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Decreet bovenlokale cultuurwerking

Doelstelling (art. 5 § 1)
kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde 
bovenlokale cultuurwerking bouwen, stimuleren en 
optimaliseren
cultuurparticipatie bevorderen en versterken. 

Daarbij ligt focus op de ontwikkeling en verspreiding van 
praktijken van culturele organisaties die een antwoord 
kunnen bieden in de bovenlokale context.



Principes

1. Culturele sectoren en disciplines met bovenlokale 
meerwaarde ondersteunen en stimuleren tot 
transversaliteit

welke sectoren?

- kunsten
- cultureel erfgoed
- circuskunsten
- amateurkunsten en 
- sociaal-cultureel werk 
(=lokaal cultuurbeleid, volwassenenwerk en jeugdwerk, 
met uitzondering van wat valt onder decreet bovenlokaal
jeugdwerk: geprofessionaliseerde jeugdhuizen en jeugdwerk voor 

bijzondere doelgroepen)



Principes decreet

2. stimuleren van samenwerkingen in een cultureel 
ecosysteem met andere beleidsdomeinen

• onderwijs
• welzijn
• toerisme
• economie
• sport
• ruimtelijke ordening
• onroerend erfgoed
• …



Principes decreet

3. Erkennen en versterken van het verbindend karakter 
van het bovenlokale veld tussen het lokale cultuurbeleid 
en het Vlaamse niveau

• verbinding tussen culturele sectoren en disciplines
• mogelijkheden bieden om bruggen te slaan naar andere 

beleidsdomeinen

4. Aandacht voor regionale verschillen en lokaal
maatwerk

5. Aandacht voor innovatie en vernieuwende
voorbeeldwerkingen



Decreet Bovenlokale Cultuurwerking

3 subsidielijnen intussen volop in uitrol

Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Werkingssubsidies
• voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
• voor een steunpunt



Werkingssubsidies



Decreet Bovenlokale Cultuurwerking

• Werkingssubsidies voor een steunpunt

- organisatie OP/TIL operationeel vanaf 2019
www.cultuuroptil.be

- indiening subsidieaanvraag decreet op 1/11/2019 
- procedure loopt

http://www.cultuuroptil.be/


Decreet Bovenlokale Cultuurwerking

• Werkingssubsidies voor intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden

- vervullen van regisseursrol als verbinder, facilitator en      
verduurzamer van het bovenlokale culturele veld.
- kent de regionale noden en troeven
- heeft het kennis van het lokaal cultuurbeleid en weet je naar de 
juiste partners door te verwijzen.
- heeft binnen een bepaalde regio een helikopterzicht op de 
aanwezige culturele en niet-culturele actoren en of ze een 
meerwaarde hebben voor jouw werking/project.

Een ideaal aanspreekpunt als je ondersteuning of extra informatie 
wil inwinnen voor jouwwerking of je bovenlokaal project

.



Werkingssubsidies intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden

Resultaat eerste indienronde 2020-2025

- 19 aanvragen ingediend op 1/10/2019- alle aanvragen gehonoreerd
- 147 betrokken gemeenten
- Kleinste IGS met 4 gemeenten - grootste 13 gemeenten

- Totaal werkingsgebied: 2.868.290 inwoners
- Gemiddeld werkingsgebied per IGS: 150.963 inwoners



Werkingssubsidies IGS

Geografische spreiding



Werkingssubsidies IGS

Geografische spreiding

Provincie(s) Aantal aanvragen

Antwerpen 3

Limburg 1

Oost-Vlaanderen 4

Vlaams-Brabant 3

West-Vlaanderen 6

Antwerpen / Vlaams-Brabant / Limburg 1

Oost-Vlaanderen / Antwerpen 1

TOTAAL 19



Werkingssubsidies IGS

Sectoren / domeinen
Culturele sectoren / domeinen aantal Beleidsdomeinoverschrijdende sectoren aantal

Lokaal cultuurbeleid 19 Onroerend erfgoed 14

Cultuurcommunicatie 19 Jeugd 12

Cultureel erfgoed 19 Welzijn 9

Culturele centra / gemeenschapscentra 19 Toerisme 8

Openbare bibliotheken 17 Onderwijs 8

Sociaal-cultureel werk 5 Natuur en landschap 3

Amateurkunsten 4 Sport 2

Kunst 2 Archief 1

Klassieke muziek 1 Kansengroepen 1

Locatietheater 1 Geestelijke gezondheidszorg 1

Evenementen 1 Recreatie 1

Musea 1 Economie 1

Cultuureducatie 1 Wetenschap 1

Architectuur 1

Vredeseducatie 1



Werkingssubsidies IGS

Andere bovenlokale spelers in de regio, die iets kunnen 
betekenen voor jouw organisatie?
- IGS’en Cultuur
- Andere IGS’en (bv. jeugd, sport,…)
- Vormingplussen
- Erfgoedcellen of projectverenigingen erfgoed
- Samenwerkingen rond regionaal landschap
- Intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten
- Bibliotheeknetwerken en netwerken van cultuur- en 
gemeenschapscentra 
- Organisaties rond samenlevingsopbouw
- andere ...



Projectsubsidies voor 
bovenlokale 
cultuurprojecten



Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Wie kan aanvragen?

- Culturele en jeugdactoren en openbare besturen 
- Verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) 

gelieerd aan: 
kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, 
sociaal-cultureel volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid en 
jeugdwerk (excl. geprofessionaliseerde jeugdhuizen en 
jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen cf. decreet bovenlokaal 
jeugdwerk 22/12/2017) 

- Gevestigd in Nederlands taalgebied of in tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad



Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Formele voorwaarden

- tijdig ingediend: 15/5 of 15/11
15/5: project start vanaf 1/1 - max. looptijd 3 jaar
15/11: project start vanaf 1/7 – max. looptijd 3 jr

- qua vorm conform voorwaarden (webapplicatie KIOSK)
- in het Nederlands opgesteld



Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Inhoudelijke voorwaarden

- min. 2 functiecombinaties als kernopdracht van project
• experimenteren en innoveren

• creëren en produceren

• spreiden en presenteren

• leren en participeren

- bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie
- overstijgt de reguliere werking
- culturele finaliteit
- beleidsprioriteiten (niet-uitsluitend)

• Inspelen op socio-demografische uitdagingen

• Transversaal samenwerken over grenzen heen

• Verdiepend werken vanuit eigen sterktes

- voorbeeldwerking en/of innovatief karakter



Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Zakelijke voorwaarden

- in tijd en opzet of doelstelling afgebakend
- Realistische timing en planning
- looptijd tot max. 3 jaren (opeenvolgend)
- financieel sluitend, zo transparant en concreet mogelijk



Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Komt niet in aanmerking

- werking die valt onder werking Literatuur Vlaanderen
- werking die valt onder werking Vlaams Audiovisueel Fonds

Infrastructuurprojecten
- culturele infrastructuur van bovenlokaal belang (FoCi)
- aankoop, restauratie cultureel erfgoed
- academisch onderzoek
- al lopende projecten



Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Eerste ronde 2020
- 153 projecten ingediend
- 34 projecten gehonoreerd
- totaal subsidiebedrag: 2.954.768,71 euro

Tweede ronde 2020
- 137 projecten ingediend
- beoordelingsproces loopt
- beslissing minister tegen 15 april 2020



Enkele voorbeelden van  
bovenlokale 
cultuurprojecten



INSPIRATIE EN ILLUSTRATIE

Goedgekeurde projecten eerste ronde 

decreet bovenlokale cultuurwerking 

Sectormoment Cultuureducatie - 29.01.2020
Leonie Lanssens - consulent OP/TIL 



Gen - Z Wat

Jongeren tussen de 14 en 20 jaar  

een bovenlokaal platform 

aanbieden waar ze hun artistiek 

talent kunnen tonen en 

ontwikkelen. 

Bovenlokaal

→ Regionale nood

→ Lokale/disciplinegebonden initiatieven 

verbinden

→ Werving en bereik van jongeren (via 

partners)

→ Communicatiestrategie

→ Voorbeeld voor bovenlokale context 

→ Waar 

Transversaal

Samenwerking met 15 partners uit diverse 

domeinen / sectoren. 

→ Inburgering

→ Onderwijs

→ Kunsten

→ Jeugd

→ Amateurkunsten

Weetjes

→ Looptijd 3 jaar

→ Beleidsprioriteiten: 3/3

→ Verduurzaming

Waar

→ Antwerpen

→ districten van Antwerpen

→ randgemeenten van Antwerpen

→ Mechelen

Aanpak

→ Via workshops, feedbackmomenten en coaching van prof 

artiesten

→ Afsluiter van artistiek leertraject is een tweedaags festival met 

wedstrijdformule in verschillende categorieën met jurering 

→ Inhoudelijke uitwerking via een stuurgroep van experten en 

jongeren zelf

Functies

→ Experimenteren en innoveren

→ Leren en participeren



De Vlucht 
Wat

Realisatie van interactief 

muziektheaterstuk in vier gekleurde 

basisscholen met als centraal thema 

vluchten. 

Productie wordt getoond binnen de 

schoolgemeenschap of breder. 

Bovenlokaal

→ Waar

→ Bereik via scholengemeenschap

→ Voorbeeld voor bovenlokale veld

Transversaal

→ Onderwijs

→ Kunsten

→ Welzijn - samenwerking 

muziektherapeut

Weetjes

→ Looptijd: 13 maanden 

→ Beleidsprioriteiten: 3/3

→ Organisatie zonder reguliere 

werking

Waar

→ Oostende

→ Brugge

→ Presentatieplekken in West-Vlaanderen

Aanpak

2 trajecten in 2 Brugse scholen

2 trajecten in 2 Oostendse scholen

Traject = creatiesessie in de scholen gevolgd door voorstelling 

waarna in dialoog wordt gegaan over het theaterstuk en de 

thematiek De Vlucht

Functies

→ Experimenteren en innoveren

→ Creëren en produceren



HORDE
Wat

Tweeledige insteek: realisatie van een 

professionele dansproductie in Limburg 

met 10 jongeren tussen 14 en 21 jaar + 

artistiek project van een jonge choreografe 

Bovenlokaal

→ Waar: creatie en spreiding

→ Regionale nood 

→ Publieksbereik en - werving

Transversaal

→ Lokaal cultuurbeleid

→ Kunsten

→ Jeugdwelzijnswerk

Weetjes

→ Looptijd: 16 maanden 

→ Beleidsprioriteiten: 3/3

Waar

→ Provincie Limburg

→ Leuven

→ Antwerpen

Aanpak

→ Krachtenbundeling 7 Limburgse cc’s, FaBULEUS en 

Limburgs Steunpunt voor Straathoekwerk 

→ Brede werving waarna selectie van 10 jongeren die 

de productie zullen creëren en uitvoeren, met aandacht 

voor diversiteit 

Functies

→ Creëren en produceren

→ Experimenten en innoveren

→ Leren en participeren

→ Spreiden en presenteren



SerVies 
Wat

Realisatie van een Brugs servies met 

glazuur van fijn stof, samen met 

stadsbewoners en keramisten

Bovenlokaal

→ Waar 

→ Bovenlokale communicatie

→ Publiekswerving en -bereik 

→ Bovenlokaal voorbeeld 

Transversaal

→ Onderwijs: hoge scholen, ... 

→ Burgerwetenschapsproject 

→ Sociaal - cultureel werk 

→ Amateurkunsten 

→ Lokale economie  

Weetjes

→ Looptijd: 19 maanden

→ Beleidsprioriteiten 2/3

Waar

→ Brugge

→ Regio Brugge

→ Oostende

→ Leuven 

Aanpak

→ Participatieve aanpak zowel voor 

verzamelen van fijn stof als maken van het 

servies 

→ Vormingen, workshops, peer-to-peer-

learning  

Functies

→ Creëren en produceren

→ Experimenten en innoveren

→ Leren en participeren

→ Spreiden en presenteren



Wat

Breed toegankelijk festival waarbij de 

piano centraal staat. Dit wordt 

gekoppeld aan het thema reizen, 

onderweg zijn, luchthaven van 

Zaventem...

Bovenlokaal

→ Waar

→ Bovenlokale troef

→ Bovenlokale communicatie

→ Uitstraling en reikwijdte

→ Relatie tot IGS Noordrand

→ Voorbeeld voor bovenlokale 

Transversaal

→ Lokaal cultuurbeleid

→ Onderwijs (DKO)

→ Amateurkunsten

→ Kunsten

→ Toerisme

→ Economie

→ Mobiliteit

Weetjes

→ Looptijd: 3 maanden

→ Beleidsprioriteiten: 2/3 

→ Verduurzaming

Waar

→ Regio Noordrand (N van Brussel): 

10 gemeenten werken samen

Aanpak

→ Programmatie van (intieme) pianoconcerten op

→ Verrassende locaties en insteken om kennis te 

maken met de piano

→ Trajecten met scholen en DKO

→ Samenwerking met andere partners - breed 

gedragen

→ Afsluiter in Sheraton Hotel Zaventem

Functies

→ Leren en participeren

→ Spreiden en presenteren

https://www.ccstrombeek.be/pianodays2020


Vragen?

→ Leonie Lanssens - leonie@cultuuroptil.be

→ info@cultuuroptil.be
→ www.cultuuroptil.be
→ www.toolkitbovenlokaalwerken.be

Sectormoment Cultuureducatie - 29.01.2020

mailto:leonie@cultuuroptil.be
mailto:info@cultuuroptil.be
http://www.cultuuroptil.be/
http://www.toolkitbovenlokaalwerken.be/


Contact

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Transversaal en bovenlokaal –
www.cjm.be/cultuur
pia.brys@vlaanderen.be
veerle.vandemeuter@vlaanderen.be

OP/TIL – steunpunt voor bovenlokale cultuur
www.cultuuroptil.be
leonie.lanssens@cultuuroptil.be

http://www.cjm.be/cultuur
mailto:pia.brys@vlaanderen.be
mailto:veerle.vandemeuter@vlaanderen.be
http://www.cultuuroptil.be/


Hartelijk 
dank

Vragen ?


