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rotterdamscentrumvoortheater+

Samenvatting van het advies 
Beoordeling van de aanvraag  De Raad is positief over de mix van kunst en 
zorg als specialiteit van het rotterdamscentrumvoortheater+ (rcth+). De theater-
producties zijn van voldoende hoog niveau. 
 Cultuureducatie en talentontwikkeling met oog voor artistieke en maatschap-
pelijke waarden spelen een hoofdrol in het aanbod van rcth+.
Geadviseerd subsidiebedrag  De Raad vindt de gevraagde verhoging van de 
subsidie een te grote sprong. Toch wil de Raad de nieuwe clustering van instellin-
gen in rcth+ wel steunen, en adviseert daarom de aanvraag deels te honoreren 
voor een bedrag van € 350.000.

 Samenvatting van de aanvraag, geschreven door de instelling 

rcth+ is een vernieuwde culturele instelling ontstaan uit de bundeling van de expertise van 
zorginstelling Pameijer (Theater Maatwerk) en het rotterdamscentrumvoortheater. Voor het 
eerst is er een professionele interdisciplinaire theaterinstelling voor kunstenaars mét en kun-
stenaars zónder specifieke beperking. Rcth+ maakt inclusieve kunst. Het is een opleiding en 
een theatergroep die met theatrale en beeldende middelen bijdraagt aan de persoonlijke en 
culturele ontwikkeling van Rotterdammers, ongeacht hun achtergrond, geaardheid of fysiek 
en geestelijk vermogen. Rcth+ kijkt naar de wereld met oog voor het vreemde, het onwelge-
vallige en het ongrijpbare. Soms is het goed om niet naar het podium te kijken, maar naar wie 
er in de coulissen is blijven staan.
 De samenwerking tussen de twee kunst- en zorginstellingen is nieuwe artistieke stap voor 
de realisatie van een inclusieve maatschappij. Rcth+ biedt de kunstenaars met een specifieke 
beperking de mogelijkheid om zich cultureel te ontwikkelen en te presenteren. De zorginstel-
ling waarborgt hiervoor een verantwoorde zorgomgeving.

De instelling kent vier kerntaken:
- opleiden & trainen van inclusieve spelers en makers
- het produceren & presenteren van inclusieve interdisciplinaire voorstellingen
- cultuureducatie & emancipatie
- onderzoek & kennisdeling

Het rcth+ gaat jaarlijks circa 16.000 bezoekers bereiken, waarvan 6.000 jongeren en kinderen 
tot 25 jaar. Rcth+ richt zich naast kunst- en cultuurliefhebbers ook op professionals uit de 
zorg, de kunst en het onderwijs en daarnaast op mensen die niet primair in kunst geïnteres-
seerd zijn, maar wel aangesproken worden door de thematieken. Elke Rotterdammer kan  
participeren binnen het werk van rcth+. Cultuureducatie & emancipatie organiseert laag- 
drempelige ontmoetingen op uiteenlopende manieren.

Rcth+ heeft een kaderopleiding; een landelijk erkende deeltijdopleiding die iedere 4 jaar  
via KunstKeur opnieuw wordt gecertificeerd. Jaarlijks zullen 563 studenten deze opleiding 
volgen. Afgestudeerde studenten zijn in staat om zich met een breed palet aan theatrale  
middelen (taal, fysiek, beeldend en muzikaal) te verhouden tot actuele maatschappelijk en 
artistieke ontwikkelingen. Deze verhouding resulteert in kwalitatieve inclusieve kunst die 
zowel communiceert met specifieke doelgroepen als met regulier publiek.

In totaal maakt rcth+ in de periode 2017-2020 negen grote voorstellingen: waarvan vier inter-
disciplinaire voorstellingen, één muziektheaterproject rond de Johannes-passie met een 
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Geadviseerd subsidiebedrag: 
€ 350.000
Gevraagd subsidiebedrag: 
€ 584.000 
Subsidie in Cultuurplan 2013-2016: 

€ 200.500
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reprise in de paasperiode van de volgende jaren en vier familievoorstellingen in het najaar. 
Daarnaast worden er jaarlijks 4 theaterateliers gemaakt en 40 workshops gegeven i.s.m.  
Galerie Atelier Herenplaats. Verder realiseert rcth+ gedurende de gehele kunstenplan periode: 
een festival, een voorstelling met een bescheiden landelijke tournee, debatten, theatrale 
lezingen en exposities i.s.m. Galerie Atelier Herenplaats.

Samenwerken is een wezenlijk onderdeel van rcth+. Er wordt voortgebouwd op de samen-
werkings-verbanden van het rcth met zijn lokale omgeving, onderwijsinstellingen en het cul-
ture veld. Het is een dynamisch netwerk dat voortkomt uit een ondersteunende, aanvullende 
en inhoudelijke noodzaak.

Het rcth+ wil een innovatieve voortrekkersrol spelen op het gebied van diversiteitsbeleid in 
de culturele sector. Onderzoek naar nieuwe werkvormen en een overdraagbare methodiek is 
een speerpunt van de instelling. Door vanuit artistieke waarden zorg & kunst met elkaar te 
verbinden, brengt het rcth+ een nieuwe kleur in Rotterdam.

Beoordeling van de aanvraag

De kwaliteit van de instelling

Artistieke kwaliteit
Rcth+ is een professionele interdisciplinaire theaterinstelling voor kunstenaars met en 
zonder specifieke beperking. Het centrum huisvest een opleiding en een theatergroep. 
De focus ligt op het maken van inclusieve kunst. Met theatrale en beeldende middelen 
dragen de makers en acteurs bij aan de culturele en persoonlijke ontwikkeling van  
Rotterdammers ongeacht hun achtergrond of fysieke en geestelijke vermogens. rcth+ 
definieert voor zichzelf vier kerntaken: opleiden & trainen van inclusieve spelers en 
makers, het produceren & presenteren van inclusieve interdisciplinaire voorstellingen, 
cultuureducatie & emancipatie en onderzoek & kennisdeling.
 De Raad is positief over de kwaliteit van het theater dat door rcth+ wordt geprodu-
ceerd en de bijzondere mix van spelers met en zonder beperking waarmee dat gebeurt. 
Op deze wijze doorbreekt het rcth+ de grens tussen kunst en zorg.

De aanpak van rcth+ is te kenschetsen als veelzijdig en breed. Het centrum verzorgt  
cultuureducatie voor scholieren en volwassenen, talentontwikkeling voor spelers en  
theatermakers en zorgt ook voor maatschappelijke binding door te werken vanuit het 
uitgangspunt van inclusiviteit. In de komende beleidsperiode zal rcth+ een deel van de 
volwasseneducatie wat betreft theater overnemen van de SKVR. De Raad is positief over 
deze brede aanpak, maar vraagt zich tegelijkertijd ook af of rcth+ niet te veel wil doen. 
In een organisatie die groeit, dreigt het risico dat de kern van waar de organisatie goed 
in is, enigszins uit beeld geraakt. De Raad adviseert rcth+ hiervoor te waken.
 De Raad is positief over de zichtbaarheid van rcth+ in de stad. Ook is de Raad  
onder de indruk van de bevlogenheid die spreekt uit het beleidsplan voor de komende 
periode.

Bedrijfsvoering
Rcth+ is ontstaan uit de bundeling van expertise van zorginstelling Pameijer (Theater 
Maatwerk) en rotterdamscentrumvoortheater; beide organisaties kunnen bogen op een 
ruime ervaring. De Raad leest in het beleidsplan dat de nieuwe, grote organisatie nog 
vormgegeven moet worden en dat versteviging van de organisatie met ervaren krachten 
geboden is. De Raad signaleert dat mogelijk wordt onderschat hoe veel moeite het kost 
om de organisaties samen te voegen en het geheel door te ontwikkelen. Ook signaleert 
de Raad dat de afhankelijkheid van de trekkende kracht van de algemeen directeur in 
deze ontwikkelingen, de organisatie ook kwetsbaar kan maken.
 De financieringsmix van rcth+ is matig en bestaat voor een aanzienlijk deel uit  
subsidie. Daarnaast is in de begroting een deel budget uit de zorg opgenomen, dat in 
geval van bezuinigingen in die sector, een aanvullend risico vormt. Op de begroting 
staan geen sponsorinkomsten; de Raad vraagt zich af of de mogelijkheden op dit vlak 
voldoende zijn onderzocht.
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De prestaties die rcth+ wil gaan leveren zijn in het beleidsplan nauwkeurig omschreven, 
zowel naar aantal, aard als omvang. Dit maakt dat rcth+ af te rekenen zal zijn op de 
geleverde prestaties; de Raad is hier positief over.

De bijdrage aan de beleidsspeerpunten

Publieksbereik
De instelling heeft een uitgebreide analyse gemaakt van haar publieksbereik en heeft 
kwantitatieve en kwalitatieve doelen gesteld voor de komende periode. De Raad acht  
de omvang van het beoogde publiek, het aantal deelnemers aan de voorstellingen en 
het aantal studenten dat de opleiding gaat volgen voldoende. 
 Naar de voorstellingen komen soms bezoekers uit heel Nederland en, via uitwisse-
lingsprojecten, ook van over de landsgrens. Dit beoordeelt de Raad als positief.

Vernieuwing en innovatie
Het meest vernieuwende aan het nieuwe rcth+ is de organisatievorm. Door de krachten, 
kennis en expertise te bundelen tussen theater en zorg en welzijn ontstaat een bijzon-
dere mix waarin hoogwaardig inclusief theater tot stand kan komen. De veranderingen 
in de kaderopleiding sluiten aan op de visie van de aanvrager op ‘inclusief theater’, 
waardoor een domino-effect kan ontstaan in de ontwikkeling en uitwerking van inclu-
sief theater.

Samenwerking
Rcth+ heeft intensieve samenwerkingsrelaties met Pameijer, Galerie Atelier Herenplaats 
en het TheaterNetwerk Rotterdam. Daarnaast werkt het centrum samen met diverse cul-
turele instellingen in Rotterdam. Ook is rcth+ aangesloten bij het Platform Cultuur en 
Welzijn en het Stedelijk netwerk cultuureducatie en talentontwikkeling. Buiten het cul-
turele veld werkt rcth+ samen met diverse scholen en zorg- en welzijnsinstellingen. De 
organisatie zoekt functionele samenwerkingsverbanden wanneer zij dit opportuun acht.
De Raad is positief over de samenwerkingsverbanden, maar ziet ook nog mogelijkheden 
in samenwerking met het Rotterdams Wijktheater, Formaat en Circus Rotjeknor. Deze 
organisaties worden in de plannen van rcth+ niet genoemd.

Internationalisering
Rcth+ heeft een zeer beperkt aantal inhoudelijk relevante internationale contacten 
gelegd, maar van samenwerking is (nog) geen sprake. Omdat rcth+ zo veel kennis en 
expertise in huis heeft en die ook nog verder opbouwt, ziet de Raad nog mogelijkheden 
om hierin te groeien.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad is positief over de mix van kunst en zorg van waaruit rcth+ werkt. Instellingen 
die cultuur en een maatschappelijke component met elkaar verbinden, zouden wat  
de Raad betreft in principe in aanmerking moeten kunnen komen voor Cultuurplan-
subsidie, mits de programma’s vanuit artistieke waarden worden vormgegeven. Dat is 
het geval bij het rcth+. De theaterproducties zijn van voldoende hoog niveau. Cultuur- 
educatie en talentontwikkeling met oog voor artistieke en maatschappelijk waarden  
spelen een hoofdrol in het aanbod van rcth+.
 Wel merkt de Raad op dat de verhouding tussen subsidie vanuit culturele sector en 
de bijdrage vanuit de sector welzijn niet in balans is. Dit acht de Raad aanvaardbaar, 
zolang de subsidie vanuit het Cultuurplan ook besteed wordt aan kunst- en cultuur- 
activiteiten. De Raad adviseert de aanvrager deze verhouding goed in het oog te  
houden en waar mogelijk bij te sturen. 
 De Raad vindt de aanvraag van rcth+ met een zo substantiële verhoging van subsidie 
een te grote sprong. Toch wil de Raad de nieuwe clustering van instellingen in rcth+ 
steunen en adviseert daarom de aanvraag deels te honoreren en € 350.000 toe te  
kennen.
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