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1. Voorstelling wijkgezondheidscentum Vierkappes 

 

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes vzw is een groepspraktijk waar mensen terecht kunnen 

bij de huisarts, kinesitherapeut, verpleegkundige, diabeteseducator, sociaal werker, 

psychotherapeut en perinatale coach. Al deze disciplines werken, samen met de patiënt, aan 

diens gezondheid. 

Iedereen die verblijft in het gebied Groot-Tienen kan zich bij Vierkappes inschrijven. We zijn 

er dus voor iedereen. In onze werking hebben we er veel aandacht voor om de drempel naar 

zorg zoveel mogelijk te verlagen. 

We werken vanuit een visie op gezondheid waarbij we veel nadruk leggen op preventie en  

gezondheidspromotie en op het samen werken aan gezondheidsvaardigheden (via bijv. 

groepsactiviteiten, infosessies,…).   

 

2. Voorstelling project Vierkappes 

 

Bij de verbouwing van onze nieuwe locatie willen we kunst integreren in het gebouw.  

Enerzijds ontvangen we van de Vlaamse overheid een subsidiëring voor deze infrastructuur 

(via het VIPA) en is één van de criteria voor deze subsidiëring dat er een kunstwerk zou 

geïntegreerd worden in het gebouw.  

Anderzijds heeft kunst voor ons ook een echte plaats in een wijkgezondheidscentrum, waar 

we willen dat mensen die er vertoeven, patiënten maar zeker ook onze vrijwilligers en 

medewerkers, zich er goed voelen. 

 

3. Opdrachtomschrijving 

 

Algemeen: 
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De plaats van uitvoering is het atrium in onze nieuwe locatie Zijdelingsestraat 28, 3300 

Tienen. 

 

Locatie in het gebouw 

Het kunstwerk zal aangebracht worden in het atrium. 

 

Technische en conceptuele beperkingen van het kunstwerk 

Naast artistiek en kwalitatief hoogstaand, moet het kunstwerk voldoen aan een aantal 

functionele eisen: 

- Het kunstwerk moet passen binnen de aangeduide locatie 

- Het moet goed en gemakkelijk te onderhouden zijn 

- Het moet duurzaam zijn 

- Het mag geen inbreuken plegen op het KB van 12 april 1974 (brandveiligheid), het 

ARAB, noch op de codex van welzijn  

Materialen, technieken, en afmetingen zijn vrij, maar blijven in alle opzichten veilig voor de 

gebruikers, waarvan sommigen beperkt mobiel kunnen zijn. 

 

Materiële opties 

Het onderscheid tussen tekenen, schilderen, beeldhouwen, foto, video, installaties, licht, 

beweging… vervalt, evenals dat tussen -ismen, stijlen en al of niet modieuze trends. 

Artistieke ingrepen worden geacht zich te integreren in het aanbod van de architectuur. Ze 

zullen zich lokaliseren in het atrium, dat centraal gelegen is in het gebouw over de volledige 

hoogte. 

 

Inhoudelijke opties 

De artistieke vrijheid van geïnteresseerde deelnemers staat niet ter discussie, maar kan niet 

onbeperkt zijn. Al te confronterende, polariserende, politiek-ideologische en 

maatschappelijk niet-gewenste of moraliserende en belerende content zal geweerd worden. 

De ingrepen hebben als doel de gebruikers een goed gevoel te geven door ze een vooral 

esthetische ervaring te bieden, die ze, al was het maar even, van hun beslommeringen 

losmaakt.  

Dit staat niet gelijk aan frivool amusement of oppervlakkigheid. Het staat wel haaks op 

zwaarmoedige gedachten en theorieën, of moeilijk ontcijferbare symbolieken. 

Het kunstproject mikt op een publiek dat niet naar kunst op zoek is. Het mag vragen 

oproepen, die, als ze niet beantwoord worden, toch intrigerend zijn en aanzetten tot praten. 

Een hoog artistiek niveau hoeft niet onbegrijpelijk te zijn. 
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Prijs 

Te winnen prijs is 15.719,65€, exclusief BTW. De kunstenaar moet een factuur indienen voor 

het kunstwerk. 

 

Deze prijs is allesomvattend en bevat dus onder andere ook het vervoer, kosten voor de 

voorbereiding en ontwerpfase, kosten voor realisatie en montage ter plaatse,… 

 

Timing 

- Woensdag 8 juni 2022: publicatie kunstwedstrijd 

- Zaterdag 25 juni 2022: plaatsbezoek tussen 14u en 16u 

- Maandag 1 augustus 2022: uiterste datum indienen kandidatuur voor eerste selectie 

- Donderdag 1 september 2022: selectie van 5 kunstenaars voor de tweede ronde 

- Zaterdag 10 september 2022:  optioneel plaatsbezoek met aanwezigheid van jury en 

architect 

- Dinsdag 1 november 2022: uiterste datum indienen kandidatuur voor tweede 

selectie 

- Dinsdag 15 november 2022: presentatie door kunstenaars van tweede ronde, ter 

plaatse 

- Donderdag 15 december 2022:  gunning van de kunstopdracht 

- Termijn voor de materiële uitvoering van het project; nader te bepalen ifv de 

integratie van de installatie in het bouwproces, maar ten laatste bij ingebruikname 

van het pand door het wijkgezondheidscentrum  

 

Bekendmaking ifv eerste selectie 

Deze wedstrijd wordt heel breed bekendgemaakt via Kunstenpunt. Geïnteresseerden 

hebben 2 maanden de tijd om een voorstel te creëren. Zij kunnen een plaatsbezoek brengen 

op zaterdag 25 juni van 14u tot 16u . 

De kosten van de uitvoering voor deze wedstrijdfase zijn ten laste van de kunstenaar zelf. 

 

4. Deelnemingsvoorwaarden :  

Kunstenaar die kan instaan voor technisch gaaf werk.  

Samenwerking van meerdere kunstenaars rond een zelfde project is mogelijk. 

 

 

5. Wedstrijd 

 

Eerste selectie 

De kandidaat-kunstenaar laat zijn kandidatuur (deze behelst een beschrijving, tekening… 

waarmee de kunstenaar een beeld schetst van zijn intenties en de middelen waarmee hij die 
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denkt te kunnen realiseren. Het gaat om een en introductie, geen definitief (voor)ontwerp)) 

uiterlijk tegen maandag 1 augustus op volgend adres toekomen: 

 

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes vzw 

Tav jury kunstintegratie 

Kabbeekvest 77 

3300 Tienen 

 

De kandidatuur beantwoordt aan vormvereiste: 29,7 cm * 42 cm * max 1 mm (hoogte). Het 

materiaal en medium staan vrij.  

 

 

Tweede selectie 

De weerhouden kandidaten voor deze tweede selectie dienen van hun te realiseren project 

een schetsontwerp in, uiterlijk tegen dinsdag 1 november op volgend adres toekomen: 

 

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes vzw 

Tav jury kunstintegratie 

Kabbeekvest 77 

3300 Tienen 

 

De kandidatuur beantwoordt aan vormvereiste: 29,7 cm * 42 cm * 10 cm (hoogte). Het 

materiaal en medium staan vrij.  

 

De kandidaat krijgt in deze fase van de wedstrijd een vergoeding van 500€. De inzending 

blijft eigendom van de opdrachtgever en kan geïntegreerd worden in het gebouw of de 

werking van het wijkgezondheidscentrum. 

 

6. Jurering:  

 

De eerste selectie leidt tot vijf kunstenaars die hun ontwerp presenteren aan de jury. Op 

basis van deze voorstellen, zal de jury één kunstenaar selecteren voor dit kunstproject.  

De kunstenaar zal dit voorstel presenteren aan de jury in aanwezigheid van de andere 4 

kunstenaars die in deze tweede ronde een voorstel indienen. Elke kandidaat krijgt 20 

minuten de tijd voor de presentatie. 

De jury bestaat uit:  

- Oswald Kuijken 

- Dirk Masquillier 

- Luc Coeckelberghs 

- Peter Van Impe 
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7. Bijkomende bepalingen 

 

Alle deelnemende kunstenaars worden na de selectie op de hoogte gebracht van de keuze 

van de jury.  

Enkel aan het definitief gekozen ontwerp wordt de uitvoering toegewezen. 

Het ingediende materiaal en de ontwerpen van de niet-geselecteerden blijven na de 

beoordeling hun eigendom. Materialen of dossiers die niet afgehaald zijn binnen de maand 

na de bekendmaking van de uitslag worden eigendom van de inrichters, tenzij anders 

afgesproken in de loop van die maand. 

 

Het toegewezen werk dient uniek te zijn. De organisatie heeft het recht om het werk te 

gebruiken voor communicatie, maar steeds met vermelding van de kunstenaar. 

 

Na het toewijzen van het kunstwerk aan een kunstenaar, wordt tussen de initiatiefnemer en 

de winnaar een overeenkomst opgemaakt. Daarin verklaart de kunstenaar zich akkoord met 

het opvolgen van de bepalingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, 

waarmee hij het gepaste gevolg zal geven aan de planning en richtlijnen die worden gesteld 

door de veiligheidscoördinator. 

 

Door het inzenden van een ontwerp en dus deelname aan de wedstrijd, verklaart men zich 

akkoord met dit reglement. 

 

 

Opgemaakt te Tienen, …./2022 

  

 

Een project tot stand gekomen met de steun van het Vlaams Infrastructuurfonds voor 

Persoonsgebonden Aangelegenheden en van Vlabinvest apb: 

 

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor  

Persoonsgebonden Aangelegenheden 
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