
Landschap in zicht

Samenvatting van de gesprekstafels over de toekomst van het Vlaams
kunstenveld naar aanleiding van de beslissingen over de
werkingssubsidies 2023-2027.

9 september 2022, in De Vooruit bij kunstencentrum VIERNULVIER

● Bekijk het programma van de sectordag op 9 september 2022

● Bekijk de video-opname van het publieke gesprek.

● Klik hier voor de infobundel met de cijfers en toelichting.

● Klik hier voor de powerpoint-presentatie van de cijfers en de toelichting.

Gesprekstafel: Neurodiversiteit in de kunsten

Podiumkunstenaar Gorges Ocloo stelde onlangs in een interview: “Er moet meer

openheid komen om mensen te aanvaarden die anders zijn.” Hij verwees daarmee

naar zijn bipolaire stoornis, die hijzelf als neurodiversiteit kaderde. Wat betekent

neurodiversiteit en hoe creëer je die openheid?

Podiumkunstenaar en onderzoeker Marijn Prakke begeleidde een gesprek hierover

met neurotypische en neurodiverse mensen.

Marijn zelf is niet neurotypisch. Zijn onderzoek aan Conservatorium Antwerpen draait

grotendeels rond de aanvaarding van neurodiversiteit en beperking binnen de

podiumkunsten.

Wat is neurodiversiteit?

● De groep pleit ervoor neurodiversiteit als een variatie te zien, geen beperking

○ Het woord komt oorspronkelijk uit het boek Why can’t you be normal for

once in your life. van Judy Singer. Daar verwijst het naar autisme. Volgens

Singer is neurodiversiteit even cruciaal als biodiversiteit.

○ De term werd naderhand uitgebreid om ook neurologische

ontwikkelingsstoornissen te omvatten

○ In spreektaal wordt de term ook gebruikt in de context van psychologische

stoornissen.

● De mensen waarnaar de term verwijst hebben vaak specifieke noden om binnen een

werkomgeving te functioneren. “Plaats maken voor neurodiversiteit” betekent dus

tegemoetkomen aan deze noden.

Neurodiversiteit en de kunsten: situatie, kansen, sleutels

https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/landschap-in-zicht-maar-hoe-gaan-we-het-verzorgen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/landschap-in-zicht-samenvatting-van-het-panelgesprek-over-de-toekomst-van-het-vlaams-kunstenveld/
https://wp.assets.sh/uploads/sites/4718/2022/09/Kunstenpunt-%E2%80%93-Landschap-in-Zicht-%E2%80%93-analyse-van-de-subsidiebeslissingen-voor-werkingsmiddelen-binnen-het-Kunstendecreet-periode-2023-2027.pdf
https://wp.assets.sh/uploads/sites/4718/2022/09/Landschap-in-Zicht-powerpoint-presentatie.pdf


● Een divers, en dus ook een neurodivers team, zorgt voor een bredere kijk op de

wereld, een bredere input en daardoor een bredere output.

● De kunsten hebben een reputatie als vrijhaven voor wie zogezegd “afwijkt” van de

“norm”. Neurodiverse mensen voelen zich intuïtief vaak aangetrokken tot de kunsten,

maar in de praktijk is de sector niet zo goed aangepast aan hun noden en

verwachtingen.

○ NB: veel teams bevatten neurodiverse mensen met kwaliteiten en capaciteiten

die niets met hun neurodiversiteit te maken hebben. Dat iemand dus meer of

andere noden heeft, betekent niet per se dat die anders of minder presteert.

Het gaat erover ruimte te creëren om het hele team optimaal te laten

functioneren.

● Een vuistregel is: nothing about us without us. Je gaat niets ontwikkelen zonder

daarbij de mensen te betrekken voor wie je het doet. Het gaat erover antwoord te

zoeken op de vraag: “wat heb jij nodig om je beste werk te kunnen doen?”

○ Dit kan ook met makers. Sommige makers met specifieke noden maken deze

concreet in hun riders. Een voorbeeld werd gepubliceerd in het Crip-nummer

van Rekto:verso (cfr het stuk van Johanna Hedva)?

● Volgende zaken zijn voor vele neurodiverse mensen bij uitstek belangrijk:

○ Duidelijkheid. Heldere communicatie, met niet te veel ruimte voor

interpretatie. Daar heeft overigens iedereen baat bij, zie ook de tafel rond

“Samen sturen”.

○ Wederzijds vertrouwen tussen leden onderling en met teamleads.

○ Het waarderen van de heterogeniteit in teams. Verschil is een meerwaarde.

○ Ruimte: om grenzen en noden aan te geven, tijd te nemen, ook om te

fluctueren in je prestaties. Deze zaken dragen bij aan een gevoel van

veiligheid.

● Daarnaast bestaan er specifieke elementen waar mensen soms nood aan hebben.

Denk aan stilteruimtes en prikkelarme omgevingen.

● Dat het niet altijd voor de hand liggend is om de werkomgeving aan te passen aan

minder gekende noden, is geen excuus om niets te doen. Inclusiever worden is een

lang leerproces dat je met met vallen en opstaan doorloopt. Neurodiverse mensen

geven aan zich veiliger te voelen in omgevingen waar reeds rekening wordt gehouden

met andere of met meer noden en gevoeligheden. In elk geval kan het niet hun eigen

verantwoordelijkheid zijn om het kader te ontwikkelen of bij te schaven.

● Goed om weten: ook neurotypische collega’s functioneren beter in een werkomgeving

die aangepast is aan de noden van neurodiverse medewerkers. Als er rekening

gehouden wordt met een bredere waaier aan noden, voelt iedereen zich veiliger om

diens eigen noden duidelijk te maken en/of gebruik te maken van wat de werkgever

hierrond aanbiedt. Aanpassingen maken rond neurodiversiteit linkt aan een

zorgzaam kunstenveld meer algemeen.

https://www.rektoverso.be/dossier/crip


Gesprekstafel: (ST)OP

Je kunt er niet naast kijken hoeveel mensen bezwijken onder stress, werklast en

onzekerheid. We moeten betere tools ontwikkelen voor preventie van én omgang

met burn-out. De kennis bestaat. Welke zijn de sleutels om die toe te passen in de

kunsten, en wel voldoende in de diepte en zonder aan symptoombestrijding te doen?

De situatie

● Reeds voor corona zaten ongeveer 50% van de werknemers in het rood

● Mensen die instromen uit andere sectoren stellen vast dat er erg hard wordt gewerkt

● De corona-crisis was een erg uitdagende periode.

○ Maatregelen werden vaak en op korte termijn gewijzigd en aangepast. Het

gebeurde vaak dat mensen veel voorbereidend werk staken in acties die

uiteindelijk toch weer afgeblazen werden.

○ Sommige mensen moesten extra hard werken en andere werden technisch

werkloos, ook in één en dezelfde organisatie. Dat leidde tot spanningen.

○ Het publiek reageerde soms onvriendelijk op maatregelen.

○ Er kwamen nieuwe en onverwachte taken bij, waar mensen niet altijd toe

waren uitgerust of opgeleid.

● Intussen denken mensen dat de problemen achter de rug zijn, maar er is een nieuwe

crisis bijgekomen.

○ Er is veel stress geweest rond de voorbije aanvraag- en beoordelingsronde

voor werkingsmiddelen

○ Mensen zijn overstuur omdat ze soms niet weten hoe ze hun energiefacturen

zullen betalen. Tot voor kort was hun loon nog voldoende om rond te komen,

nu plots niet meer.

○ Organisaties krijgen het moeilijk gezien de energiekosten, indexatie en inflatie

○ Sommige teams hebben duidelijk meer werk dan andere, ook in één

organisatie. Daardoor is één beleid soms een uitdaging. Gewoon werk (laten)

overnemen kan ik niet altijd, gezien de specialisatiegraad van taken.

● Het voelt soms dubbel een rem te zetten op passionele, gedreven mensen. Bovendien

gaat alles wat je minder doet ten koste van kunstenaars

● Er zijn verschillen tussen vaste medewerkers en flexwerkers. Die laatsten hebben

meer te lijden onder werkonzekerheid, de eerste groep vindt het moeilijker om het

werk los te laten en voelt druk zich te bewijzen in de organisatie.

● Een klassieke uitdaging in onze sector: het floue onderscheid tussen werk, hobby,

passie en privé. Je houdt van avondactiviteiten in de sector, tegelijkertijd wordt er in

sommige functies ook van je verwacht dat je ‘s avonds/in je vrije tijd in de sector

aanwezig bent. Of is dat noodzakelijk omwille van je jobinhoud. Je job is vaak voor

een stuk je identiteit.

● Nog een uitdaging: inclusief en open recruteren. Denk aan de State of the Youth van

Mira Bryssinck.

Is er dan niets positiefs?



● Jawel, de flexibiliteit in de kunstensector is erg groot. Er is ook meer aandacht voor

het menselijke aspect. Er wordt vaker op maat van mensen en hun noden gewerkt.

Maar ook dat hangt af van organisatie tot organisatie.

● Kleinere organisaties vinden beter de juiste balans:

○ Eigen tijd indelen, meer autonomie

○ Eigen takenpakket samenstellen

○ Meer gedeelde verantwoordelijkheid

○ Klein team => vlottere communicatie en omgang met conflicten

● Veel hangt af van de leidinggevende(n), grote verantwoordelijkheid

● Men stelt vast dat jongere mensen vaker freelance willen werken en/of jobs

combineren (dat is uiteraard een veralgemening). Jongere mensen staan ook vaker

op hun strepen als het work/life balans betreft.

○ Dat is goed maar leidt op zijn beurt soms tot spanningen wanneer

verschillende generaties in één organisatie werken.

○ Kan ook te maken hebben met het verschil of je “bij een organisatie komt

werken” versus of “de organisatie je kindje is”.

Wat kun je doen?

● Sommige organisaties hebben een systeem waarbij ze kunnen berekenen hoeveel

mensen er nodig zijn om een project tot een goed einde te kunnen brengen, en om dat

naast de beschikbaarheid van mensen te leggen. Dat helpt maar het is niet perfect.

Vaak komt er alsnog onverwacht werk bij kijken waardoor die inschatting niet altijd

klopt. Dus het is een kwestie van uitproberen en gaandeweg verfijnen.

● Sommige organisaties richten workshops veerkracht in, of ze hebben werkgroepen

sport en gezonde voeding. NB: dit soort maatregelen mag niet in de plaats komen van

andere ingrepen op het werk zelf (volume, tempo, inhoud, match met talenten),

zoniet organiseer je veeleer dat mensen nog harder werken zonder er onderdoor te

gaan. Dat is niet de bedoeling.

● Bij grote organisaties kun je ad hoc transversale (= uit meerdere teams) werkgroepen

samenstellen om problemen gerelateerd aan uitputting of burn-out aan te pakken

○ Daarbij moet erop worden toegezien dat niet enkel de meest gedreven en

geëngageerde mensen zich hiervoor opgeven, want dat voegt alleen maar toe

aan hun werkvolume

● Het is zoeken naar maatregelen op maat van én gedragen door de sector.

● Sleutelwoorden: betrokkenheid, inspraak, transparantie: naar rollen toe, naar

beslissingen (verslagen delen) toe, open communicatie, heldere beslissingslijnen en

veel autonomie

● Werktempo is een belangrijke factor. Dat kan verkeerd zitten om uiteenlopende

redenen, o.a. door een mismatch tussen skills van mensen en de verwachtingen die

hen worden gesteld. Hier kan een goed opleidingsbeleid voor een stuk soelaas bieden.

● Werkvolume: je kunt als team tijd steken in het inschatten van welke acties grosso

modo hoeveel werkdagen vergen, en zo proberen samen het jaar uit te plannen a.h.v.

een “budget” aan dagen. Daarin moeten vergader-, administratief en (indien relevant)

netwerk/prospectietijd zijn meegenomen. Dat kan jaarlijks geëvalueerd en verfijnd.

● Het rapport dat Christa Criel vermeldde tijdens het panelgesprek in de voormiddag

bevat o.a. ook individuele rapporten per organisatie. Die kunnen erbij genomen

tijdens functioneringsgesprekken, wanneer nodig.



● Als lead kun je anticiperen op zaken. Een collega die veel avondwerk deed vroeg aan

diens leidinggevende of het echt nodig was om 9u ‘s ochtends te starten. Dat was

natuurlijk niet het geval wanneer er tot laat werd gewerkt, maar dat was niet duidelijk

en het was een drempel ernaar te vragen. Werken op een cultuur waarin over dit

soort dingen gepraat kan worden.

● In team tijd maken voor gesprek over: wie zijn we, waarom doen we dit, waar willen

we naartoe?

● Hoe groot is de kloof tussen competenties en (vaak wijzigende) taken en benodigde

skills? Zit er nog marge op een meer aangepast opleidingsbeleid?



Gesprekstafel: De groei ontgroeid?

Er zitten grenzen aan de groei, ook in de kunsten. Dat heeft niet enkel te maken met

druk op tijd, middelen en de toegenomen kost van professioneel werken, maar ook

met draagkracht.

Sinds corona zien we een toegenomen uitval van mensen door ziekte en burn-out,

soms tijdelijk maar ook vaak gedurende lange tijd. Moeten we dan afremmen en

scherper kiezen? Kwalitatief verdiepen in plaats van activiteiten of schaal op te

schroeven? Welke risico's brengt dit met zich mee? Wat doet dat met goesting en

ambitie? Hoe blijf je een stabiele partner en werkgever, en vooral: hoe organiseer je

dat samen, als sector?

Analyse

● Duurzaam groeien en ontwikkelen betekent het vinden van een schaal in lijn met de

missie, de middelen en de mensen. Groei is niet noodzakelijk negatief, en hoeft niet

per se in stijgende lijn te gaan. Een schaalverkleining is evengoed mogelijk.

● Startende kunstenaars en organisaties hebben vaak het gevoel (de realiteit?) dat ze

zich moeten bewijzen. Dan ga je met erg kleine teams al snel over je grenzen. Te veel

doen met te weinig middelen zet een foute standaard naar verwachtingen toe, ook

aan de kant van bvb overheden. Te sterk of te lang boven je gewicht boksen is niet

duurzaam. Je kan ijveren om de middelen in lijn te krijgen met de missie, maar als

dat na enige tijd niet lukt moet je durven conclusies trekken.

○ Bemerk: kleinere organisaties doen het dus goed wat betreft autonomie,

gedeelde verantwoordelijkheid e.d. (zie tafel (ST)OP), maar nemen vaak te

lange tijd teveel hooi op de vork, om zichzelf te legitimeren.

● Het zoeken naar middelen kan ook zorgen voor extra werk en meer investering (meer

touren, meer verkoop, meer doen). Voor je het weet ontstaat er een vicieuze cirkel die

op termijn implodeert.

● Anderzijds: minder doen = minder ondersteuning aan kunstenaars

● Context: de presentatiemogelijkheden groeien niet en het cultuurbeleid is

gedecentraliseerd, wat leidt tot verdere afbraak van het presentatiecircuit.

Wat kunnen we doen?

● Je werking in evenwicht brengen met je middelen door eventueel minder te doen of

andere keuzes te maken, dat doe je in gesprek met andere spelers. Dat vermijdt

leemtes en maximaliseert complementariteit.

● Met dezelfde middelen minder doen, bewust en berekend, tot het klopt.

○ Eén van de organisaties gaat nu met dezelfde middelen 15% minder doen. Dat

kun je positief herdenken vanuit “meer impact”. Zij mikken nu op

samenwerkingen met kunstenaars die ook gaan voor grote artistieke impact.

■ Wat is artistieke impact? Minder middelmaat programmeren? Wie

bepaalt wat dat is? Hoe vermijd je dat je het te één op één gaat linken

aan publieksopkomst? Je moet publiek blijven uitdagen met werk dat

het (nog) niet begrijpt.



■ In de feiten kwam het er in de organisatie op neer dat een aantal

gevestigde waarden gevraagd werd om plaats te maken voor meer

diversiteit en opkomend talent. Aanvankelijk snapte het publiek dat

niet. Gaat over het toekomstproof maken van je programma.

■ Opgepast: hebben financiers en stakeholders hier begrip voor?

○ Eén van de organisaties gaat voor kwalitatieve verdieping: bewust verlagen

van het productieritme, ondanks commentaar van je beoordelingscommissie.

Een stap weg van de traditionele waardeketen van produceren en presenteren.

■ Minder producties, herdenken van alle stappen in het proces. Wat kan

anders?

■ In vraag stellen van de structuren rond één maker

■ Niet langer à volonté touren

■ Kwalitatieve groei is een ander verhaal van organisatie tot organisatie

○ Het heeft ook te maken met respect voor life/work. Als een danseres zwanger

wordt is de reactie niet “oh nee, alles herplannen!” maar wel “wat fijn! Wat

heb je nodig?”

○ Je kan de middelen in evenwicht brengen met de missie door samen te

werken met andere organisaties, zoals het delen van infrastructuur, of door

samen te werken met andere sectoren zoals onderwijs of zorg.

● En de fixatie op vernieuwing? Het onverzadigbare verlangen naar nieuw?

○ Maar dat is part of the game!

● Richtlijnen voor beoordelingscommissies rond criteria zoals het aantal tourdata en/of

andere kwantitatieve verwachtingen? Aandacht voor zorg in de dossiers.



Gesprekstafel: Samen sturen

Al enkele jaren is horizontaliteit een trend in organisaties en collectieven in de

kunsten. Gaandeweg is onze kennis erover gegroeid en meer genuanceerd

geworden. Immers, geen machtsdeling zonder gedeelde verantwoordelijkheid, en is

iedereen daartoe bereid en in staat?

Collectiviteit moet afgewogen tegen langzamere beslissingsprocessen en soms

minder specialisatie. Het omgekeerde - verticaliteit - kan dan weer leiden tot niet

gedragen of zelfs slechte beslissingen, verdeeldheid en vervreemding.

Hoe breng je de geest van horizontaliteit binnen in een klassiek gestructureerde

werking? Welke inzichten brengen de pioniers ons bij?

Wat is horizontaal werken? Verschillende opvattingen

● Een state of mind, een attitude, een cultuur

● Respect in de omgang met elkaar, respect voor elkaars expertise

● Vertrouwen als belangrijk kenmerk

● Ook een structureel aspect: een “open structuur”

● Correcte representatie. Niet iedereen moet over alles mee praten of beslissen. Als die

indruk ontstaat zijn de taken/afspraken/procedures niet duidelijk.

● Expliciete liever dan impliciete interne communicatie. Ook bij het on-boarden van

medewerkers, al dan niet tijdelijk, al dan niet freelance.

Hoe horizontaal precies?

● Uitgangspunt:

○ mensen nemen zelf de beslissingen over hun eigen werk, en over alles wat

tussen collega’s geregeld moet worden: werkplanning en -verdeling

○ Leidinggevende delegeert, faciliteert.

○ Dat vergt sterk draagvlak, een zeer goede match tussen verwachtingen en

competenties, transparantie over de besluitvorming

● Verschillen in ambitie en vaardigheden moeten bespreekbaar zijn. Je moet steeds aan

de slag met skills en kennis die op een gegeven moment aanwezig zijn in je team.

● De extra tijd die je steekt in coördinatie met en tussen collega’s moet in de balans

gelegd.

● Een goede, heldere, correct afgebakende relatie met het bestuur is belangrijk.

Wat is verder nog belangrijk?

● Een heel duidelijke visie waar het hele team voor wil gaan. Het model an sich is niet

het doel.

● Permanente evaluatie en bijsturen waar nodig. Learning by doing, besluitvorming op

basis van “consent” ipv unanimiteit: wie heeft waartegen fundamentele bezwaren en



hoe kan aan die bezwaren worden tegemoet gekomen? Of nog: wat heeft die persoon

nodig om zich toch in de beslissing van de meerderheid te kunnen vinden?

● Kern: engagement en verantwoordelijkheid, duidelijke verwachtingen en heldere

afspraken



Gesprekstafel: Landschapsversterkers

Vorig jaar organiseerde Kunstenpunt op het TheaterFestival

"Landschapsversterking in werking", een publiek gesprek over de

landschapsversterkende rol van tienjarige structuren binnen het nieuwe

Kunstendecreet.

Vandaag zijn die structuren bekend en zijn hun ambities neergeschreven in

beleidsplannen. We weten echter ook dat lang niet alle zogenaamde

"kerninstellingen" de financiering toegewezen krijgen waarop ze hadden gehoopt.

Wat betekent dat voor hun landschapsversterkende plannen? Hoe ziet

"landschapsversterking" eruit vanaf 2023? Kunnen we hierop als veld tot een

gedeelde en complementaire visie komen?

Uit een rondje van de tafel blijkt dat organisaties in hun plannen geen

landschapsversterkende rollen hebben “uitgevonden” of extra gecreëerd. Net als vijfjarig

gesubsidieerde organisaties werken deze spelers al landschapsversterkend. Ze hebben die

zaken die bij uitstek landschapsversterkend zijn eruit gelicht. Er zitten zowel beproefde

formules als prikkelende nieuwe ideeën tussen.

Vele van deze ideeën gaan mogelijk niet door gezien de besparingsoefening waar een aantal

organisaties voor staan.

Bemerkt: het is onduidelijk hoe de landschapsversterkende rol van tienjarige structuren hen

onderscheidt van die van vijfjarige organisaties. Het inhoudelijke en onderscheidende

karakter van de “landschapsversterkende rol” is nooit duidelijk geworden, maar er zijn wel

verwachtingen gecreëerd naar deze groep organisaties met twee beleidsperiodes toe. Zij

willen echter liefst niet als een aparte categorie worden gepercipieerd maar deel blijven van

het bredere veld. Dat is iets om in het oog te houden naar de toekomst toe. De

beheersovereenkomsten zijn nog niet getekend.

Moderator Delphine Hesters vraagt eerst naar een aantal voorbeelden van

landschapsversterking die in de beleidsplannen van de organisaties zijn opgenomen. De

antwoorden zijn divers:

● Sommige organisaties hebben back office systemen voor heel efficiënt zakelijk beheer

en willen jaarlijks tien dossiers van kunstenaars zakelijk omkaderen. Hier willen ze

telkens tijdelijke medewerkers voor aantrekken (bvb voor vier jaar), die op die

manier een opleiding tot zakelijk coördinator (knelpuntberoep) krijgen op de

werkvloer.

● Er zijn plannen geformuleerd voor de artistieke archivering van immaterieel erfgoed

in dans. Oud werk uit het repertoire opnieuw uitvoeren en kijken hoe dat te

archiveren, hoe dat uit te breiden, hoe erfgoed een rol kan krijgen in de actieve

werking van een huis.

https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hoe-krijgen-we-landschapsversterking-in-werking/


● Een huis kiest er bewust voor niet langer voor kleine zalen te produceren, omdat het

daarmee in concurrentie staat met kleinere spelers met een minder uitgeruste

productie”machine”. De kleine zaal van het huis wordt beschikbaar gemaakt van een

aantal gezelschappen/makers per jaar, die hun werk er kunnen afmonteren, met

ondersteuning.

● Er is sprake van betaalde residenties voor artistiek onderzoek rond werk dat extra

ondersteuning kan gebruiken, bvb werk voor jong publiek.

● Plannen spreken vaak over het faciliteren van andere/kleinere organisaties of

collectieven. Je biedt ruimte voor werk en overleg, je neemt administratieve taken

over waar je als grote organisatie meer ervaring mee hebt, of meer capaciteit.

● Ruimte die ‘s zomers leeg staat kun je laten overnemen en invullen door anderen

● Huizen willen gezelschappen in huis halen (bvb omdat ze de huur- of energiekosten

niet kunnen dragen) en omkaderen

● Men wil niet enkel werken op het omkaderen van artiesten in residentie maar ook op

hun doorstroming en verzelfstandiging, hun internationale vernetwerking, dus met

het oog op hun loopbaan in de toekomst. Er is sprake van meer aandacht voor

mid-career makers.

● Men zet in op kennisversterking binnen de sector, bvb op het vlak van nieuwe

tendenzen in klassiek, ook naar bijzondere doelgroepen toe.

● Men zet verhoogd in op publiek, publieksontwikkeling, publieksvernieuwing. Meer

aandacht voor de connectie met het publiek voor kunst.

● Meer plaats voor artistiek onderzoek en de ontsluiting ervan: presentatieformats

specifiek voor de resultaten van artistiek onderzoek.

● Grote infrastructuren die niet enkel eigen kunstenaar(s) plek bieden maar zich ook

open stellen voor de discipline “an sich”, in casu dans

● Meer aandacht voor kennisuitwisseling en reflectie

● Cfr de suggesties van Steven tijdens panelgesprek (nl. om een stuk eigen profilering

“op te geven” opdat externen je ruimtes artistiek kunnen invullen. Dat resoneert met

de plannen van een kunstinstelling rond de tafel: van “één huis” naar een platform

dat voor twee derden extern wordt ingevuld (zowel zaalhuur als partnerships met

collectieven en individuele makers). Ze delen publiek, geld, kennis en ruimte.

○ NB er komt de opmerking om hier balans in te bewaren: een huis moet

voldoende eigen profiel bewaren

Impact financiële/budgettaire context:

● Financiële (in de zin van: niet creërende) coproducties staan bij vele huizen onder

druk. Die worden nochtans beschouwd als landschapsversterkend. Maar bij

budgettaire krapte investeert men liever in presentatie, uitkoopsommen of “echte”

creatie.

○ Kunnen projectsubsidies anders beoordeeld en betoelaagd worden?

● Men voorziet minder producties en minder residenties. Er wordt gevreesd voor

minder ad hoc ondersteuning van kleinere organisaties en collectieven.

● Coproductie en presentatie dreigen te versmallen, en ook de presenterende rol (voor

kunst) bij cultuurcentra brokkelt af als gevolg van de decentralisatie van het

cultuurbeleid.

● Men zoekt een balans tussen mensen in loondienst en zelfstandigen.



● Er is een permanente zoektocht naar eigen inkomsten, maar men ervaart weinig

begrip voor de specifieke situatie waarin de organisaties zich bevinden. Het

economische denken mag niet primeren op het inhoudelijke.

● Enkele huizen overwegen om in de geactualiseerde beleidsplannen een (aantal)

decretale functie(s) te schrappen.

● Ook het publiek maakt deel uit van het landschap. Je kunt stijgende kosten slechts in

beperkte mate doorrekenen in je tickets. De plannen om in te zetten op

publieksverbreding en versteviging van de banden met publiek staan niet onder druk.

● Als coproductiemiddelen bij huizen dalen > inzetten op sensibilisering aanvragers en

beoordelaars van projectmiddelen, opdat dat daar kan worden opgevangen.

○ NB: coproducties zijn een teken van gedragenheid van projecten in het veld,

die moet dan op een andere manier worden aangetoond:

presentatie-engagementen, intentieverklaringen.

Kansen:

● Het delen van je kennis, ruimte en middelen is een opportuniteit. Je haalt nieuw

talent in huis (artistiek, organisatorisch, qua visie), en dat is gemotiveerd. Het brengt

ook nieuw publiek met zich mee.

● Het delen (bijvoorbeeld op stedelijk niveau tussen huizen?) van publieksdata. Het

samen promoten van activiteiten. In Nederland werken huizen soms met een

gedeelde tijdelijke marketingmedewerker. Abonnementen op stadsniveau? Gedeelde

platforms?

● Afspraken rond programmatie. Minder of liefst geen exclusiviteitscontracten meer.

Het gegeven dat een huis “de eerste” wil zijn om iets te programmeren, ten koste van

collega’s, moet eruit.

● Meer afspraken en overleg, meer co-presentatie.

● “Verken en herdenk de projectsubsidie”.

Vragen aan Kunstenpunt om te monitoren:

● Hoe sterk wordt de stijging in productie?

● Hoeveel meer vragen tot presentatie komen er?

● 2023: hoeveel projectmiddelen uitgekeerd en hoeveel kunnen die projecten (mits het

productie betreft) worden getoond?

● Opvolgen modellen voor het delen van infrastructuur / takeovers / alternatieve

platformen. Voor- en nadelen? Cfr VIERNULVIER, CCA Glasgow, Minard,...

Zoals gezegd tijdens het panelgesprek mag dit geen eenmalig gesprek zijn. Uit bovenstaande

punten kunnen we een agenda opmaken voor regelmatiger en breder overleg.


