
40,48 
sharing knowledge 

Op woensdagavond om 20:00 uur zit er 40,48% van je werkweek op en wordt er in het Gele Gebouw kennis 
gedeeld over onderwerpen die alles met de stad te maken hebben. Een wekelijks terugkerend evenement 
met interessante thema’s en boeiende sprekers. 

Het Verlangen Naar Rotterdam, Wetenschapswoensdag, Inspiring Cities Filmavond en De Kracht van ZOHO 
zijn de verschillende thema’s die voorbij zullen komen op de woensdagavonden. Het doel van deze avonden 
is het overbrengen van kennis over stedelijke ontwikkeling, kunst, architectuur en nog veel meer! 

Woensdagavond 6 januari 2016 om 20:00uur was de lancering van 40,48. De avond werd gevuld met onder 
andere sprekers als Immanuel Spoor (Stichting de Nieuwe Lichting), Lucas Hendricks (A-Lab), Olof van de 
Wal (SKAR), Hans Karssenberg (STIPO) en Jaap Schoufour (Bureau Broedplaatsen). Zij spraken over 
talenten in Rotterdam en hoe je het talent hier houdt; onder meer door een pull-factor en vooral geen pull-
factor te creëren, zodat mensen komen eerder naar jou toe komen. Dat vergt uithoudingsvermogen, 
doorpakken en vertrouwen. Creëer cross-overs en blijf vooral samenwerken zijn enkele tips en onderwerpen 
die werden besproken. De kernvraag van de avond luidde: 

“Hoe creëren we een ideaal klimaat voor talent in Rotterdam?” 

Diverse groepen gingen uiteen om te brainstormen over broedplaatsen, programmering en netwerken. Het is 
belangrijk dat er goede ateliers zijn, maar men wil meer dan dat. Er moet meer ontstaan bij kunstenaars en 
er moet meer in de stad zelf gebeuren, een dialoog tussen stad en kunstenaars. Het is belangrijk dat je niet 
alleen zoekt naar een goede plek, je moet die plek hebben. Een groot voordeel in Rotterdam is dat 
Gemeente Rotterdam goede en goedkope lege ruimtes heeft en biedt. Er is niet veel waarde ontwikkeling, 
waar door deze plekken goedkoop en betaalbaar blijven. 

Je moet iemand hebben die zorgt dat er op die plek iets gebeurt. Dat de juiste mensen uitnodigt worden en 
vooraf weet wat er van diegene verwacht wordt. Maar dan ben je er nog steeds niet. Je moet je zelf ook 
laten zien en zorgen dat je in een publieke plek bent. Ga naar buiten en zoek je eigen podia. Verbindingen 
tussen het podium en de broedplaatsen is heel erg van belang.  

Jaap Schoufour van Bureau Broedplaatsen vertelt dat de toegankelijkheid voor jonge creatieven in 
Amsterdam in het geding is, gezien de populariteit van de stad, de schaarste in ruimte en huurprijs. Het 
broedplaatsenbeleid gaat zich daarom richten op de grotere organisaties. Zij kunnen vastgoed huren en 
beschikbaar stellen voor een grote groep creatieven.  

Wanneer er ruimte is tot het verhuren van vastgoed of grotere ruimten, moet je ook in staat zijn om je 
concept te vormen en vast te houden en ook ‘nee’ kunnen zeggen. Het kunnen verbinden aan de omgeving 
en een toegevoegde waarde kunnen zijn voor de stad is een belangrijk aspect; ruimte is daar een onderdeel 
van. Het gaat niet alleen over het gebouw en de mensen in het gebouw, ook de community is van groot 
belang. Zelfs wanneer het gebouw verdwijnt. Bouw daar op voort. Draag zorg voor diversiteit en 
kleinschaligheid zodat het waarde heeft voor het gebied en de stad in zijn geheel. De tentakels gaan verder 
dan alleen het gebouw.  

Meer weten over 40,48 en de woensdagavonden die komen gaan, bezoek onze Facebookpagina! 
https://www.facebook.com/fortyfortyeight/?fref=ts
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