanvragers hebben niet eerder een programma-
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subsidie ontvangen, maar wel eerder een projectsubsidie. Deze twee aanvragers zijn in 2021-2022 

doorgestroomd naar Programma’s.   

 

- Projecten 

In 2021 hebben drie projecten-rondes plaatsgevonden: 

-  2021 – tranche 1 is uitgevoerd in het najaar 2020. Van de 9 ingediende aanvragen voor een 

totaalbedrag van € 130.703,- zijn er 8 gehonoreerd. Van het beschikbare plafond van € 190.000,- is € 

124.400,- verleend, restant bedrag is beschikbaar gesteld voor volgende projectronde.  

 

- 2021 – tranche 2. Vanaf 1 januari t/m 29 januari 17.00 uur kon men een aanvraag indienen. Er 

werden 14aanvragen ingediend waarvan er een niet aan de voorwaarden voldeed en op formele gronden is 

afgewezen. 13 aanvragen voor een totaalbedrag van € 268.604,- zijn door de Cultuurraad beoordeeld. In 

totaal werden 10 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 178.604,-. Een aanvraag kon niet 

worden gehonoreerd vanwege het bereiken van het subsidieplafond, twee aanvragen waren negatief 

beoordeeld. Het subsidieplafond was vastgesteld op € 180.000. Niet uitgegeven middelen werden 

toegevoegd aan het subsidieplafond voor volgende projectronde.   

 

- 2021 – tranche 3. Vanaf 1 mei t/m 31 mei 17.00 uur kon men een aanvraag indienen. Er werden 17 

aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 332.434. 5 aanvragen zijn afgewezen op formele 

gronden. Van de 12 positief beoordeelden werden 9 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 

180.00. . Vanwege ontoereikend budget zijn drie aanvragen niet gehonoreerd.  

 

- 2022 – tranche 1. Vanaf 1 sep t/m 30 sep 17.00 uur kan men een aanvraag indienen. Het 

subsidieplafond is vastgesteld op € 180.000. 

In totaal werden in tranche 1 t/m tranche 3 van 20216 aanvragen niet in behandeling genomen omdat ze 

niet aan de voorwaarden voldeden, 3 aanvragen werden negatief beoordeeld en 4 aanvragen konden niet 

gehonoreerd worden omdat het subsidieplafond al was bereikt.  

 

In deze rondes werden 14 aanvragen gedaan door organisaties die niet eerder een aanvraag hebben 

ingediend bij Cultuur Eindhoven. Van die 14 aanvragen werden er 7 gehonoreerd. Onder de aanvragers die 

wel eerder een aanvraag deden bij Cultuur Eindhoven ligt het percentage gehonoreerde aanvragers wat 

hoger: van de in totaal 26 aanvragen werden 20 gehonoreerd. 

 

 

 

Snelgeld 

De eerste tranche van Snelgeld werd van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 opengesteld. Met behulp 

van de noodsteunmaatregelen werd het plafond verhoogd naar € 600.000. In totaal zijn er 151 aanvragen 

ingediend voor een totaalbedrag van € 617.727, waarvan er 99 gehonoreerd werden voor een totaalbudget 

van € 401.287. 89 aanvragen werden ingediend door aanvragers die niet eerder een aanvraag indienden bij 

Cultuur Eindhoven. Hiervan werden er 56 gehonoreerd. 62 aanvragen werden ingediend door aanvragers 

die wel eerder een aanvraag indienden. Ook binnen het Snelgeld ligt het percentage gehonoreerde 

aanvragers in deze groep hoger, binnen deze groep werden namelijk 43 aanvragen gehonoreerd. 
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2.3 Noodsteunregeling Covid-19  

 

Vanwege Covid-19 lagen in 2021 veel culturele activiteiten stil. Om ervoor te zorgen dat makers en 

rechtspersonen die geen jaarsubsidie ontvangen wel verder kunnen is er een noodsteunregeling 2021 in het 

leven geroepen. Vanaf 16 april is het via het aanvraagportaal mogelijk om een aanvraag in te dienen binnen 

deze regeling. De noodsteunregeling maakt onderscheid tussen de volgende vier onderdelen: 

 

Tegemoetkoming rechtspersonen: een eenmalige subsidie die kan worden verstrekt als tegemoetkoming 

voor de materiele exploitatiekosten van de subsidieaanvrager voortvloeiend uit de reguliere activiteiten en 



10 
 

de daaraan gekoppelde bedrijfsvoering. De regeling is toegankelijk voor rechtspersonen met hoofdvestiging 

in Eindhoven die geen jaarsubsidie ontvangen van de gemeente of Cultuur Eindhoven.  

 

 

De noodsteun wordt verstrekt voor de periode 1 januari 2021 t/m 30 september 2021 en kan aangevraagd 

worden vanaf 16 april 2021 tot en met 1 oktober 2021 17.00 uur. 

 

Tegemoetkoming individuele makers: open subsidieregeling waarbij professionele makers in staat worden 

gesteld om te blijven investeren in hun beroepspraktijk, zodat ze na versoepeling van maatregelen weer 

kunnen ondernemen en opschalen. Deze is complementair aan generieke steun, zoals Tozo en TONK. 

Het betreft een eenmalige subsidie en een tegemoetkoming voor de materiële exploitatiekosten / 

beroepskosten. De bewezen kosten voor de beroepspraktijk worden niet in mindering gebracht bij Tozo. Het 

betreft bijvoorbeeld kosten voor huur atelier/praktijk/ presentatieruimte, overige huisvestingslasten, 

verbruiksmaterialen, scholingskosten, lidmaatschappen die zijn gemaakt of op grond van aangegane 

verplichtingen. De regeling is toegankelijk voor individuele makers die actief zijn in het maken of presenteren 

van cultureel aanbod of professioneel educatief aanbod voor uitingen van kunst en cultuur. 

 

De noodsteun is van toepassing op de periode 1 januari 2021 t/m 30 september (de regeling is op 26 juli 

verlengd van 30 juni naar 30 september) en kan aangevraagd worden vanaf 16 april tot en met 1 oktober 

2021 17.00 uur. 

 

Naast de tegemoetkoming maakt de ophoging van het Snelgeld subsidieplafond met € 500.000 (van € 

100.000  naar € 600.000 ) ook onderdeel uit van het noodsteunpakket. Hiermee zijn met name de makers in 

staat gesteld om activiteiten voor te bereiden en uit te voeren.  

 

Garantiesubsidie: een eenmalige subsidie kan worden verstrekt als garantie voor culturele 

publieksactiviteiten die binnen Eindhoven worden gerealiseerd. De subsidie is toegankelijk voor 

rechtspersonen met een hoofdvestiging in Eindhoven die geen jaarsubsidie ontvangen van de gemeente 

of Cultuur Eindhoven en te weinig eigen vermogen hebben om het risico van nieuwe culture activiteiten te 

kunnen dragen. De subsidie kan tot en met 1 oktober 2021 17.00 worden aangevraagd. 

 

Noodsteun voor meerjarige subsidieontvangers: een eenmalige subsidie kan uitsluitend worden verstrekt 

als tegemoetkoming voor de exploitatiekosten en de daaruit voorvloeiende activiteiten. De subsidie kan 

tot en met 1 oktober 2021 17.00 uur worden aangevraagd. 

 

2.4 Werkwijze 

De subsidiecyclus bestaat uit drie stappen, namelijk: subsidie verlenen, subsidie monitoren en subsidie 

vaststellen. De stappen van het proces zijn voor de verschillende onderdelen van de subsidieregeling in 

hoofdlijnen hetzelfde. 

 

Cultuur Eindhoven communiceert actief over financieringsmogelijkheden en probeert iedereen zo goed 

mogelijk te ondersteunen bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag. Dit gebeurt bijvoorbeeld door 

informatie op de website, maar veelal ook via persoonlijk contact tijdens het spreekuur of 

informatiebijeenkomsten. Door corona hebben de informatiebijeenkomsten digitaal plaatsgevonden en vond 

individueel contact niet persoonlijk, maar via mail en telefoontjes plaats. We hebben uit de vragen die 

gesteld worden gemerkt dat de regelingen steeds bekender worden en minder uitleg behoeven, maar dat 

het sparren over een aanvraag nog steeds als zeer zinvol wordt beschouwd.   

 

Cultuur Eindhoven maakt gebruik van formats voor aanbod, bereik en begroting bij de subsidieaanvraag. Dit 

vergemakkelijkt het verzamelen van data en benchmarken. Deze formats worden ook gebruikt bij het 

monitoren en verantwoorden van de subsidies. Voor aanvragen in de Eindhovense basis zijn er formats voor 

de functies:  

- bemiddelingsfunctie tussen onderwijs en culturele instellingen  
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- bibliotheek 

- podia, muziek, theater en film 

- amateurkunst en cultuureducatie 

- stedelijk cultuurhistorisch museum  

 

Voor aanvragers in de programma’s regeling is er tevens een format ontwikkeld. Voor Projectsubsidies is 

een apart format beschikbaar en voor Snelgeld is ook een apart vereenvoudigd format beschikbaar zonder 

aanbod en bereik. Projectsubsidies maken gebruik van een eenvoudiger format dan aanvragen voor 

meerjarige subsidies. De formats zijn voor de periode van 2021-2024 aangepast en gepubliceerd op de 

website van Cultuur Eindhoven.  

 

De meerjarige aanvragen en projectsubsidies worden beoordeeld door de Cultuurraad. Op basis van het 

advies van de Cultuurraad wordt door de directeur-bestuurder een besluit genomen. Voor Snelgeld wordt 

door de directeur-bestuurder besloten op basis van het advies van de beleidsmedewerkers. De aanvragen 

van de gilden worden getoetst aan de voorwaarden en verleend op basis van de beoordeling door 

desbetreffende medewerker van Cultuur Eindhoven.  

 

De werkwijze van de noodsteun werkt anders 

Aanvragen voor Tegemoetkoming rechtspersonen en Garantiesubsidie worden beoordeeld door een 

commissie die is samengesteld uit enkele leden van de Cultuurraad en de controller van Cultuur Eindhoven. 

Er is een externe secretaris aangesteld. 

De aanvragen voor Makers worden inhoudelijk en financieel getoetst door medewerkers van Cultuur 

Eindhoven. Voor de noodsteun meerjarige subsidieontvangers wordt de beoordeling door de 

beleidsmedewerker gedaan die accounthouder is van de aanvrager. 

In alle gevallen neemt de directeur-bestuurder het besluit, rekening houdend met het advies. 

 

- De Cultuurraad 

De Cultuurraad bestaat conform de statuten van de stichting uit ten minste 21 leden. De Cultuurraad staat 

onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en bestaat uit 24 leden (inclusief de voorzitter). Vijf van hen 

zijn in april jl herbenoemd. Per subsidieronde wordt een Commissie Integrale Afweging samengesteld, voor 

de projectrondes in 2021 is dit zoveel mogelijk eenzelfde commissie. Bij een subsidieaanvraag formuleren 

steeds twee of drie leden van de Cultuurraad onafhankelijk van elkaar een schriftelijk preadvies. Deze 

adviezen vormen de input voor de Commissie Integrale Afweging. Deze commissie brengt onder 

voorzitterschap van voorzitter Bas van Spréw een definitief integraal advies uit over de subsidieaanvragen in 

een aanvraagronde. De directeur-bestuurder van stichting Cultuur Eindhoven, Tanja Mlaker, besluit op basis 

hiervan over de toekenning van subsidie. Om de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren 

organiseert Cultuur Eindhoven informatieve bijeenkomsten voor de Cultuurraad. In 2021 waren deze 

bijeenkomsten niet mogelijk vanwege de beperkingen omtrent Covid-19. 

 

- Subsidie verlenen  

Voor de uitvoering van de subsidiecyclus is in 2016 het online subsidiesysteem (Funding Solutions) 

geïmplementeerd. Deze is in 2020 aangepast en uitgebreid waar nodig voor de aanvragen binnen de 

nieuwe beleidsperiode 2021-2024. In het subsidiesysteem wordt door de aanvrager een online 

aanvraagformulier ingevuld en worden bijbehorende bijlagen geüpload. Mits een aanvraag tijdig en volledig 

is, wordt deze vervolgens in behandeling genomen. De eventuele monitoringsdocumenten en 

verantwoording worden tevens in het subsidiesysteem geüpload.  

 

- Monitoring  

Doel van de monitoring is enerzijds om afwijkende ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren zodat bijsturing 

mogelijk is. Anderzijds geeft het de kans om ontwikkelingen in het veld te bespreken en levert de informatie 

uit de praktijk een bijdrage aan de beleidsontwikkeling. Bij Eindhovense Basis-instellingen gebeurt 
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monitoring op basis van een jaarlijkse tussenrapportage (in te sturen door de instelling voor 1 juli) en de 

jaarverantwoording. De directeur-bestuurder voert samen met de verantwoordelijke beleidsmedewerker 

jaarlijks een monitorgesprek met iedere Eindhovense Basis-instelling. Met de overige instellingen worden 

specifieke afspraken met betrekking tot de monitoring in de subsidiebeschikking vastgelegd. De duur en de 

omvang van de subsidie spelen hierin een rol. Subsidies tot € 5.000,- worden meteen vastgesteld. 

 

- Vaststellen  

Na afloop van de activiteiten waar de subsidie voor is verleend (> € 5.000,-), stuurt de subsidieontvanger 

een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Vaststelling van de subsidie is de laatste stap die tevens de 

basis vormt voor verantwoording van Cultuur Eindhoven over effect en impact van verleende 

subsidiemiddelen. De aanvraag tot vaststelling wordt door de beleidsmedewerkers beoordeeld. Bij de 

beoordeling wordt gekeken of de prestatieafspraken zijn nagekomen. In het geval van een positieve 

beoordeling wordt het restant van het subsidiebedrag overgemaakt. Indien er sprake is van een 

onderprestatie heeft Cultuur Eindhoven de mogelijkheid om te korten op het beschikte subsidiebedrag. In 

het geval van een onderprestatie wordt gekeken naar de procentuele afwijking ten opzichte van het 

oorspronkelijke prestatieplan. Vanwege de lagere prestaties die behaald werden door de gevolgen van 

Covid-19, is in 2021 coulance toegepast op basis van het collegebesluit over subsidies voor 2020 en 2021. 

 

- Bezwaar, beroep & Klachten (BBK)  

Cultuur Eindhoven is gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht. In de wet is geregeld dat aanvragers 

bezwaar kunnen maken tegen een besluit van een bestuursorgaan. Daarnaast heeft Cultuur Eindhoven een 

klachtenregeling. Bezwaren worden door BBK van de gemeente behandeld. Vanwege de uitvoering van het 

subsidiebeleid in mandaat is het college verantwoordelijk voor de besluiten op bezwaren. 

 

Reflectie: 

Als fonds heeft Cultuur Eindhoven in 2021 naast de nieuwe regelingen binnen het subsidiebeleid extra 

middelen in kunnen zetten voor een breed noodsteunpakket. Extra middelen zijn tevens beschikbaar binnen 

Snelgeld en dankzij de verruiming van dat budget ontstaan er veel nieuwe initiatieven en projecten. De 

culturele sector is goed geïnformeerd over de regelingen en weet Cultuur Eindhoven goed te vinden. Het 

budget is dikwijls ontoereikend voor alle positief beoordeelde aanvragen.  

 

2.5 Resultaten 

In 2017 heeft Cultuur Eindhoven prestatie indicatoren geformuleerd om te kunnen reflecteren op de 

doelstellingen uit de Cultuurbrief 2021-2024. Dit betreft zowel gegevens m.b.t. aanvragen als resultaten op 

basis van de verantwoordingen van verleende subsidies. De subsidies over 2020 zijn verantwoord en 

Cultuur Eindhoven heeft de subsidies vastgesteld met inachtneming van coulance met betrekking tot 

prestaties in verband met Covid-19. Het overzicht en duiding van deze indicatoren behorende bij resultaten 

van subsidies 2020 wordt uiterlijk 1 november 2021 nagezonden in een separate notitie die tevens wordt 

gepubliceerd op de website van Cultuur Eindhoven.   
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3 Cultuur Eindhoven als 
expert 

 
 
Cultuur Eindhoven vervult de rol van expert in relatie tot individuele kunstenaars, culturele instellingen en de 

gemeente door het geven van advies en door beleidsontwikkeling in het algemeen. 

Cultuur Eindhoven wil de expert zijn op het gebied van kunst en cultuur(beleid) en daartoe een zo goed 

mogelijk zicht hebben op het totale culturele aanbod in de stad en algemene trends in de sector en de 

maatschappij. Deelname aan symposia en netwerken, gerichte verdieping en gesprekken met diverse 

partnerorganisaties zijn de belangrijkste bronnen voor nieuwe kennis en maken het mogelijk om ervaringen 

uit Eindhoven te delen met anderen. Door de uitbraak van Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen  

hebben er geen fysieke contactmomenten en activiteiten plaats kunnen vinden in de eerste helft van 2021. 

Wel is er ingezet op online activiteiten en ontmoetingen. Ook is in 2021 een tweede stakeholdersonderzoek 

uitgevoerd.  

 

3.1 Activiteiten in relatie tot expert  

Alle activiteiten zijn erop gericht om de kennis binnen de kunst- en cultuursector te vergroten. Cultuur 

Eindhoven faciliteert, initieert en deelt haar kennis op het gebied van de onderwerpen die zij in huis heeft. 

Door samenwerkingen te zoeken met partijen die specifieke expertise in huis hebben die de stichting zelf 

niet heeft wordt er een netwerk ingezet om de expert rol te versterken.  

 

In 2021 zijn er tot nu toe de volgende activiteiten georganiseerd:  

 

Advies en leertrajecten voor de sector: 

 

 - Spreekuur 

Het spreekuur is normaal gesproken een wekelijkse inloop op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, waar alle 

vragen gesteld kunnen worden t.a.v. aanvragen van subsidies, ideeën voor activiteiten en samenwerking.  

Door Covid-19 is dit fysieke moment komen te vervallen, maar bellen makers/instellingen niet op vaste tijden 

met hun vragen over subsidieaanvragen of andere zaken. Ook met betrekking tot noodsteun wordt 

informatie via mail en telefonisch verstrekt..  

 

- Informatiebijeenkomsten 

Naast het gegeven dat Cultuur Eindhoven suggesties doet voor verschillende bijeenkomsten, inventariseert 

de stichting regelmatig welke vragen er leven bij culturele organisaties en makers. Uit de contacten bleek 

dat veel partijen vanwege Covid-19 vooral bezig zijn met overleven en behoefte hadden aan informatie over 

de extra financiering. Naast gesprekken en bijeenkomsten over noodsteunmogelijkheden voor cultuur in 

Eindhoven hebben we tevens gekeken naar overige fondsen die noodsteun kunnen bieden en daar 

bijeenkomsten voor opgezet.  

 

De volgende algemene bijeenkomsten hebben in 2021 online plaatsgevonden: 

 

- Bijeenkomst Cultuur+Ondernemen, 2 maart  

Cultuur+Ondernemen is het landelijke kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. In het 

algemeen richt de organisatie zich op Zakelijk Ontwikkelen, Governance en Financieren. In deze online 

bijeenkomst/webinar legde Renate Timmer van Cultuur+Ondernemen uit hoe de organisatie te werk gaat en 

gaf ze informatie over de Cultuurlening die men op dit moment aanbiedt. Het biedt een goede introductie 
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naar wat deze organisatie doet en welke financiële mogelijkheden er zijn, specifiek ten tijde van Covid-19.  

Er waren 36 mensen aanwezig van 35 verschillende instellingen/organisaties.  

 

- Bijeenkomst Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 19 maart 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur 

en alle mogelijke cross-overs. Voor 2021 heeft het Stimuleringsfonds zes nieuwe regelingen geformuleerd. 

Naast vier regelingen die per 1 januari 2021 vergelijkbare bestaande regelingen vervangen, zijn er ook twee 

nieuwe regelingen vastgesteld. Tijdens deze online bijeenkomst heeft Hoofd Subsidies Joris van 

Ballegooijen uitleg gegeven over deze regelingen en vragen hierover beantwoord. 

Er waren 37 mensen aanwezig van 37 verschillende instellingen/organisaties. 

 

- Informatiebijeenkomst noodsteun 2021 makers, 1 april 

Uitleg over het noodsteunpakket van de gemeente Eindhoven dat halverwege april open ging en door 

Cultuur Eindhoven wordt uitgevoerd. Er vonden twee bijeenkomsten plaats met uitleg over de regelingen: 

eentje gericht op makers en eentje op rechtspersonen.  

De bijeenkomst gericht op makers werd door 32 makers bezocht. 

 

- Informatiebijeenkomst noodsteun 2021 rechtspersonen, 8 april 

Uitleg over het noodsteunpakket van de gemeente Eindhoven dat halverwege april open ging. Er vonden 

twee bijeenkomsten plaats met uitleg over de regelingen: eentje gericht op makers en eentje op 

rechtspersonen. 

De bijeenkomst gericht op rechtspersonen werd door 22 mensen bezocht. 

 

- Bijeenkomst Mondriaan Fonds voor kunstenaars, kunstpodia en kleine initiatieven, 22 april 

Het Mondriaan Fonds biedt net als andere verschillende landelijke fondsen noodsteunmaatregelen aan in 

verband met Covid-19. De regelingen die er zijn voor kunstenaars/bemiddelaars en voor kleine initiatieven 

en kunstpodia lichtte Rebecca Nelemans (regiomakelaar) in een digitale informatiebijeenkomst toe. 

Deze bijeenkomst werd door vier mensen bezocht en uiteindelijk is er gekozen voor geen plenaire 

bijeenkomst maar kon iedereen individueel een gesprek aangaan met Rebecca. 

 

- Informatiemiddag coronabeleid binnen cultuur, 2 juli 

Informatiemiddag vanuit de gemeente Eindhoven met uitleg over de mogelijkheden binnen het coronabeleid 

van Eindhoven.  

De bijeenkomst werd door 11 mensen bezocht. 

 

In 2021 zijn er geen workshops georganiseerd in verband met de beperkingen door Covid-19. 

 

Stakeholdersonderzoek: 

 

Cultuur Eindhoven zet zich sinds 2015 in om de kracht van cultuur in de stad te versterken. De organisatie 

heeft in 2021 voor de tweede keer via Markteffect een onderzoek laten doen naar de tevredenheid van de 

stakeholders. Het bereik van de activiteiten van Cultuur Eindhoven is gegroeid: waren er in 2018 142 

respondenten, deze keer vulden 200 gebruikers de enquête in. De uitkomst van het stakeholdersonderzoek 

2021 is zeer positief. Het laat een groeiende waardering zien voor Cultuur Eindhoven vanuit het culturele 

veld van Eindhoven. De Net Promotor Score is hoog: deze steeg van -3 in 2018 naar +24 in 2021. Dat wil 

zeggen dat er meer gebruikers zijn die zeer tevreden zijn over Cultuur Eindhoven en dat ook uitdragen, dan 

gebruikers die hun kritische oordeel uitdragen. Net als in 2018 heeft 60% van de respondenten een 

aangevraagde subsidie ook toegekend gekregen. Van de respondenten die geen subsidie kregen, is ook de 

helft positief. Het gemiddelde rapportcijfer dat Cultuur Eindhoven kreeg is een 7,4. 

 

De gehele rapportage en berichtgeving is via deze link terug te lezen. 

https://www.cultuureindhoven.nl/wp-content/uploads/2021/05/Stakeholdersonderzoek-2021-Cultuur-Eindhoven-website-def.pdf
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- Programma Creatieve Industrie 

In de periode 2017-2020 geeft Cultuur Eindhoven invulling aan het Programma Creatieve Industrie (PCI) 

met de ambitie voorbeeld stellende 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 euro beschikbaar gesteld. Het Programma Creatieve Industrie is ontwikkeld door Cultuur Eindhoven 

en de beleidsdirecties Media en Creatieve industrie (primair) en Erfgoed en Kunsten van het ministerie van 

OCW. Het programma is bedoeld 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. De potentie van Eindhoven als stad van de creatieve industrie kan worden versterkt door een 

programma dat kansen geeft aan designers en kunstenaars om te blijven innoveren (productontwikkeling), 

door het jaar heen beter zichtbaar te zijn in de stad (van evenementen naar jaarprogramma) en zich te 

verbinden met nieuwe netwerken en publieksgroepen op nationaal en internationaal niveau. Hierbij wordt 

nadrukkelijk gekeken naar de hele keten, van verankering ervan in het onderwijs tot productie en presentatie 

van (inter)nationaal belang.  

Cultuur Eindhoven rapporteert separaat over de voortgang van het Programma Creatieve Industrie. De 

rapportage is op 23 juni 2021 ingediend. In deze tussentijdse rapportage wordt gefocust op de activiteiten 

die in 2020 zijn gestart en wordt een doorkijk gegeven naar activiteiten die in 2021 plaatsvinden. Ook 

hebben hier fysiek weinig tot geen bijeenkomsten plaats kunnen vinden, maar zijn er per projecten wel 

bijeenkomsten geweest.  

Zo hebben er bij Pitch-it! twee intervisiesessies plaatsgevonden waar kennis en ervaringen konden worden 

uitgewisseld en is er een masterclass over business development georganiseerd met spreker Jelle 

Schunselaar van Brainport Eindhoven. 

Bij Techneut Zoekt Ontwerper zijn door Cultuur Eindhoven en SIDN fonds diverse bijeenkomsten 

georganiseerd voor de deelnemers: 

- Kennissessie over inclusiviteit op 18 februari 2021 met Jellie Tiemersma en Simon Dogger. 

- Kennissessie over communitybuilding op 6 mei 2021 met Esther Crabbedam (Bits of Freedom). 

Tenslotte zijn er bij het traject Erfgoed vier prachtige projecten gerealiseerd, waarbij op 8 juli de afsluiting 

werd gevierd van het gehele traject in de Kazerne. Bij deze afsluiting zijn eerst door de deelnemers met 

elkaar ervaringen uitgewisseld en daarna zijn de resultaten gepresenteerd aan de genodigde raadsleden en 

pers. Wethouder Rik Thijs was tevens erbij aanwezig.  

In september vindt er een afsluitend event van het Programma plaats in de Kazerne. Hierbij worden 

succesvolle projecten gepresenteerd tijdens een werkconferentie en resultaten tentoongesteld. Daarnaast 

wordt het gesprek gevoerd over de kracht van design op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en 

levenlang leren.   

 

- Beleidsontwikkeling en advies aan de gemeente 

Cultuur Eindhoven neemt als vertegenwoordiging van Eindhoven deel aan diverse beleidsmatige 

overleggen, zoals overleg BrabantStad en strategisch overleg met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. In deze rol levert Cultuur Eindhoven een bijdrage aan beleidsontwikkeling en afstemming 

tussen overheden. Binnen BrabantStad stonden de volgende onderwerpen op de agenda: impact Covid-19 

en steunpakket cultuur, uitvoering werkplan Regioprofiel BrabantStad met daarin specifieke aandacht voor 

evaluatie van de meerjarige subsidieregeling door Lysias en ontwikkelingen in cultuurbeleid bij het Rijk en bij 

de provincie.   

 

Cultuur Eindhoven levert regelmatig advies aan de gemeente over uiteenlopende actuele onderwerpen. In 

2021 richtte zich dat tevens op Covid-19 en de financiële gevolgen voor culturele sector in de stad. Na een 
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uitgebreide inventarisatie door Cultuur Eindhoven heeft Cultuur Eindhoven advies uitgebracht aan de 

gemeente over verlening van aanvullende subsidie als noodsteun aan culturele organisaties en zijn er in 

april 2021 twee noodsteunregelingen gepubliceerd die door Cultuur Eindhoven worden uitgevoerd.   

 

Daarnaast is Cultuur Eindhoven goed aangesloten op landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

cultuurbeleid en levert gerichte input, zoals b.v. in het beleidsnetwerk voor het programma Cultuureducatie 

met Kwaliteit en in de werkgroep Cultuurparticipatie.  

Op gemeentelijk niveau wordt er nauw samengewerkt met sport en sociaal domein. Cultuur Eindhoven 

ontwikkelt samen met Eindhoven Sport een platform waarbij schoolgaande kinderen kennis kunnen maken 

met buitenschools aanbod op het gebied van cultuur en sport. Met sociaal domein is er overleg en 

samenwerking over specifieke onderwerpen zoals armoedebeleid en gezondheidsnota.    

 

Met de afdeling BI van de gemeente heeft Cultuur Eindhoven al vanaf 2016 regulier overleg ten behoeve 

van optimaler gebruik van beschikbare gegevens. Inwonersenquête en de presentatie van de cultuurmonitor 

worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

 

Cultuur Eindhoven is daarnaast actief betrokken bij Culture Forum van Eurocities. De directeur-bestuurder 

en medewerkers nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten. In 2021 hebben alle activiteiten digitaal 

plaatsgevonden. Directeur-bestuurder Tanja Mlaker is samen met de vertegenwoordiger van Gent co-

voorzitter van de werkgroep Skills, creativity and work Deze werkgroep organiseerde in 2021 twee digitale 

bijeenkomsten met als belangrijkste onderwerpen het effect van Covid-19 op cultuur en de creatieve 

industrie in Europa en hoe steden herstel en doorontwikkeling van de creatieve industrie kunnen aanjagen.  

 

Reflectie: 

De digitale bijeenkomsten stonden zowel in Eindhoven als landelijk, vooral in het teken van steun aan de 

culturele sector vanwege Covid-19. De advisering aan de gemeente en het overleg met andere overheden 

stond tevens in het teken van crisis en steun voor de sector. Er zijn goede ontwikkelingen geweest binnen 

het Programma Creatieve Industrie, waarbij projecten afgerond, uitgevoerd of opgestart zijn. Covid-19 heeft 

ook hierbij voor vertraging gezorgd, maar met aanpassingen heeft veel wel zijn doorgang kunnen vinden. 

Daarnaast stond de eerste helft van het jaar binnen het Programma Creatieve Industrie in het teken van de 

voorbereidingen voor de afsluiting van het programma. Mede dankzij de samenwerking met een partij als 

Eindhoven365 is er meer aandacht gegeven aan projecten binnen het Programma Creatieve Industrie. 

Het stakeholdersonderzoek bevestigt dat Cultuur Eindhoven goed contact heeft met de sector en 

gewaardeerd wordt door de sector en bevestigt daarmee de meerwaarde van de organisatie.   
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4 Cultuur Eindhoven als 
verbinder 

 

 
De rol van verbinder ziet Cultuur Eindhoven in de ruimste zin van het woord. Vanuit de expert-rol heeft 

Cultuur Eindhoven goed zicht op de ontwikkelingen in stad, regio en land. Om (nieuwe) verbindingen te 

stimuleren organiseert de stichting laagdrempelige bijeenkomsten zoals de maandelijkse ontbijtsessie en 

werkbezoeken of debatten met een gerichte focus. Door de uitbraak van Covid-19 en de daarbij behorende 

maatregelen hebben er minder activiteiten plaatsgevonden dan normaal gesproken het geval is.  

Gelukkig heeft Cultuur Eindhoven met de Eindhoven Cultuurprijs een terugkerende activiteit waarbij dankzij 

de publiekscampagne ook de zichtbaarheid van cultuur in algemene zin wordt versterkt.     

 

4.1 Activiteiten in relatie tot verbinder 

 

- Ontbijtsessies 

Doorgaans wordt één keer in de maand een ontbijtsessie georganiseerd in het Designhuis. Door Covid-19 

hebben er in de eerste helft van 2021 geen ontbijtsessies plaatsgevonden. Wel is uit het 

stakeholdersonderzoek gebleken dat er grote behoefte is naar deze sessie omdat hiermee ontmoetingen 

binnen de sector worden gestimuleerd. Deze zullen dan ook, mits mogelijk, na de zomervakantie worden 

voortgezet in 2021. 

 

- Werkbezoeken 

Door Covid-19 hebben er vooralsnog in 2021 geen werkbezoeken plaatsgevonden. In oktober is een 

werkbezoek van de Raad voor Cultuur ingepland.  

 

- Eindhoven Cultuurprijs  

Vanaf 19 april t/m 13 juni was het weer mogelijk om favoriete cultuurmakers of organisaties te nomineren 

voor de Eindhoven Cultuurprijs. In totaal werden er 37 partijen genomineerd door 221 personen. Begin juli 

heeft de Cultuurraad de shortlist samengesteld waarbij er 5 genomineerden per categorie overblijven, 5 voor 

Stimuleringsprijs en 5 voor Waarderingsprijs. De genomineerden zijn 23 augustus bekendgemaakt. Daarna 

kan er vanaf dat moment gestemd worden voor de Publieksprijs. De uitreiking van de Eindhoven Cultuurprijs 

2021 zal dit jaar volledig online plaatsvinden met een uitreiking afgestemd op een mooie uitzending met 

presentator Steye van Dam. 

De winnaars worden gekozen door een jury. In 2021 zijn er 3 nieuwe juryleden benoemd door de Raad van 

Toezicht: Angelo Martinus (oud-winnaar Rabo Publieksprijs, eigenaar Collabros), Selin Sen (Marketing 

Manager Professionals, Talent en Educatie Nederlands Film Festival) en Marc Cootjans (Rabobank Regio 

Eindhoven). Marc Cootjans vervangt Gerard Zwartkruis van de Rabobank. Daarnaast is jurylid Marjolein 

Calon tot voorzitter benoemd.  

 

- EindjeCultuur 

Cultuur Eindhoven en Studio040 zijn begin 2021 samen een talkshow over cultuur gestart genaamd 

EindjeCultuur. Het programma wisselt gesprekken met gasten in de studio af met items op locatie. Ondanks 

het gebrek aan grootse activiteiten bij de culturele instellingen vanwege corona, zitten makers en 

organisaties zeker niet stil. Met EindjeCultuur wordt zichtbaar wat er wel allemaal gebeurt op het gebied van 

kunst en cultuur in deze tijden. Het programma wordt gepresenteerd door Anemoon Langenhoff die elke 

show wordt bijgestaan door een tafelgast. Stadsdichteres Iris Penning draagt elke uitzending een eigen werk 
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voor. Precieze cijfers over het bereik via de televisie zijn er helaas niet, maar er zijn wel gemiddeld 150 

plays per uitzending online op ons eigen kanaal. Via Studio040’s YouTube kanaal zijn er 140 - 240 views.  

 

Op ons YouTube kanaal zijn alle afleveringen terug te vinden in een playlist: 

Afl 1: Wat kan er nog wel op het gebied van kunst en cultuur in tijden van corona?  

Met tafelgast: Maaike Mul van Vitalis 

Gasten: Gaia van Egmond van Tante Netty, Woody Veneman en Clemens Mathijsen van BEM (Bond  

Eindhovense Muziekverenigingen) 

Items: Passie en Liefde Stoet CKE en koor B-Major. 

De aflevering werd uitgezonden op 27 maart en herhaald op 3 april. 

De aflevering is hier in zijn geheel terug te kijken. 

 

Afl 2: Jeugd en cultuur 

Met tafelgast: Björn van der Doelen 

Gasten: Albert Kivits van Bibliotheek Eindhoven, Annemiek Nienhuis van Wildpark en Rafke Engels van 

Natlab. 

Items: Joes en Manon bij het Nuenens College en de Ontdekfabriek 

De aflevering werd uitgezonden op 10 april en herhaald op 17 april. 

De aflevering is hier in zijn geheel terug te kijken. 

 

Afl 3: Erfgoed 

Met tafelgast: Thom Aussems 

Gasten: Sjoerd Geerts van Studio Speciaal en Marc van Abbe Henri van Abbestichting over het project 

Portal, Olga Coolen van het Philips Museum en Ward Rennen van Eindhoven Museum. 

Items: Atelier Mats over de Parels van Eindhoven met Eindhoven in Beeld en stadsarcheoloog Peter de 

Boer. 

De aflevering werd uitgezonden op 24 april en herhaald op 1 mei. 

De aflevering is hier in zijn geheel terug te kijken. 

 

Afl 4: Cultuur voor iedereen 

Met tafelgast: Lucas Maassen 

Gasten: Stan van Herpen van Studio Kras, Marc Dirks van PopEi en Perle Miangue van Eindje0filter. 

Items: Simon Dogger in het Van Abbemuseum over kunst voor visueel gehandicapten en Mies-en-Scène 

over Vogelvrij. 

De aflevering werd uitgezonden op 8 mei en herhaald op 15 mei. 

De aflevering is hier in zijn geheel terug te kijken. 

 

Afl 5: Transitie in de stad 

Met tafelgast: Lonny van Ryswyck van Atelier NL 

Gasten: Philippe Rol van NulZes, Wikke Peters van CKE en Angelique Bellemakers van INBO architecten. 

Items: Campina terrein met BPD en Foundation We Are en Area51. 

De aflevering werd uitgezonden op 22 mei en herhaald op 29 mei. 

Bekijk de aflevering hier in zijn geheel terug. 

 

Afl 6: Toekomstvisie 

Met tafelgast: Iris Penning 

Gasten: Jos Feijen van de Effenaar, Milly van Maanen van het Parktheater en Ton van Gool van STRP 

festival. 

Items: TAC en Galerie Pennings. 

De aflevering werd uitgezonden op 5 juni en herhaald op 12 juni. 

Bekijk de aflevering hier in zijn geheel terug. 

https://www.youtube.com/channel/UCyodI4e5UWWiK1ql2QoWAWA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2gERn3SysKJsP5MIniXfj42W0uWCe4gS
https://www.youtube.com/watch?v=hwrlpZV-gUk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=KqDen_KZ2XQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iCWz9w8be-o
https://www.youtube.com/watch?v=NQEdCPE9oQU?t=23m28s
https://www.youtube.com/watch?v=ISUxs0dBdgM&t=1s
https://youtu.be/UulQlx9On-4
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Reflectie: 

In de functie van verbinder valt hetzelfde te constateren als bij expert. Door Covid-19 kon er minder 

georganiseerd worden, maar daarom is er ingezet op zichtbaarheid in tijden waar de culturele sector beperkt 

zichtbaar was met activiteiten. Door middel van een televisieprogramma in samenwerking met Studio040 en 

de zichtbaarheid van de Eindhoven Cultuurprijs 2021 is cultuur in de stad wel zichtbaar gebleven en extra in 

het zonnetje gezet. Mede door deze tijden beseft men wat cultuur kan betekenen.  

 

 

 

5 Organisatie  
 

In 2021 heeft de gehele organisatie onder druk gestaan vanwege de Covid-19 pandemie. Alle medewerkers 

hebben zich volledig ingezet om zowel de standaard als extra werkzaamheden ten gevolge van Covid-19 

volgens de richtlijnen van het RIVM uit te voeren. Dit betekende dat er zoveel mogelijk vanuit thuis werd 

gewerkt m.b.v. thuiswerkfaciliteiten welke beschikbaar zijn gesteld door Cultuur Eindhoven en/of gemeente 

Eindhoven. Indien nodig werd er op kantoor gewerkt met inachtneming van de RIVM richtlijnen en op 1,5 

meter afstand. 

Vanaf 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 is Carmen Pennings als stagiaire in dienst gekomen bij Cultuur 

Eindhoven. Zij volgde de BBL opleiding management assistent bij het Summa College. Haar stage is 

begeleid door Judith Groenewoud en Carmen heeft haar stage met goed gevolg afgesloten. 

Op 3 februari 2021 is het team versterkt door het toetreden van Teun van Roosmalen in de functie van 

beleidsondersteuner. Teun zijn werkzaamheden betreffen met name het ondersteunen van de 

beleidsmedewerkers en directeur bij de uitvoering van het subsidiebeleid.  

Voor de afsluiting van het Programma Creatieve Industrie en uitvoering noodsteunregeling is gekozen voor 

een tijdelijke inhuur van Annette Elïens. Zij is werkzaam bij Cultuur Eindhoven van 15 februari tot en met 31 

oktober 2021.  

Daarnaast zijn tijdelijk twee ZZP’ers ingehuurd: Wendy Lubberding als secretaris voor de uitvoering van de 

noodsteunregeling en Gisèle Mambre t.b.v. de PR werkzaamheden voor de afsluiting van Programma 

Creatieve Industrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Bezoekadres: 

Designhuis 2e verdieping 

Stadhuisplein 3 Eindhoven 

www.cultuureindhoven.nl 

Postadres: 

Cultuur Eindhoven 

Postbus 90150 

5600 RB Eindhoven 

 

 


