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Transcriptie van het panelgesprek 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

● Klik hier voor de video-opname en een samenvatting van het gesprek.

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

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

● Klik hier voor een samenvatting van de gesprekstafels.

Sprekers: Delphine Hesters (mod.), Haider Al-Timimi, Claïs Lemmens, Christa

Criel, Sandra Sara Raes Oklobdzija en Steven Vandervelden

Delphine: We zijn hier op een podiumkunsten-gebeuren, maar de cijfers gaan breder. Ze

gaan over de kunsten, en ook ons panel is dus breder. We gaan m.a.w. uitzoomen, maar we

hebben het natuurlijk ook specifiek over podiumkunsten. We hebben de panelleden gevraagd

zoveel mogelijk over het geheel na te denken. Ieder werkt in eigen organisaties en heeft een

eigen situatie die niet weg te denken is, maar we proberen samen naar het geheel te kijken.

Delphine stelt de panelleden voor:

Haider Al-Timimi is theatermaker, performer, artistiek directeur bij Antigone. Tevoren

maakte hij zijn werk bij zijn eigen organisatie Kloppend Hert. Hij is één van de drijvende

krachten achter o.a. Jong Gewei en TransfoCollect, straffe platformen waar jonge mensen

met een niet-klassiek parcours begeleid worden bij het vinden van hun weg naar de klassieke

podiumkunsten. Haider was performer bij heel veel andere gezelschappen waaronder tg

STAN, Rosas, Bronks, Walpurgis en Union Suspecte.

Claïs Lemmens is zakelijk leider bij B.O.X. en Gonzo Circus. Ze heeft een eigen

managementbureau Vilt, waar ze jonge ensembles en artiesten in muziek begeleidt, en een

vzw Equalize die gaat voor inclusie en meer diversiteit in de sector. Ze heeft o.m. gewerkt

voor Opera Ballet Vlaanderen.

Christa Criel werkt al meer dan tien jaar bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Ze heeft

een achtergrond als psychologe en is bij het SFP betrokken bij loopbaanbegeleiding, hun

opleidingsaanbod, thema’s als stress en burn-out, mentale gezondheid en

grensoverschrijdend gedrag in de sector.

Sandra Sara Raes Oklobdzija is artivist, kunstenaar en producer. Ze is geboren in Servië

en is sinds vier jaar betrokken bij Robin, eerst in een administratief-zakelijke functie en nu

als artistiek coördinator en kunstenaar. Ze heeft in 2020 vzw KOROW opgericht, een
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“art-center for cultural decontamination, social diagnostic and social correction.” Sara werkt

momenteel aan een doctoraat in de kunsten bij het RITCS.

Steven Vandervelden is algemeen en artistiek directeur van STUK, huis voor dans beeld

en geluid. Voorheen was hij er curator muziek en beeldende kunst. Sinds kort is hij voorzitter

van oKo. Hier spreekt hij in de eerste plaats uit eigen naam en als directeur van STUK. Wat

hij zal zeggen is uit eigen naam, het betreft geen officiële oKo-analyses of standpunten.

Delphine:

In dit gesprek willen we vooruitkijken naar wat gaat er zich aandienen in de sector, gegeven

hoe de teerlingen geworpen zijn. We gaan het niet hebben over de beoordelingsprocedure

noch over de politiek die eraan vooraf is gegaan. De analyse van die procedure is heel

belangrijk en gaat ook gebeuren, maar niet hier en nu.

We starten met een kort rondje waarin ik iedereen vraag één positief aspect uit de

subsidiebeslissingen te halen, en één ding wat hen zorgen baart voor de toekomst.

Claïs: Ik wil beginnen met een binnenkopper. Positief aan de cijfers is dat er veel ruimte

gecreëerd is voor instromers, meer dan ooit. Dat zorgt voor een veld dat heel dynamisch

wordt, of blijft. Maar daar link ik ook mijn bezorgdheid aan. Instromers zitten veelal in die

Club 300
1
, waar veel dynamiek zit in de zin van veel organisaties die er in- en uitstromen

(veel “verloop”), wat betekent dat organisaties die iets kleiner zijn precies nooit echt zeker

zijn van hun plek. Dat betekent dat het schrijven van je dossier elke vijf jaar ook betekent dat

je op je tandvlees zult zitten, zult moeten hopen dat het goed komt. Daar is veel minder

zekerheid over en dat is voor mij een grote bezorgdheid.

Haider: Er was grote bezorgdheid dat er niet de juiste expertise aanwezig zou in de

beoordelingscommissies rond participatie. Ik ben aangenaam verrast te zien dat participatie

in deze ronde wel is erkend. Waar ik me zorgen over maak: wij dienden in in december, de

wereld stond toen nog niet zo in brand als nu. Dat maakt dat ook de positieve beoordelingen

of cijfers nu gelijk grote kanttekeningen krijgen. Bijvoorbeeld de gasrekeningen, zeker bij

huizen met een infrastructuur brengt dat zorgen met zich mee.

Sara: het is niet moeilijk het positieve te benoemen, dat is bijzonder positief en zo ervaar ik

dat ook. Waar ik bezorgdheid over voel: waarom zijn de cijfers zo, wat is de overkoepelende

idee, de motor hierachter? Wat willen we met precies dié cijfers naar voor schuiven? Deze

analyse is niet de enige mogelijke, het is er maar één. Aangezien ik hier vooral zit voor Club

300 ligt mijn bezorgdheid vooral daar. In de cijfers ziet dat er misschien niet zo zorgwekkend

uit maar ik stel me veel vragen bij wat die club nog innovatief kan doen, waar de ruimte is

voor ontwikkeling, uitproberen, falen, niet excelleren.

Christa: ik deel de positiviteit van Claïs over de ruimte voor nieuwe instroom. En ik denk

dat het aantal uitstromers al bij al nog meevalt, hoewel dat uiteraard jammer is voor degenen

die uit de boot vallen. Mijn bezorgdheid is gebaseerd op wat er uit de bevraging van de

werkbeleving komt. Er is al een hoog percentage mensen die in het rood gaat, een hoge

1 Sara verwijst naar de 111 organisaties met een enveloppe van 300.000 euro of lager. 300.000 euro
is het mediaan subsidiebedrag. Deze groep organisaties, “Club 300”, kent deze ronde een opvallend
andere evolutie dan grotere spelers.



herstelnood aangeeft. Eén van de redenen daarvoor is het werktempo. Als dat nog hoger

wordt is dat iets om te bewaken. Want je kan je subsidies en middelen hebben om je

organisatie te laten draaien maar je hebt ook de mensen nodig en die moeten het volhouden.

En je moet ze blijven vinden, wat hier en daar toch een knelpunt wordt.

Steven: voor mijn positief punt zoek ik het niet ver, dat ligt in de lijn van de collega’s. We

hadden allemaal schrik dat het veld uitgedund zou worden, die signalen waren er ook soms

vanuit de politiek en de top van de administratie. Dat is niet gebeurd en daar zit een grote

kracht van ons veld, namelijk dat we veel en veelsoortige organisaties hebben. Er is een heel

grote som aan toegevoegd om dat mogelijk te maken en dat is erg positief. Voor het negatieve

zet ik er wel iets nieuws naast. We zagen in de cijfers dat zeker bij de tienjarigen, vaak

organisaties met een eigen infrastructuur die een belangrijke rol spelen in presentatie, de

groei zeer beperkt is. Koppel dat aan het eerste punt, namelijk dat er heel veel organisaties

zijn die werk zullen willen tonen, en aan veel geld voor projecten - daar zijn we blij om maar

die willen zich ook wel allemaal tonen - dan zie ik een spanning ontstaan tussen werk dat

geproduceerd wordt versus hoe/in welke omstandigheden/waar het getoond kan worden.

Die spanning bestond al langer maar is nu nog meer op de spits gedreven. Maar misschien

zitten daar ook kansen.

Delphine: Wat zal de impact zijn, wat voorzien we dat er zal gebeuren? Je hebt geen glazen

bol maar je kent wel de mechanismen in de sector, die kun je verder doordenken. Ann

verwees naar onze mooie termen als “ecologie” om te spreken over ons veld: alles hangt met

alles samen, het grote voedt het kleine en omgekeerd. Dus als er op één vlak dingen

verschuiven, dan schuiven er elders andere dingen mee.

Haider: Toen Ann me de cijfers doormailde schrok ik van de grote positiviteit daarin,

vergeleken met vorige rondes. Een reddingsactie of niet? Er was zoveel stress geweest, het

gevoel dat het slecht ging aflopen. Het is een positief verhaal geworden maar we hebben

afgezien in de wachtperiode, dus die reddingsactie mocht van mij wat vroeger komen, of

vroeger gecommuniceerd worden.

Als het gaat over de uitdagingen, zoals ik daarnet zei: de wereldpolitiek is zo aan het

veranderen. Zowel door heel het corona-verhaal en nu door de oorlogen, waardoor die cijfers

plots iets relatiefs krijgen. Een groei is niet per se een groei, en ik merk bij sommige

disciplines, als het bvb. gaat over technici, voel je echt een uitstroom uit de sector. Ik merk

nu vaak dat jonge mensen kiezen voor andere sectoren dan de kunsten. Dat kan ook met

corona te maken hebben, wat voor velen een andere realiteit heeft geschetst, “zo kan het

ook.” We moeten zorgen dat de sector aantrekkelijk blijft voor iedereen, niet enkel voor de

kunstenaar en de teams, maar ook voor de mensen die zich ontfermen over gebouw, techniek

enz.

Delphine: Je verwijst nu naar corona, maar onder de inflatie en de druk verwacht je dat die

effecten zich wel doorzetten.

Haider: inderdaad.

Steven: dat wil ik koppelen aan mijn eigen negatief punt van daarnet. Wat ik er nog niet aan

had toegevoegd: als er al druk zit op de presenterende instellingen, dat zijn vaak grote

infrastructuren, iedereen gaat de energieproblemen voelen maar die organisaties nog veel



harder. Daar komt dus een gecumuleerd probleem op ons af waar je die spanning nog veel

meer gaat voelen. Het wordt moeilijk om zoveel werk te tonen.

Een ander spoor is wat Haider en Christa aangeven: dat we als werkgevers voor een

uitdaging staan om een aantrekkelijke sector te blijven op velerlei gebieden. We moeten ons

daar echt bewust van zijn, daaraan werken. Niet alleen omwille van onze sector an sich, die is

geen eiland, die arbeidskrapte voelen wij ook, zeker als gevolg van corona. Ik ken ze ook, de

technici die vaststellen dat er alternatieven zijn voor twee keer per week ‘s avonds weg van

huis zijn, en die dan de keuze definitief maken.

Delphine: laat ons eerst doorgaan op het meer structurele verhaal en de impact van de

crisis + de verschuivingen van de groei die we zagen in de cijfers. Je ziet daar een ander soort

verhouding tussen de spelers in het veld. Wat kan dat betekenen?

Steven, kun je jouw redenering verder doordenken over wat je zonet schetste, namelijk de

grotere presenterende structuren die ook coproduceren > als daar die variabele middelen zo

leeggezogen worden door inflatie, energiekosten en loonindexeringen, wat zet dat vervolgens

op gang als mechaniek in hoe we samenwerken en de verhoudingen in het veld?

Steven: ik denk dat we een systeem gewend zijn waarbij de presenterende huizen

kunstenaars en gezelschappen uitnodigen, een uitkoopsom geven en die dan in het

programma passen. En dat die huizen daarmee elk een eigen profiel opbouwen. Ik kan me

voorstellen dat we op zijn minst eens moeten nadenken, en dat is nog vrij speculatief, hoe je

op een andere manier kunt omgaan met / nadenken over het delen van infrastructuur. We

zitten hier trouwens in een huis dat om allerlei redenen de infrastructuur heeft afgesplitst

van de werking (in De Vooruit maar bij Kc VIERNULVIER). Dat soort denken kan

perspectieven bieden om hier anders mee om te gaan. Natuurlijk heeft dat verregaande

gevolgen, het kan betekenen dat je als presenterende instelling een minder duidelijk profiel

opbouwt. Maar er liggen ook kansen, een herverdeling van macht, anders kijken naar die

dingen. Stel dat je zegt: als presenterende structuur ga je een deel in het programma zetten

waarmee je je profileert, en voor een ander stuk ga je je infrastructuur delen onder andere

voorwaarden. Zulke denkpistes moeten op zijn minst geopend worden. Ik ben benieuwd wat

de collega’s daarvan vinden.

Claïs: wat Steven zegt is heel relevant, het is soms een financieel aantrekkelijkere optie een

zaal te openen voor commerciële verhuur dan voor een heel experimenteel project. Als we

nog verder extrapoleren: het zijn de presenterende huizen die tickets moeten verkopen, niet

de producerende ensembles. Dus er bestaat een klein beetje het risico dat de huizen zeggen

“als het al zoveel kost om überhaupt die deuren te openen, dan kiezen we voor een project

waarbij we iets meer zekerheid hebben dat op zijn minst de zaal vol zit”. Ik zeg niet dat ze

niet meer zouden inzetten op talentontwikkeling, dat kunnen we niet gaan doen, maar de

projecten die iets meer hybride zijn of iets meer buiten die boxen gaan denken, die dreigen

daar dan tussenuit te vallen omdat ze geen zalen uitverkopen. Gaat er nog veel ruimte zijn

voor vernieuwing of veel experiment, als je al weet dat je het misschien gewoon niet aan de

man krijgt? Als geen enkele booker het zal willen zetten?

Haider: Ik hou mijn hart vast dat we op den duur omwille van de verwarming van een zaal

al zullen moeten beslissen wat er wel en niet mag komen. Het is soms al moeilijk om publiek

te vinden, laat staan dat je moet gaan denken “het is maar de helft gevuld, de uitkoopsom is

niet interessant genoeg om de zaal warm te houden voor de helft van het volk, pak een jas



mee of het gaat niet door….” Ik voel nu bij Antigone dat je daar al vaker rekening mee houdt.

De vraag “mogen we de zaal gebruiken”, daarop kun je ineens niet meer gewoon “ja graag!”

zeggen, wat je eigenlijk wel zou willen. Er is meteen een financiële repercussie die je eerder

niet had voorzien.

Sara: dat is inderdaad wat collega’s zeggen, en dat doet me meteen terug denken aan Club

300 waar vaak productie zit, kleinere gezelschappen, individuele makers, collectieven die

hopen te komen spelen in al die onverwarmde zalen en zo, die als eerste als minder

interessant gezien zullen worden. Ze zijn dan ook nog eens minder structureel opgevangen,

het scenario wordt dan snel pessimistischer.

Steven: ik snap jullie reacties maar wat me zou interesseren is, kunnen we buiten de geijkte

paden denken, dus buiten een systeem met uitkoopsommen, richting andere manieren om

infrastructuur te delen, andere mogelijkheden? Eerder dan in het negatieve te staan dat die

uitkoopsommen voor experimenteel werk er niet meer zullen zijn. Niet dat ik het zelf nu al

helemaal helder heb. Maar dat is wat ik meteen dacht toen ik de cijfers over herverdeling van

de groei zag. Vergeet niet dat de projectenpot ook groeit, ook met werk dat getoond zal willen

worden.

Clais: Projectmiddelen waar Club 300 niet langer voor kan indienen. Dat is belangrijk voor

individuele makers en kunstenaars die iets meer vrijheid krijgen en misschien voor de eerste

keer een stap kunnen zetten richting een gezelschap of producent. Maar het feit dat die

combinatie niet meer kan heeft serieuze implicaties, toch tenminste voor mijn ensemble.

Daar zijn we nu voor de komende vijf jaar tegenaan gebotst.

Delphine: kun je spreken over machtsverhoudingen die veranderen? En welke potentie ligt

daarin?

Steven: het is zoeken maar ik kan me voorstellen, waar je normaal in een presenterend huis

een duidelijk profiel hebt, waarbij wat erin past er terecht kan en omgekeerd, dat je zegt “die

werking is er nog maar we gaan die infrastructuur op een andere manier delen, en in goed

overleg en met bepaalde afspraken een bepaalde periode ter beschikking stellen voor iets

anders, andere curatoren, Club 300-organisaties die zich verenigen en daar iets innemen”,

en op die manier kun je naar een ander soort verdeling van wat er kan in de huizen kan

staan. En zo de macht wat herverdelen rond hoe dingen worden geprofileerd, hoe ze worden

gezet, wat er wordt getoond.

Delphine: gaat het dan in de eerste plaats over delen met andere kunstenspelers, niet puur

met commerciële actoren?

Steven: ja dat is de oefening, het alternatief is op het eerste gezicht heel aantrekkelijk,

namelijk commerciële verhuur en met die winsten iets doen, maar dan verlies je heel veel

capaciteit. Misschien zijn er andere wegen.

Christa: ik denk ook aan wat er gisteren op de State of the Youth is gezegd. Ik denk dat dat

ook een implicatie heeft voor inclusie: we willen naar een meer inclusieve sector en dan is het

inderdaad belangrijk om de kleine dingen die misschien minder voor de hand liggen, die

misschien wat tijd nodig hebben om te groeien en bekend te worden, daarop te blijven

https://www.theaterfestival.be/state-of-the-youth-mira-bryssinck/


inzetten. Als je meer moet gaan kijken naar zaalbezetting e.d. zie ik een risico. Maar in het

voorstel van Steven denk ik dat dat misschien net wel iets is wat zou kunnen ondersteunend

werken. Hoe dat financieel moet is een andere vraag.

Steven: er zal enerzijds veel gemaakt worden dat getoond wil worden, en dat in combinatie

met de niet zo grote groei + de enorme druk van energie en inflatie. We zullen hier wel

moéten over nadenken.

Haider: we hebben nu al die cijfers gezien, dat zijn allemaal organisaties die

geprofessionaliseerd zijn, een dossier kunnen schrijven, enz. Maar er is nog een enorme

groep mensen, kunstenaars die allemaal die niet in Club 300 zitten, die niet die middelen

hebben maar die ook wel aan onze deuren staan. Ik heb het gevoel dat we moeten blijven

inzetten op hen die niet die middelen hebben en hopelijk genoeg ondersteuning kunnen

vinden voor een projectsubsidie, dat verzacht de zaken wel. Dat is een heel grote groep, de

geldlozen zeg maar, op zoek -naar middelen om te kunnen groeien en spelen.

Sara: misschien heb ik een idee. De groep waarover Haider het heeft is de groep die als

eerste aanklopt bij Club 300, de zwaksten zoeken de iets minder zwakken zeg maar. Dan

hebben we ook grotere structuren, die komen in economische precariteit omwille van

stijgende prijzen. Ik vraag me af, zouden we niet een werkgroep oprichten waarin sommige

organisaties uit Club 300 bij STUK en andere infrastructuurrijke huizen samen bekijken wat

we kunnen doen? In Club 300 zitten, ik heb de cijfers niet uitgewerkt maar heel ruw

geschetst, ⅓ van de organisaties die middelen hebben gekregen waarmee ze niet kunnen

doen wat ze wilden. Maar ze moeten er wel iéts mee doen. Misschien interessant te kijken of

die ingewisseld kunnen worden voor een stuk infrastructuur, grotere visibiliteit, als

matchmaker tussen de groep waarover Haider het had, die geen middelen heeft, en ons

middenveld?

Delphine: Moeten zij dan de eigen plannen loslaten, hetgeen waarvoor zij hun plannen

hadden geschreven?

Sara: ik vertrek vanuit de veronderstelling dat die plannen onmogelijk zijn omwille van de

toegekende middelen die ontoereikend zijn. Dan is de vraag, wat gaan we doen met die

geactualiseerde plannen, wat worden die? Ze zijn nog niet ingediend. Ik ben nog net op tijd

met mijn voorstel. Of net te laat (lacht). Gaan we springen om toch maar aan te tonen dat we

al onze plannen kunnen doen met minder middelen? Is dat wat we willen communiceren? Of

zeggen we, nee daarmee kunnen we dat niet waarmaken, maar met collega’s in grotere

huizen kunnen we misschien bruggen bouwen, wie weet hebben we daarvoor wél genoeg

bouwmateriaal (middelen), en daarmee iets doen. Lijkt me duurzamer.

Delphine: in Club 300 is er ook een serieuze subgroep die de middelen heeft gekregen die

aangevraagd waren. Dat is een dubbel verhaal, ook een verhaal van versterking. Dat idee van

die machtsverschuiving, zit daar ook een versterking bij relatief gezien kleinere spelers, en

wat kan die teweegbrengen?

Sara: “Macht” in Club 300… 300.000 euro, in principe is dat 5 VTE met gemiddelde

anciënniteit, over welke macht en welke invloed kun je het dan hebben? Dat blijft eerder

machteloos.



Steven: Het is niet de vraag of zij meer macht hebben maar wel hoe je een landschap zo

kunt herverdelen dat er andere beslissingen worden genomen. Niet zozeer een verschuiving

van macht maar op een andere manier aan profilering werken. Als je profiel niet langer

helemaal helder is, dat er een aantal dingen niet meer passen, maar er staan meerdere

profielen naast elkaar, dat biedt mogelijkheden.

Ik heb wel nog een grote bekommernis, het is al aangeraakt, namelijk dat we op dit moment

nog amper weten wat er verder nog op ons afkomt. De snelheid waarmee de cijfers worden

uitgehold, we beseffen amper wat dat voor gevolgen zal hebben. En dat we dat als sector

zullen moeten bewaken, dat we met de overheden in gesprek gaan over wat dat betekent, die

inflatie, energie enz. Het is geen vaststaand gegeven van “1 jan ‘23 starten we met dit bedrag

en dat is het”. De realiteit is dat dat niet zal werken, en daar moeten we als sector voor

vechten om daar nog iets aan te doen.

Delphine: We kijken naar instroom en er is er veel, er zal veel gemaakt worden. Maar

instroom in de structurele middelen gaat doorgaans over artiesten die eerder ook al werk

maakten, nu mogelijk in meer geconsolideerde degelijke omstandigheden. Die gaan niet per

se meer, misschien zelfs minder produceren. Misschien dat die instroom net een vorm van

betere omstandigheden om te werken => meer rust kan betekenen? Net een beetje minder

telkens weer naar het volgende projectje springen? Dat vraagt een ander soort kijk en aanpak

binnen die structuren, maar het is wel een potentie om minder in overdrive te gaan.

Christa: Bedoel je voor individuele artiesten die zijn ingestroomd?

Delphine: Nu zijn er meer organisaties ingestroomd, dat gaat doorgaans over artiesten die

nu vanuit een eigen structuur werk kunnen maken, die dat eerder ook deden via projecten

en/of zonder geld.

Steven: Ik zie wat je bedoelt, vroeger zag en hoorde ik kunstenaars vaak vertellen dat het

interessanter was relatief snel met een nieuw project te starten, daar opnieuw financiering

voor te krijgen, om op zijn minst een stukje betaald te kunnen werken. Kun je dat inbedden

in een structuur, zelfs een relatief kleine, dan kan ik me voorstellen dat je daar potentieel wat

meer rust in kunt vinden en dat er niet alweer een jaar of nog korter daarna iets nieuws moet

staan maar dat je kunt werken op: degelijk zetten, spreiden, meer speeldata. Dat is een ander

soort bobijntje dat afdraait, kan ik me voorstellen.

Claïs: de drempel voor structurele middelen is erg hoog, dus alle aanvragers die nu in deze

ronde zaten, die hadden al goed nagedacht over de pay-off van structureel indienen. Een

soort rust waarbij je niet elk jaar of elk project opnieuw een dossier moet indienen. Maar

daar staan heel veel voorwaarden tegenover, en elk zal die afweging voor zichzelf gemaakt

hebben. Ik kan me inbeelden dat organisaties die niet het bedrag krijgen waarop ze hadden

gehoopt, en dat was wellicht een minimale berekening geweest, dat zij zeggen laat het dan

maar dan. Liever de planlast van projectsubsidies te moeten aanvragen om dan hoger te

kunnen geraken en meer ambities in de organisatie te kunnen houden, dan met deze magere

troost een duurzame werking op te gaan bouwen. Want dan hang je er ineens ook voor vijf

jaar aan vast en kun je geen kant meer uit.



Haider: ik weet niet zo zeker of je in dat geval minder gaat produceren. Het is waar, er is

altijd een grote stress bij zo’n ronde. Je wil een dossier schrijven en daarin aantonen dat er

genoeg partners zijn, mensen die in je geloven. Maar dat is niet voor één project. Soms heb je

je droom neergeschreven en je hangt eraan vast, je moet dat realiseren. Ik spreek ook uit

ervaring, toen ik in 2017 een dossier indiende als maker, je moet wel dingen aantonen…

soms nekt de stress rond dat dossier je. Uiteindelijk moet je natuurlijk sterk in je schoenen

staan en zeggen “ik maak één voorstelling minder” maar dat waren nog altijd vier

voorstellingen in vijf jaar tijd. Dus ik ben dat niet zo zeker. Ik denk dat verschilt van individu

tot individu. Er zijn makers die minder tijd nodig hebben om binnen hun vorm iets te

realiseren. Ik heb net het omgekeerde gevoel: omwille van de drive bij een jonge kunstenaar

met een structurele aanvraag, dat die meer gaat produceren en meer zal willen tonen dan

iemand die met grotere intervallen moet werken met projectsubsidies.

Steven: ik kan me voorstellen dat dat klopt, maar denk dat iedereen nu goed moet

nadenken wat die op 15 okt indient. Als er een décalage is tussen je plannen en wat je hebt

gekregen, dan is het belangrijk dat je dat op realistische maat herzet om verkeerde

verwachtingen te vermijden. Je kunt zeker gelijk hebben, maar dit is een belangrijk

momentum: met z’n allen beseffen dat die organisaties nu niet meteen in overdrive moeten

gaan, dat we erover moeten nadenken. De meesten onder ons leiden organisaties en moeten

daar nu al over nadenken, niet wanneer je al bezig bent en je de lat dan daar al gelegd.

Sara: ik betwijfel dat structurele middelen voor kleinere organisaties effectief rust brengen.

Zeker als we spreken over collectieven van makers, en dan specifiek maken eerder dan

produceren. Waar dat maken in principe centraal zou moeten staan met heel beperkte

middelen, ga je meteen denken: aha dat zijn nu onze structurele middelen, er zijn ook andere

zaken waaraan we moeten voldoen dus we moeten iemand in dienst nemen: het moet

zakelijk in orde zijn, de vaste kosten voldoende ruim begroten,... en dan: “onszelf kunnen we

dan niet meer vergoeden, so be it, dan vragen we een project aan [via de maker]…” In

principe zit je weer met planlast en in overdrive, je gaat als individuele maker plots projecten

moeten aanvragen zodat je jezelf kunt uitbetalen, maar daarnaast heb je een organisatie te

leiden en te dragen. En je moet zorgen dat de middelen die de organisatie heeft gekregen op

een deftige manier besteed worden. En dat je dat goed kunt verantwoorden. Mensen betalen

en zo… Ik heb de indruk dat structurele middelen er makkelijk voor kunnen zorgen dat de

artiest alles zal doen behalve maken - althans betaald.

Claïs: om daar anekdotisch op in te gaan: ik denk ook niet dat die structurele middelen per

se rust brengen. Vanuit de twee heel kleine organisaties waarvoor ik werk: bij Gonzo krijgen

we 60.000 en bij B.O.X. komen we van een dikke 90.000 en springen nu naar een kleine

120.000. Bij Gonzo is er 7000 euro bij gekomen. We betalen onze schrijvers nu al niet goed

uit. Ik werk er één dag in de week en mijn hoofdredacteur ook. Om de twee maand moeten

we een magazine uitbrengen, dus waaraan spendeer ik die 7000? Het feit dat die subsidies er

zijn heeft me geen rust gebracht. Ik wil heel graag mijn schrijvers goed uitbetalen.

Anderzijds: absurd genoeg denk ik nu, “misschien moet ik nu toch iemand op communicatie

zetten voor paar uur in de week want zo kan ik misschien meer abonnementen verkopen en

eigen inkomsten halen, waardoor ik daarna pas al die andere dingen kan

aanpakken/remediëren.” Het is hallucinant moeilijk geworden prioriteiten te bepalen want

zelfs met een lichte stijging, waar gaat die naartoe? Praktisch gesproken > naar



grondstofprijzen. Ook het papier wordt duurder. Het is dus al weg eigenlijk. Rust brengt dat

niet meteen.

Delphine: ik sprak met een aantal mensen van kunstencentra, grotere huizen. Zij zeggen

dat in diezelfde beweging het coproduceren er mogelijk uitgaat. We zitten met een

podiumkunstenveld in Vlaanderen dat sterk gebouwd is op coproducenten. Je verzamelt

verschillende coproducenten rond je project en daarmee ga je op zoek naar subsidies. Dat is

de standaard. Wat gebeurt er als die verder uitgehold worden of als dat op de wip gaat? Welk

model komt er dan en hoe laten we het werken?

Steven: om even terug te koppelen naar wat ik als positief punt zag: we stonden als STUK

klaar om ons heel genereus op te stellen naar een veld dat gedecimeerd zou zijn. Het is

anders uitgedraaid. En ja, dat staat nu wel onder druk. Al hebben we het nog niet

doorgesproken dus ik mag niet voor mijn beurt praten. We gaan heel erg ons best moeten

doen, we moeten sowieso krimpen. Je wil zoveel mogelijk doen maar dan moet je kijken, wat

wil je nu met die coproductiebedragen die we gingen verhogen? Dat is het eerste wat onder

druk staat, want blijf je die geven dan wordt het nog moeilijker onze infrastructuur in te

zetten en die andere resources volop te gebruiken. Er is nog niets beslist maar het staat wel

onder druk en niet alleen bij ons denk ik.

Delphine: denk ook terug aan de evolutie die Kunstenpunt jaren geleden al schetste: de

inflatie van de coproducties, bedragen werden sowieso al kleiner en er zijn per project steeds

meer producenten nodig om ze mogelijk te maken. Daar komt nu nog een turbo bovenop.

Hoe verder, is dan de vraag.

Haider: ik wil mijn collega’s niet tegenspreken, maar ik merk wel dat hoe groter de

organisatie, hoe minder coproductiebedragen op tafel komen. Hoe kleiner de organisatie,

daar merk ik dat als je een voorstelling wil maken en je bent op zoek naar extra middelen, je

in het middelgrote veld veel meer geloof vindt. Je inhoudelijk verhaal wordt gefinancierd en

het gebeurt samen, het is cocreatie en er ligt ook veel meer geld op tafel. Ik vind het soms

echt heel weinig wat de grote organisaties investeren, soms is het dat schandalig. Als ik zo

cru mag zijn.

Claïs: of in natura: je mag komen repeteren maar wel onbetaald.

Delphine: Dat heeft implicaties voor bijvoorbeeld de projectaanvragen en de verwachtingen

naar nieuwe projecten en coproducenten toe, in die grotere pot. Kunnen we daar collectief

als sector andere verwachtingen projecten, en die ook in de beoordelingscommissies

projecteren: anders omgaan met dossiers en dingen mogelijk maken ook al zijn er amper

coproducenten? En zo de balans anders zetten?

Sara: Dat klinkt fantastisch. Sinds we onze structurele middelen kennen denk ik vaak na

over die projectenpot. Als organisatie kunnen we die niet meer gebruiken, dat betekent voor

elk van onze kunstenaars dat die dat misschien zullen moet doen. Maar zouden onze

beoordelingscommissies goed weten dat het vandaag totaal anders zit met coproducties en

coproducenten? Zouden ze goed weten dat wij in onze werkingsmiddelen geen

productiebudgetten hebben gekregen? Hoe gaan we dat extra motiveren en zorgen dat het

duidelijk is? Zelfs die kleine coproductiebedragen waarover Haider het had, ik zie en voel nu



al, ik krijg telefoontjes dat ze wegvallen doordat het voor iedereen moeilijker wordt. Het

wordt eenvoudigweg duurder allemaal. Ik maak me serieus zorgen over hoe de eerste

projectronde zal verlopen.

Steven: ik ken het verhaal van die lage coproducties en ik snap dat dat problematisch

overkomt. Maar bekijk je dat vanuit een organisatie als STUK: wij voorzien grosso modo een

derde voor personeel, een derde voor overhead, een derde artistiek budget. Je voelt heel goed

dat dat in de huidige context onhoudbaar wordt. Zowel personeel als overhead explodeert

door de inflatie, indexering, lonen, prijzen enz, dus het artistiek budget komt onder druk.

Daar kun je niet omheen, je kunt het moeilijk op hetzelfde peil houden laat staan laten

groeien. En daarbinnen kun je eventueel zeggen “we laten alles wat zakken”, maar dan nog

moet je keuzes maken, waaraan geef je de middelen? Dat is waarom coproducties vaak onder

druk komen want die artistieke budgetten wil je gebruiken om dingen te kunnen tonen, die

functie is ook heel belangrijk en die kan enkel ingevuld worden door wie een infrastructuur

heeft. Bijna alle werk heeft dat nodig.

Die spanning is heel aanwezig, en niet toevallig zie je dat het bij de kleinere organisaties nog

iets makkelijker is om coproductie te krijgen, terwijl dat bij de grotere al een tijdje - en nu

zeker - enorm onder druk staat. Daar komt die spanning vandaan. Wie een infrastructuur en

een groter team heeft, neem bvb. 40-50 mensen op de payroll, zal dat wel begrijpen.

Nochtans streven we ernaar het artistiek budget te vrijwaren, bij ons is dat key. Maar die

druk nu is zo immens dat dat bijna onhoudbaar wordt.

Delphine: Kunstenpunt kan die bewegingen die eraan komen misschien in kaart brengen

zodat die verwachtingen op verschillende niveaus kunnen worden bijgesteld: bij mensen in

de sector onderling, en bij de overheid die middelen geeft

Steven: ja, en daarom moeten we vechten om aan een paar aspecten hierrond iets te doen

als sector.

Delphine: nu over naar welzijn als thema. We spreken al verschillende jaren over welzijn op

het werk, de werkdruk, de herstelnood die mensen ervaren. Ik herinner me een vorig

onderzoek van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten. Dat was nog voor corona. Toen

kwamen de coronajaren die zwaar waren voor individuen en teams, daarna de periode dat

“het weer mocht”, toen zaten we met die enorme werkdruk op al een redelijk uitgewoond

team voor de opstart, en de veelheid aan projecten die zich aandiende. Dat, in een periode

dat die subsidiedossiers geschreven moesten worden en de verwachting dat het een heel

zware ronde zou zijn. De ronde zelf was op vele manieren zenuwslopend voor veel mensen.

Hier in de zaal zitten heel wat mensen die misschien wel een beetje vakantie hebben

genomen maar die in de zomer hebben moeten dealen met alles wat we tot nu toe verteld

hebben. Plannen die opnieuw moeten herpland worden.

Burn-out heeft voor een groot stuk met onzekerheid te maken, met niet de energie

terugkrijgen die je erin steekt, met onduidelijke perspectieven, en een heel systeem van

energie en beloning dat niet langer goed in elkaar zit. Christa, hoe kijk je vanuit jouw

expertise en het recente onderzoek naar die vraag rond welzijn? Hoe lang gaan we nog

weerbaar en veerkrachtig zijn? Altijd opnieuw beginnen en doen alsof we er we nog eens een

rondeke bij kunnen nemen?



Christa: Moeilijk te voorspellen. Het is inderdaad een soort her-meting van een onderzoek

uit 2016, waar we enerzijds gaan kijken: hoe voelen mensen zich. We doen dat a.h.v. een

aantal indicatoren. Herstelnood en de mate van uitputting is er daar één van, dat is de

“negatieve” indicator, maar er wordt ook naar twee positieve indicatoren gekeken:

engagement en plezier in het werk.

In een tweede fase wordt er gekeken hoe dat komt, welke oorzaken of aanleidingen er zijn en

wat we kunnen doen om de goede dingen goed te houden, en voor de dingen die niet zo goed

lopen, aan welke knoppen we moeten we draaien.

In 2016 was die herstelnood al groot: 47% zei toen dat ze regelmatig herstelnood ervaarden.

Dan gaan we binnen die groep kijken naar de kritieke groep, die was toen 26%. Nu zien we

daar een stijging naar 51%. Dus meer dan de helft van de mensen die aan het werk zijn

zeggen dat ze geregeld uitgeput zijn, met een rode zone van 31%. Dat is veel! En een stuk

ongunstiger dan in de Belgische arbeidsmarkt in het algemeen.

De positieve indicatoren zitten en blijven hoog. Dat is enerzijds goed, want die vormen voor

een stuk een buffer. Anderzijds is dat een gevaarlijke cocktail: mensen zijn moe maar wel

heel betrokken, ze doen hun werk graag. Dat is toch iets om in het oog te houden.

Ik wil erbij zeggen: de scope van dit onderzoek en de betrokkenen zijn mensen die nu of op

dat moment (we hebben het onderzoek eind dit voorjaar gedaan), aan het werk zijn. Dat is de

scope. Niet meegenomen of bereikt zijn zij die al uitgestroomd zijn, langdurig afwezig zijn

bvb. door burn-out, ook wat Mira Bryssinck gisteren benoemde als burn-in: mensen die

gefrustreerd en vermoeid zijn omdat ze in de sector willen geraken en daar om tal van

redenen niet in slagen, dat hebben we allemaal niet meegenomen.

Dus ik zie wel wat elementen om over na te denken. We moeten vooral ook zorgen dat wie nu

aan het werk is goed omkaderd is en aan het werk kan blijven. We mogen niet nog meer

mensen verliezen en moeten ook open staan voor mensen die willen instromen, en waar we

misschien toch wat out of the box moeten kijken omdat die soms andere noden, behoeften,

vragen hebben, andere dingen aanbrengen.

Dat is het stukje over hoe mensen zich voelen. Eén van de voornaamste factoren is het

werkritme, de vraag hoeveel we blijven doen.

Achterliggend is het belangrijk te kijken hoe het werk georganiseerd is. Je kunt ook het

gevoel hebben dat je veel werk hebt omdat een aantal dingen niet goed lopen, omdat rollen

en verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn. Hoe draait je organisatie? Dat zijn allemaal

belangrijke dingen om mee in het oog te houden. Nog eentje dat eruit springt, dat we

vaardigheidsbenutting noemen: zorgen dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. De

appreciatie voor de verloning is niet zo geweldig en dat zal niemand verbazen, maar een stuk

compensatie kan liggen in ervoor te zorgen dat mensen goed zijn in hun job en de nodige

middelen hebben, de competenties om die op een goede manier te doen.

Dat zijn de belangrijkste dingen op een rijtje. Op 20 september krijg je meer details bij de

voorstelling van het onderzoek.

Toch nog een puntje, omdat we het vaak over die Cub 300 hebben: hoe kleiner de

organisatie, hoe positiever de indicatoren. Minder mensen zitten in het algemeen in het rood.

Dat zijn natuurlijk algemene trends, je moet natuurlijk ook per organisatie kijken. Maar hoe

kleiner de organisatie in het algemeen, hoe hoger de positieve en hoe lager de negatieve

scores.

Delphine: Wat zijn de sleutels om de werkomgeving zo gezond mogelijk te houden, of om

die gezonder te maken? De veelheid van werk aanpakken?

https://www.theaterfestival.be/state-of-the-youth-mira-bryssinck/


Christa: Er is het werktempo, en daar moet je dan kijken of het echt te maken heeft met een

teveel aan werk (dat is zeker een factor), maar een ander aspect kan zijn dat het aanvoelt als

teveel werk, als een verlies aan energie omdat de organisatie niet goed draait of omdat een

aantal dingen niet goed loopt. Die arbeidsorganisatie is een factor op zich maar speelt ook

onrechtstreeks in op dat werktempo.

Delphine: Waar zie jij dan de meeste potentie voor verbetering? De kansen? Wat kunnen

leidinggevenden best eerst aanpakken?

Christa: het is moeilijk hier iets algemeens over te zeggen maar na wat ik hier hoor: je

werktempo lager leggen begint met een aantal dingen niet meer te doen, die beslissing te

maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat is zelfs heel moeilijk en ik weet dat. Maar

dat is toch iets om mee te nemen. Zeker voor organisaties die minder middelen hebben

gekregen dan verwacht is dat een aandachtspunt. Voor de rest: kijk hoe je organisatie

gestructureerd is en hoe ze draait. Valt er daarop te winnen? Dat zal denk ik wel één van de

redenen zijn waarom grotere organisaties, met iets meer structuur, minder goed scoren op

autonomie. Dat is ook weer vrij voor de hand liggend, vaak heb je daar iets strakkere

structuren. Valt er daarop te winnen, en hoe doe je dat? Die organisatieontwikkeling is iets

wat we samen met oKo verder willen vastpakken. Maar om te zeggen dat er pasklare

antwoorden zijn, die zijn er niet.

Delphine: Het minder doen… we zijn inderdaad een sector die altijd maar meer heeft

gedaan met minder middelen. Kunnen we minder doen, en zoniet: wat houdt ons dan tegen?

Christa: Dat plezier en dat engagement voor een stuk. Mensen werken graag, willen veel

werken, zijn betrokken, maar dan is het moeilijker om je eigen grenzen te bewaken.

Haider: Dat verschilt bij elke organisatie. Voor Antigone zou “minder doen” betekenen

“minder kunstenaars, minder projecten”. Maar dat wil je ook weer niet, die kunstenaars zijn

superbelangrijk in het hele verhaal. Dat is een moeilijke oefening. Het is de

verantwoordelijkheid van de organisatie dat wat ze doet iets betekent voor mensen, vooral

voor kunstenaars, je wil daar blijvend op inzetten.

Delphine: Het is dus wat je zelf wil doen maar ook die verantwoordelijkheid die je voelt.

Haider: En dan ga je in première en dan moet je publiek hebben en dan moet er een goede

communicatiemachine zitten, zoveel dingen die aan elkaar hangen en je moet op alles scoren

om dat ding draaiende te houden. Dat brengt heel veel werk met zich mee.

Steven: Het feit dat we een ecosysteem zijn weegt hier ook op. Vanuit STUK heb ik er heel

veel moeite mee om onze infrastructuur niet optimaal te gebruiken. Het zou tussen 80 en

100% bezettingsgraad moeten zijn, maar dat is werk en als dat niet geleverd kan worden...

Maar het alternatief is dat je de resources die je wil openplooien naar de sector niet optimaal

benut, en dat is een zware beslissing die je wil vermijden. Zo hangt alles aan elkaar vast.



Claïs: We zijn een beetje afgeweken, ik wou nog even terugkomen op die kunstenaars. Ik

had een vraag voor Christa. De respondenten in jullie onderzoek, zijn dat vooral werknemers

op de payroll of zijn er ook mensen bevraagd die projectmatig werken?

Christa: Vorige keer bevroegen we vaste medewerkers en dan een groep die we flexwerkers

noemen, maar die kan je niet aan een organisatie toewijzen. Ze werken immers vaak voor

meerdere organisaties, dus als je een organisatierapport vraagt krijg je enkel de resultaten

van je vaste werknemers. We kunnen wel beide groepen vergelijken. Op 20 sept ga ik daar

meer over vertellen, er zijn wel degelijk wat verschillen.

Deze keer hebben we de groepen een klein beetje anders ingedeeld: enerzijds de vaste ploeg

en daarbinnen konden organisaties zelf bepalen of ze een aantal flexwerkers die regelmatig

voor hen werkten daarin meenamen.

We hebben ook wel wat flexwerkers bereikt, maar minder. En daar zie je dat er een aantal

andere, of een aantal extra bezorgdheden zijn. Het onderzoek maakt ook een onderscheid

tussen wat motivatie- en stressbronnen zijn. Ze scoren over het algemeen beter op

motivatiebronnen maar minder goed op stressbronnen. Ook in 2016 hebben we een apart

onderzoek gedaan bij flexwerkers, dat was ongeveer afgerond toen corona uitbrak dus we

zijn er nooit mee naar buiten gekomen.

Het is sowieso moeilijk om die cijfers als volledig te beschouwen. We hebben cijfers van

afwezigheden omwille van ziekte, maar dat zijn ook weer de mensen die aan een organisatie

verbonden zijn. De mensen die daar niet aan verbonden zijn, daar hebben we geen zicht op.

We hebben ook geen cijfers over burn-out. Als je even rond hoort in je omgeving en je bekijkt

de autoreply’s in je mailbox, dan denk je soms wel “oei, daar is wel nog meer aan de hand

dan wat hier uit het onderzoek blijkt”.

Claïs: ik stelde de vraag specifiek omdat vaste contracten voor kunstenaars geen schering en

inslag zijn. Mijn initiële idee was, OK dus opgepast met geactualiseerde beleidsplannen, dus

dacht ik “OK, we gaan collectief een signaal geven aan de politiek, allemaal minder doen, niet

om op ons “lui gat” te gaan zitten want dat hebben we dus duidelijk niet, maar wel een

collectief signaal. Echter, met het gesprek van de afgelopen tien minuten zitten we daar wel

met een collateral damage die op de schouders van de kunstenaar terecht komt. Minder

doen, allemaal goed en wel voor wie maandelijks uitbetaald wordt. Voor die kunstenaar die

korter wordt aangenomen is dat wel problematisch. Ik zit ermee gewrongen. Ik wil graag een

collectief signaal maar wat dat moet zijn weet ik niet goed.

Delphine: Dat is de catch 22 waarmee je al zolang medewerkers van organisaties ziet: zo’n

groot verantwoordelijkheidsgevoel dat ze toch maar opnieuw over de rooie gaan om het toch

maar mogelijk te maken voor zoveel mogelijk kunstenaars. Hoe geraak je daaruit?

Christa: Ik wou nog even inhaken op wat Steven zei in het begin. Je hebt het aspect

arbeidsorganisatie, en dat kun je bekijken binnen je organisatie. Ik vraag me ook af in

hoeverre er misschien te winnen valt op samenwerkingen, op het delen van resources, opdat

er op die manier misschien nog ergens winst te boeken valt?

Haider: Daar ligt zeker nog potentie, om het samen sterker te maken. Als ik uit eigen huis

spreek: een project waar ik heel erg achter sta gaat over speelmogelijkheden voor

kunstenaars: En Avant is ontstaan tussen een aantal middelgrote organisaties, die afspreken

dat iedere jonge kunstenaar die bij één van de huizen iets maakt, dat die dat werk in die 6 à 7



plekken kan spelen. Ik hoop op meer van dat soort ideeën, waarbij je als individuele

organisatie misschien niet de middelen en menskracht hebt om dat te gaan doen maar dat je

het werk wat verdeelt, en samen radicaal prioritiseert: hier gaan we sowieso voor gaan, en

daar moeten we dan maar tijd voor maken. Dat is niet enkel belangrijk voor die ene

kunstenaar maar kan typerend zijn voor een breder verhaal van die grotere sector. In dat

soort samenwerkingen geloof ik. Maar we hebben net dat dossier gehad, en wat een heftig

proces was dat. En nu nog eens die indexering en die gasprijzen en die infrastructuur

en-en-en. Soms moet je door serieus veel modders lopen om gezond na te kunnen denken

over dat soort constructies.

Maar dat is nu ook eenmaal de functie waar ik in zit, en waarvoor ik dan ook maar moet

vechten. Maar soms is het een zware oefening.

Sara: zodra je mij spreekt over samenwerking ben ik overtuigd. Misschien zitten we niet

genoeg samen om uit te pluizen hoe dat precies kan. Eén van de dingen waar ik al jaren over

nadenk, aangezien we klein zijn, een organisatie zonder infrastructuur met heel vaak nood

aan bvb. repetitieruimte, al dan niet met technische ondersteuning… is dat het soms

misschien interessant is dat de grotere huizen met infrastructuur openbaar op een website

een kalender beheren waar we kunnen zien wanneer ze een ruimte leeg staan hebben. Daar

kun je dan meteen op inspelen, je verliest geen tijd of werkuren. Je zoekt wie effectief ergens

nog een lege repetitieruimte heeft. Een centraal online platform, iets waar dat zichtbaar staat

en beheerd kan worden, misschien ook door kleintjes. Zoiets zou voor ons zoveel betekenen.

Nu spreek ik vanuit Robin en wellicht vele soortgelijke organisaties. Al die lege ruimte en al

die nood aan ruimte, daar denk ik vaak over na. Je kunt het vergelijken met hongersnood. Al

dat eten wordt weggegooid en er is al die honger. Dan is dit toch een kleiner probleem

waarnaar je zou kunnen handelen.

Steven: Voor alle duidelijkheid: wij halen meer dan 80% zaalbezetting, dus zoveel leeg staat

er niet. Ik denk dat dat vergelijkbaar is met andere organisaties. Dat betekent een dag tussen

twee residenties. Dus wat dat betreft valt dat mee (of tegen, afhankelijk hoe je het bekijkt).

Wat Haider zegt snap ik ook, er is veel wat je tegelijkertijd moet doen. 15 okt is belangrijk

voor een realistisch plan om je eigen organisatie wat te beschermen en een goed kader te

scheppen, maar die zoektocht naar andere dynamieken loopt gewoon verder, en die heeft

geen deadline. Die komt tot stand in de nieuwe werkelijkheid wanneer alles zich wat gezet zal

hebben. Het is niet dat het nu meteen moet. Dat is iets wat je als een proces kunt

verderzetten.

Delphine: We zijn begonnen van de cijfers die an sich veel positieve zaken in zich droegen,

maar tegelijkertijd merken en weten we dat het de komende jaren toch geen business as

usual wordt, als het dat ooit al was. Nog meer onzekere factoren en onduidelijkheden, en

toch zullen we samen de weg moeten zoeken. Ik hoor wel zaken als samenwerken, samen een

signaal geven, de koppen bij elkaar steken om na te denken wat er moet en kan gebeuren. En

dat dat niet morgen moet maar permanent, samen, als traject. Wat we eigenlijk altijd al

deden: elkaar ontmoeten, samen spreken, nog meer echt de koppen bij elkaar. Geen dingen

in de coulissen maar samen dat plan maken en samen een groot signaal geven, wanneer

nodig, aan de andere krachten rondom.

Iedereen bedankt, er is geen Q&A want de hele dag ligt nog open, er is een lange lunchpauze

en er zijn nog werktafels, spreek elkaar gerust aan.


