
De ontbijtsessie van 26 januari gold als eerste bijeenkomst met betrekking tot de Cultuurscan en 
concept Cultuurbrief, die Cultuur Eindhoven dit jaar zal schrijven. Eind maart zal de eerste versie van 
de Cultuurscan klaar zijn. Begin april organiseren we een openbare bijeenkomst om concept  
Cultuurscan te bespreken.  
Na een korte blik op de ambities uit het bestuursakkoord, werden de potentiële thema's voor de 
concept Cultuurbrief besproken. SCE stelde alvast drie mogelijke thema's voor: de versterking en 
uitbreiding van culturele voorzieningen in de stad, de betrokkenheid en participatie van inwoners, 
en diversiteit en inclusie. De zaal stelde ook veel mogelijke thema's voor. In grote lijnen samengevat 
vielen deze suggesties in drie groepen:   
- Er werd ten eerste gesproken over het toekomstbeeld van de sector. Hieronder werd de staat van 
de cultuursector na de coronacrisis, maar ook de interactie met trends zoals verduurzaming en 
digitalisering benoemd.  
- Ten tweede werd er een behoefte uitgesproken om aandacht te besteden aan de positie van de 
cultuursector ten opzichte van de snel groeiende stad. Hierbij werden professionalisering en 
internationalisering als thema's genoemd.  
- Tot slot werd het versterken van de cultuursector binnen Eindhoven als thema genoemd. Er is 
behoefte aan meer samenwerking met andere organisaties en sociale groepen in Eindhoven, zowel 
met grote bedrijven als ASML maar bijvoorbeeld ook scholen. Het contact tussen culturele 
organisaties onderling werd genoemd als thema. 
Verder bleek tijdens de ontbijtsessie een algemene behoefte aan verduidelijking van de kaders, 
bijvoorbeeld over wat SCE als ‘de sector’ beschouwt, of wat onder ‘Diversiteit en Inclusie' valt. 
Tot slot restte nog de vraag waar de sector naartoe kan met input voor de concept Cultuurbrief en 
Cultuurscan. Het antwoord hierop is dat inbreng altijd welkom is. Het e-mailadres 
info@cultuureindhoven.nl kan hiervoor worden gebruikt.  

Alle feedback wordt meegewogen bij het schrijven van de Cultuurscan en later bij het opstellen van 
de concept Cultuurbrief.  

 

 

 

 

 

mailto:info@cultuureindhoven.nl

