
Metaoverzicht kunsten coronacrisis
Volgend document verzamelt een aantal ‘lijstjes’ die een overzicht proberen te bieden van de
maatregelen voor en acties in de kunsten- en cultuursector die plaatsvonden als reactie op
de Coronacrisis. Indien nodig, wordt een item voorzien van een bron of link en wordt deze
gedateerd.

Dit document werd voor een laatste keer aangepast op 16 april 2021.
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Maatregelen tegen verspreiding
Kunstenpunt houdt een tijdlijn bij van relevante datums voor Vlaamse kunstensector wat
betreft (versoepeling van) maatregelen om verspreiding tegen te gaan:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/191gWTDlPbHO7nXvfctIr4d7ugIXB1VFvp2bbNOWp4
wE/edit?usp=sharing. Deze lijst verzamelt ook aangekondigde maatregelen die uiteindelijk niet
zijn uitgevoerd.

Andere relevante overzichten:
● Voor recentste staat van maatregelen in België, zie:

https://www.infocoronavirus.be/nl/faq/.
● Voor tijdlijn van (opheffen van) maatregelen tegen verspreiding in andere landen, zie

de Oxford COVID-19 Government Response Tracker. (Het overzicht van Compendium
for Cultural Trends and Policies biedt gedetailleerde omschrijvingen van maatregelen
voor sommige landen.)

● In een apart overzicht werden de maatregelen van lokale besturen (Vlaanderen en
Brussel) inzake het verbieden of beperken van (culturele evenementen) gemonitord tot
31 augustus 2020.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/191gWTDlPbHO7nXvfctIr4d7ugIXB1VFvp2bbNOWp4wE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/191gWTDlPbHO7nXvfctIr4d7ugIXB1VFvp2bbNOWp4wE/edit?usp=sharing
https://www.infocoronavirus.be/nl/faq/
https://ourworldindata.org/policy-responses-covid#cancellation-of-public-events
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/comparative-overview-reopening/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/comparative-overview-reopening/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RJIn9mbdZpwMYi04pgXn0UvMRx54j5utZLg3sKnyYC4/edit?usp=sharing


Risico’s voor volksgezondheid
● Voor cijfers over besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens in België, zie

dynamische grafieken van Sciensano
● Adviezen van de verschillende adviesorganen zijn te raadplegen via

https://www.info-coronavirus.be/en/celeval/
● Monitoring van gezondheidsindicatoren Belgische bevolking: zie HISIA (resultaten

gezondheidsenquêtes) van Sciensano
● Studies die risico op besmetting via artistieke/culturele activiteiten bestuderen zijn

terug te vinden in aparte literatuurlijst
● Studies over gevolgen van infectie (oa. bij kunstenaars en kunstwerkers) zijn terug te

vinden in aparte literatuurlijst

Impact op kunstenveld
● Tot november 2020 hield Kunstenpunt een overzicht bij van bevragingen die

circuleerden in Vlaanderen en in het buitenland over impact van coronacrisis op kunst-
en cultuursector

● Voor artikels, rapporten en presentaties over impact van coronacrisis op
kunstenveld, zie aparte literatuurlijst (filter op tags zoals ‘Vlaanderen & Brussel’,
‘vergelijking met buitenland’, ‘socio-economische thema’s’, ‘publieksparticipatie’, ‘positie
kunstenaar’). Zie ook dit artikel van Kunstenpunt (laatste update: april 2020) en deze
presentatie (laatste update: september 2020)

Compensatiemaatregelen
● Kunstenpunt houdt een overzicht bij van compensatie- en steunmaatregelen van

overheden waar kunstenaars, kunstenorganisaties en kunstwerkers in Vlaanderen en
Brussel gebruik van kunnen/konden maken, zie:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f1Gk3wIeGxhReZE0SlxQSV64oRkyKSlpdDc6
QcFc0LY/edit?usp=sharing

○ Hier vind je steunmaatregelen van de Vlaamse overheid, de Federale overheid,
lokale overheden, de VGC en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

○ Wie op zoek is naar overzichten van alleen maatregelen waarvoor momenteel
kan worden aangevraagd, kan terecht bij het overzicht van Cultuurloket i.s.m.
Departement Cultuur, Jeugd en Media, het overzicht van VLAIO en dat van
1819.Brussel.
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https://www.sciensano.be/nl
https://www.info-coronavirus.be/en/celeval/
https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
https://www.zotero.org/groups/2183665/kunstenpunt/collections/5JW92TNQ/tags/risico%20besmetting/collection
https://www.zotero.org/groups/2183665/kunstenpunt/collections/5JW92TNQ/tags/corona,fysiek%20welzijn/collection
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l--A6qPqOFYQXT1usv8na1tpR4YeS-pu3yub2phQjk8/edit?usp=sharing
https://www.zotero.org/groups/2183665/kunstenpunt/collections/5JW92TNQ
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/kunstenveld-in-lockdown/
https://www.kunsten.be/video/de-impact-van-corona-op-het-kunstenveld-september-2020/
https://www.kunsten.be/video/de-impact-van-corona-op-het-kunstenveld-september-2020/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f1Gk3wIeGxhReZE0SlxQSV64oRkyKSlpdDc6QcFc0LY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f1Gk3wIeGxhReZE0SlxQSV64oRkyKSlpdDc6QcFc0LY/edit?usp=sharing
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-cultuur-en-media
https://www.vlaio.be/nl/zoek?keyword=corona&type=steunmaatregelen&page=0
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen


○ Een overzicht van steden en gemeenten met relanceplannen is ook te vinden op
https://www.vlaanderenhelpt.be/lokale-relanceplannen

○ Voor een inzicht in de begroting van het relanceplan Vlaamse Veerkracht in 2021
(en de link met het Europese RRF, zie ook beneden), zie het evaluatierapport
van de SERV:
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20210127_Evaluatiera
pport_Begroting_2021_RAP.pdf

● Voor overzichten van maatregelen in andere (vooral Europese) landen, zie de
overzichten van Compendium for Cultural Policies and Trends en van On the Move.

● Voor communicatie over wat Europese Unie doet in respons op coronacrisis, zie deze
website.

○ Creative Europe licht apart toe wat effect is van crisis op hun
subsidieprogramma's

○ VLEVA volgt de uitrol van de Recovery and Resilience Facility (RRF)
● Een overzicht van maatregelen in Waals Gewest en Franse Gemeenschap is terug te

vinden via Compendium for Cultural Policies and Trends.
● Niet alleen overheden proberen de impact te mediëren. Ook vanuit het middenveld en

privaat initiatief zijn er acties om kunstenaars en organisaties te ondersteunen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1suxUvmDqWZv0svRGGiLfXHbQhVGRGovZA
ED4Pxgi9aw/edit?usp=sharing

Protocollen om veilig te werk te gaan
De Sectorgids Professionele Kunsten (oKo in samenwerking met het Sociaal Fonds
Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB)
bevat de (up-to-date) richtlijnen om als kunstenspeler veilig te werken (als de virologische
situatie het tenminste toelaat). Voor tentoonstellingen, zie ook de Sectorgids Musea. De
Sectorgids ligt in de lijn van het generieke Basisprotocol Cultuur (wat ook voor andere culturele
sectoren geldt en ook wordt geüpdated).

Daarnaast zijn er het CERM (Corona Event Risk Model ) en het CIRM (Corona Infrastructure
Risk Model). Het CERM (gelanceerd op 1 juli 2020 door Toerisme Vlaanderen en Event
Flanders ism de KdG-Hogeschool) helpt organisatoren van evenementen (wanneer dat kan) om
de veiligheidsvoorwaarden af te toetsen. Het CIRM werd gelanceerd in het kader van
aanvragen van permanente infrastructuren om een uitzondering op de maximumregels van
bezoekers te krijgen. Die aanvragen werden na het verstrengde Basisprotocol van 23 oktober
2020 (tijdelijk) stilgelegd.
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https://www.vlaanderenhelpt.be/lokale-relanceplannen
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20210127_Evaluatierapport_Begroting_2021_RAP.pdf
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20210127_Evaluatierapport_Begroting_2021_RAP.pdf
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/
https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/corona-virus-how-it-affects-creative-europe-programme_en
https://www.vleva.eu/nl/werk-en-sociale-zaken/eu-nieuws/de-plannen-%C3%A9n-timing-voor-de-faciliteit-van-herstel-en-veerkracht
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/be/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1suxUvmDqWZv0svRGGiLfXHbQhVGRGovZAED4Pxgi9aw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1suxUvmDqWZv0svRGGiLfXHbQhVGRGovZAED4Pxgi9aw/edit?usp=sharing
https://sectorgidscultuur.be/
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/e-documenten/20210203-online.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/protocollen
https://www.covideventriskmodel.be/
https://www.covideventriskmodel.be/cirm


Initiatief vanuit kunsten- en cultuursector
● Tot 16 oktober 2020 hield Kunstenpunt een overzicht bij van initiatieven uit het

Vlaamse kunstenveld om ondanks de beperkingen een publiek te bereiken. De
monitoring van dit soort initiatieven gebeurt sindsdien op een andere manier

● Voor andere overzichten, zie:
○ Creatives Unite - Artists and creatives community COVID-19 resource platform

(initiatieven wereldwijd; ihkv Creative FLIP)
○ Compendium for Cultural Policies and Trends overzicht van online initiatieven

(voornamelijk in Europa en daarrond)
○ Festival Academy (initiatieven in Europa en daarrond)
○ Flanders DC (focus op Vlaanderen; tot mei 2020)
○ Boekmanstichting (initiatieven in Nederland)

Oproepen en acties
Tot 16 oktober 2020 hield Kunstenpunt een overzicht bij van oproepen en acties in
Vlaanderen en Brussel, buitenland of internationale oproepen, met betrekking tot kunsten- en
cultuursector, door sector(verenigingen), politiek, bovenbouw of vakbonden.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/13R8qvIbOMlI0YEHOGb6M2dpTXei5J-1I3_8TcMYY6vY/edit?usp=sharing
https://creativesunite.eu/
https://www.thefestivalacademy.eu/en/covid-19/?fbclid=IwAR1ZcAb_nXJl9Zs05L-Z9Hdltvw5iUSuVuBVVM16U7z7PMM8dVRBP8fqnII&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.flandersdc.be/nl/magazine/corona-crisis-creativiteit-redt-de-wereld?utm_source=email&utm_medium=signature&utm_campaign=7_initiatieven-coronacrisis
https://www.boekman.nl/actualiteit/online-cultureel-initiatieven/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nQsHGhpyj2yCf10r3wCs79q2S5VuxaXe8Ra_uQQqcCc/edit?usp=sharing

