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SAMENVATTING 
 

Deze studie is opgesteld naar aanleiding van het verzoek van het Europees Parlement om 

een uitgebreide beoordeling van de langetermijneffecten van het organiseren van het 

programma voor de culturele hoofdsteden van Europa (ECoC). Het voornaamste doel van 

deze studie is de grote hoeveelheid gepubliceerd materiaal over organiserende steden van 

het ECoC-programma te onderzoeken teneinde: de meest voorkomende succesvolle 

strategieën te identificeren; de bewijzen van de gevolgen en langetermijneffecten vanuit 

een cultureel, economisch, sociaal en beleidskundig oogpunt te beoordelen; en de 

belangrijkste uitdagingen die zich steeds weer voordoen te begrijpen. 

 

Belangrijkste bevindingen 

Achtergrond en ontwikkeling 

 

De uitbreiding van het operationele en wetgevingskader voor het ECoC-programma op EU-

niveau kan in drie fasen worden onderverdeeld. 

 

 Eerste fase (1985-1996): de benoemingen werden gezien als een 

intergouvernementele activiteit en hadden geen wetgevingskader. De steden 

werden doorgaans door hun eigen lidstaat genomineerd, terwijl de meeste geen tijd 

hadden ECoC-specifieke initiatieven te financieren of te ontwikkelen. 

 

 In de tweede fase (1997-2004) werden vanaf 1998 selectiecriteria en 

inschrijvingstermijnen geïntroduceerd die de ambitie van steden en hun 

mogelijkheden voor ECoC-specifieke programma's aanzienlijk verbeterden. Het 

ECoC-programma kwam ook meer op de voorgrond doordat het werd opgenomen in 

de belangrijkste Europese culturele programma's. 

 

 De derde fase (2005-2019) heeft het eerste wetgevingskader met zich meegebracht 

voor het programma, dat een communautaire actie werd met officiële criteria voor 

de Europese dimensie. Gedurende deze periode zijn de procedures voor selectie, 

controle en evaluatie verduidelijkt en versterkt. 

 

In 2013 hebben het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie 

het wetgevingskader geactualiseerd voor de volgende fase van het ECoC-programma, die 

de periode van 2020 tot 2033 beslaat. 

 

Aanpak van de inschrijving 

 

Nu het programma in heel Europa steeds meer aanzien krijgt, is de inschrijvingsprocedure 

op zich ook een uiterst belangrijk stadium van het ECoC-programma geworden. 

Tegenwoordig concurreren veel steden scherp met elkaar voor hun nationale benoeming. 

 

In het totaalbeeld zijn de meest voorkomende doelstellingen die succesvolle kandidaten 

noemen: het vergroten van de mogelijkheden en ambitie van de culturele sector in de 

organiserende stad en het versterken van het profiel van de stad en zijn culturele 

aantrekkingskracht. Een van de andere doelstellingen die door winnende inschrijvers wordt 

benadrukt is het inzetten van het ECoC-programma als katalyserende factor voor hun 

doelen op het gebied van economische en sociale ontwikkeling. 
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De sterke punten van succesvolle inschrijvingen die het meest worden erkend zijn: 

uitgebreid overleg met en ondersteuning van de belanghebbenden voor de voorstellen bij 

de inschrijving; het voorgestelde investeringsniveau; en een hoogwaardig artistiek 

programma. Een veel voorkomend zwak punt bij inschrijvingen is echter het ontbreken van 

een sterke Europese dimensie. 

 

Aanpak van de invulling en succesvolle strategieën 

 

In de loop der tijd heeft de professionalisering van de organisatorische procedure ertoe 

geleid dat er algemene succesvolle strategieën zijn ontstaan die momenteel in de meeste 

organiserende steden waarneembaar zijn. De meest opmerkelijke vormen van aanpak zijn 

onder andere: 

 

 Ontwikkeling van een ambitieuze visie om de stad te transformeren door het ECoC-

programma in te zetten als katalyserende factor voor culturele, sociale en 

imagoverandering. 

 

 Gebruik van het ECoC-programma voor het faciliteren van agenda's waarbij 

meerdere sectoren betrokken zijn en die erop zijn gericht de stad, en soms ook het 

gebied rondom de stad, op de kaart te zetten of anders te profileren. 

 

 Het creëren van een evenwichtige reeks thema-activiteiten voor dat jaar, vaak in 

het kader van verschillende seizoenen, om bij te dragen aan de verspreiding van de 

middelen en de coördinatie van marketingprioriteiten. 

 

 In eerste instantie een snelle groei van activiteiten vanuit de gemeenschap, en 

vervolgens een permanente inzet om er een zo divers mogelijk publiek in te 

betrekken, ondersteund door strategische en aanzienlijk gefinancierde sociale 

programma's. 

 

Deze gemeenschappelijke kenmerken duiden op een 'ECoC-stijl' van activiteiten, die ermee 

gebaat zou zijn officieel te worden omgezet in een algemene 'ECoC-knowhow' om tot een 

effectievere kennisoverdracht te komen. 

 

Effecten en gevolgen 

 

Hoewel het verbreden van de doelstellingen van de organiserende steden heeft 

geresulteerd in een groter aantal en een grotere omvang van de gemelde gevolgen, worden 

deze meldingen niet altijd ondersteund door bewijzen. Tot de vlakken met positieve 

gevolgen waarvoor wel bewijzen aanwezig zijn, behoren: 

 

Culturele en imago-effecten 

 

 Het ECoC-programma kan een groot effect hebben op de versterking van 

netwerken, het scheppen van nieuwe samenwerkingsverbanden, de stimulering van 

de continuering van nieuwe activiteiten, en de vergroting van de mogelijkheden en 

ambitie van de culturele sector. 

 

 Veel organiserende steden met een laag (of zelfs negatief) profiel hebben een 

herleving van hun imago ervaren en hebben zichzelf nu met succes als cultureel 

middelpunt neergezet. 
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Sociale effecten 

 

 Het meest positieve effect van het programma is het effect op de manier waarop de 

bewoners hun stad ervaren en hun gevoel van trots. 

 

 De diversificatie of toename van cultureel publiek tijdens het ECoC-jaar is een van 

de andere effecten. 

 

Economische effecten 

 

 Het programma heeft bij een groot aantal van de steden een beduidend effect 

gehad op de toeristische trends tijdens het ECoC-jaar en op de middellange termijn. 

Dit kan op zijn beurt weer een groot effect hebben op de economie van de stad. 

 

Effecten op andere vlakken zijn moeilijker te bewijzen, maar dat komt ten dele door het feit 

dat de gepaste methoden om ze vast te leggen complexer zijn. De ontwikkeling van nieuwe 

technieken om de betrokkenheid van gemeenschappen te stimuleren (bijvoorbeeld 

mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en opleiding) maakt dit aspect van het effect van het 

ECoC-programma tot een gebied dat zich in de toekomst waarschijnlijk verder zal 

ontwikkelen. De Europese dimensie is ook een aspect met een groter potentieel om 

effecten te bewerkstelligen, vooral sinds de introductie van verfijnde criteria en meer 

ondersteuning van de controle. 

 

Uitdagingen en belemmeringen 

 

Tot de eerste uitdagingen die, dankzij regulering, professionalisering en de verworven 

ervaring, grotendeels zijn overwonnen, behoren: 

 

 Gebrek aan planning of een slecht standhoudende aanpak. 

 

 Inconsistente communicatie en slechte strategieën op het gebied van marketing en 

branding. 

 

Andere uitdagingen hebben zich in de loop der tijd echter verder ontwikkeld of blijven 

voortbestaan, zoals: 

 

 De mogelijkheden van ECoC-programma's om een duidelijke visie neer te zetten die 

waarborgt dat men zich het programma in de stad eigen maakt. 

 

 Het op adequate wijze in evenwicht brengen van de culturele, sociale en 

economische agenda's. 

 

Vooral het vereiste van een Europese dimensie is een belangrijke uitdaging (ondanks de 

uitbreiding van door de EU gefinancierde controle en evaluatie). De organiserende steden 

voldoen zelden aan hun oorspronkelijke beloften bij de inschrijving of hebben er moeite 

mee successen te bewijzen door de historische onvolkomenheid van mechanismen voor het 

vastleggen van gegevens op dit gebied en door plaatselijke agenda's die internationale 

ambities overheersen. 

 

Ook is het gebrek aan officiële kennisoverdracht tussen de organiserende steden een grote 

belemmering. De informele netwerken van organiserende steden worden als zeer 

waardevol gezien als bron van ervaring uit de eerste hand, en er is sinds 2005 een 

toename van gepubliceerde onderzoeken, terwijl er op grote schaal gebruik wordt gemaakt 

van de vergelijkende onderzoeken. Bij de meeste evaluaties is er echter geen sprake van 
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continuïteit, en over het algemeen is de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de beschikbare 

bewijzen slecht. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

 

Het ECoC-programma is een gevestigd internationaal evenement dat in staat is trends te 

vormen in de organisatie van grote culturele evenementen, maar om de feitelijke waarde 

daarvan te berekenen is een beter gecoördineerde beoordeling nodig. Een aantal van de 

belangrijkste aanbevelingen van de studie zijn: 

 

Voor ECoC-organisatoren: 

 Plaats een culturele, door de grootste belanghebbenden overeengekomen ambitie 

centraal in een duidelijke ECoC-visie, en koppel deze aan reeds bestaande culturele 

strategieën of zet het ECoC-programma in als platform voor een nieuwe, op cultuur 

gerichte strategie. 

 

 Zorg ervoor dat deze visie wordt begrepen door de leden van het kernteam voordat u 

deze breder gaat uitdragen. Daarmee voorkomt u dat er onrealistische verwachtingen bij 

het publiek worden gewekt. 

 

 Stel plaatselijke politici centraal bij de publiciteit voor het ECoC-programma en niet bij 

de activiteiten; zorg voor openbare transparantie; en breng artistieke onafhankelijkheid 

in evenwicht met de noodzaak om verschillende kiesdistricten op te nemen en te 

vertegenwoordigen. 

 

 Accepteer dat er voor de verschillende stadia van het evenement wellicht verschillende 

vaardigheden benodigd zijn, en maak alvast uw planning voor een mogelijk verlies aan 

medewerkers. 

 

 Ondersteun het opbouwen van het erfgoed na het ECoC-programma door een taskforce 

voor de overgang te benoemen die ervoor zorgt dat de belanghebbenden van de stad de 

zaken die het programma teweeg heeft gebracht weer verder kunnen uitwerken. 

 

 Start een lokaal debat rond de waarde van de Europese dimensie en onderzoek de 

verhoudingen tussen de plaatselijke en Europese culturen, in plaats van ze apart in 

beschouwing te nemen. 

 

 

Voor ECoC-organisatoren en -onderzoekers: 

 Ondersteun de kennisoverdracht door hoogwaardige gegevens aan te leveren in 

vergelijking tot een gemeenschappelijke, door de Commissie gedefinieerde reeks 

indicatoren. 
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Voor de Europese Commissie: 

 Stimuleer het aanblijven van ECoC-medewerkers en adviseer dat de leden van het 

kernteam nog een half jaar tot een jaar na het evenement in functie blijven, maar sta 

open voor veranderingen die de juiste vaardigheden waarborgen in elk stadium van de 

organisatieprocedure. 

 

 Stel een algemene reeks indicatoren en een algemeen kader voor gegevensverzameling 

op. 

 

 Overweeg een deel van de EU-subsidie toe te wijzen aan ECoC-onderzoek, zodat alle 

gegevens over het evenement aspecten bevatten die relevant zijn voor de effecten en 

gevolgen van het programma op een breder vlak, verder dan de plaatselijke omgeving. 

 

 Werk toe naar een gecentraliseerd ECoC-documentatiecentrum voor een betrouwbare 

archivering van de gegevens. 

 

 

Voor de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad: 

 Herformuleer officiële adviezen zodanig dat de ambitie om onafhankelijk te zijn van de 

politiek niet het risico loopt tot politieke distantie te leiden. 

 

 Vul de huidige criteria voor de Europese dimensie aan met een aanmoediging om een 

lokaal debat te starten. 

 

 Beveel een bredere reeks indicatoren aan met betrekking tot de Europese dimensie en 

verzoek om zowel kwantitatieve als kwalitatieve verslaggeving van de betreffende 

resultaten. 

 

 


