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Hoofdstuk 1 Inleiding

De Kunsthal, in 1992 opgericht, neemt een unieke positie in binnen het cultuurlandschap. Met 
haar contrastrijke en spraakmakende tentoonstellingen en activiteiten weet de Kunsthal een breed 
en divers publiek te bereiken. Het iconische gebouw aan het Museumpark, ontworpen door Rem 
Koolhaas, is een waar ‘Palais des Festivals’: een laagdrempelige, gastvrije plek waar altijd iets te doen 
is, waar ruimte is voor nieuwe ideeën en innovatieve programma’s, en waar mensen plezier beleven 
aan kunst en cultuur. 

De Kunsthal biedt een ‘proeverij’ waar kunst, cultuur én maatschappij een plek hebben. Ons 
programma onderscheidt zich door de grote verscheidenheid aan onderwerpen die gelijktijdig 
worden gepresenteerd: van moderne meesters tot hedendaagse kunstenaars, van (natuur)historische 
onderwerpen tot lifestyle, fotografie, mode en design, van vergeten culturen tot populaire eigentijdse 
subculturen. In die diversiteit schuilt onze kracht. Het veelzijdige en contrastrijke programma 
trekt een even veelzijdig, en steeds weer nieuw publiek. Niet voor niets waren wij de afgelopen 
cultuurplanperiode de best bezochte museale instelling van Rotterdam.  

De Kunsthal heeft geen eigen collectie, en heeft dus de volledige vrijheid om te programmeren 
wat zij van belang vindt. Wij maken tentoonstellingen die relevant zijn voor de stad, maar er ook 
internationaal toe doen, zodat mensen uit heel Nederland en het buitenland naar Rotterdam 
komen. Daartoe werken we altijd samen met een breed scala aan (culturele) instellingen, musea, 
kunstenaars, bedrijven, begunstigers en bruikleengevers in de stad, het land en ver daarbuiten. 
Samen met deze partners weet de Kunsthal keer op keer – en op innovatieve wijze – haar rol als 
cultureel topinstituut te pakken en uit te breiden. 

Voor de komende cultuurplanperiode willen we ons natuurlijk inspannen om een programma te 
bieden met dezelfde hoge kwaliteit als in de afgelopen 27 jaar, en onze rol als onderscheidend 
topinstituut te behouden. Wij geloven dat wij dankzij ons veelzijdige tentoonstellingsprogramma 
en onze publieksgerichte aanpak een belangrijke bijdrage leveren aan de stad en aan een inclusieve 
culturele sector. De komende jaren willen wij kunst en cultuur breed toegankelijk houden én nieuw 
en divers publiek actief betrekken. Daartoe zetten we in op ons tentoonstellingsprogramma in 
combinatie met innovatieve en intensieve programma’s gericht op publieksparticipatie. Maar onze 
capaciteit en middelen om deze ambitie waar te maken, zijn te beperkt. Daarom doen wij een beroep 
op de gemeente om haar financiële bijdrage structureel te verhogen. 

In dit Cultuurplan 2021-2024 van de Kunsthal laten we zien wie we zijn, waar we staan en waar we in 
de komende jaren naar toe gaan. We schetsen onze ambities en geven aan hoe we die denken waar 
te maken (hoofdstuk 2). We laten verder zien hoe we inclusief, innovatief en interconnectief zijn in 
ons programma (hoofdstuk 3), in ons publieksbereik (hoofdstuk 4), en ook in ons ondernemerschap 
(hoofdstuk 5). Tot slot maken we duidelijk hoe de Kunsthal aansluit bij het cultuurbeleid van de 
gemeente Rotterdam (hoofdstuk 6).
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Hoofdstuk 2   Waarmaken van onze ambitie

In dit hoofdstuk laten we zien wie we zijn, waar we staan en wat we willen bereiken in 2021-2024. 
Ook geven we aan wat er nodig is om onze continuïteit te waarborgen, onze ambities op het gebied 
van publieksbereik waar te maken en onze rol in het kader van de Rotterdamse Culturele Basis te 
kunnen pakken.  
 

2.1  Ons profiel: missie, visie, strategie 
 
Hieronder beschrijven we onze missie, visie en strategie voor de komende cultuurplanperiode  
2020-2024. 

2.1.1   Onze missie
De missie formuleren we als volgt: 

De Kunsthal laat een divers en nieuw publiek kunst en cultuur beleven. De Kunsthal wil steeds 
opnieuw verrassen en mensen laten ervaren hoezeer kunst te maken heeft met henzelf en de 
samenleving. De Kunsthal legt kortom een verbinding tussen kunst, cultuur en maatschappij. 

De Kunsthal bereikt een breed en nieuw publiek door het diverse en contrastrijke aanbod. Een bezoek 
aan de Kunsthal is altijd meer dan je van tevoren verwacht. Door de vrijheid van programmeren 
kunnen wij de wereld in al haar diversiteit laten zien, onverwachte verbindingen leggen tussen 
disciplines, tijden en culturen, en inspelen op de actualiteit. Het iconische gebouw van Rem Koolhaas 
in het hart van Rotterdam is een ontmoetingsplaats: een kruispunt van werelden, waar mensen 
zichzelf herkennen of juist verrast worden door de wereld van de ander.

2.1.2   Onze visie
Vanuit onze missie komen we tot de volgende visie voor 2021-2024:

Kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Sterker nog: kunst en cultuur ís van en voor 
iedereen. De Kunsthal is een publieksgerichte culturele smaakmaker die met internationale allure 
haar ultieme vrijheid van programmeren aanwendt om een divers en veelal nieuw publiek kennis te 
laten maken met kunst, cultuur en maatschappij.

We brengen een kwalitatief hoogwaardig programma op een laagdrempelige manier. Onze 
publieksgerichte aanpak kenmerkt zich door de combinatie van zien en beleven, verwondering 
en plezier. Onze bezoekers worden actief betrokken bij kunst en cultuur en met elkaar in contact 
gebracht. De tentoonstellingen en evenementen, met bijzondere samenwerkingen en co-creatie, 
sluiten aan bij de belevingswereld van uiteenlopende bezoekersgroepen. Voor ons publiek betekent 
dit: van bezoeken naar deelnemen, van kijken naar herkennen, van ‘niet voor mij’ naar ontmoeten 
van de ander.
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2.1.3  Onze strategie 
De Kunsthal gaat de komende jaren uit van haar kracht. Wij blijven ons positioneren als een 
internationale vaandeldrager voor kunst en cultuur in Rotterdam én een onmisbare verbinder in de 
stad.
 
Daarnaast bouwen we voort op waar we al jaren goed in zijn. Dankzij de publieksgerichte aanpak en 
het veelzijdige, contrastrijke tentoonstellingsprogramma met altijd meerdere projecten tegelijk, weet 
de Kunsthal al jaren een divers en nieuwe publiek te bereiken. 
Nu gaan we nog een stap verder. De komende cultuurplanperiode willen we zowel de betrokkenheid 
als de diversiteit van ons publiek vergroten, om zo het laagdrempelige en inclusieve karakter van de 
Kunsthal te waarborgen en onze maatschappelijke impact te versterken. Daarom zet de Kunsthal in 
2021-2024 stevig in op het verder ontwikkelen en bestendigen van onze activiteitenprogramma’s:  
•  Kunsthal LIVE
•   All you can Art
•   Educatie 

Toelichting op onze positie 
De positie die de Kunsthal bekleedt is tweeledig: wij zijn een internationale vaandeldrager voor kunst 
en cultuur in Rotterdam én een onmisbare verbinder in de stad. 

Internationale vaandeldrager
Binnen de nationale en internationale kunstwereld heeft de Kunsthal een stevige positie verworven. 
Zowel qua samenwerkingspartners als qua bezoekersaantallen heeft de Kunsthal haar belofte van 
serieuze en internationale culturele partner dus meer dan waargemaakt. En dat komt ook de stad ten 
goede.1 Bovendien is het iconische gebouw van Rem Koolhaas een wereldwijde publiekstrekker. 

Een prachtige bekroning van het jaar 2018 was de toekenning van de Marketing Award Rotterdam 
2018 door de gemeente Rotterdam. ‘Op wereldtoneel weet de Kunsthal bovendien mensen aan zich te 
binden die er niet om liegen: Jean Paul Gaultier, Viktor&Rolf, Peter Lindbergh en Daan Roosegaarde’ 
stelt de jury. Volgens de vakjury heeft de Kunsthal met haar bijzondere prestaties Rotterdam nationaal 
en internationaal het best op de kaart gezet. (In paragraaf 3.1.1 leest u meer over internationaliseren).

Verbinder in Rotterdam
De Kunsthal is een toegankelijke instelling in het hart van de Rotterdamse samenleving die via 
tentoonstellingen en activiteitenprogramma’s aansluiting vindt bij Rotterdam en zijn inwoners. 
Een groot deel van ons programma komt tot stand in co-creatie met Rotterdamse partners en 
daarmee zijn wij een belangrijke verbinder in de stad. Bovendien stellen wij ons op als gastvrij 
instituut en verwelkomen regelmatig andere instellingen uit de stad, om een jubileum te vieren, 
een tentoonstelling in te richten of een event te organiseren. We zien er bijvoorbeeld naar uit om in 
2021-2024 (opnieuw) de deuren te openen voor het Boijmans Van Beuningen, VNO-NCOW en andere 
maatschappelijke instellingen. Wij presenteren typisch Rotterdamse onderwerpen zoals 75 jaar 
Maastunnel, en sluiten aan bij thema’s en evenementen in de stad zoals Rotterdam Pride. Juist door 
de stevige verbinding met de stad zijn we wie we zijn. Niet zomaar een cultureel topinstituut, maar 
vooral de Kunsthal van en voor Rotterdammers. (In paragraaf 3.1.2 en 3.1.3 lichten we onze rol in de stad nader 
toe). 

1 Het rapport IABx 2017 on Culture bevestigt dat kunst- en cultuurinstellingen de leefbaarheid van een stad vergroten en 
een belangrijke vestigingsfactor zijn. Dit onderzoek toont eveneens dat steden met een sterk cultureel en creatief profiel 
ook sociaal en economisch vitale steden zijn.
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Toelichting op onze ambitie
De komende jaren zetten we in op het veelzijdige tentoonstellingsprogramma van internationale 
kwaliteit, in combinatie met het innoveren en bestendigen van de activiteitenprogramma’s om het 
inclusieve karakter van de Kunsthal te waarborgen. 

Tentoonstellingen
Het maken van tentoonstellingen is de basis van alles wat wij doen. Het is onze missie een breed 
en divers publiek te betrekken bij het plezier van kunst en cultuur. Het veelzijdige en contrastrijke 
tentoonstellingsprogramma brengt ons in contact met zeer diverse publieksgroepen en brengt onze 
bezoekers ook altijd in contact met vormen van kunst en cultuur die zij niet hadden verwacht te gaan 
zien. Onze tentoonstellingen zijn het fundament onder het laagdrempelige en inclusieve karakter van 
de Kunsthal, en daarmee het uitgangspunt van onze ambitie de komende jaren de betrokkenheid en 
diversiteit van ons publiek te vergroten. (In paragraaf 3.1 leest u meer over onze tentoonstellingen). 

Activiteitenprogramma’s
Met de activiteitenprogramma’s richten we ons specifiek op het volgende:
• We prikkelen het publiek onze programma’s actief mee te beleven;
• We betrekken nieuwe publieksgroepen actief bij de tentoonstellingen;
• We brengen ontmoetingen tot stand tussen de diverse publieksgroepen;
• We bieden een podium voor talent.

Hieronder lichten we deze drie activiteitenprogramma’s kort toe. (Uitgebreide omschrijvingen vindt u in 
paragraaf 3.2).
 
Kunsthal LIVE
Kunsthal LIVE is een innovatief evenementenprogramma waarin de verbinding tussen een divers en 
vaak nieuw publiek, partnerinstellingen, makers en jonge start-ups tot volle bloei komt. Met Kunsthal 
LIVE opent de Kunsthal zich nog verder naar de stad: als culturele plek, podium en netwerklocatie 
ineen. Het experiment met nieuwe formats binnen Kunsthal LIVE werpt zijn vruchten af. Het succes 
smaakt naar meer en het verder ontwikkelen van Kunsthal LIVE vormt daarom een belangrijke pijler 
onder de komende cultuurplanperiode. (Meer over Kunsthal LIVE leest u in paragraaf 3.2.1).

All you can Art
All you can Art is open atelier, tentoonstelling en Summerschool ineen. Iedereen krijgt de kans om 
samen kunst te maken, te beleven, te leren, te creëren, te ontdekken en te ontmoeten. Wat begon 
als experiment is niet meer weg te denken in de stad. All you can Art ís inclusie, interconnectiviteit en 
innovatie. Vanuit een nomadische en duurzame programmaring werken we de komende vier jaar toe 
naar een eigen gebouw in de wijk, op Zuid of elders in Rotterdam. (Een uitgebreide beschrijving van All you 
can Art vindt u in paragraaf 3.2.2).

Educatie
Naast Kunsthal Live en All you can Art maken wij aanvullende educatieprogramma’s en producten 
voor scholieren van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, voor studenten van 18 tot 88 en voor 
kinderen en families in vrije tijd. Dit alles doen we omdat we jonge mensen, maar ook volwassenen 
willen helpen om kunst en cultuur een actieve plek in hun leven te geven. In 2021-2024 willen we 
de programma’s inhoudelijk innoveren zodat zij aansluiten bij de onderwijsdoelstellingen en beter 
borgen in de organisatie. Deze ontwikkelingen zijn erop gericht onze positie als gastvrije en inclusieve 
instelling te verzilveren. (Lees meer over educatie in paragraaf 3.2.3).
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2.2  Nodige capaciteit en middelen

De Kunsthal heeft de afgelopen cultuurplanperiode gemiddeld 55% van de totale begroting gedekt 
met eigen inkomsten. Dat willen we zo houden. Onze financieringsopgave is uitdagend door de grote 
hoeveelheid tentoonstellingen en andere activiteiten waarvoor wij dekking moeten vinden. Ook 
omdat wij altijd met vooraf sluitende begrotingen werken: de directe kosten van de tentoonstellingen 
moeten vooraf volledig gedekt zijn; bij gedeeltelijke dekking wordt het tentoonstellingsbudget tot dat 
bedrag verlaagd.  

2.2.1   Eigen inkomsten
De entreegelden vormen onze grootste inkomstenbron. Aan het gebruik van entreegelden 
worden geen eisen gesteld en er hoeft geen tegenprestatie te worden geleverd; bij fondsen en 
sponsoren is dat meestal wel zo. De afgelopen cultuurplanperiode hebben wij daarom ingezet 
op structurele verhoging van deze inkomstenbron door jaarlijks drie kwalitatief hoogwaardige 
publiekstrekkers te programmeren. Deze moeten een constante inkomstenstroom genereren die 
de financiële ruggengraat vormt voor de rest van onze programmering. De sterke groei van onze 
bezoekersaantallen de laatste jaren laat zien dat dit beleid succesvol is geweest. Wij zetten dit in 
de nieuwe cultuurplanperiode voort en we hebben de begroting afgestemd op gemiddeld 250.000 
bezoekers per jaar (ongeveer 20% hoger dan de vorige cultuurplanperiode). Wel is het publieke 
succes van een tentoonstelling moeilijk te voorspellen en zijn deze publiekstrekkers meestal kostbaar. 

Onze overige eigen inkomsten zijn van essentieel belang. Deze inkomsten bestaan uit een breed palet 
van sponsors, fondsen, loterijen, particuliere donateurs, winkel, horeca en zaalverhuur. Onze strategie 
en visie op inkomstenwerving worden uitgebreid uiteengezet in hoofdstuk 5. Kort samengevat 
verwachten wij een daling van de loterij-inkomsten, omdat zij vanaf 2021 nog maar 40% in plaats 
van 50% van hun opbrengsten aan goede doelen hoeven te besteden. Wij verwachten min of meer 
gelijkblijvende inkomsten uit horeca, winkel en zaalverhuur. Wij zoeken een tweede hoofdsponsor, en 
zetten in op verdere groei in fondsenwerving en particuliere donoren. 

Het succes van de grote publiekstrekkers en de eigen inkomstenwerving zijn noodzakelijk om 
onze bedrijfsvoering op pijl te houden en daarmee onze positieve bijdrage aan de stad te kunnen 
blijven leveren. De gemeentesubsidie dekt nog geen 70% van de operationele kosten exclusief de 
tentoonstellingen.

2.2.2 Bijdrage van de gemeente
Een knelpunt blijft het relatief kleine team van de Kunsthal, gelet op de grote hoeveelheid activiteiten 
die we organiseren en de omvang daarvan. We willen het succesvolle beleid van de afgelopen jaren 
voortzetten om de extra opdracht als RCB-instelling goed in te kunnen vullen. Daarom vragen wij 
de gemeente een structurele additionele bijdrage boven op de huidige subsidie. Dat biedt ons de 
mogelijkheid om de volgende maatregelen te nemen: 
• Personele uitbreiding bij de teams Marketing & communicatie (1 fte), Educatie & publiek (1 fte) en  
 Beveiliging (20% meer flexibele inzet); 
•  De inhoudelijke programmering, in het bijzonder All You Can Art, aan te laten sluiten bij de ambities  
 die in het nieuwe cultuurplan worden gesteld (zie paragraaf 3.2.2).   
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Hoofdstuk 3   Programma

De komende cultuurplanperiode blijven wij uitgaan van onze kracht: een contrastrijk, cross-
disciplinair tentoonstellingsprogramma van internationale kwaliteit, met een nationale uitstraling 
en een sterke binding met de stad. Binnen deze brede programmamix leggen we in 2021-2024 
nadrukkelijk accenten op de actualiteit door in te spelen op artistieke ontwikkelingen, aan te sluiten 
bij urgente maatschappelijke thema’s en door samenwerkingen met partners die voeling hebben 
met wat er in de samenleving speelt. Wij blijven ons programma innoveren en richten ons daarbij 
ook op talentontwikkeling. We zetten in het bijzonder in op de innovatie en bestendiging van onze 
publieksactiviteiten. 

De Kunsthal onderscheidt zich in 2021-24 als:
• cultureel topinstituut met tentoonstellingen van internationale kwaliteit; 
• een plek waar altijd iets te doen is en waar je wordt verrast;
• een laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke ontmoetingsplek;
• een inspirerende speler in publieke en private netwerken;
• een verbinder in de stad;
• een aanjager van experiment en innovatie op het gebied van presenteren, talentontwikkeling en  
 publieksparticipatie;
• een ervaringsgerichte leeromgeving voor jong en oud. 

3.1   Tentoonstellingen

In de cultuurplanperiode 2021-24 presenteert de Kunsthal ten minste 18 tentoonstellingen per 
jaar. Ons tentoonstellingsprogramma is volledig gestoeld op samenwerking binnen en buiten de 
culturele sector. Hierbij kiezen wij bewust voor verschillende tempo’s van programmeren. Ambitieuze 
projecten met internationale partners worden vaak maanden, soms jaren van tevoren gepland. 
Tegelijkertijd is er nergens in Nederland een instelling die zo snel kan inspelen op actuele artistieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen en voordeel kan halen uit onverwachte kansen in het internationale 
en nationale tentoonstellingsaanbod. Dit biedt spannende mogelijkheden. De komende planperiode 
bestaat ons tentoonstellingsprogramma uit de volgende pijlers:
• Internationale hoofdtentoonstellingen;
• Landelijke publiekstrekkers;
• Stedelijke parels;
• Innovatie en talentontwikkeling.

3.1.1   Internationale hoofdtentoonstellingen 
Jaarlijks organiseert de Kunsthal drie hoofdtentoonstellingen met internationale partners die 
de ruggengraat van onze programmering vormen. Hierbij richt de Kunsthal zich voornamelijk op 
kunstenaars en/of kunststromingen die niet of nauwelijks in Nederland te zien zijn (geweest). 
Deze tentoonstellingen worden altijd aangevuld met een uitgebreide publieksprogrammering en 
een groots opgezette marketing- en communicatiecampagne die de hele stad, bijvoorbeeld door 
citydressing, betrekt. We bereiken er een breed en vooral groot publiek mee en krijgen er zowel 
internationaal als nationaal waardering voor. 

In het voor- en najaar presenteren we innovatieve en spectaculaire tentoonstellingen van klinkende 
namen als Thierry Mugler (2019-20), Alexander Calder (2021) en Yosithomo Nara (2021). Sinds 2017 
presenteren wij daarnaast in de zomermaanden ook een internationale (familie)tentoonstelling 
specifiek gericht op de binnen- en buitenlandse toerist, en inwoners van de stad Rotterdam. 
Voorbeelden hiervan zijn Viktor&Rolf (2018), Joana Vasconcelos (2019) en Wonderland (2020).
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De Kunsthal heeft de laatste jaren sterke internationale partners aan zich weten te binden waarmee 
we spraakmakende tentoonstellingen ontwikkelen, deze naar Rotterdam halen en naar andere 
instellingen laten reizen. Deze internationale lijn wordt de komende cultuurplanperiode voortgezet 
en uitgebouwd. Zo worden bestaande partnerschappen gecontinueerd, met het Guggenheim Bilbao, 
Musee des Beaux Arts Montreal, LACMA Los Angeles en het Grand Palais Parijs. Verder worden 
nieuwe samenwerkingen gezocht met belangrijke internationale spelers als Schirn Kunsthalle, 
National Gallery Canada en het ACMI Melbourne. Ook onze samenwerkingen met gerenommeerde 
gastcuratoren als dr. Dieter Buchhart en Thierry-Maxime Loriot blijven wij voorzetten. 

3.1.2   Landelijke publiekstrekkers 
De internationale toptentoonstellingen van de Kunsthal complementeren we met grotere en kleinere 
tentoonstellingen die een internationale aantrekkingskracht en een brede landelijke uitstraling 
hebben, zoals de tentoonstelling met Joost Swarte (2019-20), Nederlands bekendste illustrator die 
regelmatig op de cover van de New Yorker prijkt. Dankzij de vrijheid en flexibiliteit van programmeren 
is de Kunsthal bij uitstek geschikt de vinger aan de pols van de eigen tijd te houden. De komende 
cultuurplanperiode leggen we nadrukkelijker accenten op de actualiteit, waarbij wij meer willen 
vertellen dan enkel het kunsthistorische verhaal. We bieden daarmee via de kunst nieuwe 
perspectieven op actuele vraagstukken, zoals culturele diversiteit, de invloed van technologie op ons 
leven en klimaatverandering. Zo werken wij met de Operadagen aan het project Sun & Sea (2020) 
dat een spannende, politieke overpeinzing biedt over globalisering en klimaatverandering. In 2021 
presenteren wij de tentoonstelling Magnetic North. Canadian Painting, waarin expliciet aandacht is 
voor de inheemse bevolking van het land in relatie tot het op Europa geënte, geïdealiseerde beeld 
dat moderne schilders van het landschap gaven. 

Onze ambitie is om in de komende cultuurplanperiode vaker samen te werken met nationale en 
stedelijke partners die voeling hebben met wat er in de samenleving speelt en maken wij ruimte voor 
artistieke ontwikkelingen en subculturen die nog niet zijn opgepikt in het reguliere museale circuit als 
bijvoorbeeld de underground ballroom scene tijdens de Pride.

3.1.3   Stedelijke parels 
Een groot deel van onze tentoonstellingen komt tot stand in samenwerking met Rotterdamse 
en regionale partners, zowel binnen als buiten de kunstsector. Deze tentoonstellingen kunnen 
beeldende kunst als onderwerp hebben, maar ook cultureel erfgoed, historische thema’s en typische 
Rotterdamse thema’s, als de Holland-Amerikalijn door de ogen van fotograaf Daniel van der Ven of de 
viering van 75 jaar Maastunnel. Met ons programma sluiten we aan bij thema’s en evenementen in 
de stad en besteden we aandacht aan de grootstedelijke vraagstukken waar Rotterdam mee te maken 
heeft, als de energietransitie en de verbinding stad-haven. 

Wij werken continu samen met collega-instellingen, (grassroots)initiatieven, kunstenaars en 
sleutelfiguren die voeling hebben met wat er speelt in de stad en die, via hun eigen achterban, 
nieuw publiek weten te activeren. De Kunsthal kiest altijd voor een gelijkwaardige en innovatieve 
samenwerking, zodat we niet praten over, maar met nieuwe en diverse publieksgroepen uit de stad 



Kunsthal Rotterdam, Cultuurplanaanvraag 2021-2024 Januari 2020

10

en de regio. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de tentoonstelling Street Dreams (2019) die wij 
samen met het HipHopHuis maakten. De tentoonstelling bracht internationale muziek en nationale 
iconen samen en was tegelijkertijd nauw verweven met de Rotterdamse hiphop-scene. 
 

De Kunsthal heeft door de jaren heen een enorm netwerk opgebouwd. Niettemin is er nog 
voldoende potentieel om voor de nieuwe cultuurplanperiode het aantal samenwerkingsverbanden 
te vergroten en te intensiveren, daarin grenzen te verleggen en met bestaande partners de relaties 
te verduurzamen. Onze activiteitenprogramma’s dragen hier in grote mate aan bij (zie paragraaf 3.2.1 en 
3.2.2.).

3.1.4   Innovatie en talentontwikkeling
De Kunsthal heeft innovatie en talentontwikkeling hoog in het vaandel staan. Wij zoeken steeds naar 
innovatieve vormen van programmeren en nieuwe inhoudelijke concepten. Een goed voorbeeld 
is het project met Conny Janssen Danst (2017), dat het midden hield tussen een tentoonstelling, 
een repetitieruimte én een voorstelling. Een experiment waarin we de grenzen opzoeken tussen 
de beeldende en de podiumkunsten en dat navolging vindt in de voorgenomen samenwerking met 
Nationale Opera & Ballet. Een ander voorbeeld van innovatieve presentatievormen is het geplande 
Art on Deck (2022), dat iconische skateboards toont van het legendarische merk Supreme en letterlijk 
de straat naar binnen haalt door een van onze hallen om te toveren tot heuse skateramp. 

 
Ons talentontwikkelingsprogramma Kunsthal Light richt op jonge en mid-career kunstenaars die 
normaliter niet snel in een museum te zien zijn. We realiseren ons hoe moeilijk het is voor deze groep 
om de ‘voordeur’ van de grote instellingen te vinden. In landelijke en stadsbrede discussies komt dit 
onderwerp – het gat tussen kunstvakonderwijs en presentatieplek – steeds vaker voorbij. 
De Kunsthal begeleidt de kunstenaars binnen Kunsthal Light bij het maken van nieuw werk en zet hen 
letterlijk in de etalage in onze hal langs de hellingbaan. Ook zorgen wij voor een aanvulling op het 
portfolio door een bijbehorende publicatie, aangevuld met een artist talk en de nodige persaandacht. 
De Kunsthal geeft hiermee een belangrijk ‘push’ aan de beroepspraktijk van de kunstenaar.
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3.2   Activiteitenprogramma’s

We denken in brede zin na over hoe we zo veel mogelijk mensen actief kunnen betrekken 
bij kunst en cultuur, ook groepen voor wie dat niet altijd vanzelfsprekend is. De afgelopen 
cultuurplanperiode hebben we daarom volop geëxperimenteerd met nieuwe formats binnen onze 
activiteitenprogramma’s. Deze experimenten hebben hun vruchten afgeworpen. 
De komende cultuurplanperiode willen we nog een stap verder in het vergroten van de 
betrokkenheid en diversiteit van ons publiek. Daartoe innoveren en borgen we onze programma’s 
Kunsthal LIVE, All you can Art en onze overige educatieprogramma’s.

3.2.1   Kunsthal LIVE
De Kunsthal heeft sinds 2017 ingezet op een nieuwe vorm van publieksprogrammering waarbij 
interconnectiviteit, inclusie en innovatie de leidraad vormen: Kunsthal LIVE. Kunsthal LIVE is een 
vernieuwend en interdisciplinair evenementenprogramma waarin de verbinding tussen een divers en 
vaak nieuw publiek, partnerinstellingen, jonge makers en gevestigde namen tot volle bloei komt. Een 
programma met meer dan 20 evenementen per jaar, dat tot stand komt in intensieve samenwerking 
met vele culturele instellingen, kunstenaars, artiesten, grassrootsinitiatieven en gezelschappen. Met 
het programma zetten we ons gebouw in zoals het bedoeld is: een ‘Palais de Festivals’, een culturele 
plek, een podium en een netwerklocatie, waar altijd iets te doen is. 

Hoe het begon
In 2017 werd Kunsthal LIVE geïntroduceerd als strategische randprogrammering met als doel een zo 
breed en divers mogelijk publiek aan te spreken en te engageren. Om dit voor elkaar te krijgen werd 
besloten om te programmeren op bezoekersmotivatie in plaats van op de klassieke doelgroepen, die 
zijn ingedeeld aan de hand van bijvoorbeeld leeftijd, of culturele of demografische achtergrond. De 
gekozen motivaties – leren, vermaken en verrijken – zijn afzonderlijk, maar ook samen leidend bij de 
activiteiten. Wij geloven namelijk dat een jonge bezoeker van 10 jaar oud, een 32-jarige nieuwkomer 
en een 65-jarige cultuurminnende Museumkaarthouder eenzelfde enthousiasme kunnen hebben om 
op een bepaald onderwerp of activiteit af te komen. Deze innovatieve manier van publieksbenadering 
vertaalt zich in een nieuwe vorm van programmeren, waarbij een accentverschuiving ontstaat van 
bezoeken naar deelnemen, van kijken naar herkennen, van ‘niet voor mij’ naar ontmoeten van de 
ander. 

 
Vier jaar verder
De afgelopen jaren experimenteerden wij onder het label Kunsthal LIVE met vele verschillende 
programmaformats: van intieme performances op zaal tot een gigantisch zomerfestival in het 
Museumpark. Er werd gedanst in de tentoonstellingen, er waren workshops in het KunsthalLAB, 
studenten en experts ontmoetten elkaar tijdens masterclasses, en ouderen en jongeren leerden 
elkaar kennen tijdens KunstKoppels. Voor de ontwikkeling van al deze activiteiten werken we 
met tal van partners samen, variërend van het International Film Festival Rotterdam, Afrovibes, 
Operator Radio, Doelen Ensemble en de Rotterdam Running Crew tot Radio Operator, Music 
Matters, UrbanGuides, Lantaren Venster, Poetry International, NOW&WOW en Wijkatelier op Zuid. 
Talentvolle studenten betrekken we in samenwerking met Codarts en Willem de Kooning Academie 
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en we bieden een podium aan initiatieven als OPPERCLAES, Flow, Studio de Bakkerij, Speyksessies, 
Rewriters010 en House of Vineyard.  

De Kunsthal Rotterdam organiseert in samenwerking met ontmoetingsplatform Klup en Stichting 
Oud Geleerd Jong Gedaan KunstKoppels. Tijdens KunstKoppels ontmoet je in de Kunsthal iemand 
die voor jou helemaal nieuw en onbekend is. Iemand van een andere generatie, of met een andere 
achtergrond of leefwijze. Na een introductie bezoek je als KunstKoppel de tentoonstelling en kijk je 
samen, aan de hand van enkele opdrachten, naar de tentoonstelling en praat je over wat je ziet en 
ervaart.

Onze ambities: een integrale aanpak en verbinding met de stad
Kunsthal LIVE is een beproefde werkwijze die ons helpt steeds meer mensen te betrekken bij kunst 
en cultuur. De afgelopen jaren hebben wij door het experiment kunnen vaststellen wat werkt in 
het bereiken en binden van (nieuwe) publieksgroepen. In de nieuwe cultuurplanperiode zetten wij 
daarom in op de volgende speerpunten:
• continuering van onze succesvolle activiteiten;
• verdere ontwikkeling van Kunsthal LIVE door de verbinding te zoeken met ons inhoudelijke   
 programma;
• uitbouwen van bestaande inhoudelijke samenwerkingen in de stad en aangaan van nieuwe   
 samenwerkingen. 

 
Continuering en verdere ontwikkeling
De komende jaren zullen we de succesvolle Kunsthal LIVE-activiteiten als See you later, illustrator!, 
Kunsthal LIVE op zondag, de Naked Tours en Kunsthal Weekend voortzetten. Evenementen die hun 
succes hebben bewezen en die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het binden en boeien 
van ons (nieuwe) publiek. Want altijd staan het plezier, de beleving en de ontmoeting van het 
publiek centraal. Daarnaast ambiëren we om, met de kennis en ervaring van de afgelopen jaren, het 
programma in 2021-2024 verder te ontwikkelen. Wat begon als randprogramma, wordt de komende 
jaren onlosmakelijk onderdeel van onze inhoudelijke programmering. 

In ons programma belichten we de belangrijke onderwerpen en thema’s uit de tentoonstellingen 
vanuit onverwachte en nieuwe invalshoeken. We creëren ‘open podiumplekken’ voor workshops, 
presentaties, optredens en andere initiatieven met Rotterdamse makers. We zetten Kunsthal LIVE 
ook in als instrument voor urgente maatschappelijke vraagstukken en maken ruimte voor afwijkende 
posities. De kunst is daarbij soms de aanleiding en op andere momenten het middel. De contrastrijke 
en thematische aanpak van ons tentoonstellingsprogramma vindt zo ook steeds verder zijn weg 
binnen het activiteitenprogramma.
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Kunsthal LIVE naar de stad – verdieping, vernieuwing en talentonwikkeling
In de komende cultuurplanperiode bouwen we bestaande inhoudelijke samenwerkingen met de 
vele culturele en maatschappelijke instellingen, initiatieven en makers die de stad rijk is, verder uit. 
Daarnaast gaan we nieuwe samenwerkingen aan. Dat is een belangrijk speerpunt voor de komende 
cultuurplanperiode. 

De intensievere samenwerking met de stad heeft twee doelen. Allereerst willen we een breder 
publiek bereiken. Er zijn gemeenschappen die nog geen aansluiting vinden bij de reguliere kunst-en-
cultuurprogrammering in Rotterdam. Om die te bereiken maken we maatwerkprogramma’s, samen 
met nieuwe partners die deze gemeenschappen weten te bereiken, zoals zorginstellingen, maar 
ook grassroots initiatieven en makers uit de wijk. Ten tweede zijn de samenwerkingen in de stad de 
voedingsbodem voor vernieuwing en creativiteit. Kunsthal LIVE is een open podium voor (jong) talent 
en zo werken we samen met partners en jonge ‘Smaakmakers’ die weten wat er leeft in de stad en 
die een eigen achterban aanspreken. Zo wordt er nadrukkelijk ruimte gecreëerd voor kunstenaars, 
makers en artiesten uit Rotterdam. 
 

3.2.2  All you can Art – van experiment tot permanent kunst-en-cultuurproject
Het verder uitbouwen van All you can Art is een tweede belangrijke pijler waarmee we ons publiek 
verbreden en actief betrekken. Met het veelzijdige programma willen we op een laagdrempelige 
manier steeds nieuwe doelgroepen bereiken. We zoeken daarbij naar structurele samenwerking met 
instellingen en personen met een uiteenlopende achterban, waardoor mede kleurrijke initiatieven 
ontplooid kunnen worden. Tijdens All you can Art ontmoeten uiteenlopende publieksgroepen als 
kunstenaars, studenten, vmbo-leerlingen, zorgcliënten en vluchtelingen elkaar en maken ze samen 
werk. In All you can Art krijgt iedereen een kans om mee te doen. 

Hoe het begon
In 2016 begonnen de Kunsthal en het Instituto Buena Bista (IBB) uit Curaçao aan een doordacht 
experiment, onder de noemer All you can Art. Bij dit kunstproject, met als motto ‘Kunst van en voor 
ons allemaal’, staat het creatieve proces centraal. Met All you can Art willen wij kunst dichter bij de 
mensen brengen en door middel van het experiment en het plezier op zoek gaan naar antwoorden 
op hedendaagse vraagstukken op het gebied van inclusiviteit, publieksbereik, kunstbeleving en de 
toegankelijkheid van kunst. All you can Art is een uniek concept waarbij iedereen, maar dan ook écht 
iedereen, de kans krijgt om samen kunst te maken, te beleven, te leren, te creëren, te ontdekken en 
elkaar te ontmoeten.

Vier jaar verder
Gedurende vier jaar is All you can Art een vast zomeronderdeel geweest in de immer wisselende 
programmering van de Kunsthal. Gestoeld op de visie en werkwijze van het IBB, is een sociaal project 
gestart met als belangrijkste doel begrip te kweken en verbindingen te leggen tussen mensen, 
kunst en cultuur, met verbeelding als instrument. De werkwijze is die van meester-gezel, waarbij 
de founding fathers van het IBB, Tirzo Martha en David Bade, samen met de jaarlijks geselecteerde 
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gastkunstenaars de meesters zijn; de gezellen zijn de leerlingen van de Summerschool, de 
deelnemende partners en het deelnemende publiek. Deelnemende partners zijn onder meer Antes 
(daklozen- en verslavingszorg), Stichting Laurens Delfshaven (ouderenzorg) en het Zuiderpark College.  

Onze ambitie: een duurzaam programma en een eigen locatie
Na vier edities is All you can Art niet meer weg te denken uit het culturele landschap van Rotterdam 
en heeft het een belangrijke impuls gegeven aan nieuwe vormen van kunstbeleving, educatie, en 
aan de relaties tussen participanten en publiek en onderling binnen het publiek, en dat alles in een 
museale context. Daarom willen de Kunsthal en het IBB All you can Art voor een periode van vier 
jaar en met een hoge ambitie verder uitbouwen, om het als uniek kunst-en-cultuurproject voor 
Rotterdam te behouden. Het succes van de afgelopen jaren is namelijk ook andere musea opgevallen. 
Zo zijn Tirzo Martha en David Bade gevraagd hun methode toe te passen in het Rijksmuseum en het 
Centraal museum, en ook in Rotterdam is onze methode een voorbeeld voor andere instellingen, 
zoals het Museum Boijmans Van Beuningen en het Fotomuseum.  

Het belang van All you can Art is voelbaar en daarom willen we ons niet beperken tot alleen een 
zomerprogramma. We zetten in op een permanent programma waarmee we toewerken naar 
een permanente locatie in de wijk. Want het is juist hier dat All you can Art haar plek vindt. Niet 
weggesloten achter hoge muren, maar op straat, in de wijken en bij de mensen thuis. We zijn ons 
bewust dat de ambitie (te) groot is om alleen door ons Kunsthalteam te dragen. De komende vier jaar 
gebruiken we dan ook om te experimenteren met verschillende formats op verschillende locaties in 
de stad en nieuwe partnerschappen, om een juiste vorm te vinden voor de nieuwe locatie.

Permanente plek in de wijk 
All you can Art werkt toe naar een permanente eigen plek voor het einde van de komende 
cultuurplanperiode, om zich zelfstandig én in interactie met bewoners te positioneren. Vanaf zomer 
2019 vinden de activiteiten plaats op een aantal locaties op Rotterdam-Zuid en in vergelijkbare wijken 
in Rotterdam. Hier wordt in een samenspel van Maker’s Space, Open Studio’s en een experimentele 
presentatieplek, structureel gewerkt aan (nieuwe) inzichten en verbindingen tussen mensen, kunst 
en cultuur. Plekken waar het hele jaar door bijzondere ontmoetingen plaatsvinden. Daar wordt 
geschilderd, getimmerd, gecreëerd en geëxposeerd, maar ook gegeten, gedronken, gedanst en 
gediscussieerd. Kortom, een unieke plek in een levendige wijk, van waaruit het experiment zich 
kan uitrollen over heel Nederland. Daarbij tekenen we aan dat Rotterdam-Zuid een belangrijk 
aandachtsgebied is, maar kijken we ook naar andere wijken met vergelijkbare demografie en waar 
dezelfde grootstedelijke vraagstukken spelen, zoals Spangen en Crooswijk.

Experimentele aanpak 
Om ons doel te bereiken bouwen we All you can Art de komende jaren langzaam uit. Het experiment 
speelt hierbij een belangrijke rol, want het programma kent geen vast stramien, afgezien van de vijf 
pijlers die hieronder genoemd staan. En dat is maar goed ook. Juist door met een open blik de stad 
tegemoet te treden, zonder belemmering door vooringenomen ideeën of verwachtingen, is er ruimte 
om te luisteren naar de behoeftes van de stad en haar inwoners.
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Vijf pijlers
Om All you can Art stevig te laten landen, een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken en om 
houvast te creëren, kent het programma vijf vaste pijlers:
• het hart van All you can Art wordt een vaste plek in de wijk;
• er is een Summerschool voor talent van alle leeftijden;
• we delen kennis via denktanks, masterclasses en workshops voor professionals en beleidsmakers;
• de Kunsthal blijft fungeren als plek voor de slotmanifestatie en als open atelier;
• we blijven samen bouwen, tijdens alle seizoenen. 

Verweven met de wijk 
De komende jaren worden er verbindingen gezocht met bewoners en bestaande sociale projecten, 
maatschappelijke initiatieven en Rotterdamse kunstenaars(collectieven) die All you can Art kunnen 
voeden. Verbindingen die zich langzaam maar zeker bestendigen en die ertoe leiden dat All you can 
Art steeds meer ingebed raakt in het weefsel van de stad. Het smeden van een open, diverse All you 
can Art-community met kunst als basis vormt hierbij het belangrijkste doel. Hierbij wordt intensief 
geput uit de kennis en kunde die we de afgelopen vier jaren hebben opgebouwd. 

Interconnectiviteit
Onze trouwe partners van de afgelopen vier jaar, waaronder Antes, Laurens en het Zuiderpark 
College, nemen vanzelfsprekend ook nu een bijzondere plaats in binnen het programma. Als 
ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat All you can Art kan betekenen en betere 
ambassadeurs zijn niet denkbaar. Bewoners, medewerkers, cliënten en scholieren worden actief 
uitgenodigd om de verschillende locaties te bezoeken en te participeren in de vele samenwerkingen 
die worden opgezocht en opgezet. 

3.2.3  Educatie 
Naast Kunsthal LIVE en All you can Art maken wij een aanvullend educatieprogramma voor kinderen, 
jongeren en studenten, die in grote aantallen hun weg naar de Kunsthal weten te vinden. Maar 
educatie is voor ons meer dan alleen aanbod voor scholen of kinderen. We zien het als een brede 
maatschappelijke taak, die terugkomt in onze tentoonstellingen en programma’s. Het educatieve 
aanbod is een derde belangrijke pijler onder onze strategie om de betrokkenheid en diversiteit van 
ons publiek te vergroten. 

Ambitie: van kennisoverdracht naar actief ervaren en een betere aansluiting bij onderwijs
In 2021-2024 willen we ons educatieaanbod voor het onderwijs en het vrijetijdsbezoek verder 
ontwikkelen van kennisoverdracht naar actief ervaren. Met andere woorden: van kijken en leren 
naar ervaren, herkennen en ontmoeten. Het uitgangspunt is het plezier dat we kunnen beleven aan 
kunst en cultuur. Daarmee sluiten we met de educatieve programma’s aan bij de missie en visie van 
de Kunsthal, net als Kunsthal LIVE en All you can Art dat doen. Ook volgen we de ontwikkelingen 
in het onderwijsveld. We sluiten aan bij de onderwijspijler die in curriculum.nu omschreven staat: 
meemaken en betekenis geven. Actief ervaren van kunst in een professionele context is verankerd in 
de gehele leerlijn: van kleuteren tot aan het diploma voortgezet onderwijs. 
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Deze inhoudelijke verschuiving willen we door ons gehele aanbod doorvoeren, waaronder de 
rondleidingen, de Kijkwijzer, de EducatieKIT voor onderwijs, en de workshops in ons KunsthalLAB.
Naast deze inhoudelijke innovatie werken we aan een organisatorische kwaliteitsslag, zodat we de 
aansluiting bij het onderwijs praktisch kunnen stroomlijnen. Het betreft het educatietraject met 
scholen: van het proces van aanmelden, en het contact met scholen voorafgaand aan het bezoek, 
via de opvang en begeleiding tijdens het bezoek, tot het contact na afloop van het bezoek. Deze 
kwaliteitsslag is nodig om de contacten met scholen en andere samenwerkingspartners te borgen en 
om de capaciteit op de werkvloer te reguleren.

Wat we doen
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende publieksgroepen voor ons educatieve 
programma. Per groep geven we aan welke educatieve middelen we inzetten. In al onze 
activiteitenprogramma’s is er ruim aandacht voor talentontwikkeling. Ook daarover leest u hieronder 
meer.

In 2019 waren bijna 60.000 van onze bezoekers jonger dan 26 jaar, waarvan bijna 19.000 
in schoolverband kwamen. De afgelopen jaren zien we een sterke toename aan bezoek in 
schoolverband in zowel primair als voortgezet onderwijs. De opgaande trend ontwikkelt zich verder, 
zeker nu het Museum Boijmans Van Beuningen dicht is. De komende jaren willen we het bereik onder 
mbo-studenten vergroten. 

Kinderen
Kinderen komen in familieverband en in schoolverband naar de Kunsthal. In de vakanties zijn er 
speciale kinderactiviteiten, waaronder familietours, workshops in het KunsthalLAB en Kunsthal LIVE-
events voor kinderen, zoals See you later, Illustrator!. Op zaal worden (groot)ouders en kinderen 
wegwijs gemaakt aan de hand van de Kijkwijzer en Kijk&Doe-tochten.  

Voor scholen en bso bieden we groepsrondleidingen aan. Binnen het Cultuurtraject Rotterdam 
werken we samen met SKVR. Voor docenten van het primair-onderwijs is er de EducatieKIT, met 
materiaal waarmee ze hun bezoek aan de Kunsthal kunnen voorbereiden en waarmee ze de kinderen 
kunnen begeleiden tijdens hun bezoek. 

Jongeren
Jongeren bezoeken de Kunsthal individueel of komen voor een rondleiding met hun klas. Deze wordt 
vaak gecombineerd met een workshop via het Cultuurtraject van SKVR. Ook voor docenten van het 
voortgezet onderwijs is er een EducatieKIT. Regelmatig slaan we voor onze programma’s de handen 
ineen met middelbare scholen. Zoals de Roncalli Mavo tijdens het Rotterdamse ckv-proeftuinen-
project en het Zuiderpark College in het kader van All you can Art. 

Om docenten te inspireren en kennis te laten maken met de educatieve programma’s organiseren we 
twee keer per jaar een docentenmiddag, waarvan een in samenwerking met het Museum Boijmans 
Van Beuningen en Het Nieuwe Instituut. 

Mbo
Groei van de groep mbo-studenten is een belangrijk doel voor de Kunsthal in 2021-2024. Zo’n 58.000 
leerlingen volgen in Rotterdam een mbo-opleiding.2 Veel van deze studenten herkennen zichzelf in 
de Rotterdamse culturele ‘underground’, maar hebben weinig kennis van de gevestigde culturele 
infrastructuur. De groep is qua opleiding en achtergrond zeer divers. Het past bij de Kunsthal – met 
haar programma van hoge kunst tot subcultuur – om voor mbo-studenten de eerste kennismaking 
met een museum te zijn.3 We starten in 2020 met de Mbo Mondays. 

2 Staat van het onderwijs, gemeente Rotterdam 2017
3 Beschouwingen over inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit, Trends in Rotterdamse cultuursector, RRKC, 2019 
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Twee maandagen per jaar gaan we exclusief open voor mbo-studenten, met een programma dat voor 
en door de studenten is gemaakt. De Mbo Mondays is een samenwerking met het Albeda en het 
Zadkine College. Mbo Mondays wordt mogelijk gemaakt door een stimuleringsbijdrage van Fonds21. 

 
Via samenwerking met mbo-instellingen als Albeda, Zadkine College en Grafisch Lyceum, interesseren 
we niet alleen mbo-studenten voor kunst. We werken ook aan het beeld van de Kunsthal als 
werkgever, via stagetrajecten voor werkervaring, bijvoorbeeld beveiliging, een blik ‘achter de 
schermen’ en een speciale dag voor medewerkers van de instellingen. 

 
Kunstbuzz
Een aantal keer per jaar organiseren we samen met onze hoofdsponsor ING de Kunstbuzz, waarmee 
we schoolkinderen uit moeilijker bereikbare Rotterdamse wijken en het speciaal onderwijs naar de 
Kunsthal brengen voor een rondleiding en een workshop.  

Talentontwikkeling en (jong)volwassenen
Binnen ons programma hebben we nadrukkelijk aandacht voor talentontwikkeling, gericht op (jong)
volwassenen en op een divers bereik (zie paragraf 3.1.4). Denk aan de tentoonstellingenreeks Kunsthal 
Light. Ook het meester-gezelprincipe van  All you can Art is een goed voorbeeld. Studenten – maar 
ook volwassenen – uit de hele stad worden begeleid bij het maken van kunst en het opbouwen van 
een portfolio. 

In samenwerking met de Willem de Kooning Academie organiseren we regelmatig masterclasses 
voor studenten, gekoppeld aan tentoonstellingen. Zo konden studenten afgelopen jaren terecht bij 
fotograaf Peter Lindbergh, architect Rem Koolhaas, fashion artists Viktor&Rolf en innovator Daan 
Roosegaarde. Elke masterclass wordt gefilmd en is voor iedereen terug te zien via het YouTube-kanaal 
van de Kunsthal.
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Studenten van de Willem de Kooning Academie en andere opleidingen doen ook regelmatig mee met 
KunstKoppels, waarbij een deel van de studenten als gespreksleider optreedt. Waar masterclasses 
nog besloten zijn en de meester centraal staat, is dit bij KunstKoppels juist het tegenovergestelde. 
Ook speciale evenementen zoals The Perfect Night, een samenwerking met het jonge Rotterdamse 
online radiostation Operator, bieden ruimte aan jong talent. 

De Kunsthal nodigt een aantal keer per jaar Smaakmakers uit. Jong, aanstormend Rotterdams talent 
belicht de tentoonstellingen vanuit een nieuw perspectief. Onlangs is de eerste versie van de online 
KunsthalKijker gelanceerd, waarmee bezoekers via hun mobiele telefoon de tentoonstelling bekijken 
door de ogen van verschillende mensen, van een danser tot een chef kok. Verder experimenteert 
de Kunsthal met ‘art mediators’ op zaal. In plaats van een rondleiding te geven, gaan deze gidsen 
spontaan met bezoekers in gesprek over wat zij zien en ervaren.

Educatie in de prijzen
De Kunsthal won samen met Instituto Buena Bista (IBB) Curaçao de allereerste &Award voor All you 
can Art, voor het betrekken en verbinden van mensen door middel van kunst. Deze inclusie-award, 
was een fantastische opsteker om All you can Art in 2019 te kunnen continueren. Ook is de Kunsthal 
trots op het winnen van de Aanmoedigingsprijs 2018 voor het beste educatieve projectplan van de 
Museumvereniging voor het project KunstKoppels.
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Hoofdstuk 4  Publieksbereik

Het Kunsthalpubliek is net zo divers als de programma’s die we bieden. Iedere nieuwe tentoonstelling 
brengt – samen met de Kunsthal LIVE-programmering – een ander publiek op de been. 
Kunstliefhebbers, designfans, families, fotografiefreaks, fashionista’s, lhbtiq+-communities, studenten 
en scholieren ontmoeten elkaar door de contrastrijke programmering van de Kunsthal. 

We zetten extra in op een sterke, internationale zomerprogrammering en een zeer divers en 
verbindend activiteitenprogramma zoals Kunsthal LIVE en All you can Art. Zo lukt het om de groei en 
betrokkenheid van het publiek te verhogen en zeer diverse communities aan te spreken. 

4.1   Doelstellingen 

De Kunsthal streeft naar een bereik van 250.000 bezoekers per jaar, met een extra focus op 
nieuwe doelgroepen in stad en regio. Daarnaast blijven we intensief bijdragen aan Rotterdam als 
aantrekkelijke stad voor internationale bezoekers en aan de internationale promotie van de stad. 
Tegelijkertijd willen we optimaal bijdragen aan en profiteren van het aantrekkende toerisme in de 
stad.

De tentoonstellingen en andere activiteiten die de Kunsthal in de verschillende seizoenen organiseert, 
maken het mogelijk om steeds wisselende publieksgroepen te bereiken. Grote tentoonstellingen, 
vaak spraakmakend en met klinkende namen, zijn voor bezoekers uit heel het land ‘reason to travel’ 
naar Rotterdam. Publieksprogramma’s als Kunsthal LIVE en All you can Art lenen zich uitstekend om 
een jonge, cultureel diverse doelgroep uit de stad en de regio te bereiken. Een groep die we volgens 
het Whize-model (voorheen Mosaic) van Rotterdam Festivals aanduiden als Stadse Alleseters, 
Randstedelijke Gemakszoekers en Stedelijke Toekomstbouwers. 

Onze inzet voor het publieksbereik is gericht op:
• uitbreiden en stimuleren van herhaalbezoek onder bestaande doelgroepen;
• bestendigen van gemiddeld 30% nieuw publiek, met aandacht voor publieksgroepen met een niet-  
 of gedeelde Nederlandse achtergrond; 
• groei in de regio Rotterdam binnen de publieksgroepen Stedelijke Toekomstbouwers, Stadse   
 Alleseters en Digitale Kijkers uit het Whize-model (voorheen Mosaic) van Rotterdam Festivals – en  
 hen met vaste programmaonderdelen stimuleren tot herhaalbezoek;
• bereiken van de (inter)nationale cultuurtoerist naar Rotterdam en bestendigen van 15%   
 internationaal bezoek, passend bij de ontwikkeling in de stad Rotterdam;
• bestendigen van bezoek door jongeren in schoolverband, met extra aandacht voor mbo-scholen,  
 speciaal onderwijs en scholen in lastig te bereiken wijken;
• verjonging van het Kunsthalpubliek in brede zin: door de aanwas van studenten, starters in   
 Rotterdam en publiek uit de doelgroep Stedelijke Toekomstbouwers en Stadse Alleseters;
• verleiden van deelnemers aan gratis programma’s die wij organiseren in het Museumpark om de  
 tentoonstellingen in de Kunsthal te bezoeken, met onder meer gratis instaptours tijdens Kunsthal  
 LIVE op zondag.
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4.2   Terugblik publieksbereik

In deze paragraaf gaan we in op de bezoekersaantallen en de bezoekersprofielen uit de afgelopen 
jaren.

4.2.1  Bezoekersaantallen
De Kunsthal ontvangt sinds 2015 meer dan 200.000 bezoekers per jaar. In het overzicht hieronder 
staan de exacte bezoekersaantallen weergegeven tot en met 2019.

2015 2016 2017 2018 2019
Bezoekcijfer 200.331 211.663 239.682 419.434 299.904

Trend in bezoekcijfer Kunsthal Rotterdam over de afgelopen vijf jaar

Sinds 2015 is een duidelijk opwaartse lijn in bezoekersaantallen te zien, met 2018 als absoluut 
recordjaar in de geschiedenis van de Kunsthal. Dit was mede te danken aan een buitengewoon 
succesvolle programmering met onder meer de publiekslieveling Hyperrealisme Sculptuur. Gemiddeld 
trekt de Kunsthal jaarlijks 30-35% nieuw publiek en maken duizenden mensen uit de stad, de regio, 
Nederland en het buitenland voor het eerst kennis met kunst, cultuur en maatschappij in de Kunsthal. 
Het aantal buitenlandse toeristen is ten opzichte van 2015 sterk gegroeid, van 8% naar 15% procent. 
In 2019 werden 111.993 bezoeken afgelegd met Museumkaart (37,4%) en 22.275 bezoeken met de 
Rotterdampas (7,4%). 

4.2.2  Bezoekersprofielen
De Kunsthal leert haar bezoekers steeds beter kennen door deelname aan het continue benchmark-
publieksonderzoek van Hendrik Beerda, het postcodeonderzoek met het Whize-model (voorheen 
Mosaic) van Rotterdam Festivals en de kwalitatieve enquêtes rondom het Kunsthal LIVE-programma 
met R2Research.

299.904 BEZOEKERS IN 2019 
       63% VROUW      
       37% MAN

BEZOEKERSPROFIEL

OPLEIDINGSNIVEAU

64% 31% 5% 

50% jonger dan 55 jaar

onder de 26 jaar20% 

LEEFTIJD

Hoog Middelbaar Praktisch

Regio
27% 

Internationaal
15% 

Nederland
58% 

Rotterdam
17% 
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Bijna 50% van onze bezoekers is jonger dan 55 jaar. Naast de diversiteit van ons publiek 
onderscheiden we ons doordat we ten opzichte van andere museale instellingen veel jong publiek 
trekken. Met een opwaartse trend vanaf 2017 en in 2019 bijna 60.000 bezoekers onder de 26. Dit zijn 
jongeren die individueel, in familie- of in schoolverband de Kunsthal bezoeken, zij maken bijna 20% 
van het totaalbezoek uit.

Hieronder zijn de bezoekerspercentages van de Kunsthal over 2018 volgens het Whize-model 
(voorheen Mosaic) weergegeven, afgezet tegen huishoudens in de stad en bezoekers van de 
cultuursector. Bezoekers met Rotterdampas zijn niet in deze percentages meegenomen. (zie bijlage 1 
PUBLIEKSANALYSE RAPPORT KUNSTHAL 2018 voor de volledige analyse).

2018 Kunsthal Cultuursector Stad Rotterdam
Elitaire Cultuurminnaars 11 % 11% 4%
Stadse Alleseters 27% 23% 15%
Randstedelijke Gemakszoekers 7% 6% 5%
Actieve Families 9% 11% 7%
Digitale Kijkers 11% 9% 9%
Stedelijke Toekomstbouwers 22% 23% 37%
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters 8% 12% 21%
Klassieke Kunstliefhebbers 3% 5% 3%
Overigen 1% 1% 1%

Verschillen t.o.v. de sector en de stad Rotterdam, 2018. Bron: Analyse Whize-model (voorheen Mosaic)

De Kunsthal positioneert zich onderscheidend binnen de cultuursector in Rotterdam en trekt 
in verhouding meer Stadse Alleseters en Stedelijke Toekomstbouwers. Verder weten we de 
Randstedelijke Gemakszoekers goed te vinden ten opzichte van de gehele culturele sector in de stad.

Over de periode 2017-2018 is – op basis van de voor het onderzoek beschikbare postcodes – 
een lichte groei te zien onder Stedelijke Toekomstbouwers, Digitale Kijkers en Randstedelijke 
Gemakszoekers, en er is bij Stadse Alleseters en Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters nog winst te behalen. 

 
Daarnaast bereiken we met programma’s als All you can Art (zie paragraaf 3.2.2) en onder andere de 
(gratis) Smaakmaker Tours tijdens Kunsthal LIVE een divers publiek die niet in het postcodeonderzoek 
zichtbaar zijn. De samenwerkingspartners en hun achterban vormen voor ons een goede graadmeter 
dat we hiermee een heel nieuw publiek bereiken dat normaal niet vanzelfsprekend met kunst in 
aanraking komt. 
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Publieksbereik educatie
In 2019 bezochten maar liefst 58.892 jongeren onder de 26 jaar de Kunsthal, waarvan 18.928 in 
schoolverband. De Kunsthal speelt hiermee een belangrijke rol binnen het educatieve aanbod in de 
stad. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs vormen het grootste aandeel, namelijk 11.187.

4.3  Ambitiedoelgroepen 

Om alle Rotterdammers beter te bereiken werken we met andere culturele instellingen samen in de 
werkgroep ‘Samen meer Rotterdammers’.4 Binnen de consumentengroepen uit het Whize-model 
(voorheen Mosaic) richt de Kunsthal zich in de periode 2021-2024 op enkele ambitiedoelgroepen 
in Rotterdam. Zo willen we allereerst doorgaan met onze inspanning om groei te verwezenlijken 
binnen de Stedelijke Toekomstbouwers. Daarnaast wil de Kunsthal zich extra inzetten om de Stadse 
Alleseters en Digitale Kijkers blijvend aan zich te binden. We geloven dat wij door het programmeren 
van specifieke tentoonstellingen en door onze programmaonderdelen binnen Kunsthal LIVE en All you 
can Art en door goede en gerichte samenwerking met het onderwijs, veel kansen creëren om deze 
publieksgroepen te laten groeien. 

4 Samen meer Rotterdammers
In 2018 bezocht 64% van de Rotterdammers een culturele instelling. Dat is veel, maar de instellingen vinden dat het meer 
moet zijn. Daarom hebben wij, samen met 21 andere culturele instellingen, het initiatief genomen om het aanbod in die 
wijken te verbeteren. Met het doel om in 2024 70% van de Rotterdammers te bereiken. De instellingen doen voor de uitvoe-
ring van dit project, Samen meer Rotterdammers, in 2021 onder meer een beroep op het Cultuur Plus-programma van de 
Gemeente Rotterdam en de regeling Cultuurparticipatie van het Fonds Cultuurparticipatie.

 

18.928 
LEERLINGEN

VO: 11.187
PO: 2.033

HBO: 1.527

MBO: 3.065

OVERIG: 270

WO: 846
(+ internationaal)

AANTAL LEERLINGEN PER ONDERWIJSNIVEAU:

BEREIK SCHOLEN 2019
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4.4  Aanpak 

In deze paragraaf geven we weer op welke wijze we onze ambitiedoelgroepen de komende jaren 
gaan bereiken en wat de focuspunten zijn in de marketing en communicatie. Het verder ontwikkelen 
van 4.4.1 en 4.4.2 is alleen realistisch als het team duurzaam versterkt wordt. 

4.4.1   Out-of-the-box campagnes en samenwerkingen voor optimaal bereik 
Programmering van grote tentoonstellingen (met budget voor marketing) spelen een essentiële 
rol om bestaand en nieuw, breed publiek te bereiken. Met kleine tentoonstellingen en extra 
programmering (zonder of met gering communicatiebudget) richt de Kunsthal zich op specifieke 
publieksgroepen. Bij de grote tentoonstellingen bedenken we onderscheidende campagnes en 
zorgen we voor opvallende zichtbaarheid en reuring in de stad. We hebben ooit landelijk furore 
gemaakt met de citydressing rondom Jean Paul Gaultier, iets dat inmiddels door verschillende 
culturele instellingen in het land navolging krijgt, en we blijven ons vernieuwen. Zo kwam in 2018 het 
onderwerp ‘kinetische kunst’ tot leven door het organiseren van Waterlicht van Daan Roosegaarde 
in het Museumpark, met dank aan Rotterdam Festivals. Voor de wereldpremière van onze reizende 
productie rondom fashionfotograaf Peter Lindbergh wisten we negen Supermodels en Tina Turner 
naar Rotterdam te halen. En in samenwerking met RET werden tramreizigers door middel van 
augmented reality verrast werden door aliens, ufo’s en astronauten. Deze voorbeelden illustreren 
onze out-of-the box aanpak en het aangaan van brede samenwerkingen. Deze samenwerkingen 
worden jaarlijks in beeld gebracht in onze online jaarverslagen. (Zie bijlage 2 OVERZICHT SAMENWERKINGEN 
2018).

 
4.4.2   Co-creatie en mede-eigenaarschap om nieuwe publieksgroepen te bereiken
Om verschillende jonge communities en cultureel diverse groepen te bereiken kiezen we strategisch 
voor partners en personen die diepgeworteld zijn in een bepaalde scene, met kennis van de leefstijl, 
behoeftes en gedrag van deze groepen. Door samenwerkingspartners al in een vroeg stadium te 
betrekken dragen co-creatie en mede-eigenaarschap bij aan inclusiviteit en diversiteit.

4.4.3   Een sterk merk
De Kunsthal behoort tot de twintig sterkste museummerken van Nederland.5 Ook buitenlandse media 
publiceren uitgebreid over het aansprekende tentoonstellingsprogramma dat met gerenommeerde 
internationale partners tot stand komt. Voor onze bijdrage om Rotterdam op de kaart te zetten 
ontvingen wij zelfs de Rotterdam Marketing Award 2018. Deze merkreputatie draagt bij aan het 
vermarkten van het programma en het aangaan van partnerships. 

5 Analyse van het Cultuursector Merkenonderzoek Nederland.
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De komende jaren ontwikkelen we een herkenbare visuele uitstraling en passende online en offline 
communicatiemiddelen voor de verschillende publieksgroepen verder uit. We besteden daarbij 
aandacht aan de branding van sublabels zoals Kunsthal LIVE, Kunsthal Vrienden en All you can Art. 
De website en social media van de Kunsthal spelen hier een belangrijke rol in. Ook zetten we het 
Kunsthalgebouw nog meer in de spotlights: de architectuur van Rem Koolhaas is voor publiek uit vele 
landen een extra reden om de Kunsthal en het Museumpark te bezoeken.

4.4.4   (Online) tickets en prijsstelling
In 2019 heeft de Kunsthal geïnvesteerd in een nieuw online ticketingsysteem dat aansluit op 
het kassasysteem en dat we goed kunnen inzetten voor het online promoten van verschillende 
typen tickets. Door onder meer doelgroepgerichte online bannering en door online verkopen van 
toeslagtickets, tijdsloten en eventtickets is de online verkoop van ticketing significant toegenomen. 
Ook sluiten we aan bij relevante resellers en affiliate partners als extra zichtbaar verkoopkanaal. 
Voordelen van online ticketing zijn – los van de betere salesresultaten – dat we de drukte beter 
kunnen reguleren en dat we bezoekersdata verkrijgen. Deze data kunnen we, binnen de AVG-
richtlijnen, gebruiken om de bezoeker via e-mailmarketing te stimuleren tot herhaalbezoek en om 
met het online publieksonderzoek mee te doen. 

E-TICKETS

2017 2018 2019

3.033 (1,2%)

15.959 (3,8%)

29.487 (9,8%)

EN % T.O.V. TOTAAL BEZOEK

KUNSTHAL ONLINE OP SOCIAL MEDIA DECEMBER 2019

BEZOEKERS VAN
DE WEBSITE

FACEBOOK
TOTAAL AANTAL PERSONEN 
VINDEN DIT LEUK

pageviews
kunsthal.nl

INSTAGRAM
TOTAAL AANTAL VOLGERS

TWITTER
TOTAAL AANTAL VOLGERS

2019 652.556
2018 534.624
2017 531.199

2019 2.356.314
2018 2.736.858
2017 1.828.602

2019 96.329
2018 96.845
2017 98.000

2019 74.694
2018 71.843
2017 69.000

2019 51.000
2018 37.360
2017 24.600
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Willen we toegankelijk zijn voor een breed publiek, dan moet de prijsstelling van het ticket wel 
passen, niet alleen bij het product dat we bieden maar ook bij de portemonnee van de bezoeker. Het 
lukt de Kunsthal al heel lang om een relatief vriendelijke prijsstelling te hanteren, maar met de sterk 
toegenomen tentoonstellingskosten moeten we bij kostbare producties soms een toeslag hanteren. 

We kunnen de Kunsthal breed toegankelijk maken door samen te werken met onder meer CJP, 
Rotterdampas, Ooievaarpas en Museumkaart. Daarnaast is sinds 2017 de toegang voor de jeugd 
tot 18 jaar gratis. En voor speciale kortingsacties werken we samen met partners zoals SPOOR. 
Voor specifieke doelgroepen is de drempel soms nog te hoog; daarom organiseren we ook speciale 
avonden voor jongeren en gratis toegankelijke events. 

4.4.5 Verbeteren visitors journey 
Het verbeteren van de (online en offline) visitors journey is een van de speerpunten van de Kunsthal 
in de komende cultuurplanperiode. Door de totaalbeleving van de bezoeker te verhogen willen 
we ‘word of mouth’, herhaalbezoek en uiteindelijk binding met het Kunsthalmerk realiseren. Sinds 
2019 werken we samen met servicedesignbureau Livework om meer te leren over de motivatie en 
de mindset van onze bezoekers voorafgaand, tijdens en na hun bezoek. Zij leveren ons geen kant-
en-klaar eindproduct maar leren ons hoe wij als organisatie de visitors journey hoog op de agenda 
kunnen houden bij alle medewerkers, en hoe we bezoekers de juiste vragen stellen. Zo kunnen we 
nieuwe ideeën ontwikkelen en deze testen, bijvoorbeeld om bezoekers houvast te bieden als ze het 
‘Kunsthal-concept’ ontdekken of als ze door het bijzondere maar uitdagende gebouw dwalen. Maar 
het gaat ook om oplossingen voor toegankelijkheid en autonomie voor bezoekers met een fysieke 
beperking. Voor dit laatste voert de Vereniging Gehandicapten Rotterdam (VGR) periodiek een 
schouw voor ons uit. 

4.4.6   Flexibilisering openingstijden 
Bureau Binnenstad heeft in samenwerking met de werkgroep Publieksbereik in 2018 onderzoek 
gedaan naar de wensen en mogelijkheden van verruiming of verschuiving van de openingstijden van 
Rotterdamse musea. Verlengde openingstijden komen tegemoet aan behoeftes van bezoekers en 
optimaliseren de capaciteit op de tentoonstellingsvloer. 

De Kunsthal heeft afgelopen jaren al veel geëxperimenteerd en ervaring opgedaan met onder 
andere avondopenstellingen voor specifieke publieksgroepen, maandagopenstellingen voor het 
mbo en tijdens schoolvakanties, en speciale events buiten de reguliere openingsuren, zoals Wakker 
Worden in de Kunsthal, The Perfect Night en Naked Tours. Ook wordt de Kunsthal in de avonden 
regelmatig opengesteld voor zakelijke ontvangsten, een belangrijk onderdeel van ons cultureel 
ondernemerschap. 

In de periode 2021-2024 wil de Kunsthal het experiment voortzetten en hierbij ook onderzoeken 
op welke manier flexibilisering van de openingstijden verder bij kan dragen aan inclusiviteit. Ook 
bestaat de wens om samen met de andere instellingen aan het Museumpark toe te werken naar een 
wekelijkse of maandelijkse vaste avondopenstelling. 
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Hoofdstuk 5  De Kunsthal en ondernemerschap 

Al sinds haar oprichting is de Kunsthal een culturele ondernemer pur sang. Als instituut zonder eigen 
collectie is de noodzaak voor het ondernemerschap evident en altijd aanwezig. De Kunsthal bestaat 
bij de gratie van interconnectiviteit en werkt hieraan op velerlei vlakken. Samen met internationale 
partners, begunstigers en bruikleengevers uit het hele land en collega-instellingen uit de stad weet de 
Kunsthal keer op keer – en op innovatieve wijze – haar rol als cultureel topinstituut te pakken en uit 
te breiden. 

5.1  Eigen ondernemerschap

Door een heldere strategische visie te voeren heeft de Kunsthal zich de afgelopen jaren steeds verder 
kunnen ontwikkelen tot een speler van internationaal niveau. Een ontwikkeling die veel positieve 
effecten sorteert, maar die tegelijkertijd uitdagingen creëert voor onze financiële en personele 
situatie.

5.1.1  De weg naar de internationale top – positieve gevolgen 
Onze inkomsten uit entreegelden, de horeca en de winkel zijn gestegen en ons goede imago draagt 
mede bij aan de toename van inkomsten uit verhuur, sponsoring en fondsenwerving. In de huidige 
cultuurplanperiode heeft de Kunsthal de totale begroting voor meer dan 55% weten te dekken uit 
eigen inkomsten. Hiermee doet de Kunsthal het op landelijk niveau goed in vergelijking met andere 
culturele instellingen, zeker afgezet tegen de hoogte van de subsidie versus het aantal betalende 
bezoekers. Ook op stedelijk niveau is de sterke positie van de Kunsthal merkbaar. De groeiende 
internationale en nationale reputatie draagt bij aan het positieve vestigingsklimaat van Rotterdam, 
dat gebaat is bij een sterke culturele sector. Ook Rotterdamse ondernemers en de toeristenbranche 
spinnen garen bij de grote en prestigieuze tentoonstellingen die de Kunsthal programmeert. 

5.1.2  Het waarborgen van continuïteit 
De Kunsthal is trots op de resultaten van de afgelopen vier jaar, en we zijn vanzelfsprekend blij met 
de stijgende bezoekersaantallen. Bezoekers leveren een belangrijke bijdrage aan onze missie om een 
breed en divers publiek kennis te laten maken met kunst en cultuur. Maar we zijn ons ook bewust van 
de valkuilen en de uitdagingen die ons succes met zich meebrengt op financieel en personeel niveau. 

Het publiek is cruciaal voor onze bedrijfsvoering. Ons businessmodel leunt voor een groot deel 
op entreegelden. Daarbij zijn drie grote tentoonstellingen, in voor- en najaar en de op toerisme 
gerichte zomertentoonstelling, de drijvende kracht. Deze inkomsten maken de kleinere presentaties 
en maatschappelijke programma’s mede mogelijk. Maar publieksinkomsten zijn ook grillig en 
onvoorspelbaar, omdat het succes van onze (grote) tentoonstellingen niet altijd zeker is. Dat is een 
risico, want die tentoonstellingen moeten wel substantieel voorgefinancierd worden. Bovendien 
wordt de bedrijfsvoering van de Kunsthal steeds duurder. 

Het binden van nieuwe doelgroepen en meer publiek vraagt om andersoortige, vaak duurdere 
producties en meer activiteiten die weer leiden tot meer bezoekers. Dat betekent hogere kosten voor 
beveiliging en schoonmaak, ontwikkelingen die bovenop de toch al stijgende tentoonstellingskosten 
komen, veroorzaakt door steeds hogere transport- en verzekeringskosten. Momenteel weet de 
Kunsthal de hogere kosten- en activiteitenlast steeds af te dekken door externe financiële middelen 
te werven en wordt er een onevenredig zwaar beroep gedaan op de medewerkers. Maar als wij 
het niveau van de afgelopen jaren en onze rol in de stad willen vasthouden, zijn er extra financiële 
middelen nodig. 
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5.1.3  Wat doen we zelf – meer ondernemerschap 
In de afgelopen cultuurplanperiode heeft de Kunsthal haar financiële basis kunnen verbreden en 
versterken door een professioneel en strategisch sponsoren- en fondsenwervingsbeleid te voeren. 
Zo hebben we geïnvesteerd in extra mankracht door de oprichting van een afdeling Development 
en blijven we scherp op het innovatieve karakter van onze partnerships om de concurrentie voor te 
blijven. Dankzij de inzet en bijdragen van velen heeft de Kunsthal haar inkomsten uit fondsenwerving 
en sponsoring de afgelopen vier jaar evenredig stabiel kunnen houden en zelfs enigszins kunnen laten 
groeien. 

Toch blijft waakzaamheid geboden. De financiële en personele gevolgen van onze groei zijn duidelijk 
merkbaar en ondanks de stevige concurrentiepositie is de Kunsthal alert op ontwikkelingen die 
gevolgen hebben voor haar financiële situatie. Zo is het aantal landelijke partijen dat fondsen werft 
de laatste jaren sterk toegenomen. Daarnaast zijn er op stedelijk gebied grote projecten, als de 
verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen en de geplande realisatie van Feijenoord City, die 
een zwaar beslag leggen op de beschikbare gelden bij sponsoren en fondsen. Daarbij komt dat het 
vinden van zakelijke sponsors steeds lastiger wordt. Door toenemende wet- en regelgeving op het 
gebied van compliance kunnen zakelijke sponsors hun relaties niet meer meenemen en zijn daarom  
steeds terughoudender met sponsoring

Dichter bij huis vinden er momenteel gesprekken plaats met hoofdsponsor ING voor verlenging van 
het contract dat in 2020 afloopt. Ook houdt de Kunsthal de ontwikkelingen bij de BankGiro Loterij 
nauw in de gaten, sinds lange tijd de andere grote en trouwe partner van de Kunsthal. Per 1 januari 
2020 worden de beschikbare gelden voor de culturele instellingen teruggeschroefd van 50% naar 
40%, wat onherroepelijk consequenties heeft voor de externe inkomsten van de Kunsthal.  
 
Tijdens de cultuurplanperiode 2021-2024 blijft de Kunsthal voortdurend alert op kansen om haar 
financiële positie te verbreden en versterken. De komende vier jaar richt de Kunsthal zich in haar 
wervingsstrategie op:
•  bestendigen van de relaties met bestaande zakelijke begunstigers en het aantrekken van nieuwe  
  meerjarige sponsoren; 
•  aantrekken van een tweede hoofdsponsor; 
•  sterke groei van het aantal particuliere donateurs en major donors;
•  focussen op internationale geldschieters, in Europa en daarbuiten;
•  oprichten van een adviescommissie die de Afdeling Development kan ondersteunen in de   
  zoektocht naar potentiele gevers. 

5.2   Wat is er nodig – meer structurele financiële draagkracht vanuit de gemeente

Ondernemerschap is in de huidige tijd niet meer voldoende om onze eigen ambities waar te maken 
en om aan de verwachtingen van buitenaf te voldoen. Willen we onze positie als internationale 
vaandeldrager voor kunst en cultuur in de stad blijven vervullen, dan moeten er – naast het 
aangetoonde succesvolle ondernemerschap – additionele middelen beschikbaar komen om de 
financiële en personele last van een sterke, internationale programmering te kunnen dragen. 
Alleen dan kan de Kunsthal haar belangrijke culturele, economische en sociale rol in de stad blijven 
vervullen. 
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5.2.1   Onze vraag
Concreet is het volgende nodig waarbij het de uitdrukkelijke wens en het streven van de Kunsthal is 
om de verhouding van eigen middelen versus publieke inkomsten boven de 55% te houden.
• Een verhoging van de subsidie om een personele uitbreiding mogelijk te maken bij de teams   
 Marketing & communicatie (1 fte) en Educatie & publiek (1fte) en Beveiliging (20% meer flexibele  
 inzet); 
• Een verhoging van de subsidie om de inhoudelijke programmering aan te laten sluiten bij de   
 ambities die in dit cultuurplan worden gesteld.  

5.2.2   Toelichting
We zetten extra in op een sterke, internationale programmering en op een sterke toename van 
diverse en verbindende activiteitenprogramma’s. We presenteren 18 tot 21 tentoonstellingen per 
jaar, afhankelijke van de kosten voor de hoofdtentoonstellingen. Deze blijven stijgen en drukken 
zwaar op ons tentoonstellingsbudget. Verder neemt het gehele programma van activiteiten toe. 
We presenteren ten minste 20 grote evenementen per jaar en een aanvullend educatieprogramma. 
Met All you can Art organiseren we een tentoonstelling, open atelier en Summerschool op een locatie 
buiten de Kunsthal. Met het brede pakket aan activiteiten lukt het ons om de groei en betrokkenheid 
van het publiek te vergroten en vooral ook te verbreden. Maar een knelpunt is het relatief kleine 
team van de Kunsthal. 

Het team Publiek & educatie is verantwoordelijk voor Kunsthal LIVE, de (gedeeltelijke) organisatie 
van All you can Art en de ontwikkeling van de educatieve programma’s. Momenteel bestaat het 
team uit een medewerker (36 uur p/w) en een junior-projectmedewerker voor Kunsthal LIVE (32 
uur p/w). Deze laatste wordt betaald uit een tijdelijke bijdrage; dat maakt de continuïteit van het 
team onzeker. Ook het team Marketing & communicatie is, afgezet tegen de bezoekcijfers, de 
intensieve programmering en de vele samenwerkingspartners, zeer bescheiden van omvang. Toch 
wist de Kunsthal met dit kleine, wendbare team in 2018 het grootste publieksbereik onder musea in 
Rotterdam te bewerkstelligen en is de Kunsthal afgelopen jaren veelvuldig benoemd in nationale en 
internationale media. 

Onze aanpak, waarbij we samenwerkingspartners al in een vroeg stadium betrekken, is intensief en 
legt een grote belasting op de toch al onder druk staande organisatie. Om de succesvolle aanpak te 
kunnen bestendigen en verder te ontwikkelen is versterking van de afdeling Publiek & educatie en 
Marketing & communicatie noodzakelijk. 

We vragen de gemeente de huidige subsidie te continueren en aan te vullen met een extra bijdrage 
voor de versterking van het team, en om extra middelen om de kwaliteit van onze programmering op 
pijl te houden. In het bijzonder denken we dan aan kosten voor de programmering van All you can Art 
in de wijken. 

We beseffen dat we hiermee nogal wat vragen van de gemeente; tegelijkertijd bieden we de stad 
enorm veel. Omgerekend per bezoeker blijven we na de noodzakelijke structurele subsidieverhoging 
een goedkope voorziening in vergelijking met andere culturele instellingen in Rotterdam. 
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Hoofdstuk 6 Bijdrage aan de gemeentelijke uitgangspunten 

In dit hoofdstuk geven we aan op welke wijze de Kunsthal invulling geeft aan de gemeentelijke 
uitgangspunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Daarnaast vraag de Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur om verantwoording af te leggen over de wijze waarop we vormgeven aan 
de Code Diversiteit & Inclusie en de Code Fair Practice. Bovendien heeft de Wethouder Onderwijs, 
Cultuur & Toerisme ons verzocht aan te geven hoe wij invulling willen geven aan onze bijdrage binnen 
de nieuwe Rotterdamse Culturele Basis.  

6.1  Inclusiviteit

Inclusiviteit is voor de Kunsthal een vanzelfsprekend uitgangspunt. Het ligt immers in onze missie 
besloten: de Kunsthal laat een zo breed en divers mogelijk publiek kunst en cultuur beleven. 
Wij kunnen dit dankzij ons veelzijdige en contrastrijke programma dat inspeelt op specifieke 
publieksgroepen. Inclusiviteit gaat per slot van rekening over hoe mensen zich herkennen in de 
verhalen die we vertellen. 

De komende jaren zetten we extra in op een zeer divers en verbindend activiteitenprogramma met 
onderdelen als Kunsthal LIVE en All you can Art. Daarmee vergroten we de groei en betrokkenheid 
van het publiek en spreken we verschillende, nieuwe publieksgroepen aan. Verder willen we ons 
aandeel op het gebied van inclusief cultuuronderwijs vergroten. (Meer over ons activiteitenprogramma vindt 
u in paragraaf 3.2).

We werken altijd samen met educatieve en culturele partners. Deze samenwerkingen zijn 
gelijkwaardig: door co-creatie en mede-eigenaarschap dragen wij bij aan een inclusieve culturele 
sector (zie paragraaf 6.1.4).

De Kunsthal is goed bereikbaar met ov en privévervoer, en is toegankelijk voor mensen met een 
beperking. Met de Kunstbuzz brengen we schoolkinderen uit de wijken naar de Kunsthal (zie paragraaf 
3.2.3).

In hoofdstuk 4 beschrijven wij onze ambities om in 2021-2024 ons publiek te verbreden en te 
vergroten, op basis van het bereik in de afgelopen jaren en de analyse van de Whize (Mosaic)-
gegevens. Hier leest u ook meer over onze experimentele marketing in samenwerking met 
partners die de zichtbaarheid van het programma onder nieuwe, en soms moeilijk te bereiken 
publieksgroepen vergroot (zie paragrafen 4.4.1 en 4.4.2). 

De komende vier jaar zet de Kunsthal zich in om de Code Diversiteit & Inclusie blijvend te volgen en 
waar nodig is beleid aan te scherpen op alle vier de P’s.

6.1.1  Programma
Het programma van de Kunsthal is veelzijdig, divers en inclusief en bevat een verscheidenheid aan 
onderwerpen, disciplines en (sub)culturen, waardoor wij een breed en divers publiek weten te 
bereiken. We geloven dat we dankzij onze brede programmering steeds beter een afspiegeling van 
de samenleving kunnen geven. Regelmatig komen programma’s tot stand met partners die nieuwe 
publieksgroepen aanspreken. Met de evenementen en partnerschappen binnen Kunsthal LIVE geven 
we nadrukkelijk ruimte aan verschillende perspectieven en nieuwe publieksgroepen binnen ons 
programma. All you can Art heeft ons geleerd hoe we werkelijk inclusief kunnen werken. In 2018 won 
de Kunsthal hiervoor de eerste &Award, als waardering voor een bijzonder project waarin cultuur, 
creativiteit en diversiteit samengaan. 
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In december 2018 is het inhoudelijk team versterkt met een junior-curator. Zij is verantwoordelijk 
voor tentoonstellingen en presentaties met partners in de stad en ze geeft mede vorm aan het 
diversiteits- en inclusiebeleid. Ze is daarmee een onmisbare, kritische stem in de totstandkoming van 
ons artistieke programma. 

De komende jaren leggen we binnen ons brede programma accenten op de actualiteit: we sluiten 
aan bij de thema’s van onze tijd en maken ruimte voor afwijkende en nieuwe posities in de kunst 
en de samenleving. We letten in de samenstelling van ons programma op de verhouding man-
vrouw, culturele achtergrond, populaire en niche-onderwerpen. Het brede aanbod voor diverse 
publieksgroepen blijft daarbij het uitgangspunt van ons programma. 

6.1.2  Publiek
Het Kunsthalpubliek is net zo divers als de programma’s die we bieden. Iedere nieuwe tentoonstelling 
brengt – samen met de Kunsthal LIVE-programmering – een ander publiek op de been. De Kunsthal 
wil kunst toegankelijk maken voor iedereen en spant zich sinds jaar en dag in om een breed en ook 
nieuw publiek te trekken. Ook de komende cultuurplanperiode blijven we dat doen. We zijn ons 
bewust van de diversiteit van onze bezoekersgroepen en we zetten al onze expertise in om de diverse 
publieksgroepen zich welkom en thuis te laten voelen in de Kunsthal. Dat doet een specifiek beroep 
op de wijze waarop en de houding waarmee we bezoekers benaderen en hoe we spreken en schrijven 
over kunst.

Het contrastrijke programma van tentoonstellingen en activiteiten zorgt voor kruisbestuiving tussen 
verschillende publieksgroepen, zij ontmoeten elkaar in de Kunsthal en nemen kennis van elkaars 
mening en achtergrond. De Kunsthal wil hierbij altijd zorgen voor een veilige omgeving waar iedereen 
gelijkwaardig is en met respect wordt benaderd. Met de werkgroep ‘Samen meer Rotterdammers’ 
gaan we ervoor zorgen gezamenlijk daadwerkelijk ook de Rotterdammers te bereiken die zich nog 
onvoldoende voelen aangesproken. 

6.1.3  Personeel
Het personeelsbestand van de Kunsthal is zeer divers, in leeftijd, opleiding, geslacht, geaardheid en 
sociaal-culturele achtergrond. Mensen met een bi-culturele achtergrond werken vooral op zaal en 
minder op kantoor. Een van de drie curatoren heeft een bi-culturele achtergrond. 

In de raad van toezicht heeft één persoon een bi-culturele achtergrond en is de helft vrouw. Alle 
leden zijn hoogopgeleid, werken meestal in een zakelijke omgeving en hun leeftijd varieert. Ieder 
heeft een eigen expertise die noodzakelijk is om de Kunsthal goed te besturen en samen zorgen ze 
ook voor een noodzakelijk breed netwerk. 

De Kunsthal werkt veel met stagiaires, zowel op kantoor bij de afdelingen Marketing & communicatie, 
Publiek & educatie en Development. Deze zijn over het algemeen hoogopgeleid (hbo), vrouw en 
hebben wisselend een bi-culture achtergrond. Ook bij de beveiliging werken veel stagiaires: zes tot 
acht tegelijkertijd. Deze zijn overwegend man, volgen een mbo-opleiding en hebben een zeer diverse 
achtergrond.

De Kunsthal is toegankelijk voor mensen met een beperking. Wij hanteren een flexibel vrije-
dagenbeleid, waardoor cultureel-specifieke feestdagen gevierd kunnen worden.

De Kunsthal heeft een werkgroep Inclusie, die vormgeeft aan het diversiteitsbeleid op het gebied van 
personeel, programmering, partners en publiek. Diversiteit gaat daarbij niet alleen over de culturele, 
maar ook over sociale achtergrond, fysieke beperkingen, leeftijd, enzovoort. Op het gebied van 
personeelsbeleid weegt culturele diversiteit wel zwaar. 
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In 2020 wordt een externe klankbordgroep ingesteld. Deze moet ons helpen om onze ambitie 
op het gebied van personeelsbeleid te realiseren, namelijk een structurele verdubbeling van het 
kantoorpersoneel met cultureel diverse achtergrond. Wij willen in het bijzonder dat het team dat 
betrokken is bij het inhoudelijke programma, een afspiegeling is van ons publiek. 

Er komen verscheidene posities vrij in de raad van toezicht. Ook daar zoeken we naar kandidaten 
die bijdragen aan de inclusieve instelling die de Kunsthal wil zijn. Dat is nu nog te weinig het geval. 
Hiervoor schakelen we gespecialiseerde externe werving in. In de raad van toezicht ambiëren we een 
percentage van 20/25% leden met een bi-culturele achtergrond.

6.1.4  Partners
We geloven sterk in de kracht van samenwerken. Ook, of juist, voor inclusiviteit zijn onze partners 
van groot belang, bij de programmering én in de communicatie naar het publiek. Onze partners 
nemen blinde vlekken in ons team weg, ze delen kennis, ze spreken de juiste taal, ze bereiken nieuwe 
publieksgroepen en ze slechten barrières. 

De samenwerking is altijd gelijkwaardig: co-creatie en mede-eigenaarschap beschouwen we als 
voorwaarden voor inclusiviteit en diversiteit. Zo bereiken we een bi-cultureel publiek door samen 
te werken met het HipHopHuis, Rotterdamse ‘Smaakmakers’, Afrovibes Festival en een breed scala 
aan performing artists en muzikanten. Mensen voor wie een museumbezoek verre van zelfsprekend 
is, weten we te bereiken met als partners het Instituto Buena Bista en haar kunstenaars en de vele 
samenwerkingspartners van All you can Art. Dankzij de samenwerking met Rotterdam Pride en Club 
NIX kunnen we een podium bieden aan de lhbtiq+-communities. 

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele partners waarmee we nu en in de toekomst 
samenwerken aan een inclusieve Kunsthal. We zijn altijd alert op nieuwe, relevante partners die ons 
verder kunnen helpen. 

6.2  Innovatie 

De Kunsthal staat al jaren bekend als innovator. We zoeken voortdurend naar nieuwe 
financieringsvormen, we werken nieuwe inhoudelijke concepten uit via innovatieve partnerschappen 
en we ontwikkelen spraakmakende marketingstrategieën. Vooral zoeken we steeds naar nieuwe 
vormen van engagement en om mensen te bereiken die nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking 
komen. Dergelijke experimenten leiden dikwijls tot beproefde formats die niet meer weg te denken 
zijn uit het Rotterdamse cultuurlandschap. Een voorbeeld is Villa Zebra, die zo’n twintig jaar geleden 
vanuit de Kunsthal werd opgezet. Vier jaar geleden begonnen we het experiment All you can Art, een 
veelomvattend programma dat heeft aangetoond dat maken en beleven van kunst echt voor iedereen 
is (zie paragraaf 3.2.2). Maar ook met kleinere vernieuwende projecten als KunstKoppels, de Naked Tours 
en de Mbo Mondays (zie paragraaf 3.2.3) weten we aansluiting te vinden bij de behoeften van (nieuwe) 
publieksgroepen.

6.2.1  Talentontwikkeling
De Kunsthal werkt steeds meer samen met jonge makers en kunstenaars. Zo introduceerden wij 
de Summerschool in het kader van All you you can Art, waarbij in samenwerking met de Willem de 
Kooning Academie volgens het meester-gezelprincipe wordt gewerkt. Ook binnen Kunsthal LIVE is 
er aandacht voor talentontwikkeling. Jong aanstormend talent uit het beroepsonderwijs ontmoet 
beroemde meesters tijdens de Masterclasses. En met ons programma Kunsthal Light bieden we jong 
talent een podium gericht op een beroepsperspectief. (Meer over Kunsthal Light is te lezen in paragraaf 3.1.4).
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6.2.2  Van kijken naar ervaren
Vanuit ons innovatieve vermogen willen we ons huidige educatieprogramma de komende vier jaar 
verder ontwikkelen van kennisoverdracht naar actief ervaren van kunst en cultuur. We doen dat om 
ontmoetingen tussen publieksgroepen te stimuleren, om meer vanuit de vraag van scholen te kunnen 
werken en om scholen te ontlasten. Daarmee wordt het Kunsthalgebouw een inclusieve Rotterdamse 
ontmoetingsplek voor herkenning, plezierige ervaring en ontmoeting, een plek, kortom, waar kunst 
en cultuur wordt gevierd. (Hoe we deze ambitie uitwerken leest u in paragraaf 3.2.3). 

6.3  Interconnectiviteit

De Kunsthal bestaat bij de gratie van samenwerking, lokaal, nationaal en internationaal. Voor de 
programmering zoeken we voortdurend kleine en grote partners, uit de stad, de regio in Nederland 
en ver daarbuiten. Zo weet de Kunsthal vele partners aan zich te binden, zowel binnen als buiten de 
sector. Én zo fungeert de Kunsthal vaak als platform voor diverse musea, kunstenaars, particuliere 
verzamelaars en culturele of maatschappelijke instellingen. 

Regelmatig werken we samen met partners die voeling hebben met wat er speelt in de samenleving 
en die via hun eigen achterban nieuw publiek weten te activeren. De Kunsthal kiest bewust voor 
gelijkwaardige en innovatieve samenwerking, voor programmaring, marketing én communicatie. Wij 
omarmen de benadering en kennis van elke partner; onze programmering wordt hierdoor rijker en 
het aanbod zichtbaarder. Programmatisch sluiten wij ook aan bij evenementen en thema’s buiten het 
culturele domein. Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners binnen en buiten de sector, dragen 
wij bij aan een evenwichtig ecosysteem in de stad. (Zie bijlage 2 OVERZICHT SAMENWERKINGEN 2018 voor een 
overzicht van ons uitgebreide netwerk van samenwerkingspartners). 

6.4  Fair Practice Code

De Kunsthal onderschrijft de Fair Practice Code en zeker het principe dat tegenover werk altijd 
een eerlijke vergoeding moet staan. De salarissen van ons personeel zijn momenteel niet allemaal 
gebaseerd op de Museum-cao, maar zijn voor het overgrote deel wel in lijn daarmee. En kunstenaars 
ontvangen vrijwel altijd een honorarium dat overeenkomt met of hoger is dan in de Richtlijn 
kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds wordt geadviseerd. 

Vanaf 2020 volgen we de Museum-cao voor ons personeel en voeren we functiebeschrijvingen, een 
bijbehorend functiewaarderingssysteem en salarisschalen in. Daarnaast nemen we in de nieuwe 
planperiode kunstenaarshonoraria separaat op in onze tentoonstellingsbegrotingen aan de hand van 
eerdergenoemde richtlijn. 

Deze kunstenaarshonoraria gelden ook voor minder bekende, vaak jongere, kunstenaars, voor wie 
de Fair Practice Code bij uitstek bedoeld is. Dat betekent dat wij tentoonstellingen waarbij we werk 
tonen van deze kunstenaars volledig gefinancierd moeten krijgen om de betrokken kunstenaar eerlijk 
te honoreren. Omdat dergelijke tentoonstellingen vaak minder publiek trekken, kan dat betekenen 
dat we dat programma niet uitvoeren. Gelukkig draagt het Mondriaanfonds financieel bij aan 
Kunsthal Light (zie paragraaf 4.2.1), waarbij vier keer per jaar door een jonge kunstenaar nieuw werk 
wordt gemaakt in de Kunsthal. 
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6.5  Onze invulling als RCB-instelling

De Kunsthal is verheugd met de uitnodiging mee te denken over en bij te dragen aan de gehele 
culturele sector in Rotterdam. We doen al veel op de terreinen waarvoor een plan van aanpak 
gevraagd wordt. Op de volgende wijze denken we invulling te geven aan onze rol als RCB-instelling.
•  De Kunsthal is zeer actief op het gebied van talentontwikkeling. We fungeren nu al als platform  
 voor het talent in de stad. Zo bieden we een podium voor nieuw talent door jonge kunstenaars  
 te laten exposeren in de Kunsthal en werken we samen met meerdere onderwijsinstellingen.   
 Dit continueren we uiteraard. Ook blijven we nadrukkelijk ruimte maken voor talent binnen onze  
 activiteitenprogramma’s Kunsthal LIVE en All you can Art. 
• Inclusiviteit en diversiteit zit in ons DNA. Voor de Kunsthal bereiken we inclusiviteit en diversiteit  
 nu al door onze huidige programma’s die we in dit cultuurplan uiteenzetten. Met name verwijzen  
 we naar onze publieksprogrammering (zie paragraaf 3.2). Voor de hele sector kunnen we buiten   
 onze eigen muren treden, wat we al doen met All you can Art. We kunnen meedoen met   
 evenementen in de stad als parades (Rotterdam Pride, Zomercarnaval) en programmatisch ruimte  
 geven aan partners in de stad die een podium nodig hebben (zie paragraaf 6.3).
• Wat de uitgangspunten van de Fair Practice Code betreft, hebben we in paragraaf 6.4 concrete   
 stappen beschreven om tot eerlijke beloningen te komen. Hoe wij omgaan met de Code Diversiteit  
 & Inclusie hebben we uiteengezet in paragraaf 6.1. 

In de denktank die de wethouder voorstelt, willen we specifiek meedenken over de thema’s toerisme 
en vestigingsklimaat. In het verlengde hiervan denken wij graag mee over hoe we de stad verder 
internationaal op de kaart kunnen zetten. Juist vanuit een integrale benadering van cultuur in 
samenhang met andere domeinen denken wij dat er op dit gebied winst valt te halen voor de stad, 
zowel op economisch als sociaal niveau; bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid voor 
lager geschoolden. Daarnaast geloven wij dat de Kunsthal een sterk Rotterdams merk is en dat ons 
internationale netwerk van waarde is bij de promotie van de stad. Ons iconische gebouw is een 
wereldwijde publiekstrekker. We zijn in gesprek met Rotterdam Partners over de Kunsthal als nieuwe 
merkpartner voor het Make It Happen-label.

We zien ernaar uit met de wethouder en de andere RCB-instellingen in gesprek te gaan over hoe wij 
de komende jaren concrete invulling kunnen geven aan de Rotterdamse Culturele Basis.


