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“Imagination is more important than know-
ledge. For knowledge is limited to all we now 
know and understand, while imagination 
embraces the entire world, and all there ever 
will be to know and understand.”

Albert Einstein

Investeren in kunst en cultuur is investeren in verbeeldingskracht. 
Zonder investeringen in de verbeeldingskracht kan Eindhoven haar 
ambities van Brainport nooit waarmaken. Brains hebben meer nodig 
dan kennis alleen, zei Albert Einstein ooit: “Werkelijke intelligentie 
is niet gebaseerd op kennis, maar op verbeeldingskracht.” Kunst en 
cultuur zijn bij uitstek de voeding voor die verbeeldingskracht.  
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SAMENVATTING

In het najaar van 2013 heeft de gemeenteraad van Eindhoven het college verzocht 
om meer helderheid te scheppen over de positie en betekenis van kunst en cultuur 
in Eindhoven. Het college heeft vervolgens Geert Boogaard van bureau Blueyard 
gevraagd om een rapport op te stellen waarin enerzijds gekeken wordt naar het 
cultuuraanbod en zijn betekenis voor deze stad en waarin anderzijds gekeken wordt 
naar de rol van de gemeentelijke overheid. Ook is gevraagd om aanbevelingen te 
doen voor te zetten stappen in de nabije toekomst. 

BETEKENIS
Achter deze vragen van de raad, gaat nog een meer basale vraag schuil: “Hoe moet 
een overheid überhaupt naar kunst en cultuur kijken?” Het simpele antwoord op 
die vraag is: net zoals een overheid dat ook naar andere beleidsterreinen doet: door 
een bril van welzijn en welvaart. De overheid stelt zich namelijk bij alles wat zij 
doet steeds die ene centrale vraag: wat is de betekenis voor welzijn en welvaart? 
En dat doet zij ook wanneer ze naar kunst en cultuur kijkt. 

Maar wat zijn dan die betekenissen van kunst en cultuur voor de stad en haar 
bewoners? We zien daarbij dat kunst en cultuur een hele serie aan betekenissen in 
zich dragen. De betekenissen wisselen met het perspectief waarmee je naar kunst 
en cultuur kijkt. Een citymarketeer ziet andere betekenissen dan een muzikant op 
het podium.  We drukken dat uit in een betekenissencirkel.

 BETEKENISSENCIRKEL KUNST EN CULTUUR
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Deze bekenissencirkel laat in één beeld zien hoeveel verschillende betekenissen – of 
waarden – kunst en cultuur op hetzelfde moment vertegenwoordigt voor de stad en 
zijn inwoners – individueel of collectief, voor welzijn of voor welvaart. We stellen 
dat een cultuurbeleid van de stedelijke overheid gebaseerd moet zijn op het totaal 
aan betekenissen van kunst en cultuur en niet slechts op een aantal.

KWALITEIT
Betekenissen van kunst en cultuur nemen in waarde toe, wanneer de kwaliteit van 
de kunst en cultuur toeneemt. Een hogere kwaliteit van de kunst en cultuur is om 
die reden van belang voor Eindhoven: het levert een grotere betekenis op voor de 
stad en haar inwoners. En omdat kwaliteit zoveel oplevert, is het ook van belang 
dat er een goed en deskundig oordeel wordt gegeven over die kwaliteit. We betogen 
dat dit kwaliteitsoordeel het beste door een groep van onafhankelijke deskundigen 
gegeven kan worden. 

Binnen het hele spectrum aan betekenissen wordt vanzelfsprekend ook stilgestaan 
bij de economische betekenis. Op basis van verschillende onderzoeken naar de eco-
nomische betekenis trekken we de conclusie dat het aannemelijk is dat het kunst- 
en cultuuraanbod van Eindhoven de stad meer oplevert dan het aan subsidie (en 
aan belastinggeld) kost. 

STEDELIJK DNA
Stedelijk cultuurbeleid ontstaat op basis van wat een stad is en wat een stad wil. 
Wat is Eindhoven in essentie? Wat zijn de belangrijkste kenmerken? En vooral: wat 
wil Eindhoven in essentie? De stad is “niet het mooiste meisje van de klas, maar 
wel het spannendste meisje van de klas”. Eindhoven moet het niet hebben van haar 
looks maar van haar brains en vooral ook van wat er allemaal in de stad gebeurt. 
Kunst en cultuur zijn daarbij essentieel. Zij kleuren de stad.

Eindhoven heeft een bijzonder eigen DNA: vernieuwen, onderzoeken, maken, zelf 
zaken oplossen. We zien ook hoe Eindhoven een kweekvijver van talent is en grote 
aantallen creatieve talenten aantrekt, hierin gesteund door het enorme aanbod aan 
spannende maar ook betaalbare werk- en presentatieruimtes. Eindhoven is nog 
jaren dé plek om je creatieve carrière te beginnen. Daarmee heeft Eindhoven een 
enorm kapitaal in huis.

TWEE WERELDEN 
We zien in Eindhoven twee culturele werelden. Een wereld van het oude vertrouw-
de en een wereld van het nieuwe, hippe, vooruitstrevende. We zien hoe die we-
relden soms botsen, maar ook beiden van belang zijn voor de stad en haar bewo-
ners. De overheid moet hierin de balans zoeken. Enerzijds moet het cultuurbeleid 
zorgdragen voor de waarde van het bestaande, anderzijds moet het ruimte bieden 
aan en gebruik maken van de nieuwe creatieve energie die zich van de stad meester 
heeft gemaakt. 

Eindhoven is zeer ambitieus en – gesteund door de laatste ranking in de top drie 
van beste investeringsregio’s – wil de stad de komende jaren in menig opzicht 
verder klimmen naar de internationale top. Kunst en cultuur dragen bij aan het 
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realiseren van die grote Eindhovense ambities en zijn bijvoorbeeld bij uitstek 
geschikt om de stad internationaal mee te positioneren (citymarketing) en aantrek-
kingskracht te vergroten. 

We moeten echter ook concluderen dat Eindhoven aan de ene zijn Brainport-
ambities goed organiseert, maar dat de stad aan de andere kant, bij kunst en 
cultuur nog lang niet op datzelfde niveau acteert. Binnen de gemeente lijken kunst 
en cultuur soms eerder een probleemdossier te zijn, dan dat zat zij als belangrijke 
motor en voorwaarde voor groei worden gezien. Deze grote tweedeling tussen aan 
de ene kant met Brainport zeer volwassen zijn en aan de andere kant met Cultuur 
nog in de kinderschoenen staan, vormt een rode draad door het rapport. 

FOTO’S VAN HET CULTURELE VELD
We brengen het culturele veld van Eindhoven in beeld. En hoewel de fotoserie in 
het rapport verre van volledig is, geeft de set aan foto’s toch een compleet beeld. 

We maken weliswaar onderscheid tussen gesubsidieerde en ongesubsidieerde 
cultuurorganisaties, maar we zien van beide sectoren de betekenis voor de stad. 
Binnen de gesubsidieerde organisaties vormen de culturele basisfuncties in veel 
opzichten het zwaartepunt. Basisfuncties zijn bijvoorbeeld een poppodium, een 
museum, een klassieke-muziekpodium, een bibliotheek en een centrum voor 
cultuureducatie. Sommige van deze basisfuncties hebben in Eindhoven een grote 
betekenis voor de internationale positionering van de stad, anderen zijn meer van 
lokale betekenis. We zien echter dat de 11 grootste gesubsidieerde instellingen geza-
menlijk 93% van het cultuurbudget van de stad ontvangen. Daarmee zijn er nauwe-
lijks structureel gemeentelijke middelen beschikbaar voor nieuwe projecten.

Eindhoven heeft op dit moment een bijzonder aanbod van kleine, prikkelende en 
vernieuwende initiatieven. Het zijn de vernieuwers met betekenis voor de innova-
tie binnen zowel welzijn als welvaart. En er komen naar verwachting de komende 
jaren nog meer van deze vernieuwers op Eindhoven af. Duidelijk wordt dan ook 
dat Eindhoven een grote opgave heeft om, naast zijn waardevolle culturele basis, 
voldoende aandacht en middelen te besteden aan de permanente vernieuwing; aan 
het DNA van de stad. 

ZONDER SUBSIDIE
Er bestaat in Eindhoven een brede waaier aan niet-gesubsidieerde kunst en cul-
tuur. Van muziek tot aan galerieën. Vaak bevindt dit kunst- en cultuuraanbod zich 
buiten het zicht van de overheid, maar het heeft daardoor niet minder betekenis. 
Makers in het designveld doen slechts zeer incidenteel een beroep op de overheid. 
Ook (en misschien wel juist) kunsteducatie en amateurkunst vindt grotendeels 
ongesubsidieerd plaats. 

VAN ONS
Wil vernieuwing in Eindhoven ruimte kunnen krijgen, dan vergt dat betrokkenheid 
en een breed draagvlak. In de stad blijkt lang niet iedereen zoveel op te hebben 
met de innovatieve en hippe design- en kunstprojecten in de stad. We zien dan ook 
wrijving tussen het bestaande en het nieuwe. 
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Een overheid moet zich in dat licht goed realiseren dat mensen in de regel pas 
kunst en cultuur omarmen, wanneer zij het gevoel hebben dat het van ons is. Het 
mag modern of hip zijn, maar het moet van ons zijn. Er ligt dan ook een belangrijke 
opgave voor de overheid (en de politiek!) om alle Eindhovenaren mee te nemen bij 
het introduceren van vernieuwing en hen te overtuigen dat het gaat om het DNA 
dat hun stad groot heeft gemaakt. Het is het DNA van vernieuwing, en dat is van 
ons Eindhovenaren.  

PUBLIEK
Eindhovenaren gaan voor hun kunst en cultuur nauwelijks naar andere steden (in 
Brabant of daarbuiten). Een dergelijke werkelijkheid past ook goed bij een cen-
trum-metropool die Eindhoven steeds meer aan het worden is: de stad heeft daarin 
een eigen en compleet cultuuraanbod op topniveau. Een totaalaanbod dat past bij 
de tweede economische positie in het land.

DE TWEEDE ECONOMIE STAAT BIJ CULTUUR OP DE 10E PLAATS
Eindhoven staat op een tiende plaats waar het gaat om cultuuruitgaven per inwo-
ner. Kijken we naar de recente bezuinigingen dan zien we dat alleen Amersfoort 
meer op cultuur bezuinigde dan Eindhoven. We stellen dan ook de nodige vragen 
bij deze financiële realiteiten. Hoe kan het zijn dat een stad met de ambities van 
Eindhoven, een stad met het top-drie-investeringsklimaat van Europa, relatief 
zo weinig middelen besteedt aan kunst en cultuur? En dat terwijl kunst en cul-
tuur zo essentieel zijn bij het realiseren van de ambities en het aantrekken van de 
investeringen. 

GOED NIEUWS OVER GELD
Er is goed nieuws over de beschikbaarheid van cultuurmiddelen buiten Eindhoven. 
Er zijn wat dit betreft kansen voor de culturele instellingen. Eindhoven heeft nog 
een wereld te winnen, zoals het volgende feit illustreert: Daar waar Amsterdam 
39% van de rijksmiddelen voor cultuur weet binnen te halen, lukt het Eindhoven 
om (als tweede stedelijke economie van het land) slechts 1,5 procent van die mid-
delen binnen te halen. 

CULTUREEL VASTGOED 
Ook al wordt de wens overal in de gemeente geuit, we concluderen ten aanzien van 
het gemeentelijk cultureel vastgoed dat de kosten van dit vastgoed niet gemakkelijk 
en snel naar beneden kunnen. We roepen op tot realiteitszin en het houden van een 
gerichte inventarisatie om de werkelijke kosten in beeld te krijgen. 

De overheid moet zich binnen dit vraagstuk ook telkens realiseren dat tegenover de 
kosten van het vastgoed ook de nodige inkomsten staan. Ook het culturele vastgoed 
genereert een serie aan betekenissen voor de stad en haar bewoners. 

We onderstrepen het belang van vooral goedkoop industrieel vastgoed (leeg-
staande voormalige industriële complexen) voor het aantrekken van creatieven en 
kunstenaars.
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ROL VAN DE OVERHEID
We zien de lokale overheid zoeken naar een nieuwe rol. Zij wil meer als partner van 
de sector optreden, met slimme vormen van samenwerking samen tot oplossingen 
komen. Deze nieuwe rol zien wij echter nog weinig in de praktijk tot resultaten 
leiden. We nemen eerder een verstoorde relatie waar tussen gesubsidieerde kunst-
instellingen en de lokale overheid van Eindhoven. Niet omdat er bezuinigd moet 
worden, maar meer vanwege het ontbreken van twee zaken: 

1. een overtuigend en begrijpelijk cultuurbeleid; 
2. een heldere beoordelings- en subsidiestructuur.

We constateren dat in de afgelopen jaren alle beleidsplannen en visies op cultuur in 
Eindhoven min of meer doodlopen. We concluderen dat dit in de kern komt door-
dat de stad voor zijn kunst en cultuur geen beoordelings- en subsidiesystematiek 
heeft die past bij de omvang en toegenomen betekenis van de stad; een systematiek 
die past bij de ambities en bij de nieuwe positie van Eindhoven. 

De cultuur-subsidiesystematiek van Eindhoven is die van een kleine gemeente. De 
systematiek die Eindhoven hanteert wijkt dan ook af van die van andere grote ste-
den. Ook sluit deze niet goed aan bij de systematiek van het ministerie van OCW. In 
Eindhoven is de besluitvorming over kunst en cultuur een dagelijkse politieke zaak, 
in andere steden staat dit proces veel meer op afstand. Elders wordt bij de besluit-
vorming over kunst en cultuur ook advies van externe adviseurs ingewonnen, zo 
niet in Eindhoven. 

VOORSTEL VOOR EINDHOVEN
Als onderdeel van onze aanbevelingen doen we een concreet voorstel om in 
Eindhoven te komen tot een nieuwe en bij Eindhoven passende subsidiesystema-
tiek en structuur. In deze structuur worden de beoordelings- en subsidieprocessen 
weggehaald uit hun politieke en ook uit hun ambtelijke omgeving. 

In het voorstel wordt de hele uitvoering van het subsidieproces (in opdracht van de 
gemeente) ondergebracht in een stichting: een fonds. Dit fonds voert het cultuurbe-
leid uit dat de politiek vaststelt. Het fonds organiseert het beoordelingsproces, voor 
zowel de basisfuncties (eens in de vier jaar) als voor de kleinere projecten (het hele 
jaar rond). Daarbij maakt het fonds gebruik van externe deskundigen die in wisse-
lende samenstelling adviezen geven. Het fonds staat middenin de samenleving en 
dicht bij het culturele veld, het is benaderbaar, het is van ons. We geven het fonds 
een werktitel mee: Cultuur Eindhoven. 

1 maart 2014

Blueyard
Geert Boogaard
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INLEIDING

In het najaar van 2013 constateerde de gemeenteraad van Eindhoven dat er binnen 
de raad behoefte was aan meer inzicht en helderheid in wat er allemaal speelt bin-
nen het veld van kunst en cultuur in Eindhoven. Dit inzicht had de raad nodig om 
een weloverwogen besluit te kunnen nemen over het toekomstige cultuurbeleid en 
vooral ook over de vraag hoe gaan we dat in Eindhoven de komende jaren concreet 
uitvoeren? 

De gemeenteraad heeft het college van B en W verzocht om met behulp van exter-
nen dit benodigde inzicht nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen te verstrekken. 

Het college van B en W heeft adviesbureau Blueyard eind december 2013 verzocht 
een notitie te schrijven waarin de bestaande situatie in het culturele veld is geïn-
ventariseerd en geanalyseerd en waarin de betekenis van cultuur voor Eindhoven 
en haar inwoners wordt geduid. Dit alles ter ondersteuning van de verdere ontwik-
keling van het cultuurbeleid in Eindhoven.

Inzicht geven en helderheid scheppen, dat was 
de kern van de opdracht. 

De opdracht voor deze notitie bestaat uit de volgende elementen: 
1. Een inventarisatie en analyse van kunst en cultuur in Eindhoven op hoofdlijnen, 

met vragen als: Waaruit bestaat het aanbod? Wie maken er gebruik van? Wat is 
de waardering?

2. Een analyse van de betekenis voor de stad van het kunst- en cultuuraanbod;
3. Een inventarisatie en analyse van de financiële aspecten rondom kunst en cul-

tuur, zoals de omvang van budgetten, bezuinigingen en kansen op financiering; 
4. Een beschrijving van de situatie van het culturele vastgoed van de gemeente;
5. Een beschrijving van de rol van de overheid ten aanzien van kunst en cultuur.

Ook is de opdracht om op basis van de bevindingen in punten 1 t/m 5 analyses te 
maken en concrete aanbevelingen te doen voor vervolgstappen die de gemeentelij-
ke overheid op korte termijn kan zetten: het concretiseren van de visie op cultuur, 
het invoeren van een heldere subsidiesystematiek, het opstellen van een nieuw sub-
sidiekader en, op basis van deze stappen, het toekennen van subsidies. 

Cultuurbeleid is meer dan het verdelen van subsidies. 

Hoewel de overheid beslist een rol heeft in het ondersteunen van kunst en cultuur, 
is cultuurbeleid – vinden wij – meer dan het verdelen van subsidies. Het kunst- 
en cultuuraanbod van de stad bestaat immers ook voor een groot deel uit aanbod 
waaraan de overheid niet met subsidies ondersteuning geeft: bandjes, kunstenaars, 
galerieën, schrijvers, horeca met muziekpodia, bioscopen. En er zijn binnen dit on-
gesubsidieerde aanbod niet zelden ook projecten die onder de radar door vliegen; 
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aanbod dat niet of heel moeilijk in beeld komt. Maar het is er wel. En het is, zoals 
we zullen zien, ook van groot belang voor de stad. 

ZES WEKEN
We hadden zes weken de tijd om onderzoek te doen. We wisten dan ook bij voor-
baat dat we geen uitputtend onderzoek konden opzetten en dat we eerder naar de 
kern van de problematiek moesten zoeken dan ons te storten op alle details. 

We hebben ons daarbij allereerst gebaseerd op de onderzoeken en visies die de 
afgelopen jaren reeds gepubliceerd zijn over het onderwerp. En dat bleken er veel 
meer te zijn dan wij bij aanvang hadden kunnen vermoeden. We maken dan ook 
openlijk en dankbaar gebruik van het goede werk dat anderen reeds verrichtten. In 
de bijlagen noemen wij alle geraadpleegde geschreven bronnen. 

Daarnaast hebben we ruim 50 gesprekken gevoerd met mensen uit een breed 
spectrum aan betrokkenen. Van politiek tot bedrijfsleven, van daklozenopvang 
tot citymarketing en van designers tot podiumdirecteuren. Gelukkig hebben we 
ook veel gebruik kunnen maken van de expertise die binnen het ambtelijk appa-
raat aanwezig is. We bedanken alle betrokkenen dan ook voor hun constructieve 
medewerking. 

Omdat wij al snel merkten dat de thematiek in veel gevallen buitengewoon gevoelig 
lag, en wij onze gesprekspartners vrijuit aan het woord wilden laten, hebben wij 
besloten om geen van de gesprekspartners herkenbaar te citeren. 

BEGRIPPENWOUD
In een vrij vroeg stadium hebben wij geconstateerd dat een deel van de proble-
matiek (en de wens om helderheid) eenvoudigweg voortkwam uit te abstract taal-
gebruik. In Eindhoven (en binnen het geformuleerde cultuurbeleid) is een eigen 
begrippenwoud ontstaan, waardoor veel mensen onnodig afhaken. We zagen ook 
dat de indeling van de cultuursector in Eindhoven en ook de gehanteerde begrip-
pen niet in alle gevallen overeenkomen met die van het Ministerie van OCW. En 
daarmee wordt alleen al om redenen van taal en indeling aansluiting gemist bij de 
landelijke subsidiestructuren. 

Daarom zullen wij in deze tekst zoveel mogelijk werken met het begrippenkader en 
de indeling van OCW. En ook zullen wij zoveel mogelijk heldere taal spreken. Want 
helderheid scheppen was per slot van rekening de opdracht! 

KIJKEN NAAR KWALITEIT
Wat wij hier willen benadrukken – wat wij ook aan onze gesprekspartners hebben 
verzekerd – is dat wij geen analyse hebben willen maken van de individuele kwali-
teit van het kunst- en cultuuraanbod van Eindhoven. Wij hadden daartoe in de eer-
ste plaats niet de opdracht; in de tweede plaats waren wij daar ook niet toe in staat. 
Wanneer je de kwaliteit op instellings- of projectniveau wil beoordelen, dan moet je 
daar, naar onze mening, met een groep van onafhankelijke experts (adviseurs) naar 
kijken. 
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Wél hebben we geprobeerd de kwaliteit van het Eindhovense kunst- en cultuuraan-
bod in zijn geheel in beeld te brengen. En dan vooral in relatie tot zijn betekenis 
voor de stad. Want, zoals we in het rapport nog zullen toelichten, door een hogere 
kwaliteit neemt de betekenis van kunst en cultuur voor de stad toe. 

OPBOUW
Deze notitie hebben we in drie delen opgebouwd. In het eerste deel stellen we de 
vraag: waar hebben we het eigenlijk over? Hoe kijkt een overheid naar kunst en 
cultuur? Wat is de betekenis van kunst en cultuur in een stad? En we kijken in dit 
deel ook naar wat Eindhoven is en minstens zo belangrijk: naar wat Eindhoven wil. 
Want dat heeft weer alles te maken met toekomstig cultuurbeleid. 

In het tweede deel verkennen we het culturele veld van Eindhoven en proberen we 
de betekenis ervan te duiden. Bij wat wij in onze verkenningen aantreffen geven we 
(met name vanwege de leesbaarheid) in veel gevallen meteen een analytisch com-
mentaar: wat is de betekenis van wat we hier zien? 

Onze verkenning hebben we op twee manieren uitgevoerd. Enerzijds door statis-
tische gegevens te verzamelen en anderzijds door gesprekken te voeren met een 
dwarsdoorsnede van dit veld. Daarmee is de verkenning per definitie onvolledig, 
maar de verkenning levert ons wel voldoende houvast om conclusies te trekken en 
concrete aanbevelingen te doen. En dat doen we in het derde deel. 

FOTO’S 
Wij gingen dit onderzoek blanco in. Onze camera was nog leeg. En we mochten 
zes weken lang foto’s van Eindhoven maken – beelden van de werkelijkheid – om 
ze vervolgens samen te brengen in deze notitie. En dat was een mooi proces. Niet 
alleen omdat we met veel inspirerende mensen konden spreken en echte verhalen 
mochten optekenen, maar ook omdat de foto’s die we bij elkaar legden een heel bij-
zonder totaalbeeld gaven. Voor ons doemde het beeld op van een wonderbaarlijke 
stad: een jonge stad die nog amper zelf kan geloven dat zij nu echt in de finale staat. 
Een stad waar de betekenis van kunst en cultuur misschien nog niet door iedereen 
wordt gezien, maar waar die betekenis voor het welzijn en de welvaart van de stad 
en haar bewoners wel heel groot is – en bovendien alle kans heeft om nog flink te 
groeien. 
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DEEL I

WAT IS
BETEKENIS
EN WAT IS
EINDHOVEN
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1. BETEKENIS

1.1 WELZIJN EN WELVAART
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek gaat over het in beeld brengen van 
de betekenis van kunst en cultuur in Eindhoven. Of om het anders te formuleren: 
waarom besteedt de gemeentelijke overheid belastinggeld aan kunst en cultuur? 

Wanneer een overheid ergens geld aan besteedt, dan is daar meestal een goede re-
den voor. Nu ziet iedereen de reden voor goed onderwijs, goede wegen en een veili-
ge woonomgeving. Maar veel minder duidelijk is het gesteld met kunst en cultuur. 
Waarom zou een overheid daar geld aan besteden? 

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om de taak van de 
overheid goed voor ogen te houden. In een gezonde democratie is de overheid in al 
haar beleid en handelen gericht op één taak: het realiseren van welzijn en welvaart 
voor de mensen die zij representeert. Ingewikkelder is het niet: een overheid is er 
voor welzijn en welvaart – geluk en economische voorspoed – daar gaat om. Om 
niets anders. 

Alles wat een overheid doet, doet zij vanuit het streven 
naar welzijn en welvaart.

Het streven naar welzijn en welvaart leidt ertoe dat een overheid investeert in goed 
onderwijs, in goede wegen en in veiligheid. Maar net zo leidt het streven naar wel-
zijn en welvaart ertoe dat een overheid investeert in kunst en cultuur. Dat is lande-
lijk zo en dat is ook zo in Eindhoven.

Kunst en cultuur dragen bij aan welzijn en welvaart 
van de stad en haar bewoners. 

1.2 BETEKENISSEN
Om als (lokale) overheid te kunnen zien of en hoe kunst en cultuur bijdraagt aan 
het realiseren van welzijn en welvaart, moeten we de betekenis – de waarde – van 
kunst en cultuur benoemen. In eerdere visies in Eindhoven is daarvoor vaak de 
intrinsieke waarde van kunst tegenover de maatschappelijke, ruimtelijke en eco-
nomische waarde geplaatst. Dit tegenover elkaar stellen leidt echter vaak – en ook 
in Eindhoven – tot eindeloze discussies over waar het bij kunst en cultuur nu wer-
kelijk om gaat. Daarom komen wij met een model waarbij – vanuit het perspectief 
van de overheid – kunst en cultuur gezien wordt als een serie betekenissen die bij-
dragen aan welzijn en welvaart. 

Er vallen twee zaken op: 
1. er zijn heel veel verschillende betekenissen (waarden); 
2. het maakt in betekenis nogal uit wie (of wat) er naar de kunst- of cultuuruiting kijkt. 
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Zo is de betekenis van een muziekfestival voor iemand in het publiek misschien wel 
voornamelijk het emotioneel geraakt worden door muziek, maar op datzelfde mo-
ment, bij datzelfde concert, zit de betekenis voor een horecaondernemer vooral in 
het maken van meer omzet, of voor de citymarketeer in een sterkere positionering 
van de stad. Een ambtenaar op het stadhuis kijkt wellicht meer naar de betekenis 
voor de ontwikkeling van een stedelijk gebied. Kortom, de betekenissen van kunst 
en cultuur worden sterk ingevuld door het perspectief van degene die ernaar kijkt. 

De taak voor de overheid is het om in haar cultuurbeleid al deze perspectieven op 
de betekenis van kunst en cultuur te betrekken. Kunst en cultuur hebben namelijk 
nooit slechts één betekenis, en cultuurbeleid is daarmee per definitie altijd een to-
taalvisie (een integrale visie) op alle mogelijke betekenissen. 

Kunst en cultuur hebben nooit slechts één betekenis. 
Cultuurbeleid is daarmee per definitie altijd een ‘totaalvisie’ op 
alle mogelijke betekenissen.

Om de bijdrage van kunst en cultuur aan welzijn en welvaart helder in beeld te 
brengen, hebben wij een model opgesteld: een betekenissencirkel voor kunst en 
cultuur (zie afbeelding). Daarbij brengen we belangrijke betekenissen van kunst en 
cultuur in beeld (er zijn er nog oneindig meer, maar we beperken ons). We leggen 
de betekenissen enerzijds langs een verticale as van welzijn en welvaart en ander-
zijds langs een horizontale as die loopt van meer collectief naar meer individueel. 

 BETEKENISSENCIRKEL KUNST EN CULTUUR
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Als iets uit deze betekenissencirkel naar voren komt, is het dat er niet sprake is van 
één betekenis. Er zijn individuele betekenissen en er zijn meer collectieve beteke-
nissen. Er zijn materiële en meer immateriële betekenissen. 

In dit rapport kijken wij – net zoals de overheid dat zou moeten doen – naar de 
totale cirkel aan betekenissen. Soms zoomen we in op een bepaalde betekenis, 
bijvoorbeeld innovatiekracht, bestedingen of persoonlijke ontwikkeling. Dit in-
zoomen op één betekenis wil dan echter nooit zeggen dat de betreffende kunst of 
cultuur niet meer betekenissen in zich draagt. 

1.3 KWALITEIT 
Alle betekenissen uit de cirkel delen één belangrijk kenmerk: hun waarde wordt 
bepaald door de kwaliteit van kunst en cultuur. Of anders gezegd: 

De betekenissen nemen in waarde toe, 
wanneer de kwaliteit van kunst en cultuur toeneemt. 

En precies daarin ligt het belang van het begrip kwaliteit voor de overheid. De 
overheid streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van kunst en cultuur, niet om-
dat dat mooiere kunst oplevert, maar omdat de betekenis voor welzijn en welvaart 
er door toeneemt. Wanneer de kwaliteit toeneemt, stijgt de aantrekkingskracht van 
de stad, neemt de werkgelegenheid toe, verbetert het onderwijs, neemt de waarde 
van grond en huizen toe, maar tegelijkertijd neemt ook de persoonlijke inspiratie 
toe en de persoonlijke ontwikkeling krijgt ruimte voor groei. Kortom: een hogere 
kwaliteit van kunst en cultuur levert een grotere betekenis op voor de stad en haar 
inwoners. 

Een hogere kwaliteit van kunst en cultuur 
levert een grotere betekenis op voor de stad en haar inwoners.

Het is belangrijk om hierbij wel het begrip kwaliteit te definiëren. Kwaliteit is na-
melijk geen absoluut gegeven en bovendien bestaat ook kwaliteit uit een hele serie 
facetten. Allereerst is er de kwaliteit van de kunst of cultuur zelf: het vakmanschap, 
de zeggingskracht en de originaliteit. Maar er is ook kwaliteit in bijvoorbeeld com-
municatie en de wijze van presenteren. 

Omdat het begrip kwaliteit zich zo moeilijk in absolute termen laat vastleggen, de-
finiëren wij het kwaliteitsbegrip voor kunst en cultuur als volgt: 

Kwaliteit is dat wat een voor het betreffende kunst- of cultuur-
product relevante en ter zake deskundige groep mensen onder 
kwaliteit verstaat. 

Hardrockliefhebbers en hardrockkenners zullen hun hardrockmuziek anders (en 
meer deskundig) beoordelen dan liefhebbers en kenners van klassieke kamermu-
ziek. De kwaliteit van hedendaagse beeldende kunst kan beter worden beoordeeld 
door een groep kunstacademie-docenten dan door een groep van apothekers. 
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KWALITEITSOORDEEL 
Kwaliteit is daarom dus ook niet iets wat de overheid op eigen houtje kan beoorde-
len. De overheid zal voor het kwaliteitsoordeel altijd te rade moeten gaan bij een 
voor het type kunstproduct relevante en ter zake kundige groep mensen. Op basis 
van het inzicht van deze groepen deskundigen kan de overheid zich een meer gewo-
gen oordeel vormen over de kwaliteit, en vervolgens op basis hiervan haar beleids-
instrumenten inzetten. 

Op dit moment wordt er binnen de beoordelingssystematiek in Eindhoven geen 
gebruik gemaakt van externe groepen deskundigen. Ambtenaren en de politiek 
vormen zich zelf een beeld van de kwaliteit. In het hoofdstuk over de rol van de 
Eindhovense overheid gaan we nader in op de consequenties daarvan. In het derde 
deel van dit rapport geven we ook concrete adviezen over hoe hier in de toekomst 
mee om te gaan. 
 
Wij, als onderzoekers, kunnen (en willen) binnen dit beperkte onderzoek geen 
oordeel geven over de kwaliteit van specifieke kunst en cultuur in Eindhoven. Dat 
was overigens ook niet de opdracht. Wij zijn van mening, en wij zeker niet alleen, 
dat voor een dergelijke kwaliteitsanalyse een onafhankelijke groep van experts 
een gedegen en complete visitatie moet uitvoeren en vervolgens de overheid moet 
adviseren. 

1.4 ECONOMISCHE BETEKENIS
De economische betekenis van het totale aanbod van kunst en cultuur in een stad is 
nog altijd lastig te berekenen. En als deze al wordt berekend dan ontstaan er vrijwel 
altijd discussies rondom de geldigheid van de uitkomsten. 

Er zijn de laatste jaren voor verschillende steden studies verricht naar de economi-
sche betekenis van kunst en cultuur voor de stad. Econoom en historicus Gerard 
Marlet heeft dat voor verschillende steden gedaan – de resultaten zijn onder meer 
te vinden in zijn proefschrift De aantrekkelijke stad. Voor zover wij weten zijn der-
gelijke complexe cijfermatige analyses nog niet voor Eindhoven uitgevoerd.

Kijkend naar studies voor andere steden achten wij de conclusie zeer aannemelijk 
dat ook in Eindhoven het kunst- en cultuuraanbod de stad veel meer oplevert dan 
het aan subsidie (en aan belastinggeld) kost. 
 

Het is aannemelijk dat het kunst- en cultuuraanbod van 
Eindhoven de stad veel meer oplevert dan het aan subsidie 
(en aan belastinggeld) kost. 

CULTUUR EN CITYMARKETING 
Sommige onderdelen van het culturele aanbod hebben een sterke (inter)nationale 
uitstraling. Dit geldt in Eindhoven bijvoorbeeld voor STRP, GLOW en de Dutch 
Design Week (DDW), maar ook voor het Muziekgebouw en het Van Abbemuseum. 
Ook kleinere, door de overheid ondersteunde initiatieven als MU en Area 51 heb-
ben in hun domein en op hun schaal zo’n (inter)nationale uitstraling. Deze instel-
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lingen vervullen dan ook een belangrijke rol bij het (inter)nationaal positioneren 
van de stad, de citymarketing. En met deze positionerende rol hebben kunst en 
cultuur een belangrijke economische betekenis voor de stad. 

Naast deze grotere uithangborden bestaat er echter ook (en steeds meer) een 
fijnmazig netwerk aan kleinere, spannende initiatieven, die, in hun samenhang, 
de stad eveneens een internationaal aantrekkelijk profiel geven. Dit zijn lang niet 
allemaal initiatieven die door de overheid worden ondersteund. Veel van deze ini-
tiatieven vliegen onder de radar van de overheid door. Ze komen niet uitgetekend 
in beeld, maar bereiken wel hun eigen subculturen in heel Nederland en soms ook 
daarbuiten. 

VESTIGINGSFACTOREN
Gerard Marlet heeft laten zien hoe een goed vestigingsklimaat steeds belangrijker 
wordt in de onderlinge concurrentie tussen steden, en hoe cultuur steeds meer een 
bepalende voorwaarde wordt voor een goed vestigingsklimaat. 

Een goed cultureel aanbod en een dynamisch cultureel klimaat samen trekken jon-
ge hoogopgeleiden en daarmee bedrijven aan. Bovendien is cultuur een van de wei-
nige terreinen waarop een stad zelf direct kan investeren in het vestigingsklimaat. 
Hoewel er geen gericht onderzoek naar is gedaan, verwachten wij dat dit zeker ook 
voor Eindhoven geldt.

Eindhoven is in belangrijke mate ontstaan op basis van een klassieke industrialisa-
tie. En daarbij woonde je waar je werkte, dichtbij de fabriek of het lab. Maar dat is 
tegenwoordig niet meer zo. Andere factoren bepalen waar je gaat wonen. De kosten 
(van wonen en reizen) bijvoorbeeld, maar steeds meer ook bepalen de kwaliteit van 
de woonomgeving – de veiligheid, sfeer en stedelijke voorzieningen van een stad – 
of je ergens wil gaan wonen. Kunst en cultuur zijn hierin cruciaal. 

Het aanbod van kunst en cultuur bepaalt in hoge mate of 
mensen ergens graag willen wonen. Daarmee zijn kunst en 
cultuur ook van invloed op bijvoorbeeld de huizenprijzen. 

Er bestaat – ook in Eindhoven – een directe relatie tussen het culturele aanbod, het 
aantal creatieve hoogopgeleide mensen en het succes van een stad. Marlet betoogt 
dat steden met een goed cultureel aanbod hoogopgeleide mensen aantrekken. Dat 
is goed voor de lokale economie en de vestiging van bedrijven. Bovendien biedt 
het kansen voor de lagere inkomensgroepen, want culturele voorzieningen trekken 
dienstverlening aan, zoals horeca, en dat bevordert de werkgelegenheid. De aanwe-
zigheid van kunst en cultuur vertaalt zich tenslotte in de waarde van het vastgoed 
en de grond in de buurt daarvan.
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2. KARAKTERISTIEKEN VAN EEN STAD

In dit onderzoek willen we kunst en cultuur nadrukkelijk ook in verband bren-
gen met de bijzondere karakteristieken van de stad en met de grote sprong die 
Eindhoven gemaakt heeft en nog aan het maken is. Daarom schetsen we hier een 
aantal van die karakteristieken. 

2.1 WAT IS EINDHOVEN?
De gemeente Eindhoven heeft 221.101 inwoners (1 november 2013, CBS). Maar 
het verzorgingsgebied van Eindhoven is veel groter. De stadsregio Eindhoven, die 
naast Eindhoven bestaat uit 20 omliggende gemeenten, telt ongeveer 733.000 in-
woners. Uit onderzoek (Marlet e.a.: 2012) blijkt dat het verzorgingsgebied voor de 
Eindhovense podiumkunsten min of meer samenvalt met dit gebied – dus dat deze 
733.000 mensen voor hun theater- of concertbezoek grotendeels gebruik maken 
van het Eindhovense aanbod. De regionale betekenis van het Eindhovense cultuur-
aanbod is groot. De regionale betekenis van Eindhoven vertaalt zich in de positie 
van Eindhoven in de G9 – de door het rijk benoemde culturele kernpunten.

 KERNPUNTEN OCW
De G9 bestaat uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Enschede en 
Arnhem. Dit zijn steden die door het ministerie van OCW 
worden gezien als ‘kernpunten’ voor kunst en cultuur. De 
meeste landelijk gesubsidieerde Basisinfrastructuur instel-
lingen (BIS) zijn in deze steden gevestigd. De steden hebben 
allen één of meer kunstvakopleidingen.

Eindhoven groeit, al jaren, en de verwachting is dat die groei de komende jaren zal 
doorzetten. Geschat wordt dat de stad in 2020 de 230.000 inwoners gepasseerd is. 
De groei komt voor een deel doordat er in Eindhoven meer kinderen geboren wor-
den dan dat er mensen overlijden, maar de stad heeft ook een positief migratiesal-
do. Jaarlijks verhuizen er ongeveer 14.000 mensen naar Eindhoven, maar trekken 
er ook zo’n 13.000 weg.

Een voor Eindhoven steeds belangrijker wordend gegeven is dat Eindhoven ook een 
stad van expats is. Veel buitenlanders komen naar Eindhoven om hier in de high-
tech- of in de kennisindustrie te werken. Op dit moment heeft Eindhoven 13.000 
expats (schatting van het Holland Expat Center South, 2014) en dat aantal zal de 
komende jaren sterk groeien, zo is de algemene verwachting. 
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In leeftijdsopbouw wijkt Eindhoven niet sterk af van de rest van Nederland. Alleen 
de leeftijdsgroep van 20-40 jaar is relatief wat groter in Eindhoven. 

EINDHOVEN ALS KWEEKVIJVER
Deze cijfers – en ook verschillende gesprekspartners noemden dit – ondersteunen 
het beeld van Eindhoven als stad waar je tot groei en bloei komt, maar vanwaar je 
op een gegeven moment ook uitvliegt. 

Eindhoven heeft een sterke aantrekkingskracht op getalenteerde mensen – of dat 
nu wetenschappers, technologen, designers of kunstenaars zijn. Zij komen naar 
Eindhoven en beginnen er hun carrière vanwege de goede faciliteiten – de broed-
plaatsen en vele werkruimten in de stad, het culturele klimaat, de aanwezigheid van 
de High Tech Campus en de vele bedrijven. Ze blijven een tijdlang actief en op een 
gegeven moment vertrekken ze weer, naar een andere stad, een multinational of een 
gerenommeerde universiteit. Eindhoven is dan ook een kweekvijver voor talent.

Je zou dat als probleem kunnen opvatten: het geld dat Eindhoven in talent inves-
teert wordt elders terugverdiend. Echter, steeds meer raken mensen zich ervan be-
wust dat het zijn van kweekvijver ook een sterke karakteristiek is van het DNA van 
Eindhoven. Hierin onderscheidt de stad zich juist. Eindhoven geeft talent de ruimte 
en support om tot bloei te komen. En omdat zij dat doet, is de stad zo aantrekkelijk.

Wij beschouwen het zijn van kweekvijver als sterke kwaliteit en 
waardevolle bouwsteen van het DNA van Eindhoven. 

Bovendien creëren al die talenten die uitzwermen over de wereld een waar corps 
van ambassadeurs voor Eindhoven. Uit onze gesprekken rijst het beeld op dat ook 
steeds meer kinderen van Eindhoven na hun eerste omzwervingen weer naar het 
nest terugkeren en hier hun creatieve onderneming vestigen. We hebben hier ech-
ter geen harde cijfers over kunnen vinden.

2.2 HET WONDER VAN EINDHOVEN
Het behoeft weinig toelichting: in Eindhoven heeft zich de afgelopen jaren een 
wonder voltrokken. Dat werd onlangs weer bewezen, toen Eindhoven door het 
gerenommeerde kenniscentrum fDi Intelligence na Londen en Helsinki werd uitge-
roepen tot de beste stad om in te investeren. De tweejaarlijkse fDi-index rangschikt 
steden en regio’s die de beste vooruitzichten hebben voor buitenlandse investerin-
gen, economische ontwikkeling en een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben waar 
bedrijven zich willen vestigen. Het is de eerste keer dat een Nederlandse stad zo 
hoog scoort in de index. 

In 2011 werd Eindhoven door de Amerikaanse denktank Intelligence Community 
Forum ook al uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. En in 2009 stond 
Eindhoven samen met Helsinki op de shortlist om World Design Capital 2012 
te worden. De eer ging uiteindelijk naar Helsinki, maar de kandidatuur legde 
Eindhoven geen windeieren. Eindhoven werd in korte tijd nationaal en internatio-
naal op de kaart gezet als designstad. 
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Ook nationaal wordt de nieuwe reputatie van Eindhoven erkend. Eindhoven is 
hoofdrolspeler in Brainport en beschikt met de High Tech Campus Eindhoven over 
een knooppunt van op technologie gerichte kennisinstellingen en bedrijven van 
wereldformaat. Van het totale Nederlandse budget voor ontwikkeling en onderzoek 
gaat een derde naar Eindhoven en omgeving. De Brainportregio is goed voor een 
kwart van de export en de helft van alle patenten die jaarlijks worden geregistreerd.

Het is opmerkelijk dat in de visie Brainport 2020 niets staat 
over kunst en cultuur. 

Kortom, na de dip van de jaren 80 en het vertrek van het Philips hoofdkantoor in 
de jaren 90 heeft Eindhoven zich met succes opnieuw op de kaart gezet. Naar eigen 
zeggen door te doen wat men altijd al deed – zich te vernieuwen en in te spelen op 
de veranderingen in de wereld om zich heen. Meer dan welke andere stad of regio 
in Nederland is Eindhoven erin geslaagd om handel, industrie en wetenschap met 
elkaar te verweven en overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen als triple helix 
vruchtbaar te laten samenwerken. Deze samenwerking, passie voor innovatie, tech-
nologische kennis en creativiteit maken Eindhoven tot de stad die het is (Staat van 
de stad 2020).

RUIMTE ALS KAPITAAL
Eindhoven stond lange tijd gelijk aan Philips. De grondlegger van het huidige 
Eindhoven drukte ook een stempel op de fysieke inrichting van de stad. Met name 
door Philips beschikt Eindhoven over een grote hoeveelheid voormalige industrie-
terreinen en industriële gebouwen – op relatief centrale plekken in de stad. Sinds 
2006 is Eindhoven begonnen deze terreinen te herbestemmen en er met name cre-
atieve bedrijven en kunstenaars te vestigen. Hoewel we daar in dit onderzoek nog 
over zullen spreken kunnen we nu reeds het volgende stellen: 

Het enorme reservoir aan bereikbare en betaalbare werk- 
en presentatieruimtes, maakt Eindhoven nog jaren tot dé plek 
om je creatieve carrière te beginnen. Daarmee heeft Eindhoven 
een enorm kapitaal in huis.

2.3 HET SPANNENDSTE MEISJE VAN DE KLAS
Hoewel veel mensen van de stad houden, is Eindhoven in fysieke termen voor de 
meeste mensen geen beauty. Eindhoven moet het niet van zijn historische binnen-
stad hebben, noch van aantrekkelijke moderne architectuur. Eindhoven moet het 
hebben van de inhoud, van datgene wat er in de stad gebeurt. Of zoals een van de 
respondenten het verwoordde: Eindhoven is niet het mooiste, maar wel het span-
nendste meisje van de klas. Eindhoven is hip & happening. En niet alleen in de 
stad (we zullen daar zo nader op ingaan) maar ook in de beeldvorming. In Utrecht 
is zelfs een design/meubelwinkel die zich Eindhoven noemt. 

Het niet zijn van het mooiste meisje van de klas, zien we ook terug in de statistie-
ken. Bijvoorbeeld in de waardering voor de woonomgeving en in het aantal rijksmo-
numenten. In vergelijking met andere steden heeft Eindhoven er bijzonder weinig. 
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Op de ranglijst van het aantal rijksmonumenten per 100.000 inwoners (2011) 
bekleedt Eindhoven een 44e plaats (toch nog altijd goed voor 152 rijksmonumen-
ten). Het culturele erfgoed dat Eindhoven heeft, bestaat grotendeels uit twintig-
ste-eeuwse gebouwen en vooral uit het industriële erfgoed. Niet verwonderlijk dat 
Eindhoven juist in deze gebouwen nieuwe initiatieven tot bloei laat komen. 

TWEE WERELDEN
Het innovatie DNA van Eindhoven is natuurlijk van invloed op de kunst en cultuur 
in de stad. De mix van ruimte, (deels leegstaand) industrieel erfgoed, het moderne 
centrum en de meer underground scene in de spoorzones dragen de mogelijkheden 
van een Nederlands Berlijn in zich. Een nieuw publiek van nerds, kunstenaars en 
vormgevers, studenten en expats creëert een nieuwe vraag. 

Maar Eindhoven kent ook een andere, meer traditionele culturele wereld. De we-
reld van een bloeiend verenigingsleven, gevormd door organisaties met een soms al 
decennialange geschiedenis. Een wereld waarin mensen niet hip willen zijn en niets 
hebben met design, ze willen gewoon van hun kunst en cultuur genieten. 

Het huidige culturele klimaat van Eindhoven wordt 
gekenmerkt door een grote dynamiek – en door een 
combinatie van twee culturele werelden.

De spanning tussen traditie en vernieuwing stelt eisen aan het cultuurbeleid. 
Enerzijds moet het beleid zorgdragen voor de waarde van het bestaande, anderzijds 
moet het ruimte bieden aan en gebruik maken van de nieuwe creatieve energie die 
zich van de stad meester heeft gemaakt. We zullen zien dat deze twee opgaven in 
verschillende omstandigheden naar voren komen. 

2.4 WAT WIL EINDHOVEN
Willen we in dit onderzoek iets kunnen zeggen over de betekenis van kunst en cultuur 
voor Eindhoven, dan moeten we weten wat Eindhoven wil. Wat zijn de ambities? 
Vervolgens kunnen we zien of de kunst en cultuur in lijn ligt met die ambities. 

Om te zien wat Eindhoven wil, kijken we naar twee bronnen die het ons dicteren: 
Staat van de Stad en de citymarketingorganisatie EHV365.

In Staat van de Stad 2020 worden de ambities van Eindhoven als volgt omschreven: 

“De ambitie van Brainport Eindhoven is excelleren als Europese toptechnologie 
(kennis-)regio, waarin innovatie de motor is voor duurzame economische en maat-
schappelijke ontwikkeling. We moeten hierbij een schaalsprong maken in kwaliteit. 
Als toptechnologische regio staan we (anno 2020) Europees weer in de top drie, en 
mondiaal in de top tien. Om onze internationale positie op het gebied van toptech-
nologie, kennis en design te behouden en te versterken, moeten we blijven investe-
ren. Niet alleen in kennisontwikkeling en innovatie, maar ook in de kwaliteit van de 
stad zoals woonklimaat, voorzieningen, bereikbaarheid en bedrijventerreinen. We 
willen daarnaast een ontspannen en gemoedelijke stad/regio blijven waar het pret-
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tig wonen, werken, studeren en leven is met respect voor onze (cultuur)historie. We 
zijn en blijven een stad met aandacht voor begeleiding en ondersteuning van mensen 
die minder kansen hebben of zelfstandig kunnen benutten.”

Citymarketingorganisatie EHV365 formuleert de ambities voor Eindhoven als volgt: 

“In 2020 wil Eindhoven een vaste plek bemachtigen in de 
top 10 van de meest innovatieve regio’s van de wereld en de 
top 3 van Europa.” 

De inspanningen op het gebied van citymarketing zijn erop gericht bij te dragen 
aan het realiseren van deze ambitie. Hetzelfde geldt voor kunst en cultuur: ook 
kunst en cultuur hebben betekenis in het realiseren van deze ambitie. 

TDK
Met haar recente herpositionering heeft Eindhoven een heldere lijn gekozen. 
Hierbij zet Eindhoven in op wat zij beschouwt als het DNA en de kernkwaliteiten 
van de stad: Techniek, Design en Kennis. Deze TDK staat, zoals het ons is uitge-
legd, in de etalage. Dat betekent niet dat in de winkel niet veel meer te vinden is. 
Het TDK dat in de etalage staat is ook geen ijzeren wet (wij verkopen alleen TDK 
en anders niets). Het helpt echter wel om het DNA van Eindhoven helder over het 
voetlicht te brengen. 

Zoals wij nog zullen zien, sluit veel van het kunst- en cultuuraanbod in Eindhoven 
heel goed aan bij de TDK-positionering. En daarmee is dat aanbod ook van grote 
betekenis voor de positionering van de stad. In veel gevallen is de samenwerking 
tussen cultuur en citymarketing iets waar beiden meerwaarde door krijgen. 

Kunst en cultuur zijn geen citymarketing in zichzelf. Ze hebben 
betekenis voor de citymarketing. 

Maar hoe groot de betekenis voor citymarketing ook kan zijn, kunst en cultuur zijn 
geen citymarketing. Kunst en cultuur vertegenwoordigen altijd een veel grotere 
waaier aan betekenissen, zoals we in het hoofdstuk over betekenis hebben gezien. 
We komen daar nog uitgebreid over te spreken.

2.5 MENTALITEIT 
In het DNA van Eindhoven zit een bijzondere mentaliteit. Het is een combinatie 
van vooruitgangsoptimisme en innovatief vermogen, gekoppeld aan een aangebo-
ren besef dat samenwerking noodzaak is. De mentaliteit heeft ook een aspect van 
dat lossen we hier samen op, hier in Eindhoven. Samen betekent in dit geval met 
onze stadsgenoten, onze soortgenoten – en niet met mensen van buiten. 

We zouden deze bijzondere mentaliteit hier niet noemen, wanneer we (met name 
tijdens onze gesprekken) niet hadden gemerkt dat deze mentaliteit van het zelf wil-
len doen in verschillende situaties terugkomt en dan zowel positieve als negatieve 
consequenties heeft. 
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In het algemeen (en dus uitzonderingen daargelaten) lijken de Eindhovense spelers 
in de culturele sector zeer bereid tot samenwerking met hun lokale collega-instel-
lingen, om bijvoorbeeld kostenefficiënter te kunnen werken of om gezamenlijk pro-
ducties op te pakken. 

We hebben ook gezien hoe instellingen hun eigen verantwoordelijkheid heel letter-
lijk nemen en ook zélf met hun eigen middelen hun (eventuele) problemen probe-
ren op te lossen. Er zijn in Eindhoven instellingen die al jaren met een zeer beperkt 
budget werken, waarbij men het hoofd net boven water houdt door steeds meer 
vrijwilligers aan te trekken. En dat terwijl er heel waarschijnlijk buiten Eindhoven 
middelen (beschikbaar) zijn voor het soort projecten dat zij ondernemen.

Spelers binnen de culturele sector van Eindhoven lijken nogal 
eens te aarzelen om subsidies of fondsen aan te vragen buiten 
de eigen leefwereld. 

Er lijkt een soort (onnodig remmend) ontzag voor de grote cultuurfondsen te be-
staan. Eindhoven scoort bijvoorbeeld als laagste van de Brabantse steden bij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds in ’s-Hertogenbosch. 

Ook in haar beleidsvorming – en het denken daarover – opereert Eindhoven relatief 
autonoom. Waar veel gemeenten de terminologie en uitgangspunten van OC&W en 
de Raad van Cultuur als uitgangspunt nemen, hanteert Eindhoven deels een eigen 
systeem en een eigen terminologie. De stad is daar uiteraard vrij in, maar het maakt 
het in onze ogen wel moeilijker om bruggen te slaan naar de rest van de wereld. 
 

Door de gedrevenheid in Eindhoven om autonoom te zijn 
en zaken lokaal en met elkaar op te lossen, worden binnen de 
culturele sector soms externe financieringskansen gemist. 
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DEEL II

OBSERVATIES
EN
BEVINDINGEN 
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3. KUNST EN CULTUUR IN EINDHOVEN

In dit hoofdstuk verkennen we het kunst- en cultuuraanbod van Eindhoven. Dat 
aanbod wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd of gepresenteerd door organisa-
ties die gesubsidieerd worden door de gemeente. Maar er is uiteraard ook een groot 
deel van het aanbod dat het zonder subsidie kan of moet stellen. We verkennen bei-
de sectoren. Het doel daarbij is om een algemeen beeld te schetsen en niet om een 
detailfoto te maken. Wij zullen dan ook niet alle instellingen behandelen, noch gaan 
we in op te veel details. Waar getallen en tabellen kunnen ondersteunen, publiceren 
wij deze grotendeels in de bijlage.

3.1 OMVANG GESUBSIDIEERDE CULTUURSECTOR
Op dit moment kent Eindhoven 40 door de gemeente gesubsidieerde kunst- en 
cultuurinstellingen. Een lijst van deze instellingen is opgenomen in de bijlage. 
Uiteraard bestaat het culturele veld ook voor een groot deel uit organisaties of ac-
tiviteiten die geen subsidie van de gemeente ontvangen. De exacte omvang van het 
aantal instellingen in Eindhoven dat geen subsidie ontvangt is niet bekend. In 2009 
heeft de gemeente deze instellingen in kaart gebracht in haar cultuurscan (http://
www.edhv.nl/client/cultuurscan/applicatie.html), en toen bedroeg het aantal 86. 

Op basis van input van de afdeling Kunst en Cultuur over 2013 en met behulp van 
de door de gemeente in 2009 gemaakte cultuurscan, hebben we een overzicht sa-
mengesteld van het Eindhovense cultuuraanbod. We laten daarbij zowel de gesub-
sidieerde instellingen als de niet gesubsidieerde instellingen in beeld komen. Voor 
het overzicht en de leesbaarheid hebben wij deze gegevens separaat in de bijlage 
gepresenteerd. 

3.2 BASISFUNCTIES
Of we het nu leuk vinden of niet, in heel veel opzichten is Eindhoven niet uniek. De 
stad lijkt wat betreft de basis van de culturele infrastructuur sterk op andere ste-
den. En dat is niet verwonderlijk, want elke stad van enige omvang heeft namelijk 
een min of meer dezelfde (om het oneerbiedig te zeggen) basis-set aan culturele 
functies. Of het nu Groningen is of Arnhem of Maastricht, allemaal beschikken ze 
over deze basis-set. En ook Eindhoven heeft zo’n basis van culturele functies. 

Steden zijn al eeuwen (zolang er steden zijn) bereid om deze basisfuncties met 
gemeenschapsgeld te financieren. En dat is niet voor niets. De basis aan culturele 
infrastructuur genereert – mits deze goed wordt ingevuld – namelijk belangrijke 
betekenissen voor de stad en zijn bewoners (zie hoofdstuk Betekenis). In de ba-
sisvoorzieningen komen mensen samen, hier raken zij geïnspireerd, hier kunnen 
zij troost vinden, hier kunnen zij zelf kunst maken of een boek lenen en misschien 
doen zij er wel goede zaken. 
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De culturele basisfuncties zijn al eeuwen essentiële 
bouwstenen van de stedelijke samenleving. Geen stad in 
de wereld kan zonder. 

De basis genereert ook een grote economische spin-off. De laatste jaren zijn voor 
verschillende steden berekeningen gemaakt over de economische betekenis van het 
kunst en cultuuraanbod, bijvoorbeeld door de Atlas voor Gemeenten. En hoewel 
die berekeningen vaak ook weer voor discussie vatbaar zijn, geven de uitkomsten 
toch in grote lijnen aan dat het hebben van een stevige basis aan kunst en cultuur 
voor een stad en zijn bewoners van grote economische betekenis is. 

We zien dan ook dat elke stad van enige omvang wil beschikken over een groot 
theater, een poppodium, een podium voor klassieke muziek, een bibliotheek, een 
museum, een organisatie voor het historisch erfgoed en een organisatie voor cul-
tuureducatie. Afhankelijk van omvang, het verzorgingsgebied en de aantrekkings-
kracht van de stad zitten in deze basis-set nog meer min of meer vaste elementen, 
bijvoorbeeld een filmhuis en een speciaal museum of kunsthal. Ook organisaties 
van cultuurmakers kunnen onderdeel uitmaken van deze vaste basis-set: een or-
kest, een theatergroep, een dansgezelschap. Tenslotte kunnen festivals en bijzonde-
re culturele evenementen onderdeel van de basis vormen. 

3.3 DE BASIS IN EINDHOVEN
Wanneer we kijken naar de culturele basisfuncties in Eindhoven, dan zien we dat de 
stad voor alle sectoren een redelijk solide infrastructuur heeft staan. Eindhoven be-
schikt over een aantal traditionele instellingen dat zich kan meten met de nationale 
en soms zelfs met de internationale top. Bijvoorbeeld het Parktheater, dat de laatste 
jaren meerdere prijzen won voor zijn vernieuwende activiteiten. Het inhoudelijke 
werk van het Van Abbemuseum wordt internationaal gelauwerd en ook program-
ma’s geproduceerd vanuit het Muziekgebouw bevinden zich op een internationaal 
niveau. Ook kleinere instellingen als bijvoorbeeld MU draaien op dit niveau mee. 

Het Muziekgebouw, het Van Abbemuseum en MU zoeken naar een bovenregionale 
betekenis voor hun instellingen. Het komt in hun programmering tot uitdruk-
king. Het Muziekgebouw bouwt aan het uitbreiden van haar internationale pro-
grammering, het Cross-Linx programma wordt gecoproduceerd met Amsterdam, 
Rotterdam en Groningen. Het Van Abbemuseum is onderdeel van een hecht 
‘L’Internationale-netwerk’ van Europese musea, samen met Ljubljana, Madrid, 
Istanbul, Barcelona en Antwerpen.

 THEATER BIEB POP 
CULTUUR

 
MUZIEK

 MUSEUM
    

EDUCATIE PODIUM
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Het is ons opgevallen dat met name deze instellingen in de afgelopen tijd vanuit 
verschillende kanten onder vuur zijn genomen omdat ze elitair zouden zijn en te 
weinig breed publiek trekken. Elitair zijn wordt in onze ogen echter verward met 
excellent zijn binnen een bepaalde niche. Wij denken dat juist voor Eindhoven ex-
cellentie binnen niches van grote betekenis is.

Over het niet bereiken van een breed publiek bestaan in Eindhoven kennelijk 
enige mythes. Bijvoorbeeld over het Muziekgebouw. Wij constateren dat het 
Muziekgebouw met meer dan 100 niet klassieke concerten per jaar (van Ilse de 
Lange tot wereldmuziek), met 40 gratis kinderconcerten en 40 gratis jazzconcerten, 
voor een muziekgebouw juist een bijzonder breed publiek weet te bereiken. 

De Effenaar vervult de basisfunctie van het centrale poppodium van de stad. En 
ook die is van grote betekenis voor Eindhoven. Tegelijk zien we dat het brede spec-
trum van de popmuziek in Eindhoven ook steeds meer andere, onofficiële locaties 
opzoekt. Wij realiseren ons dat dit deels onderdeel is van landelijke en zelfs inter-
nationale trends, maar constateren tegelijkertijd dat ook het niveau van de huur-
prijs hierin een zeer bepalende factor is. 

 

 BASIS INFRASTRUCTUUR VAN OCW
In Eindhoven zijn slechts twee instellingen die worden ge-
financierd vanuit de structurele rijksmiddelen uit de Basis 
Infrastructuur (BIS) van het Ministerie van OCW. 

 MU
MU Art Foundation (MU) is een ‘presentatie-instelling’. MU 
richt zich op hedendaagse beeldende kunst, maar dan in 
een hele brede betekenis. Kunstenaars en andere creatieven 
realiseren binnen MU projecten die vernieuwend, disci-
plineoverstijgend en onderzoekend zijn. De projecten zijn 
verbonden aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. 
MU is recent verhuisd. In de MU tentoonstellingsruimte op 
Strijp S worden de werken en installaties gepresenteerd. 

MU heeft een belangrijke functie in het verbinden van ver-
schillende werelden: nationaal en internationaal, autono-
me en toegepaste kunsten, jonge makers en jong publiek. 
Met die verbindende rol heeft MU ook zijn betekenis voor 
Eindhoven. MU haalt de hele wereld naar Eindhoven. MU 
verbindt (ook jonge generaties) met de internationale we-
reld van de beeldende kunst. 

MU is in de huidige Basisinfrastuctuur van het Rijk aan-
gemerkt als één van de grote presentatie instellingen 
beeldende kunst. MU ontvangt jaarlijks als BIS instelling 
€ 500.000 van het Ministerie van OCW .
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 PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND
Eindhoven is de gedeelde thuisbasis van de Philharmonie 
Zuidnederland (de andere thuisbasis is Maastricht). 
Het grote orkest heeft als opdracht het hele Zuiden van 
Nederland te bedienen, Limburg, Brabant en Zeeland. Het 
is dan ook het enige, rijksgesubsidieerde orkest in deze gro-
te regio. Het orkest ontvangt jaarlijks 7 miljoen euro aan 
rijksmiddelen.

Philharmonie Zuidnederland heeft stevige ambities (en 
taakstellingen) wat betreft bereik en doelgroepsamenstel-
ling. Van onderwijs tot aan verzorgingstehuis. Van gym-
zaal tot concertzaal.

We zien dat het orkest – gezien zijn grote opdracht – een 
hele wijdverspreide betekenis heeft. Die betekenis ligt ook in 
de provincie, in Limburg, Brabant en Zeeland. Het orkest 
stimuleert de muziekcultuur in deze provincies. Het vormt 
de top van een grote piramide waarin muzikale talenten 
kunnen opklimmen. Eindhoven huisvest de top van deze 
piramide – de Philharmonie Zuidnederland zetelt in het 
Muziekgebouw. 

Wij zien het als vanzelfsprekend dat Eindhoven als sterkste 
stad van Zuid-Nederland ook in de verdere toekomst de 
thuisbasis blijft van het sterkste orkest van Zuid-Nederland. 

RELATIE BETEKENIS EN KWALITEIT
De betekenissen van de lokale basisinstellingen voor de stad zijn groot. Essentieel 
zelfs. We zien hier de positieve relatie tussen kwaliteit en betekenis goed in de prak-
tijk. Juist door de kwaliteit die zij bieden, zijn de instellingen op het individuele én 
collectieve niveau van onderscheidende betekenis. Mensen beleven hier intense 
momenten, zien de meest inspirerende kunst en horen hun mooiste muziek. 

Maar ook ten aanzien van welzijn en welvaart in de meer collectieve betekenissen 
zijn de instellingen juist door hun kwaliteit van groot belang. We moeten ons ech-
ter realiseren dat niet alle betekenissen voor de verschillende instellingen gelijk 
zijn – of hoeven te zijn. Zo is het Van Abbemuseum eerder een instelling die de 
internationale positionering van Eindhoven ondersteunt dan het Parktheater. Het 
Parktheater is daarentegen weer veel toegankelijker voor Eindhovenaren zelf. 
Het Muziekgebouw heeft onder andere een belangrijke betekenis in het licht van 
het (internationale) bedrijfsleven. 

Door de kwaliteit die de culturele instellingen bieden, 
nemen hun betekenissen voor Eindhoven in waarde toe. 
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3.4 STEDELIJK DNA
Ondanks het feit dat Eindhoven min of meer eenzelfde set aan culturele basisfunc-
ties heeft als Groningen en Maastricht, lijkt Eindhoven in cultureel opzicht maar 
weinig op deze steden. En dat komt, naast de fysieke verschillen, door de culturele 
eigenheid van de stad: het stedelijk DNA. Binnen elke stad zoekt dit DNA een plek. 
Deels binnen de basisfuncties, maar veel vaker juist daarbuiten. 

We zagen het eerder al: als er één stad is waar dat DNA duidelijk is, dan is het 
Eindhoven wel. In Eindhoven staat het stedelijk DNA gelijk aan uitvinden, experi-
menteren, hightech. Eindhoven is de stad van Technologie, Design en Kennis. De 
Brainport als permanente kraamkamer van nieuwe ideeën. 

In Eindhoven staat het stedelijk DNA gelijk aan uitvinden, 
experimenteren, hightech. Dat DNA zit onherroepelijk ook in 
kunst en cultuur. 

Kunst en cultuur in Eindhoven vormen niet alleen een reflectie van dit stedelijk 
DNA, nee, kunst en cultuur helpen het stedelijk DNA van Eindhoven om zichzelf 
steeds weer in nieuwe gedaantes voort te planten. En daarmee hebben kunst en 
cultuur juist in Eindhoven een essentiële betekenis. Zij voeden dag in dag uit de 
innovatie waar het Wonder van Eindhoven op drijft.

Zonder de permanente aanwas van prikkelende nieuwe kunst en cultuur valt 
Eindhoven in slaap en wordt het een vergeten stad onder de rook van Amsterdam. 
Zonder een permanente stroom van nieuwe inspiratie is Eindhoven niet aantrekke-
lijk en niet spannend voor nieuwe generaties brains. 

Zonder grensverleggers 
verlegt Eindhoven geen grenzen. 

Daarom moet zeker Eindhoven naast zijn waardevolle culturele basis voldoende 
aandacht en middelen besteden aan permanente vernieuwing. Niet omdat nieuw 
altijd beter is, maar omdat in het nieuwe de toekomst besloten ligt. Ook de toe-
komst van Eindhoven en zijn inwoners. 

NIEUWKOMERS
Het Van Abbemuseum bestaat 78 jaar en is daarmee de oudste, nog actieve kunst-
instelling in Eindhoven. Het Parktheater bestaat 50 jaar, De Effenaar 44 jaar, Plaza 
Futura 30 jaar, het Muziekgebouw 19 jaar. 

We zien dat zich binnen de vanzelfsprekende basis van cultuurinstellingen toch 
ook nieuwkomers hebben weten te nestelen. Tussen 1998 en 2006 zijn veel nieuwe 
initiatieven en instellingen ontstaan die inmiddels een vast en kwalitatief onderdeel 
vormen van het gesubsidieerde cultuuraanbod. De Dutch Design Week is daarvan 
zonder meer het meest prominente voorbeeld. De Dutch Design Week is als nieuw-
komer uitgegroeid tot het icoon van Eindhoven en cultuur. Maar meer dan dat: de 
Dutch Design Week is van nationaal belang geworden. Wat het Holland Festival is 
voor de podiumkunsten is de Dutch Design Week voor design. Wij hebben ons er 
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dan ook over verbaasd dat de Dutch Design Week nog niet met rijksmiddelen wordt 
gefinancierd. We komen hier in het hoofdstuk Geld op terug. 

Maar er zijn meer nieuwkomers. Minder groot dan de Dutch Design Week, bieden 
zij tezamen wel een betekenisvol hedendaags aanbod van kunst en cultuur. Ze vor-
men, wat een gesprekspartner noemde, “de fundamenten van de huidige, typisch 
Eindhovense media-, urban- en designpijlers”. We zien in deze groep van nieuwko-
mers bijvoorbeeld Area51, STRP festival, GLOW, Baltan en MAD.

De betekenis van deze nieuwe initiatieven ligt onder 
andere in het feit dat zij dragers en uitdragers zijn van het 
DNA van Eindhoven. 

3.5 DESIGN DNA
Design zit in het DNA van de stad. Met Philips kwamen de ontwerpers naar 
Eindhoven en zij hielpen hun technische collega’s om Philipsproducten werkelijk 
groot te maken. Toen Philips vertrok is het ontwerpers-DNA gebleven en bij de 
opleving, bij het tweede Wonder van Eindhoven, speelden de designers wederom 
een belangrijke rol. 
 
Eindhoven is nu onbetwist de designstad van Nederland. Met de Design Academy 
en de Dutch Design Week als internationale uithangborden, heeft de stad zich de 
afgelopen tien jaar deze plek verworven. De nominatie voor World Design Capital 
2012 heeft Eindhoven ook geholpen om zichzelf als designstad internationaal op de 
kaart te zetten.

Het belang van design voor de stad werd in Eindhoven al vroeg herkend. Vanaf 
eind jaren 90 is er met stedelijk cultuurbudget geïnvesteerd in het ruimte bieden 
aan designprojecten en aan een groeiende groep van (met name jonge) designers. 
De eerste stappen daarvoor werden gezet via het Vormgeversoverleg (later het 
Design Platform Eindhoven), toen kwam de Dag van het Ontwerp, later werd dat 
de Week van het Ontwerp, die uiteindelijk de Dutch Design Week werd. 

Sinds 2004 houdt de gemeente zich nadrukkelijker met design bezig. Aanvankelijk 
vooral vanuit een economische motivatie, vanuit Brainport. Design vormde de voor 
Brainport zo gewenste belangrijke schakel tussen (het technisch hoogwaardige) 
product en eindgebruiker. De gemeente ziet haar rol vooral als verbinder en initia-
tor: de initiatieven en projecten komen uit het veld. 

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is Eindhoven de enige 
stad met een echt designbeleid. 

De stad erkent de grote economische betekenis voor de stad en het onderwerp de-
sign is mede daarom terug te vinden binnen verschillende portefeuilles. Om extra 
aandacht te geven aan het belang van design voor de stad heeft de gemeente design 
de laatste jaren onder de afdeling strategie geschaard. De consequentie was echter 
wel dat design daarmee enigszins uit het zicht verdween van de afdeling cultuur. 
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Het lijkt ons verstandig van de gemeente om design binnenkort weer samen te 
brengen met cultuur. Dat is te meer verstandig omdat design ook landelijk onder 
cultuur valt (OCW). En er landelijk – juist ook vanuit de landelijke cultuurbudget-
ten – kansen liggen voor design, met name voor de Dutch Design Week. 

SOCIAL DESIGN
De laatste jaren wordt het belang van design ook in een meer sociale context erkend. 
Designers kunnen meehelpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zij 
ontwerpen oplossingen. De gemeente zet dit social design op dit moment ook bin-
nen haar eigen werkprocessen in en is daarmee voorloper in Nederland. Onlangs 
hebben bijvoorbeeld social designers de herinrichting van een school begeleid in 
een proces van co-creatie met docenten, leerlingen en andere betrokkenen. 

CAPITAL D
Om meer samenhang binnen het veld aan te brengen is een aantal jaren geleden 
Capital D als overkoepelend initiatief ingesteld. Capital D zou initiatieven moeten 
verbinden en de beleidsvisie moeten uitdragen. 

Volgens verschillende gesprekspartners is Capital D daarin niet geslaagd. Er zijn 
veel organisatorische en financiële problemen geweest in en rond Capital D, waar 
wij hier niet op in zullen gaan. We hechten er echter wel aan om in dit verband 
op te merken dat een belangrijke reden voor het niet succesvol verlopen Capital 
D-verhaal lag in de verbroken verbinding met de makers, de designers, de mensen 
van het eerste uur. De organisatie werd volgens een gesprekspartner “een doel 
op zich.” Verbinding houden met het veld dat je vertegenwoordigt en je daaraan 
dienstbaar opstellen, blijkt een cruciale factor voor succes. 

Wat ondanks de problemen veelzeggend is, is dat de belangrijkste activiteit van 
Capital D – de Dutch Design Week – de laatste jaren is gegroeid en enorm aan be-
tekenis heeft gewonnen. 

Landelijk vormt design ook een onderdeel van het topsectorenbeleid Creatieve 
industrie. De aansluiting van Eindhoven op deze topsector is groot. Het landelijke 
innovatienetwerk ClickNL koos Eindhoven als thuisbasis voor haar onderdeel de-
sign, en het Nieuwe Instituut – de landelijke instelling creatieve industrie – heeft 
een intendant in Eindhoven.

MAAR JE ZIET HET NIET
Eindhoven mag dan de Designstad van Nederland worden genoemd, je ziet het 
niet aan de stad af. In veel gesprekken kwam naar voren dat de binnenstad van 
Eindhoven in niets verraadt dat we hier met een designstad te maken hebben. Ook 
wij hebben ons daarover verbaasd. En dat terwijl er heel veel lege etalages bestaan 
waar tijdens de Dutch Design Week plotseling wel bijzonder aanbod te zien is. Je 
zou zeggen dat dit het hele jaar zou moeten kunnen. 

De binnenstad van Eindhoven verraadt in niets 
dat we hier met dé designstad van Nederland 
te maken hebben. 



26  CULTUUR EINDHOVEN | 2014.03.01 

Waar we wel design tegenkomen is op Strijp S. In de plint van de grote industriële 
complexen zie je dat je in de Designstad van Nederland bent. Yksi is op Strijp één 
van de in het oog springende initiatieven en bovendien een goed voorbeeld van cul-
tureel ondernemerschap. Yksi combineert een ontwerpstudio (interieurs en meu-
bels) met een winkel én een expositieruimte. 

Wij hebben ons erover verbaasd dat Eindhoven geen permanente en breed aantrek-
kelijke presentatie voor design heeft weten te realiseren. Het valt als een aderlating 
te ervaren dat het Designhuis niet gelukt is. Wij hebben stellig de indruk dat een 
presentatie-instelling voor design – in een kunsthalformule, zonder eigen statische 
collectie – een toevoeging aan het cultuuraanbod in Eindhoven zou betekenen. 

3.6 URBAN 
Binnen het domein van de nieuwkomers heeft Eindhoven een speciale focus aan-
gebracht op Urban Culture. Eindhoven kent een bloeiende urban scene die onder 
meer de domeinen Urban Sports, VJ-ing, DJ-ing, Muziekproductie en Dans omvat. 

In Eindhoven zijn veel (inter)nationaal toonaangevende straatcultuur- en straat-
sportinitiatieven en beoefenaars. Skatepark Area51 is uniek voor de Benelux en 
Monk Bouldergym is door NOC*NSF en het ministerie van VWS aangewezen als 
Centrum voor Topsport en Onderwijs. 

CULTUUR ÉN SPORT
In het urban domein raken cultuur en sport elkaar. Hier zie je dat oude scheids-
lijnen tussen sectoren verdwijnen. Skaten bijvoorbeeld, is zowel een sport op een 
plankje met wieltjes, maar het is ook een cultuur met een serie van specifieke cul-
tuuruitingen. De gemeente Eindhoven subsidieert deze sector dan ook zowel vanuit 
Kunst en Cultuur als vanuit Sport.

De gemeente heeft de urban scene in een relatief vroeg stadium herkend en er-
kend en heeft zich tot doel gesteld de nummer 1 stad te worden op het gebied van 
Urban Sports en Urban Culture. Sinds 2009 is urban tot speerpunt benoemd, naast 
muziek, beeldende kunst en design. Er is een gemeentelijke urban visie. Skatepark 
Area51, 040 BMX park, Dynamo HipHopLab040, Stichting Gebouw52 en The 
Ruggeds behoren tot de instellingen die vanuit het cultuurbudget gesubsidieerd 
worden. 

Het skatepark Area51 op Strijp S staat al geruime tijd bij skaters in Nederland en 
ook in de omringende landen in hoog aanzien, met name ook door de aanwezige 
MU bowl. Sinds 2012 heeft Eindhoven het 040 BMX park. Ook dat trekt vanuit 
Nederland, België en Duitsland jonge talenten naar Eindhoven. 

Maar ook elders in de stad zijn de urban activiteiten te vinden. Onder andere bij 
Dynamo. Dynamo HipHopLab040 is een voorziening in Eindhoven waar jongeren 
alle facetten van Urban culture kunnen beleven, en waar zij hun talenten kunnen 
ontwikkelen en overdragen. Dynamo bereikt jongeren in HipHopLab 040 middels 
(wijkgerichte) workshops, open trainingen en masterclasses. 
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Het valt op dat het totaal van urban activiteiten en organisaties als zijnde speer-
punt een relatief beperkte subsidie ontvangt. Tegelijk valt op dat de toekomstige 
huisvesting van de urban instellingen op Strijp S (Area51 en 040 BMX park) on-
zeker is. De activiteitenhallen staan op ontwikkelgrond, waarop een woontoren 
gepland is. Er liggen voor zover wij hebben kunnen nagaan bij de gemeente geen 
alternatieve locaties en scenario’s klaar. 

3.7 EN ER KOMT MEER
Ondanks het vernieuwende aanbod dat nu reeds in Eindhoven tot leven is geko-
men, is deze geboortegolf volgens de meeste gesprekspartners nog lang niet ten 
einde. Op de golven van de andere ontwikkelingen en investeringen in Eindhoven 
komen er nog heel veel nieuwe initiatieven aan. 

Nieuwe cultuurinitiatieven melden zich. Initiatieven uit Eindhoven zelf maar ook 
steeds meer initiatieven van buiten de stad. Soms zijn het verkenningen, soms zijn 
het serieuze voornemens om activiteiten in Eindhoven te starten. We noemen on-
der meer Atelier van Licht, De Digitale Zolder van de VPRO, het Wonderlab, het 
Gamecenter, Kazerne, Bio-Art Lab, Glow-next, GardenMania. 

Belangrijkste trekker is de overvloedig beschikbare en betaalbare ruimte. Nieuwe 
beschikbare zones en gebouwen (Strijp S, Sectie-C, NRE) trekken gretige culturele 
ondernemers aan. Waar veel andere steden cultureel dichtgeslibd zijn – of domweg 
te duur – biedt Eindhoven nog steeds veel kansen en groeimogelijkheden. 

Het is met de komst van deze nieuwe lichting creatieve en culturele initiatieven 
echter zeer de vraag wat de gemeentelijke overheid gaat doen. Is het cultuurbud-
get van voldoende omvang om deze groei ook in financiële zin op te vangen? Want 
hoewel niet alle initiatieven subsidie nodig zullen hebben (en sommigen zelfs geld 
naar Eindhoven zullen meebrengen) zal de overheid bepaalde nieuwkomers willen 
ondersteunen en willen investeren in nieuwe successen. 

In het stimuleren, aantrekken en ondersteunen van nieuwe 
culturele en creatieve initiatieven ligt een belangrijke opgave 
voor Eindhoven. Maar hoe houd je balans met het bestaande? 

3.8 EINDHOVEN OP 17E PLAATS
Ondanks de stevige culturele basis en de recente stroom nieuwkomers staat 
Eindhoven (in 2012) op de zeventiende plaats waar het gaat om de omvang en 
diversiteit van het culturele aanbod in de stad. In deze index van de Atlas voor 
Gemeenten wordt de omvang en diversiteit van het culturele aanbod in de vijftig 
grootste Nederlandse steden gewaardeerd. 

Die cultuurindex is een gewogen combinatie van zestien indicatoren voor het cul-
turele aanbod in een stad op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, 
erfgoed, letteren en film. De indicatoren in de index zijn gewogen op basis van de 
maatschappelijke waarde die een bepaalde culturele sector vertegenwoordigt. 
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De index geeft zo niet alleen een totaalbeeld van de omvang en de diversiteit van 
het culturele aanbod in een stad, en een verklaring voor de aantrekkingskracht en 
economische vitaliteit van steden, maar laat ook zien welke steden het meeste bij-
dragen aan de totale maatschappelijke waarde van cultuur in Nederland. 

De steden die het hoogst scoren zijn Amsterdam, Groningen en Utrecht. Eindhoven 
staat op de zeventiende plaats – achter steden als Heerlen, Gouda en Zwolle, die 
over een veel beperkter cultureel aanbod beschikken.

De grote vraag is nu hoe het komt dat Eindhoven zo laag scoort. Wij zien dat de 
lage score voor een deel voortvloeit uit de weging. Het voert hier te ver om op de 
berekening in te gaan, maar in de berekening van de culturele waarde speelt de 
aanwezigheid van erfgoed en het effect dat dat heeft op de huizenprijzen een grote 
rol. Eindhoven beschikt niet over een historische binnenstad, en kent in verhou-
ding tot andere steden weinig rijksmonumenten.

Een andere mogelijke verklaring is dat Eindhoven zich op veel culturele en creatie-
ve terreinen begeeft die nog niet in de weging zijn meegenomen. Wij hebben daar 
echter geen gegevens over kunnen achterhalen. 

3.9 VAN ONS
Bij de waardering van het cultuuraanbod door de gemiddelde Nederlander (de ge-
middelde burger of kiezer) komen we een belangrijk gegeven tegen. Deze realiteit 
is van cruciaal belang voor lokale beleidsmakers en politici in Eindhoven en ook 
elders. Daarbij gaat het om het volgende:

Tijdens een eerder onderzoek dat Geert Boogaard in opdracht voor de rijkscultuur-
fondsen verrichtte, is onderzocht hoe de gemiddelde Nederlander in het algemeen 
reageert wanneer deze vanuit een overheidsinstantie of andere, meer formele af-
zender wordt geconfronteerd met kunst en cultuur. En hoewel we wel een enigszins 
gereserveerde houding hadden verwacht, waren de uitkomsten van het onderzoek 
toch schokkend.

Wanneer een formele instantie de Nederlander confronteert met kunst en cultuur, 
is bij zo’n 70 procent van de bevolking de reactie niet alleen negatief, maar zelfs 
agressief tegen. Alle stereotype oneliners weet de Nederlander in die omstandighe-
den te mobiliseren: “Laten ze eens iets goeds gaan doen met ons belastinggeld!”; 
“Laten die kunstenaars eens gaan werken voor de kost!”; “De hoge heren beslissen 
maar!”; “Ik ben niet voor kunst, ik ben tegen kunst!”.

En nu komt er iets opmerkelijks. Bij nader onderzoek bleek namelijk dat de 
Nederlander in andere omstandigheden helemaal niet zo negatief op kunst en cul-
tuur reageert. Op een moment bijvoorbeeld dat een buurvrouw hem uitnodigt voor 
het klassiek concert van het koor waarin zij zingt, staat de Nederlander plotseling 
helemaal open voor deze elitaire kunstvorm. Wanneer Giel Beelen op de radio men-
sen vraagt om een financiële bijdrage voor een muziekfestival, dan windt niemand 
zich op. Sterker, de Nederlander trekt spontaan de portemonnee. Waardoor ont-
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staat nu het verschil in reactie, waardoor omarmt de Nederlander kunst en cultuur 
plotseling wel? Niet door de kunst zelf. Het ligt niet primair aan het aanbod (hoe-
wel dat wel een rol speelt). 

De Nederlander omarmt kunst en cultuur alleen 
wanneer hij of zij het gevoel heeft dat het ‘van ons’ is. 

Van Ons. Dát is de cruciale realiteit waar we in al ons cultuurbeleid rekening mee 
moeten houden. En met van ons bedoelen we niet dat alles Guus Meeuwis moet 
zijn. Het aanbod is, zoals bleek, niet het cruciale probleem. Uit ons onderzoek blijkt 
alleen dat we ervoor moeten zorgen dat het gevoel bij de Eindhovenaren moet zijn 
dat het ook van hen is. Dat de overheid hen ziet staan, serieus neemt en meeneemt, 
ook naar vernieuwende kunstuitingen. En dat van ons niet alleen vertaald wordt in 
het cultuurbeleid, maar ook terecht komt in het dagelijks handelen van de overheid.

3.10 AMATEURKUNST 
En als er binnen de kunsten iets van ons is, dan is het wel de Amateurkunst (met 
hoofdletter). Hierin legt de Eindhovenaar zijn ziel en zaligheid. Amateurkunst 
geeft een grote betekenis aan het persoonlijk leven, het stimuleert de persoonlijke 
ontwikkeling, creëert nieuwe generaties kunstenaars. Maar misschien is de belang-
rijkste betekenis van Amateurkunst wel dat het mensen verbindt. Amateurkunst is 
een belangrijk onderdeel van het cement dat de stad tot een samenleving maakt. 
Amateurkunst is van ons. En ondanks het feit dat ook de Amateurkunst in vorm en 
inhoud gedurende de tijd verandert, blijft het van groot belang dat de lokale over-
heid rechtop en overtuigend de Amateurkunst in de armen sluit. 

Amateurkunst is van ons. 

En juist Eindhoven onderscheidt zich op amateurkunstgebied door het hoge aan-
tal beoefenaars in de stad. De helft van de Eindhovenaren is in de vrije tijd zelf 
beoefenaar van kunst en daarmee liggen zij voor op de rest van Nederland (41%). 
In verhouding tot Nederland springen vooral de Eindhovense mannen eruit: waar 
amateurkunst in Nederland vooral door vrouwen beoefend wordt (47% vrouwen 
tegenover 35% mannen), liggen de percentages in Eindhoven voor mannen en 
vrouwen beiden op 50%.

Het meest populair in Eindhoven zijn fotografie en film of grafisch ontwerp met de 
computer (dit is 1 categorie). 17% van de Eindhovenaren heeft dit in 2013 minimaal 
1x in de vrije tijd gedaan. Ook het bespelen van een instrument (15%) en zingen 
(10%) zijn populair. Zie de bijlage voor een overzicht van de participatiecijfers en 
de samenstelling van de Eindhovense amateurkunstenaars.

De amateurkunstsector is breed, omdat deze alle kunstsectoren omvat, maar ook 
bijzonder heterogeen. Aan de ene kant van het spectrum staan verenigingen van 
amateurkunstenaars – bijvoorbeeld koren, toneelgezelschappen en fanfares – van 
wie sommige een decennialange traditie hebben en sterk verbonden zijn met een 
specifieke wijk of buurt. Aan de andere kant staan incidentele projecten van indivi-
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duele amateurkunstenaars of gelegenheidsformaties. De precieze omvang van het 
Eindhovense aantal amateurkunstorganisaties is niet bekend. Voor 2013 deden in 
ieder geval 96 amateurkunstorganisaties een beroep op de subsidie amateurkunst-
organisaties – dit betreft dus zowel subsidie om de organisatie draaiende te kunnen 
houden als subsidies gericht op projecten. 

De betekenis van amateurkunstbeoefening wordt door de gemeente van oudsher 
erkend. Het is reden voor de jarenlange ondersteuning van amateurkunstverenigin-
gen en stichtingen. Het beschikbare budget wordt ieder jaar verdeeld over de aan-
vragers die voldoen aan de subsidiecriteria. De gemeente wil echter ruimte blijven 
houden om ook nieuwe initiatieven een kans te geven. 

VERANDERINGEN 
In tegenstelling tot de culturele instellingen binnen Cultuur Totaal is de gene-
rieke korting van 3% op de subsidie 2012 niet toegepast op het budget voor de 
Amateurkunst. De wijze waarop de sector financieel wordt ondersteund door de 
gemeente is echter recent wel veranderd. De gemeente heeft in onze ogen terecht 
geconstateerd dat de Amateurkunst van nu niet meer hetzelfde is als die van de 
afgelopen eeuw. Mensen zoeken vandaag de dag veel individueler hun weg binnen 
de mogelijkheden van kunst dan in de tijden dat alles via vaste verenigingen liep. 
Overigens heeft Eindhoven (zoals we zagen) nog steeds een rijk verenigingsleven. 

Mede vanuit deze nieuwe kijk op Amateurkunst en vanuit het streven om het pro-
ces eenvoudiger te maken, zijn het systeem van aanvragen en de criteria aangepast: 
meer open voor projectaanvragen en meer open voor vernieuwende initiatieven. De 
veranderingen hebben met name bij de koepelorganisaties van muziekverenigingen 
en koren geleid tot de nodige onvrede over de gang van zaken en de nieuwe regeling. 

Er is nog geen definitieve nieuwe structuur voor het ondersteunen van Amateur-
kunst in de plaats gekomen. De gemeente heeft overwogen om beoordeling en 
toekenning van aanvragen uit deze sector onder te brengen in de sector zelf: bij het 
CKE. Maar tot een echte oplossing is het nog niet gekomen. 

OUBOLLIG
In de meer traditionele hoek van de Amateurkunst, bestaat het beeld dat het huidi-
ge bestuur van de stad louter oog heeft voor de nieuwere vormen van amateurkunst 
(Urban, kunstprojecten voor jongeren, community art, individuele amateurkun-
stenaars). Een gesprekspartner schreef ons over Amateurkunst: “Er bestaat uit-
sluitend de behoefte om alles anders te doen en het bestaande te bestempelen als 
minder interessant, zelfs oubollig.”

Wij kunnen ons dat beeld en de frustratie die eruit spreekt goed voorstellen. 
Inderdaad ligt de focus in Eindhoven op vernieuwing. Het DNA van Eindhoven 
dringt zich in sommige gevallen wellicht iets te sterk op. We zien hier dan ook heel 
goed het spanningsveld waar de gemeente mee te maken heeft. 

Het is dé opgave voor het nieuwe college: hoe vernieuwen we 
zonder de grote betekenis van het niet-nieuwe weg te vagen? 
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Wij adviseren om de Amateurkunst van voldoende middelen te blijven voorzien en 
ook het niet-nieuwe of niet-vernieuwende aanbod te blijven koesteren. De subsidie-
systematiek rond Amateurkunst verdient een plaats binnen de structuur die wij aan 
het eind van ons rapport voor de gemeente Eindhoven uiteenzetten. 

3.11  ERFGOED 
Wat ook van ons is, is het cultureel erfgoed. Hoewel Eindhoven niet bekend staat 
om zijn eeuwenoude geschiedenis en zijn historische binnenstad, kan Erfgoed in 
Eindhoven wel een bijzondere rol vervullen: het Eindhovense Erfgoed kan helpen 
om de kloof tussen het bestaande (meer traditionele) aanbod naar al dat nieuwe 
te overbruggen. Erfgoed vertelt immers het verhaal van de stad. Erfgoed maakt de 
herkomst van het specifieke karakter (het DNA) van Eindhoven duidelijk, zie ook 
het Philipsmuseum. Het Erfgoed van Eindhoven gaat over het zoeken naar vernieu-
wing. Vanuit dat begrip is het mogelijk ook makkelijker te begrijpen (en daarmee 
te accepteren en wellicht te omarmen) dat juist Eindhoven ook in de kunst- en cul-
tuurvernieuwing ruimte moet geven. Vernieuwing staat niet ver van je af, het zit in 
je eigen stedelijke DNA!

Eindhoven heeft sinds de sluiting van Museum Kempenland  geen vaste plek waar 
een collectie getoond wordt die het historische verhaal van Eindhoven vertelt. 
In het licht van bovenstaande analyse ligt hier een uitdaging voor de toekomst. 
Wie pakt het historische DNA van Eindhoven op en maakt het tastbaar en tot 
inspiratiebron? 

Eindhoven heeft geen vaste plek waar een collectie het 
historische verhaal van Eindhoven vertelt.

Het Eindhoven Museum beheert de collectie van de stichting Museum Kempenland 
maar is onvoldoende in staat om deze regelmatig en op redelijke schaal te presen-
teren. Er is wel een openluchtmuseum, een erfgoedpark met replica’s van prehis-
torische en middeleeuwse gebouwen (gebaseerd op archeologische vondsten in de 
regio) waar de oudste geschiedenis van het gebied beleefd kan worden. 

3.12 CULTUUREDUCATIE 
Tot slot willen we in dit deel nog kort ingaan op de cultuureducatie in Eindhoven, 
met name die van kinderen. Uit het grote gebruik door scholen van het cultuuredu-
catie-aanbod leiden we de betekenis af voor de stad, het onderwijs en de persoonlij-
ke ontwikkeling. 

Het Eindhovense cultuureducatiebeleid is opgebouwd rond de doorlopende leer-
lijn, en sluit hiermee aan op het landelijke beleid Cultuureducatie met Kwaliteit. 
Alle Eindhovense culturele instellingen moeten aandacht besteden aan cultuuredu-
catie, of uitleggen waarom dit niet mogelijk is. Het door de instellingen ontwikkelde 
educatie-aanbod dient binnen de doorlopende leerlijn vallen, zodat de leerlingen 
een coherent aanbod krijgen dat aansluit bij hun ontwikkeling. Deze aanslui-
ting bij de doorlopende leerlijn blijkt niet van de ene op de andere dag te maken. 
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Betrokkenen geven aan dat de omslag van traditioneel aanbod, gebaseerd op ken-
nismaking, naar aanbod dat ingebed is in het curriculum moeilijk blijkt te maken. 

Twaalf Eindhovense cultuurinstellingen op het gebied van muziek en beeldende 
kunst krijgen vanuit de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit subsidie om 
specifiek aanbod te ontwikkelen en een tiental scholen neemt deel in deze regeling. 

De coördinatie van cultuureducatie binnen de rijksregeling is in handen van 
Cultuurstation. De basis daarvan wordt gevormd door de Culturele Ladekast, die 
ontwikkeld is door de vijf grote Brabantse steden. Cultuurstation, dat in Eindhoven 
vanuit het CKE wordt ingevuld, brengt het aanbod in beeld en koppelt het aan 
de vraag van de scholen. Hiervoor krijgt Cultuurstation subsidie van het Fonds 
Cultuurparticipatie. De gemeente treedt op als co-financier. 

De overige cultuurinstellingen ontwikkelen zelf aanbod. Ze kunnen hiervoor sa-
menwerking zoeken met Cultuurstation. Scholen kunnen dit via Cultuurstation 
inkopen, of rechtstreeks bij de instellingen. Hierbij kunnen zij zelf het aanbod kie-
zen dat het best past bij de interesses en het ontwikkelingsniveau van hun leerlin-
gen – belangrijk om kinderen en jongeren enthousiast te maken en te houden voor 
kunst en cultuur.

In 2012 ontwikkelden vrijwel alle Eindhovense cultuurinstellingen aanbod voor 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het bereik onder het onderwijs is groot – 
het gros van de Eindhovense basisscholen maakt gebruik van de programmering, 
en 91% van de middelbare scholieren gebruikt de CJP Cultuurkaart.

3.13 NIET-GESUBSIDIEERD CULTUURAANBOD
Zoals in de paragraaf omvang al vermeld, kent Eindhoven naast gesubsidieerde 
instellingen ook een groot aantal initiatieven dat geen incidentele of structurele 
bijdrage van de overheid ontvangt. Grofweg kunnen we hier een indeling maken 
met podia en presentatie-instellingen aan de ene kant (de hardware), en makers, 
kunstenaars en docenten aan de andere kant (de software). Niet-gesubsidieerde in-
stellingen en initiatieven zijn in het hele culturele veld te vinden. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld ook bioscopen, galerieën, dansstudio’s en ateliers, koren en theater-
stichtingen. Dit deel van de cultuursector is, net als het gesubsidieerde deel, buiten-
gewoon divers. Sommige initiatieven werken op internationaal niveau, anderen zijn 
meer regionaal georiënteerd.

Ook al subsidieert de overheid dit deel van de sector niet, er zijn uiteraard wel 
inkomsten. Het maken en programmeren wordt met name betaald vanuit kaart-
verkoop, baromzet, merchandising en sponsoring. Soms dragen op inicidenteel en 
projectniveau ook particuliere fondsen bij in het dekken van de kosten. Soms wer-
ken organisaties wat commerciëler, maar dat geldt zeker niet voor alle initiatieven. 

Organisaties en activiteiten die geen beroep doen op 
overheidssteun ontsnappen vaak aan het zicht van 
diezelfde overheid.
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Organisaties en activiteiten die geen beroep doen op overheidssteun ontsnappen 
vaak aan het zicht van diezelfde overheid. Dat is niet per definitie erg, maar wel 
iets om rekening mee te houden als overheid, bijvoorbeeld bij het opstellen van een 
nieuw cultuurbeleid. De ongesubsidieerde instellingen vormen namelijk samen met 
hun gesubsidieerde kunst- en cultuurbroeders de culturele stad. 

Bovendien moeten we met name deze ongesubsidieerde groep van cultuurmakers 
en podia koesteren omdat zij als niche soms sneller en intuïtiever kunnen inspelen 
op de tijdgeest – al was het maar omdat tijdrovende (en soms ook bureaucratische) 
subsidietrajecten hen niet in de weg zitten. Tot slot vormen juist ook deze initiatie-
ven een voorhoede van toekomstige belangrijke betekenisvolle organisaties. 

De niet-gesubsidieerde organisaties en activiteiten voegen dus een culturele laag 
aan Eindhoven toe en daarmee ook een serie aan betekenissen. Hoe groot de om-
vang van deze laag is, valt lastig te beoordelen. Met de wetenschap verre van volle-
dig te zijn, schetsen we hieronder een algemeen beeld. Het doel is ook hier om een 
indruk te krijgen en niet om compleet te zijn. 

HORECA
In Eindhoven zien we een aantal horecagelegenheden die een podiumprogram-
mering bieden. Gesprekspartners noemen “mastodonten” zoals Café Kraaij & 
Balder, Berlage, Altstadt, en het tot ver buiten de stadsgrenzen vermaarde Café 
Wilhelmina (dat overigens internationaal programmeert). Maar ook nieuwkomers 
zoals De oude Rechtbank. Zij verrijken de stad met een gevarieerd cultureel aan-
bod, met naast muziek onder meer ook (locatie)theater, cabaret, dans en exposities.

Horeca speelt ook andersom een rol, als ondersteuner van culturele en creatieve 
initiatieven. Horeca is dan onderdeel van het verdienmodel. De internationaal 
vermaarde ontwerper Piet Hein Eek is een goed voorbeeld waarin horeca een rol 
speelt. Eek voegt overigens niet alleen een restaurant en een culturele programme-
ring toe aan de stad, maar ook een eigen werkplaats (met alle bijkomende werkge-
legenheid) en ateliers voor andere ontwerpers. Zijn programmering komt inciden-
teel tot stand met welgesubsidieerde instellingen zoals het Van Abbemuseum en 
theatergroep Afslag Eindhoven. 

GALERIEËN 
Kunstgalerieën blijken de afgelopen jaren met name te verkopen op beurzen en 
profileren zich daarom minder op de eigen locatie. Een aantal Eindhovense ga-
lerieën organiseert (ongeveer) twee keer per jaar de Art Walk. Hierbij werken zij 
soms samen aan een speciaal samenhangend programma en generen zij samen de 
publiciteit. 

Van oudsher draaien Eindhovense galerieën mee op (inter)nationale beurzen als 
de Tefaf en Pan Amsterdam (bijvoorbeeld Contempo). In de designwereld is Yksi 
Expo een belangrijke speler, die haar exposities ook internationaal uitrolt. Nieuw 
komende galerie is Nasty Alice, maar ook conceptwinkel You are Here heeft een 
functie als galerie. Daar is naast mode ook kunst en design te koop, en ook van 
Eindhovense makers. Die discipline overschrijdende programmering blijkt 
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overigens een trend, en is onder andere ook terug te vinden bij Kelderman en van 
Noort, Sectie C en TAC. Deze twee laatstgenoemden zijn met hun atelierruimten en 
podia belangrijk voor veel starters. 

STUDENTEN
Een van de grotere wekelijks en soms zelfs bijna dagelijks programmerende orga-
nisaties is Studium Generale op het TU/e terrein. In samenwerking met studenten 
organiseert Studium Generale lezingen, discussies, concerten, tentoonstellingen, 
excursies, theater- en filmvoorstellingen en workshops voor studenten. Met meer-
dere grote zalen is Studium Generale een speler van formaat, die desondanks snel 
over het hoofd kan worden gezien. 

Studenten van Design Academy blijken vaak al tijdens hun studententijd een goed-
lopend eigen bedrijf te hebben, maar maken natuurlijk ook dankbaar gebruik van 
podia zoals de Dutch Design Week. Sommige (internationale) studenten blijven in 
Eindhoven hangen maar veel internationale studenten vliegen ook weer verder. 

LOCATIES
Een aantal locaties in Eindhoven is uitermate geschikt voor programmering door 
derden, zoals het Evoluon en het Klokgebouw. Deze worden voor eigen rekening en 
risico afgehuurd door commerciële organisaties zoals Extrema, Mojo en Paaspop, 
maar soms ook door (kleinere) initiatieven. Zo bood het Evoluon onlangs een podi-
um aan de Eindhovense bands D-Deadly en Candybar Planet voor hun platenpre-
sentatie, waarbij zij facilitair werden gesteund door de Effenaar, voor promotie en 
kaartverkoop. 

Het jaarlijks in het Klokgebouw terugkerende festival Speedfest, bijvoorbeeld, is 
uitgegroeid tot een meerdaags festival met bands en publiek van over de hele we-
reld. Het heeft nog niet de omvang van het hardrockfestival Dynamo Open Air (met 
118.000 bezoekers in 1994), maar Speedfest vult volgens de kenners wel een gat dat 
met het vertrek van het festival is ontstaan. 

Andere voorbeelden van op eigen kracht draaiende en bottom-up ontstane initia-
tieven zijn het jaarlijkse theaterfestival Straffe Madammen en Makke Mannen en 
de bijna maandelijks terugkerende Feelgoodmarket (met Design, Art, Fashion en 
Food).

Makers in het designveld doen slechts zeer incidenteel 
een beroep op de overheid.

DESIGNERS
Makers in het designveld doen slechts zeer incidenteel een financieel beroep op de 
overheid. Sommige hebben een startstipendium ontvangen vanuit landelijke fond-
sen of een bijdrage gekregen om hun werk te tonen op internationale beurzen zoals 
in Milaan. Een aantal jaren geleden had de gemeente daarin ook nog wel een rol, 
maar die rol is door Capital D overgenomen en daarmee, volgens gesprekspartners, 
weggezakt. 
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Gesprekspartners uit het cultuur- en designveld geven aan dat met het vooruithel-
pen van starters een mooie voedingsbodem voor succes wordt gelegd. Eindhoven 
zou volgens sommigen weer een startersfonds moeten introduceren. 

BEELDENDE KUNSTENAARS MINDER GOED ZICHTBAAR
Het valt op dat de makers in de beeldende kunst (kunstschilders, beeldhouwers, 
etc.) moeilijk statistisch in beeld zijn te krijgen. Volgens de Kamer van Koophandel 
staan er 256 mensen als beeldend kunstenaars in Eindhoven geregistreerd, maar 
dat aantal geeft een vertekend beeld omdat daaronder bijvoorbeeld ook schrijvers 
blijken te vallen. Daarnaast lijkt het aantal ons aan de lage kant. Het lage cijfer valt 
ook te verklaren uit het feit dat de beeldend kunstenaars in veel gevallen niet alleen 
beeldend kunstenaar zijn en van andere inkomsten leven (ze zijn ook onderwijzer 
of commercieel ontwerper). 

Juist ook kunsteducatie en amateurkunst vindt grotendeels 
ongesubsidieerd plaats. 

Ook (amateur)kunsteducatie – of misschien moeten we zeggen: juist ook kunstedu-
catie – vliegt onder de radar door. Er zijn in Eindhoven waarschijnlijk heel wat mu-
ziekdocenten die aan huis of elders gewoon per uur lesgeven. Aantallen zijn bij ons 
niet bekend. Een mooi voorbeeld is de ongesubsidieerde Singshop, die vanuit de 
enthousiaste visie Zingen is leuk en iedereen kan zingen! genoeg klanten aan zich 
weet te binden om meerdere docenten van een baan te voorzien.

Als het gaat om niet-gesubsidieerd theater valt te denken aan clown Arno de 
Huibers, Mario van Erp en theatermakers die als bedrijfconsultants workshops 
geven. Theater en dans blijken veel sterker te leunen op overheidsbijdragen. De 
dansgroep Inez Inez bijvoorbeeld ontvangt geen subsidie vanuit Eindhoven maar 
haakt wel aan op Dansstad Tilburg. 

Een aantal organisaties krijgt niet zozeer overheidssubsidie, maar wordt bijvoor-
beeld vanuit de woningcorporaties ondersteund. Binnen deze social designprojec-
ten zijn het T+huis en de Drents Dorp Angels goede voorbeelden. Zij stellen hun 
culturele werk in dienst van wijkvernieuwing. 
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4. PUBLIEK

4.1 VERZORGINGSGEBIED AANBOD
Eindhovenaren hoeven voor hun cultuur in principe niet de stad uit. En dat doen ze 
overwegend ook niet. De cijfers laten dit ook zien. Eindhovenaren voelen zich maar 
zelden genoodzaakt om te reizen voor cultureel aanbod. 85% heeft het gevoel in 
Eindhoven terecht te kunnen. 

Het culturele aanbod van Eindhoven heeft voor een groot deel een regionaal verzor-
gingsgebied: inwoners van omliggende gemeenten maken gebruik van de culturele 
voorzieningen van Eindhoven. 

In het onderzoek Cultuur in Brabant wordt de grootte van de regionale uitstraling 
van het culturele aanbod voor de podiumkunsten in Eindhoven vastgesteld. Het 
Eindhovense verzorgingsgebied blijkt een gebied te beslaan dat reikt van Weert 
tot Sint-Oedenrode en van Deurne tot Reusel. Het valt grofweg samen met het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), dat ongeveer 733.000 inwoners 
telt. 

Gezien de groeiprognoses van Eindhoven en de Brainportregio – zowel wat bevol-
king als economische ontwikkeling betreft – liggen er kansen voor de Eindhovense 
kunst en cultuur. Met de doorgroei van Eindhoven als centrum-metropool en met 
investeringen in kunst en cultuur zal de aantrekkingskracht van het aanbod, en 
daarmee de omvang van het cultuurpubliek toenemen. 

Uit eerdere inventarisaties blijkt namelijk dat het totaal aantal bezoekers aan het 
Eindhovense kunst- en cultuuraanbod al jaren stijgt. Nadere bestudering leert dat 
dit met name komt door de groei van de twee grote evenementen in het najaar: de 
Dutch Design Week en GLOW. Grootschalige culturele producties en evenementen 
in lijn met het DNA van de stad (TDK) hebben dan ook grote invloed op de bezoe-
kersstromen van buiten de stad. 

Ook het culturele verkeer tussen de Brabantse steden werd onderzocht. Vanuit 
Eindhoven is er incidenteel verkeer richting Den Bosch en Helmond (2% van de 
Eindhovenaren voelt zich aangewezen op deze steden) en Tilburg (0,6%). 

Andersom voelen alleen Helmonders zich aangewezen op Eindhoven, maar die ko-
men dan ook in grote getale: 53% komt voor cultuur naar Eindhoven, terwijl slechts 
29% van de inwoners van Helmond gebruik maakt van het Helmondse cultuur aan-
bod. Inwoners van de andere steden vinden hun aanbod in de eigen gemeente of 
elders (Marlet e.a.: 2012).

Eindhovenaren maken nauwelijks gebruik van het 
cultuuraanbod in andere steden. 
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4.2 ALLE DISCIPLINES IN DE STAD
In dit licht is het van belang te wijzen op een redelijk veelgehoorde opvatting 
waarbij gesteld wordt dat Eindhoven niet alle kunstdisciplines op hetzelfde hoge 
niveau in eigen huis hoeft te hebben. We zien in de cijfers dat het publiek daar in 
ieder geval niet op anticipeert. Mensen verwachten in een centrum-metropool als 
Eindhoven een breed spectrum van top-aanbod en top-voorzieningen. Ze verwach-
ten niet dat ze voor bijvoorbeeld popmuziek beter naar elders kunnen gaan. 

Een centrum-metropool als Eindhoven heeft een eigen en 
compleet cultuuraanbod op topniveau. Voor cultuur hoef je niet 
snel naar een andere stad. 

Wij denken dat het tijd is dat Eindhoven vanuit haar eigen ambities en positie haar 
eigen cultuuraanbod samenstelt: Wat willen wij als stad? Wat heeft de zich snel 
ontwikkelende stad nodig? Wij denken dat daarbij het innemen van topposities in 
verschillende kunstdisciplines een vanzelfsprekend streven is. 

In de bijlage zijn cijfers over het verzorgingsgebied van Eindhoven en van het cultu-
rele verkeer tussen de Brabantse steden opgenomen.

4.3 PUBLIEKSBEREIK

CULTUURPARTICIPATIE
Cultuurparticipatie (cultuurdeelname) valt in de regel in twee soorten uiteen: 

- receptieve cultuurparticipatie; 
- actieve of creatieve cultuurparticipatie. 

Het soort inzet van de cultuurdeelnemer is daarbij bepalend: is de cultuurdeel-
nemer in de eerste plaats consument van cultureel aanbod, dan is er sprake van 
receptieve cultuurparticipatie; is hij vooral zelf actief en daarmee een cultuurpro-
ducent, dan noemen we dat actieve of creatieve cultuurparticipatie. Eerder bespra-
ken wij al de actieve en creatieve participatie (onder andere bij Amateurkunst); nu 
kijken we vooral naar de receptieve cultuurparticipatie. 

Wat betreft hun receptieve cultuurparticipatie verschillen Eindhovenaren niet veel 
van de rest van Nederland. In 2013 bezocht 77% van de Eindhovenaren tussen 15 
en 84 jaar een of meer keer een culturele voorstelling (bijvoorbeeld een concert of 
een cabaretvoorstelling) en 44% bracht een bezoek aan een museum. En ook wat 
betreft haar keuzes binnen het aanbod volgt het Eindhovense publiek de landelijke 
trends op de voet. 

Alleen voor theaterbezoek is er een afwijking: terwijl 27% van de Nederlanders in 
2013 minimaal een keer per jaar naar theaterproducties ging, ligt het aandeel the-
aterbezoekers voor Eindhoven op 16%. Verschillende bronnen en gesprekspartners 
wijten dat aan het vertrek van de theateropleiding en vervolgens van toneelgezel-
schappen uit de stad. 
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In een eerdere inventarisatie zijn onder meer de bezoekersaantallen van een twaalf-
tal grote Eindhovense instellingen (inclusief DDW en GLOW) geanalyseerd. Hieruit 
komt naar voren dat het totale bezoekersaantal aan de Eindhovense cultuurinstel-
lingen tussen 2007 en 2011 sterk groeit, maar dat deze toename vooral veroorzaakt 
wordt door het bezoek aan DDW en GLOW. Voor de overige instellingen zijn de 
bezoekersaantallen in die periode redelijk constant. 

Vooral de Dutch Design Week en GLOW veroorzaken 
groeiende bezoekersaantallen in Eindhoven. 

Voor de recente periode zien we iets vergelijkbaars: de festivals trekken ieder jaar 
meer bezoekers (in 2013 bereikten zowel DDW als GLOW recordaantallen met res-
pectievelijk 250.000 en 520.00o bezoekers); maar de andere instellingen hebben 
ten opzichte van eerdere jaren te maken met constante of dalende bezoekerscijfers. 
Deels is dit terug te voeren op bezuinigingen – met name de Bibliotheek en het 
CKE bevinden zich wat dat betreft in zwaar weer en hebben hun aanbod moeten 
aanpassen –, deels is er sprake van een landelijke trend. Bovendien zien we digitaal 
aanbod van kunst en cultuur het meer traditionele aanbod verdringen. Landelijk is 
tussen 2010 en 2012 voor alle disciplines, met uitzondering van de film, de partici-
patie gedaald. Zo’n ontwikkeling van twee jaar is te kort om een trend te noemen; 
mogelijk is het een effect van de crisis (Cultuur in Beeld, 37).

In de bijlage worden de trends in bezoekerscijfers van de Eindhovense instellingen 
in beeld gebracht.

PUBLIEKSSAMENSTELLING
Ook de samenstelling van het Eindhovense publiek lijkt in veel opzichten op dat 
in de rest van Nederland. Jongeren, hoogopgeleiden en mensen met een hoger 
inkomen bezoeken vaker culturele voorstellingen dan ouderen, laagopgeleiden en 
mensen met een lager inkomen. En net als landelijk het geval is, wordt het effect 
van leeftijd, opleiding en inkomen kleiner wanneer je de kunst indeelt in populaire 
(film, popmuziek, cabaret en musical) en gecanoniseerde kunst (toneel, klassieke 
muziek, opera en ballet, museumbezoek). 

Leeftijd speelt alleen een rol binnen populaire cultuur: naarmate mensen ouder 
worden gaan ze minder vaak naar een populaire productie (popmuziek bijvoor-
beeld), maar wat betreft de meer klassieke kunstvormen zijn er amper verschillen 
tussen de leeftijdsgroepen. De effecten van opleiding en inkomen gelden juist alleen 
voor de gecanoniseerde kunst. Mensen met een laag inkomen en opleidingsniveau 
gaan even vaak naar een populaire voorstelling als mensen met een hoog inkomen 
of opleidingsniveau. Dit is in Eindhoven niet anders dan in de rest van Nederland. 

Mensen met een laag inkomen en opleidingsniveau gaan even 
vaak naar een populaire voorstelling als mensen met een hoog 
inkomen of opleidingsniveau.

De cijfers voor de instellingen liggen in het verlengde hiervan – instellingen die zich 
op populaire cultuur richten, zoals de Effenaar of het STRP-festival, trekken een 
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overwegend jong publiek, terwijl de meer klassieke instellingen – de Philharmonie 
Zuidnederland, het Muziekgebouw en het Van Abbemuseum – meer ouderen dan 
jongeren bereiken. Allochtone Eindhovenaren maken aanzienlijk minder gebruik 
van het aanbod dan autochtone – alleen de bibliotheek wordt even vaak gebruikt.

Wat betreft de spreiding over de stadsdelen valt op dat in Eindhoven vooral inwo-
ners uit het stadsdeel Centrum, en in iets mindere mate stadsdeel Stratum grootge-
bruikers van het cultuuraanbod zijn. 

Voor een uitgebreid beeld van de samenstelling van het Eindhovense publiek heb-
ben wij BiO (Beleidsinformatie en Onderzoek van gemeente Eindhoven) gevraagd 
om voor ons overzichten te produceren. In de bijlage worden deze gepresenteerd. 
In de tabellen is informatie opgenomen over geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsni-
veau, etnische achtergrond e.d., die zowel per kunstvorm of per instelling te lezen 
zijn. Ook de stadsdelen worden met elkaar vergeleken.

TDK-PUBLIEK?
Zoals hierboven geschetst wijkt het Eindhovense publiek wat betreft haar samen-
stelling en keuzes weinig af van de Nederlandse trends en gemiddelden. Toch zou 
je mogen verwachten dat de specifiek Eindhovense mix van kunstenaars, nerds en 
expats invloed uitoefent op de samenstelling van het publiek – en dus ook op de 
vraag naar cultuur.

Kunstenaars concentreren zich vaak in grote steden omdat zij hier de benodigde 
infrastructuur aantreffen (opleidingen, podia, galerieën e.d.) en gebruik kunnen 
maken van het aanwezige cultureel kapitaal van andere kunstenaars, kunstkenners, 
geldschieters en publiek. Ook in Eindhoven wonen relatief veel kunstenaars – in 
2010 vormden zij ongeveer 2,2% van de beroepsbevolking – maar niet aanmerke-
lijk meer dan in vergelijkbare steden. Binnen de G9 vormt Eindhoven in dit opzicht 
een middenmoter (Atlas voor gemeenten 2010). Kunstenaars oefenen een directe 
invloed uit op het culturele klimaat vanwege hun rol als makers – zij zijn produ-
centen van het aanbod. Gerard Marlet heeft met onderzoek aangetoond dat de 
maatschappelijke en economische waarde voor gemeenten niet voortvloeit uit de 
aanwezigheid van kunstenaars an sich, maar wel uit hun culturele productie en het 
culturele aanbod dat zij voortbrengen.

Eindhoven is ook rijk aan nerds (we noemen ze nerds omdat dit steeds meer een 
geuzennaam is geworden). De rijkste mensen op aarde zijn nerds! Nerds hebben 
meestal een baan in de ICT of technologie en ze zijn er in Eindhoven volop: met 
10,3% nerds op de gehele beroepsbevolking (en dat was in 2007) vormt Eindhoven 
de tweede nerdenstad van Nederland (Zoetermeer scoorde vreemd genoeg hoger). 
In Eindhoven komen daar nog de vele TU/e studenten bij. Met onder meer Baltan, 
STRP en MAD beschikt Eindhoven over een scene op het gebied van art-technology 
en art-science. Deze is zonder meer gebaat bij de aanwezigheid van een hoogopge-
leid, creatief publiek met veelal een technische achtergrond. 

Tenslotte is er in Eindhoven een groeiende expatcommunity. Van aantallen expats 
in Nederland bestaan geen harde cijfers, maar volgens recent onderzoek van het 
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Holland Expat Center South (2014) ligt het aantal expats in Eindhoven rond de 
13.000. Bovendien kent Eindhoven in verhouding tot de andere steden in Zuid-
Nederland opvallend veel kenniswerkers met een hoog opleidingsniveau en een 
hoog inkomen. De omvang van deze groep zal de komende jaren verder toenemen. 

Dat expats hun invloed op het culturele aanbod doen gelden, kwam in verschillende 
interviews naar voren. Bedrijven die werknemers naar Eindhoven halen hechten 
zeer aan een kwalitatief goed aanbod, met name op het gebied van de klassieke mu-
ziek. Een deel van de expatcommunity is sterk verbonden met het Muziekgebouw. 
Dit komt enerzijds door de brede en vaak internationale programmering, maar an-
derzijds ook door het language no problem-karakter van muziek. Ook is de vraag 
naar piano- en vioollessen voor expatkinderen groot.

 DE EINDHOVENSE CREATIEVE KLASSE
In 2002 creëerde Richard Florida een enorme hype toen 
hij het begrip creatieve klasse introduceerde en liet zien 
hoe de aanwezigheid van een creatieve klasse een positief 
effect heeft op het welzijn en de welvaart van steden. Voor 
Eindhoven lijkt het niet meer dan logisch dan dat de stad, 
vanwege haar TDK-basis, in verhouding tot andere steden 
over een relatief grote creatieve klasse beschikt. In de 
statistieken komt de aanwezigheid van een creatieve klasse 
echter niet duidelijk naar voren. 

In de ranglijsten van Atlas voor gemeenten (LISA 2010) 
scoort Eindhoven wat betreft het aandeel van de creatieve 
sector in het totaal aantal banen (zowel in kunsten, media 
en entertainment en creatieve zakelijke diensten) onder het 
Nederlandse gemiddelde. Wat betreft het aandeel van de 
creatieve klasse op de totale bevolking scoort Eindhoven 
een dertiende plek.

De reden voor de lage scores ligt niet in de afwezigheid 
van een creatieve sector in Eindhoven, maar in de manier 
waarop de begrippen geoperationaliseerd worden. De in 
Nederland gangbare, door TNO opgestelde definitie van 
creatieve industrie matcht slecht met het Eindhovense TDK-
veld. Alleen de D – van design – valt erin; de kenniswerkers 
in ICT, wetenschap en technologie – die Eindhoven zo rijk 
is – worden in deze definitie niet meegeteld. 
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5. GELD

Kunst en cultuur vormen een onderdeel van de creatieve industrie. De creatieve 
industrie biedt in de Brainport Eindhovenregio werkgelegenheid aan ruim 30.000 
personen. Er zijn meer dan 8.000 creatieve ondernemingen met een geschatte om-
zet van minstens 1,2 miljard euro. Dit is zo’n 3% van de totale regionale omzet. Bij 
70% van de gevallen gaat het om microbedrijvigheid (1-10 werknemers), waarvan 
80% geen subsidierelatie heeft met de overheid. 

Ook binnen de culturele sector ontstaat en bestaat een groot deel van de culturele 
infrastructuur in Eindhoven zonder gemeentelijke subsidie; het betreft vooral klei-
nere organisaties. In totaal wordt in de Kunst en Cultuur zo’n 70 miljoen euro om-
gezet, 1/3e daarvan is gemeentelijke subsidie (cijfers afkomstig uit Metavisie Kunst 
en Cultuur, 2012). 

De gemeente Eindhoven heeft in de begroting van 2013 in totaal 31.595.000 euro 
vrijgemaakt voor kunst en cultuur, onder de posten Museum voor Hedendaagse 
Kunst, Uitstraling Designstad en Cultuur Totaal. Dat bedrag is inclusief kosten voor 
het gemeentelijk apparaat. 

In 2012 heeft bureau Berenschot, in samenwerking met de Volkskrant, onderzoek 
gedaan naar de bezuinigingen op kunst en cultuur in de 25 grootste gemeenten. 
Uitgangspunt hierbij was het budget voor 2013 voor podia, podiumkunsten, festi-
vals, film, beeldende kunst, cultuureducatie, amateurkunst, musea, archieven, mo-
numenten, bibliotheken en letteren (exclusief omroepen). Voor Eindhoven rekent 
Berenschot met een bedrag van 27,1 miljoen euro. Het verschil met de begroting 
van de stad zelf laat zich verklaren doordat onder meer het budget voor Uitstraling 
Designstad door Berenschot niet is meegenomen en de kosten voor het gemeente-
lijk apparaat al evenmin.

Het bedrag van 27,1 miljoen is, gelet op het inwonertal van Eindhoven, in verge-
lijking met andere steden niet bijzonder hoog of laag. Er zijn vijf gemeenten die 
hoger scoren in het onderzoek, maar de cultuurbudgetten van de G4 zijn zoveel 
hoger dat een vergelijking daarmee weinig zinvol is. Binnen de G5 (de G9 zonder 
de G4) is Groningen koploper, met een budget van 30,8 miljoen. De drie overige 
G5  gemeenten, Enschede, Arnhem en Maastricht, hebben budgetten onder de 20 
miljoen, aanzienlijk lager dan Eindhoven dus. Van de overige gemeenten komen 
alleen Breda (25,3 miljoen) en Tilburg (21,5 miljoen) in de buurt van Eindhoven 
wat cultuurbudget betreft. Alle andere gemeenten hebben cultuurbudgetten onder 
de 20 miljoen.

Maar kijken naar reële bedragen is niet zo relevant. Het bedrag per inwoner 
zegt al meer: kijken we naar het bedrag per inwoner dat in Eindhoven aan cultuur 
wordt besteed, dan staat de tweede economie van Nederland slechts op een tiende 
plaats. 



44  CULTUUR EINDHOVEN | 2014.03.01 

Kijken we naar het bedrag per inwoner dat in Eindhoven 
aan cultuur wordt besteed, dan staat de tweede economie van 
Nederland slechts op een tiende plaats. 

Eindhoven investeert jaarlijks een bedrag van €122,57 per inwoner aan kunst en 
cultuur. Dat is minder dan Breda (€ 141,00) en Den Bosch (€ 130,00). 

Aanvoerder is Utrecht, met een budget van € 181,00 per inwoner. Op 2 en 3 staan 
Maastricht (€ 160,00) en Groningen (€ 155,00). Gemiddeld geven de G9, inclusief 
de G4, per inwoner €134,00 uit aan cultuur. 

BEZUINIGINGEN
Sinds 2009 is er in Eindhoven stevig bezuinigd op kunst en cultuur. Volgens 
Berenschot en de Volkskrant heeft de gemeente het budget met 17 procent terug-
geschroefd. Dat is een heel hoog percentage, in vergelijking met andere steden. 

In Nederland bezuinigde alleen Amersfoort 
meer op cultuur dan Eindhoven. 

Alle andere steden hebben minder bezuinigd dan Eindhoven, en in een enkel geval 
zelfs hun budget verhoogd. Het hoge percentage voor Eindhoven is met name een 
gevolg van de bezuiniging op de Bibliotheek en het CKE. De Bibliotheek moest 50% 
bezuinigen (3 miljoen euro minder), het CKE 25% (1 miljoen euro minder). 

Eindhoven heeft verder aan zijn bezuinigingsopdracht uitvoering gegeven door 
af te zien van indexering. De kaasschaaf is over het veld gehaald: de budgetten 
van alle gesubsidieerde instellingen zijn geslonken. Alleen het budget van het 
Muziekgebouw is gestegen en het Muziekgebouw heeft niet de 3% ingeleverd in 
2012 die de overige subsidie-aanvragers wel hebben ingeleverd. 

Op korte termijn is het voordeel van deze kaasschaafwerkwijze dat alle instellingen 
gehandhaafd kunnen blijven en er geen pijnlijke keuzes hoeven te worden gemaakt. 
Een veelgehoorde opmerking: “Nadeel is dat je het probleem voor je uitschuift – ie-
dereen schippert, totdat er uiteindelijk iemand omvalt.”

De verschillen in bezuinigingen per gemeente zijn groot. In De Staat van Cultuur 
wordt vastgesteld dat in gemeenten die per hoofd van de bevolking veel besteden 
aan kunst en cultuur, minder bezuinigd wordt dan in steden die voorheen al min-
der uitgaven. Dit geldt bijvoorbeeld voor Utrecht, Maastricht en Groningen, steden 
die inderdaad ook hoog scoren in de cultuurindex voor gemeenten (zie 4.3).
Eindhoven heeft niet alleen bezuinigd, er is ook structureel een miljoen euro be-
schikbaar gesteld, de intensiveringsmiljoen. Deze is bedoeld voor nieuwe activitei-
ten. De afgelopen jaren is de intensiveringsmiljoen ingezet voor projecten (deels 
in een subsidieregeling) en deels de financiering geweest vanuit Eindhoven voor 
Culturele hoofdstad E|BCH 2018.
 
Voor 2014 resteert nog € 400.000 van deze miljoen. Dit geld zal op termijn moge-
lijk ingezet worden (na besluit Raad) als co-financieringsgeld. 
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5.1 VERDELING VAN HET EINDHOVENSE
 CULTUURBUDGET

De sectoren muziek, beeldende kunst, cultuurparticipatie (met het CKE en ama-
teurkunst) en media (met de Bibliotheek) ontvangen elk ongeveer 20% van het 
cultuurbudget. Theater, dat sinds 2011 geen topsector meer is, moet het sindsdien 
met 12% van het budget doen. Cultuurhistorie krijgt 3%, en urban nog geen 1% 
van het cultuurbudget. Opmerkelijk is dat deze laatste sector in Cultuur Totaal als 
topsector wordt aangemerkt en een prominente plek krijgt toebedeeld binnen het 
Eindhovense cultuurbeleid – het budget dat er vanuit cultuur aan toegekend wordt, 
is echter beperkt. 

Wat de instellingen betreft nemen de vijf grootsten – Bibliotheek, Van Abbe, 
Muziekgebouw, CKE en Parktheater –in 2013 gezamenlijk zo’n 80% van het totale 
cultuurbudget in beslag. 

De 11 grootste gesubsidieerde instellingen van Eindhoven 
ontvangen gezamenlijk 93% van het cultuurbudget. 

Het cultuurbudget wordt nu dus vrijwel in zijn geheel besteed aan wat wel de cultu-
rele traditie wordt genoemd: het behouden en versterken van de bestaande instel-
lingen. Deze instellingen zijn, zoals we eerder zagen, van waarde voor Eindhoven, 
en ze kosten nu eenmaal geld. Maar de consequentie is dat er in de praktijk nau-
welijks geld overblijft voor vernieuwing en experiment – terwijl het belang van die 
vernieuwing wel erkend wordt en Eindhoven zich daar ook graag mee profileert.

Wij adviseren niet om nu overhaast en drastisch op de 11 grootste instellingen te 
gaan korten (zie ook onze aanbevelingen aan het eind van dit rapport), daarmee 
bestaat namelijk een groot gevaar dat het kind met het badwater wordt weggegooid. 
We adviseren echter wel om het cultuurbudget meer in overeenstemming te bren-
gen met de positie die Eindhoven inneemt als tweede economie van het land. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidies die de instellingen in 
2013 hebben ontvangen.

VERDELING 
CULTUURBUDGET
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Design wordt niet vanuit het cultuurbudget gefinancierd, maar vormt een aparte 
post op de gemeentebegroting. In 2013 werd voor design in totaal 
€ 1.540.000 uitgetrokken (dit bedrag is inclusief kosten voor het gemeentelijk ap-
paraat). Hiervan is structureel een half miljoen gereserveerd voor de financiering 
van de Dutch Design Week, de Dutch Design Awards en de Graduation Show van 
de Design Academy Eindhoven. 

EIGEN INKOMSTEN VAN DE INSTELLINGEN
Voor 2013 zijn de eigen inkomsten van de instellingen in kaart gebracht. In de bij-
lage wordt hiervan een overzicht gegeven. Onder eigen inkomsten verstaan we in 
dit geval alle inkomsten behalve overheidssubsidie. En dat is nogal wat: van kaart-
verkoop, recettes, horeca, maar zeker ook sponsoring, (fonds)donaties, legaten, 
enzovoorts. 

Ook in Eindhoven blijken culturele instellingen zich zeer bewust dat de steun van 
de overheid terugloopt en dat er meer en meer ondernemerschap van hen verwacht 
wordt. Wat we op verschillende plekken echter hebben waargenomen is dat dit 
cultureel ondernemerschap wordt geremd door diezelfde overheid. Vooral vergun-
ningen (openingstijden) en de vrijheid om bijvoorbeeld een eigen vermogen op te 
bouwen of te investeren zijn daarbij genoemde onderwerpen. 

De verschillen tussen instellingen zijn groot. Vanuit onze eigen expertise hebben 
wij kunnen constateren dat sommige instellingen beter zijn in het verwerven van 
externe middelen (o.a. fondsen) dan anderen. Het is wellicht een idee om (net als 
het Ministerie van OCW nu doet) binnen een toekomstige subsidiestructuur (waar-
over wij nog komen te spreken) een programma te ontwikkelen dat de nog niet er-
varen instellingen stimuleert om hun fondsenwerving te verbeteren. 

Wij willen benadrukken dat instellingen onderling niet vergeleken kunnen worden 
op hoe goed ze het doen als cultureel ondernemer. Er zijn wat betreft de mogelijk-
heden om eigen inkomsten te genereren grote verschillen tussen de instellingen – 
van de een kan daarom meer verwacht worden dan van de ander. Wel kan worden 
vastgesteld dat er in individuele gevallen nog veel kansen liggen, bijvoorbeeld wat 
betreft het aanvragen van landelijke fondsen.

 RUPSJE NOOITGENOEG?
Binnen het veld van kunst en cultuur bestaat een bekend 
fenomeen, het fenomeen van de alsmaar uitdijende vraag 
naar cultuursubsidies. Dat heeft enerzijds te maken met 
het simpele feit dat we in Nederland nu eenmaal elk jaar 
groeien. We groeien in economisch opzicht, er is inflatie (we 
hebben dus meer geld nodig om hetzelfde te kunnen kopen) 
en bovendien groeit ‘de verwachting’ ieder jaar: we ontwik-
kelen ons cultureel en willen dus ieder jaar een nog betere 
productie zien dan het vorige jaar. 
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We willen bovendien elke keer weer verrast worden, we 
vragen om vernieuwing. 

Aan de andere kant heeft dat uitdijen van cultuursubsidies 
veel te maken met de aard van de kunst zelf: de drang om 
te creëren, om iets nieuws te scheppen. Daarom ontstaan 
juist in de kunst veel nieuwe initiatieven. Het gros van deze 
nieuwe initiatieven bestaat uit kortdurende projecten (een 
beeldende kunstproject, een festival, een dansvoorstelling, 
een social designproject). Af en toe is er ook een nieuw ini-
tiatief dat meer blijvend van aard is, bijvoorbeeld de komst 
van een nieuwe theatergroep die zijn intrek neemt in een 
oude fabriek en hier een eigen theater bouwt. Of een pop-up 
tentoonstellingsruimte in een oud politiebureau die in de 
praktijk uitgroeit tot een meer permanent fenomeen. 

Al deze positieve ontwikkelingen tezamen leiden er toe dat 
de vraag naar subsidie toeneemt. En omdat het om posi-
tieve ontwikkelingen gaat en de betekenis voor welzijn en 
welvaart toeneemt, honoreert de overheid een deel van die 
groeiende vraag en investeert het in de vernieuwing van 
kunst. 

Moet er dan ook niet iets weg? Ja, misschien. Er moet geen 
subsidie gaan naar kunst en cultuur die prima op eigen 
benen kan staan, of waarvan de betekenissen – zoals we 
die in het eerste hoofdstuk hebben neergezet – sterk ver-
minderen of misschien wel vervallen. Maar zolang kunst 
en cultuur ondersteuning nodig hebben en op verschillen-
de manieren betekenis hebben voor de stad, zolang is het 
subsidiëren van kunst en cultuur een wijs besluit. En ja, dan 
groeit het subsidiebudget. Maar de stad groeit mee. 

5.2 GOED NIEUWS OVER GELD
In onze rondgang door Eindhoven en bij het bestuderen van alle financiële stuk-
ken is ons één belangrijk aspect opgevallen: kunst en cultuur in Eindhoven wordt 
vooral lokaal gefinancierd en trekt nog weinig middelen van buiten de stad aan. Het 
goede nieuws is dat hier een hele serie aan kansen ligt die hierin verandering kun-
nen brengen. 

Bij alle kansen die wij hieronder noemen, geldt wel een spelregel: de kansen ver-
dampen wanneer de gemeente Eindhoven zich financieel terugtrekt. En in een aan-
tal gevallen is het zelfs zo dat de kansen er alleen zijn wanneer Eindhoven extra in 
cultuur investeert – vaak als co-financier. 



48  CULTUUR EINDHOVEN | 2014.03.01 

EUROPESE MIDDELEN
1. Recent is de Europese Unie het grote programma Creative Europe gestart. Er is 

voor de komende zeven jaar bijna 1,5 miljard euro beschikbaar. Juist de culturele 
en creatieve projecten met het Eindhoven-DNA kunnen hiervan profiteren. Het 
betekent echter vaak wel dat de gemeente moet optreden als co-financier. 

RIJKSMIDDELEN 
2. Wij hebben ons bij onze rondgang door Eindhoven verbaasd over hoe weinig rijks-

cultuurmiddelen naar Eindhoven gaan. Niet vanuit het kunstenplan en niet vanuit 
de rijkscultuurfondsen. Wij zijn van mening dat met de groei van Eindhoven ook 
navenant veel middelen deze kant op kunnen stromen. De grote uitdaging daarbij 
is kwaliteit. Investeren in kwaliteit loont. Want hoe meer kwaliteit, hoe meer exter-
ne (en ook rijks)middelen. De eerste grote kanshebber om in de Basisinfrastructuur 
van OCW te worden opgenomen, achten wij de Dutch Design Week. 

Daar waar Amsterdam 39% van de rijksmiddelen voor 
cultuur binnenhaalt, lukt het Eindhoven (als tweede stedelijke 
economie van het land) slechts minder dan 1,5% van die 
middelen binnen te halen. 

PROVINCIALE MIDDELEN
3. Instellingen en bedrijven kunnen binnenkort ook bij de Provincie Noord-Brabant 

terecht (Brabant C Fonds) voor grote incidentele subsidies voor cultuurprojecten 
met minimaal een landelijke uitstraling en betekenis. Ook hier geldt dat de ge-
meente moet optreden als co-financier, anders komt er geen geld van de Provincie. 
Het fonds is bedoeld voor extra en nieuwe projecten. 

(LANDELIJKE) PARTICULIERE FONDSEN
4. Wij zijn veel culturele instellingen tegengekomen die – zeker op projectniveau – 

veel meer ondersteuning kunnen krijgen vanuit landelijke cultuurfondsen. Met een 
andere focus, soms een kwaliteitsimpuls en enige begeleiding zijn veel projecten in 
Eindhoven door deze fondsen te ondersteunen. Echter, ook deze fondsen zijn alert 
op terugtrekkende overheden. Zij vullen niet graag de gaten die een ander achterlaat. 

ANDERE SECTOREN
5. Zoals wij in dit rapport hebben besproken, hebben kunst en cultuur in veel sectoren 

hun betekenis. Het loont enorm om creatief na te denken hoe ook gelden uit andere 
sectoren dan de culturele sector zijn aan te spreken. Een cultuurproject dat een wijk 
een impuls geeft, valt dat onder cultuur, welzijn, stedelijke ontwikkeling, econo-
mie? En door zo naar cultuurprojecten te kijken kom je ook bij andere geldbronnen 
en fondsen uit. Van lokale subsidies tot aan de subsidies bij het rijk en de EU. 

REGIONAAL SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN
6. Wij adviseren Eindhoven om bij het vaststellen van het toekomstige cultuurbeleid 

(en de omvang van het gesubsidieerde cultuuraanbod) nauw af te stemmen met 
de buurgemeenten en Helmond. Vanuit verschillende kanten is ons aangeven dat 
hierin ook financieringskansen liggen; bijvoorbeeld kosten voor voorzieningen naar 
gebruik en rato delen. 
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INVESTERINGSFONDS CREATIEF EINDHOVEN 
7. De gemeente kan overwegen om, al dan niet in samenwerking met particuliere 

investeerders, een investeringsfonds voor de creatieve sector in het leven te roe-
pen. Zo’n soort fonds kan dan worden opgezet als een revolving fund, waardoor 
middelen ook weer terugstromen in dat fonds en opnieuw geïnvesteerd kunnen 
worden. Juist voor de vaak (ook) commercieel georiënteerde creatieve industrie in 
Eindhoven is dat een kans. 
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6. CULTUREEL VASTGOED

Net als in de meeste andere steden is ook in Eindhoven het cultureel vastgoed een 
permanente uitdaging voor de gemeente. Jaarlijks is een flink deel van het gemeen-
telijke cultuurbudget nodig om de kosten van culturele gebouwen te helpen finan-
cieren. Dat is geen nieuw fenomeen. Sterker nog, al sinds de oudheid financieren 
steden, koningen en kerken hun cultuurgebouwen. Vrijwel nooit was de kunst zelf 
bij machte om de financiering ervoor geheel zelfstandig op te brengen. En ook in 
deze tijd is dat het geval. Ook in Eindhoven. 

De overheid beschouwde het culturele vastgoed als een wezenlijke infrastructuur 
voor de stad en haar bewoners, net als goede wegen, sport en andere voorzienin-
gen. Het eigenaarschap en de financiering van het culturele vastgoed was dan ook 
tot voor kort een vanzelfsprekende taak voor de gemeentes. De laatste jaren is daar 
verandering in gekomen. Mede onder invloed van de economische recessie, de druk 
op de beschikbare middelen en het marktdenken, wil de gemeentelijke overheid 
die eerder gevoelde verantwoordelijkheid voor het culturele vastgoed steeds meer 
loslaten. Men wil het gemeentelijke culturele vastgoed waar mogelijk afstoten of op 
zijn minst de kosten inzichtelijk te maken. Die wens zien we ook in Eindhoven. 

De behoefte om de gemeentelijke lasten voor het cultureel vastgoed omlaag te krij-
gen en inzichtelijk te maken, wordt ook gevoed vanuit de wens om nieuwe kunst en 
cultuur een kans te geven. De vastgoedkosten van de huidige spelers in het culture-
le veld stijgen en daarmee de vraag naar de financiering ervan. Aan de andere kant 
doen ook nieuwkomers een beroep op cultuursubsidie en ook zij hebben vaak weer 
vastgoedkosten. De overheid staat kortom voor een lastige opgave. 

6.1 GROEI
De afgelopen twintig jaar is het culturele vastgoed flink in ontwikkeling geweest. En 
nog steeds is de groei gaande – met overigens ook alle positieve betekenissen van 
dien. We zien op dit moment de doorontwikkeling van Strijp S, T en R. en de plan-
nen voor het NRE gebied. 

De laatste jaren is er in een aantal gevallen nieuw vastgoed in de plaats gekomen 
voor oud. Kijk bijvoorbeeld naar de vervanging en uitbreiding van de huisves-
ting van De Effenaar, het Van Abbemuseum, de Bibliotheek en de sociaal-cul-
turele voorziening Dynamo. Maar er kwamen ook voorzieningen bij, zoals het 
Muziekgebouw en de middenzaal van Het Parktheater. Op Strijp S verschenen 
nieuwe mogelijkheden voor allerlei kleinschalige creatieve industrie maar ook 
initiatieven als Area 51 en bijvoorbeeld Broet. Het onlangs opgeleverde Natlab on-
derstreept eveneens dat de groei er nog steeds niet uit is. Herontwikkeling van het 
oude Plazapand en plannen met betrekking tot de doorontwikkeling van het NRE 
gebied duiden allerminst op een pas op de plaats, laat staan dat er gekozen wordt 
voor krimp.
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Deze groei vinden wij begrijpelijk en zelfs verstandig voor Brainport Eindhoven, 
de stad met zijn enorme groeipotentieel en grote ambities. Groei van het culturele 
aanbod én vastgoed hoort bij een groeiende stad. Sterker nog, het wakkert de groei 
aan. We constateren echter dat er geen integraal gemeentelijk cultuurbeleid zit 
achter deze groei. De investeringen in de nieuwe culturele infrastructuur komen 
enerzijds voort uit de wens om gebieden te willen ontwikkelen en anderzijds uit de 
ambities en visies van het college van B en W. Uiteraard worden deze investeringen 
telkens goedgekeurd door de gemeenteraad. 

We hebben gezien dat verschillende wethouders zich hebben ingezet voor de ont-
wikkeling van een cultuurbeleid. In hun cultuurvisies voor Eindhoven krijgt de 
positie van vastgoed ook ruim aandacht. In de visies wordt naar wegen gezocht om 
meer te doen met de cultuurgebouwen. Zo bestaan er ideeën om de culturele pan-
den niet langer als eigendom van één en dezelfde organisatie te beschouwen, maar 
juist als een collectief middel dat kan worden ingezet voor een veelheid aan acti-
viteiten van meerdere organisaties. Zo zou vernieuwing een kans kunnen krijgen. 
Echter, de visies hebben nog niet geleid tot een concrete vertaling in uitvoerbaar 
beleid. In het hoofdstuk De Rol van de Overheid gaan wij hier nader op in. 

COMPLEX
De situatie rondom het culturele vastgoed is in Eindhoven (net als in veel andere 
steden) complex. Zo complex zelfs dat wij er in dit onderzoek bij voorbaat al te wei-
nig aandacht aan kunnen besteden. De complexiteit komt onder andere terug in het 
volgende:

- Niet al het culturele vastgoed is in eigendom van de gemeente. Het Muziekgebouw 
is bijvoorbeeld eigendom van een investeringsmaatschappij;

- Er bestaat grote onduidelijkheid over de waarde van de verschillende gebouwen; de 
meeste zijn door hun functie niet te verkopen aan marktpartijen; 

- Er bestaan veel verschillende contracten met verschillende looptijden; 
- Er bestaan grote verschillen in financiering en financieringsstructuur tussen de 

gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Is er sprake van hypotheek of is 
het juist hypotheekvrij? 

- Over de vastgoedkosten voor het Van Abbemuseum – een gemeentelijke instel-
ling – bestaan geen duidelijke cijfers. De kosten zijn versleuteld in verschillende 
begrotingen. 

6.2 KOSTEN 
De daadwerkelijke kosten die de gemeente jaarlijks maakt voor het culturele vast-
goed zijn als gevolg van de complexe structuur niet op één centrale plaats in beeld. 

De kosten van het cultureel vastgoed bestaan voor het grootste deel uit de kapitaal-
kosten (afschrijving op de investeringen) of huur. De kapitaalkosten worden meest-
al gedekt vanuit de gemeentelijke vastgoedbegroting. Daarnaast zijn er onder ande-
re ook kosten voor onderhoud, verzekeringen en belastingen. In de praktijk betalen 
de instellingen alleen de kosten voor onderhoud, verzekering en belastingen. In 
Eindhoven spreekt men in dat geval van fiscale huur. 
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Momenteel is er een transitie gaande als gevolg van de door de raad vastgestelde 
Beheersystematiek Cultureel Vastgoed. In deze systematiek houdt de gemeente 
haar culturele voorzieningen functioneel in stand, door ook de inrichting en het 
gebruikersonderhoud voor eigen rekening te nemen. Deze kosten worden dus door-
gaans verrekend in de fiscale huur. 

De kosten (met name fiscale huur) die culturele instellingen aan het vastgoed kwijt 
zijn bedragen op jaarbasis grofweg € 8.100.000. Dat is zo’n 15 procent van hun tota-
le omzet. Maar daar zitten de kapitaalslasten voor de gemeente dus vrijwel niet in. 

In een groot aantal gevallen is de huur die instellingen aan de gemeente betalen 
de laatste jaren flink omhoog gegaan, soms wel vier keer de voormalige huur (vaak 
tot het niveau van de fiscale huur). Er zijn echter instellingen (ook grote) die deze 
huurlast met de huidige wijze van exploiteren niet kunnen dragen. 

Wij constateren dat in een aantal gevallen de gemeente en de culturele instelling 
door deze huurverhoging tegenover elkaar zijn komen te staan. En dat in enkele 
gevallen de gemeente onvoldoende zicht heeft (en krijgt) op de daadwerkelijke ex-
ploitatierisico’s die door de huurverhoging zijn ontstaan. Het is dringend gewenst 
dat onafhankelijke experts in die situaties met adviezen voor oplossingen komen. 

6.3 PASSEND BIJ EINDHOVEN?
Afgezien van kwesties rondom financiering, exploitatie en beheer moet de vraag 
gesteld worden of het huidige palet van cultureel vastgoed passend is bij een stad 
als Eindhoven. Heeft Eindhoven nog steeds het passende vastgoed? Zijn er bijvoor-
beeld niet te weinig theaterzalen, of is er van een bepaalde functie niet teveel? 

Het is belangrijk om de nieuwe tijd ook vertaald te zien in het culturele vastgoed. 
Nieuwe tijden brengen een andere vraag en verwachting met zich mee; een ande-
re cultuurconsumptie. Staat, met andere woorden, het beschikbare vastgoed van 
Eindhoven nog in verhouding met de gebruiksbehoefte? Biedt het huidige vastgoed 
een thuis voor de toekomst? 

Om deze vragen kundig te beantwoorden is een groter onderzoek noodzakelijk. 
Wij hebben dat in de beperkte tijd die ons gegund was niet kunnen uitvoeren. 
Bovendien ligt hier niet onze expertise. Wij constateren dat een dergelijk onderzoek 
naar wat heeft Eindhoven nodig de laatste jaren niet heeft plaatsgevonden. Er zijn 
wel inventarisaties gemaakt (wat is er), maar voor de toekomstige inrichting van de 
culturele stad is meer nodig. 

We hechten eraan te benadrukken dat het louter in kaart brengen van de vraag nog 
niet een culturele infrastructuur vormgeeft. Het is namelijk niet alleen een kwestie 
van wat Eindhoven nodig heeft, maar vooral ook een kwestie van wat Eindhoven 
wil. En uiteindelijk is dat een politieke keuze. 

Een dergelijk onderzoek moet in onze ogen dan ook samenvallen met de ontwik-
keling van een richtinggevend (en door de raad vastgesteld) cultuurbeleid. Het is 
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straks het cultuurbeleid dat bepaalt hoe – en met welke instellingen – de gemeen-
telijke doelen worden gerealiseerd. We komen daar in een volgend hoofdstuk op 
terug. 

 HET KAPITAAL  
 VAN GOEDKOOP INDUSTRIEEL ERFGOED

Met haar overschot aan ruimte – het industrieel erfgoed 
waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet wor-
den – beschikt Eindhoven over belangrijk kapitaal. Als 
de faciliteiten goed en betaalbaar zijn, volgt de toestroom 
van creatieven vanzelf. “Het water stroomt altijd naar het 
laagste punt.” 

Met opleidingen als de TU/e, Design Academy en St. Lucas 
binnen de stadsgrenzen en tal van creatieve opleidingen in 
de nabijheid van Eindhoven, bestaat er een grote behoefte 
aan aansluitende werkruimte. De gemeente, woningcor-
poraties en projectontwikkelaars erkennen de waarde van 
creatief ondernemerschap voor Eindhoven. Bovendien 
bestond behoefte aan een goede afstemming tussen de 
beschikbare ruimte (bijvoorbeeld leegstaande fabriekspan-
den) en de lange lijst van ingeschreven ruimtezoekenden bij 
de gemeente. Om hier uitvoering aan te geven en vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen is in 2008 de onafhankelijke 
Stichting Ruimte in het leven geroepen.

Sindsdien zijn veel Eindhovense kunstenaars en creatieven 
aan passende werkruimte geholpen. Eenvoudig is dit pro-
ces echter niet. Er ligt een woud aan – soms tegenstrijdige 
– regelgeving, vergunningen, bestemmingsplannen, die 
vaak niet met elkaar in overeenstemming zijn. Bovendien 
heeft Stichting Ruimte voor schijnbaar eenvoudige pro-
cessen te maken met meerdere aanspreekpunten die vaak 
niet over dezelfde informatie beschikken. Hierdoor is het 
lastig afspraken maken, vergen processen een lange adem 
en neemt de wachtlijst aan ruimtezoekenden toe – een 
curieus verschijnsel voor een stad die wel over die ruimte 
beschikt en die het belang van een gezonde creatieve sector 
onderschrijft. 

De oplossing ligt in de aanstelling van een vast aanspreek-
punt binnen de gemeente voor creatief vastgoed. Iemand 
die het overzicht heeft, de belangen bewaakt en afspraken 
nakomt; iemand die bereikbaar is.
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7. DE ROL VAN DE OVERHEID

7.1 DE VERANDERENDE ROL VAN DE OVERHEID
Net als op andere terreinen, is ook binnen het veld van kunst en cultuur de rol 
van de overheid in beweging. Of beter: de overheid zoekt naar een nieuwe rol. Die 
zoektocht heeft alles te maken met het kleinere budget dat de overheid in algemene 
zin tot haar beschikking heeft, maar die zoektocht wordt ook ingegeven door de 
veranderende realiteit waarin wij leven. De wereld om ons heen verandert in rap 
tempo. De een ziet daarbij vooral de crisis en de ander ziet vooral een nieuwe tijd 
vol kansen. 

In algemene zin is al in de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen met de zoek-
tocht naar een andere rol voor de overheid. Toen begon men met het hervormen 
van de Nederlandse verzorgingsstaat. En dat proces is nog steeds gaande. Mede 
door de economische crisis wordt het nu extra scherp zichtbaar en voelbaar. Kern 
van het hele proces is: laat zoveel als kan de verantwoordelijkheid bij de burger zelf. 
Tegenwoordig heet dat: actief burgerschap. Handelen vanuit de eigen, burgerlijke 
kracht. De overheid is er om de burger hooguit te gidsen, en voor als het op eigen 
kracht niet gaat. 

En wat geldt voor de burger, geldt ook steeds meer voor kunst en cultuur. Ook hier 
zoekt de overheid naar eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. De overheid 
wil terugtreden. Wij vinden het echter lastig om goed te zien wat de motivatie ach-
ter dit streven is. Is het de noodzaak om te bezuinigingen of zit er een werkelijk 
weloverwogen visie op een nieuwe rol voor de overheid achter? We gaan ervanuit 
dat het eerste het laatste motiveert. Door de druk op de middelen moet de overheid 
wel zijn eigen rol tegen het licht houden. 

PARTNER
Ook in Eindhoven zien we dat de overheid zijn rol herdefinieert. Ook ten aanzien 
van kunst en cultuur. Wanneer we het beleid van Cultuur Totaal en de latere cul-
tuurvisies op elkaar leggen en we combineren deze met wat wij binnen het gemeen-
telijk apparaat en politiek signaleren, dan is er één duidelijke richting – en die wijst 
naar het midden van de samenleving. Eindhoven wil zijn toekomstig cultuurbeleid 
samen met die samenleving vormgeven. In het proces dat daartoe leidt, wil de ge-
meentelijk overheid zich opstellen als partner om gezamenlijk met de sector tot 
oplossingen te komen. 

Wij constateren echter dat de gemeentelijke overheid in Eindhoven dan wel partner 
van de cultuursector zou willen worden, maar dat het er in de dagelijkse praktijk 
maar moeilijk van komt. Enerzijds zien wij daartoe de structuur ontbreken – we 
komen daar in ons volgende hoofdstuk uitgebreid op terug – anderzijds is de dage-
lijkse relatie met de cultuursector op dit moment bepaald niet optimaal te noemen. 
Wij voelen ons daarom genoodzaakt hier eerst ook iets over te zeggen. 
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7.2.  DE HUIDIGE RELATIE MET HET CULTURELE VELD
In onze gesprekken met vertegenwoordigers van het culturele veld is telkens ook de 
relatie met de overheid besproken. We draaien er niet omheen: het totaalbeeld was 
niet positief. 

Wat opvalt is dat ook het ambtelijk apparaat moeite heeft met de huidige relatie 
tussen de overheid en het culturele veld. Men erkent het probleem en is niet geluk-
kig met hoe het nu gaat. Mensen binnen de ambtelijke staf zetten zich maximaal 
in, maar zien hun inzet vaak stranden in de nu geldende werkwijze en structuren. 
Het valt te prijzen hoe zij onder de lastige omstandigheden toch steeds naar een 
begaanbare weg zoeken. 

Wij gaan in dit onderzoek niet zozeer in op de verschillende kritiekpunten vanuit 
het veld, maar we zoeken veel meer naar wat erachter zit; naar wat de stroom aan 
kritiek veroorzaakt. Toch is het goed wel iets van die kritiek hier zichtbaar te ma-
ken. In vrijwel alle gesprekken die wij voor dit onderzoek met de culturele sector 
voerden, stelden wij de vraag: “Wat is nou eigenlijk het grootste probleem?” En in 
bijna alle gevallen was het antwoord: “De overheid.” En daarbij ging het niet alleen 
over bezuinigingen – want de noodzaak tot bezuinigen wordt over het algemeen 
wel gezien – maar vooral ook over vier andere relatieproblemen: 

- Problemen als gevolg van beperkte specialistische kennis 
- Problemen als gevolg van frustratie over regelgeving
- Problemen als gevolg van het gebrek aan betrokkenheid 
- Problemen als gevolg van een gebrek aan consistentie

Veel spelers in het culturele veld hebben het gevoel dat de overheid (ambtenaren en 
politiek) hen niet begrijpt, of kan begrijpen. Het ontbreekt, volgens de spelers, aan 
deskundigheid binnen het overheidsapparaat. Meerdere keren geven de culturele 
ondernemers aan dat de overheid zich baseert op een verkeerde voorstelling van za-
ken. Ook klinkt het geluid dat de overheid niet beseft wat cultureel ondernemen is.

Wat met deze “beperkte deskundigheid” samenhangt is de constatering van een 
gesprekspartner dat de Eindhovense overheid ook geen heldere opdracht of ka-
ders verstrekt: “De kunstinstellingen formuleren daarom zelf hun KPI’s.” (Key 
Performance Indicators). 

In nogal wat gevallen komt de gemeentelijke regelgeving ter sprake die de cultuur-
makers en cultureel ondernemers dwarszit. Daarover bestaat in die gevallen veel 
frustratie. De overheid wil bijvoorbeeld wel dat er cultureel wordt ondernomen (en 
meer eigen inkomsten worden gegeneerd) maar aan de andere kant blokkeren loka-
le verordeningen en horecaregels de mogelijkheden om bijvoorbeeld langer open te 
blijven. 

De politiek wil heel graag jonge creatieven op spannende industriële complexen, 
maar de afdeling handhaving maakt het vervolgens haast onmogelijk. De culturele 
en creatieve sector ervaart de overheid dan als “Kafka”, waarbij je niemand meer 
kan aanspreken en iedereen naar iedereen doorverwijst. 
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Een geluid dat vooral opklinkt vanuit de amateurkunst (maar niet alleen vanuit 
deze hoek) is het gebrek van betrokkenheid van ambtenaren. “Er komt nooit meer 
iemand.” Navraag leert dat het ambtelijk apparaat door een forse uren korting, in-
derdaad te weinig tijd heeft om de (amateur)kunst en cultuur te bezoeken. We zien 
het overheidsstreven om dichter in de samenleving te staan, daarmee wel onder 
druk komen te staan. 

Er bestaat ook de nodige onvrede over de communicatie vanuit de politiek en het 
ambtelijk apparaat. Waarschijnlijk met de beste bedoelingen worden door verschil-
lende mensen binnen het overheidsapparaat (ambtenaren en wethouder) soms 
wisselende signalen gegeven. Men heeft ook de indruk dat de interne communicatie 
(en afstemming) binnen de overheid zelf tekort schiet: “De ambtenaar zei dit, maar 
nu zegt de wethouder dat!” 

WAAROM LOOPT HET SPAAK?
Zoals gezegd presenteren wij hier bewust geen langere waslijst van klachten over de 
overheid. We gaan ook niet in op wie hier nu gelijk heeft. We willen blootleggen wat 
er achter deze klachten zit; waarom wordt de ontevredenheid zo massaal geuit? 

In de kern komen al de relatieproblemen tussen het creatieve en culturele veld en 
de lokale overheid van Eindhoven voort uit een gebrek aan twee dingen: 

1. een overtuigend en begrijpelijk cultuurbeleid; 
2. een heldere beoordelings- en subsidiestructuur.

In de afgelopen jaren zijn in Eindhoven verschillende pogingen ondernomen om 
tot een sturend cultuurbeleid te komen. Er werden visies ontwikkeld, eerste stap-
pen naar nieuw beleid. In 2004 was dat Eindhoven innovatieve cultuurstad, in 
2009 was dat Cultuur Totaal en meer recent waren dat de Metavisie en Flexcity. 
Wat al deze stukken gemeen hebben, is dat ze niet of slechts ten dele zijn vertaald 
in concreet en langjarig uitgevoerd cultuurbeleid. Op dit moment is Cultuur Totaal 
nog steeds het formeel geldende cultuurbeleid, maar de concretiseringsslag naar 
een implementatie heeft niet plaats gevonden. Cultuur Totaal heeft daarmee een 
vreemde status. 

Alle stukken en visies op cultuur lopen de laatste jaren in Eindhoven dan ook min 
of meer dood. De vraag die wij ons dan ook hebben gesteld is: hoe komt dat? Hoe 
kan het zijn dat op zich interessante visies op de stad en cultuur niet naar een 
bruikbare en duurzame subsidiepraktijk worden vertaald? 

Tijdens onze rondgang door Eindhoven hebben wij veel mensen gesproken over de 
visies. In het algemeen was de reactie dat met name de laatste visies – de Metavisie 
en de vertaling daarvan in FlexCity – op veel punten niet begrijpelijk waren. Wij 
leerden door onze gesprekken echter ook dat het niet zozeer de inhoud van de visies 
was die tot problemen en verzet leidde, maar veel meer de afwezigheid van een con-
crete vertaling ervan in een overtuigende operationele structuur. Men haakte dom-
weg af omdat niet duidelijk was waar de gemeente concreet heen wilde. Met andere 
woorden: het was niet primair een probleem van het wat, maar van het hoe. 



58  CULTUUR EINDHOVEN | 2014.03.01 

Daarmee kwam een antwoord in beeld op de vraag waarom in Eindhoven cultuur-
beleid niet wordt vertaald naar een concrete subsidiepraktijk. En dat antwoord 
luidt: 

Eindhoven heeft voor zijn kunst en cultuur geen beoordelings- 
en subsidiesystematiek die past bij een grote stad; bij de 
ambities en positie van Eindhoven. 

Zonder een dergelijke systematiek zal elk geformuleerd beleid in Eindhoven blijven 
stranden. En zonder systematiek én beleid kan er geen besluit over kunst en cultuur 
genomen worden zonder dat het tot politieke oorlog leidt. 
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8. SUBSIDIESYSTEMATIEK

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen is er in alle steden sprake van een basis-set 
aan culturele functies. Daarnaast zijn er cultuurprojecten, vaak gericht op het DNA 
van de stad en op vernieuwing. Basis en vernieuwing worden beide (voor zover no-
dig) gesubsidieerd door de lokale overheid.

Een overheid moet telkens keuzes maken over wat wel en wat niet wordt gesubsidi-
eerd. Als het goed is doet de overheid dat door te kijken naar het totaal aan beteke-
nissen die kunst en cultuur hebben voor de stad en haar inwoners (we hebben dat 
in het begin van dit rapport uitgebreid beschreven). We zagen dat betekenissen van 
kunst en cultuur in waarde toenemen naarmate de kwaliteit ervan beter is. Daarom 
moet de overheid zich voor haar besluiten ook een beeld vormen van de kwaliteit 
van kunst en cultuur. 

In de meeste steden erkent de overheid dat zij voor dit beeld van kwaliteit en voor 
de moeilijke keuzes die zij moet maken, aangewezen is op een onafhankelijk en 
gedegen advies. Voor een onafhankelijk advies benoemen de lokale overheden een 
adviesraad (de namen variëren van Kunstraad tot Raad voor Cultuur). Zonder een 
dergelijk extern advies maakt de overheid (en de politiek) zich bijzonder kwets-
baar. Niet in de laatste plaats omdat een overheid wettelijk verplicht is tot een goed 
afgewogen besluitvorming waarin deskundig advies betrokken wordt. Wanneer 
deze procedure niet volgens de geldende richtlijnen wordt doorlopen, kunnen zelfs 
rechtszaken tegen de overheid worden aangespannen. 

8.1 HOE WERKT HET IN EINDHOVEN? 
In de meeste steden met een omvang van Eindhoven of groter, zien we dat het sub-
sidiëren van kunst en cultuur vervat zit in een stevige structuur waarbij helderheid 
bestaat over de procedure en over wat de overheid van de instellingen verwacht. 
Met andere woorden, er is een cultuurbeleid en er is een functionerende beoor-
delings- en subsidiesystematiek. In Eindhoven is Cultuur Totaal het meest recent 
vastgestelde cultuurbeleid en is de beoordelings- en subsidiesystematiek daarop 
gebaseerd. Cultuur Totaal is echter nog onvoldoende uitgewerkt en vormt daarmee 
en wankele basis. 

In Eindhoven bestaat op dit moment geen meerjarensubsidie voor culturele in-
stellingen. In de meeste grotere steden krijgen de betreffende instellingen voor 
meerdere jaren subsidie toegekend, meestal voor een periode van vier jaar. In 
Eindhoven moeten alle instellingen (groot of klein) ieder jaar een subsidieaanvraag 
doen. Omdat er geen meerjarensystematiek is met als beleidskader een cultuurplan 
of een uitgangspuntennotitie. 

En daar waar in andere steden de (politieke) besluitvorming over subsidiëring 
gebeurt op basis van een helder cultuurbeleid, een visitatie en een advies van een 
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kundige commissie of kunstraad, is dat alles in Eindhoven afwezig en is het uitein-
delijk de cultuurwethouder die beslist. 

In de huidige situatie in Eindhoven zal het college/ de cultuurwethouder – nood-
gedwongen – ieder jaar weer, zonder nieuw beleid en extern deskundig advies 
moeten beslissen over het voortbestaan van de grote en kleine cultuurinstellingen 
in de stad. Met al het politieke gekrakeel en stedelijke rumoer tot gevolg. En wil een 
wethouder een keer (om goede of minder goede redenen) ingrijpen in de culturele 
basis van de stad, dan is dat schier onmogelijk omdat er geen door de gemeente-
raad gedragen integraal duidelijk beleid aan ten grondslag ligt en – misschien wel 
belangrijker – omdat er geen en objectief extern advies is ingewonnen. 

De subsidiesystematiek voor cultuur in Eindhoven brengt met zich mee dat er ei-
genlijk geen keuzes gemaakt kunnen worden zonder veel politiek rumoer en soms 
zelfs politieke schade. En dat is precies wat we zien gebeuren en wat we – bij een 
ongewijzigde situatie – voorspellen dat zal blijven gebeuren. Het valt ons op dat 
Eindhoven in heel veel opzichten een kosmopolitische stad is geworden, maar 
dat de wijze waarop subsidies worden toegekend (de subsidiesystematiek) niet is 
meegegroeid.

8.2 HOE WERKT HET IN ANDERE STEDEN?
In verschillende steden is min of meer de hieronder geschetste systematiek 
van kracht. De systematiek loopt meestal bewust synchroon met de landelijke 
cultuurnota-systematiek: 

1. In de meeste steden stelt het gemeentebestuur elke vier jaar een kadernota op of 
een uitgangspuntenbrief. Hierin schetst de cultuurwethouder wat het college de 
komende jaren met kunst en cultuur in de stad wil. Welke doelen wil het stadsbe-
stuur met kunst en cultuur bereiken? De kadernota of uitgangspuntenbrief wordt 
vervolgens (al dan niet na amendementen) vastgesteld door de gemeenteraad.

2. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten dienen alle culturele instellingen in de 
stad die voor meerjarige subsidie in aanmerking wensen te komen hun vierjaren-
plannen in.

3. Ambtelijk worden deze plannen dan verwerkt. De ambtenaren onderhouden con-
tact met de instellingen en ondersteunen het proces. 

4. Vervolgens vraagt het gemeentebestuur aan een groep van onafhankelijke deskun-
digen om advies over de kwaliteit van de instellingen en de ingediende plannen. 
Ook vraagt het om een advies over de verdeling van de middelen. 
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5. Op basis van het advies en in lijn met de uitgangspunten stelt de wethouder zijn of 
haar cultuurnota voor de komende vier jaar op. Deze nota gaat meer over de hoe-
vraag. Hoe worden de doelstellingen van de gemeente gerealiseerd, met welke in-
stellingen en hoe worden de middelen verdeeld?

6. Het college stelt de cultuurnota vast: wie krijgt wat? 

7. De gemeenteraad kan in zeer uitzonderlijke gevallen amenderen. De gemeenteraad 
stelt de cultuurnota vast en de instellingen weten voor vier jaar waar ze wat betreft 
de gemeentelijke subsidies aan toe zijn. 

8.3 PROJECTEN
Naast culturele instellingen die een langjarige subsidierelatie met de overheid 
aangaan, zijn er uiteraard ook instellingen die op incidentele basis subsidie nodig 
hebben voor een cultureel project, een eenmalige investering, een aankoop, of een 
co-financiering om ander overheidsgeld over de streep te trekken. Kleinere instel-
lingen werken sowieso meer op projectbasis (van project naar project) en zij finan-
cieren eventuele overheadkosten vaak met een deel van de projectinkomsten. 

Eindhoven heeft een aantal jaren geen structureel budget meer gereserveerd voor 
incidentele cultuurprojecten, dat wil zeggen met een duidelijke regeling die besten-
dig is. De afgelopen jaren is er met een deel van het eerder genoemde investerings-
miljoen wel geld beschikbaar geweest in subsidieregelingen (jaarlijks wisselend) 
maar er is geen echte duidelijke doorlopende regeling. Daarmee schept de overheid 
onzekerheid en geeft het alles behalve de stimulerende prikkel voor nieuwe projec-
ten die je juist in Eindhoven zou verwachten. 

Deze projecten moeten – juist in Eindhoven – ook bij de overheid terecht kunnen. 
Het zijn juist de vernieuwende projecten die net even een kleine financiële onder-
steuning nodig hebben om echt tot leven te kunnen komen, maar die in Eindhoven 
vaak bij uitstek de dragers van het DNA van de stad zijn. Hier moet in onze ogen al-
tijd ruimte voor zijn. De Dutch Design Week is immers ook als klein project gestart. 

Op dit moment heeft de gemeente Eindhoven niet structureel 
budget gereserveerd voor de incidentele cultuurprojecten. 

Aanvragen voor projectsubsidies volgen in de verschillende steden verschillen-
de procedures. In Amsterdam bijvoorbeeld gaan projecten naar het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, in andere steden worden de projectaanvragen door cultuur-
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ambtenaren afgehandeld. In de meeste gevallen echter worden ook bij de beoorde-
ling van projecten een externe adviesraad betrokken of ad hoc samengestelde teams 
van experts. 

WRIJVING TUSSEN MEERJARIG EN INCIDENTEEL
Er bestaat in de verschillende steden (en ook landelijk) een permanente wrijving 
(en een zekere competitie) tussen dat deel van de cultuur dat meerjarig of structu-
reel ondersteund wordt en de instellingen die een incidentele subsidie ontvangen. 
Die wrijving bestaat ook tussen de verschillende georganiseerde verbanden van 
adviseurs. Bijvoorbeeld in Amsterdam tussen de Amsterdamse Kunstraad en de 
adviseurs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

Met een goede subsidie- en adviesstructuur kan veel onnodige wrijving voorko-
men worden. Daarom doen wij Eindhoven in het volgende hoofdstuk een concrete 
aanbeveling. 
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9. CONCLUSIES

Voordat we meer specifiek ingaan op deelaspecten, willen we een conclusie delen 
die voor het hele onderwerp van ons onderzoek geldt:

Het is Eindhoven de laatste jaren gelukt om met een beleid van gericht investe-
ren in het DNA van de stad, zichzelf opnieuw uit te vinden en op het gebied van 
Technologie, Design en Kennis een wereldspeler van formaat te worden. Wij zien 
echter dat kunst en cultuur in Eindhoven door de overheid niet met eenzelfde 
krachtige en volwassen houding worden benaderd. Kunst en cultuur lijken in 
Eindhoven soms zelfs bijzaak, een lastig dossier. En dat terwijl kunst en cultuur bij 
uitstek cruciale betekenissen hebben bij de verdere ontwikkeling en positionering 
van de stad en haar bewoners. 

9.1 CONCLUSIES OVER HET AANBOD
a. Eindhoven beschikt over een behoorlijk groot en divers kunst- en cultuuraanbod. 

Wat omvang betreft is het aantal gesubsidieerde culturele basisvoorzieningen ver-
gelijkbaar met dat van andere steden binnen de G5 (de G9 min de G4).

b. Hoewel er in Eindhoven overtuigend cultuuraanbod met internationale aantrek-
kingskracht is, blijft de ontwikkeling van een internationaal cultureel aanbod (pro-
jecten, evenementen en instellingen) in het geheel achter bij de snelle en sterke 
internationalisering van de stad. 

c. Net als in andere steden is er naast het gesubsidieerde aanbod een brede laag van 
ongesubsidieerd aanbod. Dit aanbod staat niet prominent op het netvlies van de 
overheid, terwijl het toch een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de culturele stad. 

d. Eindhoven onderscheidt zich van andere Nederlandse steden met vernieuwend en 
vaak kleinschalig cultuuraanbod. Dit aanbod sluit vaak naadloos aan op het DNA 
van de stad. Maar behalve deze aansluiting op het DNA, versterkt dit culturele aan-
bod het DNA van de stad ook.

e. Er staat nog een aanzienlijk aantal vernieuwende culturele initiatieven voor de 
poorten van Eindhoven. Ze worden aangetrokken door de mogelijkheden die er in 
Eindhoven zijn en door het groeiende the place to be –gevoel.

f. Ook voor kunst en cultuur is Eindhoven kraamkamer. Eindhoven onderscheidt 
zich erin dat hier veel kunst en cultuur wordt uitgevonden. Juist de combinatie met 
technologie, design en wetenschap draagt daaraan bij. 
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g. Hoewel dit met de snelle ontwikkeling van Eindhoven lijkt te veranderen, is 
Eindhoven voor veel creatieven en cultuurmakers nog steeds ook een springplank 
naar succes elders. Toch zien we ook steeds meer mensen – en ook grote namen – 
terugkeren naar het nest.

h. Eindhoven heeft door zijn grote hoeveelheid industriële en relatief goedkope werk-
locaties een grote aantrekkingskracht op startende creatieven en kunstenaars.

9.2 PUBLIEK
a. In Eindhoven is een duidelijke scheiding zichtbaar en voelbaar tussen het bestaan-

de, meer traditionele aanbod en de vernieuwing. Er bestaat in Eindhoven onder 
een belangrijk deel van de bevolking (het publiek) en onder de meer traditionele 
kunstinstellingen en (amateur-)kunstenaars een zekere onvrede over de focus op 
het nieuwe. Dit geeft aan dat de overheid deze groepen mensen beter moet mee-
nemen in het verhaal van Eindhoven, zodat ook de vernieuwende kunst van ons 
wordt.

b. De samenstelling van het Eindhovense publiek wijkt niet af van de landelijke gege-
vens. Een Eindhovens TDK-publiek van kunstenaars, nerds en expats stelt wellicht 
andere eisen en nieuwe vragen, maar er is heel gericht publieksonderzoek nodig om 
dit in kaart te brengen. 

 
c. Eindhovenaren hoeven voor hun cultuurdeelname de stad niet uit – en dat doen 

ze ook niet. Ze zijn sterk gericht op het aanbod in Eindhoven, en maken weinig 
gebruik van dat in andere steden. Andersom is het verzorgingsgebied voor het 
Eindhovense culturele aanbod veel groter dan Eindhoven alleen: bewoners van 
naburige gemeenten en Helmond voelen zich voor hun cultuur aangewezen op 
Eindhoven.

d. De inwoners van Eindhoven verwachten in hun eigen, sterk ontwikkelende stad 
steeds meer een compleet cultuuraanbod op topniveau. Ze verwachten een aanbod 
dat bij de nieuwe centrum metropool past.

9.3 FINANCIEEL
a. Eindhoven is de laatste jaren uitgegroeid tot de tweede stedelijke economie van ons 

land, maar staat op nummer 10 als het gaat om het subsidiëren van kunst en cul-
tuur. Bovendien heeft Eindhoven, ondanks haar profiel van Designstad, toch flink 
op kunst en cultuur bezuinigd.

b. Daar waar Eindhoven op de terreinen Kennis en Technologie in de internationale 
eredivisie meespeelt en ook daarbij passende investeringen weet aan te trekken, 
lukt dat (nog) niet op het gebied van kunst en cultuur. Kunst en cultuur trekken in 
Eindhoven bijvoorbeeld nauwelijks rijksmiddelen. 

c. Wij hebben de indruk dat de culturele sector van Eindhoven zich voor de financie-
ring in het algemeen richt op partijen dicht bij huis. De Eindhovense overheid kan 
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door extra co-financieringsgelden beschikbaar te stellen cultuurgeld van buiten 
aantrekken (o.a. provincie en EU), en ook voor een aantal instellingen in het cul-
turele veld liggen er kansen met betrekking tot het aantrekken van geld van buiten 
de stad. We willen hierbij aantekenen dat dit de gemeentelijke overheid echter 
niet mag verleiden om dan maar op een instelling te bezuinigen, temeer omdat de 
kansen op financiering van buiten Eindhoven per instelling en onderwerp sterk 
verschillen. 

d. Eindhoven heeft op dit moment niet structureel middelen vrijgemaakt voor losse 
(vernieuwende) projecten. Dat remt de vernieuwing en brengt onherroepelijk met 
zich mee dat kansen worden gemist. Juist vernieuwende projecten trekken externe 
financiering aan.

e. De subsidiesystematiek in Eindhoven is zo ingericht dat alle culturele instellingen 
(groot of klein) die voor subsidie van de gemeente Eindhoven in aanmerking willen 
komen elk jaar opnieuw subsidie moeten aanvragen. Dit creëert onrust in het veld, 
en onzekerheid onder de instellingen. Ook kost het onnodig veel inspanning (en 
geld) van het ambtelijk apparaat. In andere steden vragen culturele instellingen een 
(structurele) subsidie aan om de vier jaar. 

f. Wij hebben in Eindhoven veel creatief ondernemerschap gezien van culturele par-
tijen. We kwamen vernieuwende oplossingen voor financiering tegen. En hoewel 
wij de indruk hebben dat ook de culturele sector in Eindhoven innovatief en on-
dernemend is, kunnen wij op basis van ons onderzoek niet zeggen of het cultureel 
ondernemerschap in Eindhoven sterker is ontwikkeld dan elders. 

9.4 ROL VAN DE OVERHEID
a. De Eindhovense overheid heeft slechts op hoofdlijnen een beeld van een mogelijke 

nieuwe rol ten opzichte van kunst en cultuur. De politiek is er gezamenlijk ook niet 
uit. Er is nog geen concretiseringsslag gemaakt om die rol nader in te vullen, laat 
staan te gaan spelen. 

b. Als gevolg van aanhoudende onzekerheid is de verhouding tussen het gesubsidieer-
de culturele veld en de overheid niet optimaal. Ook in het culturele veld bestaat een 
grote behoefte aan helderheid.

c. Eindhoven werkt op dit moment met een subsidiestructuur die slechts functioneert 
binnen kleinere gemeenten met kleinere cultuurinstellingen. Zo wordt bij het be-
oordelen van de betekenis van kunst en cultuur voor de stad weinig of geen gebruik 
gemaakt van externe expertise. 

d. Door het ontbreken van een grootstedelijke subsidiestructuur is in Eindhoven een 
politieke patstelling ontstaan waarbinnen nauwelijks nog echt grote besluiten ge-
nomen kunnen worden. Elke cultuurvisie van welke wethouder dan ook, zal zonder 
structuuraanpassingen een groot risico lopen om te stranden. 
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10. AANBEVELINGEN

Op basis van onze bevindingen formuleren we een aantal aanbevelingen voor de ge-
meentelijke overheid en de politiek. Hieronder geven we eerst een aantal algemene 
aanbevelingen. We besluiten met aanbevelingen voor het cultureel vastgoed. 

10.1 ALGEMENE AANBEVELINGEN
Bij het formuleren van nieuw cultuurbeleid adviseren wij de Eindhovense overheid 
om het brede spectrum van betekenissen van kunst en cultuur voor de stad in beeld 
te blijven houden. Vanuit haar natuurlijke perspectief op welzijn en welvaart voor 
haar ingezetenen, en door steeds te blijven kijken naar die betekenissen, kan de 
lokale overheid zo het cultuurbeleid opbouwen.

In haar lange-termijn-investeringsstrategie voor kunst en cultuur moet Eindhoven 
zich realiseren dat zij een centrum-metropool is geworden. Een stad met aantrek-
kingskracht, die dus ook cultuur aantrekt – en ook moet aantrekken voor haar 
verdere groei. Die nieuwe realiteit van grote sterke stad, moet wat ons betreft ook 
doorklinken in een ambitieus nieuw cultuurbeleid. 

Met gerichte investeringen in kunst en cultuur, in het verlengde van het DNA van 
de stad, kan Eindhoven haar positie als centrum-metropool ook in culturele zin 
waarmaken. Behalve met economische motieven trekt Eindhoven dan ook mensen 
aan omdat de stad een culturele hotspot van Europa is. In Eindhoven gebeurt het 
als eerste – en daar wil je bij zijn.

Eindhoven moet naar onze mening de komende jaren dan ook sterk investeren 
in kunst en cultuur met een internationale aantrekkingskracht. In grote en kleine 
projecten die tot ver over de grenzen de verbeelding prikkelen en mensen (en inves-
teerders) doen besluiten om naar Eindhoven te komen.

Tegelijkertijd heeft de gemeentelijke overheid in onze ogen een belangrijke rol 
om te voorkomen dat er twee werelden (die van het meer traditionele aanbod en 
die van de vernieuwing/internationalisering) ontstaan, die steeds meer uit elkaar 
groeien, totdat zij op een gegeven moment elkaar verliezen. Vanuit dat gevaar advi-
seren wij dan ook om permanent voldoende aandacht en middelen te blijven inves-
teren in het bestaande en het meer traditionele aanbod. 

Wij achten het gezien de nieuwe, centrale positie van Eindhoven tijd dat Eindhoven 
ervoor kiest om als sterkste stad van Zuid-Nederland ook op zoveel mogelijk terrei-
nen het sterkste cultuuraanbod van Zuid-Nederland neer te zetten. Veel vaker en 
daar waar het kan zou Eindhoven de nummer één positie moeten opeisen. 

Wij zijn ons bewust van het feit dat het huidige cultuurbudget, net als andere bud-
getten, onder druk staat. Echter, wij constateren tegelijkertijd dat het cultuurbud-
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get onverstandig klein is in relatie tot de economische betekenis van Eindhoven. 
Wij adviseren Eindhoven haar cultuurbudget te vergroten en meer in verhouding te 
brengen met haar ambities en economische betekenis. 

Zoals we in het rapport op meerdere plekken hebben geconstateerd, zijn er in het 
dynamische en ambitieuze Eindhoven niet structureel middelen beschikbaar om 
te investeren in dynamische en ambitieuze kunst- en cultuurprojecten. Wij advi-
seren om bij het invoeren van een nieuwe systematiek in ieder geval een groot en 
vast bedrag voor incidentele projecten op te nemen, om deze dynamiek niet aan 
Eindhoven voorbij te laten gaan. Deze middelen zijn ook nodig om als co-financier 
geld van buiten Eindhoven aan te trekken (zie paragraaf Goed nieuws over geld).

Wil je de betekenissen van kunst en cultuur voor de stad versterken, dan is het in-
zetten op het stimuleren van kwaliteit van belang. Want wanneer de kwaliteit van 
die kunst en cultuur toeneemt, nemen de betekenissen voor de stad toe. En kwali-
teit trekt ook geld aan. Wij adviseren dan ook om in het nieuwe cultuurbeleid van-
uit deze wetenschap kwaliteit een prominente plek te geven.

Om de kwaliteit van kunst en cultuur te kunnen beoordelen heeft de overheid in 
onze ogen altijd de hulp nodig van betrokken en kundige experts. Dat zijn niet 
alleen kenners van het specifieke kunst- of cultuurgebied, maar ook experts op an-
dere terreinen zoals marketing, bedrijfsvoering, educatie. Wij adviseren Eindhoven 
dan ook om in een toekomstige subsidiestructuur altijd deze expertise van buiten in 
te bouwen.

Binnen een toekomstige subsidiestructuur kan een Kunstraad of Raad voor de 
Cultuur helpen bij het beoordelings- en besluitvormingsproces. In het voorstel dat 
wij in het volgende hoofdstuk presenteren, komen wij met een meer bij Eindhoven 
aansluitend alternatief. 

Kunst en cultuur hebben een brede waaier aan betekenissen voor welzijn en wel-
vaart van de stad. Dat betekent dat de betekenis van een cultuurproject in veel 
sectoren van de samenleving tot uitdrukking komt: in het maatschappelijke veld, in 
het onderwijs, in het vastgoed, in het bedrijfsleven, in de economie. Wij adviseren 
dan ook dat een overheid die serieus meent dat deze betekenissen in deze sectoren 
van waarde zijn, deze sectoren ook aanzet om met kunst en cultuur te gaan samen-
werken en daar waar mogelijk middelen in cultuur te investeren.

10.2 AANBEVELINGEN VASTGOED 
Ten aanzien van het cultureel vastgoed in Eindhoven komen wij tot vier
 aanbevelingen: 

1. AANPAK
Zoals in onze verkenning is aangegeven is er onder de druk op de middelen ook
druk op het cultureel vastgoed van de gemeente komen te staan: kan het niet goed-
koper, kunnen instellingen niet samen? Het is nodig zo spoedig mogelijk te gaan 
verhelderen en nader onderzoek te doen, m.a.w. een grondige inventarisatie op te 
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stellen van alle implicaties die samenhangen met cultureel vastgoed, deze te analy-
seren en het resultaat daarvan te gaan gebruiken als basis voor beleid. Waar moge-
lijk dient dit aan te sluiten bij de lopende implementatie van de bevindingen van de 
rekenkamer in het rapport “ Vastgoed: Eigen huis op orde?” Concrete stappen bij 
de aanpak kunnen zijn:

a. het formuleren van de ambitie en de daarbij behorende doelstellingen;
b. het verkrijgen van concreet inzicht in de huidige situatie (met onder meer aandacht 

voor de van kracht zijnde constructies waaronder vastgoed wordt gebruikt, de ei-
gendomsverhoudingen, de huur- en onderhoudsverplichtingen, welke functies zijn 
te bundelen en andere kenmerkende exploitatieaspecten);

c. verkenning van vraag en aanbod, marktconformiteit, inzetbaarheid;
d. aansturing en ordening (binnen de gemeente, de stad, regionaal);
e. het opstellen van een beleidsplan 2014 -2017 ( met richting, uitvoering en voor-

waardenscheppend kader, zoals vergunningen).

2. REALITEITSZIN 
We hebben gemerkt dat er ook overspannen verwachtingen circuleren over de mo-
gelijkheden van anders omgaan met het vastgoed en over de mogelijke opbrengsten 
daarvan. Vooral omdat het erop lijkt dat het gros van het culturele vastgoed alleen 
met grote (boekwaarde)verliezen te verkopen is, levert een focus hierop, volgens de 
kenners, de gemeente op korte termijn weinig op. 

Behalve in een paar commercieel geëxploiteerde theaters, zijn nergens in 
Nederland de culturele instellingen in staat om de reële kosten voor het vastgoed 
volledig zelf te dragen. Wij willen alle spelers in de gemeente oproepen om reali-
teitszin op nummer één te zetten en te accepteren dat het hebben van een aantal 
grote culturele basisvoorzieningen nu eenmaal kosten met zich meebrengt - en dat 
die kosten op korte of middellange termijn niet zijn weg te nemen. 

De overheid moet zich binnen dit vraagstuk ook telkens realiseren dat tegenover de 
kosten van het vastgoed ook de nodige inkomsten staan. Ook het culturele vastgoed 
genereert een serie aan betekenissen voor de stad en haar bewoners.

3. SAMENGEBRUIK
Wij adviseren om als overheid de sector op te dragen om permanent de moge-
lijkheden te blijven verkennen van het samengebruik van cultureel vastgoed. Wij 
zien het echter als een algemene opgave voor de spelers in de culturele sector om 
permanent naar zinnige samenwerkingsrelaties te streven en te blijven werken aan 
een optimaal gebruik van de beschikbare middelen en voorzieningen. De overheid 
geeft daartoe in haar cultuurbeleid de opdracht en ziet toe op het resultaat. En ver-
volgens neemt zij dat mee in haar toekomstige beoordelingen en toekenningen van 
subsidies. 

4. EÉN LOKET
Regelmatig hebben partijen aangegeven problemen te ondervinden vanwege elkaar 
tegensprekende ambtenaren en regelgeving als het gaat over het tijdelijk gebruik 
van vastgoed voor culturele doelstellingen. Wij hebben niet de illusie dat we de 
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processen aan de achterkant (binnen de gemeente) wel even kunnen stroomlijnen. 
Maar we zien wel een hele bruikbare oplossing aan de voorkant. En die oplossing 
is: stel één enthousiaste verbindingsofficier aan voor al het culturele en creatieve 
vastgoed. Deze man of vrouw is het permanente aanspreekpunt voor (potentiële)
gebruikers van leegstaande of leegkomende gebouwen. Maak een verbinding tus-
sen de taakstelling van deze persoon en het PBMV (Projectbureau Maatschappelijk 
Vastgoed). Zodoende ontstaat de verbinding – in inhoud, structuur en procesgang 
– met het overige maatschappelijk vastgoed zoals de onderwijshuisvesting, de 
sportaccommodaties en de VTA’s. 
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11. CULTUUR EINDHOVEN

11.1 EEN VOORSTEL VOOR EINDHOVEN
Tegen het licht van de conclusies en op basis van ervaringen elders komen wij tot 
een voorstel voor Eindhoven. We hebben dit voorstel getoetst bij experts binnen en 
buiten Eindhoven, maar nadere uitwerking moet in een vervolgfase plaatsvinden: in 
deze fase kunnen we slechts een schets geven van wat Cultuur Eindhoven zou moe-
ten zijn en doen. Details en met name ook de governance moeten uiteraard nader 
worden uitgewerkt. 

Eindhoven ontwikkelt een nieuwe en juist bij deze stad en haar DNA passende 
subsidiesystematiek voor kunst en cultuur. Dat doen we door veel activiteiten die 
nu nog door het ambtelijk apparaat worden uitgevoerd onder te brengen in een 
stichting, een fonds. De stroom van gemeentelijke overheidssubsidies voor kunst en 
cultuur verloopt straks via dit nieuwe fonds. We noemen de stichting gemakshalve 
Cultuur Eindhoven (werktitel).

Cultuur Eindhoven is een stichting met een onafhankelijk bestuur. De organisatie 
staat op een gezonde afstand van de politiek, waardoor de politiek weer kan gaan 
besturen op hoofdlijnen en een heldere besluitvormingsstructuur ontstaat.

 
De politiek bepaalt de kaders (het cultuurbeleid) waarbinnen Cultuur Eindhoven 
straks opereert. Via heldere governancelijnen legt Cultuur Eindhoven verantwoor-
ding af over het realiseren van haar opdrachten aan het college en de gemeenteraad.

Cultuur Eindhoven krijgt van de politiek meerdere opdrachten mee, in lijn met een 
helder opgesteld cultuurbeleid. Het fonds krijgt onder andere de opdracht voor 
de gehele organisatie van het proces van beoordelen van subsidieaanvragen van 
grote instellingen (voor vierjarige subsidie) tot aan kleinere projecten, inclusief 
amateurkunst. 

Voor de beoordeling maakt het fonds gebruik van een onafhankelijke en flexibele 
pool van experts op een aantal terreinen. Een vaste kunstraad is daarmee in dit 
model niet nodig. 

Grote instellingen gaan in dit voorstel over op een vier-jarensystematiek. 
Aanvragen voor kleinere projecten worden het hele jaar door door Cultuur 
Eindhoven in behandeling genomen. 

Cultuur Eindhoven is meer dan een subsidieloket. De organisatie staat midden in 
de samenleving en dicht bij het culturele veld. Cultuur Eindhoven is partner van de 
sector. Samen met de instellingen en individuele talenten werkt de organisatie aan 
de ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Eindhoven. 
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11.2 WAAROM EEN LOS FONDS? 
Zoals uit bovenstaande naar voren komt, adviseren wij om de hele uitvoering van 
het beoordelings- en subsidieproces onder te brengen in een stichting/fonds en dus 
weg te halen uit de ambtelijke omgeving. Dat doen wij niet omdat het de gemeente 
fte’s scheelt (al zal dat mogelijk wel het geval zijn) of omdat ambtenaren hun werk 
niet goed zouden doen. Wij komen in de eerste plaats tot een losse organisatievorm 
omdat het goed is om het uitvoerings- en beoordelingsproces midden in de samen-
leving te plaatsen. Dat ligt ook precies in lijn met de zoektocht van de overheid naar 
haar nieuwe rol. 

Een losse organisatie kan snel en adequaat inspelen op de ontwikkelingen die in 
Eindhoven voor de deur staan. Te meer omdat Eindhoven Cultuur meer is dan een 
fonds. Door zich op te stellen als actieve en kundige partner van de creatieve en 
culturele sector in Eindhoven, worden samen met de sector oplossingen gevonden 
en worden (ook financiële) kansen benut die anders mogelijk blijven liggen. 

Er is een belangrijke derde reden dat wij voorstellen een losse stichting – een fonds 
– te realiseren. Fondsen staan niet alleen dichter bij de culturele instellingen. Ze 
staan ook dichter bij andere fondsen. Uit eigen ervaring weten wij dat fondsen 
(overheidsfondsen en particuliere en bedrijfsfondsen) onderling overleggen, elkaar 
suggesties doen en samenwerken. 

Cultuur Eindhoven haakt daarmee aan op een grotere structuur van landelijke 
en regionale cultuurfinanciers. En door die positie kan Eindhoven Cultuur een 
reële bijdrage leveren om meer externe middelen naar de kunst en cultuur van 
Eindhoven te trekken. 
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12. VERVOLGSTAPPEN

Dit onderzoek is bedoeld om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van beleid. 
Wij hebben daarvoor in het voorgaande een aantal richtinggevende elementen aan-
gegeven en aanbevelingen geformuleerd.

Na kennisname van dit onderzoek kunnen er binnenkort een aantal concrete stap-
pen worden gezet die Eindhoven en haar kunst en cultuur verder brengen. We 
staan immers nu ook aan het begin van een nieuwe gemeentelijke bestuursperiode.

1.  Bij de opstelling van een uitgangspuntennotitie voor kunst en cultuur voor de ko-
mende periode is de invoering van een nieuwe subsidiestructuur voor kunst en 
cultuur, zoals hiervoor geschetst, een hoofdaandachtspunt. Concretisering van de 
opzet, de governance en uitwerking is gewenst.

2.  Laat de nieuwe structuur zo snel mogelijk van start gaan, maar zorg dat de be-
oordelingscyclus synchroon gaat lopen met die van de Cultuurnotaronde van het 
Ministerie van OCW.

3.  Neem nog geen onomkeerbare beslissingen over de financiering van het bestaande 
of zich nog meldende cultuuraanbod totdat de nieuwe systematiek in werking is.

4.  Ook het voorgestelde inventariserende onderzoek naar cultureel vastgoed dient 
op de agenda te worden gezet. Dit kan in principe al op korte termijn worden 
opgestart.

5. Uiterlijk 1 september 2014 dient het subsidiekader te worden vastgesteld. Bij de 
collegevorming zou – onder andere na bepaling van de uitgangspunten voor de 
komende periode – op hoofdlijnen moeten worden aangegeven hoe het subsidie-
proces voor de komende jaren wordt vormgegeven, het wanneer, wat, hoe. Dit als 
basis voor de op te stellen contracten met instellingen en organisaties.
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 We hebben ons ingezet om in bovenstaand lijst iedereen te noemen die we in het 
kader van dit onderzoek uitgebreid gesproken hebben. Mochten wij onverhoopt 
mensen zijn vergeten, dan bieden wij ons excuus daarvoor bij voorbaat aan. 

13.2 EINDHOVENS MATERIAAL
Door met name de afdeling kunst en cultuur, maar ook door andere gesprekspart-
ners, zijn wij voorzien van de nodige bronnen (beleidsstukken, notities, begro-
tingen, brieven aan de raad, collegebesluiten, subsidieaanvragen e.d.) en – vaak 
speciaal in het kader van dit onderzoek opgestelde – overzichten, cijfers en memo’s. 

We hebben ervoor gekozen om dit materiaal niet expliciet in de bronvermelding op 
te nemen, behalve waar het beleidsnota’s of onderzoeken betreft. Waar mogelijk 
wordt bij deze stukken een link naar het document in het bedrijfsinformatiesysteem 
(BIS) opgenomen. Door hierop te klikken is het betreffende stuk direct te lezen.
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B1. AANBOD GESUBSIDIEERDE EN NIET GESUBSI-
 DIEERDE INSTELLINGEN EN AMATEURKUNST 

A. THEATER

GESUBSIDIEERD
Afslag Eindhoven, Paarddatvliegt, Stichting Tegentijd United-C, Parktheater NV
GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
18 organisaties, o.a. studententoneelverenigingen, volksdansgroepen, theatersport-
verenigingen etc. 
NIET GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
18 organisaties, o.a. dansscholen, theaterproductiebedrijven, balletstudio’s, thea-
tergroepen e.d.

B. MUZIEK

GESUBSIDIEERD
Tromp Muziek biennale, Storioni festival, Philharmonie Zuid-Nederland, 
Muziekgebouw NV, Cultureel Centrum De Effenaar, Axesjazzpower
GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
40 organisaties, o.a. orkesten, big bands, koren, ensembles, harmonieorkesten e.d.
NIET GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
26 organisaties, o.a. kinderkoren, jazzclubs, muzikantenverenigingen, muziekcafés, 
percussiescholen, muziekcoaches e.d.

C. BEELDENDE KUNST

GESUBSIDIEERD
STRP, Fabriek, Flipside, Stichting Zesde Kolonne, Van Abbemuseum, Onomatopee, 
Ton Smitshuis, MU, Bushalte Rietveld, Beeldenstorm, Grafische Werkplaats 
Daglicht
GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
2 organisaties
NIET GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
27 organisaties, o.a. galerieën, schilderclubs, exporuimten, documentatiecentra e.d.

D. CULTUURHISTORIE/ERFGOED

GESUBSIDIEERD
18 september, De Negende, Eindhoven Museum
GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
10 organisaties, allemaal gilden
NIET GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST:
8 organisaties, o.a. musea, exposities e.d.
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E. CULTUUREDUCATIE EN –PARTICIPATIE

GESUBSIDIEERD
CKE, AK organisaties, Theaterplan, Broet (deels), Dynamo: hiphoplab, PopEi, 
Ontdekfabriek, Carte Blanche, Kunstbende, Stichting Bosse Nova
GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
0 organisaties
NIET GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
1 organisatie, Pulz centrum voor kunsteducatie Best

F. URBAN

GESUBSIDIEERD
Urban Festival (Step in the Arena en Emoves), Ruggeds, Gebouw 52, Area 51, 
040BMXpark
GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
0 organisaties
NIET GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST
5 organisaties, allen design, waaronder het Architectuurmuseum en 
interieuropleiding

G. MEDIA

GESUBSIDIEERD
Baltan, MAD, Film- en theatercentrum Plaza Futura, Bibliotheek
GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST:
7 organisaties, waaronder fotoclubs, film- en videoclubs e.d.
NIET GESUBSIDIEERDE AMATEURKUNST:
14 organisaties, waaronder bibliotheken, fotoclubs, bioscopen e.d.

H. OVERIG

GESUBSIDIEERD
Stichting Ruimte

Bron: de weergave van het gesubsidieerde aanbod en van de gesubsidieerde amateurkunst is gebaseerd op informatie over 2013, afkom-
stig van de afdeling Cultuur van de gemeente Eindhoven. De informatie over het de niet-gesubsidieerde aanbod is overgenomen uit de 
Cultuurscan, die de gemeente in 2010 heeft laten uitvoeren (http://www.edhv.nl/client/cultuurscan/applicatie.html
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B2.  VERZORGINGSGEBIED EINDHOVEN
Onderstaande tabel geeft weer welk percentage van de potentiële theaterbezoekers 
in de Eindhovense randgemeenten zich wat betreft de podiumkunsten hoofdzake-
lijk op het Eindhovense aanbod richt. 

BELANG VAN CULTUUR (PODIUMKUNSTEN) IN EINDHOVEN VOOR DE REGIO
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EINDHOVEN 180.600 85,1%

HEEZE-LEENDE 12.400 81,3%

GELDROP-MIERLO 30.800 81,1%

SON EN BREUGEL 11.800 75,9%

WAALRE 12.400 74,7%

VALKENSWAARD 22.600 73,4%

VELDHOVEN 30.400 70,8%

NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 15.900 70,7%

BEST 17.800 61,3%

CRANENDONCK 12.000 59,3%

EERSEL 10.200 56,3%

OIRSCHOT 9.900 55,4%

ASTEN 8.700 53,3%

HELMOND 46.400 52,9%

SOMEREN 9.500 51,9%

BERGEIJK 9.100 50,5%

SINT-OEDENRODE 8.700 49,7%

BLADEL 9.500 49,7%

WEERT 19.700 40,7%

LAARBEEK 8.500 39,0%

NEDERWEERT 5.700 34,1%

DEURNE 8.600 27,4%

GEMERT-BAKEL 5.600 19,8%

REUSEL-DE MIERDEN 2.000 16,5%

REST NEDERLAND 4.600 12,4%

Bron: Gerard Marlet, Roderik Ponds en Clemens van Woerkens, Cultuur in Brabant, de culturele positie van de Brabantse stad en het 
platteland. Atlas voor Gemeenten (2012)
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B3. VERZORGINGSGEBIED EINDHOVEN IN KAART
Onderstaand kaartje toont het verzorgingsgebied voor wat betreft de 
podiumkunsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Gerard Marlet, Roderik Ponds en Clemens van Woerkens, Cultuur in Brabant, de culturele positie van de Brabantse stad en het 
platteland. Atlas voor Gemeenten (2012)
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B4. WISSELWERKING BRABANTSE STEDEN
Deze tabel laat zien hoe, wat betreft de podiumkunsten, het culturele verkeer tus-
sen de Brabantse grote steden verloopt. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat 52,9% van 
de Helmondenaren zich aangewezen voelt op het Eindhovense aanbod.

VAN WELKE STEDEN ZIJN BRABANTSE GEMEENTEN VOOR CULTUUR AFHANKELIJK?
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BERGEN OP ZOOM 19,8% 24,5% 0% 0% 0% 0% 0,5% 24,7%

BREDA 0% 50,5% 0% 0% 0,1% 0% 20,7% 4,3%

EINDHOVEN 0% 0% 85,1% 2,0% 2,0% 0% 0,6% 0%

HELMOND 0% 0% 52,9% 28,1% 0,2% 0% 0% 0%

DEN BOSCH 0% 0% 0% 0% 82% 2,1% 2,1% 0%

OSS 0% 0% 0% 0% 39,4% 26,6% 0% 0%

TILBURG 0% 1,7% 0,1% 0% 4,6% 0% 86,9% 0%

ROOSENDAAL 12,5% 31,3% 0% 0% 0% 0% 3,0% 27,2%

Bron: Gerard Marlet, Roderik Ponds en Clemens van Woerkens, Cultuur in Brabant, de culturele positie van de Brabantse stad en het 
platteland. Atlas voor Gemeenten (2012)
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B5. RECEPTIEVE CULTUURPARTICIPATIE VAN EINDHOVENAREN
Deze tabel laat zien hoeveel procent van de Eindhovenaren (tussen 15 en 84 jaar) 
in de afgelopen jaren minimaal één keer per jaar een culturele activiteit ondernam. 
We kijken in deze tabel alleen naar de receptieve cultuurparticipatie: het bezoeken 
van cultureel aanbod. 

Onder gecanoniseerde kunst worden toneel, klassieke muziek, een ballet- of dans-
voorstelling of museumbezoek verstaan; onder populaire kunst vallen cabaret of 
kleinkunst, pop- of wereldmuziek, musical en film.

CULTURELE ACTIVITEIT 2011 2012 2013

TONEELVOORSTELLING 17% 19% 16%

CABARET OF KLEINKUNST 23% 28% 21%

CONCERT KLASSIEKE MUZIEK 14% 13% 15%

OPERA OF OPERETTE 3% 5% 4%

UITVOERING VAN EEN KOOR 8% 9% 9%

CONCERT HARMONIE, FANFARE, BRASSBAND 5% 7% 6%

CONCERT POP-/WERELDMUZIEK 31% 37% 29%

JAZZ- / BLUES CONCERT 6% 7% 7%

DANCE- / HOUSEPARTY 15% 19% 12%

MUSICAL 18% 22% 14%

BALLET- DANSVOORSTELLING 9% 12% 7%

FILM IN DE BIOSCOOP OF FILMHUIS 61% 66% 57%

LITERAIRE BIJEENKOMST 3% 4% 3%

LEZING OVER CULTUURHISTORIE/ KUNSTGESCHIEDENIS 3% 3% 4%

TENMINSTE ÉÉN

TENMINSTE 1 CULTURELE VOORSTELLING BEZOCHT 77% 81% 77%

TENMINSTE 1 CULTURELE VOORSTELLING BEZOCHT (EX FILM) 64%

TENMINSTE 1 VAN GECANONISEERDE KUNST 51% 51% 53%

TENMINSTE 1 VAN POPULAIRE KUNST 71% 74% 69%

AANTAL VOORSTELLINGEN BEZOCHT (GEMIDDELD PER EINDHOVENAAR) 

TOTAAL VAN ALLE VOORSTELLINGEN 6,2 7,4

TOTAAL VAN ALLE VOORSTELLINGEN EXCLUSIEF FILM 3,5 3,8

CANONIEK 2,6

POPULAIR 5,2

AANTAL VOORSTELLINGEN  BEZOCHT IN EINDHOVEN (GEMIDDELD PER EINDHOVENAAR)

TOTAAL VAN ALLE VOORSTELLINGEN 5,0 5,9

TOTAAL VAN ALLE VOORSTELLINGEN  EXCLUSIEF FILM 2,4 2,4

CANONIEK 1,1

POPULAIR 4,4

AANTAL VOORSTELLINGEN BEZOCHT IN EINDHOVEN

TOTAAL 81% 80%

TOTAAL EXCLUSIEF FILM 69% 63%

CANONIEK 40%

POPULAIR 85%

Bron: Gemeente Eindhoven, Bureau Informatie voor Beleidsonderzoek (BIO)
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B6. RECEPTIEVE CULTUURPARTICIPATIE, UITGESPLITST NAAR BUURT
Bezoekt culturele voorstellingen (%pers), 2012- Buurten 

 

Bron: Gemeente Eindhoven, Bureau Informatie voor Beleidsonderzoek (BIO) 

�
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B7. TRENDS BEZOEK EINDHOVENSE INSTELLINGEN EN FESTIVALS
Deze tabel laat zien hoeveel procent van de Eindhovenaren (tussen 15 en 84 jaar) 
in de afgelopen jaren minimaal één keer per jaar een bezoek bracht aan een van 
onderstaande culturele instellingen of festivals.

CULTURELE INSTELLING 2011 2012 2013

EFFENAAR 23% 29% 20%

PHILHARMONIE ZUID-NEDERLAND 5% 5% 5%

MUZIEKGEBOUW 23% 21% 21%

PARKTHEATER 36% 35% 30%

PLAZA FUTURA 22% 20% 17%

MU 3% 2% 2%

VAN ABBEMUSEUM 17% 16% 12%

BIBLIOTHEEK EINDHOVEN 32% 26% 18%

CENTRUM VOOR DE KUNSTEN 9% 8% 5%

EINDHOVEN 4% 4% 4%

DDW (DUTCH DESIGN WEEK) 18% 23% 25%

FLUXS 2% 2% 2%

STRP FESTIVAL 7% 11% 11%

MIN. 1 EINDHOVENSE CULTURELE INSTELLING (EX. FESTIVALS) 65% 65% 60%

Bron: Gemeente Eindhoven, Bureau Informatie voor Beleidsonderzoek (BIO)
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B8. WAT BEZOEKEN EINDHOVENAREN?
Deze tabel geeft informatie over de publiekssamenstelling per soort kunst. Te lezen 
is hoe het publiek verdeeld is op basis van geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, 
etniciteit, soort buurt (aandachtsgebied of niet) en stadsdeel.
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TOTAAL 77% 16% 21% 15% 4% 10% 6% 29% 7% 12% 14% 7% 57% 3% 4% 44%

GESLACHT

MAN 78% 15% 22% 14% 4% 8% 6% 31% 9% 14% 11% 4% 57% 3% 4% 44%

VROUW 77% 17% 20% 16% 4% 11% 6% 27% 5% 10% 16% 9% 57% 3% 3% 44%

LEEFTIJD (10-JAARSGROEPEN)

15 – 24 86% 13% 19% 5% 0% 4% 4% 26% 5% 28% 17% 4% 74% 1% 0% 38%

25 – 34 89% 15% 24% 11% 2% 6% 7% 39% 8% 26% 13% 6% 75% 3% 4% 45%

35 – 44 83% 19% 24% 10% 4% 4% 3% 44% 10% 9% 14% 9% 65% 2% 1% 47%

45 – 54 76% 18% 24% 16% 3% 9% 6% 31% 8% 7% 14% 8% 56% 4% 4% 42%

55 – 64 68% 14% 19% 16% 4% 14% 6% 21% 8% 1% 13% 6% 40% 3% 5% 46%

65 – 74 63% 17% 15% 27% 10% 21% 7% 7% 4% 1% 11% 6% 33% 6% 7% 47%

75 – 84 52% 11% 9% 31% 10% 20% 10% 4% 6% 1% 9% 3% 21% 4% 8% 44%

LEEFTIJD (IN 3 GROEPEN)

< 35 88% 15% 23% 9% 1% 5% 6% 35% 7% 27% 15% 5% 75% 2% 3% 43%

35 – 54 80% 19% 24% 13% 4% 6% 5% 37% 9% 8% 14% 8% 61% 3% 3% 45%

> 54 63% 15% 16% 23% 7% 18% 7% 12% 6% 1% 12% 6% 34% 4% 6% 46%

OPLEIDING

GEEN | BASIS | LAAG 56% 10% 11% 8% 3% 9% 5% 12% 2% 6% 11% 3% 34% 1% 1% 23%

GEMIDDELD 78% 12% 20% 10% 3% 8% 4% 26% 6% 16% 16% 6% 60% 3% 4% 39%

HOOG 88% 22% 27% 22% 5% 11% 8% 39% 11% 13% 14% 9% 68% 4% 5% 59%

INKOMEN PER MAAND

< 1200 EURO 66% 7% 11% 8% 1% 6% 3% 18% 4% 8% 8% 1% 49% 1% 1% 26%

1.201 - 1.400 EURO 57% 11% 9% 7% 3% 5% 5% 16% 4% 15% 14% 6% 43% 2% 3% 24%

1.401 - 2.000  EURO 72% 13% 16% 11% 4% 11% 6% 26% 7% 14% 12% 5% 53% 3% 4% 41%

2.001  - 3.100 EURO 83% 17% 24% 18% 5% 10% 6% 32% 8% 9% 13% 7% 61% 3% 4% 52%

> 3.101 EURO 90% 24% 32% 21% 6% 11% 7% 37% 9% 15% 19% 10% 67% 5% 5% 55%

ETNICITEIT

NL / WESTERS ALLOCHTOON 80% 18% 23% 16% 4% 10% 6% 30% 8% 12% 15% 8% 57% 4% 4% 48%

NIET WESTERS ALLOCHTOON 66% 8% 10% 8% 3% 5% 3% 20% 5% 11% 8% 2% 58% 0% 5% 24%

SOORT BUURT

GEEN AANDACHTSGEBIED 80% 18% 23% 17% 4% 11% 5% 30% 7% 14% 16% 8% 59% 4% 4% 47%

AANDACHTSGEBIED 73% 13% 17% 12% 4% 7% 7% 26% 7% 9% 10% 5% 55% 2% 3% 40%

STADSDEEL

CENTRUM 93% 19% 33% 17% 3% 8% 4% 43% 12% 30% 12% 7% 75% 5% 8% 53%

STRATUM 82% 24% 24% 17% 4% 9% 7% 32% 11% 14% 14% 8% 64% 5% 6% 54%

TONGELRE 82% 15% 18% 18% 5% 10% 4% 27% 6% 9% 12% 9% 62% 2% 4% 42%

WOENSEL-ZUID 76% 12% 18% 13% 4% 7% 8% 29% 5% 11% 11% 5% 56% 2% 4% 40%

WOENSEL-NOORD 74% 15% 20% 15% 4% 11% 6% 22% 6% 11% 16% 7% 49% 3% 3% 42%

STRIJP 78% 15% 25% 10% 3% 10% 4% 39% 10% 17% 15% 8% 62% 3% 3% 43%

GESTEL 76% 16% 17% 15% 6% 9% 5% 26% 7% 7% 11% 4% 57% 2% 3% 46%

Bron: Gemeente Eindhoven, Bureau Informatie voor Beleidsonderzoek (BIO)
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B9.  WELKE LOCATIES BEZOEKEN EINDHOVENAREN?
Deze tabel geeft informatie over de publiekssamenstelling van de grootste culturele 
instellingen en festivals. Te lezen is hoe het publiek verdeeld is op basis van ge-
slacht, leeftijd, opleiding, inkomen, etniciteit, soort buurt en stadsdeel.
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TOTAAL 60% 20% 5% 21% 31% 18% 2% 12% 25% 2% 11% 18% 5% 4%

GESLACHT

MAN 57% 21% 5% 19% 28% 16% 2% 12% 26% 2% 12% 15% 4% 4%

VROUW 62% 19% 6% 22% 33% 19% 2% 12% 24% 1% 10% 21% 6% 4%

LEEFTIJD (10-JAARSGROEPEN)

15 – 24 56% 24% 0% 8% 24% 10% 1% 6% 19% 2% 7% 16% 4% 0%

25 – 34 59% 28% 2% 15% 28% 18% 2% 9% 26% 2% 16% 13% 2% 1%

35 – 44 69% 31% 3% 21% 37% 22% 2% 11% 28% 3% 13% 20% 6% 7%

45 – 54 59% 21% 6% 24% 34% 19% 2% 11% 29% 2% 13% 19% 9% 4%

55 – 64 58% 10% 6% 26% 30% 19% 1% 16% 24% 1% 8% 18% 5% 3%

65 – 74 55% 3% 14% 29% 29% 17% 3% 20% 23% 1% 6% 23% 5% 7%

75 – 84 54% 1% 15% 28% 26% 11% 1% 18% 16% 1% 3% 18% 4% 4%

LEEFTIJD (IN 3 GROEPEN)

< 35 58% 27% 2% 13% 26% 15% 1% 8% 24% 2% 13% 14% 2% 1%

35 – 54 64% 26% 4% 22% 36% 20% 2% 11% 29% 2% 13% 19% 7% 5%

> 54 56% 6% 11% 28% 29% 17% 2% 18% 23% 1% 6% 20% 5% 5%

OPLEIDING

GEEN | BASIS | LAAG 38% 8% 4% 12% 18% 7% 1% 8% 10% 1% 4% 12% 2% 3%

GEMIDDELD 53% 17% 4% 16% 26% 11% 1% 8% 18% 2% 10% 14% 3% 4%

HOOG 75% 28% 8% 28% 40% 28% 3% 17% 37% 2% 15% 23% 7% 4%

INKOMEN PER MAAND

< 1200 EURO 40% 17% 3% 10% 12% 10% 1% 9% 15% 1% 5% 11% 2% 3%

1.201 - 1.400 EURO 41% 14% 4% 13% 18% 11% 1% 8% 13% 2% 5% 13% 3% 4%

1.401 - 2.000  EURO 51% 16% 5% 18% 25% 16% 3% 12% 21% 2% 12% 17% 3% 3%

2.001  - 3.100 EURO 67% 21% 6% 23% 34% 18% 2% 14% 27% 2% 11% 22% 7% 4%

> 3.101 EURO 76% 26% 8% 28% 46% 25% 2% 15% 36% 1% 14% 19% 6% 4%

ETNICITEIT

NL / WESTERS ALLOCHTOON 64% 22% 6% 23% 35% 19% 2% 14% 28% 2% 12% 18% 5% 4%

NIET WESTERS ALLOCHTOON 39% 10% 2% 11% 9% 9% 1% 3% 12% 2% 5% 19% 2% 2%

SOORT BUURT

GEEN AANDACHTSGEBIED 62% 20% 7% 22% 34% 17% 2% 13% 26% 2% 11% 18% 5% 4%

AANDACHTSGEBIED 56% 19% 4% 19% 26% 18% 2% 11% 23% 2% 10% 17% 4% 4%

STADSDEEL

CENTRUM 68% 31% 6% 26% 31% 19% 4% 24% 46% 7% 18% 24% 5% 1%

STRATUM 74% 25% 6% 25% 41% 37% 2% 19% 30% 1% 14% 23% 8% 4%

TONGELRE 53% 16% 5% 19% 29% 16% 2% 12% 25% 0% 9% 15% 5% 4%

WOENSEL-ZUID 55% 20% 5% 17% 24% 16% 2% 9% 23% 1% 10% 16% 4% 3%

WOENSEL-NOORD 56% 12% 6% 22% 30% 10% 1% 11% 20% 1% 7% 17% 4% 4%

STRIJP 60% 28% 3% 15% 33% 17% 2% 10% 32% 4% 15% 16% 4% 4%

GESTEL 59% 24% 7% 23% 27% 15% 2% 14% 22% 2% 12% 18% 4% 6%

Bron: Gemeente Eindhoven, Bureau Informatie voor Beleidsonderzoek (BIO)
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B10. PARTICIPATIE EINDHOVENSE AMATEURKUNSTENAARS
Onderstaande tabel geeft een beeld van de samenstelling van de Eindhovense ama-
teurkunstenaars, op basis van geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, etniciteit, soort 
buurt (aandachtsgebied of niet) en stadsdeel.
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TOTAAL 50% 15% 10% 2% 2% 3% 1% 13% 6% 17% 7% 12%

GESLACHT

MAN 50% 18% 8% 1% 1% 2% 1% 10% 3% 20% 7% 12%

VROUW 51% 12% 12% 2% 3% 4% 0% 15% 10% 13% 6% 12%

LEEFTIJD (10-JAARSGROEPEN)

15 – 24 52% 20% 11% 3% 4% 3% 0% 16% 4% 15% 8% 9%

25 – 34 56% 21% 9% 2% 3% 4% 1% 16% 8% 24% 8% 11%

35 – 44 48% 14% 9% 2% 1% 3% 0% 13% 7% 16% 7% 11%

45 – 54 48% 12% 11% 2% 1% 2% 1% 10% 5% 15% 6% 12%

55 – 64 48% 11% 10% 1% 2% 4% 1% 12% 7% 15% 4% 12%

65 – 74 48% 9% 10% 0% 1% 2% 0% 8% 5% 11% 6% 17%

75 – 84 49% 10% 11% 0% 2% 4% 0% 12% 4% 10% 5% 14%

LEEFTIJD (IN 3 GROEPEN)

< 35 55% 21% 10% 2% 3% 4% 1% 16% 6% 21% 8% 10%

35 – 54 48% 13% 10% 2% 1% 2% 1% 12% 6% 16% 6% 12%

> 54 48% 10% 10% 1% 1% 3% 0% 11% 6% 13% 5% 14%

OPLEIDING

GEEN | BASIS | LAAG 39% 8% 8% 1% 1% 1% 0% 8% 3% 8% 3% 14%

GEMIDDELD 52% 13% 9% 2% 2% 4% 1% 14% 5% 17% 7% 12%

HOOG 55% 19% 12% 2% 2% 4% 0% 14% 9% 21% 8% 10%

INKOMEN PER MAAND

< 1200 EURO 52% 10% 11% 1% 2% 3% 1% 17% 5% 15% 7% 17%

1.201 - 1.400 EURO 42% 13% 8% 3% 3% 2% 1% 10% 2% 11% 6% 10%

1.401 - 2.000  EURO 49% 15% 7% 2% 2% 4% 1% 13% 7% 15% 6% 14%

2.001  - 3.100 EURO 50% 14% 11% 2% 2% 3% 0% 13% 7% 17% 7% 11%

> 3.101 EURO 54% 18% 12% 1% 3% 3% 1% 11% 7% 21% 7% 9%

ETNICITEIT

NL / WESTERS ALLOCHTOON 52% 16% 11% 2% 2% 4% 1% 14% 7% 18% 7% 11%

NIET WESTERS ALLOCHTOON 42% 11% 4% 1% 0% 1% 0% 8% 1% 11% 4% 16%

SOORT BUURT

GEEN AANDACHTSGEBIED 49% 15% 9% 2% 2% 3% 1% 11% 6% 15% 5% 11%

AANDACHTSGEBIED 53% 15% 11% 1% 2% 3% 1% 15% 6% 19% 8% 13%

STADSDEEL

CENTRUM 47% 18% 11% 5% 1% 3% 2% 11% 8% 20% 6% 9%

STRATUM 51% 16% 9% 3% 2% 3% 0% 14% 8% 18% 10% 10%

TONGELRE 51% 15% 9% 2% 2% 2% 0% 16% 9% 15% 10% 9%

WOENSEL-ZUID 54% 14% 11% 1% 2% 4% 1% 14% 6% 21% 7% 14%

WOENSEL-NOORD 51% 14% 10% 1% 3% 3% 0% 11% 6% 16% 6% 12%

STRIJP 45% 17% 10% 1% 1% 4% 0% 11% 5% 16% 5% 10%

GESTEL 48% 14% 10% 2% 1% 2% 1% 12% 3% 13% 4% 16%

Bron: Gemeente Eindhoven, Bureau Informatie voor Beleidsonderzoek (BIO)
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B11. ACTIEVE CULTUURPARTICIPATIE (AMATEURKUNST)
De tabel geeft weer welk percentage van de Eindhovenaren (15 – 84 jaar) in 2013 
minimaal een keer zelf een kunstzinnige activiteit ondernam.

CULTURELE INSTELLING 2013

EEN INSTRUMENT BESPELEN 15%

ZINGEN 10%

TONEEL SPELEN 2%

KLASSIEK BALLET OF MODERNE DANS 2%

VOLKSDANS, WERELDDANS, STIJLDANS, STREET- OF BREAKDANCEN 3%

CABARET OF STAND-UP COMEDY 1%

TEKENEN, SCHILDEREN OF GRAFISCH WERK ZONDER COMPUTER 13%

BEELDHOUWEN, BOETSEREN, POTTEN BAKKEN, SIERADEN MAKEN OF TEXTIELE WERKVORMEN 6%

FILM, VIDEOKUNST, GRAFISCH ONTWERP MET DE COMPUTER OF FOTOGRAFIE 17%

VERHALEN, GEDICHTEN OF WEBLOGS SCHRIJVEN 7%

ANDERS 12%

MINSTENS 1 KUNSTZINNIGE ACTIVITEIT BEOEFEND 50%

Bron: Gemeente Eindhoven, Bureau Informatie voor Beleidsonderzoek (BIO)
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B12. VERHOUDING GEMEENTESUBSIDIE – TOTALE OPBRENGSTEN 
 PER CULTURELE INSTELLING (2012)

Deze tabel geeft een globaal beeld van de eigen inkomsten van de gesubsidieerde 
culturele instellingen. Per instelling wordt weergegeven wat de totale omzet is, 
hoeveel % van de totale opbrengsten gevormd wordt door de gemeentesubsidie en 
welke andere geldstromen er zijn. De cijfers zijn van 2012.
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FINANCIËN (VERHOUDING SUBSIDIE – OVERIGE  INKOMSTEN, 
ANDERE GELDSTROMEN, SPONSORS)

TROMP MUZIEK BIËNNALE  € 676.728 39% 73% SUBSIDIES (GEMEENTE EN FONDSEN), 9% KAARTVERKOOP EN 
UITKOOP, 18% SPONSORING

STORIONI FESTIVAL  € 393.549 12% 62% SUBSIDIES (DIVERSE GEMEENTEN EN FONDSEN), 19% KAART-
VERKOOP EN UITKOOP, 19% SPONSORING

PHILHARMONIE ZUID-NEDERLAND  € 7.869.976 1% 82% SUBSIDIES (53% OCW), 16% KAARTVERKOOP, 2% SPONSORING

MUZIEKGEBOUW NV  € 9.275.988 46% 48% SUBSIDIES, 19% KAARTVERKOOP EN UITKOOP, 5% SPONSORING, 
20% HORECA EN 8% ZAALHUUR

CULTUREEL CENTRUM DE EFFENAAR  € 3.699.642 24% 25% SUBSIDIES, 37% KAARTVERKOOP EN UITKOOP, 29% HORECA EN 
2% SPONSORING

AXESJAZZPOWER  € 187.249 57% 84% SUBSIDIE, 7% KAARTVERKOOP, 9% SPONSORING

AFSLAG EINDHOVEN  € 315.100 24% 85% SUBSIDIE, 15% KAARTVERKOOP

PAARDDATVLIEGT  € 234.536 21% 71% SUBSIDIE, 29% KAARTVERKOOP

STICHTING TEGENTIJD UNITED-C  € 208.341 23% M.I.V. 2013 SUBSIDIE PROVINCIE BEËINDIGD, 50% GEMEENTE, 22% 
KAARTVERKOOP

PARKTHEATER NV  € 9.058.022 33% 34% SUBSIDIE GEMEENTE, 37% RECETTES, 15% HORECA 

STRP  € 437.013 39% 81% SUBSIDIE, 5% FESTIVALINKOMSTEN, SPONSORING 6%

FABRIEK  € 69.429 70% 86% SUBSIDIE, 10% HORECA

FLIPSIDE, STICHTING ZESDE KOLONNE  N.B. N.B.  

VAN ABBEMUSEUM  € 6.465.191 70% 80% SUBSIDIE, 6% SPONSORING, 6% KAARTVERKOOP, 1% HORECA

ONOMATOPEE  € 242.640 24% 72% SUBSIDIE, 18% CO-FINANCIERINGEN, 5% SPONSORING

TON SMITSHUIS  € 14.728 65% 65% SUBSIDIE, 21% SPONSORING, 11% ENTREEGELDEN

BUSHALTE VAN RIETVELD N.B. N.B. 100% GEMEENTESUBSIDIE

MU  € 809.126 44% 87% SUBSIDIE, 5% SPONSORING, 8% OVERIGE EIGEN INKOMSTEN

BEELDENSTORM  € 206.314 73% 75% SUBSIDIE, 6% DEELNEMERS EN BEGELEIDINGSVERGOEDING, 
OVERIG BETREFT MATERIAALVERGOEDING

GRAFISCHE WERKPLAATS DAGLICHT  € 159.648 65% 82% SUBSIDIES, 18% EIGEN INKOMSTEN.

18 SEPTEMBER  € 53.490 100% 100% GEMEENTE SUBSIDIE + INZET VRIJWILLIGERS NIET 
GEKWANTIFICEERD

DE NEGENDE  N.B. N.B. 100% GEMEENTE SUBSIDIE VOOR PROJECT

EINDHOVEN MUSEUM  € 1.225.103 57% 61% SUBSIDIE, 39% EIGEN INKOMSTEN

CKE  € 6.572.237 65% 70% SUBSIDIES, 27% KERNACTIVITEIT (CURSUS-LESGELD) EN 3% 
OVERIGE INKOMSTEN

AK ORGANISATIES   97 ORGANISATIES M.N. VERENIGINGEN

THEATERPLAN  € 119.306 49% 55% SUBSIDIE EN FONDSEN, 45% EIGEN INKOMSTEN

BROET (DEELS)  € 86.400 52% 87% SUBSIDIE, 3% SPONSORING EN 10% OVERIGE EIGEN INKOMSTEN

DYNAMO: HIPHOPLAB  € 279.570 30% 30% SUBSIDIE, 53% EIGEN MIDDELEN, 17% OVERIGE INKOMSTEN

POPEI (BEGROOT 2013) T/M 2012 
GEMEENTELIJKE DIENST  

45% SUBSIDIE, 55% EIGEN INKOMSTEN

ONTDEKFABRIEK   € 358.867 39% 39% SUBSIDIE, 16% SPONSORING, OVERIGE EIGEN INKOMSTEN 45%

CARTE BLANCHE  € 46.250 79% 87% SUBSIDIE (57% GEMEENTE)

KUNSTBENDE, STICHTING BOSSE NOVA   € 46.695 40% 40% SUBSIDIE, 5% INKOMSTEN UIT KERNTAAK, 55% BIJDRAGE LAN-
DELIJKE KOEPEL
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FINANCIËN (VERHOUDING SUBSIDIE – OVERIGE  INKOMSTEN, 
ANDERE GELDSTROMEN, SPONSORS)

URBAN FESTIVAL (STEP IN THE ARENA 
EN EMOVES)

  55% GEMEENTE SUBSIDIE, 12% INKOMSTEN DERDEN, 33% EIGEN 
MIDDELEN

RUGGEDS  N.B. N.B. N.B.

GEBOUW52 (BEGROOT 2013)  € 90.985 47% 47% GEMEENTELIJKE SUBSIDIE EN 53% EIGEN BIJDRAGE EN 
SPONSORING

AREA51  € 318.406 35% 36% SUBSIDIE, 53% INKOMSTEN UIT KERNACTIVITEIT, 11% HORECA 
INKOMSTEN

040BMXPARK  N.B. N.B.

BALTAN  € 236.787 73% 98% SUBSIDIES, 2% OVERIG

MAD (BEGROOT 2013)  N.B. N.B. 57% SUBSIDIES, 17% SPONSORING, 26% OVERIGE INKOMSTEN

FILM- EN THEATERCENTRUM PLAZA 
FUTURA

 € 2.307.045 34% 36% SUBSIDIES (M.N. GEMEENTE), 26% KAARTVERKOOP, 38% 
HORECA 

BIBLIOTHEEK  € 7.083.499 74% 81% SUBSIDIES (M.N. GEMEENTE), OVERIGE EIGEN INKOMSTEN

Bron: Gemeente Eindhoven, afdeling Cultuur
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B13. OVERZICHT CULTUURSUBSIDIES 2013
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de cultuursubsidies 2013.

MUZIEK SUBSIDIE € 5.561.708

STORIONI € 49.470

PHILHARMONIE € 90.420

MUZIEKGEBOUW € 4.435.755

EFFENAAR € 896.949

AXESJAZZPOWER € 89.114

THEATER SUBSIDIE € 3.240.006

AFSLAG EINDHOVEN € 78.534

PAARD DAT VLIEGT € 49.515

UNITED C € 48.480

PARKTHEATER € 3.063.477

MEDIA SUBSIDIE € 5.527.341

BALTAN € 197.574

MAD € 39.000

PLAZA FUTURA € 679.111

BIBLIOTHEEK € 4.611.656

BEELDENDE KUNST SUBSIDIE € 5.455.930

STRP € 173.145

FABRIEK € 49.469

FLIPSIDE € 38.000 

VAN ABBEMUSEUM € 4.500.000

ONOMATOPEE € 59.364

TONSMITSHUIS € 9.690

MU € 363.531

BUSHALTE VAN RIETVELD € 4.400

BEELDENSTORM € 153.271

DAGLICHT € 105.060

CULTUURHISTORIE SUBSIDIE € 768.730

18-SEP € 24.730

NEGENDE € 30.000

EINDHOVEN MUSEUM € 714.000

URBAN SUBSIDIE € 227.604

URBAN FESTIVAL € 66.400

RUGGEDS € 10.282

GEBOUW52 € 42.600

AREA51 € 63.322

040BMXPARK € 45.000

CULTUUREDUCATIE EN PARTICIPATIE SUBSIDIE € 5.334.072

CKE € 4.255.680

AMATEURKUNSTORGANISATIES € 378.420

THEATERPLAN € 59.160

BROET € 44.523

DYNAMO HIPHOPLAB € 85.241

POPEI € 363.120

ONTDEKFABRIEK € 96.600

CARTE BLANCHE € 36.328

KUNSTBENDE € 15.000

TOTAAL € 26.115.391 

Bron: Gemeente Eindhoven, afdeling cultuur
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