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Nieuwe allianties voor de podiumkunsten 
in de lokale gemeenschap

aan de slag 
met inzichten van een ontmoetingsdag tussen 

kunstenaars, producenten, cultuur- en gemeenschapscentra, 
presentatieplekken en beleidsmakers 

7 september 2017, CC Strombeek
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Reflecteren is... verandering doorvoeren 
aan de hand van wat men geleerd heeft.
(TOCHT - 7 september 2017, CC Strombeek)

In volle sectordag springt tegen de middag van 7 september 2017 
plots een collectief op het podium van CC Strombeek. Het zijn 
kunststudenten uit verschillende scholen die gedurende 10 dagen 
op het Theaterfestival logeren, dat ondertussen plaats vindt in en 
rond de hoofdstad.

TOCHT deelt bingopapieren uit, op maat van de deelnemers aan 
de ontmoetingsdag over nieuwe allianties voor de podiumkunsten 
in de lokale gemeenschap. Wie vandaag 10 uitspraken van het 
bingopapier kan schrappen die al eens vaker voorkomen op 
gelijkaardige ontmoetingsdagen, mag “bingo” roepen. Verdere 
speluitleg krijgt de zaal niet, maar wel de boodschap erachter: een 
krachtige oproep om na deze dag tot actie over te gaan:

Beste sector, 

Ons werd gevraagd te reflecteren. Over het Theaterfestival en over 
de sector, over jullie dus. Reflecteren is nadenken, gedachten 
ordenen, spiegels voorhouden, terugkaatsen, maar reflecteren 
is meer dan dat, want wie reflecteert heeft een doel voor ogen. 
Verandering en liefst verbetering doorvoeren aan de hand van wat 
men geleerd heeft. 
Weg van netwerken op naar een echt (levend) netwerk.

“Hoe kan de spreiding van podiumkunsten in de lokale gemeenschap 
opnieuw versterkt worden? In welke (beleids-)context werken we? Welke 
kansen zien we in de toekomst? Hoe kunnen we elkaar steunen? Voor 
welke vormen van samenwerking gaan we en hoe zou deze (nieuwe) 
alliantie ondersteund kunnen worden? Welke beleidsinstrumenten 
bestaan er die ons kunnen helpen?….” 

Dit is de inleidende tekst voor de sectordag vandaag. Vraagtekens 
en vage vooruitzichten. Dat is mooi, dat is een uitnodiging tot 
reflectie. Maar dat blijft passief. De hele sector is hier, verzameld, 
als een mogelijks ‘levend netwerk’.  Is dit niet net de gelegenheid 
voor de volgende stap. Die moeilijke stap, waar we iedereen voor 
nodig hebben. Beginnen waar we altijd stoppen. Bij het begin van 
de actie. Nu we nog energie hebben, en een beetje tijd.

[...]

In een poging deze uitdaging met volle moed aan te gaan, werd het 
verslag van deze ontmoetingsdag alvast in een vorm gegoten die 
alle betrokkenen uitnodigt om met de inzichten van 7 september 
aan de slag te gaan. Of om van een vergadering straks een 
werksessie te maken, om aan de hand van concretere reflectie 
weer een stap dichter bij actie en verandering te komen - liefst 
samen, over sectoren heen. Succes!
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Allianties tussen de podiumkunsten  
& cultuur- en gemeenschapscentra

Dat het spannende tijden zijn, geldt ook voor de samenwerking 
tussen podiumkunstgezelschappen en de cultuur- en 
gemeenschapscentra vandaag. Zo toont onderzoek van 
Kunstenpunt (zie kunstenpunt.be) een terugval van (structureel 
gesubsidieerde) theatervoorstellingen in veel centra sinds 2014 
en staat er door tegenvallende subsidies bovendien steeds grotere 
druk op de werking van projectgezelschappen waardoor een nieuwe 
duurzame instroom van makers in gevaar dreigt te komen.
 
Tegelijkertijd doen zich eigenaardige politieke verschuivingen voor, 
door de VVC op 7/9 helder samengevat: tussen de gemeentes en 
Vlaanderen verdwijnt straks een voor cultuur niet onbelangrijk 
provinciaal bestuursniveau en het budget dat Vlaanderen via het 
gemeentefonds aan de lokale besturen toekent is straks niet 
meer geoormerkt - dus is er van bovenaf ook niets toegewezen 
aan cultuur. Dit zorgt voor een uitholling van het bestaande 
decreet Lokaal Cultuurbeleid en voor onzekerheid met oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Er is voor wat betreft 
bovenlokale samenwerking hoop op wat houvast met de komst van 
een nieuw Regiodecreet, maar de contouren ervan blijven voorlopig 
vaag. Als klap op de vuurpijl rammelt het ook in de zogenoemde 
culturele bovenbouw, zo kan de sector sinds de heroriëntering 
van Locus naar CultuurConnect niet langer beroep doen op een 
steunpunt voor lokaal cultuurbeleid.

Hoog tijd dus, in de woorden van Leen Laconte van OKO, om samen 
krachten te bundelen en uit te spelen, gezamenlijk discours te 
ontwikkelen, zich te herpositioneren waar nodig, nieuwe allianties 
te smeden voor nieuwe uitdagingen.

WIJ/ZIJ

Misschien precies doordat de situatie urgent aanvoelt, valt het 
tijdens de ontmoetingsdag op dat achter de huidige alliantie tussen 
podiumproducenten en de CC/GC’s nog een enorm wij-zij denken 
schuilgaat. De toon wordt gezet door een weinig verbindende 
krantenopinie die ochtend waarin een theatergezelschap en een 
cultuurcentrum eerder tegenover elkaar worden gepositioneerd 
dan als potentiële partners in crime. Nochtans is de achterliggende 
boodschap waardevol: een oproep vanuit de kunsten om in een heel 
breed podiumaanbod (incl. commercie en BV’s) scherpte, risico en 
onbekendheid een plaats te blijven geven. 
 
In de loop van de dag wordt het wij/zij-gevoel bevestigd: een ander 
gezelschap bekent dat de kunstensector in de eigen gemeente 
geen contact heeft met het cultuurcentrum en ergens anders 
benoemt een centrum dat ze veel allianties aangaan, maar dat die 
met professionele gezelschappen minder voorkomend zijn. Of nog: 
de sector van het lokaal cultuurbeleid is verspreid, zo benoemt 
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een cc-programmator: kleine gemeenschapscentra staan veraf 
van A-centra en dan is de kunstensector daar nog eens veraf 
van. Dat er veel vernieuwende dingen gebeuren in cultuur- en 
gemeenschapscentra, dat ook het verhaal van een CC/GC van 
belang is, maar dat dit in de kunsten nog niet genoeg geweten is. 
Dat veel makers gewoon zouden willen maken en komen spelen... 

En aan de makerskant is dan weer te horen dat de 
speelvoorwaarden aan het veranderen zijn. Dat het allemaal wat 
flexibeler moet worden, dat artiesten al eens onderbetaald of soms 
zelfs zonder verloning moeten werken. Tijdens de ontmoetingsdag 
duiken er verschillende voorbeelden op van een soort nieuwe 
ruilhandel: coproduceren, maar de geldpot is op (of er is er geen) 
en dan wordt er een voorstelling minder geprogrammeerd, om 
coproductiebudget te voorzien. Kunstenaars kunnen gratis in 
residentie komen, als ze in ruil een gratis workshop geven. Gratis 
een voorstelling spelen, is gratis een week de zaal gebruiken. Het 
zijn inventieve oplossingen voor reële situaties - maar duurzaam 
zijn ze niet. 

Er is dus nood, meer dan ooit, aan uitwisseling en gesprek tussen 
makers en programmatoren. Die oproep klinkt ook meermaals. Er 
wordt letterlijk benoemd dat het niet goed is dat de dialoog net nu 
stil ligt, tijdens een ongetwijfeld cruciale periode. Nog meer dan 
vroeger wordt het wij/zij-denken aangevoeld door sommigen. En 
ook: een dag waarop samen nagedacht wordt als vandaag zou vaker 
moeten plaatsvinden. (Bingo!)

TWEE UITDAGINGEN - VOOR ELKAAR

Tijdens de verschillende gesprekken tussen producenten en 
speelplekken tekenen zich twee boeiende denkpistes af, hier als 
uitdaging geformuleerd en constructief aan elkaar gericht. 

Samengevat komt de uitdaging van het CC/GC aan de producenten 
hierop neer: wat als jullie met ons mee op zoek gaan naar 
een manier van maken en programmeren die verschuift van 
perspectief: VAN AANBODGESTUURD NAAR VRAAGGESTUURD?

In de andere richting luidt de vraag van de podiumkunstenaars 
aan de cultuur- en gemeenschapscentra: wat als de residenties 
die jullie nu vaak al aanbieden in de toekomst zouden kunnen 
evolueren naar echte productie- en ontwikkelingsondersteuning:  
VAN DIY-RESIDENTIES NAAR PRODUCTIE/ONTWIKKELING?

Om deze pistes de komende tijd verder te kunnen onderzoeken, 
vind je voor beide uitdagingen op de volgende pagina een aantal 
stellingen - op basis van de input van deelnemers aan de 
gesprekken op 7/9. Hier en daar wat scherper gesteld, om ook 
de discussie erover op scherp te krijgen onder elkaar en zo deze 
ideeën te laten leven. Zoek elkaar dus op en ga de uitdaging aan!

NAAR EEN GEZAMENLIJK VOCABULARIUM?

Een pagina verder, vind je de beide bestaande beleidskaders uit 
de desbetreffende decreten op één blad. Het valt namelijk op dat 
ook het vocabularium om over elkaars opdrachten te spreken, uit 
elkaar ligt. Op de ontmoetingsdag bleek de keten van de kunsten 
veel dominanter dan de drie basisopdrachten van een CC/GC zoals 
ze vandaag in het decreet lokaal cultuurbeleid geformuleerd staan. 
Hoe verhouden die zich tot elkaar? Waar liggen de verbindingen?

T1

T1

T2
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STELLINGENSPEL
(wat als wij/zij samen blijven discussiëren?)

Je gaat gewoon in op wat er leeft bij mensen, we gaan niet op zoek naar wat het publiek zou willen. Het is een dunne lijn, maar toch: luisteren naar waar mensen in je gemeenschap mee zitten. Door je expertise kan je aanvoelen wat iets voor je publiek kan zijn.

Mensen moeten toch ook geconfronteerd worden met dingen die ze nog niet kennen?!

Gezelschappen voelen druk om te presenteren vanuit de subsidiënt. Argument van zaalbezetting komt ook van daar.., als dat te laag is worden we daar sterk op afgerekend. 

Door je expertise kan je aanvoelen wat iets voor je publiek kan zijn. Stel 

dat je merkt dat ouders met kinderen niet komen  iets maken waar ze 

naartoe kunnen komen, zonder de inhoud van de voorstellingen te willen 

beïnvloeden.

Rond op maat gemaakte zaken moeten we een langetermijnsvisie 
ontwikkelen over hoe we die kunnen meenemen naar ergens anders en 
makkelijker laten spreiden.

Wat is nog de meerwaarde van een boekingskantoor dat gewoon wil verkopen als er 

steeds meer projecten ontstaan vanuit partnerschappen met publiek, met organisaties in 

de buurt … Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Iemand die een artiest onder 

zijn hoede heeft, moet van in het begin meedenken. 

Grens commerciële – meer artistieke speelt heel erg. Maar het is niet zo eenduidig, er is ook kwalitatief werk binnen het commerciële aanbod. We moeten hier een constructief antwoord op bieden.

We moeten diversifiëren in promoteksten naargelang het publiek 

van het huis. Een kunstencentrumtekst moet anders zijn dan een 

culuurcentrumtekst. Dit lijkt logisch: verschillende teksten schrijven voor 

mensen met een verschillende kijkervaring. 

VAN AANBODGESTUURD NAAR VRAAGGESTUURD? VAN DIY-RESIDENTIES NAAR PRODUCTIE/ONTWIKKELING?

Wij proberen als CC begeleiding te geven aan jonge artiesten. We exploreren 

grenzen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Een mogelijkheid is resi-

dentiewerking - dit wil voor ons zeggen: een zaal ter beschikking stellen voor 

jonge makers. 

Elk centrum staan in de zomer leeg – is dat dan geen nuttige periode voor 

gezelschappen? / Kunnen gebouwen die in de zomer dichtgaan opengesteld 

worden voor kunstenaars?

 Een residentie voor 5 of 6 jaar is misschien ook het overwegen waard. Een plan dat misschien kan doorgevoerd worden is om artiesten de verhuur van een zaal aan te bieden, in plaats van een residentie.

De Residentie; duurt maximaal 2 weken, en de artiest krijgt 1 zaal 

of ruimte om te werken. Er is steeds een wisselwerking aanwezig. 

Vaak kan de residentie terugbetaald worden aan de hand van een 

workshop. Het is een win-win situatie. 

Als wij met centra over coproductie praten, dan beschikken ze meestal 
niet over een potje om te coproduceren. Dan worden er andere manieren 
gezocht, één voorstelling minder zetten bv. en die uitkoopsom wordt dan 
productiebudget.

Wat definieert een coproductie? Welke allianties moeten we aangaan? Circuit X bestaat bijvoorbeeld niet meer. Waarom niet? Hoe kunnen we meer vruchtbare grond creeëren? Om hier antwoorden op te vinden moeten we buiten onze eigen muren kijken. Maar momenteel zijn er te weinig kruisbestuivingen.

Een residentiewerking houdt vaak letterlijk onderdak in, een lokaal en een 

geluidsinstallatie. Dat is super. Maar ondersteuning op vlak van productie/

ontwikkeling kun je dit niet noemen.

T1
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OP ZOEK NAAR EEN GEDEELD VOCABULARIUM

PRESENTATIE

KUNSTENDECREET ( DECREET LOKAAL
CULTUURBELEID )

CULTUURSPREIDING

?

CULTUURPARTICIPATIE

GEMEENSCHAPSVORMING

PARTICIPATIE

PRODUCTIE

ONTWIKKELING

REFLECTIE

VERBIND DE KETEN VAN DE KUNSTEN MET DE (VERANDERENDE) OPDRACHT VAN DE CC’s & GC’s

T2
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Allianties met publiek/deelnemers

Waar de zoektocht naar publiek in het verleden een eerder 
exclusieve verantwoordelijkheid was van de ‘spreidende’ 
programmator, blijkt dit in de gesprekken op de ontmoetingsdag 
te evolueren naar een gedeelde verantwoordelijkheid. Hierbij 
nemen ook steeds meer kunstenaars zelf de betrokkenheid van een 
publiek ter harte. Of betrekken ze zelfs potentiële toeschouwers als 
deelnemers van bij het creatieproces. 

VERBREDING EN VERRUIMING

Het zoeken naar een nieuwe instroom van mensen blijft vandaag 
nog steeds een grote uitdaging voor verschillende centra. Vergroten 
van het publiek lijkt daarbij niet de belangrijkste zorg - de zalen 
zitten best vaak vol. Maar het publiek beter leren kennen, weten 
wie ze zijn, hier onderzoek naar (laten) voeren is een oproep die 
meermaals opduikt. Volle zalen als maatstaf alleen is een gek 
uitgangspunt, het gaat erom wie bereikt wordt - en dus vooral 
ook wie (nog steeds?) niet. Een zorg daarbij is het gelijktijdig 
behouden van het ‘vaste’ publiek. Veel programmatoren zetten in 
op omkadering en het verhaal van een presentatiecontext of van 
het eigen huis - in de hoop een band met het publiek op te bouwen. 
Vertellen waarom een publiek moet komen. We zeggen vooral wat 
er te zien zal zijn, getuigt iemand - echt beleven of dingen kunnen 
doen maken hier ook deel van uit. En stiekem lijken velen ook nog 
steeds op zoek naar het gouden ei dat publieken zal doorverbinden 

van het ene (laagdrempelige?) stuk in het aanbod naar een ander 
(uitdagender?) onderdeel. Ook hier is nood aan onderzoek om te 
zien of deze benadering wenselijk is. 

Twee prioriteiten blijven er in de gesprekken uitspringen: hoe 
kunnen de programma’s meer jongeren bereiken? En hoe zetten 
we eindelijk stappen in de vooralsnog ontbrekende (culturele en 
sociale) diversiteit in onze zalen?  
 
Een muziektheatergezelschap stelt de vraag: hoe kunnen onze 
voorstellingen meer jongeren bereiken? Het publiek lijkt afgeschrikt 
door ‘elitaire’ voorstellingen. Als het niet te ver van hun bed is - 
en als we de interesse van jongeren weten op te wekken, zou het 
wel kunnen lukken? Het is kwestie van een juiste brug te bouwen. 
Dat vergt andere werkvormen in cultuurcentra dan die waarmee 
het ‘vaste’ publiek vandaag aangesproken wordt. In de praktijk is 
dit meestal een ouder publiek, heel huistrouw en uitkijkend naar 
de jaarlijkse abonnementen. Een jonger publiek is veel flexibeler 
-  zij willen iets zien en zoeken waar het te vinden is, wellicht zelfs 
ongeacht locatie of gemeente. Zou er ook iets van generaties 
meespelen? Bij jongere gezelschappen, zo wordt opgemerkt, valt 
het vaste publiek weg. Dan zie je opeens een jonger publiek komen 
- die de stap dan weer moeilijk maken naar een ‘trouw’ publiek.

Nog moeilijker blijft het voor het uitbouwen van een sociaal en cultureel 
divers publiek. Het besef is er ondertussen al een hele tijd, niemand 
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hoeft hier nog overtuigd van te worden. Maar stappen lijken we 
met z’n allen amper te zetten. Verschillende programmatoren 
kinderkunst benoemen het confronterende verschil tussen de grote 
diversiteit in de zaal tijdens schoolvoorstellingen en het complete 
gebrek aan diversiteit tijdens familievoorstellingen. 

Dat het begint bij de diversiteit binnen je eigen werking en 
organisatie - maar ook daar lijkt het heel moeizaam te gaan. 
Dat het aanbod zelf diverser moet zijn - maar hoe? Een 
podiumgezelschap dat veel met jongeren werkt beschreef een 
experiment om al vanaf de fase van audities in te zetten op een 
diversere instroom. Samen met een aantal cultuurcentra, regionaal 
verbonden met elkaar in Limburg, werden audities op locatie 
georganiseerd. Als jongeren met diverse roots niet op de audities 
geraken, ga dan naar hen toe. Je moet de handen uit de mouwen 
steken, partners zoeken en samen uitproberen.
 

BETREKKEN EN ENGAGEREN

Zoals eerder benoemd, als het over de zaalbezetting gaat voor 
podiumkunstkleppers - is “publiek vergroten” niet de kern van de 
zaak. Dit geldt weliswaar niet voor bovenstaande doelgroepen - 
maar bv. ook niet voor specifieke onderdelen in het aanbod zoals  
hedendaagse muziek of sociaal-artistieke projecten. We ontbreken 
de tools om bv. participatieve kunstpraktijken te benaderen, de 
juiste communicatie hiervoor te hanteren. Dit is expertise die je niet 
in elk centrum kunt verwachten. Nog een reden om in te zetten op 
grotere bovenlokale samenwerking. 

Voor dit soort projecten, maar bij uitbreiding voor alle initiatieven 
in een cultuur- of gemeenschapscentrum ligt een belangrijke 
sleutel in de verdieping van de publieksparticipatie: (potentiële) 
toeschouwers betrekken en engageren.  
We moeten dus zoeken naar hoe we samen met het publiek een 

traject kunnen afleggen. Dit kan door met elkaar in gesprek te 
gaan. Als producent kan je hier een onschatbare rol in spelen, 
nagesprekken bv. standaard in de uitkoopsom opnemen. Of 
als kunstenaar bereid zijn om met scholen te gaan praten. Hij 
of zij kan zelfs mee seizoensthema’s uitwerken en betrokken 
worden bij andere projecten. Een medewerker van een alternatief 
managementbureau houdt zich hoofdzakelijk bezig met zoeken 
naar lokale verbindingen met het artistieke project, op zoek naar 
specifieke doelgroepen, gedacht vanuit de voorstelling en de 
makers. Het publiek kan al tijdens een maakproces betrokken 
worden tijdens repetities bv. om al op voorhand gedragenheid en 
goesting te creëren om naar het eindresultaat te komen kijken. 

Op die manier ontstaat er een grotere dialoog met het publiek. Deze 
dialoog is net heel belangrijk. Het is niet voldoende dat het publiek 
gewoon naar de voorstellingen komt kijken van gezelschappen die 
al regelmatig langskomen. En er blijken veel nieuwe mogelijkheden 
te bestaan, voor nieuwe allianties hierrond tussen producent en 
presentatieplek. Alleen zie je dat dit vandaag vaak gratis gebeurt 
door kunstenaars, of dat het er ook voor een programmator altijd 
‘bovenop’ komt. 

BEMIDDELINGSROL

Deze nieuwe rol die zowel cultuur- en gemeenschapscentra als 
podiumgezelschappen opnemen, blijkt veel meer dan vroeger een 
gedeelde verantwoordelijkheid. ‘Spreiden’ wat ‘geproduceerd’ 
wordt lijkt op die manier vandaag een achterhaald concept 
 
Beide partijen vinden elkaar, in functie van hun publiek, in een 
gezamenlijke nieuwe bemiddelingsrol. Wat dit concreet kan 
betekenen voor jullie samenwerking en de onderlinge rolverdeling, 
kun je zelf uitzoeken op de volgende pagina. 

T3
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NIEUWE ROLVERDELING
VOOR PUBLIEKSBEMIDDELENDE ALLIANTIES

PR
OG

RA
M

M
AT

OR KUNSTENAAR
buitenkomen, contact met publiek opzoeken

interesse in publiek vertonen

lokale netwerk en omgeving leren kennen

publieksmedewerker in je team

zorgvuldig omgaan met de plek waar je het zet

op zoek naar publieken op basis van thematiek

publieksbemiddeling als kern van de werking

verantwoordelijk voor publiek in de zaal

op klasbezoek voor de voorstelling plaatsvindt

Wie neemt welke rol op? Wat verschuift er? Wat doen jullie (opzettelijk) dubbel - wat niet? 
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Allianties met lokale politiek

De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zorgen voor ongerustheid 
bij de cultuur- en gemeenschapscentra - en dus ook bij de 
producenten. Velen zitten al in verdedigingsmodus.  

VERDEDIGEN 
 
Er is meermaals te horen dat men zich meer dan vroeger moet 
verdedigen. Dat de evidentie voor kunst en cultuur weggevallen 
is. Ook de verbreding van cultuurbeleid naar vrijetijdsbeleid in 
sommige gemeentes legt druk op de tijd die je aan cultuur “mag” 
spenderen - naast de vele andere functies die je als directeur, 
centrumverantwoordelijke of programmator hebt.

KWANTITEIT TELT
 
Er wordt steeds eenzijdiger gekeken naar de kwantiteit - en dus 
de zaalbezetting. Wat cultuur betreft, lijkt de lokale politiek zich 
te vaak met twee zaken bezig te houden: cijfers enerzijds en of je 
openstaat voor het verenigingsleven anderzijds. Je moet veel meer 
je keuzes verantwoorden. De oorzaak hiervoor ligt wellicht op haar 
beurt bij de rationalisering van het organogram van de stad. Het is 
niet moeilijk een goed aangelegde weg dan belangrijker te vinden 
dan een goede voorstelling. “Als er maar veel te doen is en het 
beweegt en het zit vol”...

MEDESTANDERS 

En toch lijkt ook hier een zoektocht naar allianties de meest 
aangewezen strategie. Ga er sowieso van uit dat politici je 
medestanders zijn, wordt opgeroepen. Zij hebben cultuur ook nodig 
om een lokaal beleidsverhaal te brengen. Dat vergt vertrouwen 
en wederzijds begrip tussen cultuurdienst en politiek. En heldere 
afspraken. Cultuur- en gemeenschapscentra kunnen hier zelf 
het initiatief nemen. En kunstenorganisaties kunnen de lokale 
cultuurprogrammatoren helpen met sterke argumentatie. 

De ideeën en suggesties van deelnemers op de ontmoetingsdag 
over de relatie tussen cultuur en lokale politiek, brachten 
een stappenplan aan het licht - waarmee je recht op je lokale 
cultuurpolitici kunt afgaan. T4



11/15

T4

STAPPENPLAN
om cultuur op de politieke agenda te zetten

bij                                       van de gemeente                                                         

leer elkaar 
kennen

We moeten de 
lokale politieke 

situatie beter leren 
kennen en zij ons. 

Lokale politici 
vragen zich bv af: 

waarom betalen we 
zoveel hiervoor?  

Hoe kunnen 
we deze lokale 
politiekers mee 

achter de schermen 
laten kijken? 

Hen beter helpen 
kaderen met wat 
de rol is van een 

cultuurhuis… Hen 
warm maken voor 

cultuur.

ontwikkel een 
verhaal met 

een nieuw  
vocabularium

De grote uitdaging 
is om dat wat we 

doen, beter bekend 
te maken en dit 

ook uit te dragen 
naar de politiek. 

Er moet een nieuw 
vocabularium 

ontwikkeld worden. 
In de toekomst zal 

het dan hopelijk 
iets gemakkelijker 
worden om politici 

aan te spreken. 
Het gaat erom dit 

verhaal op de juiste 
manier te kunnen 

brengen.

wees partners 
van elkaar

Politiek en cultuur 
hebben altijd wel 
een band.  Meer 

nog: ga er sowieso 
van uit dat politici je 
medestanders zijn, 
zij hebben jou ook 

nodig om een lokaal 
beleidsverhaal 

te brengen.Voed 
politieke believers 
met inhoudelijke 
argumenten om 

jullie samen voor te 
bereiden op 2018.  

zorg voor 
helderheid en 
trek op tijd de 

grens

Zet jezelf ook 
ten dienste van 

het lokaal beleid, 
maar: waar ligt 

de grens met een 
te utilitaristische 
houding? Als er 

een heldere dialoog 
van in het begin 

is, moet dat geen 
probleem zijn. Trek 

een grens als in 
de praktijk blijkt 

dat alle initiatieven 
en voordelen 

éénrichting blijven. 

zoek het  
bovenlokale 

perspectief op

Blijf 
intergemeentelijke, 

bovenlokale 
samenwerking 

aangaan en 
stimuleren. Ga op 

zoek naar manieren 
om ook op het 

regionale niveau 
een stem te hebben. 
Illustreer de kracht 
en uitstraling van 
regionaal werken 
aan lokale politici.

betrek de 
burgemeester 

(en later ook de 
minister-president) 

 De kunstensector 
heeft goud in 
handen, ook 
voor andere 

beleidsdomeinen. 
Betrek de stads-
secretaris en de 
burgemeester. 
Bezoek Leeds 

(UK) en Biella (IT) 
waar lokaal beleid 
volledig vasthangt 
aan cultuur. Werk 

uit wat cultuur voor 
alle segmenten 
van je stad kan 
betekenen. Doe 

daarna hetzelfde 
voor Vlaanderen en 
maak een afspraak 

met de minister-
president.

1 2 3 4 5 6



12/15

Nieuwe allianties opbouwen 
 
Aan welke allianties wordt vandaag al gebouwd, ook breder dan de kunsten?  
      
     Wat is de aard van de vele reeds bestaande allianties?

En met welke succescriteria hou je beter meteen rekening?   

MET WIE? 
 
- jonge, minder bekende kunstenaars

- amateurverenigingen

- verenigingen waarmee je normaalgezien minder contact hebt

- erfgoed

- niet-stedelijke spelers 

- onderwijs

- educatieve spelers

- domeinoverschrijdende allianties

- ...
 
 

AARD VAN DE SAMENWERKING? 

Amateurverenigingen en erfgoedorganisaties logistieke en 
informatieve steun bieden. 

Een muziektheatergezelschap met eigen ruimte biedt ook zelf die 
ruimte aan en verleent haar expertise uit aan organisaties.

Culturele gebouwen in een perimeter van 500m met elkaar 
verbinden. Het stadsverkeer hiervoor vrij maken.

Nieuwe doelgroepen bereiken.

Expertise-uitwisseling en professionalisering

Kennisdeling

Netwerken aanreiken aan elkaar.

Regionale spreidingssamenwerking  
(en dan misschien 1 à 2 voorstellingen minder)

... 

T5

HOE?
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CHECKLIST
voor het ontwikkelen van succesvolle nieuwe allianties

Noteer hoe onderstaande succescriteria aanwezig zijn in jullie alliantie - of hoe je die in de praktijk kunt beginnen brengen!

sleutelfiguren zoeken

inhoudelijke 
verwantschappen 
opzoeken

budget voorzien

cocreëren

ruimte creëren,
minder vast programmeren

onderlinge 
communicatie

experimenteren

naar buiten trekken

zich langdurig
engageren

bijleren (van elkaar)

jezelf blijven bevragen

klein beginnen
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Nieuwe regionale allianties

In de zoektocht naar nieuwe, noodzakelijke culturele allianties 
komen we met z’n allen ontzettend veel uitdagingen tegen. Het zijn 
vaak geen nieuwe uitdagingen en aan het einde van een sectordag 
lijken veel deelnemers somberder dan aan het begin. Er werd 
geluisterd, gepraat, er werd gediscussieerd en misschien nog 
vaker instemmend geknikt. Bingo-formulieren worden vergeleken - 
alhoewel niemand de kreet luidkeels heeft durven slaken. 

Terug naar TOCHT dus - het collectief dat dit allemaal voorspeld 
had net voor de lunchpauze. Maar in minstens één opzicht lijken ze 
toch in de verkeerde richting te zoeken - in wat ze namelijk over de 
energie en het lef van de deelnemers te zeggen hebben:
 
We kunnen allemaal denken en dromen dat is onze safe zone.   
Toch vinden we niet de energie of het lef om de barrières die    
ons de weg tot actie versperren echt aan te klagen of neer te halen.

Energie, lef of motivatie om de zaken aan te pakken waren op 7/9 
in CC Strombeek echt wel bij veel aanwezigen te bespeuren. Er 
groeit een gedeelde urgentie om alternatieven te onderzoeken, 
zelfkritisch te reflecteren, echte stappen te zetten.

Maar hoe dan? Ligt de drempel niet eerder in de onrealistische 
grootte van de uitdagingen? Wat als we alle inzichten en problemen 
ter harte zouden nemen, maar het geheel konden herschalen tot 
een niveau waarop het werkbaar wordt om actie te ondernemen? 

REGIONAAL MAAKT HET HAALBAAR?

Om echt tot nieuwe allianties te komen, zouden we kunnen mikken 
op compactere samenwerkingsverbanden. Niet vanuit of tussen 
enkele bestaande sectoren - maar door geografisch te gaan kijken. 
Als je dan zou focussen met een regionale blik, kun je plots met 
veel meer verschillende betrokkenen in één netwerk aan de slag 
- of bijvoorbeeld tijdens een ontmoetingsdag samenwerken. Dat 
het wegvallen van de provincies ervoor zorgt dat we die nieuwe 
regionale perspectieven straks meteen ook kunnen hertekenen - 
zou dan een geluk bij een ongeluk blijken.

 
WAT ALS... 

... we de verschillende uitdagingen die op de cultuursector 
afkomen, herbekijken vanuit nieuwe regionale perspectieven? 
 
Zouden we dan tot nieuwe regionale allianties kunnen komen - die 
kunstenaars met cultuur- en gemeenschapscentra samenbrengt in 
een breder en diverser netwerk dan ooit tevoren, waar kunst haar 
verbindende rol ten volle kan uitspelen en waar de maatschappij de 
kunsten nieuwsgierig in de armen sluit...

T6
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WAT ALS
we de nieuwe allianties vooral regionaal uitbouwen?

Markeer in dit verslag van de ontmoetingsdag tien uitdagingen en plaats ze in de linkerkolom, 
noteer in de rechterkolom hoe een regionale aanpak hier een sleutel voor kan zijn.

Op welke 10 uitdagingen  
lopen jullie vast?

Welke kansen biedt  
een regionaal perspectief?
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