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Inleiding
Op 24 juni maakte de Vlaamse Overheid de werkingsmiddelen binnen het

Kunstendecreet bekend voor de periode 2023-2027. Het was de eerste keer dat de

beoordelings- en beslissingsprocedure binnen het vernieuwde Kunstendecreet (2021)

werd geïmplementeerd.

Initieel was hiervoor 167,5 miljoen euro voorzien. Bij de bekendmaking van de

resultaten verraste de minister door iets minder dan 25 miljoen euro
1

extra uit te

trekken. Dat brengt het totale budget binnen het Kunstendecreet op minimaal

194 miljoen
2
.

Het vernieuwde Kunstendecreet introduceert het principe van landschapszorg, in de

Landschapstekening Kunsten (2019) omschreven als “zorg voor de evenwichten en de

dynamiek in de ecosystemen, bvb. tussen functies of deelsectoren, ruimte voor

instroom en vernieuwing, geografische spreiding van het aanbod, de evenwichten

tussen privaat en publiek, enz.” Dat doet het Kunstendecreet als volgt:

● een vast (minimum)percentage van 12,5% van het totaalbudget
3

wordt

voorbehouden voor kortlopende subsidie-instrumenten. Stijgen de middelen

voor structuren, dan stijgen de middelen voor projecten, beurzen, internationale

presentatiemomenten en residenties mee. Deze kortlopende instrumenten zijn

niet langer combineerbaar met werkingsmiddelen
4
.

● De beoordelingscommissies adviseren met gesloten portefeuille, of nog: ze

krijgen een budget toegewezen en selecteren het totaalpakket aan aanvragen die

ze daarbinnen prioritair wensen te honoreren. Dossiers die ze kwalitatief achten

op inhoudelijke en/of landschapsgerelateerde gronden, maar die niet in het

budget passen, kunnen ze doorsturen naar een nieuw opgerichte

Landschapscommissie. Die krijgt een bijkomend budget ter beschikking om,

vanuit een overzicht op het totale geadviseerde landschap
5
, een aantal

5 Voor de volledigheid: de Landschapscommissie krijgt 5% van het budget voor
kunstenorganisaties beschikbaar om een aantal aanvragen te selecteren, rekening houdend
met landschapsoverwegingen en met de aandachtspunten van de minister (uiteengezet in diens
Strategische Visienota Kunsten). Ze stelt een bijkomend advies op over aanvragen voor twee
beleidsperiodes (10 jaar), en over mogelijke hiaten in het veld gerelateerd aan functies, rollen,
subdisciplines of, opnieuw de aandachtspunten van de minister.

4 Wie voor 400.000 euro of minder wordt gesubsidieerd kan nog wel een Internationaal
Presentatieproject aanvragen (zie vraag 4.4 in de FAQ van DCJM hierover).

3 Om precies te zijn: 12,5% van het budget voor werkings- en kortlopende middelen opgeteld,
wordt aan het budget toegevoegd en gereserveerd voor die kortlopende middelen.

2 Een oplettend lezer zal opmerken dat 194 miljoen meer is dan 164,1 + 25 miljoen. Dat heeft te
maken met het minimum van 12,5% van het budget voor kunstenorganisaties + kortlopende
subsidies die voorzien moeten worden voor kortlopende instrumenten. Daarvoor is nog
ongeveer 4 miljoen extra voorzien.

1 In de aankondiging van de extra middelen vertrok de Overheid van het begrote budget 2022
(164,1 miljoen). Daarbij werden de DAC-middelen die naar het Kunstendecreet verhuizen nog
niet in rekening gebracht. Wat volgt is een complexe berekening waarbij er in totaal iets meer
dan 29 miljoen extra middelen in het Kunstendecreet komen. Om verwarring te vermijden
volgen we in wat volgt de communicatie van de Overheid: 25 miljoen.
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aanvragen te weerhouden voor subsidiëring. De Landschapscommissie werkt

enkel voor structurele subsidies.

○ Merk op: commissies kunnen niet voorspellen of er tijdens de procedure

extra middelen zullen bijkomen. Deze ronde zijn ze uitgegaan van een

beschikbaar budget van gemiddeld 56% t.o.v. wat was aangevraagd.

Rekenen we het budget voor de Landschapscommissie mee, dan komen

we op 59%, vergelijkbaar met vorige ronde (2017-2022).

● Het nieuwe Kunstendecreet introduceert een categorie van tienjarig

gesubsidieerde organisaties met extra taken en verantwoordelijkheden,

waaronder een “landschapsversterkende rol”. Zij maken deel uit van de

grotere groep kunstenorganisaties.

○ Merk op: in het nieuwe Kunstendecreet hebben we dus twee categorieën

van kunstenorganisaties: spelers die hetzij voor vijf, hetzij voor tien jaar

worden gefinancierd. Die laatste categorie krijgt meer taken en

verantwoordelijkheden toegewezen.

De minister heeft de adviezen van de beoordelingscommissies nauwkeurig

gevolgd. Alle positief geadviseerde aanvragen zijn goedgekeurd voor hun

adviesbedrag, behoudens drie uitzonderingen
6
. Met de extra 25 miljoen euro kon hij

daar nog 2%
7

inflatiecorrectie (4% op het deel personeelskosten van de

werkingssubsidie) aan toevoegen, alle dossiers honoreren die waren doorverwezen naar

de Landschapscommissie (zonder hierin een selectie te maken), én negen negatief

geadviseerde aanvragers “opvissen”.

Dat betekent dat alle positief gewogen aanvragen daadwerkelijk

gehonoreerd zijn. Er kwamen kaasschaaf noch zaaglijn aan te pas. Immers, bij een

gekend budget is een zaaglijn
8

niet nodig. Ze wordt als het ware vervangen door een

Landschapscommissie, met dat verschil dat die de finale selecties maakt op basis van

inhoudelijke (want landschapsgerelateerde) overwegingen.

Aan de goede werking van dergelijk systeem zijn een aantal basisvoorwaarden

verbonden. Zo moeten beoordelaars voldoende budget ter beschikking hebben. Wat

voldoende is, is subjectief, maar er vallen benchmarks te bepalen: het verleden, andere

landen, stijging van de levensduurte, enz.

8 Met “zaaglijn” bedoelen we hier: een budgettaire lijn die het beleid trekt om te markeren welke
positief gewogen dossiers wel of niet gehonoreerd kunnen worden. Dat vergt een kwalitatieve
rangorde van “goed” naar “minder goed”. Daar kwam in het verleden veel kritiek op omdat
commissies het ervoeren als appelen met peren vergelijken, en als weinig respectvol naar
aanvragers toe.

7 Er werd reëel 2.4% toegevoegd aan het subsidiebedrag, wat technische gezien een verhoging
van 4% is op een gedeelte van het subsidiebedrag, geschat om de personeelskosten te dekken.

6 Toneelspelersgezelschap STAN, Alamire Foundation en Collegium Vocale krijgen een bedrag
dat iets hoger ligt dan hun adviesbedragen. Daarvan ontvangt Collegium Vocale het gros: een
verhoging t.a.v. het geadviseerde bedrag van ongeveer 100.000 euro.
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In wat volgt analyseren we de resultaten van de voorbije beoordelingsronde. Wat

vertellen de cijfers en de percentages? Wat valt op, welke tendenzen nemen we waar?

Welke kansen, aandachtspunten en vragen zien we voor de toekomst?

Kunstenpunt is er voor al zijn stakeholders: voor kunstenaars, kunstenorganisaties,

het brede cultuurbeleid, bewegingen en belangenbehartigers, pers en alle

geïnteresseerden. Aarzel niet ons te contacteren met vragen, we helpen je graag

verder.

Cijfermatig overzicht

Vanaf 2023 beschikt het Kunstendecreet over ongeveer 178,5 miljoen euro

aan werkingsmiddelen. Die worden verdeeld als volgt:

● 3.532.800 euro voor vier organisaties met specifieke kerntaken:

Kunstenpunt, VI.BE, Het Vlaams Architectuurinstituut en Kunst in Huis.

● 64.449.229 euro voor zeven kunstinstellingen: kunstencentrum

VIERNULVIER, DE SINGEL, Concertgebouw Brugge, Ancienne Belgique,

Kunsthuis (Opera Ballet Vlaanderen), Antwerp Symphony Orchestra, Brussels

Philharmonic.

● 110.481.124 euro voor 225 kunstenorganisaties:

○ 81.190.504 euro voor 209 vijfjarig gesubsidieerde werkingen

○ 29.290.620 euro voor 16 tienjarig gesubsidieerde werkingen

Minstens 15 miljoen euro (12,5% van het budget voor kunstenorganisaties +

kortlopende subsidies) wordt hieraan toegevoegd voor kortlopende

subsidie-instrumenten.

De werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet zijn onder minister

Jambon sterk gestegen. Dat was noodzakelijk gezien de stijging van de

levensduurte. De grafiek hieronder maakt dat inzichtelijk. Tussen 1 december 2021

(deadline voor het aanvragen van werkingsmiddelen) en vandaag is de levensduurte

met 5% gestegen. Sinds begin vorig jaar is dat 8%. Voorzichtigheid gebiedt ons uit te

gaan van een levensduurtestijging van +/- 10% tussen 1 december 2021 en 1 januari

2023. Er zijn tussentijdse gedeeltelijke indexeringen geweest, maar ook besparingen in

2015 en 2019.
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Grafiek 1: stijging levensduurte t.o.v. evolutie middelen in het

Kunstendecreet. Bron: historische data van Statbel (hier) en de Nationale Bank

(hier). Het indexcijfer voor 2023 werd bepaald door dat van juli 2022 (=123.05) toe te

passen.

In wat volgt werken we met afgeronde bedragen (3,5 miljoen ipv 3.532.800 euro).

Omdat de minister de adviesbedragen heeft gevolgd (met toevoeging van ong. 2%

inflatiecorrectie) maken we geen onderscheid tussen “geadviseerd” en “beslist”. We

spreken over de toegekende bedragen, behalve wanneer we het expliciet hebben over

het werk van de beoordelingscommissies.

De extra 25 miljoen euro is ten goede gekomen aan:

● negen “opgeviste” negatief geadviseerde organisaties (voor zo’n 7,2 miljoen

euro)

● alle 33 aanvragen die “positief buiten budget” waren geplaatst, en dus

doorverwezen naar de Landschapscommissie. Aan diens budget van 4,5 miljoen

- 4.498.463 euro om precies te zijn - werd 11 miljoen toegevoegd.

● Een inflatiecorrectie van 2% (4% op het deel personeelskosten)

● afgezien van de inflatiecorrectie bleef de categorie organisaties met specifieke

kernopdrachten stabiel

● Kunstinstellingen kregen als groep zo’n 1,8 miljoen euro bovenop de

adviesbedragen toegewezen, vóór inflatiecorrectie. Het gros daarvan is naar de

twee symfonische orkesten en naar Opera Ballet Vlaanderen gegaan.

● De ingekantelde DAC-middelen zijn ook toegevoegd aan het totaalbudget, maar

zijn buiten de communicatie gehouden.
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Positief geadviseerde dossiers krijgen hun adviesbedrag toegekend + een

inflatiecorrectie van 2% (4% op het stuk personeelskosten van de subsidie). Hoe heeft

de minister de financiering van de negen negatief geadviseerde dossiers

berekend?

● Nieuwe organisaties - instromers - krijgen 72% (70 + inflatiecorrectie) van het

gevraagde bedrag

● Reeds bestaande organisaties - doorstromers - krijgen 82% (80 +

inflatiecorrectie) van hun huidige bedrag

● Meer toelichting hier.

Grafiek 2: verdeling werkingsmiddelen over de grote categorieën

organisaties binnen het Kunstendecreet

Bovenstaande grafiek visualiseert de budgettaire grootte van elke categorie van

organisaties in het Kunstendecreet. Naast de organisaties met specifieke kerntaken en

de kunstinstellingen dienen nu ook de tienjarig gefinancierde spelers

beheersovereenkomsten af te sluiten met de Vlaamse Overheid. Zo

vertegenwoordigen organisaties met een beheersovereenkomst voortaan

55% van het totale budget voor de werkingsmiddelen.

Kunstenorganisaties: slaagkans “80/80”
Er waren 282 aanvragen voor een vijf- of een tienjarige ondersteuning als

kunstenorganisatie.

● Bemerk: in wat volgt laten we de kunstinstellingen en de organisaties

met specifieke kerntaken buiten beschouwing, om ons te concentreren

op de vijf- en tienjarig gesubsidieerde kunstenorganisaties.
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● Met 225 betoelaagde dossiers ligt de verhouding tussen ontvankelijke en

gehonoreerde aanvragen op net geen 80%. Vorige ronde lag die op 68%.

● Ook de budgettaire “slaagkans” was 80%. Het opgetelde vraagbedrag van de 225

gehonoreerde dossiers kwam op 137.448.038. Daarvan werd uiteindelijk

110.481.124 euro (= 80%) toegekend. Vorige ronde lag dat percentage op 74.

● Bemerk: was de extra 25 miljoen euro er niet gekomen, dan had

de Landschapscommissie voor slechts 4,5 miljoen euro kunnen

tussenkomen
9
, en dan waren er geen negatief geadviseerde organisaties

gehonoreerd. Dat zou de slaagkans fel gereduceerd hebben.

Werkingsmiddelen kunstenorganisaties: gemiddelden,
medianen, spreiding, evolutie

● De gemiddelde kunstenorganisatie krijgt vanaf 2023 491.027 euro (of: iets

minder dan 500.000). In 2017 was dat gemiddeld 356.677 euro.

● De mediaan - die de effecten van een ongelijke verdeling op gemiddelde

percentages (bvb een veelheid aan kleine bedragen met een klein aantal hoge

uitschieters) tempert - bedraagt 305.763 euro (of: iets meer dan 300.000). De

mediaan lag in 2017 op 231.684 euro.

Deze middelen zijn als volgt gespreid:

9 In deze ronde koos de Landschapscommissie ervoor om 16 van de 33 aanvragen die bij haar
ter tafel kwamen positief te adviseren voor het haar beschikbare budget van 4,5 miljoen euro.
Daarnaast drong ze erop aan om ook het Kaaitheater, Kunstencentrum nona en
KOPERGIETERY te honoreren, die ze als onmisbaar voor het landschap beschouwt. Ze vroeg
de minister daarvoor bijkomend budget in te zetten.
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● 13 organisaties krijgen minder dan 100.000 euro

● 98 organisaties krijgen tussen de 100.000 en 300.000 euro

○ 38 van de 42 instromers vallen in deze eerste twee categorieën

● 64 organisaties krijgen tussen de 300.000 en 600.000 euro

● 25 organisaties krijgen tussen de 600.000 en 1.000.000 euro

● 13 organisaties krijgen tussen de 1 en 1,5 miljoen euro

● 6 tussen 1,5 en 2 miljoen euro

● 4 tussen de 2 en 3 miljoen euro

● en 2 tussen 3 en 4 miljoen euro

De overgrote meerderheid werkt met een subsidiebedrag lager dan

600.000, en zowat de helft werkt met minder dan 300.000 euro. In totaal

werkt deze laatste groep (< 300.000, verderop in meer detail besproken onder titel

Club 300) met ongeveer een vijfde van de subsidiemiddelen. Je vindt er zo goed als alle

instromers
10

.

Toegekend versus gevraagd; toegekend versus huidig;
gesorteerd per beoordelingscategorie: positief
binnen/buiten, negatief “opgevist”

1. Gemiddelden, medianen en spreiding

Gehonoreerde kunstenorganisaties krijgen vanaf 2023 gemiddeld 81%
11

van

het door hen gevraagde bedrag. Ook de mediaan ligt op 81%.

Vorige ronde lag dat gemiddelde op slechts 60%. De mediaan lag toen op 70%.

Een derde van alle kunstenorganisaties ontvangt het gevraagde bedrag of

komt dicht in de buurt (90% of meer). Vorige ronde lag het percentage integraal

gehonoreerde aanvragen op 6%
12

.

Er zit wel een sterke spreiding op deze verhoudingen.

● 12 organisaties (5%) krijgen minder dan 50% van hun gevraagde bedrag.

12 Dat betekent dat commissies toen minder vaak het volledige bedrag adviseerden, wel dat
minister Gatz die bedragen, o.a. om redenen van herverdeling, niet volledig uitkeerde. Meer
informatie hier.

11 1% verschil met wat we eerder (titel 80/80) als de budgettaire slaagkans van
kunstenorganisaties beschouwden. De berekening verschilt: hier hebben we per organisatie de
verhouding “toegekend/gevraagd” berekend en daar het gemiddelde van genomen. Afrondingen
naar boven of beneden leiden soms ook tot kleine verschillen. We kunnen het houden op
“ongeveer 80%”.

10 Uitzonderingen zijn: Not Standing (Alexander Vantournhout), Kunsthal Gent, Casco Phil en
Faso Danse. Zij kregen meer dan 300.000 € toegezegd.
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● 44 organisaties (30%) krijgen tussen de 50% en 70% van hun gevraagde bedrag.

● 89 organisaties (30%) krijgen tussen de 70% en 90% van het gevraagde bedrag.

● 24 organisaties (10%) krijgen tussen de 90% en de 99% van het gevraagde

bedrag.

● 56 organisaties (25%) krijgen hun gevraagde bedrag.

Grafiek 3: aantallen organisaties per percentage toegekend vs gevraagd

bedrag

56 kunstenorganisaties (= een kwart van alle gehonoreerden) krijgen minder dan

70% van hun vraagbedrag. Het gaat over:

● 5 organisaties die negatief beoordeeld waren,

● 12 die op de tafel van de Landschapscommissie waren beland,

● opvallend: 39 die positief binnen budget stonden.

12 organisaties landen op een bedrag lager dan de helft van wat ze hadden

aangevraagd.

Op het moment dat commissies adviesbedragen bepaalden deden ze dat met een

gesloten enveloppe. Wie de landschapsnota’s bekijkt stelt vast dat sommige commissies

bedragen naar beneden hebben bijgesteld om zoveel mogelijk aanvragen positief

binnen budget te adviseren. Op de aanvragen zelf en de bijhorende begrotingen, die het

meeste impact hebben op adviezen en bedragen, hebben we geen zicht.

2. Per beoordelingscategorie

Zoals gezegd: gemiddeld krijgen kunstenorganisaties 81% toegekend van hun

vraagbedrag.
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● Wie positief binnen budget was beoordeeld krijgt gemiddeld 84% van het

vraagbedrag.

● Voor wie positief buiten budget stond is dat gemiddeld 71%.

● Negatief beoordeelde organisaties krijgen ofwel 72% van hun vraagbedrag

(instromers), ofwel - indien het doorstromers betreft - 82% van wat ze vandaag

ontvangen. Gemiddeld beschouwd komt deze volledige groep (in- en

doorstromers die negatief waren geadviseerd) uit op een toegekend bedrag van

64%. Sommige aanvragen lagen hier dus kennelijk hoog.

We stellen vast dat dossiers die positief buiten budget kwamen te staan gemiddeld

gesproken lagere adviesbedragen kregen toegekend in vergelijking met hun

vraagbedrag. Hierop kunnen uitzonderingen bestaan: aanvragers die binnen budget

een proportioneel lager bedrag kregen dan organisaties buiten budget, of dan negatief

geadviseerde instromers.

3. Per budgettaire schaalgrootte

Hoe streng zijn beoordelingscommissies omgegaan met het bepalen van

adviesbedragen, en bestaan daar verschillen in qua budgettaire schaalgrootte van

organisaties? Die verschillen blijken eerder klein.

Tabel 1: gem. percentage van het gevraagde tgo. het besliste bedrag, per

budgettaire schaalgrootte

De groep organisaties met een toegekend bedrag tot 300.000 euro is budgettair iets

strenger behandeld dan grotere organisaties. Nochtans krijgt in die categorie een

opvallend grote groep organisaties het integrale vraagbedrag toegekend. Een andere

grote groep in deze categorie echter, voornamelijk instromers, wordt een pak lager

gehonoreerd, en die percentages zijn ook nog eens sterk gespreid. Dat duwt het

gemiddelde naar beneden.

Dat valt na te gaan op onderstaande grafiek. Elk bolletje staat voor een gehonoreerde

kunstenorganisatie. De categorie 0 > 300.000 (Club 300) is blauw gemaakt. Je ziet in

een oogopslag dat hier laag is aangevraagd, dat er nogal wat organisaties op of dicht bij

100% van hun vraagbedrag uitkomen, maar je ziet ook de spreiding (met uitschieter

Doek: 20%)
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Grafiek 4: de categorie kunstenorganisaties met 0 > 300.000

werkingsmiddelen vanaf 2023, uitgezet volgens vraagbedrag en

percentage daarvan dat werd toegekend

Doorstroom / continuering

1. Algemeen: cijfers / groei/krimp / percentage vraagbedrag

Doorstromers zijn werkingen die zowel vandaag als morgen (2023-2027) structurele

middelen ontvangen binnen het Kunstendecreet. Het gaat over 183 van in totaal 225

gesubsidieerde kunstenorganisaties.
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● Gemiddeld vroegen zij een groei van 82% t.a.v. 2022 aan (DAC-middelen
13

niet in rekening genomen). Het toegekende bedrag ligt gemiddeld op 82% van

het gevraagde bedrag, oftewel een daadwerkelijk gemiddelde groei van 42%.

● Doorstromers die in 2023 minder dan 300.000 euro zullen ontvangen,

groeien gemiddeld 56% t.a.v. 2022

● Doorstromers tussen 300.000 en 1 miljoen euro in 2023 groeien

gemiddeld 37% t.a.v. 2022

● Doorstromers groter dan 1 miljoen euro in 2023 groeien gemiddeld 20%,

DAC-middelen niet meegerekend.

Voor sommige organisaties is de meervraag in 2023 deels een compensatie voor

gederfde DAC-middelen (zie ook voetnoot 12). Deze worden in 2022 nog apart

uitgekeerd, maar horen in 2023 integraal onderdeel te zijn van de werkingssubsidie via

het Kunstendecreet. Voor een aantal organisaties maakt dit een belangrijk verschil.

Wat betreft percentage van het gevraagde bedrag bij doorstromers:

● Ongeveer een kwart van de doorstromers krijgt het gevraagde bedrag

● Nog een kwart krijgt minder dan of gelijk aan 70% van het gevraagde bedrag,

● dus de helft zit tussen 70 en 100%.

Ook hier zien we dus dat organisaties buiten budget strenger zijn geadviseerd.

● Doorstromers die positief binnen budget stonden krijgen gemiddeld 147% van

hun huidige subsidiebedrag (dus een groei van 47%).

● Voor wie buiten budget was geplaatst gaat het over een gemiddelde groei van

26%.

● Negatief beoordeelde doorstromers die de minister alsnog honoreert, krimpen

tot 82% van wat ze vandaag ontvangen.

2. Visualisatie: groeiwensen en -realisaties, procentuele en
nominale subsidiebedragen

Hier schetsen we een meer genuanceerd beeld dat de groei-ambities, de resultaten t.a.v.

vraagbedrag en die t.a.v. het huidige subsidiebedrag tegen elkaar afzet. We gebruiken

hiervoor volgende parameters:

13 Een aantal organisaties (zie hier, p. 9) ontving in 2017-2022 Derde Arbeidscircuit-subsidies.
Die worden nu afgebouwd en toegevoegd aan het Kunstendecreet (zie hier, pp. 49-50, en hier,
eerste tabel in sectie 3). Deze middelen zijn niet meegeteld in de gegevens die Kunstenpunt ter
beschikking heeft, waardoor we er abstractie van moeten maken bij vergelijkingen tussen de
huidige en de komende beleidsperiode. Het gaat over ruim 2 miljoen euro voor 19 organisaties.
Voor drie van hen is de DAC-subsidie groter dan of +/- gelijk aan hun huidige enveloppe. Voor
zeven organisaties bedraagt ze ruim 100.000 euro.
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Parameter: toegekend t.o.v. gevraagd bedrag

● Meer links op grafiek = verder verwijderd van vraagbedrag

● Meer rechts op grafiek = dichter bij vraagbedrag

Parameter: groei / krimp

Wat is een reële groei in tijden van hoge inflatie? In deze grafiek leggen we de lat op

100%, maar we brengen in herinnering dat de minister aan alle adviesbedragen 2%

heeft toegevoegd i.f.v. inflatiebestandheid (4% op het stuk personeelskosten van de

subsidie). Rekening houdend met gegevens van de Nationale Bank en Statbel, is het

zelfs realistischer om pas vanaf een budgettaire groei met 10% van de facto groei te

spreken. Voorzichtigheid is dus geboden bij het interpreteren van deze cijfers. Op onze

kennismodule maken we dezelfde grafiek beschikbaar met een cut-off van 102%

(inflatiecorrectie minister) en 110% (verwachte levensduurtestijging).

● Plusjes in de grafiek: “krijgt in 2023 100% of meer van het subsidiebedrag uit

2022”.

● Bolletjes in de grafiek: “krijgt minder dan 100% van het subsidiebedrag uit

2022”.

● Vierkantjes op de horizontale as: instromers. Bemerk opnieuw de sterke

spreiding bij instromers van het toegekende versus het gevraagde bedrag. Dit

lijkt sterk op de situatie hierboven geschetst in “Club 300”, waar de meeste

instromers zich ook bevinden.

DAC-middelen zijn niet mee in kaart gebracht, wat de situatie voor een aantal

organisaties vertekent.

Parameter: groeiwens

“Groeiwens” verwijst naar het vraagbedrag t.a.v. het huidige subsidiebedrag. Het is een

wat misleidend begrip. Voor sommige organisaties is budgettaire groei een correctie op

de huidige situatie. Andere organisaties verliezen financieringsbronnen waar ze in het

verleden wel beroep op konden doen. Nog andere organisaties hebben infrastructurele

plannen en/of uitdagingen die hun tijdelijke en/of vaste kosten de hoogte in duwen.

Sommige organisaties nemen de aankomende hogere energieprijzen en algemene

stijgende levensduurte in rekening. Hier hebben we het over een budgettaire groeiwens,

d.w.z. een meervraag tegenover wat men in 2022 aan werkingsmiddelen ontvangt.

● De budgettaire groeiwens van organisaties valt op de linker as af te lezen. Hoe

hoger een bolletje of kruisje staat, hoe proportioneel groter de gevraagde groei.

Parameter: (nominale) subsidie-enveloppe

We hanteren het toegekende bedrag als een inschatting van schaalgrootte. Ook dat is

imperfect, want kosten- en inkomstenstructuren kunnen sterk verschillen. In vorige

rondes maakte de meerjarige enveloppe van organisaties gemiddeld 37% uit van hun
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totale begroting. Vaak is een subsidie een “vliegwiel” dat helpt om bijkomende vormen

van financiering binnen te halen.

Hoe groter het kruisje of bolletje, hoe groter het nominale toegekende subsidiebedrag,

als proxy voor de schaalgrootte van een organisatie.

Grafiek 5: in- en doorstroom in het Kunstendecreet: percentage gevraagd

versus toegekend tgo. geambieerde proportionele budgettaire groei.

Aan grafieken in deze infobundel kunnen we geen namen van organisaties toevoegen.

De grafiek staat interactief (= met toevoeging van namen van organisaties) op onze

Kennismodule. Toch kunnen we ook hier waardevolle geaggregeerde informatie uit

halen.

Grotere structuren: een verdeeld beeld.

● Grotere organisaties herken je aan de grotere plusjes of bolletjes, die het

nominale subsidiebedrag verbeelden

● Je ziet een lagere aangevraagde procentuele groei (de grote icoontjes liggen

lager dan de kleinere) dan bij kleinere organisaties. Dat is logisch. Het hangt

o.m. af van de fase waarin organisaties zich bevinden. En een procentueel sterke

groei van een grote organisatie heeft nominaal natuurlijk een grotere

budgettaire impact.

● Bij deze grotere organisaties zie je verhoudingsgewijs meer bolletjes dan bij

kleinere spelers.
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○ 8 van de 50 organisaties met een subsidiebedrag hoger dan 600.000 €

vanaf 2023, krijgen een subsidiebedrag dat lager is dan dat in 2022.

■ Leggen we de grens op 102% (cf. de inflatiecorrectie van de

minister), dan gaat het over 16 organisaties die minder krijgen.

■ Leggen we de grens op 110%, dan gaat het over 19 organisaties

die minder krijgen, en dus volgens een voorzichtige interpretatie

niet groeien of de facto zelfs “krimpen”.

● De grote kruisjes zijn minder geconcentreerd aan de rechterkant. De grotere

organisaties die groeien, krijgen niet per se het gevraagde bedrag.

Club 300 (0 > 300.000 €): kleine organisaties, sterkere groei, hoger percentage

toegekend / gevraagd bedrag. Je ziet ze zeker in de wolk kleinere plusjes rechts op de

grafiek, maar ook links boven (grote groei-ambities). We bespreken ze verder in detail.

Instroom
Voor een goed begrip: met instromers bedoelen we aanvragers die vanaf 2023

werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet ontvangen, voor wie dat tijdens vorige

ronde (2017-2022) niet het geval was. Gezamenlijk krijgen ze in totaal zo’n 8,3

miljoen euro toegekend.

Het betreft niet noodzakelijk nieuwkomers. Soms ontvingen ze reeds werkingsmiddelen

in een eerdere ronde, vaak hebben ze voorheen ook al met projectmiddelen gewerkt.

● Het gaat in deze ronde over 42 instromers, in vergelijking met 13 instromers in

de vorige. Toen waren er nog 8 andere kandidaten positief geadviseerd, zij

werden echter niet gehonoreerd.

● De slaagkans om in te stromen was in deze ronde ong. 50%: tegenover de 42

succesvolle instromers stonden nog eens 44 kandidaat-instromers die niet

weerhouden zijn. Vorige ronde lag die slaagkans op ong. 20%.

○ Bemerk: er is geen instroom bij Audiovisuele kunst, Geluidskunst en

Experimentele Mediakunst
14

.

● 33 van de 42 instromers krijgen voor het eerst een werkingssubsidie binnen het

Kunstendecreet, in die zin zijn het nieuwkomers.

● Instromers krijgen gemiddeld 76% van het gevraagde bedrag (het totale

gemiddelde ligt op 80% en bij doorstromers op 82%).

○ Tien instromers krijgen het gevraagde bedrag;

○ Zeventien krijgen tussen 70 en 99%

○ Twaalf krijgen tussen 50 en 70%

○ Drie krijgen minder dan 50%

● Instromers zijn door de band genomen klein. Gemiddeld krijgen ze 198.314 euro

toegekend. Afgezien van vier uitzonderingen krijgen ze allemaal minder dan

300.000 euro werkingsmiddelen (= de mediaan voor werkingsmiddelen voor

14 Kandidaten waren: Hell-er, iMal, Labo Bxl, Out of Sight.
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kunstenorganisaties in het algemeen; ze vertegenwoordigen in aantal dan ook

ong. de helft van het veld).

○ 5 instromers krijgen minder dan 100.000 euro

○ 14 krijgen tussen de 100.000 en 200.000 euro

○ 19 krijgen tussen de 200.000 en 300.000 euro

○ 4 krijgen meer dan 300.000 euro: Not Standing (Alexander

Vantournhout), Kunsthal Gent, Faso Danse en (opgevist) Casco Phil (je

ziet duidelijk vier grotere blauwe bolletjes op de grafiek hieronder)

Grafiek 6 visualiseert de instroom voor deze ronde. Elk bolletje is een organisatie,

instromers zijn blauw gekleurd. De horizontale as toont wat organisaties nominaal

hadden aangevraagd (je ziet: instroom vraagt bescheiden aan). De verticale as toont het

percentage daarvan dat is toegekend. Hier opnieuw zie je de sterke spreiding, tussen

20% (Doek) en 100%.

Grafiek 6: instroom in het Kunstendecreet vanaf 2023. Nominaal

gevraagd bedrag tgo procentuele verhouding gevraagd/toegekend
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Uitstroom

Met uitstromers bedoelen we: organisaties die vorige ronde werkingsmiddelen

ontvingen, die opnieuw hebben aangevraagd maar niet weerhouden zijn. Behalve

wanneer expliciet vermeld hebben we het hier niet over organisaties die in fusies

opgaan, noch over “spontane” uitstromers (dwz die in de loop van de voorbije periode

hun werking hebben stopgezet, of geen nieuwe structurele subsidies hebben

aangevraagd).

In deze ronde gaat het over 13 organisaties: Les établissement d’en face, Jubilee,

Manoeuvre, Champdaction, Cohort, Gentlemanagement, Les Ateliers Claus, Gent Jazz,

Crew, KunstZ, Troubleyn, Ultima Thule en Manyone.

● Bemerk: afgezien van Ultima Thule, Manyone en Gent Jazz kruisten deze

aanvragers allemaal de functie ontwikkeling aan, al dan niet in combinatie met

andere functies.

● Vorige ronde was de uitstroom groter: 29 organisaties stroomden uit ondanks

een positief advies, 20 organisaties stroomden uit met een negatief advies.

Uitstromen uit (structurele subsidiëring binnen) het Kunstendecreet staat overigens

niet gelijk aan het stopzetten van de werking. Sommige organisaties turnen zich om om

met projectmiddelen aan de slag te gaan, andere zoeken op nog andere manieren naar

een voortbestaan. Dat het verlies van je werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet

bijzonder drastisch is, staat buiten kijf. Ook voor het veld betekent het altijd een risico

op verlies aan kennis, expertise en documentatie van de artistieke praktijk in

Vlaanderen.

Tienjarige financiering

Het vernieuwde Kunstendecreet introduceert een nieuwe categorie van instellingen. Zij

zien zich verzekerd van minstens twee beleidsperiodes van financiering, met

een tussentijdse evaluatie door de beoordelingscommissies. Die kunnen hun

subsidiebedrag naar boven of beneden bijstellen, maar kunnen tussentijds geen

negatief advies uitbrengen.

Deze organisaties moeten aan meer criteria voldoen en krijgen meer taken

toebedeeld dan andere kunstenorganisaties. Zo moeten ze minstens 600.000 euro

aan werkingsmiddelen ontvangen op het moment van hun aanvraag. Ze moeten de

noodzaak van duurzame financiering aantonen, een voorbeeldfunctie opnemen op het

vlak van fair practices, goed bestuur en integriteit, en een beheersovereenkomst

afsluiten met de Vlaamse Overheid.

Eén van de meest opvallende bijkomende taken die deze kerninstellingen toegewezen

krijgen is het opnemen van een landschapsversterkende rol. Uit de nota die de
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Landschapscommissie uitbracht blijkt dat deze op uiteenlopende wijze is

geïnterpreteerd. Volgens de commissie is er nood aan meer visievorming over wat die

rol precies inhoudt.

Ze moeten minstens drie decretale functies oppakken, vele pakken er zelfs vier op

(typisch is de combinatie van ontwikkeling, productie en presentatie, aangevuld met

reflectie of participatie).

Van de 22 organisaties die kandideerden voor dit statuut werden er zestien voor

twee beleidsperiodes weerhouden. De overgrote meerderheid behoort tot de

podiumkunstensector - Bronks, CAMPO, HETPALEIS, Kaaitheater, KVS, NTGent,

ROSAS, KOPERGIETERY, - of werkt multidisciplinair, zoals kunstencentra STUK, De

Studio - Villanella, KAAP, Buda en nona. Daarnaast zijn ook Musica, De Bijloke en

WIELS voor dit statuut weerhouden.

Nona, Kopergietery en Kaaitheater waren door hun beoordelingscommissies

doorverwezen naar de Landschapscommissie, die positief over deze organisaties

adviseerde, maar die de minister verzocht hier extra middelen voor te zoeken. Ze

adviseerde ook positief over Musica en De Bijloke, zij het (in navolging van de

beoordelingscommissie) voor vijf jaar - een advies wat niet is gevolgd. Deze organisaties

krijgen ook een financiering voor twee beleidsperiodes.

De financiering van deze groep organisaties loopt sterk uiteen, zowel in vergelijking met

wat ze aanvroegen als met wat ze vandaag ontvangen. We zetten dit visueel uit op

grafiek 7.

Elk bolletje is een organisatie in het Kunstendecreet. De grootte van het bolletje

visualiseert het toegekende subsidiebedrag. Tienjarig gefinancierde structuren zijn

oranje.

De horizontale as verbeeldt het groeipercentage. Hoe meer aan de rechterkant een

bolletje ligt, hoe sterker de groei in 2023. Wie links van, op, of zelfs rechts van maar erg

dicht bij 100% ligt, staat voor een besparingsopdracht, de stijgende levensduurte

indachtig. De verticale as verbeeldt de verhouding toegekend/gevraagd bedrag. Hoe

hoger een bolletje ligt, hoe dichter de beoordelingscommissie de budgettaire vraag van

de organisatie is gevolgd. Het minimum is hier 71%: er blijkt minder sterk ingegrepen

in adviesbedragen dan bij instromers en in Club 300. Ook dat kent een logica: huizen

met een zware infrastructuur, een waaier aan opdrachten die niet eenvoudig terug te

schroeven zijn en waarvoor een minimale capaciteit aan mensen nodig is, die hebben

ook een bepaalde basiskost.
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Grafiek 7: organisaties met werkingsmiddelen voor twee beleidsperiodes

(“kerninstellingen”): procentuele verhouding toegekend/gevraagd tgo.

proportionele groei / krimp t.a.v. 2022

● Zes organisaties (tienjarige financiering) ontvangen 90% of meer dan het door

hen gevraagde bedrag.

● Vijf organisaties ontvangen 80 tot 90% van het door hen gevraagde bedrag.

● Vijf organisaties komen lager uit, met een minimum aan 71% van het gevraagde

bedrag.

● Zeven organisaties groeien met 20% of meer t.a.v. 2022 (met uitschieters van

54% en 48% groei, en een verdubbeling voor nona als fusie van drie spelers:

kunstencentrum nona, Jazzlab Series en Abattoir Fermé).

● Negen organisaties groeien met minder dan 20%, met negatieve “uitschieters”

van 101 en 109% van het bedrag uit 2022.

Dat levert een erg uiteenlopend beeld op.

Sommige organisaties groeien, maar komen toch een stuk lager uit dan gehoopt. De

aanvankelijke bezorgdheid dat deze nieuwe categorie aanleiding zou geven tot nieuwe

eilandvorming van geprivilegieerde spelers in het veld, lijkt geen bewaarheid te
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worden
15

. Een belangrijk aantal van deze organisaties kijkt aan tegen

ernstige besparingen.

Zes organisaties postuleerden voor tien jaar maar werden hierin niet gevolgd.

Twee ervan zijn prominente huizen die negatief waren beoordeeld, en die de minister

een herkansing geeft omwille van hun belang voor het landschap. Deze groep van zes

ontvangt tussen 68% en 75% van het gevraagde bedrag. Vier van de zes blijven status

quo of staan voor een daling ten opzichte van hun huidige subsidiebedrag. Budgettair

beschouwd staan een aantal van deze huizen met andere woorden voor heel grote

uitdagingen.

Taken, rollen en verantwoordelijkheden van grotere structuren

Kunstenorganisaties die producerende en/of presenterende functies oppakken zijn van

groot belang voor het veld. Ze kunnen vernieuwing ondersteunen, versterken en een

plek geven, stabiliteit en duurzaamheid bieden, en ze verlenen symbolisch kapitaal aan

wie dat (nog) niet (of minder) heeft. Daar willen we meteen aan toevoegen dat ook vele

kleinere en/of vijfjarig gesubsidieerde organisaties dat doen.

Tienjarig gefinancierden en kunstinstellingen worden geacht een voorbeeldrol te spelen

op het vlak van deugdelijk bestuur, integriteit en fair practices. Tienjarige

kunstenorganisaties horen een landschapsversterkende rol te spelen, kunstinstellingen

een veldondersteunende rol (cfr de nota van hun beoordelingscommissie).

Niet in het minst wordt van hen verwacht dat ze ondersteuning bieden (zichtbaarheid,

omkadering, speelkansen) aan een brede waaier van artistiek talent en kleinere spelers

in het veld. Gezien de budgettaire context waar een aantal van deze

organisaties voor staan in combinatie met de aangegroeide middelen voor

kortlopende instrumenten (zie hoger: een vaste 12,5% - 15 miljoen euro voor deze

ronde) is er nood aan gezamenlijke visievorming over het geheel. Hoe zorgen

we in 2023-2027 voor een performant en duurzaam kunstenveld waaraan elke speler

vanuit de eigen sterktes bijdraagt?

● Merk op: de organisaties die gekandideerd hadden voor twee beleidsperiodes

maar gehonoreerd zijn voor vijf jaar, hadden mogelijk een ruimere begroting

ingediend omwille van extra eisen die aan deze groep worden gesteld.

Omgekeerd is het denkbaar dat bij wie voor tien jaar is gehonoreerd en vandaag

voor een besparing staat, de landschapsversterkende ambities óf bepaalde

functies onder druk komen. De meeste organisaties met tienjarige ambities

hebben als “kern” een producerende en/of presenterende werking.

15 We verwijzen o.a. naar de Reflectienota van de Alden-Biesen groep, die een kritisch licht liet
schijnen over de geplande veranderingen aan het Kunstendecreet. Zij vreesde dat deze
tienjarig gefinancierde organisaties zich zouden onttrekken aan de zelfregulerende dynamiek
van het kunstenveld. Ze vergeleek de categorie met die van de Kunstinstellingen, van wie de
aanvragen gewogen worden door een aparte beoordelingscommissie.
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Club 300
Om meerdere redenen beschouwen we de organisaties met 300.000 euro of minder

werkingsmiddelen als groep apart. Het gaat over 111 organisaties, exact hetzelfde

aantal als in 2022 en ongeveer de helft van het structureel gesubsidieerde veld. In het

vorige Kunstendecreet konden zij hun werkingsmiddelen aanvullen met

projectmiddelen,
16

nu niet meer. Daarom werd gevreesd voor een sterke meervraag bij

doorstromers in deze categorie.

Deze groep heeft inderdaad beduidend meer middelen aangevraagd dan de rest

(gemiddeld 215% van de werkingsmiddelen die ze vandaag ontvangen, in vergelijking

met 160% bij wie meer dan 300.000 euro heeft, of 182% over de volledige groep). Die

kan evenwel niet zomaar toegeschreven worden aan de

niet-combineerbaarheid met projecten. Het betreft organisaties met een kleine

subsidie-enveloppe, mogelijks een sterkere groeinood, ook omwille van de strengere

eisen die het Kunstendecreet oplegt rond goed bestuur, fair practices en andere

aspecten van professionalisering. Hun meervraag is deels gehonoreerd: deze groep

groeit gemiddeld met 56%, terwijl het algemene gemiddelde op 42% ligt. De groei

die de groep doormaakte tussen 2016 en 2017 (dus bij ingang van vorige

beleidsperiode) lag op 28%.

Grotere organisaties groeien beduidend minder sterk. Je zou kunnen spreken van een

“herverdeling van de groei” van grotere naar kleinere spelers, maar niet van een

herverdeling an sich.

Club 300:

● heeft een werkingsbudget onder of gelijk aan de mediaan van 300.000

euro (het gemiddelde budget ligt dichter bij 500.000 euro)

● Is groot in aantal (111), maar vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van het

budget (21,2 miljoen euro).

● Bevat het grootste aantal organisaties dat het integrale vraagbedrag krijgt

toegekend. Tegelijkertijd zit er een sterke spreiding op het percentage, waardoor

Club 300 in vergelijking met andere kunstenorganisaties budgettair strenger is

beoordeeld, gemiddeld beschouwd.

● Groeit budgettair (als groep) van 17,1 naar 21,2 miljoen.

● kent veel instromers, meerbepaald 38 van de 42.

● Herbergt de helft van de organisaties die exclusief op productie of

presentatie inzetten

● Wie exclusief inzet op participatie, ontwikkeling en reflectie zit

overwegend tot volledig in deze categorie. Wie functies combineert, is typisch

groter.

● Hier zitten de meeste werkingen rond architectuur en vormgeving (zij

zetten het meest in op reflectie), en jazz en traditionele muziek (zetten

16 Voor een goede inschatting: 38 organisaties met werkingsmiddelen ontvingen de voorbije
ronde een projectsubsidie. In totaal gaat het over een som van zo’n 2,8 miljoen euro.
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vooral in op ontwikkeling). Ook cross- en transdisciplinaire kunst is hier

sterk vertegenwoordigd. Theater, multidisciplinaire kunst en

pop/rock/alternative zijn hier minder aanwezig.

Grafiek 8 is een copie van grafiek 5, waar dit keer Club 300 in het blauw is gezet. De

legende is dezelfde als bij grafiek 5.

De organisaties in het kwadrant links boven hadden een sterke budgettaire meervraag

maar de mate waarin hun vraagbedrag is gevolgd varieert. Hun meervraag kan aan

ambitieuze groeiwensen liggen, maar evengoed aan het wegvallen van

financieringsbronnen of andere externe omstandigheden. Deze organisaties groeien wel

allemaal: het zijn plusjes.

Slechts vijf organisaties groeien niet, dat zijn 4Hoog, CC Strombeek, Theater Aan Zee,

Huelgas en Alamire Foundation.

Grafiek 8: visualisering van organisaties met enveloppe tussen 0 en

300.000 €.

De Kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap
En wat met de groep van zeven kunstinstellingen: Ancienne Belgique, Antwerp

Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, DE SINGEL,

kunstencentrum VIERNULVIER en Opera Ballet Vlaanderen?
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Aan hen worden de hoogste eisen gesteld. Kunstinstellingen van de Vlaamse

Gemeenschap worden geacht: de vijf decretale functies in te vullen; een artistiek en

zakelijk uitmuntende werking te hebben; een internationale uitstraling te hebben; te

werken aan een duurzame opbouw van traditie en vernieuwing; maatschappelijk en

cultureel ingebed en geëngageerd te zijn; een performante infrastructuur te beheren;

voorbeeldstellend te zijn op het vlak van goed bestuur, fair practices en integriteit; oog

te hebben voor kunst- en cultuureducatie; en ondersteuning te bieden aan startende

kunstenaar (Kunstendecreet (2021) art. 63). De Landschapscommissie stipt evenwel

aan dat in de beoordelingspraktijk strengere standaarden lijken te gelden voor

kunstenorganisaties dan voor deze zeven kunstinstellingen.

Als groep stijgen ze in budget (cfr supra: cijfermatig overzicht). Er is 1,8 miljoen euro

bijkomend toegekend, vóór toepassing van de 2% inflatiecorrectie (4% op het aandeel

personeelskosten). Die stijging komt voornamelijk ten goede aan de twee symfonische

orkesten en aan Opera Ballet Vlaanderen. Dat lijkt dan weer te contrasteren met de

oproep van de beoordelingscommissie in haar landschapsnota om het

orkestenlandschap te herbekijken, met meename van de Vlaamse en de Belgische

grote(re) orkesten.

Net zoals de Landschapscommissie kritisch is voor de verplichte drie decretale functies

voor tienjarige structuren, heeft de beoordelingscommissie Kunstinstellingen kritiek op

het feit dat zij vijf functies moeten oppakken. Ze schrijft: “De 7 kunstinstellingen

hebben vanuit hun basiswerking zeker functies die tot hun DNA behoren maar dit geldt

zeker niet voor alle vijf de functies. Op sommige punten worstelt men duidelijk met het

uitwerken en uitvoeren van al deze functies, een meer gewogen aanpak zou hier een

oplossing kunnen bieden.”

Hoger hadden we het al over de nood aan visievorming op het geheel van het

kunstenveld, vanuit complementariteiten en gericht op duurzaamheid.

Daar maken de kunstinstellingen integraal deel van uit. De beoordelingscommissie

schrijft:

“Een kunstenlandschap met - terecht - stijgende middelen voor projecten/beurzen

heeft ook nood aan een breed en sterk organisatiemiddenveld dat omkaderende /

begeleidende taken opneemt én aan grote instellingen die op hun beurt dan weer in

partnerschap met spelers uit dat (midden)veld hun veldondersteunende rol opnemen.”

Verder spreekt de commissie over een radarwerk dat “enkel goed kan draaien als alle

onderdelen goed op elkaar inspelen.”

Een “commissie-effect”?

Deze ronde konden beoordelaars voor het eerst zelf het meest wenselijke landschap

samenstellen uit de aanvragen die ze doornamen. Ze kenden hun budget en de minister

heeft hun adviezen nauwgezet gevolgd. In die zin zou je kunnen uitgaan van een

grotere impact van het adviserende werk dan vroeger (want: minder ingrepen
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van beleidswege op wat wordt geadviseerd). Je zou ook kunnen veronderstellen dat

trends in de resultaten tot deze adviezen terug te brengen zijn - of toch minstens deels;

we noemen dit het “commissie-effect”.

Maar er is een caveat. De commissies wisten niet dat er 25 miljoen euro aan

het Kunstendecreet zou worden toegevoegd. Ze wisten ook niet wat er

uiteindelijk zou gebeuren met aanvragen die doorverwezen werden naar

de Landschapscommissie. Dat heeft geresulteerd in uiteenlopende aanpakken van

beoordeling, zo leren we uit de landschapsnota’s.

Dat betekent dat zo’n mogelijk “commissie-effect” twee aspecten kent: ten

eerste, een - hopelijk - zwaarder doorwegen van landschapsoverwegingen bij de

advisering; ten tweede, resultaten per organisatie en per discipline die mogelijk

verschillen naargelang de wijze waarop elke commissie haar adviserend werk aanpakt.

Zo’n commissie-effect valt niet te isoleren van de kwalitatieve weging van dossiers

en begrotingen. Elke aanvraag en elke begroting werd a priori gewogen op diens

ingeschatte kwaliteiten. Kunstenpunt velt ook geen oordeel over de wijze waarop

commissies hun werk hebben verricht. We willen enkel een inschatting maken van

mogelijke commissie-effecten, deze eerste keer dat beoordelaars met een gekend

budget werkten. De inzet: nagaan of we kunnen spreken van versterkte landschapszorg.

Ten eerste: suggereren de cijfers dat landschapszorg meer dan in de vorige

ronde is meegenomen in de advisering? In elk geval zien we een sterke instroom.

Vorige ronde kwamen er slechts 13 organisaties in en waren er nog 8 positief

geadviseerd, maar die kregen uiteindelijk geen subsidie.

Ten tweede stellen we vast (zie ook verder) dat traditioneel ondergesneeuwde of

ondergewaardeerde decretale functies het deze ronde goed doen.

En we zien een proportioneel sterkere groei bij kleinere organisaties. Dat kan te maken

hebben met noodzakelijke correcties/inhaalbewegingen of met verschillende

dynamieken tussen grotere en kleinere organisaties. In elk geval is ook hier het verschil

met vorige ronde groot
17

. Leg je er dan ook de landschapsnota’s naast, dan stel je vast

dat er inderdaad expliciet aandacht is geweest voor verschillende aspecten van

landschapszorg.

Ten tweede: verschuivingen op disciplinair niveau.

Bij het begin van de procedure kreeg elke commissie een budget toegewezen, gebaseerd

op het totale vraagbedrag in en de budgettaire historiek van haar discipline. Er waren

lichte verschuivingen aangebracht omwille van de wens van minister Jambon om extra

aandacht te besteden aan wat hij in zijn Strategische Visienota Kunsten

“ondergesneeuwde disciplines” noemt: architectuur en vormgeving, beeldende kunst en

17 Het verschil tussen positief binnen en buiten budget is hier dan weer klein: in globo was de
verhouding tussen instroom en doorstroom binnen en buiten budget vergelijkbaar. Kleinere
spelers (Club 300) zijn iets vaker buiten budget geplaatst dan grotere (ong. 50/50 binnen
budget, ong. 40/60 buiten budget).
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fotografie. Alle toelichting hier.

Commissies maakten in uiteenlopende mate gebruik van de optie “positief buiten

budget”, waardoor de ene aanvrager makkelijker bij de Landschapscommissie terecht

kwam dan de andere. De commissies Architectuur & Vormgeving, Muziektheater en

Audiovisuele Kunsten plaatsten geen enkele aanvraag positief buiten budget.

Worden aan het eind van de rit alle aanvragen “positief buiten budget” gehonoreerd, en

hebben verschillende commissies hier in verschillende mate gebruik van gemaakt, dan

heeft dat uiteraard gevolgen voor de betrokken disciplines. Op dezelfde manier hebben

ook negatief geadviseerde “opgeviste” dossiers een impact.

Tabel 4 toont het resultaat. Wat het meeste opvalt is het drastisch opgehoogde budget.

Ten tweede zien we globaal beschouwd weinig verandering tussen de vorige en de

huidige ronde, afgezien van wat op een verschuiving lijkt van podiumkunsten naar

trans- en multidisciplinaire kunsten. Architectuur & Vormgeving gaat er inderdaad op

vooruit, Audiovisuele en Beeldende kunsten zijn stabiel gebleven.

Disciplin

e

‘17-’22 € ‘17-’22

%

Initiële

verdeling

‘23-’27 €

Initiële

verdeling

’23-’27, %

Result.

‘23-’27 €

Res.‘

23-’2

7 %

AV & BK 6.171.470 7,04% 7.265.017 8,5% 7.808.017 7%

Arch &

Vorm

1.186.090 1,35% 2.136.770 2,5% 2.188.052 2%

MU 17.963.885 20,48% 18.248.013 21,35% 23.466.999 21%

PK 38.211.732 43,56% 34.812.252 40,73% 44.465.592 40%

Trans

/Multi

24.181.458 27,57% 23.008.736 26,92% 32.561.087 29%

totaal 87.714.636 100% 85.470.788
18

100% 110.480.748 100%

Tabel 4: verdeling van werkingsmiddelen over disciplines, vergelijking

ronde 2017-2022 en 2023-2027

18 Dit is het totaalbudget zonder meename van de 4,5 miljoen € voorzien voor de
Landschapscommissie. Het lijkt alsof er nominaal minder middelen waren voorzien dan in de
vorige ronde, maar dat is dus niet zo.
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Het aandeel van de extra middelen, gebruikt om de 33 aanvragen bij de

Landschapscommissie
19

goed te keuren, zou je kunnen beschouwen als een

“commissie-effect”: een impact op disciplinair niveau van de mate waarin commissies

aanvragers positief buiten budget hebben geplaatst. Op zijn beurt hing dat mee af van

welke strategieën commissies toepasten. Andere zaken waarvoor de extra middelen zijn

gebruikt (de ophoging van de Kunstinstellingen, het honoreren van negen negatief

geadviseerde aanvragen, en de inflatiecorrectie van 2% (4% op het deel

personeelskosten)) zijn dan weer ingrepen van beleidswege. We hebben gecontroleerd

op de impact van die ingrepen van beleidswege op de verdeling over disciplines: die is

minimaal.

Ten derde, de impact op individuele adviesbedragen. Stellige uitspraken

hierover doen we niet zonder dat we de dossiers en de adviezen kennen. Hoger toonden

we al aan dat aanvragers die “positief buiten budget” stonden gemiddeld gesproken

budgettair niet bevoordeeld waren.

Wel blijkt uit de landschapsnota’s dat de werkwijzen van commissies varieerden.

Sommige commissies hebben een kaasschaafmethode gehanteerd om zoveel mogelijk

dossiers binnen budget te plaatsen. Andere hebben, met hetzelfde doel voor ogen, elke

begroting extra grondig geanalyseerd. Andere commissies hebben geopteerd scherp te

kiezen, in de zin van een beperkt aantal aanvragers weerhouden voor een bedrag dicht

in de buurt van hun vraagbedrag - met op zijn beurt gevolgen voor het aantal

organisaties dat weerhouden kon worden voor subsidiëring.

Op onze Kennismodule brengen we de landschapsnota’s, de vraag- en de

adviesbedragen samen, en trekken we percentages voor wie wil vergelijken. De

procedure zelf wordt dit najaar geëvalueerd.

En de Landschapscommissie?

De Landschapscommissie is één van de belangrijkste vernieuwingen in het

Kunstendecreet (2021). Het is haar taak om vanuit landschapsoverwegingen, en

rekening houdend met aandachtspunten van de minister, een aantal aanvragen “buiten

budget” alsnog positief te adviseren.

In deze ronde is de Landschapscommissie een stapje verder gegaan. Ze heeft met het

budget dat ze beschikbaar had 16 organisaties geselecteerd, én de minister gevraagd

een bijkomende inspanning te leveren voor drie andere die ze onmisbaar acht voor het

kunstenveld: Kaaitheater, nona en KOPERGIETERY. Zoals bekend heeft de minister

uiteindelijk alle dossiers die bij haar ter tafel lagen gehonoreerd. Op het eerste gezicht

zou je dus kunnen beweren dat haar impact in deze ronde klein is geweest (lees: een

eerder gering “commissie-effect”).

19 Zelf had de Landschapscommissie, zoals gezegd, 16 organisaties positief geadviseerd, naast
nog drie organisaties die ze als “incontournable” beschouwde en waarvoor ze de minister
verzocht extra middelen te voorzien.
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Echter, de nota van de Landschapscommissie bevat waardevolle reflecties: over de

procedure, over hiaten in het veld, over aspecten binnen het Kunstendecreet die meer

visievorming behoeven. Ook wat haar eigen rol en samenstelling betreft ziet de

Landschapscommissie ruimte voor verbetering, zoals bvb. een uitbreiding van het

aantal leden om op een zo breed mogelijke expertise te kunnen bogen, en meer tijd om

kwaliteitsvol te werken.

Vaststellingen per functie

Op onze online Kennismodule geven we overzichten en percentages per decretale

functie mee. De kerncijfers vatten we hier samen.

Vanaf 2023 hebben we in het Kunstendecreet 88 organisaties die op presentatie

inzetten, waarvan 62 in combinatie met (een) andere functie(s). 12 daarvan zijn

instromers, daarvan zijn er 5 die exclusief op presentatie inzetten
20

. Geen enkele

instromer bevindt zich in West-Vlaanderen of Limburg, traditioneel de provincies met

een kleinere concentratie aan presentatieplekken. Er zijn drie uitstromers
21

Met de invoering van tienjarig gefinancierde organisaties zien de centrumsteden

Leuven (STUK), Kortrijk (BUDA), Oostende (KAAP) en Mechelen (nona) zich

verzekerd van een duurzaam verankerde plek voor (o.a.) presentatie. De

kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn gevestigd in Antwerpen, Brussel,

Gent en Brugge.

Vanaf 2023 hebben we 60 organisaties die exclusief op productie
22

inzetten, waarvan

15 instromers. Samen maken zij ruim een kwart uit van het totale aantal

kunstenorganisaties in het Kunstendecreet. Wie exclusief op productie werkt

organiseert zich doorgaans rond makers. Het betreft gezelschappen, ensembles,

productieplatformen. Je vindt ze vooral binnen podiumkunsten, klassieke muziek en

jazz, en muziektheater; minder in audiovisuele kunsten, geluids- en mediakunst,

transdisciplinaire en cross-sectorale kunsten. In architectuur en vormgeving, beeldende

kunst en fotografie, en pop/rock/hip hop/alternative/dance vonden we er geen. Van de

45 doorstromers (enkel productie) kijken er 7 tegen een krimpscenario aan: zij krijgen

minder dan 100% van het huidige subsidiebedrag. Leggen we die grens op 110%

(inflatiebestandheid), dan komen we aan 17 organisaties. Van de 60 organisaties in

totaal krijgt een derde (22 om precies te zijn) minder dan 75% van het vraagbedrag.

Nog een derde (20 om precies te zijn) krijgt meer dan 90% van het vraagbedrag.

Opvallend: de meeste instromers in het Kunstendecreet zetten exclusief in op de functie

productie.

Presentatie en productie blijven de meest “populaire” functies, met 60 organisaties die

exclusief voor productie en 26 die exclusief voor presentatie gaan.

22 We focussen op “exclusief productie” omdat we vooral willen kijken naar de mogelijkheden
voor creërende makers en gezelschappen.

21 Etablissement d’en face, Les Ateliers Claus en Gent Jazz
20 ‘Nuff said, ‘t Ey, Artetcetera, Sound in motion, Citadelic

27

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2022-06/nota-landschapscommissie.pdf


Vanaf 2023 hebben we 19 organisaties die exclusief op ontwikkeling
23

inzetten; vorige

ronde waren dat er 15. We zien 7 instromers en 1 uitstromer exclusief voor

ontwikkeling
24

, 8 uitstromers die ontwikkeling combineren met (een) andere

functie(s)
25

. Gemiddeld groeien deze organisaties met zo’n 47% t.a.v. 2022, wat min of

meer in lijn ligt met het globale gemiddelde van 42%, identiek is aan de groei in

presentatie en iets hoger ligt dan de groei in productie (38%). Nochtans was de

groeiwens groter: in totaal vroeg deze groep een bedrag aan van 223% van de huidige

subsidie (ter vergelijking: bij productie resp. presentatie lag die groeiwens op 177% en

179% van het huidige totaalbedrag)
26

. Dat doet vermoeden dat er budgettair iets

strenger over deze organisaties geoordeeld moet zijn. En zo blijkt: gemiddeld krijgt wie

exclusief op ontwikkeling inzet 74% van het vraagbedrag toegekend (tgo. 81% bij

productie, 87% bij presentatie, en een algemeen gemiddelde voor kunstenorganisaties

van 82%), met 9 organisaties waarvoor dat percentage op 70% of lager ligt.

Organisaties die zich exclusief op ontwikkeling toeleggen verrichten minder zichtbaar

maar wel belangrijk ondersteunend werk.

Vanaf 2023 hebben we 22 organisaties die exclusief op participatie
27

inzetten; vorige

ronde waren dat er 14. Het totale bedrag voor deze groep stijgt van 3,2 naar 6,6 miljoen

euro. Ze groeien gemiddeld met 41%, in tegenstelling tot organisaties die participatie

met andere functies combineren; die laatste groeien gemiddeld met 28%.

In participatie zien we 3 uitstromers die participatie met een andere functie

combineerden
28

, en 7 instromers
29

. Organisaties toegespitst op participatie krijgen

gemiddeld 86% van hun vraagbedrag toegekend
30

. Zes krijgen hun vraagbedrag

(quasi-)integraal
31

, vier komen lager uit dan 70%
32

.

32 De Batterie en MUS-E Belgium (die beiden positief buiten budget stonden), Globe Aroma en
De Nieuwe Opdrachtgevers.

31 Hetgaatoveraifoon, Matrix, DeFiguranten, ArtBasics forChildren, MadamFortuna, KleinVerhaal.

30 Dat is een relatief klein verschil met organisaties die participatie met andere functies
combineren, zij krijgen gemiddeld 82% toegekend.

29 De Batterie, AMAJ, Brussel Behoort ons Toe en Pas-sage zetten exclusief op participatie in,
TransfoCollect, Platform K en Rataplan combineren.

28 Het gaat over KunstZ en Manoeuvre (beide participatie en ontwikkeling) en Manyone
(participatie en productie).

27 Om dezelfde redenen dat we exclusief op “ontwikkeling” focussen, doen we dat ook hier met
participatie. Er zijn grote verschillen tussen organisaties die zich in participatie specialiseren en
grotere structuren die participatie combineren met andere functies. Ook in schaalgrootte: de
eerste groep krijgt gemiddeld 300.000 euro, de tweede gemiddeld 1,28 miljoen euro.

26 Voor alle duidelijkheid: hier hebben we het telkens over organisaties die inzetten op productie
of presentatie, al dan niet in combinatie met andere functies.

25 Champdaction, Cohort, Crew, Jubilee, KunstZ, Les Ateliers Claus, Manoeuvre en Troubleyn.

24 Doek, Mestizo Arts Platform, Vincent Company, Walter Werkt en Vonk stromen in (die laatste
via een omweg langs de Landschapscommissie). Gentlemanagement stroomt uit.

23 We focussen op “exclusief ontwikkeling” omdat er een groot verschil is tussen de kleinere,
gespecialiseerde organisaties voor ontwikkeling in het Kunstendecreet, en de grotere structuren
die ontwikkeling er veeleer “bij nemen” naast een core business in productie en/of presentatie.
Dat tonen ook de cijfers: gemiddeld is een gespecialiseerde organisatie in ontwikkeling zo’n
234.000 euro groot, een organisatie die ontwikkeling combineert met andere functies zo’n 822.000.
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Vanaf 2023 hebben we 6 organisaties
33

die exclusief op reflectie inzetten. Geen enkele

daarvan stroomt uit en ze kennen een opvallende gemiddelde groei van 85%
34

en een

gemiddelde toekenning van 87% van hun vraagbedrag
35

. Nominaal beschouwd groeit

deze groep van zo’n 95.600 euro naar 163.650 euro. Organisaties die reflectie

combineren met andere functies zijn een pak groter (gemiddeld +/- 1 miljoen aan

werkingsmiddelen). Deze ronde is deze laatste groep strenger beoordeeld: gemiddeld

81% van het vraagbedrag en een gemiddelde groei van 38% t.a.v. 2022. Opvallend: van

de 12 organisaties beoordeeld in de commissie Architectuur en Vormgeving stipten er

maar liefst 8 de functie reflectie aan. Bij de commissies muziektheater, jazz &

traditionele muziek en dans diende geen enkele organisatie in op reflectie.

De traditioneel “ondergesneeuwde”, of eerder onzichtbare of zelfs

ongewaardeerde functies - participatie, ontwikkeling, reflectie - hebben het

deze ronde niet slecht gedaan, zeker niet de spelers die exclusief op één van

deze functies inzetten. Die groeien sterker dan wie functies combineert - het gaat

hier ook over veel kleinere spelers.

De meeste organisaties zetten in op één functie, niet op combinaties.

Organisaties voor twee beleidsperiodes moeten er minimaal drie opnemen,

vaak nemen ze er nog een vierde bij. De Landschapscommissie formuleert in haar

nota kritiek op die formele vereiste van drie functies. Ze schrijft:

“Wat opvalt is dat de formele vereiste om drie functies op te nemen (...) om in

aanmerking te komen voor een tienjarige subsidiëring onvoldoende meerwaarde biedt.

Integendeel: sommige organisaties dreigen weg te drijven van de kern en kracht van

hun werking, en in het slechtste geval leidt het ertoe dat de grotere instellingen in het

veld ruimte gaan innemen van kleinere spelers van wie die functies net hun

core-business is en die er een meer gespecialiseerde en kwalitatieve invulling aan

geven. Het is een problematiek die we kennen van de Kunstinstellingen, van wie

verwacht wordt dat ze de vijf functies opnemen. Uit de vaak kritische adviezen van de

beoordelingscommissie Kunstinstellingen kunnen we afleiden dat het daar bij

verschillende instellingen blijft schorten.”

35 Met name Rekto:verso, EtCetera en NICC gaan er behoorlijk op vooruit.
34 Vooral EtCetera, Rekto:verso en NICC groeien sterk.

33 Het gaat over Architectuurwijzer, De Witte Raaf, Gonzo Circus, Rekto:verso, EtCetera en
NICC.
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SLOTOVERWEGINGEN

In zijn Strategische Visienota Kunsten (2019) kondigde minister Jambon een

hervorming van het Kunstendecreet aan. Twee jaar later was die gerealiseerd, inclusief

een aantal ambities die in diezelfde Visienota stonden geformuleerd.

Wat aanvankelijk een “vierledige structuur binnen het kunstenecosysteem” werd

genoemd, is geëvolueerd naar een nieuw type kunstenorganisaties: gefinancierd voor

twee in plaats van één beleidsperiode maar niet apart beoordeeld. In de sector bestond

een sterk pleidooi om niet aan “nieuwe eilandvorming” te doen
36

en dus het

onderscheid tussen vijf- en tienjarige structuren minimaal te houden. Voorlopig is die

bezorgdheid ongegrond gebleken. Deze organisaties starten pas volgend jaar in hun

nieuwe statuut en zullen met beheersovereenkomsten werken. Of en welke impact dit

zal hebben op het kunstenveld als geheel is op te volgen.

Het minimumpercentage van 12,5% voor kortlopende subsidie-instrumenten en de

introductie van fair practices in het decreet zijn manieren om meer aandacht te hebben

voor de individuele kunstenaar. Bovendien kan een grotere ruimte voor kortlopende

instrumenten aanleiding geven tot grotere meerstemmigheid in het veld. Ten slotte kan

het iets doen aan wat Kunstenpunt wel eens de “projectenparadox” heeft genoemd: een

lagere slaagkans voor project- dan voor werkingsmiddelen, vaak gelieerd aan te

beperkte budgetten voor kortlopende subsidies.

In de Landschapstekening Kunsten (2019) stipt Kunstenpunt het gemis aan van

decretale instrumenten voor landschapszorg, een aandachtspunt dat werd

overgenomen in de Strategische Visienota Kunsten. Ook daar brengt het nieuwe decreet

verandering in. De impact van de Landschapscommissie is in deze ronde gering

geweest omdat de minister alle dossiers heeft gehonoreerd die bij haar waren

neergelegd. Maar uit het werk van de beoordelingscommissies blijkt dat er, mits

voldoende budget en een goede procedure, wel degelijk aan landschapszorg kan worden

gedaan.

Dat budget is evenwel cruciaal. Waren de extra middelen er niet gekomen, dan was de

uitstroom uit het veld wellicht te groot geweest, én de drempel voor instroom te hoog,

om nog van landschapszorg te kunnen spreken. De Landschapscommissie had dan nog

wat accenten kunnen leggen maar geen echt verschil meer kunnen maken. Dat alles is

vermeden voor beleidsperiode 2023-2027.

Zien we dan geen aandachtspunten? Uiteraard wel.

Het nieuwe decreet creëert kansen voor meer projecten en beurzen en biedt plaats aan

heel wat nieuwe organisaties. Gelet op de interdependenties eigen aan ons veld, kun je

verwachten dat de aanspraak zal groeien op (middel)grote structuren om

ondersteuning en omkadering te bieden. Vaak hebben zij goede infrastructuur en

hebben ze organisatorische maturiteit kunnen opbouwen om die rol ook effectief op te

36 We verwijzen naar de reflectienota van de Alden-Biesen groep, die vind je hier.
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pakken. Bovendien is het voor de tienjarig gefinancierde structuren een verwachting

van de Overheid dat zij aan landschapsversterking doen.

Echter, we leven in economisch onzekere tijden. De budgettaire context zou het wel

eens moeilijker kunnen maken, zeker voor (middel)grote organisaties die weinig of niet

groeien, om verhoogd op die ondersteuning in te zetten. Het wordt een gezamenlijke

uitdaging te zorgen dat de ambitie tot “landschapsversterking” geen dode letter blijft.

Hierrond is nood aan gezamenlijke visievorming en afspraken.

Ten tweede: het gegroeide budget heeft niet bij iedereen tot blijdschap geleid.

Beoordelingscommissies waren er niet van op de hoogte. In grote delen van het veld is

ingegrepen op de vraagbedragen, met als gevolg dat nogal wat organisaties hun

plannen moeten herschrijven. Leggen we dat naast het feit dat mensen steeds vaker

uitvallen, dan is dit misschien het moment om samen na te denken over “ontgroei” -

hoe contradictorisch dat ook klinkt wanneer het budget voor werkingsmiddelen net

drastisch is opgehoogd.

Hoe doe je (kwantitatief) minder zonder dat je partnerships, je uitstraling, je relatie met

sponsors en subsidiënten daaronder lijden? Hoe zorg je dat “minder doen” ook “beter

doen” of “meer diepgaand werken” kan zijn - dat less ook more kan zijn? Deze vragen

leven al langer in de sector en dit is een uitgelezen moment om ze op te pakken.

Ten derde: een visie op en een beleid rond uitstroom. Er was gevreesd voor een sterke

uitstroom, die vrees is in deze ronde geen bewaarheid geworden. Het geeft ons tijd om

hier als sector, in overleg met het beleid, meer visie rond te ontwikkelen. “Stoppen” is

trouwens niet hetzelfde als “falen”, niet hetzelfde als “afgekeurd worden door je

beoordelingscommissie”. Het kan een bewuste beslissing zijn, die misschien

makkelijker wordt als er ook een kader rond bestaat. Zowel de Landschapscommissie

als de Alden-Biesen groep, die vóór de vernieuwingen aan het Kunstendecreet haar

kritisch licht erover liet schijnen, hebben hier suggesties voor gedaan.

Over de impact van het nieuwe Kunstendecreet an sich, de middelen die erin

beschikbaar worden gemaakt, en de toepassing van de procedure, zal komende

beleidsperiode ongetwijfeld nog uitgebreid worden gepraat. Wat ons hier in de eerste

plaats interesseerde waren de concrete resultaten en wat die ons als veld aan

gespreksstof voor de toekomst boden. Voor nu kijken we vooral met grote interesse uit

naar wat 2023-2027 ons zal brengen.
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Kunstenpunt is het steunpunt voor de professionele kunsten in drie disciplines:

beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek. Voor sector en beleid

wil Kunstenpunt een inspirator zijn, een toegankelijke en betrouwbare

kennisbron, een dataleverancier, fact-checker en steunpilaar, een verbinder en

een vernieuwer. We willen bijdragen aan een kunstenveld waarin onderlinge

zorgzaamheid, fairness en solidariteit voorop staan, dat tijd en ruimte vindt

om zich te blijven vernieuwen en ontwikkelen, én ook bruggen te slaan naar

belendende domeinen.

● We leveren info & advies: check onze Morning Coffees, onze Night Caps, onze

infosessies en schrijftafels, onze online Adviesmodule, of stuur je vraag naar

advies@kunsten.be

● We doen aan verbinding en uitwisseling: landelijk en internationaal

brengen we mensen samen rond gedeelde uitdagingen en kansen. Hou onze

website in het oog en schrijf in op onze nieuwsbrief!

● We beschrijven en promoten het Vlaams kunstenveld en zijn verschillende

disciplines en subdisciplines nationaal en internationaal. Check onze online

databank, onze veldschetsen, en uiteraard onze vijfjaarlijkse

Landschapstekening Kunsten!

● We werken aan vernieuwing en ontwikkeling in de kunsten. Duurzamer,

zorgzamer, meer solidair, inclusiever. Dat doen we door doorgedreven

onderzoek en via experiment, in nauwe samenwerking met de sector.

www.kunsten.be
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