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WOORD VOORAF 
 
 
 
In 2018 publiceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media het boek ‘Reflecties’, het resultaat van een 

gezamenlijk denkproces van de medewerkers over de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke tendensen 

binnen het domein waar ze zich dagelijks voor inzetten. ‘Een boek als engagement’, als het ware. Ook dit 

document is een uitnodiging tot engagement. Het kwam tot stand via een interne oefening, op 

democratische en reflectieve leest geschoeid. Van een 40-tal aandachtspunten en mogelijke highlights 

binnen ons domein, die telkens door een collega werden ‘gepitcht’, bakende de Strategische Vergadering 

van het departement zeven speerpunten af, gelinkt aan twee overkoepelende ankerpunten: empowerment 

en verbinding of ‘transversaal werken’. Deze werden geselecteerd op basis van criteria zoals dringendheid, 

opportuniteit en haalbaarheid. Naast deze speerpunten, zijn er ook andere thema’s die belangrijk zijn, maar 

minder binnen onze prioriteiten passen. We verwijzen bijvoorbeeld naar internationalisering en 

digitalisering, die de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) naar voren schuift. 

Het spreekt voor zich dat we deze thema’s niet vergeten zijn, ze komen naar voren in ons algemeen 

repertorium waarin alle aandachtspunten aan bod komen. 

 

De finaal gekozen zeven speerpunten kennen dus een gemeenschappelijke focus op empowerment van de 

burger enerzijds en op verbinding anderzijds. Empowerment gaat over deelnemen en deelhebben aan 

cultuur en jeugdwerk. Empowerment helpt burgers immers hun blik te verruimen en resulteert in positieve 

effecten zoals zelfontplooiing en sociale cohesie. We stellen immers vast dat de burger zich sterker laat 

horen in het maatschappelijke debat en zich steeds meer zelf organiseert, naast het professioneel 

georganiseerd en gespecialiseerd aanbod. We willen dit engagement ten volle ondersteunen en de burger 

als volwaardige partner van het beleid erkennen. We zetten daarom sterk in op competentieontwikkeling 

en hebben er aandacht voor dat we iedereen op een evenwaardige wijze betrekken. Een tweede ankerpunt 

waaraan de speerpunten liëren, is verbinding. Een verbindende aanpak stelt dat de verschillende 

beleidsdomeinen geïntegreerd op maatschappelijke thema’s inspelen. Als Vlaamse overheid streven we naar 

een optimale onderlinge afstemming en samenwerking om ons als sterke partner van burger en sector te 

positioneren.  

 

Zeven speerpunten dus, waaraan we in het cultuur-, jeugd- en mediabeleid prioriteit willen geven. Om te 

beginnen pleiten we voor een toereikende infrastructuur om de ruimtevraag van de cultuur- en jeugdsector, 

zowel naar specifieke als naar ongedefinieerde ruimte, te valideren. Daarnaast willen we cultuureducatie 

een centrale plaats toedelen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en media, maar ook in aanverwante 

domeinen zoals onderwijs, welzijn en wetenschap. Ook pleiten we ervoor dat de Vlaamse Regering in haar 

diverse beleidsdomeinen het vernieuwde Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid als wegwijzer hanteert om 

reële impact te hebben op de leefwereld van kinderen en jongeren. Verder willen we het beleidskader 

optimaliseren om zo een representatief en democratisch cultuur- en jeugdwerkaanbod stimuleren. 
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Bovendien streven we naar een duurzaam en toekomstgericht mediabeleid dat inspeelt op de 

voortschrijdende technologische ontwikkelingen, innovatie aanmoedigt en kwaliteitsvolle Vlaamse content 

stimuleert. Via een aantrekkelijk evenementenbeleid willen we Vlaanderen als cultureel referentiepunt 

positioneren op internationale schaal. Ten slotte pleiten we voor een kennisgedreven beleid, dat door 

kwaliteitsvolle dataverzameling, data-analyse en onderzoek onderbouwd is. 

 

De speerpunten zijn uiteraard verwant met de huidige opdrachten, omdat ze ook inzetten op een optimale 

werking van het beleid voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Maar tegelijkertijd is een nieuwe 

regeerperiode een unieke kans om grote uitdagingen voor de toekomst aan te pakken en vernieuwende en 

beloftevolle scenario’s uit te tekenen. We geloven dat deze zeven speerpunten de aanzet kunnen geven voor 

een optimaal en innovatief cultuur-, jeugd- en mediabeleid. Daarenboven zijn ze uitermate geschikt als 

kaders waarbinnen de regering haar invloed kan laten gelden. 

 

Laat deze speerpunten een bron van inspiratie vormen voor een gedeeld beeld van de sociaal-culturele 

ruimte binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Media. 

 

Luc Delrue 

 

Secretaris-generaal 

 

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA 

T +32 2 553 68 62 

M +32 473 94 88 13 

luc.delrue@vlaanderen.be  

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel 
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OVERZICHT SPEERPUNTEN 
 
 
 

Speerpunt 1 : Cultuur- en jeugdinfrastructuur 3.0 

1. We inventariseren de cultuur- en jeugdinfrastructuur.  

2. We werken een holistische langetermijnvisie uit voor cultuur- en jeugdinfrastructuur met het oog 

op een bijsturing van de instrumenten.  

3. We zetten in op een transitiebenadering voor duurzaamheid en circulariteit binnen de culturele 

en jeugdsector.  

4. We nemen een voorbeeldfunctie op wat betreft de cultuur- en jeugdinfrastructuur van de Vlaamse 

Gemeenschap.  

5. We valideren en vrijwaren plekken voor cultuur en jongeren waar experiment kan plaatsvinden. 

 
Speerpunt 2 : Rijker door cultuur, sterker door cultuureducatie 

1. We valoriseren cultuureducatie in Vlaanderen als sterk merk in binnen- en buitenland.  

2. We optimaliseren het beleidsinstrumentarium voor cultuureducatie.  

3. We maken de job van cultuureducator aantrekkelijker.  

4. We bieden aan lerende contexten in andere beleidsdomeinen cultuureducatieve methodieken aan. 

 
Speerpunt 3 : Dwarsverbinders. Kinderen en jongeren als leidraad doorheen het beleid 

1. Voor elk van de vijf transversale prioriteiten van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan stellen 

we een concreet en begroot projectplan op, dat wordt opgesteld en opgevolgd door een 

transversale werkgroep onder de coördinatie van de minister van Jeugd.  

2. We oriënteren het bestaand beleidsinstrumentarium naar de te realiseren transversale 

doelstellingen van het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024.  

3. Vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media nemen we een trekkersrol op binnen de Vlaamse 

overheid als expert in “Transversale netwerken”. 

 
Speerpunt 4 : Een dynamische ruimte voor een rijk aanbod in cultuur en jeugdwerk 

1. We werken constructief mee aan de realisatie van een landschapstekening bovenlokale cultuur en 

jeugdruimte onder aansturing van het steunpunt voor Bovenlokale Cultuur.  

2. We waarderen de bovenlokale cultuur- en jeugdprojecten vanuit het civiele perspectief. 
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Speerpunt 5 : Een mediabeleid met blik op de toekomst 

1. We stimuleren en ondersteunen de productie, distributie en zicht- en vindbaarheid van 

kwaliteitsvolle Vlaamse content verder. 

2. We zetten in op een kwalitatief, toekomstbestendig en helder regelgevend kader rond media.  

3. We investeren in media-innovatie.  

4. We stellen de VRT als openbare omroep in staat om in te spelen op de ontwikkelingen in de 

samenleving en het (inter)nationale media-ecosysteem. 

 
Speerpunt 6 : Vlaanderen als culturele referentieplek 

1. We investeren in Vlaanderen als internationale culturele referentie door in te zetten op culturele 

referentieprojecten met oog op internationale profilering van de sector en culturele en 

maatschappelijke vernieuwing.  

2. We bouwen vanuit Cultuur een structureel overleg uit met Toerisme Vlaanderen om te komen tot 

een win-winsituatie voor beide sectoren en tot regelmatige conventies Cultuur – Toerisme.  

3. We versterken de erfgoed- en kunstmusea via financiële maatregelen en een goede afstemming en 

samenwerking met de federale wetenschappelijke instellingen, zodat ze zich internationaal sterker 

kunnen positioneren. 

4. We gaan vanuit een actief buurlandenbeleid en Europees beleid rond internationaal cultuurbeleid 

op zoek naar prioritaire partners om de doelstellingen op het vlak van internationale culturele 

referentieprojecten te ondersteunen.  

 
Speerpunt 7 : Kennis als hoeksteen van een reflectief en onderbouwd beleid 

1. We investeren in een solide kennisbasis over onze cultuur-, jeugd- en mediasector.  

2. We zien kennisopbouw over de cultuur-, jeugd- en mediasectoren als een participatief proces en 

zoeken hierin actief samenwerking met partners.  

3. We volgen de impact en effecten van het cultuur-, jeugd- en mediabeleid proactief op om te 

kunnen inspelen op opportuniteiten en om te kunnen bijsturen indien nodig.  

4. We voeren een actieve kenniscommunicatie rond cultuur, jeugd en media. 
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SPEERPUNT 1. 

CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR 3.0 
 

 
 
Het valideren van de cultuur- en jeugdsector - van hun belang binnen de samenleving en van hun bijdrage 
aan de veranderingen en uitdagingen waar we als samenleving voor staan - vraagt ook het valideren van 
hun ruimtevraag, zowel naar heel specifieke als naar ongedefinieerde ruimte. Cultuur geeft mee vorm aan 
onze leefomgeving en wordt in haar productie- en verschijningsvormen beïnvloed door deze omgeving. 
Kinderen en jongeren hebben een enorme nood aan ruimte om zich te ontplooien. Een sterke cultuur- en 
jeugdsector moeten kunnen steunen op toereikende infrastructuur, die klaar is voor de toekomst en de 
uitdagingen op het vlak van verduurzaming, gelijkheid en klimaatadaptatie. Strategische investering vanuit 
een langetermijnvisie is dringend en cruciaal. 
 

 

WAT IS CULTUUR- EN JEUGDINFRASTRUCTUUR? 

Het begrip ‘infrastructuur’ kan geïnterpreteerd worden als het geheel aan verbindingen en voorzieningen 
in een gebied, die dit gebied toelaten goed te functioneren. Deze zeer brede omschrijving omvat een 
veelheid aan concrete ‘verbindingen en voorzieningen’, van het wegennetwerk tot het internet. Vaak wordt 
het onderscheid gemaakt tussen tastbare of fysieke infrastructuur (de hardware: spoorlijnen, gebouwen, 
bekabeling, …) en niet-tastbare of zachte infrastructuur (de software: activiteiten en netwerken met 
betrekking tot het faciliteren van een goede werking en exploitatie van infrastructuur). Beiden zijn uiteraard 
niet strikt van elkaar los te koppelen. 
 
Hier ligt de klemtoon in eerste instantie op de ‘tastbare’ infrastructuur binnen de sectoren cultuur en jeugd 
(gebouwen, monumenten…) en de ruimere omgeving eromheen (het landschap, de publieke ruimte …), met 
inbegrip van alle fysieke/onroerende onderdelen. Deze toont zich in een grote diversiteit. 
 
Het Ruimterapport Vlaanderen 2018 geeft aan dat cultuur en ontspanning aan belang winnen in onze 
tijdsbesteding. “De jongste jaren is er een lichte stijging van het aantal mensen dat deelneemt aan een 
culturele activiteit. Zo neemt momenteel vier vijfde van de bevolking deel aan minstens één van deze 
activiteiten: bezoek aan een concert, museum, bibliotheek, bioscoop, voorstelling.”1 De monitor Vlaamse 
Regionale Indicatoren (VRIND) signaleert dan weer dat ruim de helft van de bevolking actief lid is van 
minstens één vereniging (cijfer voor 2017) en dat de schoolbevolking in het deeltijds kunstonderwijs al bijna 
25 jaar gestaag toeneemt (cijfer voor 2016). Al deze activiteiten vinden plaats op fysieke plekken die we als 

                                              
1 Studiedienst Vlaamse Regering (2018), Ruimterapport Vlaanderen 2018, geraadpleegd via https://www.omgevingvlaanderen.be/ruimterapport. 

 

https://www.omgevingvlaanderen.be/ruimterapport


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 8 van 116 Regeerbijdrage Departement Cultuur, Jeugd en Media 15.05.2019 
 

cultuur- en jeugdinfrastructuur kunnen beschouwen. Denk hier aan de 66 erkende musea2, 314 bibliotheken3, 
69 erkende cultuurcentra4 en 549 erkende jeugdverblijfcentra5, naast vele ontmoetingsplekken, speelplekken 
… 
 
Cultuur heeft ook een aantoonbaar belangrijke economische waarde en creëert multiplicatoreffecten 
binnen de bredere economie en positieve spillover-effecten binnen sectoren zoals media, toerisme, 
buitenlandse handel en innovatie. De recentste cijfers geven aan dat de creatieve sector 171.265 voltijdse 
equivalenten tewerk stelt (6,30% van de totale werkgelegenheid), een omzet draait van 78,8 miljard euro en 
een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro realiseert.6 De cultuur- en jeugdinfrastructuur omvat met 
andere woorden ook de ‘werk’-plekken van heel wat mensen. 
 
Nieuwe vormen van cultuur groeien dan weer net vaak op plekken waar weinig ruimteclaims, 
verwachtingen en structuur zijn, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde vrijplaatsen. Een milieu waarin cultuur 
optimale groeikansen krijgt, vereist een grijze zone om te testen en te falen, om zichzelf uit te vinden, 
onverwachte wegen in te slaan en om samenwerkingen aan te gaan. Voor kinderen en jongeren ontstaan 
hier kansen op spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming en situaties waar ze zelf 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor elkaar. 
 
De afbakening van ‘infrastructuur’ staat meer en meer onder druk door de toenemende digitalisering. Hoe 
gaan we om met de virtuele ruimte, nu de grenzen tussen het fysieke en virtuele steeds meer vervagen? 
Kunnen we een ontmoetingsruimte niet zien als een ‘plek’ waar cultuur en beleving centraal staan, virtueel 
of fysiek? En willen we als overheid een voortrekkersrol opnemen of laten we die ruimte (voorlopig) aan 
de commerciële sector?7 Digitale cultuur- en jeugdinfrastructuur omvat het geheel van hardware, software 
en services waarvan (cultuur- en jeugd)organisaties gebruik kunnen maken.8 Door deze nauwe 
verwevenheid van fysieke en niet-fysieke onderdelen vinden digitale infrastructuurvragen vandaag maar 
moeizaam mogelijkheden binnen de bestaande instrumenten en kanalen. De vraag stelt zich dan ook of en 
hoe we hier in de toekomst tegemoet aan kunnen komen. 
 
Cultuur- en jeugdinfrastructuur omvat niet enkel de gebouwen waar we meteen aan denken zoals musea en 
bibliotheken. Het is een brede waaier aan plekken waar een groot deel van de bevolking creëert, elkaar 
ontmoet, ontspant, werkt, speelt, inspiratie vindt, experimenteert … Het vormt aldus een belangrijk deel van 
de totale bestaande infrastructuur in Vlaanderen en Brussel. 
 

                                              
2 Deze zijn de musea met erkenning binnen het Kunstendecreet. 
3 Departement Cultuur, Jeugd en Media (2017), Bibliotheken in cijfers gevat. Focus op: publieksbereik, geraadpleegd via 
http://www.kennisportaalccenbib.be/sites/default/files/atoms/files/ThemarapportBibliotheken-Publieksbereik.compressed.pdf. 
4 Departement Cultuur, Jeugd en Media (2016), Cultuurcentra in cijfers gevat. Focus op: publieksbereik, geraadpleegd via 
http://www.kennisportaalccenbib.be/sites/default/files/atoms/files/Cultuurcentra%20in%20cijfers%20gevat_focus%20op%20publieksbereik.pdf. 
5 IDEA Consult (2017), Evaluatierapport Onderzoeksopdracht “Evaluatie decreet jeugdverblijfcentra”, studie in opdracht van het Departement 
Cultuur, Jeugd en Media, geraadpleegd via https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780246536. 
6 Studie uitgevoerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen i.s.m. Flanders 
District of Creativity (Flanders DC), geraadpleegd via https://press.flandersdc.be/meer-dan-170000-vlamingen-werken-in-de-creatieve-
sector?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_UYS_0DZ.contact_mawq_9dJ7#. 
7 Als voorbeeld kan het door miljoenen live bijgewoonde Marshmello concert in de digitale ruimte van het spel Fortnite gelden. Voor meer 
informatie, zie https://www.wired.com/story/fortnite-marshmello-concert-vr-ar-multiverse. 
8 Visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk, p. 19, geraadpleegd via 
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/180710-visienota_digitale_cultuur.pdf. 

http://www.kennisportaalccenbib.be/sites/default/files/atoms/files/ThemarapportBibliotheken-Publieksbereik.compressed.pdf
http://www.kennisportaalccenbib.be/sites/default/files/atoms/files/Cultuurcentra%20in%20cijfers%20gevat_focus%20op%20publieksbereik.pdf
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780246536
https://press.flandersdc.be/meer-dan-170000-vlamingen-werken-in-de-creatieve-sector?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_UYS_0DZ.contact_mawq_9dJ7
https://press.flandersdc.be/meer-dan-170000-vlamingen-werken-in-de-creatieve-sector?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_UYS_0DZ.contact_mawq_9dJ7
https://www.wired.com/story/fortnite-marshmello-concert-vr-ar-multiverse
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/180710-visienota_digitale_cultuur.pdf
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BESTAANDE SITUATIE 

Vlaanderen wordt gekenmerkt door versnippering, zowel ruimtelijk als beleidsmatig.  

Spreiding, typologische diversiteit en staat  

 

 
Figuur 1 Spreiding van de openbare bibliotheken (rood) en erkende cultuurcentra (oranje) in Vlaanderen en Brussel (bron: geopunt) 

 
Ruimtelijke planners en beleidsmakers spreken vaak over de Vlaamse Nevelstad, naar analogie met de 
Noord-Italiaanse città diffusa.9 Dit concept beschrijft uitdijende steden die niet langer ruimtelijk 
afgebakende entiteiten zijn, maar zich hebben ‘verneveld’ over het hinterland. Dit vertaalt zich in de cultuur- 
en jeugdinfrastructuur, in die zin dat deze zeer fijnmazig vertakt en breed uitgestrekt is. Zo bevinden zich 
een ongeveer gelijk percentage van de totale cultuur- en sportvoorzieningen in verstedelijkt gebied (39%) 
en in landelijk gebied (40%).10 De uitdagingen die zich stellen beperken zich dus allerminst tot een stedelijke 
context.  
 
Omwille van diverse dynamieken en motivaties bij het ontstaan van deze infrastructuur is er ook een 
enorme infrastructurele diversiteit in typologie, eigendomssituatie, vormgeving, beheermodel, gebruik … 
Bovendien is de staat van bestaande infrastructuur erg wisselvallig. Heel wat gebouwen dateren van de 
jaren ‘70 en ’80 en zijn verouderd. Het vaak monofunctioneel opzet biedt weinig flexibiliteit en kan moeilijk 
tegemoet komen aan de veranderende ruimtevragen vanuit de sector. Een onderzoek naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden van topvoorzieningen in Vlaanderen uit 2015 geeft zelfs aan dat, ondanks het 
hoge niveau van de kwaliteit en internationale uitstraling van de culturele instellingen in Vlaanderen, 
verdere ontwikkelingen binnen de sector soms geremd worden door een slechte fysieke infrastructuur.11 

                                              
9 Indovina, F., Matassoni, F., Savino, M., Sernini, M., Torres, M., & Vettoretto, L. (1990). Ipotesi sull’area centrale veneta. La città diffusa. Venetië: 
DAEST – IUAV. 
10 Ruimterapport Vlaanderen 2018; er zijn helaas geen aparte cijfers beschikbaar voor cultuur en jeugd. 
11 Storme, T., Meijers, E., van Meeteren et al.. (2015), Topvoorzieningen, uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 10 van 116 Regeerbijdrage Departement Cultuur, Jeugd en Media 15.05.2019 
 

Aan de huidige eisen inzake energieprestatie, integrale toegankelijkheid, gebouw- en realisatietechnieken, 
(brand)veiligheid … wordt ook vaak niet voldaan. Enerzijds is het al onduidelijk aan welke standaarden 
infrastructuur dient te voldoen. Anderzijds is er een gebrek aan middelen om standaarden aan te houden. 
Niet zelden gaat het ook om historisch waardevolle of beschermde infrastructuur, wat de situatie nog 
complexer maakt. Bovendien zijn de afgelopen jaren de lonen en de vaste kosten binnen organisaties 
gestegen, terwijl hun subsidies stagneren of verminderen, wat onvermijdelijk een weerslag heeft op de 
infrastructuren. Bij langdurige besparingen op onderhoud treden immers na verloop van tijd veel zwaardere 
problemen op.  
 
De cultuur- en jeugdinfrastructuur is momenteel in grote mate niet performant om de sectoren de nodige 
ondersteuning, laat staan vernieuwing of inspiratie te bieden. Een gecoördineerde inhaalbeweging is 
noodzakelijk. 

Ruimtevragen 

De door Statistiek Vlaanderen gepubliceerde bevolkingsvooruitzichten12 tonen duidelijk dat een groeiende 
bevolking, demografische ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld gezinsverdunning) en veranderende noden de 
ruimtevraag in de toekomst enkel maar zullen doen toenemen. Het dichtbebouwde Vlaanderen beschikt 
over zeer veel infrastructuur, die steeds uitbreidt. “Op 1 januari 2017 was ruim een kwart (27,6 % of 3.725km²) 
van de oppervlakte in Vlaanderen bebouwd. Dit is een stijging van het percentage bebouwde percelen met 
bijna 30% ten opzichte van 1990.”13 In 2014 becijferde de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
(VITO) dat in Vlaanderen op dat moment elke dag zo’n 6 hectare aan open ruimte verdween.14 Deze open 
ruimte is niet enkel belangrijk voor lokale voedselvoorziening, om klimaateffecten op te vangen en water 
te bufferen, maar speelt bovendien een cruciale rol in het ondersteunen van het maatschappelijk weefsel 
en het waarborgen van de leefbaarheid. Open ruimte creëert immers plaats voor ontmoeting, om in 
aanraking te komen met kunst en cultuur en met andere stemmen, verschillende meningen, diverse 
discoursen. Open ruimte biedt plaats aan ontspanning, speelplekken, sportveldjes …  
 
De cultuur- en jeugdsector formuleert een grote vraag naar ruimte, zowel naar heel specifieke ruimte - 
bijvoorbeeld erg hoge ruimtes voor circusproducties of speciaal geconditioneerde ruimtes voor archieven 
en cultureel erfgoed - als naar multi-inzetbare ruimte, zonder specifiek statuut of invulling waarin vrij 
geëxperimenteerd kan worden of waarin verschillende functies een plaats kunnen vinden.  
 
De bestaande infrastructuur staat bijgevolg sterk onder druk. In onze dichtbebouwde regio is de zoektocht 
naar de nodige ruimte en infrastructuur geen evidente opdracht. De vrije markt bepaalt steeds meer hoe 
onze leefomgeving eruitziet, waarbij economisch minder interessante invullingen het steeds moeilijker 
hebben om ruimte te claimen. Interstedelijke competitie vormt mee een aanjager voor nieuwe culturele 
infrastructuur, maar niet zelden met enig spektakelgehalte. “Het gebouw dient tegelijk als icoon, 

                                              
12 Statistiek Vlaanderen (2018). Bevolkingsvooruitzichten, Agentschap Binnenlands Bestuur, geraadpleegd via 
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolkingsvooruitzichten 
13 Percentage berekend aan de hand van de informatie over bebouwde kadastrale percelen, zie Vlaamse Milieumaatschappij (2017), Bebouwde 
oppervlakte, geraadpleegd via https://www.milieurapport.be/milieuthemas/bodem/bodembedekking-gebruik/bebouwde-oppervlakte. 
14 Poelmans, L. en Engelen, G. (2014), Eindrapport Verklarende factoren in de evolutie van het ruimtebeslag, studie in opdracht van Ruimte 
Vlaanderen, geraadpleegd via http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/onderzoek/studies/Eindrapport_ruimtebeslag.pdf 

 

https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolkingsvooruitzichten
https://www.milieurapport.be/milieuthemas/bodem/bodembedekking-gebruik/bebouwde-oppervlakte
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/onderzoek/studies/Eindrapport_ruimtebeslag.pdf
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uithangbord en logo van de stad.”15 Ondanks mooie realisaties dringen zich bij projecten vanuit deze 
motivatie belangrijke vragen op, zoals aandacht voor langetermijnperspectieven, duurzaamheid, 
compatibiliteit met infrastructuren in de omliggende regio en de afstemming van lokale culturele noden en 
verwachtingen. 
 
Tegelijkertijd wordt echter een groot aandeel van de ingenomen ruimte en bestaande infrastructuur 
vandaag niet, onvoldoende of inefficiënt benut. Het Departement Omgeving stelde in haar rapport uit 2017 
heel wat leegstand in Vlaanderen vast.16 Recente onderzoeken tonen aan dat ook infrastructuur die we als 
ingevuld of toegewezen zien, niet altijd ten volle benut wordt.17 Zo wordt bijvoorbeeld schoolinfrastructuur 
vaak enkel overdag gebruikt en theaterzalen dan weer vooral net ’s avonds. 
 
De grote ruimtevraag, zowel kwantitatief (aantal m²) als kwalitatief (diverse vormen), vormt een steeds 
grotere uitdaging gezien de groeiende druk op de beschikbare ruimte. 

Gefragmenteerd en ad-hocbeleid 

Het huidige infrastructuurbeleid is gefragmenteerd en functioneert eerder ad hoc. Het vertaalt zich in te 
beperkt op elkaar, en op de ontwikkeling van de sector, afgestemde subsidiemogelijkheden en projecten. 
Concrete investeringen kunnen onvoldoende afgetoetst worden aan algemene kwaliteitseisen (bijvoorbeeld 
met betrekking tot technische aspecten), inhoudelijke krachtlijnen (bijvoorbeeld met betrekking tot 
duurzaamheid) of een spreidingsbeleid.  
 
De verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende beleidsniveaus vormt een moeilijk evenwicht. Een 
bijzonder aandachtspunt is hier ook het wegvallen van het provinciaal niveau binnen de persoonsgebonden 
bevoegdheden. Hierdoor moet tussen de steden en gemeenten en de Vlaamse overheid naar een nieuw 
evenwicht gezocht worden. Deze vraag stelt zich bijvoorbeeld rond bewaar- en depotinfrastructuur.  
 
Er is ook onvoldoende afstemming tussen het inhoudelijke cultuur- en jeugdbeleid en het beleid rond 
infrastructuur. Het potentieel om op evoluties in de sector te anticiperen is klein en het afstemmen op 
huidige en toekomstige noden verloopt moeizaam. Investeringen kunnen niet voldoende gericht gebeuren 
om de veranderende sector te versterken, laat staan te bestendigen. De regelgeving en beslissingsprocessen 
zijn versnipperd en vertrekken niet van een globale visie en heldere beleidsdoelstellingen. 
 
Hierdoor worden investeringsmiddelen niet op de meest efficiënte manier of passend binnen een integrale 
visie ingezet. Zo worden middelen besteed aan het verbeteren van de energiezuinigheid van gebouwen, 
zonder de meer algemene verduurzaming van deze gebouwen te sturen of monitoren. Een brede 
interpretatie en nastreving van duurzaamheid is cruciaal om de infrastructuur te versterken, niet enkel om 
tegemoet te komen aan ecologische overwegingen, maar ook om sociaaleconomische aspecten in rekening 
te brengen en te werken met het oog op de lange termijn. 
 

                                              
15 Davidts, W. (2004), ‘Vlaanderen Culturele Nevelstad: culturele infrastructuur in een horizontaal verstedelijkt landschap’, in: Vandermarliere, K., 
Jaarboek Architectuur Vlaanderen, Vlaams Architectuurinstituut (VAi), pp. 2-3, 71-79. 
16 Departement Omgeving (2017), Kwantificeren van hergebruiksmogelijkheden van leegstaande en onderbenutte panden in Vlaanderen, 
geraadpleegd via https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9084. 
17 Zie bijvoorbeeld label 015 ’Zwerfruimte’ en label 016 ’Herbestemming ondergrondse stadsparkings’ van het Team Vlaamse Bouwmeester (2018), 
BWMSTR LABEL 2018, geraadpleegd via https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/bwmstr-label/labels. 

https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9084
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/bwmstr-label/labels
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Het infrastructuurbeleid wordt allesbehalve op een holistische manier aangepakt en er is onvoldoende 
duidelijkheid over de verhoudingen tot, en samenwerking met, andere beleidsdomeinen en niveaus. 

Beperkte en versnipperde kennisopbouw  

De zeer diverse infrastructuur vormt een enorme rijkdom voor het culturele landschap, maar houdt 
tegelijkertijd moeilijkheden in op het vlak van overzicht, beheer …  
 
In december 2015 voerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een verkennend onderzoek uit naar de 
kenmerken, noden en uitdagingen van de cultuur- en jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel18. Hierin 
kwam Ann Clé tot de vaststelling dat één conclusie steeds terugkomt in de verschillende adviezen die de 
afgelopen jaren verschenen omtrent het infrastructuurbeleid: het ontbreekt aan een actueel en volledig 
overzicht van de bovenlokale cultuurinfrastructuur. Een volledig beeld over de staat van de cultuur- en 
jeugdinfrastructuur is moeilijk te bekomen door het gebrek aan omvattende informatie over onder andere 
eigendomssituatie, beheer, bouwtechnische en bouwfysische toestand, de onderhoudsaanpak en 
bijbehorende kosten, functionaliteit, gebruiksmodel, bezetting, inplanting in de stedelijke context, 
mobiliteitsaspecten … Binnen het departement is slechts versnipperde informatie aanwezig, aangezien 
gegevens omtrent infrastructuur beperkt, weinig gericht en/of facultatief worden opgevraagd bij 
subsidieaanvragen via de verschillende sectorale decreten en regelgeving. De infrastructuur is bovendien 
de eigendom van verschillende partijen. Niet alle infrastructuur werd in het verleden op een directe of 
indirecte wijze gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Een globaal beeld is nauwelijks samen te stellen.  
 
De adviesnota ‘Bouwen aan culturele ruimtes’ van de sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC stelt 
bovendien dat de kennis rond het beheer en onderhoud van infrastructuur efficiënter gebundeld dient te 
worden en dat het inventariseren van relevante informatie met betrekking tot infrastructuur een 
noodzakelijk fundament vormt om een efficiënt beleid te kunnen voeren.19 Ook het Rekenhof kaartte in 2013 
het gebrek aan overzicht en transparantie aan. Tekenend is dat de hoger getoonde figuur enkel de spreiding 
van openbare bibliotheken en culturele centra weergeeft, en dus niet alle cultuur- en jeugdinfrastructuur, 
omdat op dit moment die kaart niet gemaakt kan worden. 
 
Door het ontbreken van een overzicht en een overkoepelend beleid met doordachte prioriteiten verloopt het 
beheer en de ondersteuning momenteel moeizaam, blijven hiaten in het infrastructuurlandschap grotendeels 
onopgemerkt, kan er moeilijk geanticipeerd worden op noden en worden opportuniteiten gemist.  

Middelen 

Met het overdragen van de investeringsmiddelen voor cultuur- en jeugdinfrastructuur naar het 
Gemeentefonds in 1998 - vanuit het subsidiariteitsprincipe - werden lokale besturen geresponsabiliseerd om 
te investeren in lokale infrastructuur. Het niet oormerken van deze middelen toont inmiddels bepaalde 
gevolgen voor het investeringsbudget voor de cultuur- en jeugdinfrastructuur. Meer en meer komen vanuit 
het lokale niveau opnieuw vragen om mee te investeren. 
 

                                              
18 Departement Cultuur, Jeugd en Media (2015), Een verkennend onderzoek naar de kenmerken, noden en uitdagingen van bovenlokale 
cultuurinfrastructuren in Vlaanderen en Brussel, geraadpleegd via http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074. 
19 SARC. Sectorraad Kunsten en Erfgoed (2014), Advies Bouwen aan culturele ruimtes. Technische prioriteiten voor culturele infrastructuur, 
geraadpleegd via https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20140117-advies-bouwen-aan-culturele-ruimtes.pdf. 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20140117-advies-bouwen-aan-culturele-ruimtes.pdf
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Gelijktijdig met de overdracht van middelen naar het Gemeentefonds werd het Fonds voor Culturele 
Infrastructuur (FoCI) opgericht. Dit fonds vervult sindsdien een tweeledige taak met betrekking tot middelen 
voor cultuur- en jeugdinfrastructuur die de Vlaamse Gemeenschap inzet. Enerzijds neemt het de 
verplichtingen gebonden aan eigenaarschap op zich voor de infrastructuur die de eigendom is van de 
Vlaamse Gemeenschap, zijnde 139 gebouwen op een dertigtal culturele en jeugdsites in Vlaanderen en 
Brussel. Het gaat hier om zeer uiteenlopende infrastructuur, zowel in grootte, in context als in noden, van 
het 230 hectare omvattende verblijfsdomein De Hoge Rielen in Kasterlee tot het Streuvelshuis & 
schrijversresidentie Het Lijsternest in Anzegem. Anderzijds verstrekt het fonds investeringssubsidies, zowel 
aan grote culturele infrastructuren als - binnen een aantal sectorale subsidieprioriteiten – aan andere, op 
voorwaarde dat de aanvragende infrastructuren bovenlokaal zijn. De sectorale subsidieprioriteiten worden 
telkens voor een bepaalde periode vastgelegd. Voor de periode 2017-2021 gaat het over het automatiseren 
van theatertrekken, de toegankelijkheid van cultuur- en jeugdinfrastructuur en het energiezuiniger maken 
van cultuur- en jeugdinfrastructuur.  
 
De beschikbare middelen fluctueren echter. Het bedrag van de dotatie van het fonds is niet constant in de 
tijd en de totale beschikbare middelen bestaan ook niet steeds uit dezelfde vaste combinatie. Zo werd in 
het verleden bijvoorbeeld al een beroep gedaan op uitzonderlijk beschikbare middelen, zoals bijvoorbeeld 
het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU), en putten we 
investeringen voor het ‘energiezuiniger maken van cultuur- en jeugdinfrastructuur’ uit het Klimaatfonds.  
 
Het aantal subsidieaanvragen groeit elk jaar. Tegelijkertijd wordt de vraag vanuit de eigen infrastructuren 
steeds meer prangend. De beschikbare middelen kunnen deze groeiende vraag niet bijbenen. 
 

KANSEN EN UITDAGINGEN  

Transitie naar een rechtvaardige duurzame samenleving  

Infrastructuur en publieke ruimte vormen belangrijke puzzelstukken in de transitie naar een rechtvaardige 
duurzame samenleving. Ze hebben impact binnen verschillende Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties, de doelstellingen die het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader vormen voor 
de komende 15 jaar en die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. 
Ook binnen Vlaanderen en Brussel worden deze ontwikkelingsdoelen onderschreven en vertaald in concreet 
beleid. 
 
De Europese ministers van Cultuur onderschreven begin 2018 in Zwitserland de Verklaring van Davos vanuit 
een erkenning dat de kwaliteit van onze leefomgeving overal in Europa enorm onder druk staat. De grote 
impact op het welzijn en de levenskwaliteit van alle inwoners, de belangrijke rol in de sociale interactie en 
samenhorigheid van bewoners, en de invloed op het identiteitsgevoel van mensen en hun lokale verankering 
maken verscherpte aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving een belangrijke prioriteit. De verklaring 
benadrukt sterk de centrale rol en impact van cultuur op de kwaliteit van de leefomgeving. Ze stelt ook dat 
een nieuwe holistische benadering en aanpak van onze omgeving noodzakelijk is. Hiervoor schuift de 
verklaring het inzetten op een kwaliteitsvolle Baukultur naar voor: “Baukultur as an aspect of cultural 

https://do.vlaanderen.be/sustainabledevelopment.un.org
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
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identity and diversity holistically embraces every human activity that changes the built environment, 
including every built and designed asset that is embedded in and relates to the natural environment”.20 
 
De inrichting van de publieke ruimte en infrastructuur in functie van cultuur en jeugd kan burgers 
stimuleren bij het delen van verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en draagt bij tot bewustwording 
en participatie omtrent maatschappelijk actuele en relevante thema’s zoals diversiteit en gelijkheid. 
Culturele (her)bestemming van de publieke ruimte en de bestaande infrastructuur is ook vaak een pionier 
en trigger voor creatieve, vernieuwende en kwaliteitsvolle ruimtelijke herontwikkeling, met oog voor de 
betekenis van een plek.  
 
Ruimte maken voor cultuur betekent niet enkel ruimte voor creatie, ontspanning, beleving … maar ook het 
vrijwaren van de mogelijkheid om te wonen, het stimuleren van de nabijheid van partners, het zorgen voor 
bereikbaarheid … Het gaat dus ook om het verzekeren van een leefomgeving waarin functies samen kunnen 
bestaan.  
 
Zowel de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat op het vlak van klimaatadaptatie, als het 
streven naar gelijkheid en een duurzaam samenleven in een kwalitatieve leefomgeving, vragen het overstijgen 
van een gefragmenteerde aanpak met beperkte focus. Binnen de sectoren cultuur en jeugd liggen hier nog 
vele uitdagingen, maar ook een enorm potentieel. 

Veranderende noden, ruimtevragen, beheer en financiering 

Onze maatschappij is constant in verandering. Dit vertaalt zich ook in de soorten ruimtes waar we nood 
aan hebben om ons te ontspannen, te ontplooien, cultuur te maken en te beleven …  
 
De vraag naar verdichting dringt zich op. Er is nood aan multifunctioneel ruimtegebruik en een omdenken 
van de veelheid aan infrastructuur die al aanwezig is: herbestemming van on(der)benutte ruimte, gedeeld 
gebruik, nieuwe typologieën … In Vlaanderen ontbreekt het echter aan een stimulerend beleid. De Vlaamse 
overheid beperkt zich tot het bepalen van de strategische kaders waarbinnen gemeenten en steden 
vrijblijvend een beleid kunnen voeren.21 In Nederland zien we inspirerende initiatieven zoals de nationale 
regelgeving rond leegstandverordeningen die gemeentes in staat stelt eigenaars van leegstaande panden 
ertoe te verbinden de ruimte beschikbaar te stellen voor maatschappelijke instellingen, zoals jeugdwerk, 
sportorganisaties of culturele verenigingen.22 
 
Ook nieuwe beheers- en financieringsmodellen zien het licht. Bottom-up ontstaan experimenten met 
bijvoorbeeld coöperatief beheer van erfgoed of crowdfunding van infrastructuur, zoals voor de twaalf 
nieuwe repetitieruimtes voor muziek in Brussel.23 Er zijn echter aanzienlijke investeringen nodig om nieuw 
ruimtegebruik of nieuwe modellen te implementeren, waarvoor nu op niveau van de Vlaamse overheid 
geen mogelijkheden bestaan. Hier stelt zich enerzijds de vraag of en hoe de overheid hiermee dient om te 

                                              
20 Verklaring van Davos (2018), Naar een kwalitatief hoogstaande Baukultur voor Europa, geraadpleegd via 
https://davosdeclaration2018.ch/media/Verklaring_van_Davos_2018-def.-nl.pdf. 
21 Dirkx, L., Kennis, P. en Destrijcker, L. (2018), Leegstond: Handleiding voor gebruik van leegstaande ruimte, Brussel: Toestand vzw. 
22 Memorie van toelichting aangaande het voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand), 
geraadpleegd via http://www.antikraak-wet.nl/memorie-van-toelichting31560-nota-van-wijziging.pdf. 
23 Voor meer informatie, zie https://www.growfunding.be/en/bxl/project/archive/all.  

https://davosdeclaration2018.ch/media/Verklaring_van_Davos_2018-def.-nl.pdf
http://www.antikraak-wet.nl/memorie-van-toelichting31560-nota-van-wijziging.pdf
https://www.growfunding.be/en/bxl/project/archive/all
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gaan en erop kan inspelen en anderzijds hoe wordt omgegaan met nieuwe soorten modellen en opkomende 
alternatieve financiële partners (zoals ethische banken, fondsen, matchfunding, social impact bonds, 
microkredieten …).  
 
Een ander voorbeeld toont zich in de exploitatie van gedeelde infrastructuren. Het faciliteren van gedeeld 
gebruik vraagt niet enkel fysieke aanpassingen aan de infrastructuur, maar ook een goed beheer van het 
dagelijkse gebruik. Bij het uitzetten van beleid hieromtrent dient in het achterhoofd te worden gehouden 
dat deze niet volledig los van elkaar kunnen worden gekoppeld. 
 
Met de veranderingen in de werking van organisaties, van ruimtegebruik, van beheer, van beschikbare 
technologieën en van aanbod stelt zich de uitdaging hoe een performante infrastructuur er dan wel moet 
uitzien en hoe we deze kunnen implementeren. Het handelen naar deze vraag houdt een enorme kans in om 
op grote schaal impact te realiseren.  
 

DE ROL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het is noodzakelijk om de rol van de Vlaamse overheid, en in het bijzonder van het Departement Cultuur, 
Jeugd en Media, met betrekking tot de geformuleerde uitdagingen opnieuw scherp te stellen. Als eigenaar 
of beheerder van een aantal gebouwen die culturele organisaties huisvesten én als verstrekker van zowel 
werkings- als investeringssubsidies kan de Vlaamse overheid een belangrijke rol spelen. Een bijzonder 
aandachtspunt hierbij is de relatie met het lokale niveau. Bij de voorstelling van de publicatie ‘Reflecties’ 
klonk in een rondetafelgesprek over infrastructuur vanuit de sector de vraag naar regie vanuit de Vlaamse 
overheid. De rol van het departement bestaat erin “te inspireren, te faciliteren (financieel of op andere wijze 
te ondersteunen) en advies te verlenen”24, maar hoe vertaalt dit zich naar een concrete werking? 
 
Zo heeft de Vlaamse overheid met het FoCI een instrument in handen om gericht te investeren in 
infrastructuur. De herziening die dient te gebeuren bij afloop van het huidige reglement in 2021 vormt een 
belangrijke kans om de rol van het fonds opnieuw scherp te stellen en de hefboomfunctie van dit 
instrument in te zetten om de publieke en private bouwpartijen en beheerders van de bestaande cultuur- 
en jeugdinfrastructuur in Vlaanderen te sturen om de prioriteiten effectief te implementeren. 

Strategische agenda 

Het Rekenhof stelt in het rapport Culturele en jeugdinfrastructuur. Investeringen, onderhoud en beheer 
(2013) dat het uitzetten van een onderbouwd Vlaams beleid op het vlak van cultuurinfrastructuur 
noodzakelijk is: een beleid dat op lange termijn doelstellingen koppelt aan acties, timing en budget.25 
 
Er is dus nood aan een langetermijnvisie voor de cultuur- en jeugdinfrastructuur. Deze dient uiteraard te 
passen in een algemeen Vlaams ruimte- en infrastructuurbeleid en wordt best gemaakt in overleg met het 
lokale niveau, de Vlaamse Bouwmeester en belendende Vlaamse beleidsdomeinen zoals Omgeving en 

                                              
24 Cf. de missie en visie van het departement, te raadplegen via https://cjsm.be/over-het-beleidsdomein/organisatie/departement-cultuur-jeugd-
sport-en-media/missie-en-visie.  
25 Rekenhof (2013), Culturele en jeugdinfrastructuur. Investeringen, onderhoud en beheer, geraadpleegd via 
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=9398ad4a-ab49-422f-840a-662411ad5c3d 

https://cjsm.be/over-het-beleidsdomein/organisatie/departement-cultuur-jeugd-sport-en-media/missie-en-visie
https://cjsm.be/over-het-beleidsdomein/organisatie/departement-cultuur-jeugd-sport-en-media/missie-en-visie
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=9398ad4a-ab49-422f-840a-662411ad5c3d
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Wonen, Onderwijs, Economie en Welzijn. Maar deze visie gaat ook verder en stemt specifiek af op de noden 
van de sector. 
 
Een degelijke langetermijnvisie op cultuur- en jeugdinfrastructuur is cruciaal om gericht en efficiënt te kunnen 
investeren in cultuur- en jeugdinfrastructuur en actief op zoek te gaan naar strategieën op het vlak van 
verduurzaming, circulariteit, inclusie en kwaliteit van de leefomgeving. 

Kennisopbouw, samenwerkingen en afstemming 

De Vlaamse overheid moet onderzoeken hoe ze haar functie kan opnemen met betrekking tot het 
verzamelen, centraliseren en ontsluiten van informatie en expertise enerzijds en het aanreiken van tools 
om organisaties en instellingen te inspireren en te ondersteunen anderzijds. 
 
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media engageert zich momenteel reeds binnen bestaande 
overheidsbrede trajecten rond infrastructuur teneinde te onderzoeken hoe binnen de cultuur- en 
jeugdsector kan omgegaan worden met circulariteit, veranderingsgericht bouwen, leegstandbeleid ... Zo 
neemt het departement deel aan de Greendeal Circulair Bouwen, een lerend netwerk gelanceerd door 
Vlaanderen Circulair, en wenst het mee te bouwen aan de kennis rond circulariteit en te bekijken hoe de 
principes van circulair en veranderingsgericht bouwen toepasbaar zijn op de cultuur- en jeugdsector. In de 
nabije toekomst is een traject rond veranderingsgericht bouwen en flexibel inzetbare infrastructuur, in 
navolging van de trajecten Multifunctioneel bouwen ‘Zorg’ en ‘Zorg-onderwijs’, zeer aangewezen om de 
Vlaamse regelgeving te screenen en mogelijke hinderpalen weg te werken. Vanuit een overheidsbreed 
infrastructuurbeleid rond verschillende relevante thema’s is het ook prioritair om te onderzoeken hoe we 
dit kunnen vertalen naar de sectoren.  
 
De Vlaamse overheid dient binnen het kader van de langetermijnvisie op cultuur- en jeugdinfrastructuur 
duidelijk af te bakenen welke taken zij opneemt met betrekking tot kennisontwikkeling en te onderzoeken 
welke samenwerkingen en afstemming noodzakelijk en/of interessant kunnen zijn. 

Voorbeeldrol eigen infrastructuren 

De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van of neemt de eigenaarsverplichtingen op voor 139 gebouwen op 
een dertigtal culturele en jeugdsites in Vlaanderen en Brussel. Zoals hoger aangehaald, gaat het om zeer 
uiteenlopende infrastructuur, van het KMSKA in Antwerpen tot het verblijfsdomein De Hoge Rielen in 
Kasterlee en Streuvelshuis & schrijversresidentie Het Lijsternest in Anzegem. 
 
Indien de Vlaamse overheid legitiem wil optreden en serieus wil genomen worden in haar engagementen, 
is ze verplicht minstens een voorbeeldrol op te nemen met betrekking tot haar eigen infrastructuur. Tot op 
zekere hoogte is dit geïntegreerd binnen de huidige werking van FoCI. De laatste jaren werd naast een 
inhaalbeweging voor enkele infrastructuren specifiek getracht innovatieve oplossingen toe te passen. Zo 
wordt momenteel bijvoorbeeld voor deSingel internationale kunstcampus op basis van een positieve 
haalbaarheidsstudie de volgende stap gezet richting het afsluiten van een Onderhoud en Energie Prestatie 
Contract (OEPC)26. 

                                              
26 Hierbij worden investeringen in de infrastructuur die het energieverbruik verminderen opgenomen door de aannemer die het contract aangaat 
met de eigenaar of gebruiker. Gedurende de vooraf overeengekomen looptijd van het contract gaat het financieel voordeel dat de energie-
besparing oplevert naar de aannemer. Na afloop heeft de eigenaar of gebruiker een lagere energiefactuur te betalen.  
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Er kan echter veel structureler ingezet worden op de voorbeeldfunctie van de eigen cultuur- en 
jeugdinfrastructuur. Enerzijds dient een inhaalbeweging ingepland te worden om deze geleidelijk up-to-
date te brengen. Een focus op eigen infrastructuur wordt al enige tijd opgenomen in beleidsdocumenten, 
maar vertaalt zich nog onvoldoende in de toewijzing van de begrotingsmiddelen. Anderzijds kan de eigen 
cultuur- en jeugdinfrastructuur ingezet worden om innovatieve oplossingen uit te testen. Goede praktijken 
kunnen inspirerend werken voor een toekomstig ruimtelijk beleid en voor de praktische implementatie. 
 
De eigen cultuur- en jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap moet zo worden uitgebouwd dat 
inspirerende innovatieve projecten een voorbeeldrol opnemen in het landschap. 
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Beleidsvoorstel 1 : We inventariseren de cultuur- en jeugdinfrastructuur. 

 
 

Uitwerking 

Een inventaris brengt het bestaande landschap in kaart en geeft een volledig beeld over de 
staat en spreiding van de cultuur- en jeugdinfrastructuur. Bestaande informatie dient hiertoe 
samengebracht, aangevuld en (gedeeltelijk) gedigitaliseerd te worden in een omvattende 
databank van zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde infrastructuur, met een beperkte set 
relevante gegevens. Er dient ook te worden bekeken hoe deze gegevens worden ontsloten of 
ingezet.  

Een inventaris vormt een belangrijk instrument voor analyse en evaluatie van de cultuur- en 
jeugdinfrastructuur. Het laat enerzijds toe zicht te krijgen op het volledige landschap, behoeften 
vast te stellen en strategische voorstellen te formuleren (kennisgedreven beleid), anderzijds om 
concrete dossiers te toetsen aan het aanbod en de spreiding. De vraag naar een omvattende 
inventarisatieoefening werd bovendien al vaak geformuleerd, in adviezen, memoranda en 
parlementaire vragen. 

Naar kosten-baten wordt dit best als langetermijnoefening ingepland. Het inventariseren van 
het volledige landschap aan cultuur- en jeugdinfrastructuur is een arbeids- en tijdsintensieve 
taak, niet alleen wat betreft de afbakening (inhoudelijk, relevante parameters, betrokken 
actoren …) en ontsluiting, maar ook, en misschien vooral, wat betreft de informatieverzameling 
en informatie-integratie uit bestaande tools. Niet enkel dient voldoende startbudget voorzien 
te worden, een inventaris is bovendien een levend instrument. Periodiek zal dus budget en/of 
tijdsbesteding beschikbaar gesteld moeten worden om deze up-to-date te houden. 

Mogelijke samenwerkingen met andere beleidsniveaus (bijvoorbeeld het lokale niveau en 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest), relevante beleidsdomeinen (bijvoorbeeld het Team Vlaams 
Bouwmeester) en experten of onderzoeksinstituten alsook de integratie van bestaande tools, 
databanken en dergelijke dienen te worden onderzocht. Binnen het Brussels Gewest loopt 
momenteel bijvoorbeeld een traject ‘monitoring van de culturele infrastructuur’ door 
perspective.brussels en visit.brussels: spots.brussels. Het project loopt sinds 2014 naar aanleiding 
van de door de sector aangebrachte vraag naar overzicht, geformuleerd in het Cultuurplan voor 
Brussel (2009). Infrastructuren worden geïnventariseerd en opgenomen in een zoekmotor. Een 
beleidsondersteunend instrument en een tool ten dienste van de culturele en sociaal-culturele 
wereld worden zo gecombineerd. We streven naar een constructieve samenwerking met de 
initiatiefnemende overheid. Binnen dit traject werd reeds een oefening uitgevoerd om relevante 
parameters te bepalen met externe belanghebbenden. In overleg bekijken we in hoeverre we 
ons hierop kunnen inspireren of baseren.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Implementatieplan en witboek Open en wendbare overheid – onderdeel ‘onderbouwd 
beleid als verantwoording en kennisopbouw’) 

https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/open-en-wendbare-overheid
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▪ Het project Basismonitoring 
▪ Verplichte rapportering beleidsrelevante gegevens in het beleidsplan van gesubsidieerde 

organisaties, zoals opgenomen in de decreten 

Onderbouwing 

▪ “Verder bouwen aan een informatiegedreven overheid” – een 
informatiemanagementstrategie voor de Vlaamse overheid (2019-2024) 

▪ Groenboek Bestuur (2016) 
▪ Witboek open en wendbare overheid (2017) 
▪ Een verkennend onderzoek naar de kenmerken, noden en uitdagingen van bovenlokale 

cultuurinfrastructuren in Vlaanderen en Brussel (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 
2015)  

▪ Onderzoek “Culturele en jeugdinfrastructuur. Investeringen, onderhoud en beheer” 
(Rekenhof, 2013) 

Acties 

▪ Bepaling kennisnoden en parameters 
In afstemming met de principes van de basismonitoring, die momenteel al bestaat 
binnen het departement voor dataverzameling en analyse, wordt een traject opgezet 
met interne en externe belanghebbenden om te bepalen welke relevante parameters en 
gegevens zullen worden opgenomen. 

▪ Ontwerp en evaluatie dataverzamelingsmethodiek 
Verschillende mogelijkheden zijn denkbaar om de informatie te verzamelen, samen te 
brengen en aan te vullen, van actieve controle over bevraging tot het integreren van 
informatievragen in subsidieaanvraagprocedures (zelfbevraging). Deze opties dienen 
tegen elkaar afgewogen te worden, naar accuraatheid, maar zeker ook naar beschikbare 
tijdsbesteding en budgetten. 

▪ Opzet structuur databank 
 

▪ Implementatie dataverzamelingsmethodiek 
De gekozen dataverzamelingsmethodiek wordt geïmplementeerd. 

▪ Ontsluiting dataset 
Naast ontsluiting voor intern gebruik dient de resulterende dataset ook op zijn minst 
volgens de principes van open data door het departement beschikbaar gesteld te 
worden. Er kan onderzocht worden of deze ook op andere manieren ontsloten kunnen 
worden, bijvoorbeeld via een online matchmaker tussen aanbieders en gebruikers van 
ruimtes.  

  

https://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/informatiegestuurde-overheid
https://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/informatiegestuurde-overheid
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/groenboek-bestuur
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/104360
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g37g-1.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g37g-1.pdf
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Beleidsvoorstel 2 : We werken een holistische langetermijnvisie uit op 

cultuur- en jeugdinfrastructuur met het oog op een bijsturing van de 

instrumenten. 

 
 

Uitwerking 

Er is nood aan een langetermijnvisie op cultuur- en jeugdinfrastructuur. Als eigenaar of 
beheerder van een aantal gebouwen die culturele organisaties huisvesten én als verstrekker van 
zowel werkings- als investeringssubsidies kan de Vlaamse overheid een belangrijke rol spelen. 
Het is dan ook noodzakelijk de rol van de Vlaamse overheid, en in het bijzonder van het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media, scherp te stellen. 

De langetermijnvisie dient uiteraard te passen in een algemeen Vlaams ruimte- en 
infrastructuurbeleid en moet gemaakt worden in overleg met het lokale niveau, de Vlaamse 
Bouwmeester en belendende beleidsdomeinen zoals Omgeving en Wonen, Onderwijs, Economie 
en Welzijn.  

Deze visie gaat echter ook verder en stemt specifiek af op de veranderende noden van de sector.  

Een optimale afstemming wordt nagestreefd tussen het artistiek-inhoudelijk beleid 
(werkingsmiddelen via sectorale decreten) en het beleid rond cultuur- en jeugdinfrastructuur 
(investeringssubsidies). Anderzijds wordt ook onderzocht hoe de samenwerking met andere 
beleidsdomeinen (Onroerend Erfgoed, Vlaams Bouwmeester, Facilitair Bedrijf, …) kan worden 
geoptimaliseerd.  

Op lange termijn dient dit kader regelmatig geëvalueerd en – indien nodig – bijgestuurd te 
worden. 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Aanpassing FoCI reglement 2021 
▪ Oprichtingsdecreet FoCI, decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1999, hoofdstuk XII, Cultuur Investeringsfonds 
▪ Strategische Visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

Onderbouwing 

▪ Memorandum SARC 2019-2024 
▪ Reflecties (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018) 
▪ Adviesnota “Klimaatmaatregelen voor de sectoren Cultuur, Jeugd en Media” van de 

sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC (SARC, 2016) 
▪ Een verkennend onderzoek naar de kenmerken, noden en uitdagingen van bovenlokale 

cultuurinfrastructuren in Vlaanderen en Brussel (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 
2015)  

https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/bovenlokale-investeringssubsidies
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1998121930
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1998121930
https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV
https://cjsm.be/sarc/downloads/180913_Memorandum_Online.pdf
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-advies-klimaatmaatregelen-CJM.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-advies-klimaatmaatregelen-CJM.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074
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▪ Onderzoek “Culturele en jeugdinfrastructuur. Investeringen, onderhoud en beheer” 
(Rekenhof, 2013) 

Acties 

▪ Onderzoekswerk en kennisopbouw  
De nodige informatie wordt verzameld om gefundeerde ambities te kunnen formuleren 
die consistent zijn met de visie geformuleerd binnen verwante beleidsdomeinen, zoals 
bijvoorbeeld het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 
De verschillende relevante (beleids-)documenten, studies en rapporten worden in kaart 
gebracht. Op basis van gesprekken met interne en externe belanghebbenden wordt 
verdere relevante kennis verzameld. Internationaal beleid vormt een bron van inspiratie 
of benchmarking. 

▪ Visievorming 
Op basis van een analyse van de verzamelende informatie en gesprekken, van een 
overzicht van de noden en evoluties en van gewenste ontwikkelingen binnen het beleid 
worden algemene doelstellingen/krachtlijnen geformuleerd, die sturend zullen zijn voor 
het beleid. 

Daarnaast wordt ook de rol van het departement scherpgesteld. 

Gedurende het traject wordt tussentijds afgetoetst met interne en externe 
belanghebbenden, partners en de sector. Dit kan zowel in kleinere groepen als middels 
een grootschalig event. Op deze manier wordt teruggekoppeld en kan een breed 
draagvlak voor de doelstellingen gerealiseerd worden. Optioneel kan op basis van de 
doelstellingen een reflectiepublicatie uitgebracht worden als terugkoppeling naar de 
sector. 

▪ Operationalisering 
Vervolgens kunnen de doelstellingen worden gefinaliseerd en aanbevelingen worden 
opgemaakt voor operationalisering van de verschillende doelstellingen, zoals een 
concreet beoordelingskader voor investeringen, een implementatievoorstel rond 
specifieke noodzaken (bijvoorbeeld een expertisenetwerk of expertise-, kennis- en 
informatiecentrum), aanbevelingen voor een herwerking van het subsidiekader 
infrastructuur (waaronder het FoCI-reglement) en/of aanbevelingen voor 
samenwerkingen tussen verschillende beleidsdomeinen. Binnen een duidelijke planning 
kunnen deze dan worden geïmplementeerd. 

▪ Stimuleren van kennisuitwisseling tussen de beleidsdomeinen 
Minstens voor thema’s die prioritair zijn zullen samenwerkingen opgezet worden met 
andere beleidsdomeinen.  

  

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g37g-1.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g37g-1.pdf
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Beleidsvoorstel 3 : We zetten in op een transitiebenadering voor 

duurzaamheid en circulariteit binnen de cultuur- en jeugdsector. 

 
 

Uitwerking 

Het implementeren van duurzaamheid en circulair bouwen in concrete operationele werkingen 
en/of projecten gaat gepaard met veranderingsprocessen, die een specifieke aanpak vragen. 
Het omschakelen naar en ondersteunen van bijvoorbeeld circulaire economie is meer dan louter 
het stimuleren van nieuwe ‘technische oplossingen’, maar betekent dat mensen (stakeholders, 
actoren … ) bereid moeten zijn om eigen overtuigingen, waarden en oriëntaties te veranderen. 
De omschakeling naar een duurzame maatschappij vraagt een transitiebenadering en een 
integrale aanpak. 

We willen vanuit het departement enerzijds het voortouw nemen en visievorming initiëren, en 
anderzijds de samenwerking met partners in de sector versterken en deze meer mogelijkheden 
geven.  

Het departement werkt aan een duurzaamheidsstrategie en engageert zich reeds binnen een 
aantal trajecten die overheidsbreed of in samenwerking met andere beleidsdomeinen lopen, of 
zullen worden opgezet rond duurzaamheid en circulariteit, zoals bijvoorbeeld de Greendeal 
Circulair Bouwen. Het gaat echter vooralsnog om eerder geïsoleerde engagementen. Er is nood 
aan een meer gestructureerde aanpak. Een taskforce krijgt de opdracht om de thema’s 
structureel op te nemen en om enerzijds een plan voorop te stellen met langetermijndoelen, en 
anderzijds opportuniteiten te identificeren en samenwerkingen op te zetten.  

In de sectoren zijn een aantal organisaties en initiatieven actief die deze thema’s opnemen. Zo 
kan bijvoorbeeld het Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media op een transversale manier 
duurzame bruggen slaan tussen cultuuractoren, publiek, andere sectoren, politiek en de 
administratie. Dit soort netwerken, organisaties en initiatieven moet worden versterkt. 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Vlaams Klimaat- en Energiepact 
▪ Vlaanderen Circulair 
▪ Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) 
▪ Sustainable Development Goals (SDG’s), in het bijzonder SDG nr. 9: Bouw veerkrachtige 

infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer 
innovatie, en SDG nr. 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam. 

▪ Vlaams plan overheidsopdrachten 2016-2020 – onderdeel 2.5: Inzetten op duurzame en 
innovatieve overheidsopdrachten 

  

http://www.vlaamseklimaattop.be/vket-01-12-2016-vlaams-klimaat-en-energiepact
https://vlaanderen-circulair.be/nl
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050
https://do.vlaanderen.be/SDGs
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/beleid/beleid-overheidsopdrachten
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Onderbouwing 

▪ Deelname leertraject Green Deal Circulair Bouwen (Vlaanderen Circulair), 2019-2020 
▪ De duurzaamheidsstrategie van het Departement CJM en het Voka Charter Duurzaam 

Ondernemen, 2018-… 
▪ Reflecties (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018) 
▪ Startnota Transitieprioriteit Circulaire Economie. “‘VLAANDEREN CIRCULAIR’ een 

stuwende kracht naar een circulaire economie in Vlaanderen” (Vlaanderen Circulair, 
2017) 

▪ Adviesnota “Klimaatmaatregelen voor de sectoren Cultuur, Jeugd en Media” van de 
sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC (SARC, 2016) 

▪ Studie “Naar een verdere onderbouwing van het Vlaamse beleid voor 
duurzaamheidstransities” (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling – Universiteit Gent 
Steunpunt Duurzame Ontwikkeling, 2010) 

Acties 

▪ Interne opvolging  
Om het fragmentarische te overstijgen is het belangrijk deze thematiek te erkennen als 
structurele uitdaging en binnen het departement een taskforce formeel de opdracht te 
geven dit op te nemen. Op deze manier kan een planning worden uitgewerkt en 
opgevolgd, worden initiatieven vanuit andere beleidsdomeinen en de sector in een 
vroeg stadium opgemerkt en kunnen strategische samenwerkingen worden opgezet. Het 
is in dit kader immers zeer nuttig om verbinding te maken met bestaande 
beleidsinitiatieven en om samenwerkingen op te zetten. Ook partnerschappen met 
initiatieven en organisaties in de sector kunnen worden opzet of versterkt en concrete 
doelen worden gesteld. 

▪ Transitietraject 
Een werkelijke verandering vindt maar plaats wanneer de verschillende aspecten van 
een innovatietraject ingebed raken in de ‘mainstream’ activiteiten van de diverse 
actoren en structuren van het betreffende systeem (regels, werkwijzen, modellen …). Het 
traject omvat minimaal onderzoekswerk, visievorming, experimenteren, leren en 
verankeren.  

  

https://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-projecten/detail/green-deal-circulair-bouwen
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
https://ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/nota_circulaire_economie.pdf
https://ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/nota_circulaire_economie.pdf
https://ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/nota_circulaire_economie.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-advies-klimaatmaatregelen-CJM.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20161006-advies-klimaatmaatregelen-CJM.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/55817729.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/55817729.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/55817729.pdf
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Beleidsvoorstel 4 : We nemen een voorbeeldfunctie op wat betreft de cultuur- 

en jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. 

 
 

Uitwerking 

Enerzijds dient een inhaalbeweging ingepland te worden om de eigen cultuur- en 
jeugdinfrastructuur geleidelijk up-to-date te brengen. Een focus op eigen infrastructuur wordt 
al enige tijd opgenomen in beleidsdocumenten, maar vertaalt zich nog onvoldoende in de 
toewijzing van de begrotingsmiddelen. De noden zijn dan ook zeer omvangrijk, zowel vanuit de 
eigen infrastructuur als vanuit de culturele en jeugdsector. 

Anderzijds kan de eigen cultuur- en jeugdinfrastructuur ingezet worden om innovatieve 
oplossingen uit te testen en inspiratie te bieden voor de sector. Concrete experimenten zijn 
belangrijk om te zien wat werkt en wat niet, om daaruit te leren. De overheid kan een 
belangrijke rol opnemen door het stimuleren van pilootprojecten en daarbij een schakelrol op 
te nemen tussen de cultuur- en jeugdorganisaties en de andere relevante actoren. We stellen 
voor dat ze – in samenwerking met relevante experten – ook echt een voorbeeldrol opneemt 
door pilootprojecten op te starten binnen de eigen infrastructuur. Nieuwe innovatieve 
oplossingen kunnen op beperkte schaal worden uitgetest op levensechte, experimentele 
pilootprojecten (living labs), binnen een beschermde en/of ondersteunende omgeving. Een 
ideaal experiment toont iteratief aan op welke manier veranderingen mogelijk zijn én welke de 
belangrijkste hinderpalen of noodzakelijke ondersteuners zijn. Tussentijdse opvolging brengt de 
‘lessons learned’ in kaart en gaat na waar er eventuele veranderingen aan structuren en/of 
processen nodig zijn. Daarnaast is ook een permanente dialoog met de sector noodzakelijk. 
Deze elementen zijn belangrijk om een brede implementatie op termijn te stimuleren.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Aanpassing FoCI reglement 2021 
▪ Oprichtingsdecreet FoCI, decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1999, hoofdstuk XII, Cultuur Investeringsfonds 
▪ Vlaanderen Circulair 
▪ Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) 
▪ Sustainable Development Goals (SDG’s), in het bijzonder SDG nr. 9: bouw veerkrachtige 

infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer 
innovatie, en SDG nr. 11: maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam. 

  

https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/bovenlokale-investeringssubsidies
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1998121930
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1998121930
https://vlaanderen-circulair.be/nl
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050
https://do.vlaanderen.be/SDGs
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Onderbouwing 

▪ Reflecties (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018) 
▪ Een verkennend onderzoek naar de kenmerken, noden en uitdagingen van bovenlokale 

cultuurinfrastructuren in Vlaanderen en Brussel (Departement CJM, 2015)  
▪ Culturele en jeugdinfrastructuur. Investeringen, onderhoud en beheer (Rekenhof, 2013) 

Acties 

▪ Inhaalbeweging  
In eerste instantie moet de infrastructuur minstens up-to-date gebracht worden met de 
huidige eisen inzake energieprestatie, integrale toegankelijkheid, gebouw- en 
realisatietechnieken, (brand)veiligheid, etc. 

▪ Identificeren van opportuniteiten voor innovatie  
Vanuit de strategische visie op de beschikbare infrastructuur, de lopende projecten 
binnen de Vlaamse overheid en de bredere context dient bekeken te worden waar zich 
opportuniteiten voordoen om innovatieve pilootprojecten of experimenten op te zetten 
op een gestructureerde manier.  

▪ Opzetten experimenten en pilootprojecten 
Vervolgens kunnen experimenten en pilootprojecten worden opgezet, in nauwe 
samenwerking met relevante experten en met de gebruikers en de gebouwen. 

▪ Opvolgen en communiceren 
Tussentijdse opvolging communiceert over de vooruitgang, brengt lessen in kaart en 
vertaalt deze naar beleidsaanbevelingen en/of aanbevelingen voor de sector. 

  

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1213074
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g37g-1.pdf
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Beleidsvoorstel 5 : We valideren en vrijwaren plekken voor cultuur en 

jongeren waar experiment kan plaatsvinden. 

 
 

Uitwerking 

Nieuwe vormen van cultuur groeien vaak op plekken waar weinig ruimteclaims, verwachtingen 
en structuur zijn. Voor kinderen en jongeren kunnen kansen op spel, ontmoeting, 
zelfontwikkeling en groepsvorming verruimen en situaties ontstaan waar ze 
verantwoordelijkheid leren nemen voor de omgeving en voor elkaar. Een gebrek aan kader biedt 
hier vaak net een veelheid aan mogelijkheden voor nieuwe cultuurvormen, beleving of ruimte-
invullingen. In het dichtbebouwd en gereguleerd Vlaanderen komt deze ‘ruimte voor 
experiment’ echter steeds meer onder druk te staan. 

Het stimuleren of beschermen van het ontstaan van dit soort vrijplaatsen via beleid lijkt in 
eerste instantie op een interne tegenstelling. Voor de Vlaamse overheid liggen er nog vele 
vraagstukken – maar ook kansen – open om het potentieel van zulke plaatsen te ontsluiten. We 
willen dan ook het initiatief nemen om te onderzoeken of, hoe en op welke manier we het 
bestaan van vrijplaatsen kunnen vrijstellen en ondersteunen.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Aanpassing FoCI reglement 2021 
▪ Oprichtingsdecreet FoCI, decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1999, hoofdstuk XII, Cultuur Investeringsfonds 
▪ Implementatieplan en witboek ‘Open en wendbare overheid’ – onderdeel ‘regelgeving 

als hefboom voor groei en innovatie’ 

Onderbouwing 

▪ Reflecties (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018) 
▪ Making Cultural Infrastructure (Theatrum Mundi London, 2017)  
▪ De waarde van cultuur (Departement CJM, 2014) 
▪ Tussen Ruimte, Kunst en Kapers. Wat we kunnen leren van het creatief 

ondernemerschap in ‘vrijhavens’ (Demos, 2014) 

Acties 

▪ Onderzoekswerk, kennisopbouw en verkennen van beleidsopties  
In een eerste fase onderzoeken we of en op welke manier de Vlaamse overheid ruimte 
kan scheppen en vrijwaren voor experiment. Interessante pistes voor ondersteuning zijn 
bijvoorbeeld het garanderen van een zeker aandeel aan vrije/onbepaalde ruimte bij 
ontwikkelingsprojecten of het ontsluiten van on(der)benutte ruimtes.  

https://cjsm.be/cultuur/themas/culturele-infrastructuur/bovenlokale-investeringssubsidies
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1998121930
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1998121930
https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/open-en-wendbare-overheid
https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/open-en-wendbare-overheid
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
https://theatrum-mundi.org/project/culturalinfrastructure/
https://cjsm.be/cultuur/onderzoek-en-publicaties/de-waarde-van-cultuur
https://demos.be/tussen-ruimte-kunst-en-kapers
https://demos.be/tussen-ruimte-kunst-en-kapers
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▪ Evaluatie en verankering 
Vervolgens evalueren en verankeren we eventueel relevante, binnen onze rol passende 
acties in beleid.  
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SPEERPUNT 2. 

RIJKER DOOR CULTUUR,  

STERKER DOOR CULTUUREDUCATIE 
 

 
 
Door cultuur overstijgt de mens het puur materiële en krijgt hij vat op zichzelf, zijn medemensen en de 
samenleving. Cultuureducatie helpt hem om dat zelfstandig en zinvol te doen. In Vlaanderen heeft zich een 
cultuureducatieve praktijk ontwikkeld die activiteiten met een zeer hoge kwaliteit waarborgt, zowel in de 
specifiek cultuureducatieve organisaties als in cultuureducatieve diensten binnen andere culturele 
organisaties. Die sterke praktijk moet haar uitdrukking kunnen vinden in een sterk merk, dat in binnen- en 
buitenland gepromoot wordt. Goede praktijken uit de cultuureducatieve sector kunnen ook ingezet worden 
in andere beleidsdomeinen zoals onderwijs en welzijn. Daartoe moet de regelgeving in alle betrokken 
sectoren op het vlak van cultuureducatie afgestemd worden, waarbij ruimte wordt gelaten voor 
methodische vernieuwing en experiment. Om nieuwe initiatieven mogelijk te maken moet infrastructuur 
op maat kunnen aangeboden worden, moet het cultuureducatieve aanbod op internet beter worden 
ontsloten, moeten culturele huizen de mogelijkheid krijgen om hun educatief aanbod te versterken en moet 
de financiële positie en het aanzien van de cultuureducator opgewaardeerd worden.  
 

 

RIJKER DOOR CULTUUR 

Je hoort het vaak als mensen hun wordingsgeschiedenis vertellen: het verhaal over een leerkracht, een 
jeugdleid(st)er of een kunstenaar die hen de ogen opende voor wat het leven werkelijk kan inhouden. Ook 
in de cultuureducatieve praktijk zie je het dagelijks: het moment dat een kind door dans zijn eigen lichaam 
ontdekt, de aha-erlebnis die de bezoekers van een museum ervaren wanneer een educatief medewerker 
hun een dieper inzicht geeft in hun eigen verre verleden, de glans in de ogen van een bejaarde die bij het 
zingen de kracht van muziek ervaart, de ernst waarmee jongeren zich de discipline van de circusartiest 
eigen maken. 
 
Cultuur maakt de mens pas tot mens. Door taal, historisch bewustzijn, filosofie, kunst … overstijgt de mens 
het puur materiële en krijgt hij vat op zichzelf, zijn medemensen en de samenleving. Hoe complexer en meer 
technologisch die samenleving wordt, hoe meer de mens behoefte heeft aan cultuur.27 Maar hoewel hij 
cultuur in zich draagt, heeft hij vaak ondersteuning nodig om die zelfstandig en zinvol in te zetten. Hier is 
cultuureducatie aan zet. Onder cultuureducatie worden alle activiteiten verstaan die zijn gericht op het 
leren over cultuur of door middel van cultuur en die worden aangeboden door gespecialiseerde organisaties 

                                              
27 Europees Parlement (2017), Arts, culture, and cultural awareness in education, geraadpleegd via 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608807/EPRS_BRI(2017)608807_EN.pdf.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608807/EPRS_BRI(2017)608807_EN.pdf


 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.05.2019 Regeerbijdrage Departement Cultuur, Jeugd en Media pagina 29 van 116 

of binnen cultuurorganisaties. Cultuureducatie is het instrument bij uitstek om het cultureel bewustzijn en 
de culturele expressie van mensen te bevorderen. 
 
De wereld rondom ons verandert ingrijpend en in snel tempo. De drijvende krachten achter die verandering 
zijn van demografische, technologische en sociaal-politieke aard. Superdiversiteit en vergrijzing zorgen voor 
onzekerheid over de materiële en culturele toekomst, maar dragen ook mogelijkheden voor een nieuwe of 
vernieuwde cultuur in zich. Artificiële intelligentie kan op vele gebieden de mens vooruithelpen, maar dringt 
ook ongezien binnen in ons leven, waardoor we het gevoel kunnen hebben onze greep te verliezen. Een 
overaanbod aan beelden en informatie maakt dat we door het bos de bomen niet meer zien. Toenemende 
individualisering leidt tot isolement, maatschappelijke ongelijkheid leidt tot polarisatie. 
 
Al deze ontwikkelingen zijn niet nieuw, maar ze zijn wel in een stroomversnelling terechtgekomen. Uiteraard 
kan cultuureducatie niet in haar eentje alle negatieve effecten wegnemen. Maar ze kan wel mensen sterker 
maken, zodat ze deze uitdagingen beter aankunnen. Dat werd ruimschoots aangetoond in wetenschappelijk 
onderzoek zoals De waarde van cultuur van Pascal Gielen e.a.28 en Jong geleerd, jong gedaan van Lode 
Vermeersch e.a.29, en werd ook opgenomen in internationale beleidsadviezen, o.m. van de Europese Unie30, 
de OESO31 en de UNESCO32. 
 
Zo onderstreept de Seoul Agenda (2010), opgesteld tijdens de tweede wereldconferentie van UNESCO over 
cultuureducatie, de relevantie van cultuureducatie als basis voor de creatieve, innovatieve, cognitieve, 
emotionele, esthetische en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In Art for Art’s Sake? The Impact 
of Arts Education (2013) focust de OESO dan weer op kunsteducatie als doel op zichzelf en voor de 
ontwikkeling van vaardigheden zoals observatie, visualisering, exploratie, volharding, expressie, 
samenwerking, reflectie en innovatie. De Europese Unie tot slot stelt in haar Aanbeveling van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren dat 
mensen via cultuur begrijpen wie ze zijn en hoe de wereld er rondom hen uitziet. Wie inzet op 
cultuureducatie versterkt het ‘cultureel bewustzijn en culturele expressie’, de achtste sleutelcompetentie 
voor levenslang leren. 
 

STERKER DOOR CULTUUREDUCATIE  

De sectoren cultuur, jeugd en media spelen in de cultuureducatieve processen een eigen rol en kunnen die 
nog versterken. Empowerment - het versterken van mensen - behoort voor het sociaal-cultureel werk, het 
sociaal-artistieke werk en het jeugdwerk tot de kerntaak. Maar ook de media hebben een intrinsieke functie 
om mensen tot inzicht en kritische zin te brengen. In de amateurkunsten voelen mensen hoe zij hun eigen 

                                              
28 Gielen P. et al. (2014), De waarde van cultuur, Rijksuniversiteit Groningen, geraadpleegd via 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-waarde-van-cultuur.  
29 Vermeersch L. et al. (2018), Jong geleerd, jong gedaan. Onderzoek naar cultuureducatie en -participatie bij de allerkleinsten, KULeuven – HIVA, 
geraadpleegd via https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/jonggeleerd-jonggedaan-eind-a4-nl.pdf. 
30 Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren (2006), 
geraadpleegd via https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN; Europese Commissie (2015), Cultural 
awareness and expression handbook, European Agenda for Culture, geraadpleegd via https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1; Europees Parlement (2017), Arts, culture, and cultural awareness in education. 
31 OESO (2013), Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education, geraadpleegd via http://www.oecd.org/education/ceri/arts.htm. 
32 UNESCO (2010), Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education, geraadpleegd via 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Seoul_Agenda_EN.pdf.  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-waarde-van-cultuur
https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/jonggeleerd-jonggedaan-eind-a4-nl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
http://www.oecd.org/education/ceri/arts.htm
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Seoul_Agenda_EN.pdf
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scheppende kracht kunnen ontwikkelen. In de kunsten kan het contact met de kunstenaar en zijn/haar 
scheppingsproces en creatie essentiële veranderingen teweegbrengen in het denken en het leven van het 
publiek. Cultureel-erfgoedwerking verzorgt de band tussen verleden, heden en toekomst door mensen en 
hun cultureel erfgoed te verbinden. Leesbevordering vergroot de leesvaardigheid, een competentie die 
essentieel is in de kennismaatschappij en allerlei andere vaardigheden stimuleert. In al deze sectoren kunnen 
cultuureducatoren ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt zich te ontplooien. 
 
Mensen ontwikkelen daardoor belangrijke competenties die in de toekomst nog aan belang zullen winnen, 
zoals creativiteit, kritisch denken, nieuwsgierigheid en innovatie. Dat gebeurt bij uitstek in informele en 
niet-formele contexten, in veilige omgevingen, die bovendien de juiste plekken zijn om de meest kwetsbaren 
in onze samenleving – bijvoorbeeld mensen uit etnisch-culturele minderheden, senioren, personen met een 
handicap, alleenstaande ouders of ouderen en kinderen in kansarmoede – sterker te maken en een netwerk 
te laten uitbouwen tegen isolatie. Zodoende bevordert cultuureducatie integratie en kan ze er toe bijdragen 
dat hele generaties die nooit eerder met cultuur in aanraking kwamen, dichter bij elkaar komen. 
 

CULTUUREDUCATIE IN VLAANDEREN: EEN STERK MERK 

Onder de verschillende decreten die het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheert, heeft zich een 
cultuureducatieve praktijk ontwikkeld die activiteiten met een zeer hoge kwaliteit waarborgt. Deze 
praktijken zijn niet alleen te vinden in de specifiek cultuureducatieve organisaties, maar ook in 
cultuureducatieve diensten binnen organisaties in de kunsten, de literatuur, het cultureel erfgoed, de media, 
de film, het sociaal-cultureel werk en het jeugdwerk. Nochtans vindt de cultuureducatieve praktijk geen 
duidelijk afgelijnde plaats binnen het cultuurbeleid, waardoor de zichtbaarheid ervan in het gedrang komt. 
De sterke praktijk moet met andere woorden haar uitdrukking kunnen vinden in een sterk merk. 
 
Anderzijds zou Vlaanderen op dat vlak nog performanter zijn als het cultuureducatie beter zou integreren 
in een proces van levenslang leren. In vergelijking tot de ons omringende landen was er tot nu toe eerder 
weinig aandacht voor kunst en cultuur in de schooltijd33, al evolueert het beleid ter zake de laatste jaren in 
de goede richting, en zou er meer geïnvesteerd kunnen worden in kruisbestuivingen tussen de 
beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Media en andere beleidsdomeinen.  
 

EEN MASTERPLAN CULTUUREDUCATIE VOOR DE VOLGENDE 

BELEIDSPERIODE 

De nieuwe evoluties in de samenleving enerzijds en de hierboven geschetste sterktes en zwaktes van het 
Vlaamse beleid inzake cultuureducatie en -participatie anderzijds vragen om een omslag in het beleid rond 
cultuureducatie. Hieronder wordt aangegeven in welke richting die omslag kan gaan.  
 
 

                                              
33 OESO (2013), Art for Art’s Sake. 
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Het merk Vlaamse cultuureducatie valoriseren in binnen- en buitenland 

De hoge kwaliteit van de cultuureducatieve praktijk in Vlaanderen moet op een betere manier gevaloriseerd 
worden. Andere landen doen hiervoor grotere inspanningen, hoewel de aangeboden kwaliteit niet hoger 
ligt. Dat vereist promotie, zowel bij stakeholders in andere sectoren in Vlaanderen als in het buitenland. De 
recente oprichting van een lerend netwerk voor cultuureducatie binnen publiq biedt een opportuniteit voor 
een sterke communicatiestrategie. Ook de steunpunten kunnen in samenwerking met de cultuureducatieve 
organisaties en diensten daartoe een bijdrage leveren. In het buitenland kan de promotie bijvoorbeeld 
gebeuren via het netwerk van Vlaamse vertegenwoordigers, maar ook ter gelegenheid van ministeriële 
missies. Versterkte contacten met buitenlandse actoren op het vlak van cultuureducatie zijn ook 
bevorderlijk voor een constante vernieuwing en verbetering van de praktijk in Vlaanderen. 

Samenwerken met andere beleidsdomeinen 

Indien we de kracht van cultuureducatie willen inzetten om mensen te versterken, vraagt dit om een 
geïntegreerde aanpak, die fragmentering tegengaat en de reeds bestaande rijkdom van het 
cultuureducatieve aanbod inventariseert, stroomlijnt en beschikbaar maakt voor iedereen. 
 
In eerste instantie zal deze aanpak zich richten op die sectoren waarmee reeds een begin van samenwerking 
werd ontwikkeld, met name onderwijs en welzijn. Goede praktijken uit de cultuureducatieve sector kunnen 
hier worden ingezet. Voor onderwijs liggen de mogelijkheden voor win-winsituaties voor het grijpen. Zo 
zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om een aantal pedagogische vakken uit de leerkrachtenopleidingen voor 
het kleuter-, lager- en secundair onderwijs open te stellen voor de studenten van de lerarenopleiding in het 
hoger kunstonderwijs. Dat zou het voordeel hebben dat aankomende leerkrachten van het kleuter-, lager- 
en secundair onderwijs in contact komen met aankomende kunstenaars. Ook kunnen in die opleiding de 
methodieken die worden gehanteerd door de cultuureducatieve organisaties bijzonder inspirerend werken.  
 
Die methodieken richten zich overigens niet alleen op activiteiten voor de schoolplichtleeftijd, maar op 
activiteiten voor alle leeftijden, van baby’s over kinderen, jongeren en volwassenen tot senioren. Diezelfde 
methodieken kunnen bijgevolg ook nuttig ingezet worden in de welzijnssector. Onderzoek, bijvoorbeeld bij 
demente bejaarden, toont immers aan dat het creëren van cultureel stimulerende omgevingen een 
belangrijke bijdrage kan leveren tot het welzijn van zulke doelgroepen. 
 
Om de werkvoldoening, motivatie en competenties van hun werknemers te verhogen zijn ook bedrijven 
zoekende naar waardevolle, niet-monetaire incentives. Cultuureducatieve organisaties kunnen hier met hun 
methodieken een passend aanbod ontwikkelen. 

De voorwaarden scheppen voor nieuwe initiatieven 

In een vernetwerkte samenleving zullen mensen zich voor hun verschillende culturele interesses niet meer 
tot een vaste organisatie wenden, maar steeds meer op zoek gaan naar diverse aanbieders voor elk van 
hun specifieke vragen. Die aanbieders kunnen organisaties zijn, maar evengoed informele of zelfs virtuele 
netwerken. Soms zullen mensen zelf een tijdelijk netwerk opzetten. Daartoe moet infrastructuur op maat 
kunnen aangeboden worden, moet het cultuureducatieve aanbod op internet worden ontsloten en moeten 
culturele huizen de mogelijkheid krijgen om hun educatief aanbod te versterken.  
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Hiertoe worden best samenwerkingsverbanden gestimuleerd tussen de cultuursector en actoren die 
ressorteren onder andere beleidsdomeinen zoals Internationaal Vlaanderen, Economie, Wetenschap en 
Innovatie, Onderwijs en Vorming, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Werk en Sociale Economie en 
Omgeving. 
 
Op termijn moet dit leiden tot het horizontaal inschrijven van culturele elementen in alle beleidsdomeinen 
(‘culture in all policies’), waarbij al deze domeinen binnen de krijtlijnen van het regeerakkoord concrete, 
integrale en gemeenschappelijke doelstellingen m.b.t. cultuur formuleren. Ook hierbij kan een vernieuwde 
en versterkte aandacht voor cultuureducatie waardevolle input leveren. 

De positie van de cultuureducator versterken 

Hoewel cultuureducatieve organisaties en diensten in Vlaanderen doorgaans werk van hoge kwaliteit 
afleveren, worden ook de educatieve medewerkers nog steeds geconfronteerd met vele obstakels om dat 
werk op een efficiënte en aantrekkelijke manier te kunnen uitvoeren. Daarom moet hun de mogelijkheid 
worden geboden om zich nog te verbeteren door in te zetten op een eerlijke vergoeding en een hoger 
aanzien voor cultuureducatieve medewerkers, evenals de mogelijkheid om zich maximaal bij te scholen in 
binnen- en buitenland. 
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Beleidsvoorstel 1 : We valoriseren cultuureducatie in Vlaanderen als sterk 

merk in binnen- en buitenland. 

 
 

Uitwerking 

Onder de verschillende decreten die het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheert, heeft 
zich een cultuureducatieve praktijk ontwikkeld die activiteiten met een zeer hoge kwaliteit 
waarborgt. Nochtans vindt de cultuureducatieve praktijk geen duidelijk afgelijnde plaats binnen 
het cultuurbeleid, waardoor de zichtbaarheid ervan in het gedrang komt. De hoge kwaliteit van 
de cultuureducatieve methodieken in Vlaanderen moet dan ook beter gevaloriseerd worden. 
Dat vereist promotie van deze methodieken, zowel bij stakeholders in andere sectoren in 
Vlaanderen als in het buitenland. 

Op basis van een geüpdatete versie van de Veldtekening Cultuureducatie formuleert het 
departement een merk voor de Vlaamse cultuureducatie. Rond dit merk wordt een sterke 
communicatiestrategie uitgebouwd in samenwerking met publiq vzw, de steunpunten en 
organisaties met een cultuureducatieve praktijk. In het buitenland wordt het merk gepromoot 
via het netwerk van Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, maar ook ter gelegenheid 
van ministeriële missies. Versterkte contacten met buitenlandse actoren op het vlak van 
cultuureducatie bevorderen ook een constante vernieuwing en verbetering van de praktijk in 
Vlaanderen. 

De geplande uitvoeringstermijn bestrijkt 5 jaar: 

- vooraf: actualisering Veldtekening Cultuureducatie 

- 2020: opmaak van het merk, communicatiestrategie en initiële promotie 

- 2021-2024: bestendiging van de promotie van het merk en jaarlijkse evaluatie van alle 
acties daaromtrent, gekoppeld aan het jaarlijkse sectormoment cultuureducatie 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education 
▪ Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake 

sleutelcompetenties voor een leven lang leren (2006/962/EG) 
▪ Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 
▪ Kunstendecreet van 13 december 2013 
▪ Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk van 7 juli 2017 
▪ Decreet houdende een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, van 20 januari 

2012  
▪ Decreet betreffende de Amateurkunsten van 22 december 2000 
▪ Circusdecreet van 1 maart 2019 
▪ Participatiedecreet van 18 januari 2008 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Seoul_Agenda_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=NL
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028103&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1312555,1312557,1312558,1312559,1312561,1312562,1312563,1312564,1312565,1312566
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024099&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1240236,1240430,1240431,1240432,1240433,1240434,1240435,1345044,1345061
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028624&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028624&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021316&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021316&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1007853&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030499&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030499&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
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▪ Decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur 
▪ Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018 
▪ Beheersovereenkomst Vitamine C/publiq vzw 
▪ Beheersovereenkomst VAF 
▪ Beheersovereenkomst VRT 
▪ Subsidieovereenkomst Mediawijsheid 
▪ Conceptnota Groeien in Cultuur (2012) 
▪ Conceptnota Doorgroeien in Cultuur (2013) 

Onderbouwing 

▪ Visietekst atelier Cultuurforum 2020 "Competentieverwerving en -waardering 
stimuleren" (2010)  

▪ Veldtekening Cultuureducatie, 2011 
▪ Beschikbaar materiaal over organisaties met een cultuureducatieve praktijk bij de 

steunpunten cultuur 

Acties 

▪ Update van de Veldtekening Cultuureducatie in Vlaanderen  
▪ Formulering van een merk voor de Vlaamse cultuureducatie 
▪ Opmaak van een communicatiestrategie 
▪ Promotie van het merk in binnen- en buitenland 
▪ Jaarlijkse update van de communicatiestrategie en evaluatie van de promotieacties 

  

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1472946
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx
https://www.vaf.be/downloads/download-beheersovereenkomsten
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beheersovereenkomst-2016-2020-tussen-de-vlaamse-gemeenschap-vrt
http://www.cultuurenonderwijs.be/sites/default/files/conceptnota-groeien-in-cultuur.pdf
http://www.cultuurenonderwijs.be/sites/default/files/conceptnota-doorgroeien-in-cultuur.pdf
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/competentieverwerving_en_-waardering_stimuleren.pdf
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/competentieverwerving_en_-waardering_stimuleren.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/veldtekening-cultuureducatie-beschrijvende-studie-met-evaluatieve-swot-analyse
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Beleidsvoorstel 2 : We optimaliseren het beleidsinstrumentarium voor 

cultuureducatie. 

 
 

Uitwerking 

Binnen de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Media ontvangen de organisaties die gericht zijn op 
cultuureducatie hun werkingsmiddelen via verschillende regelgeving/decreten. Dit heeft zich 
vertaald in een zeer rijk en divers veld. Afhankelijk van de regelgeving moeten deze organisaties 
echter rekening houden met andere inhoudelijke, formele of organisatorische criteria. 
Bovendien verwijzen niet alle sectorale beleidsinstrumenten in de cultuur-, jeugd- en 
mediasector expliciet naar cultuureducatie. De aandacht voor cultuureducatie is hierdoor 
‘onevenwichtig’ verdeeld. 

Er is nood aan een doorlichting van de bestaande reglementeringen rond kunst- en 
cultuureducatie, met als uiteindelijk doel de praktijkondersteuning en dossierbehandeling 
binnen de bestaande decretale kaders te optimaliseren. Het is daarbij niet de bedoeling om de 
diverse praktijken op elkaar af te stemmen, maar wel om de regelgevingen zodanig op elkaar 
af te stemmen dat men kan komen tot een betere ondersteuning van de verschillende praktijken.  

Concreet moet worden onderzocht of en hoe cultuureducatie in de sectorale regelgevingen aan 
bod komt, welke de gedeelde en de verschillende benaderingen zijn (onder meer de 
beoordelings- en evaluatiecriteria op vlak van cultuureducatie vergelijken) en of deze voldoende 
afgestemd zijn op de behoeften van het cultuureducatieve werk in de cultuur, jeugd- en 
mediasector. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de mate waarin de regelgeving 
voldoende ruimte biedt voor: 

- methodische vernieuwing en experimenteerruimte  

- samenwerkingsmogelijkheden, zowel binnen de cultuur-, jeugd en de mediasector als 
met belendende sectoren (onderwijs, welzijn …) 

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen passende instrumenten worden ontwikkeld om 
cultuureducatie binnen de verschillende decreten optimaal en op een gestroomlijnde manier te 
ondersteunen. 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 
▪ Kunstendecreet van 13 december 2013 
▪ Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk van 7 juli 2017 
▪ Decreet houdende een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid, van 20 januari 

2012  
▪ Decreet betreffende de Amateurkunstendecreet van 22 december 2000 
▪ Circusdecreet van 1 maart 2019 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028103&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1312555,1312557,1312558,1312559,1312561,1312562,1312563,1312564,1312565,1312566
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024099&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1240236,1240430,1240431,1240432,1240433,1240434,1240435,1345044,1345061
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028624&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028624&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021316&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021316&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1007853&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030499&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
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▪ Participatiedecreet van 18 januari 2008 
▪ Decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur 
▪ Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018 
▪ Decreet betreffende de radio-omroep en televisie van 27 maart 2009 

Onderbouwing 

▪ Veldtekening (2011) 
▪ Screening van het beleidsinstrumentarium inzake cultuureducatie binnen de 

beleidsvelden Cultuur en Jeugd (2014)  
▪ Resultaten van de rondetafelgesprekken Cultuureducatie (februari 2019) 

Acties 

▪ Onderzoek naar de bepalingen en ondersteuningspraktijken m.b.t. cultuureducatie 
binnen alle bovenstaande decreten. 

▪ Formuleren van verbetervoorstellen om de verschillende benaderingen en 
ondersteuningspraktijken te stroomlijnen. 

  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030499&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1472946
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1017858&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1130404,1130412,1130436,1130473,1130510,1130530,1130531,1130533,1130534,1130539,1130542,1130548,1130551,1130553,1130562,1130565,1130567,1130568,1130569,1130573,1130575,1130580,1130582,1130590,1130594,1130597,1130606,1130609,1130611,1130613,1130614,1130615,1130616,1130617,1130619,1130627,1198521,1198554,1198560,1198564,1198566,1198567,1198569,1198572,1198582,1198584,1198586,1198589,1219131,1232406,1278328,1301613,1301614,1301615,1306265,1306278,1306286,1306303,1306315,1306318,1344352,1344358,1344380,1344394,1344403,1344407,1344410,1344411,1344412,1344413,1344415,1358263,1358272,1358277,1358285
https://www.vlaanderen.be/publicaties/veldtekening-cultuureducatie-beschrijvende-studie-met-evaluatieve-swot-analyse
https://www.vlaanderen.be/publicaties/rapport-screening-van-het-beleidsinstrumentarium-inzake-cultuureducatie-binnen-de-beleidsvelden-cultuur-en-jeugd
https://www.vlaanderen.be/publicaties/rapport-screening-van-het-beleidsinstrumentarium-inzake-cultuureducatie-binnen-de-beleidsvelden-cultuur-en-jeugd
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Beleidsvoorstel 3 : We maken de job van cultuureducator aantrekkelijker. 

 
 

Uitwerking 

Cultuureducatoren worden geconfronteerd met allerlei obstakels om hun werk op een efficiënte 
en aantrekkelijke manier te kunnen uitvoeren. Ze werken vaak noodgedwongen op freelance 
basis, worden onderbetaald of worden als werknemer in een cultuurorganisatie onvoldoende 
gewaardeerd. Hun doorgroeimogelijkheden zijn beperkt. Deze onzekerheden leiden ertoe dat 
mensen afhaken.  

Daarom is het cruciaal dat de werkomstandigheden van de cultuureducator in de sectoren 
Cultuur, Jeugd en Media aantrekkelijker worden gemaakt. Dit kan door in te zetten op een 
eerlijke vergoeding en een hoger aanzien voor cultuureducatieve medewerkers, evenals door de 
mogelijkheid te bieden om zich maximaal bij te scholen in binnen- en buitenland. 

Daartoe zijn beleidsinitiatieven op verschillende niveaus vereist: 

1. Een verbetering van de positie/werkomstandigheden 

- Cultuurloket de opdracht geven de cultuureducator en zijn/haar situatie de 
nodige aandacht te geven als cultuurprofessional. 

- Overleg organiseren met andere bevoegde instanties (Departementen Onderwijs 
en Werk, federale overheid …). 

- Sensibiliseren van de werkgevers van cultuureducatoren. De steunpunten 
kunnen hierin binnen elk van hun sectoren een rol spelen.  

2. Optimaliseren van het opleiding- en bijscholingsaanbod 

- De bestaande mogelijkheden bekendmaken en nieuwe initiatieven uitwerken, 
zodat cultuureducatoren zich kunnen blijven bijscholen in formele en niet-
formele leeromgevingen in binnen- en buitenland. 

- Bijscholingsmogelijkheden voorzien om te werken met diverse doelgroepen.  

- De te verwerven (inter)culturele, technische en agogische vaardigheden 
benoemen en zichtbaar maken. 

- Verworven competenties erkennen (cf. ontwerp van decreet betreffende een 
geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties). 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Conceptnota Groeien in Cultuur (2012) 
▪ Conceptnota Doorgroeien in Cultuur (2013) 
▪ Beheersovereenkomst met Cultuurloket 
▪ Het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven 

competenties van 8 februari 2019 

http://www.cultuurenonderwijs.be/sites/default/files/conceptnota-groeien-in-cultuur.pdf
http://www.cultuurenonderwijs.be/sites/default/files/conceptnota-doorgroeien-in-cultuur.pdf
http://www.cultuurenonderwijs.be/sites/default/files/conceptnota-doorgroeien-in-cultuur.pdf
https://www.kunstenloket.be/sites/default/files/upload/document/file/beheersovereenkomst_cultuurloket_vzw.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1462176
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1462176
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Onderbouwing 

▪ Veldtekening (2011) 
▪ Beroepencluster cultuureducator en het competentieprofiel voor de begeleider van 

kunstbeoefenaars (2012) 

Acties 

▪ Opdracht aan Cultuurloket om de cultuureducator en zijn/haar situatie de nodige 
aandacht te geven als cultuurprofessional. 

▪ Overleg met onderwijs over aanpassing van de opleidingen cultuureducator en 
promotie daarrond. 

▪ Overleg met de bevoegde instanties over ondersteuning van opleiding (bv. door 
opleidingscheques). 

▪ Infosessies organiseren voor cultuureducatoren. 
▪ Het opmaken van beroepskwalificatiedossiers. 

  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/veldtekening-cultuureducatie-beschrijvende-studie-met-evaluatieve-swot-analyse
https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-beroepencluster-cultuureducator-en-het-competentieprofiel-voor-de-begeleider-van-kunstbeoefenaar
https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-beroepencluster-cultuureducator-en-het-competentieprofiel-voor-de-begeleider-van-kunstbeoefenaar
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Beleidsvoorstel 4 : We bieden aan lerende contexten in andere 

beleidsdomeinen cultuureducatieve methodieken aan. 

 
 

Uitwerking 

Door cultuureducatie krijgen mensen de kans zich cultureel te ontplooien. Hierdoor ontwikkelen 
ze belangrijke competenties die in de toekomst nog aan relevantie zullen winnen, zoals 
creativiteit, kritisch denken, nieuwsgierigheid en innovatie.  

Indien we de kracht van cultuureducatie willen inzetten om mensen te versterken, moeten op 
termijn cultuur en cultuureducatie in alle beleidsdomeinen een plaats krijgen. Op die manier 
worden verschillende contexten waarbinnen mensen (cultureel) leren (zowel binnen als buiten 
de vrije tijd) beter met elkaar verbonden en worden vanuit ieders eigen leefwereld nieuwe 
leerimpulsen gecreëerd. Het komt er dus op aan de brug te slaan tussen cultuureducatieve 
initiatieven binnen het culturele veld en leercontexten binnen andere maatschappelijke 
domeinen. 

Enerzijds moeten bestaande samenwerkingsverbanden met belendende beleidsdomeinen 
geoptimaliseerd en uitgebreid worden: 

- Onderwijs en Vorming 

Cultuureducatieve organisaties en hun methodieken kunnen vanuit hun expertise meer 
ingezet worden in het onderwijs, zowel in de klas als in de lerarenopleiding. Zij kunnen ook 
belangrijke input geven inzake educatief materiaal en aangename leeromgevingen. Dat kan 
naast en in samenwerking met de reeds bestaande, zeer waardevolle initiatieven van 
andere cultuurorganisaties in het onderwijs. De beleidsinitiatieven hieromtrent kunnen in 
samenwerking met CANON Cultuurcel afgelijnd worden op de theorie ‘Cultuur in de Spiegel’.  

- Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Net als in het onderwijs, kunnen cultuureducatieve methodieken ingezet worden in het 
welzijnswerk.  

Dat kan zowel gebeuren in samenwerking met gezinsondersteunende diensten als met de 
voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse opvang is reeds vragende 
partij naar samenwerking met culturele en cultuureducatieve spelers (cf. ‘Voorstel van 
decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen 
buitenschoolse activiteiten’). Voor de allerkleinsten (0-6 jaar) kan de samenwerking met het 
Agentschap Opgroeien verder uitgebouwd worden. Dit is van prioritair belang omdat de 
ontwikkeling van het culturele bewustzijn begint op zeer jonge leeftijd.  

De groeiende groep ouderen heeft baat bij actieve cultuurparticipatie. Hun welbevinden en 
gezondheid worden verhoogd door cultureel actief te zijn. Via samenwerking tussen het 
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Departement Cultuur, Jeugd en Media en het het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin kan cultuureducatie ingezet worden om het welzijn en de gezondheid van ouderen 
te verhogen. 

Op langere termijn kan het cultuureducatieve aanbod ook uitgebreid worden naar de 
context van hulpbehoevende minderjarigen (waarbij cultuureducatie een bijdrage kan 
leveren aan de informele zorg) en mensen met geestelijke gezondheidsproblemen (in het 
kader van maatschappelijke participatie en re-integratie). 

- Inburgering 

In inburgeringscursussen wordt informatie gegeven over cultuur en vrije tijd. Een aantal 
cultuureducatieve organisaties wordt daar ook voor aangesproken. Dat zou een vast 
onderdeel kunnen worden van de opleiding. Er kunnen ook methodieken worden 
uitgewisseld.  

Anderzijds kunnen op langere termijn ‘nieuwe’ samenwerkingsverbanden opgezet worden met 
andere sectoren:  

- Werk en Sociale economie 

Nu al vinden bijzondere tewerkstellingsinitiatieven plaats in samenwerking met de 
cultuursector, lopen veel jongeren er stage en wordt in een aantal organisaties gewerkt met 
mensen uit kansengroepen. Zulke initiatieven hebben ook altijd een educatieve component. 
Die lijst kan – in overleg met de cultuursector – uitgebreid worden.  

- Economie, Wetenschap en Innovatie 

Om de werkvoldoening, motivatie en competenties van hun werknemers te verhogen zijn 
ook bedrijven zoekende naar waardevolle niet-monetaire incentives. Cultuureducatieve 
organisaties kunnen hier met hun methodieken een passend aanbod ontwikkelen. Zo 
kunnen ze bijvoorbeeld methodieken inbrengen die stimuleren tot levenslang leren. 

Daarnaast kunnen wetenschap en cultuur dichter bij elkaar gebracht worden. Wetenschap 
is immers een inspiratiebron voor cultuur en cultuur opent de geesten van wetenschappers 
en stimuleert innovatie. 

- Internationaal Vlaanderen kan het sterke merk cultuureducatie toevoegen aan zijn 
portefeuille en aldus het aanzien van Vlaanderen als innovatieve regio in het buitenland 
verhogen.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de 
afstemming tussen buitenschoolse activiteiten 

▪ Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 
▪ Conceptnota Groeien in Cultuur (2012) 
▪ Conceptnota Doorgroeien in Cultuur (2013) 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1300309
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1300309
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023121&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
http://www.cultuurenonderwijs.be/sites/default/files/conceptnota-groeien-in-cultuur.pdf
http://www.cultuurenonderwijs.be/sites/default/files/conceptnota-doorgroeien-in-cultuur.pdf
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▪ Actieplan Cultuur-Onderwijs 2018-2019: samen voor nog meer en beter II (Integreren en 
verankeren) 

▪ Intentieverklaring tot samenwerking tussen het cultuur‐ en welzijnsbeleid (2016) 

Onderbouwing 

▪ Cultuur in de Spiegel 
▪ Rapport “Jong geleerd, jong gedaan! Onderzoek naar cultuureducatie en –participatie 

bij de allerkleinsten (0-6 jaar)" 
▪ Long Live Arts Manifesto: Towards a Broader Framework for Cultural Participation by 

Older People 

Acties 

▪ Bilateraal overleg tussen ambtenaren van het Departement CJM en ambtenaren van de 
andere departementen waarmee wordt samengewerkt  

▪ Vernieuwen of opstellen gezamenlijke actieplannen 
▪ Vernieuwen of opstellen gezamenlijke intentieverklaringen van ministers 
▪ Organiseren van gemeenschappelijke activiteiten waaronder studiedagen, opleidingen, 

infomomenten, internationale prospectie, aanwezigheid in internationale netwerken 
▪ Organisatie van een evenement ‘Cultural education in All Policies” 

  

https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780245586
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780245586
https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/jonggeleerd-jonggedaan-eind-a4-nl.pdf
https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/jonggeleerd-jonggedaan-eind-a4-nl.pdf
http://www.longlivearts.eu/upload/files/LONG%20LIVE%20ARTS%20MANIFESTO(1).pdf
http://www.longlivearts.eu/upload/files/LONG%20LIVE%20ARTS%20MANIFESTO(1).pdf
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SPEERPUNT 3. 

DWARSVERBINDERS. KINDEREN EN 

JONGEREN ALS LEIDRAAD DOORHEEN 

HET BELEID 
 

 
 
De Vlaamse overheid beschikt over een aantal instrumenten voor het voeren van een geïntegreerd jeugd- 
en kinderrechtenbeleid op Vlaams niveau. De recente beslissing van de Vlaamse Regering om dit 
instrumentenkader te versterken vormt het momentum om de komende legislatuur - vanuit dit krachtige, 
vernieuwde beleidskader - reële impact te realiseren op de leefwereld van kinderen en jongeren. Het jeugd- 
en kinderrechtenbeleid wordt transversaal vormgegeven, in de witruimte tussen beleidsdomeinen. Enkel 
door deze manier van werken naar een hoger niveau te tillen kan een vitaal en doeltreffend jeugd- en 
kinderrechtenbeleid worden gevoerd, zowel door de minister van Jeugd als door zijn collega’s binnen de 
Vlaamse Regering. Tegelijkertijd kan transversaal werken zo ook meer ingang vinden als een methodiek om 
aan complexe beleidsvoorbereiding te doen. 
 

 

HET BELANG VAN EEN GEÏNTEGREERD JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEID 

IN VLAANDEREN 

Het Vlaamse jeugdbeleid beperkt zich niet tot louter het ondersteunen van het jeugdwerk als sector, maar 
richt zich expliciet tot alle kinderen en jongeren in Vlaanderen. Deze doelgroep wordt gevat met de brede 
term ‘jeugd’, die slaat op alle mensen jonger dan 30 jaar.34 Op 1 januari 2019 behoorde 28,1% van de Vlaamse 
bevolking tot deze groep; de minderjarigen maakten niet minder dan 19,4% uit van de gehele populatie.35 
Jeugdbeleid laat zich dus niet beperken tot één of een aantal materies. Invulling geven aan een jeugdbeleid 
betekent het voeren van een transversaal beleid, over alle beleidsdomeinen heen, waarbij de rechten van 
kinderen en jongeren centraal staan. 

Het vertrekpunt van het jeugdbeleid is het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind.36 Dit verdrag werd 
op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en vormt de 
basis voor het geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen. Het Vlaams Parlement ratificeerde 
het verdrag op 15 mei 1991 als eerste overheid in België. Het Kinderrechtenverdrag is uiteraard niet uit het 

                                              
34 Art. 2 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.  
35 Gegevens Statistiek Vlaanderen, geraadpleegd via https://statistiekvlaanderen.be. 
36 Het verdrag hanteert wel een engere definitie van kinderen en jongeren als alle min-18-jarigen. 

 

https://statistiekvlaanderen.be/
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niets op het internationale toneel verschenen. Het is de culminatie van een evolutie waarbij het kind meer 
en meer als een volwaardig lid van de samenleving beschouwd wordt. Dertig jaar na het 
Kinderrechtenverdrag gelden de minimale rechten die door het verdrag gewaarborgd worden, echter nog 
steeds niet voor alle kinderen en jongeren, ook niet in Vlaanderen37. De laatste jaren steeg de kansarmoede 
bij jonge kinderen drastisch38, er vormden zich nieuwe kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld jonge 
vluchtelingen) en jonge Vlamingen voelen zich steeds slechter in hun vel39. Ondanks de geleverde 
inspanningen is het dus van het allergrootste belang om blijvend in te zetten op kinderen en jongeren en 
hun rechten. 

Om dit mogelijk te maken, bestaan er in Vlaanderen en België verschillende beleidsinstrumenten, 

instellingen en organisaties die het Kinderrechtenverdrag als kader gebruiken.40 Internationaal bestaat er 
een grote erkenning en waardering voor deze instrumenten. Concreet gaat het over het Jeugd- en 
Kinderrechtenbeleidsplan (JKP), het label en netwerk Kindvriendelijke Steden en Gemeenten (KVSG), het kind- 
en jongereneffectrapport (JoKER), het Kinderrechtencommissariaat (KRC) opgericht door het Vlaamse 
Parlement, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en de Nationale 
Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK).  
 
Op Europees en internationaal niveau kunnen Vlaanderen en België zich profileren als voortrekker op het 
vlak van kinderrechten. In de praktijk staat de inhoud echter geregeld ter discussie. Mensenrechten en 
kinderrechten komen meer en meer onder druk te staan en zijn geen evidentie41. Bovendien verandert de 
maatschappij in snel tempo, waardoor er grote maatschappelijke uitdagingen ontstaan, zoals de 
onderbescherming van kinderen en jongeren, de druk op de fysieke en mentale ruimte voor kinderen en 
jongeren en de stijgende sociale ongelijkheid.42 
 
Het is daarom essentieel dat Vlaanderen zijn verworvenheden op het vlak van kinderrechten verder 
uitdraagt en consequent toepast in het eigen beleid en dit onder leiding van een door de Vlaamse Regering 
gemandateerd coördinerend minister jeugd- en kinderrechtenbeleid. 
 

                                              
37 Slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind bij het rapport van België (2019), te raadplegen via 
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/rapporten-en-slotbeschouwingen. 
38 Meer informatie over de Kansarmoede index van het Agentschap Kind en Gezin is te vinden via https://www.kindengezin.be/cijfers-en-
rapporten/cijfers/kansarmoede. 
39 JOP-monitor IIII 2013 (2014) en JOP-monitor IV 2018 (2019), uitgevoerd door Jeugdonderzoeksplatform in opdracht van het Departement, Cultuur, 
Jeugd en Media. 
40 Deze instrumenten zijn vervat in het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid en het besluit van 7 
september 2018 betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid. 
41 Departement Cultuur, Jeugd en Media (2018), Reflecties, geraadpleegd via 
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf. 
42 Voor meer info, zie Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente (2018), studie uitgevoerd door Hogeschool Gent en AP 
Hogeschool Antwerpen in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, te raadplegen via 
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc/181108-Onderzoeksrapport%20Anysurfer%20Paginas.pdf; Slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de 
Rechten van het Kind (2019). 

 

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/rapporten-en-slotbeschouwingen
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc/181108-Onderzoeksrapport%20Anysurfer%20Paginas.pdf
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HET JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEIDSPLAN ALS KATALYSATOR VOOR 

HET JEUGD- EN KINDERRECHTENBELEID 

Sinds 2004 wordt bij het begin van elke Vlaamse legislatuur een Jeugd- en/of Kinderrechtenbeleidsplan 
(JKP) opgemaakt.43 Om de slagkracht van dit plan te vergroten beslisten het Vlaams Parlement en de 
Vlaamse Regering recent om het JKP bij te sturen.44 In het najaar van 2018 koos de Vlaamse Regering daarom 
voor transversale projectplannen als versterking van het instrumentenkader, zodat het JKP kan uitgroeien 
tot een katalysator voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid binnen de Vlaamse overheid.45 
 
Kiezen voor het waarborgen van de minimale grondrechten voor kinderen en jongeren vraagt immers om 
een unieke en uitzonderlijke beleidsaanpak waar transversaliteit, gedragenheid en meetbaarheid de 
kernwoorden zijn:  
 

▪ Een transversale aanpak is noodzakelijk voor complexe kwesties zoals het waarborgen van 
grondrechten. Het is een methode om aan ervarings- en kennisuitwisseling te doen en zorgt voor 
gelijkwaardigheid tussen top-down en bottom-up structuren. Transversaal samenwerken creëert 
ook ruimte om te experimenteren in nieuwe omgevingen, tussen de bestaande beleidsdomeinen en 
-niveaus. Iedere betrokken speler kan vanuit de eigen kennis en expertise een bijdrage leveren aan 
het zoeken naar een oplossing voor een complex probleem. Kinderen met een handicap hebben 
bijvoorbeeld recht op een vrijetijdsbesteding die ze zelf kunnen kiezen. Dit recht waarborgen vraagt 
een transversale aanpak tussen de beleidsvelden Welzijn, Gezin, Jeugd, Sport, Onderwijs maar ook 
Mobiliteit, Omgeving ... Zowel gemeenten, provincies als de Vlaamse overheid hebben hierrond 
expertise opgebouwd en ook internationale praktijkvoorbeelden kunnen inspirerend werken.  

▪ Gedragenheid is een tweede essentiële voorwaarde om daadwerkelijk verandering te realiseren. 
Deze gedragenheid is deels gekoppeld aan de transversaliteit maar het gaat verder: kinderen en 
jongeren kunnen ook zelf een fundamentele bijdrage leveren om oplossingen te zoeken en vinden. 
Zo’n cocreatieve aanpak kan de betrokkenheid op alle niveaus garanderen, maar vraagt tijd, de 
juiste toon en een paar luisterende oren. 

▪ Tot slot moet de impact van beleidsinspanning meetbaar zijn. Dit betekent om te beginnen dat er 
cijfers moeten zijn over de huidige stand van zaken. Het uitwerken van indicatoren die voor alle 
betrokkenen concreet en meetbaar zijn, zal dan ook een belangrijk aspect van de inspanning van 
de transversale projecten inhouden. Een verandering zichtbaar maken, betekent bovendien dat er 
ook moet geïnvesteerd worden in monitoring en onderzoek zowel op meso- als metaniveau en dit 
gedurende een langere periode. Uiteraard kan hiervoor samengewerkt worden met verschillende 
partners en kan er bekeken worden of bestaande monitorsystemen extra informatie rond bepaalde 
prioriteiten kunnen genereren.  

 
Het nieuwe JKP zal daarom bestaan uit een actieplan voor de periode 2020-2024, met daarin maximaal vijf 
transversale projectplannen. Het bepalen van de specifieke doelstellingen van deze projectplannen gebeurde 
uiteraard met grote zorg, na uitgebreide studie naar de noden en behoeften van kinderen en via een 

                                              
43 Meer informatie over het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan is te vinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, te 
raadplegen via http://sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan.aspx. 
44 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Verslag van de gedachtewisseling over de uitvoering van het Vlaamse Jeugd- en 
Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019, geraadpleegd via http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1375462. 
45 Besluit van 7 september 2018 betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

http://sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan.aspx
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1375462
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participatief proces in verschillende stappen, waarbij de relevante belanghebbenden inspraak konden 
leveren.  
 
De eerste stap vormde de opmaak van een omgevingsanalyse. Vertrekkend van onder meer de data van de 
vierde Staat van de jeugd, opgemaakt door het Jeugdonderzoeksplatform (JOP)46 werden relevante thema’s 
en snijpunten geïdentificeerd. Ook de Slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind 
van de Verenigde Naties47, geformuleerd naar aanleiding van het gecombineerde vijfde en zesde rapport dat 
door België werd ingediend overeenkomstig artikel 44 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en 
andere internationale beleidskaders in verband met de rechten van het kind vormden hierbij een belangrijke 
inspiratiebron. Ook de volgende actoren werden bevraagd: de jeugdsector, andere verenigingen zonder 
winstoogmerk voor of door kinderen en jongeren, deskundigen inzake jeugd en vertegenwoordigers van 
lokale en provinciale besturen. Met deze stakeholders werd een omvangrijk participatietraject gelopen, dat 
resulteerde in de formulering van dertien prioritaire transversale doelstellingen. De omgevingsanalyse 
fungeerde hierbij telkens als referentiedocument. 
 
Vervolgens kwamen op het Groteprioriteitendebat van 26 april 2019 150 stakeholders bij elkaar om te 
discussiëren over de dertien doelstellingen.48 Aan het einde van deze dag werden deze gerangschikt, waarbij 
de volgende vijf als het meest prioritair naar voor kwamen: 

1. De Vlaamse overheid zet in op het bestrijden van (kans)armoede van kinderen en jongeren door: a) 
armoede bij kinderen en jongeren substantieel terug te dringen door beleidsmaatregelen te nemen 
waarbij het inkomen van gezinnen in een moeilijke sociaaleconomische situatie verhoogd wordt en 
de uitgaven verlaagd worden, b) coherente beleidsmaatregelen te nemen om de basisvoorzieningen 
structureel toegankelijker te maken. 

2. De Vlaamse overheid versterkt het psychisch welbevinden en de positieve identiteitsontwikkeling 
van kinderen en jongeren door: a) in te zetten op laagdrempelige toegang tot informatie op maat 
van jongeren en hun omgeving, b) extra aandacht te hebben voor het omgaan met sociale druk en 
prestatiedruk en het doorbreken van het taboe rond mentaal welbevinden, c) in te zetten op 
veerkracht en weerbaarheidstrainingen op maat, d) een laagdrempelige, toegankelijke en 
kwaliteitsvolle hulpverlening aan te bieden op alle niveaus. 

3. De Vlaamse overheid maakt werk van duurzame en veilige buurten waar kinderen en jongeren graag 
wonen en vertoeven door: a) kwaliteitsvol wonen te garanderen, b) groene speelruimte en 
hangruimte te waarborgen en te creëren, c) een autonome en veilige manier van verplaatsen voor 
kinderen en jongeren te garanderen, d) de stem van kinderen en jongeren mee te nemen in het 
vormgeven van de buurt. 

4. De Vlaamse overheid maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren ecologisch verantwoorde keuzes 
kunnen maken en geeft hen een stem in de toekomst van de planeet door: a) duurzame alternatieven 
toegankelijk en betaalbaar te maken, b) informatie en kennis over ecologisch verantwoorde opties 
beschikbaar te maken en actief te verspreiden naar alle kinderen en jongeren, c) een verregaand en 
gedragen klimaatbeleid en -actieplan op te maken waarbij kinderen en jongeren volwaardige actor 
zijn. 

                                              
46JOP-monitor IV (2019), uitgevoerd door Jeugdonderzoeksplatform in opdracht van het Departement, Cultuur, Jeugd en Media. 
47 Slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (2019). 
48 Meer informatie over het Groteprioriteitendebat en de volledige lijst van de dertien prioritaire doelstellingen is terug te vinden op de website 
van het Groteprioriteitendebat, te raadplegen via http://sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan_jkp2020_2024.aspx. 

http://sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan_jkp2020_2024.aspx
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5. De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen aan de 
samenleving door: a) hen te versterken in hun vaardigheden om geweldloos en respectvol te 
communiceren en zo een open debatcultuur te stimuleren, b) hen te stimuleren om zich vrijwillig 
in te zetten, waarbij ze erkend en gewaardeerd worden voor hun engagement en vergaarde 
competenties, c) blijvend in te zetten op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren. 

 
De volledige rangschikking van de dertien doelstellingen, zoals die uit het debat kwam, zal worden 
voorgelegd aan de volgende Vlaamse Regering, die dan de finale selectie maakt van de maximaal vijf 
doelstellingen, waarrond de concrete projectplannen, met bijhorend budget, zullen worden opgemaakt. 
 

DE MINISTER VAN JEUGD ALS STUWENDE KRACHT 

Een meer slagvaardig en transversaal jeugd- en kinderrechtenbeleid 

Eens de Vlaamse Regering de prioritaire doelstellingen binnen het JKP heeft bepaald, kan van start gegaan 
worden met de opmaak van de transversale projectplannen. Als coördinerend minister voor jeugd- en 
kinderrechtenbeleid speelt de minister van Jeugd hierbij een cruciale rol. In eerste instantie is zij/hij belast 
met de coördinatie van de projectplannen. Bovendien kan zij/hij de plannen aangrijpen om zich duidelijk 
als voortrekker te profileren van een transversaal en slagvaardig beleid. Gezien de minister een eigen 
beleidsinstrumentarium ter beschikking heeft rond jeugdbeleid en kinderrechten, heeft zij/hij de nodige 
middelen in handen om een echte pioniersrol op te nemen en zo de acties, geformuleerd in de 
projectplannen, ten gronde te realiseren. Hierbij kan het beleidsinstrumentarium worden uitgediept, 
geheroriënteerd, versterkt … Bij sommige beleidsinstrumenten kan er op een relatief eenvoudige manier en 
op korte termijn een quick-win gerealiseerd worden, bij andere vraagt een omschakeling meer tijd en kan 
er ook een grondige aanpassing gebeuren. 
 
Een voorbeeld ter illustratie: 
 
Het hierop volgende schema geeft een overzicht van het bestaand beleidsinstrumentarium Jeugd. Hierbij 
wordt een opdeling gemaakt van de drie grote ruimtes waarbinnen instrumenten zijn ontwikkeld. Binnen 
iedere ruimte zijn er gelijkaardige soorten instrumenten, zoals decreten, actieplannen (bv. Masterplan 
Bivakplaatsen), beleidsconcepten (bv. het JKP), overlegstructuren (bv. Reflectiegroepen) en onderzoek (bv. 
lokale vrijetijdsmonitor). Daarnaast zijn er ook instrumenten die de Vlaamse overheid met partners heeft 
ontwikkeld (zoals Jeugdwerk voor Allen of de samenwerking met Zuid-Afrika) of waar Vlaanderen 
structurele verbintenissen is aangegaan (zoals het Kinderrechtenverdrag of de overlegstructuren binnen de 
Raad van Europa).  
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Deze instrumenten kunnen elk op hun eigen manier bijdragen tot de realisatie van de acties in de 
transversale projectplannen. Hierbij kunnen er verschillende methodieken worden toegepast.  
 
Vertrekkend vanuit de vijf prioriteiten, die de top-5 van het Groteprioriteitendebat vormden, zou dit 
bijvoorbeeld het volgende kunnen inhouden: 

▪ Bottom up werken bij de prioriteit “duurzame en veilige buurten”: binnen het traject 
“Kindvriendelijke steden en gemeenten” een visie ontwikkelen rond dergelijke buurten, nagaan hoe 
dit concept kan gestimuleerd worden en goede zelforganisatiemodellen ontsluiten. 

▪ Aanpassen regelgeving bij de prioriteit “actief kunnen bijdragen aan de samenleving”: het versterken 
van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren binnen de verschillende decreten. 

▪ Aansluiten bij bestaande internationale en sectorale visie voor de prioriteit “psychisch 
welbevinden”: een netwerk met Vlaamse, Europese en internationale experten rond dit thema 
uitbouwen en deze experten betrekken bij het opzetten van proefprojecten en de ontwikkeling van 
een beleidskader. 

▪ Het voortouw nemen bij de prioriteit “een stem in de toekomst van de planeet”: klimaat en ecologie 
op de Europese agenda plaatsen en meenemen als een van de centrale speerpunten in het 
voorzitterschap van de Europese Unie (begin 2024). 

▪ Een sterkere rol opnemen in het horizontaal overleg bij de prioriteit “bestrijden van (kans)armoede”: 
specifieke aandacht vragen voor kinderen en jongeren in het horizontaal overleg, waarin alle 
departementen van de Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn. 
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Kortom, het bestaand instrumentarium kan meer slagkracht krijgen door het gerichter in te zetten op de 
prioriteiten, die door een participatief en gedegen proces werden bepaald. Vanuit de expertise die binnen 
de Vlaamse overheid aanwezig is, kan men immers goed de effecten inschatten van het opzetten van acties 
rond de geformuleerde prioriteiten.  

Grotere impact op andere beleidsdomeinen 

Door van een JKP met concrete projectplannen - die zich op het scharnierpunt van de verschillende 
beleidsdomeinen bevinden - de centrale focus van het jeugd- en kinderrechtenbeleid te maken, zal de 
minister van Jeugd ook een grotere impact kunnen verwezenlijken op deze andere beleidsdomeinen van de 
Vlaamse overheid. 
 
De Reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid49 (gecoördineerd door het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media) zal nu nog sterker dan ooit dé draaischijf worden van het vernieuwde jeugd- en kinderrechtenbeleid 
in Vlaanderen. In deze reflectiegroep zetelen immers alle betrokken partijen rond het jeugd- en 
kinderrechtenbeleid: de aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid (zie verder), de Vlaamse Jeugdraad, 
De Ambrassade, het Kinderrechtencommissariaat, UNICEF, de Nationale Commissie voor de Rechten van het 
Kind, het Jeugdonderzoeksplatform … Dit reflectieorgaan werd nu ook verankerd in het besluit van 7 
september 2018 betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid en heeft als expliciete taken het bijdragen 
tot de voorbereiding van het JKP en, na selectie door de Vlaamse regering, het uitwerken van 
projectplannen. Daarnaast zal de Reflectiegroep ook de voortgang van de uitvoering van de projectplannen 
en van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind opvolgen en voorstellen formuleren tot bijsturing ervan.  
 
Binnen alle departementen is een aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid aangewezen.50 Deze 
aanspreekpunten zijn belangrijke spilfiguren. Ze fungeren immers binnen hun entiteit als 
'aandachtsambtenaar' voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze hebben als kerntaak het beleid binnen 
hun eigen Vlaamse entiteit te toetsen aan het jeugd- en kinderrechtenbeleid. Daarnaast worden zij ook de 
ambassadeur van de acties die binnen de projectplannen zijn opgenomen en die binnen de respectievelijke 
departementen moeten worden uitgevoerd. 
 
Een nieuw instrument vormt het Verticale overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid. Vanaf deze nieuwe 
regeerperiode heeft iedere Vlaamse minister binnen zijn bevoegdheden ook zijn eigen verantwoordelijkheid 
in het kader van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Hiertoe dient iedere Vlaamse minister jaarlijks 
voor haar/zijn eigen bevoegdheden een verticaal overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid te organiseren. 
Zij/hij vraagt daarbij minstens het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en de bevoegde 
aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het verticale overleg toetst de specifieke beleidsinitiatieven 
binnen het beleidsdomein in kwestie op hun effecten voor kinderen en jongeren en hun rechten. Hierbij 
wordt de opvolging van de initiatieven binnen de verschillende departementen van de Vlaamse overheid 
versterkt én zal er jaarlijks ook minimaal één overleg zijn met de ruime groep van experten rond het jeugd- 
en kinderrechtenbeleid. 

                                              
49 Meer informatie over de Reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid is te vinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, 
te raadplegen via http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_reflectiegroep.aspx. 
50 Meer informatie over de Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid is te vinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media, te raadplegen via http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_aanspreekpunten.aspx. 

 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_reflectiegroep.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_aanspreekpunten.aspx
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DE MINISTER VAN JEUGD ALS PIONIER IN TRANSVERSALITEIT 

In 1997 duidde de Vlaamse Regering voor de eerste keer een coördinerende minister voor kinderrechten aan. 
In 1999 volgde ook een minister van jeugdbeleid.51 Sinds 2004 wordt deze functie uitgevoerd door een en 
dezelfde minister, de Vlaamse minister van Jeugd. Het samenvallen van beide bevoegdheden versterkt de 
unieke positie van de minister van Jeugd. Het is immers een frequente verzuchting dat er nog steeds te 
weinig wordt ingezet op thema’s die verbindingen leggen tussen alle departementen binnen de Vlaamse 
overheid. De groeiende complexiteit van de samenleving en de opmars van het intersectoraal denken 
dwingen beleidsmakers steeds meer om over muurtjes te kijken, bepaalde problematieken in breder 
perspectief te plaatsen en samen te werken. Hier is het meer dan passend dat de minister van Jeugd het 
voortouw neemt, gezien de dubbele bevoegdheid. Dankzij een meer concreet en meetbaar JKP kan de 
minister de kaart trekken van een duidelijke keuze voor transversaal werken, zonder te verglijden in 
vaagheid en efficiëntieverlies, en krijgt zij/hij de kans om expertise op te bouwen inzake beleidsdomein-
overschrijdende prioriteiten. Dit biedt heel wat perspectieven: het geeft een duidelijk mandaat aan de 
minister, het biedt mogelijkheden om duurzamer te gaan werken (voor een periode van vijf jaar inzetten 
op maximum vijf prioriteiten) en het geeft ruimte aan innovatie aangepast aan de toekomstige 
samenleving. 
 
De recente aanpassingen die de Vlaamse Regering doorvoerde aan het instrumentarium kan dus alleen 
maar toegejuicht worden, omdat het ook de positie van de minister versterkt. Het is nu het momentum om 
met dit instrumentarium aan de slag te gaan om zo een krachtiger en doeltreffender jeugd- en 
kinderrechtenbeleid uit te bouwen. 
 
  

                                              
51 Jeugdbeleid is aangeduid als culturele aangelegenheid in art. 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980. 
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Beleidsvoorstel 1 : Voor elk van de vijf transversale prioriteiten van het Jeugd- 

en Kinderrechtenbeleidsplan stellen we een concreet en begroot projectplan 

op, dat wordt opgesteld en opgevolgd door een transversale werkgroep 

onder de coördinatie van de minister van Jeugd. 

 
 

Uitwerking 

Uitgangspunt voor de vijf transversale doelstellingen, waarrond de projectplannen zullen 
worden uitgewerkt, zijn de maatschappelijke uitdagingen voor kinderen en jongeren vanuit het 
perspectief van kinderen en jongeren zelf. Het gaat om systematische en planmatige 
maatregelen t.a.v. kinderen en jongeren die een waarneembaar effect beogen. De hete 
hangijzers zitten vaak op het kruispunt van verschillende beleidsdomeinen, dus moet het JKP 
de samenwerking tussen deze domeinen maximaal stimuleren. De meerwaarde van het JKP ligt 
in de kwalitatieve en structurele samenwerking. 

In het JKP beschrijft de Vlaamse Regering ook hoe ze invulling geeft aan de Slotbeschouwingen 
van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, geformuleerd naar 
aanleiding van het rapport dat door België werd ingediend overeenkomstig artikel 44 van het 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind en aan de andere internationale beleidskaders in 
verband met de rechten van het kind. 

Per prioritaire transversale doelstelling wordt onder coördinatie van de Vlaamse minister van 
Jeugd een projectplan opgesteld door een werkgroep, samengesteld uit experten en 
beleidsmakers. 

Dit plan bevat de volgende onderdelen:  

1. De aanleiding, die wordt gemotiveerd vanuit  

- één van de vier beleidsdoelstellingen, zoals vermeld in artikel 3, §1, tweede lid van 
het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid 

- de Slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind van de 
Verenigde Naties, geformuleerd naar aanleiding van het rapport dat door België 
werd ingediend overeenkomstig artikel 44 van het Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind 

- het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

- andere internationale beleidskaders in verband met de rechten van het kind en jeugd 

- de omgevingsanalyse, die het JKP vooraf gaat 

2. Het vooropgesteld doel 

3. De afbakening van het thema 
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4. Het plan van aanpak met acties, mijlpalen en resultaatsindicatoren 

5. De betrokken ministers, administraties en stakeholders 

6. De budgetten die ervoor worden vrijgemaakt 

In de werkgroep zetelen de betrokken ministers en administraties, alsook experten en 
beleidsmakers van de relevante beleidsdomeinen. De werkgroep komt minstens zesmaandelijks 
bijeen en is verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van de projectplannen.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd Jeugd- en Kinderrechtenbeleid  
▪ Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Jeugd- en Kinderrechtenbeleid van 

07/09/2018 
▪ EU Youth Strategy 
▪ Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
▪ Sustainable Development Goals   

Rekening houdend met het regeerakkoord en de verschillende beleidsnota’s is het plan een 
instrument om werk te maken van een transversaal jeugd- en kinderrechtenbeleid in 
Vlaanderen. Het JKP is tegelijk een beleidsinstrument van de Vlaamse Regering voor de 
implementatie van het Kinderrechtenverdrag voor de volgende 5 jaar. 

 
Het JKP moet samen gelezen worden met de andere instrumenten voor het jeugd- en 
kinderrechtenbeleid:  

▪ het verticale overleg jeugd- en kinderrechtenbeleid 
▪ de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid 
▪ de Reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid 
▪ het kind- en jongereneffectrapport (JoKER) 
▪ de coördinatie door het Departement Cultuur, Jeugd en Media 

Onderbouwing 

▪ Omgevingsanalyse JKP 2020-2024 
▪ Brochure Grote Prioriteitendebat 
▪ Resultaten Grote prioriteitendebat 
▪ Evaluatie JKP 2015-2019 
▪ Memorandum Vlaamse Jeugdraad 2018 
▪ Memorandum Kinderrechtencommissariaat: Voorstellen voor een meer kindvriendelijke 

toekomst (2018-2019)  
▪ Slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind bij het rapport van 

België (2019)  

  

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_VJKB/20180101bis_decreet-vernieuwdJKRB_gecoordineerd.pdf
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029807&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029807&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/jkp2020-2024/Omgevingsanalyse-JKP.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/190321PublicatieGPDFINAAL.pdf?mc_cid=b394fe4953&mc_eid=22b31ba669
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_beleidsplan_jkp2020_2024.aspx#Resultaten
https://vlaamsejeugdraad.be/sites/default/files/wysiwyg/memorandum_vlaamse_jeugdraad.pdf
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/memorandum-voorstellen-voor-een-meer-kindvriendelijke-toekomst
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/memorandum-voorstellen-voor-een-meer-kindvriendelijke-toekomst
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/BEL/CRC_C_BEL_CO_5-6_33811_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/BEL/CRC_C_BEL_CO_5-6_33811_E.pdf
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Acties 

▪ Presenteren van prioritering van doelstellingen aan nieuwe Vlaamse Regering 
▪ Beslissing nieuwe Vlaamse Regering over de vijf transversale doelstellingen 
▪ Samenstellen transversale werkgroepen 
▪ Opstellen concrete projectplannen 
▪ Budgetten opmaken en koppelen 
▪ Uitvoering en bijsturing projectplannen 
▪ Meten van impact (nulmeting én eenmeting na 4 jaar) 
▪ Evaluatie van JKP 2020-2024 

Doorheen de hele uitvoering van het JKP moet er structureel gecommuniceerd worden naar 
andere beleidsdomeinen (d.m.v. werkgroepen en aanspreekpunten), bovenbouworganisaties, 
breed middenveld, lokale besturen en de individuele burger. Het draagvlak dat gecreëerd werd 
bij de opmaak van het JKP moet verder uitgebouwd en bestendigd worden. 

  



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.05.2019 Regeerbijdrage Departement Cultuur, Jeugd en Media pagina 53 van 116 

Beleidsvoorstel 2 : We oriënteren het bestaand beleidsinstrumentarium naar 

de te realiseren transversale doelstellingen van het Vlaams Jeugd- en 

Kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. 

 
 

Uitwerking 

Per prioritaire transversale doelstelling wordt onder coördinatie van de Vlaamse minister van 
Jeugd een projectplan opgesteld door een werkgroep samengesteld uit experten en 
beleidsmakers. 

Nadat de projectplannen zijn opgemaakt, gaan de werkgroepen kijken hoe de acties, 
opgenomen in de projectplannen zullen uitgevoerd worden. Hierbij wordt een screening 
gedaan van het beleidsinstrumentarium. Het jeugd- en kinderrechtenbeleid kan immers maar 
werkelijke impact verwezenlijken op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren, indien het 
bestaand beleidsinstrumentarium voldoende afgestemd is op de doelstellingen van het jeugd- 
en kinderrechtenbeleid.  

De werkgroepen maken een actieplan op en leggen deze voor aan de minister van Jeugd. 
Eenmaal goedgekeurd, wordt het plan besproken met de betrokken minister(s). 

Na de beslissing van de minister(s) wordt een werkgroep samengesteld om het actieplan te 
realiseren.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd Jeugd- en Kinderrechtenbeleid  
▪ Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Jeugd- en Kinderrechtenbeleid van 

07/09/2018 

Onderbouwing 

▪ Omgevingsanalyse JKP 2020-2024 

Acties 

▪ Opmaak projectplannen (2020) 
▪ Werkgroep met als opdracht screening beleidsinstrumentarium en actieplan (2020)  
▪ Actieplan met beleidsvoorstellen (2020) 
▪ Uitvoering actieplan (2021-2024) 
▪ Meten van Impact (nulmeting in 2020 én eenmeting na 4 jaar) 
▪ Evaluatie traject (2024) 

  

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_VJKB/20180101bis_decreet-vernieuwdJKRB_gecoordineerd.pdf
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029807&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029807&datum=&geannoteerd=false&print=false
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/jeugd_kinderrechtenbeleid_doc/jkp2020-2024/Omgevingsanalyse-JKP.pdf
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Beleidsvoorstel 3 : Vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media nemen 

we een trekkersrol op binnen de Vlaamse overheid als expert Transversale 

netwerken. 

 

 

Uitwerking 

Concreet wordt het proces van de opmaak en de uitvoering van de transversale projectplannen 
in kaart gebracht en geëvalueerd. Hierbij worden knelpunten en katalysatoren geïdentificeerd. 
De lessen die geleerd worden, worden uitgedragen voor alle geïnteresseerde 
beleidsmedewerkers binnen de Vlaamse overheid. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
profileert zich als voortrekker in de positionering in de (experimentele) ruimte tussen 
beleidsdomeinen en het aanpakken van complexe projecten met een gezamenlijk plan. Er wordt 
een visie rond beleidsdomeinoverschrijdend werken opgemaakt. Die wordt in samenwerking 
met andere actoren uitgebreid naar een brede visie binnen de Vlaamse overheid. 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd Jeugd- en Kinderrechtenbeleid  
▪ Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Jeugd- en Kinderrechtenbeleid van 

07/09/2018 

Onderbouwing 

▪ Ondernemingsplan Departement Cultuur, Jeugd en Media (belang transversaal werken) 

Acties 

▪ Uitbesteden procesonderzoek 
 - Systematisch in kaart brengen van proces van transversale aanpak JKP 
 - Knelpunten en katalysatoren identificeren 

▪ Visie rond transversaliteit opmaken voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
▪ Brede visie rond transversaliteit binnen de Vlaamse overheid opmaken (in samenwerking 

met de betrokken departementen) 
▪ Methodiek voor disseminatie binnen de Vlaamse overheid (masterclass, netwerk …) 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_VJKB/20180101bis_decreet-vernieuwdJKRB_gecoordineerd.pdf
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029807&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029807&datum=&geannoteerd=false&print=false
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SPEERPUNT 4. 

EEN DYNAMISCHE RUIMTE VOOR EEN RIJK 

AANBOD IN CULTUUR EN JEUGDWERK52 
 

 

 
Diverse maatschappelijke ontwikkelingen doorkruisen het brede culturele veld en jeugdlandschap. Dit zorgt 
ervoor dat het aanbod op topsnelheid uitdijt, nieuwe oorden opzoekt en zichzelf heruitvindt. De initiatieven 
die daaruit voortkomen, worden gevat onder de noemer ‘dynamische ruimte’. Ze kenschetsen zich als 
alternatieve, flexibele, vernieuwende praktijken, vaak bottom-up en lokaal ontsproten, zelden voorzien van 
een eigen infrastructuur. Hoewel het beleidskader voortdurend wordt geoptimaliseerd om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij de dynamieken in het brede culturele veld, is het onvoldoende responsief voor 
nieuwsoortige of alternatieve initiatieven die niet binnen de bestaande beleidskaders passen. Deze 
initiatieven komen onvoldoende in het vizier, omdat ze moeizaam toegang vinden tot onze kaders, terwijl 
de beoordelings- en beslissingsprocedures ze bovendien niet gemakkelijk toelaten tot het gesubsidieerde 
veld. Daarenboven worden gesubsidieerde organisaties soms gehinderd door de regelgeving om 
vernieuwende of alternatieve praktijken, werkvormen of organisatievormen in hun armen te sluiten. Deze 
vaststelling creëert de opportuniteit om ten gronde te onderzoeken waar het instrumentarium om 
aanpassing of om vernieuwing vraagt. Als knooppunt tussen beleid en samenleving streven we immers naar 
een representatief en democratisch cultuur- en jeugdwerkaanbod. 
 

 

EEN VERANDEREND JEUGD- EN CULTUURLANDSCHAP 

In de schoot van het brede cultuur- en jeugdveld duiken op het ritme van maatschappelijke ontwikkelingen 
initiatieven op die een nieuwe manier van ‘kijken naar’, ‘denken over’ of ‘omgaan met’ vooropstellen. Mede 
dankzij de groeiende demografische diversiteit komen we in aanraking met diverse culturele uitingen, 
objecten, tradities. Op het vlak van demografie bijvoorbeeld was in 2016 een op de vijf inwoners in 
Vlaanderen van buitenlandse herkomst53, bij de populatie jongeren was dit aandeel zelfs 1 op 3.54 Er ontstaan 
nieuwe subculturen, die niet per se onder een gemeenschappelijke cultuur te vatten zijn. De toenemende 
digitalisering zorgt voor nieuwe plaats- en tijdsonafhankelijke vormen van cultuurproductie, -spreiding en 

                                              
52 Dit speerpunt besluit met twee aandachtspunten (p. 62), die een optimalisatie inhouden van de voorstellen die initieel werden opgenomen in 
de bijdrage aan het regeerakkoord van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De versie die ter beschikking werd gesteld aan de 
regeringsonderhandelaars verschilt bijgevolg van deze geactualiseerde versie. 
53 Persoon die hier legaal en langdurig verblijft en die een niet-Belgische nationaliteit heeft, bij zijn/haar geboorte een niet-Belgische nationaliteit 
had of minstens één ouder met een niet-Belgische geboortenationaliteit heeft. 
54 Statistiek Vlaanderen (2018), Bevolking naar herkomst, Agentschap Binnenlands Bestuur, geraadpleegd via 
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-naar-herkomst-0 

 

https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-naar-herkomst-0
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-consumptie. Het maatschappelijk engagement organiseert zich meer en meer van onderuit en minder 
vanuit de traditionele structuren van het verenigingsleven. Bovendien kent het verenigingslandschap vaker 
wisselende en meer vluchtige, ‘vloeibare’ vormen van engagement of participatie en minder een levenslange 
verbintenis.55 Actieve jongeren, kunstenaars en creatieve duizendpoten met diverse (etnische) 
achtergronden organiseren zich in autonome en organisch groeiende netwerken, waar zij op ongedwongen 
wijze de grenzen tussen cultuur-, kunst- en jeugdwerkvormen laten vervagen en de brug slaan naar andere 
domeinen zoals welzijn, onderwijs of wetenschap.56 
 

Ook vanuit het brede culturele veld neemt de variatie en verscheidenheid toe. Het gaat over allerlei 
initiatieven die we gemeenzaam onder de noemer ‘urban’ plaatsen (rap, spoken word en beatbox, urban 
games, kotconcerten en rockrallies, creatieve leegstandinvullingen en makersplaatsen, art fights, graffiti, 
soundmix …), maar ook gaming, of digitale ontwikkelingen zoals hack labs, geotagging, virtual painting of 
viral video. Het gaat even goed over meer traditionele of ‘volkse’ niches zoals volkstoneel, fanfares, 
dansgezelschappen, straat- en repertoiretheater, schlagers maar ook populaire muziek, zeefdruk, niet-
literaire strips … Eveneens zijn er een hele reeks – oude of nieuwe – subculturen en gemeenschappen, zoals 
reenacters, lindy-hoppers, COSplayers, tuners, kantklossers, WOII-fanaten … In het sociaal-cultureel 
verenigingsleven zien we een explosieve toename van actiegroepen en burgerinitiatieven rond leefbaarheid 
in de buurt, armoede en sociale uitsluiting, ecologie of duurzaamheid. 
 

Zoomen we in op het jeugdwerk, dan zien we ook hier dat er zeer sterk wordt ingespeeld op 
maatschappelijke veranderingen. Het initiatief Wereldspelers57 slaat bijvoorbeeld een brug tussen het 
jeugdwerk en jonge vluchtelingen. Open ruimte of leegstaande panden worden omgedoopt tot proeftuinen 
voor creatieve en ondernemende jongeren. Wildebras58 is dan weer een onderzoek en experiment naar hoe 
'wild' spelen in een grootstedelijke omgeving kan ingevuld worden en hoe het stedelijk beleid dit mee kan 
ondersteunen. Centra voor jeugdwerk, zoals JACO59, zetten in op talentontwikkeling, waarbij vanuit een 
vrijetijdsaanbod ook verbindingen worden gelegd naar de VDAB, scholen, werkgevers … We zien een 
toenemend aantal organisaties werken rond digitalisering van de leefwereld van kinderen en jongeren. 
Denk maar aan kampen over artificiële intelligentie60, een robotweek61 of Coderdojo62, een snelgroeiende 
jeugdvereniging rond games, coderen, apps en software.  
 

Deze initiatieven, dikwijls bottom-up ontstaan, vormen als het ware een dynamische ruimte. Het gaat om 
wendbare, kleinschalige en lichte structuren, afgebakend in tijd en omvang, die doorgaans niet over een 
eigen infrastructuur beschikken. Ze brengen vanwege hun methodiek, thema of doelgroep vernieuwing in 
het culturele landschap. Hun tijdelijke en wisselende aard laat toe snel in te spelen op maatschappelijke 
tendensen. Ze zijn waardevol, niet enkel vanwege diverse positieve effecten die ze uitlokken, zoals sociale 
cohesie, burgerparticipatie en zelfontwikkeling, maar ook vanuit hun intrinsiek belang, omdat activisten, 
kunstenaars en geëngageerde burgers vinden dat ze nodig, of gewoon heel ‘plezant’, zijn. Soms groeien 

                                              
55 Smits, W. (2015), ‘Sociaal-cultureel werk’, in: Lievens, J., Siongers, J. & Waege, H., Participatie in Vlaanderen I. Basisgegevens van de participatiesurvey 
2014, Leuven: Acco, p. 175. 
56 Stadslabo JES is voorbeeld bij uitstek. Meer informatie op https://www.jes.be. 
57 Meer informatie op https://www.wereldspelers.be. 
58 Meer informatie op https://www.wildebras.org. 
59 Meer informatie op https://www.jes.be/pagina.php?id=JACO. 
60 Meer informatie op https://www.juniorargonauts.be/bouw-je-robot-assistent. 
61 Meer informatie op https://www.mediaraven.be/vorming/aanbod/robotkamp. 
62 Meer informatie op https://www.coderdojobelgium.be/nl. 

https://www.jes.be/
https://www.wereldspelers.be/
https://www.wildebras.org/
https://www.jes.be/pagina.php?id=JACO
https://www.juniorargonauts.be/bouw-je-robot-assistent/
https://www.mediaraven.be/vorming/aanbod/robotkamp/
https://www.coderdojobelgium.be/nl
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dergelijke initiatieven (al dan niet bewust) uit tot bovenlokale geïnstitutionaliseerde en permanente 
werkingen, vaak ook niet. In ieder geval zijn tal van deze bottom-up praktijken vandaag de dag op zoek 
naar hoe ze hun impact kunnen vergroten.  
 
Voor de Vlaamse overheid ligt hier een kans om deze dynamische ruimte optimaal te doen ontluiken. Het 
lokale niveau is hierbij een onmisbare partner, vermits het een belangrijke rol speelt in het ondersteunen 
van initiatieven binnen de dynamische ruimte. Daarenboven komt de vraag vanuit de verschillende 
bestuursniveaus én de sectoren of ook de Vlaamse overheid hierin een rol opneemt. Afstemming en overleg 
met de steden en gemeenten is hierbij cruciaal. 
 

HET AANBOD MIST EEN BREDE DEMOCRATISCHE VERBINDING 

We stellen tegelijk vast dat het cultuur- en jeugdwerkaanbod slechts een deel van de bevolking bereikt. Uit 
de participatiesurvey63 blijkt dat maar liefst 26% van de Vlaamse bevolking64 niet deelneemt aan het sociaal-
cultureel verenigingsleven.65 Bijna 45% van de Vlaamse kinderen en jongeren (14-25-jarigen) is op geen enkele 
manier actief in het georganiseerde verenigingsleven66 en bijna 5% heeft daar ook nog nooit aan 
deelgenomen.67 Participatie blijkt sterk gestructureerd te zijn naar onderwijsniveau, sociaal milieu, 
subjectief inkomen en leeftijd. De participatie van laaggeschoolden is significant sterker afgenomen over 
de tijd dan de participatie van hoger opgeleiden. Tegelijk wordt de onderwijskloof steeds groter. De 
veronderstelling is dat niet-deelname aan cultuur en jeugdwerk niet louter het gevolg is van socio-cultureel 
bepaalde interesses, maar ook van de manier waarop cultuur en jeugdwerk door het beleid worden 
ingevuld. Wellicht bereikt het commerciële aanbod zoals de spektakel-musical 40-45 of Tomorrowland een 
ander sociaal-cultureel samengestelde groep.  
 
Er moet onderzocht worden in welk mate het overheidsondersteunde aanbod aansluit bij de 
maatschappelijke vraag en voldoende aandacht heeft voor inclusiviteit en diversiteit.  
 

HET BESTAANDE INSTRUMENTARIUM IS ONVOLDOENDE RESPONSIEF 

De Vlaamse overheid heeft in de afgelopen vijftig jaar sterk ingezet op de uitbouw van een breed jeugdwerk- 
en cultuurlandschap. Vanaf het midden van de jaren '60 werd, vanuit de ambitie om zo veel mogelijk 
mensen actief cultuur te laten beleven, een fijnmazig netwerk van culturele centra uitgebouwd. De jaren 
'80 kenmerkte zich door een verdere ontwikkeling van theater, hedendaagse dans, professioneel 

                                              
63 Een kritische bemerking bij de bestaande participatieonderzoeken is dat ze de zelforganisaties, caféverenigingen en hobbyverenigingen buiten 
beschouwing laten. 
64 In totaal werden bij 3965 Vlamingen tussen 15 en 86 jaar mondelinge interviews afgenomen. De hoge kwaliteit van de dataset laat toe om 
betrouwbare conclusies te trekken over participatie bij de Vlaamse bevolking. 
65 Het gaat over participatie aan de kunsten, het cultureel-erfgoed, het sociaal-cultureel werk, bioscoopbezoek, de bibliotheken, vrijwilligerswerk, 
de amateurkunsten en het sociaal-cultureel verenigingsleven. Het gaat zowel om het gesubsidieerd, het niet-gesubsidieerd, als het commercieel 
aanbod. Smits, W., Lievens, L., & Scheerder, J. (2015), ‘De vrijetijdsagenda van 2014. Het combineren van activiteiten uit diverse domeinen’, in: Lievens, 
J., Siongers, J., & Waege, H. Participatie in Vlaanderen II. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014, Leuven: Acco, p. 456. 
66 Het gaat hier o.a. over sportbeoefening, deelname aan hobby- en cultuurverenigingen en jeugdwerk. 
67 Put, J., Bradt, L., Pleysier, S., Siongers, J, & Spruyt, B. (2019), ‘Georganiseerde en ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren’ in: 
Jongeren in cijfers en letters 4. Bevindingen uit de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-schoolmonitor 2, Acco; Leuven, p. 214. 

 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 58 van 116 Regeerbijdrage Departement Cultuur, Jeugd en Media 15.05.2019 
 

jeugdtheater en het ontstaan van kunstencentra, jeugd- en muziekclubs.68 Het beleidsinstrument heeft zich 
steeds mee ontwikkeld om dit landschap ten volle te ondersteunen. De vraag rijst of we vandaag nog 
voldoende responsief zijn ten aanzien van nieuwsoortige of alternatieve dynamieken. Zijn de bestaande 
beleidskaders mee geëvolueerd of hebben ze een achterstand opgelopen?  

Onvoldoende zicht op het volledige cultuur- en jeugdwerklandschap 

Ten eerste hebben we deze nieuwsoortige of alternatieve praktijken, disciplines, publieken … onvoldoende 
in het vizier. Sectorale landschapstekeningen vormen weliswaar een eerste aanzet69, maar doordat ze zich 
net richten tot één sector, blijven nieuwe cross-sectorale tendensen al gauw onder de radar. Bepaalde 
niches zoals mime of straattheater worden zelfs door geen enkele tekening gevat en vallen volledig buiten 
beeld. Instrumenten zoals de beurzen voor het doorgeven van vakmanschap rond cultureel erfgoed of de 
projectsubsidies voor cultuurbrede innovatieve partnerschappen helpen het traditionele blikveld te openen 
voor praktijken en doelgroepen die we met het reguliere ondersteuningsbeleid niet bereiken. Een nuance is 
dat sommige spelers ook bewust kiezen om onafhankelijk van overheidssteun te werken. 
 
Het Departement Cultuur, Jeugd, Media kent hoofdzakelijk de praktijken die ze ondersteunt via subsidiëring 
en erkenning en waarmee ze samenwerkt of de ‘eigen instellingen’ die ze in haar beheer heeft. Daarnaast 
zijn er ook gegevens voorhanden vanuit de lokale besturen, bijvoorbeeld via instrumenten zoals de 
gemeente- en stadsmonitor.70 Toch ontbreekt het momenteel aan bepaalde essentiële data en instrumenten 
om een actueel en volledig overzicht van het bestaande cultuur- en jeugdwerkaanbod en hun doelgroepen 
bloot te leggen. We hebben er geen zicht op welke relevante actoren op welke manier ondersteund worden 
door de verschillende beleidsdomeinen (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks via bijvoorbeeld 
gesubsidieerde infrastructuur van cultuurcentra, fiscale maatregelen etc.) en welke praktijken en publieken 
onder de radar van het beleid blijven. 

Onvoldoende speelruimte binnen het bestaande beleidskader 

Een overheidsbeleid schept kaders voor nieuwe en bestaande initiatieven. Beleidsaccenten en 
beleidsklemtonen zijn een onderscheidend en legitimerend criterium. We subsidiëren omdat iets 
maatschappelijk relevant is. Dit neemt niet weg dat vanuit democratisch perspectief nuances en 
schakeringen meer zichtbaar tot uiting moeten komen. Immers, deze ‘kaders’ houden intrinsiek ook 
beperkingen in. Ze kunnen het toetreden ertoe van nieuwe initiatieven compliceren. Ze kunnen er ook voor 
zorgen dat cultuur- of jeugdwerkspelers bewust kiezen om er los van te werken. Tegelijkertijd zijn de 
grenzen niet altijd duidelijk: waar eindigt het sociaal-cultureel werk en waar begint sport, onderwijs, 
welzijn? Zo is het voor cross-sectorale praktijken soms artificieel kiezen tussen decretale subsidielijnen. 
 

De voorbije periode zijn er verschillende initiatieven rond nieuwe experimentele instrumenten in het leven 
geroepen, zoals de Minitoelagen of de Kunstkoopregeling. Dit neemt niet weg dat de regelgeving in grote 
mate verder bouwt op reeds bestaande instrumenten, bijvoorbeeld via uitvoeringsbesluiten of 
decreetwijzigingen. Deze instrumenten ontstonden in een specifieke context en de keuze ervoor was 
ingegeven door de concrete uitdagingen van dat tijdsgewricht, die tegenwoordig niet noodzakelijk dezelfde 

                                              
68 VVC (2015), Cultuurcentra en gemeenschapscentra: gisteren, vandaag en morgen, geraadpleegd via http://www.cultuurcentra.be/historiek.html.  
69 Website Kunstenpunt, geraadpleegd via  
https://www.kunsten.be/dossiers/kunstenlandschap/landschapstekening-2019/over-de-landschapstekening. 
70 Website Gemeente- en stadsmonitor, geraadpleegd via https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be  

http://www.cultuurcentra.be/historiek.html
https://www.kunsten.be/dossiers/kunstenlandschap/landschapstekening-2019/over-de-landschapstekening/
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/
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urgentie bezitten. Hierdoor haakt het beleid soms moeizaam in op nieuwe ontwikkelingen: het bestaande 
instrumentarium kent als het ware onvoldoende speelruimte om deze initiatieven op te pikken. Dat het 
beleid deze dynamieken niet steeds kan bijbenen, wil niet zeggen dat het beleidsinstrumentarium niet 
probeert om in te spelen op bewegingen vanuit de sector of de bredere maatschappij. De meeste cultuur- 
en jeugdwerkdecreten zetten immers bewust in op het bereiken van vernieuwende praktijken. Het nieuwe 
decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk zet bijvoorbeeld in op het aspect ‘laboratorium’ als een van de 
vernieuwende rollen die organisaties kunnen opnemen. Dergelijke instrumenten beogen wel het vergroten 
van de ruimte voor experiment of het betrekken van een ruim publiek, maar er moet onderzocht worden 
in welke mate ze hun doel bereiken. 
 

Bovendien zijn de beleidsinstrumenten niet steeds afgestemd op elkaar op het vlak van doelen, doelgroepen, 
dekking en impact. Instrumenten zijn bijvoorbeeld ontwikkeld in verschillende historische contexten, vanuit 
andere beleidsvelden, hanteren ongelijksoortige beleidskaders of andere benaderingen. Zo zijn visienota’s 
en decreten of decreten onderling soms moeilijk te rijmen. Niet-sectorale beleidsthema’s zoals digitalisering 
zijn niet steeds congruent met de vaak sectorale decreten en bijhorende visienota’s, omdat ze net uitgaan 
van transversaliteit en brede doelstellingen. Het participatiedecreet is bij uitstek een instrument dat beoogt 
om sectoroverschrijdend beleidskaders met elkaar te verbinden. Het decreet is ontstaan als een flankerend 
impulsbeleid: de achterliggende bedoeling was om een impuls te geven aan andere decreten om participatie 
op te nemen als aandachtspunt en zo zichzelf op termijn overbodig te maken. Inmiddels stelt elk decreet 
in de beleidsvelden cultuur, jeugd en sport participatie als doelstelling. Desondanks richten deze sectorale 
decreten zich meestal, hoewel niet uitdrukkelijk zo bedoeld, op een breed publiek. Het participatiedecreet 
zet daarentegen net in op de participatie van specifieke kansengroepen71, wat een bijzondere aanpak vraagt 
die meer inspanning en tijd vergt. Het resultaat is bovendien niet altijd in absolute deelnemersaantallen te 
meten. De transversale aanpak – focus op cultuur, jeugd én sport – van het participatiedecreet maakt een 
vernieuwende aanpak mogelijk die binnen sectorale decreten vaak te weinig kansen krijgt. Het 
Participatiedecreet vertrekt vanuit de noden van burgers en geeft zo over allerlei grenzen heen zuurstof, 
tijd en ruimte voor experiment en innovatieve samenwerkingen. Desondanks bereikt het decreet haar 
beoogd doel niet: momenteel vinden vernieuwende concepten of nieuwe organisaties hun weg niet naar 
het Participatiedecreet. 

Beoordelings- en beslissingsprocedures versmallen de speelruimte 

We ondervinden dat de gangbare beoordelings- en beslissingsprocedures bij subsidiëring of erkenning te 
weinig kansen geven aan experimentele, alternatieve en nog niet voldragen projecten. Zo is de 
aanvraagprocedure voor sommigen te hoogdrempelig, waardoor er nog voor de beoordeling een schifting 
plaatsvindt. Er zijn nog altijd verschillende, vaak kleinere, spelers die soms minder hun weg vinden in een 
gedigitaliseerd systeem om subsidies aan te vragen. Ook zijn de toelatingsvoorwaarden om een 
subsidieaanvraag in te dienen in meerdere decreten te eng. Bottom-up initiatieven zijn bijvoorbeeld niet 
steeds georganiseerd als feitelijke vzw, vaak een van de ondersteuningsvoorwaarden. Tijdens de 
beoordeling zelf worden de aanvragen vervolgens getoetst aan criteria. Deze criteria zijn dikwijls open 
geformuleerd, net om zo breed mogelijk te kunnen kijken, maar hierdoor zijn ze enigszins voor interpretatie 
vatbaar, wat het proces voor de aanvrager én voor de beoordelaar kan bemoeilijken. Bovendien toetsen we 

                                              
71 We definiëren ‘kansengroepen’ vanuit participatie-oogpunt als groepen mensen waarbij een lagere participatiegraad wordt vastgesteld, zoals 
laaggeschoolden, personen met een handicap, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond, gezinnen met 
(jonge) kinderen. 
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jonge organisaties of nieuwe aanvragers aan dezelfde criteria als gevestigde spelers en ervaren 
subsidieaanvragers. Dit leidt tot een oneerlijke concurrentie. Er zijn uiteraard praktijken die dit probleem 
van versmalling trachten te remediëren, zoals het decreet bovenlokale cultuurwerking, dat voldoende 
openheid voor initiatieven uit de dynamische ruimte laat door een minimum aan toelatingsvoorwaarden 
te formuleren, of de subsidieaanvraag bij Innovatieve Partnerprojecten, die uit een one-pager bestaat en 
een mondelinge pitch met ruimte voor dialoog met de jury. Ondanks deze inspanningen houdt de 
versmalling doorheen de beoordelings- en beslissingsprocedures bij veel regelgeving stand. 
 

Beoordelingscommissies maken het mogelijk de toekenning van overheidsmiddelen onafhankelijk van het 
politieke proces en belangen(groepen) te adviseren. Ze zijn dan ook essentieel om tot voldragen en 
kwalitatieve beslissingen te komen. Dat wil niet zeggen dat de externe beoordeling zomaar ‘neutraal’ is. De 
groep van potentiële beoordelaars met de juiste expertise om projecten te kunnen beoordelen is immers 
niet oneindig en de beoordelaars hebben natuurlijk allemaal een eigen ‘bril’. Het externe beoordelingsproces 
is bovendien niet ongevoelig voor dezelfde dynamieken die ook een risico vormen binnen het politieke en 
administratieve proces: consensusstreven, behoudsgezindheid72, het versterken van het Mattheuseffect73 of 
zelfs beïnvloeding en favoritisme74. Kortom, er zijn in het beslissingsproces heel wat gatekeepers die het 
uiteindelijke resultaat kunnen filteren. Als we alert willen blijven voor welke initiatieven leven in de 
samenleving, moeten we dus ook ruimte laten voor wat niet zomaar floreert binnen de bestaande 
subsidiëringskanalen. 

Het ketendenken, verstrengeling in de decretale logica  

Het risico bestaat dat bepaalde elementen in de regelgeving of de beoordelingsprocessen organisaties 
‘opsluiten’ in een bepaalde discipline, missie of organisatievorm. Gesubsidieerde organisaties evolueren mee 
met de maatschappij, maar doen dat slechts gedeeltelijk of langzaam en worden hierin soms geremd door 
regelgeving. Deze heeft zich van oudsher vooral ingezet op het verankeren van culturele praktijken of 
jeugdwerkpraktijken in instituten om zo het bestaan van waardevolle initiatieven te garanderen. De 
regelgeving mag richtinggevend zijn, maar mag niet verhinderen dat gesubsidieerde organisaties 
vernieuwende of alternatieve praktijken, werkvormen of organisatievormen in de armen sluiten. 
Integendeel, organisaties moeten nadrukkelijk aangemoedigd en ondersteund worden vanwege hun 
maatschappelijke rol om tegemoet te komen aan ontwikkelingen in de samenleving. In 
beheersovereenkomsten met instellingen wordt vaak ruimte gevraagd voor experiment en jong talent. Het 
is onduidelijk of dit effectief en voldoende gerealiseerd wordt, of dit ook nieuwe praktijken behelst en of 
de instellingen hier zelf voldoende ruimte voor krijgen. Een betere dialoog van de overheid met, en een 
betere opvolging en aansturing van, de instellingen kunnen hierbij helpen. Het sociaal-culturele 
(volwassenen)werk kan als voorbeeld dienen. Initiatieven uit deze sector zoeken al regelmatig naar 
wisselwerking met burgerinitiatieven die aansluiten bij hun missie. Climaxi, bijvoorbeeld, ondersteunt 
burgerinitiatieven die opkomen voor een duurzame omgeving. Labo ondersteunt dan weer 
burgerinitiatieven die ijveren voor dekolonisatie. 
 

                                              
72 Langfeldt, L. (2006), ‘The Policy Challenges of Peer Review: Managing Bias, Conflict of Interests and Interdisciplinary Assessments’, in: Research 
Evaluation, vol. 15, nr. 1, pp. 31-41.  
73 Lamont, M. en Huutoniemi, K. (2011), ‘Comparing Customary Rules of Fairness: Evaluative Practices in Various Types of Peer Review Panels’, in: 
Camic C. et al. (red.), Social Knowledge in the Making, London: University of Chicago Press, pp. 219-232. 
74 Chubin, D. en Hackett, E. (1990), Peerless Science: Peer Review and U.S. Science Policy. New York: State University of New York Press.  
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Hoewel er de voorbije periode sterk werd ingezet op samenwerking en afstemming, bijvoorbeeld door 
middel van fusiebonussen, is de onderlinge concurrentie tussen organisaties een factor die hier ook 
meespeelt. Het subsidiesysteem veruiterlijkt zich in de praktijk soms als een concurrentiestrijd tussen 
individuele actoren. Deze strijd vertaalt zich soms in een economisch ‘ketendenken’: nieuwe aanvragers 
willen doorgroeien via eenmalige projectsubsidies naar meerjarige projectsubsidies tot uiteindelijk 
structurele ondersteuning. Omgekeerd evenredig met deze beweging slinkt het aantal gehonoreerden. Dat 
onze instrumenten voornamelijk de productie van cultuur en jeugdwerk ondersteunen, verhindert dat 
veldactoren in deze strijd hun resources aan elkaar bloot willen geven of met elkaar willen delen. Een 
dergelijk denken is nefast voor de ontplooiing van nieuwe en alternatieve praktijken. 
 

HET CIVIELE PERSPECTIEF ALS AANDRIJVEN EN WEGWIJZER VOOR DE 

DYNAMISCHE RUIMTE 

Willen we als voortrekker bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot 
oud) cultuur en jeugdwerk kan beleven, maken en delen, dan moeten we de (speel)ruimte voor 
vernieuwende en andersoortige bottom-up praktijken vergroten. Met het huidige beleidsinstrument bestaat 
het risico dat we het aanbod niet in volle breedte bereiken en ondersteunen. Ook al optimaliseren we 
voortdurend ons beleidskader, toch kan de vraag gesteld worden of we het bestaande jeugd- en cultuurveld 
maximaal laten ontluiken. Deze vaststelling creëert een opportuniteit om de regie vanuit Vlaanderen te 
optimaliseren. Om een vernieuwde brug te slaan tussen de maatschappelijke vraag en het aanbod kan het 
civiele perspectief uitkomst bieden. Dit perspectief stelt dat de klemtonen van het beleidskader vertrekken 
van wat leeft in de ‘civiele maatschappij’. Het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk (2018) schuift dit 
perspectief uitdrukkelijk naar voren. Het decreet beschouwt sociaal-culturele organisaties als vrijwillige en 
autonome verenigingen van burgers die samen vorm geven aan de samenleving en erkent deze verenigingen 
daarom als intrinsiek waardevol. Ook het immaterieel erfgoedbeleid hanteert, evenwel niet uitdrukkelijk zo 
benoemd, het civiele uitgangspunt: erfgoedgemeenschappen zelf geven aan wat ze als waardevol 
immaterieel erfgoed zien door hun praktijk in de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed te registreren.75 
 
Een optimale ondersteuning van de dynamische ruimte heeft ook belang bij een ge(s)laagd partnerschap 
met het civiele perspectief als verbindend element. Zo pleiten we ten eerste voor een betere afstemming en 
samenwerking tussen de onderlinge bestuursniveaus bevoegd voor cultuur en jeugd, in het bijzonder met 
de steden en gemeenten, maar ook tussen de belendende beleidsdomeinen. We moeten de nodige 
instrumenten ontwikkelen om praktijken uit het brede cultuurveld of jeugdwerk op optimale, 
complementaire en holistische wijze te ondersteunen. 
 
Ten tweede willen we de relatie met de intermediaire structuren zoals steunpunten, belangenbehartigers, 
adviesraden en kenniscentra versterken. Deze intermediairen vormen vaak het eerste aanspreekpunt voor 
bottom-up initiatieven en hebben een belangrijke rol bij het verbinden en ondersteunen van een breed 
cultuur- en jeugdwerkaanbod. Momenteel ondersteunen we bepaalde spelers binnen deze intermediaire 
laag via beheersovereenkomsten (waarin hen een specifieke kernopdracht wordt toegeschreven) of via 

                                              
75 Meer informatie op https://immaterieelerfgoed.be/nl/inventaris-vlaanderen. 

https://immaterieelerfgoed.be/nl/inventaris-vlaanderen
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‘generieke’ subsidielijnen. We moeten onderzoeken of nieuwe ondersteuningsvormen zoals cocreatie of 
netwerksturing, waarbij het managen van interacties tussen partijen centraal staan, meer aangewezen zijn. 
 
Ten derde willen we de sector aanmoedigen om bij te dragen tot een breed cultuur- en jeugdwerkaanbod. 
We willen de cultuur- en jeugdwerksectoren met respect maar tegelijk dynamisch behandelen, wat inhoudt 
dat organisaties gestimuleerd worden om in te zetten op een (vaak engere) kernwerking maar ook de 
ruimte laten voor vernieuwing en verbreding van hun aanbod. We willen ze dus (nog meer) stimuleren om 
enerzijds verdiepend te werken, waarbij ze volop inzetten op hun inhoudelijke specialiteit, en om anderzijds 
verbredend te werken, waarbij ze de verbinding aangaan met vernieuwende of alternatieve dynamieken 
uit de samenleving. Het openzetten van de eigen infrastructuur voor kleinere bottom-up praktijken of actief 
de verbinding opzoeken met ongehoorde of nieuwe stemmen in de nabije omgeving zijn mogelijkheden om 
verbredend te werken. 
 
Ten vierde willen we de burgers en het middenveld als partner betrekken om de dynamische ruimte ten 
volle te doen ontluiken. Het middenveld ondersteunt de overheid in het creëren van aanbod dat méér 
mensen dient dan enkel zijn die reeds participeren. De overheid volgt momenteel niet of nauwelijks het 
snel veranderende middenveld, waardoor het steeds moeilijker is om het voldoende kansen te geven en 
adequaat te stimuleren. De instrumenten voor dialoog en samenwerking moeten worden uitgebreid, zodat 
de vertaalslag van de noden en wensen van de burgers in het cultuur- en jeugdwerkbeleid wordt 
gegarandeerd en zodat de overheid de publieke waarde die het middenveld genereert kan ondersteunen. 
 
Met een doordacht en multilateraal partnerschap dat het civiele perspectief als uitgangspunt hanteert, 
willen we onze rol als knooppunt tussen samenleving en beleid optimaal invullen en willen we een 
verantwoordelijkheid opnemen in de uitbouw van een dynamische ruimte die vertrekt vanuit de socio-
culturele maatschappelijke realiteit. We schuiven hiervoor twee aandachtspunten naar voren:  
 
1. We werken constructief mee aan de realisatie van een landschapstekening bovenlokale cultuur en 
jeugdruimte onder aansturing van het steunpunt voor Bovenlokale Cultuur. De landschapstekening moet 
finaal een grootschalig en geïntegreerd onderzoek naar de optimale ondersteuning van een cultuur en 
jeugdwerkaanbod in volle breedte opleveren.  
 
2. We waarderen de bovenlokale cultuur- en jeugdprojecten vanuit het civiele perspectief.  
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SPEERPUNT 5. 

EEN MEDIABELEID MET BLIK OP DE 

TOEKOMST 
 

 
 
Anno 2019 leven we in een tijdperk van verandering. De digitale transformatie zet zich aan snel tempo door. 
Technologieën ontwikkelen zich niet langer lineair, maar exponentieel. De invloed van dergelijke 
ontwikkelingen laat zich ook voelen in de Vlaamse mediasector. Er is sprake van versnelde media-innovatie 
en er doen zich heuse veranderingen voor op het vlak van mediaproductie en -consumptie. Dit zorgt zowel 
voor uitdagingen als opportuniteiten voor de Vlaamse mediasector. Op dit moment ondervindt het Vlaamse 
media-ecosysteem druk ingevolge een aantal factoren. Zo vloeien broodnodige reclame-inkomsten meer en 
meer weg naar internationale spelers zoals Facebook en Google. Ook het veranderende media-
consumptiegedrag, meer specifiek de trend van het uitgesteld televisiekijken, doet de reclame-inkomsten 
dalen. Dit zorgt op zijn beurt voor minder beschikbare middelen ter investering in kwaliteitsvolle Vlaamse 
content, die overigens al te vaak naar de achtergrond verdwijnt door de overvloed aan buitenlandse 
content via over-the-top-spelers, internationale platformen en sociale media. Er is bijgevolg nood aan een 
duurzaam, toekomstgericht mediabeleid dat inspeelt op de voortschrijdende technologische 
ontwikkelingen, innovatie aanmoedigt en kwaliteitsvolle Vlaamse content stimuleert en op de kaart weet 
te zetten.  
 

 

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN EN MEDIA-INNOVATIE  

Anno 2019 leven we in een tijdperk van doorgedreven digitalisering en digitale transformatie. Analoge 
dragers en processen worden vervangen of ondersteund door een digitaal alternatief en raken meer en 
meer met elkaar verweven. Deze intense digitale revolutie en hoge mate van connectiviteit zorgen ervoor 
dat technologieën zich niet langer lineair maar exponentieel ontwikkelen.76 De vierde industriële revolutie 
- die sterk steunt op big data en datagedreven systemen - is volop aan de gang en zorgt voor nieuwe 
producten, productiemechanismen en businessmodellen.77 Enkele interessante ontwikkelingen zijn 
bijvoorbeeld artificiële intelligentie, virtual en augmented reality, complexe algoritmen, blockchain en the 
Internet of Things (IoT). 
 
Ook in de Vlaamse mediasector is de invloed van een grote variatie aan technologische ontwikkelingen 
merkbaar. Dergelijke ontwikkelingen geven aanleiding tot versnelde media-innovatie. Zo brengen ze 

                                              
76 Volberda, H., Heij, K. en Bosma, M. (2019), ‘Vierde industriële revolutie: stand van zaken en gevolgen’, geraadpleegd via 
https://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2019/01/vierde-industriele-revolutie-stand-van-zaken-en-gevolgen-10117745.  
77 Ballon, P., Van Looy, B. et al. (2018), De economische meerwaarde van de VRT (studie in opdracht van de VRT), geraadpleegd via 
https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/over-de-vrt/financi%C3%ABn/181115_verslag_economische_meerwaarde_VRT.pdf.  
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ingrijpende veranderingen teweeg wat betreft de wijze waarop media worden geproduceerd, gepercipieerd 
en geconsumeerd. Dit zorgt zowel voor opportuniteiten als uitdagingen voor de Vlaamse mediasector. Een 
toekomstgericht mediabeleid dat inspeelt op de voortschrijdende technologische ontwikkelingen is bijgevolg 
essentieel voor een duurzame en bloeiende mediasector in Vlaanderen.  
 
Het belang van deze sector mag overigens niet worden onderschat, zowel op economisch als 
maatschappelijk vlak. Zo genereerde het uitgeven van kranten in België in 2015 bijvoorbeeld een omzet van 
1,13 miljard euro en een toegevoegde waarde tegen factorkosten van 350,2 miljoen euro aan het bruto 
binnenlands product.78 Voor magazines en tijdschriften bedroeg dit toen respectievelijk 804,5 miljoen euro 
en 338,6 miljoen euro. Televisie- en omroepactiviteiten leverden op hun beurt een omzet van 758,3 miljoen 
euro op en betekenden een toegevoegde waarde tegen factorkosten van 247,6 miljoen euro aan het bruto 
binnenlands product.79 Bovendien zijn media cruciaal voor het functioneren van onze moderne democratie. 
De stem en visie van de burger worden immers mee bepaald door de verscheidenheid aan informatie en 
meningen die door de Vlaamse media worden verspreid.  
 
Media-innovatie wordt reeds op verschillende wijzen aangemoedigd en ondersteund vanuit het mediabeleid. 
Enkele voorbeelden van innovatiestimulerende beleidsinitiatieven zijn het Actieplan Gaming, het event 
Gamemedia, de Mediahub Brussel, de smart media meet-ups en de subsidielijn voor innovatieve 
journalistieke projecten, die wordt gecoördineerd door het recent opgerichte Vlaams Journalistiek Fonds.80 
Daarnaast vormt de VRT een belangrijke spil inzake media-innovatie. Zo wil zij - zoals neergeschreven in de 
huidige beheersovereenkomst - investeren in innovatie die op korte en middellange termijn van nut is, 
zowel voor haarzelf als voor de hele sector.81 Reeds in 2013 richtte de VRT daartoe het VRT Start-up lab op, 
waar wordt geëxperimenteerd met nieuwe vertelstructuren, formats, diensten en productievormen82. Het 
investeren in innovatie wordt daarnaast ook gerealiseerd door de ondersteuning van OpenVRT, een 
community voor jonge, digitale creatievelingen in Vlaanderen. De community wil vernieuwing en creatief 
talent, zowel binnen als buiten de VRT, stimuleren. Een ander pertinent initiatief is de VRT Sandbox, dat 
innovatieve starters en KMO’s in de mediasector wil helpen groeien. De VRT biedt hen onder meer fysieke 
ruimte, connectiviteit met productiesystemen, toegang tot programmamakers, eindgebruikers en het 
netwerk van Europese omroepen European Broadcasting Union (EBU) aan.83 Door samen te werken met dit 
Europese netwerk importeert en verspreidt de VRT als het ware de kennis van andere publieke omroepen, 
zoals de BBC, ARD en RAI, in Vlaanderen.84 Verder werkt de VRT mee aan Vlaamse en Europese co-
innovatieprojecten. In 2017 bedroegen de innovatie-investeringen van de VRT 2,4 miljoen euro, wat goed is 
voor 0,52% van haar totale uitgaven.85 
 

                                              
78 Dit is het bruto inkomen dat wordt gegeneerd door bedrijfsactiviteiten na aftrek van prijsverlagende subsidies en kostprijsverhogende 
belastingen; cijfermateriaal verkregen via http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Er is geen recenter cijfermateriaal 
beschikbaar, noch cijfermateriaal dat specifiek betrekking heeft op Vlaanderen. 
79 Cijfermateriaal verkregen via http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 
80 Beleidsbrief Media 2018-2019, geraadpleegd via http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1428062. 
81 Beheersovereenkomst 2016-2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap & de VRT, geraadpleegd via https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/over-de-
vrt/opdrachten/opdrachten/Beheersovereenkomst%202016-2020.pdf.  
82 Beheersovereenkomst 2016-2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap & de VRT; https://vrtstartup.org.  
83 Beheersovereenkomst 2016-2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap & de VRT; http://sandbox.vrt.be.  
84 Beheersovereenkomst 2016-2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap & de VRT; ARD staat voor Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland en vormt een samenwerkingsverband van de Duitse openbare regionale omroepen en de 
Duitse wereldomroep Deutsche Welle; RAI staat voor Radiotelevisione Italiana en is de openbare omroep van Italië. 
85 Ballon, Van Looy et al. (2018), De economische meerwaarde van de VRT. 
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Innovatie dient verder te worden gestimuleerd en gefaciliteerd opdat de Vlaamse mediasector niet achterop 
hinkt, maar mee voorwaarts beweegt en zich maximaal kan ontplooien. Zowel de sector als de burgers dienen 
ten volle de vruchten te kunnen plukken van media-innovatie. Het commerciële belang moet steeds hand in 
hand gaan met het maatschappelijke of algemene belang. Een duidelijke toekomstvisie is onontbeerlijk voor 
een duurzaam en innovatief mediabeleid.  
 
De meest voor de hand liggende, relevante technologische ontwikkeling die de mediasector beïnvloedt en 
een waaier aan innovatief potentieel herbergt, is de alomtegenwoordigheid en inburgering van het internet. 
Het wereldwijde web an sich is niet nieuw, de onmiskenbare verknochtheid eraan en aanwezigheid ervan 
zijn dat echter wel. Internet wordt door de Verenigde Naties tegenwoordig zelfs als een mensenrecht 
beschouwd.86 
 
De alomtegenwoordigheid van het internet wordt verder bewerkstelligd door twee factoren: een toename 
in bezit van toestellen met internetmogelijkheden en de uitbreiding van de elektronische 
communicatienetwerken. Vlamingen bezitten steeds meer toestellen die het mogelijk maken om op 
verschillende plaatsen het internet te raadplegen. Uit het meest recente Digimeter-rapport van het 
onderzoekscentrum Imec blijkt dat niet minder dan 81% van de Vlamingen in 2018 eigenaar was van een 
smartphone. In 2015 bedroeg dit nog 68,5%, in 2016 was dit gestegen tot 73,9% en in 2017 tot zo’n 78%. Er 
is dus sprake van een forse toename.87 Niet enkel smartphones, maar ook tablets wonnen terrein. Terwijl in 
2009 slechts een bescheiden 2% van de Vlamingen een tablet bezat, steeg dit in 2018 al tot 57%88. Dankzij 
gratis wifi en mobiel internet is het mogelijk om haast overal met bovengenoemde toestellen verbinding te 
maken met het internet. Volgens datzelfde Digimeter-rapport beschikte in 2018 maar liefst 96% van de 
Vlamingen thuis over een internetverbinding89, tegenover 77,7% zo’n tien jaar eerder. Op dit moment wordt 
mobiel internet hoofdzakelijk gerealiseerd via 4G, de zogenaamde vierde generatie van mobiele-
telecommunicatiestandaarden. Een belangrijke evolutie in dit opzicht is de ontwikkeling en uitrol van 5G, 
het mobiele internet van de toekomst dat maar liefst 50 keer sneller zal zijn dan zijn voorloper. 5G belooft 
een drijfveer te zijn voor innovatie.90 
 
De toename in het bezit van toestellen met internetmogelijkheden, de uitbreiding van de elektronische 
communicatienetwerken en de explosie van (media-)toepassingen via het internet zorgen ervoor dat media 
haast overal en op elk moment te gebruiken zijn. Dit brengt een gevoelige stijging van het mediagebruik 
teweeg. Volgens een studie van oktober 2018 spendeert de Belg gemiddeld niet minder dan 10 uur en 32 
minuten per dag aan media.91 

                                              
86 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue (VN 
Mensenrechtencomité) (2013), geraadpleegd via 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf 
87 Imec, Digimeter 2018, geraadpleegd via https://www.imec-int.com/digimeter.  
88 Imec, Digimeter 2018. 
89 Imec, Digimeter 2018. 
90 s.n., ‘Het 5G netwerk: eindeloos HD streamen en niet meer wachten voor stoplichten’, geraadpleegd via https://www.simonly.nl/nieuws/het-5g-
netwerk-eindeloos-hd-streamen-en-niet-meer-wachten-voor-stoplichten. 
91 s.n. (2019), ‘Video Observer: het derde deel in de reeks Observers van IP’, geraadpleegd via https://www.ipb.be/nl/cross-
media/content/articles/video-observer-het-derde-deel-de-reeks-observers-van-ip. 
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NIEUWE MEDIAPRODUCTIE- EN CONSUMPTIEWIJZEN  

Het valt niet te miskennen dat de prominentie van het internet verstrekkende implicaties heeft voor de 
mediasector. Het fungeert als facilitator en katalysator voor allerhande technologische ontwikkelingen en 
werkt bovendien nieuwe mediaproductie en -consumptiewijzen in de hand.  
 
Het Vlaamse medialandschap wordt op dit moment gekenmerkt door trends zoals crossmedialiteit en 
mediaconvergentie. Mediabedrijven maken vlijtig gebruik van verschillende mediavormen om hun bereik te 
vergroten en hun content zo wijd mogelijk te verspreiden. Kranten en magazines hoeven bijvoorbeeld niet 
langer in hun klassieke papieren vorm gelezen te worden. Het merendeel van de klassieke mediaproducten 
kent inmiddels een online variant, zij het een website of een eigen applicatie. Vaak zijn mediatitels ook 
aanwezig op sociale media. Via een pagina of account delen ze berichten en interageren ze met het 
publiek.92 
Mediavormen worden niet enkel gezwind met elkaar afgewisseld, ze groeien soms ook naar elkaar toe. Dit 
zorgt voor convergentie: het ontstaan van mengvormen, waarbij het onderscheid tussen de mediavormen 
vervaagt. Kranten beperken zich bijvoorbeeld niet meer tot hun papieren - of ondertussen digitale - oplagen, 
maar zetten sterk in op het creëren van video content. Niet langer de mediavorm, maar het mediamerk 
staat centraal93. De convergentie tussen het papieren en digitale medium verloopt echter minder vlot bij 
magazines. Ook op het vlak van crossmedialiteit lijkt de magazinemarkt het moeilijk te hebben: er worden 
aanzienlijk minder digitale tijdschriftenedities verkocht.94 De digitale evolutie en haar impact stelt de 
magazinesector alsnog voor een uitdaging.  
 
De grote mate van connectiviteit en de trend van crossmedialiteit bewerkstelligen andere fenomenen zoals 
uitgesteld kijken of ‘time-shifted viewing’ en ‘screen shifting’. Hiermee wordt bedoeld dat gebruikers media 
consumeren wanneer en hoe zij dit wensen. Voor onze favoriete programma’s dienen we niet langer op 
een bepaald tijdstip plaats te nemen voor het radio- of televisietoestel, maar luisteren of kijken we via 
computer, smartphone of tablet. Dit geldt zeker voor de zogenaamde digital natives. Dit zijn de individuen 
die opgroeiden met digitale technologie. Zij hebben nooit een wereld gekend zonder computers of het 
internet en zijn doorgaans erg vergroeid met en gehecht aan digitale technologie.95 Klassieke vormen van 
mediaconsumptie verliezen dan ook voelbaar terrein ten opzichte van nieuwe. In 2016 stootte de 
smartphone zelfs de televisie van de troon als meest onmisbare technologie onder Vlamingen jonger dan 
60. Toen koos nog maar 17% voor de televisie, terwijl 35% de smartphone onmisbaar achtte. Deze trend 
zette zich gestaag verder, met in 2018 een verschil van 5% tegenover 45%. Er heeft zich dus een opmerkelijke 
shift in de perceptie van onmisbaarheid voorgedaan. Dit is de aanbieders van omroepdiensten niet ontgaan. 
Zo lanceerde Telenet in februari 2019 een televisieaanbod zonder settopbox. Proximus volgde kort erna96. 
Het elektronische apparaat dat digitale signalen opvangt en deze decodeert, zodat het op de aangesloten 
televisie te zien is, wordt hierbij vervangen door de smartphone.  

                                              
92 Vlaamse Regulator voor de Media, Mediaconcentratierapport 2018. 
93 Vlaamse Regulator voor de Media, Mediaconcentratierapport 2018.  
94 Vlaamse Regulator voor de Media, Mediaconcentratierapport 2018. 
95 Prensky, M. (2001), ‘Digital Natives, Digital Immigrants Part 1’, in: On the Horizon 9:5, pp. 1-6. 
96 Meer informatie op https://www.proximus.com/nl/news/proximus-launches-epic-combo.html.  
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HET VLAAMSE MEDIA-ECOSYSTEEM ONDER DRUK  

De voornoemde digitale evolutie en technologische ontwikkelingen zetten een sterke druk op het Vlaamse 
media-ecosysteem omwille van het veranderende mediaconsumptiegedrag dat ze met zich meebrengen.97 
De volgende twee, onderling verweven, oorzaken dragen hier sterk toe bij. 

Dalende reclame-inkomsten  

Een eerste belangrijke verklaring voor deze druk is dat reclame-inkomsten steeds meer wegvloeien naar 
grote internationale spelers. Bedrijven kiezen er niet langer voor om te adverteren via Vlaamse televisie of 
geschreven pers. Hun voorkeur gaat tegenwoordig uit naar buitenlandse online platformen zoals Facebook 
of YouTube. Er is zelfs sprake van een heus duopolie op de wereldwijde advertentiemarkt: maar liefst 80% 
van alle reclame-inkomsten stromen naar de Amerikaanse bedrijven Facebook en Google.98 Deze trend wordt 
gevoed door verschillende zaken.  
 
Eén reden voor het wegvloeien van deze inkomsten is de perceptie dat de klassieke media zich minder lenen 
tot doelgerichte, gepersonaliseerde of adresseerbare reclame (‘targeted advertising’). Bedrijven als Facebook 
en Google bezitten daarentegen heel wat persoonlijke, commercieel aantrekkelijke data over de Vlaamse 
mediaconsumenten (op basis van het surfgedrag), wat het mogelijk maakt om zeer gericht te adverteren.99 
Enkele Vlaamse dienstenverdelers, Proximus en Telenet, anticipeerden hier reeds op en begonnen al in 2017 
te experimenteren met adresseerbare televisiereclame.100 Hiervoor werkten zij samen met VTM, VRT, RTBF 
en RTBL (Proximus) en SBS (Telenet). Adverteerders kunnen op basis van verschillende selectie- en 
segmentatiecriteria hun gewenste doelgroep bepalen. Enkel deze relevante, voorgeselecteerde doelgroep 
krijgt de televisiespot in kwestie te zien (zogenaamde ‘smart ads’). Aanvankelijk kwam er kritiek op het opt-
out-principe dat werd gehanteerd bij geadresseerde televisiereclame: klanten die bepaalde gegevens niet 
wilden delen, moesten zelf de nodige profielaanpassingen doorvoeren. In juli 2017 bereikte de toenmalige 
Privacycommissie (nu Gegevensbeschermingsautoriteit) echter een akkoord met de operatoren. Nieuwe 
klanten moeten sindsdien expliciet hun toestemming geven dat ze bepaalde gegevens wensen te delen 
(‘opt-in-principe’), terwijl bestaande klanten geïnformeerd moeten worden over het privacyniveau en de 
manier waarop zij desgewenst deze privacyinstellingen kunnen aanpassen.101 Ondertussen is de testfase 
voorbij en rolden Telenet en SBS gepersonaliseerde reclame definitief uit op de zenders Vier, Vijf en Zes.102 
Verder kondigde VTM in februari dit jaar aan dat ook hun kijkers binnenkort gepersonaliseerde 
reclameblokken te zien zullen krijgen. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van start gaan.103 Door 

                                              
97 Het Vlaamse medialandschap wordt gekenmerkt door een sterke mate van eigendomsconcentratie. De voornaamste private spelers zijn De 
Persgroep/Newscity, Mediahuis, Telenet, Roularta, Mediafin en Sanoma. Daarnaast is er ook nog de publieke radio- en televisie-omroeporganisatie, 
de VRT. 
98 Polar, ‘State of Digital Media’, geraadpleegd via https://polar.me/resources/state-digital-media; Departement Cultuur, Jeugd en Media (2018), 
Reflecties, geraadpleegd via https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf.  
99 Vlaamse Regulator voor de Media, Mediaconcentratierapport 2018. 
100 Bij adresseerbare televisiereclame is de workflow als volgt: de distributeur verzamelt en analyseert zijn kijkdata en ontwerpt een systeem om 
gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden. De omroep brengt de inventaris overeen met het doel van de adverteerder en verkoopt de 
reclame. De mediacentrale definieert het doelpubliek van de adverteerder, die een product wil bekend maken aan een specifieke doelgroep; 
Vlaamse Regulator voor de Media, Mediaconcentratierapport 2018. 
101 Vlaamse Regulator voor de Media, Mediaconcentratierapport 2018. 
102 Van Hoof, N., ‘Telenet rolt gepersonaliseerde reclame uit naar alle klanten’, geraadpleegd via https://www.clickx.be/nieuws/171222/telenet-rolt-
gepersonaliseerde-reclame-naar-klanten/. 
103 s.n. (2019), ‘VTM start met gepersonaliseerde reclame’, Het Nieuwsblad, geraadpleegd via 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190217_04182648.  
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gepersonaliseerde televisiereclame wil men de advertenties zo relevant mogelijk maken voor de kijkers, om 
zo hun aandacht vast te houden en advertentiebudgetten nationaal te bewaren. Ook de geschreven 
perssector onderzoekt nieuwe verdienmodellen, door bijvoorbeeld te experimenteren met schaalvergroting 
en diversificatie of door zich te richten op een specifieke niche. Daarnaast worden ook nieuwe formules 
getest om lezers aan te trekken en hen aan te moedigen om te betalen voor (kwaliteits)nieuws. Soms wordt 
ook getracht om zelf gebruikersdata te verzamelen en te commercialiseren om het verlies aan reclame-
inkomsten op te vangen.104  
 
Vandaag de dag wordt het publiek als het ware met een veelheid aan mediacontent bestookt langs allerlei 
kanalen. De (vrije) tijd en aandacht die mediaconsumenten hieraan kunnen besteden is echter beperkt.105 In 
dit licht kiest het Vlaamse publiek steeds vaker voor uitgesteld televisie kijken. Dit biedt hen 
gebruikscomfort, in het bijzonder de mogelijkheid om gemiste afleveringen later te bekijken en advertenties 
over te slaan (‘ad skipping’). Het veranderende mediaconsumptiegedrag dat gepaard gaat met het 
doorspoelen van reclame vormt een tweede, erg belangrijke, oorzaak van het mislopen van televisiereclame-
inkomsten. Uit onderzoek blijkt dat in 2018 tussen 17u en 24u niet minder dan 30,2% van de programma’s 
op de Vlaamse commerciële en publieke zenders uitgesteld werd bekeken door de economisch meest 
interessante doelgroep, zijnde de 18- tot 54-jarigen. De impact van het uitgesteld kijken is het hoogst bij de 
commerciële omroepen in Vlaanderen. Daar gaat het zelfs om 32,7%.106 De stijgende tendens inzake 
uitgesteld kijken geldt voor alle genres. Opvallend is dat net Vlaamse producties het meest uitgesteld 
worden bekeken. Zo keek bijvoorbeeld een overweldigend aantal kijkers - niet minder dan 72,9% - uitgesteld 
naar het erg populaire programma ‘De Mol’ op Vier.107 Indien de huidige trend zich voortzet, zal volgens de 
prognose van het studiebureau Econopolis het uitgesteld kijken door de betrokken doelgroep tijdens het 
tijdsslot van 17u tot 24u oplopen tot wel 50%.108 De stijgende tendens m.b.t. uitgesteld kijken en het 
doorspoelen van reclameblokken is niet zonder gevolg. Het zorgt er met name voor dat de reclamekijktijd 
daalt, wat een inkomstenlek in het Vlaamse media-ecosysteem veroorzaakt.109 Reclame vormt voor vele 
media een substantiële of zelfs de enige inkomstenbron. Het wegvloeien van reclame-inkomsten brengt zo 
de leefbaarheid van de sector voor deze mediaspelers in gevaar.  
 
Het Vlaamse media-ecosysteem staat aldus voor de uitdaging om enerzijds modellen te ontwikkelen die een 
optimale en volledige beleving voor de consument toelaten en anderzijds tegelijk optimale inkomsten voor 
de verschillende actoren in het ecosysteem realiseren.110 De omroepen spelen hier al op in, onder meer door 

                                              
104 Journalismfund.eu (2019), 10 beleidsvoorstellen voor een kwaliteitsvol, innovatief en divers journalistiek landschap in Vlaanderen, geraadpleegd 
via https://www.vlaamsjournalistiekfonds.be/sites/default/files/jf_memorandum_2019.pdf.  
105 Stephen, B. (2019), ‘The attention economy is dead. But Fortnite might have the answer’, geraadpleegd via 
https://www.theverge.com/2019/3/3/18246868/attention-economy-fortnite-advertising-user-engagement; Anderson, J. en Rainee, L. (2018), ‘The 
Future of Well-Being in a Tech-Saturated World’, Pew Research Center, geraadpleegd via https://assets.pewresearch.org/wp-
content/uploads/sites/14/2018/04/14154552/PI_2018.04.17_Future-of-Well-Being_FINAL.pdf.  
106 Wellens, G., Wauters, D., Donders, K. en Raats, T. (2018), Leefbaarheid van productie, aggregatie en distributie van audiovisuele content in 
Vlaanderen, geraadpleegd via https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/181114_eindrapport_leefbaarheid_audiovisuele_media.pdf (= 
Studie Econopolis). 
107 Studie Econopolis. 
108 Studie Econopolis. 
109 Studie Econopolis. 
110 Studie Econopolis; Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het rapport van Econopolis 
'Leefbaarheid van productie, aggregatie en distributie van audiovisuele content in Vlaanderen’ (2019), geraadpleegd via 
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1458962.  

 

https://www.vlaamsjournalistiekfonds.be/sites/default/files/jf_memorandum_2019.pdf
https://www.theverge.com/2019/3/3/18246868/attention-economy-fortnite-advertising-user-engagement
https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2018/04/14154552/PI_2018.04.17_Future-of-Well-Being_FINAL.pdf
https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/14/2018/04/14154552/PI_2018.04.17_Future-of-Well-Being_FINAL.pdf
https://cjsm.be/media/sites/cjsm.media/files/public/181114_eindrapport_leefbaarheid_audiovisuele_media.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1458962
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het inlassen van ‘non-skipabble advertising’ (advertenties die niet kunnen worden overgeslagen) bij de 
online-distributie van hun media.  

Druk op kwaliteitsvolle Vlaamse content  

Het verlies aan reclame-inkomsten hypothekeert daarenboven enigszins de investering in Vlaamse producties. 
De commerciële omroepen besteden bijvoorbeeld meer dan de helft van hun reclame-inkomsten aan 
programmabudgetten. Haast twee derde van deze budgetten wordt geïnvesteerd in Vlaamse content. De 
daling in reclame-inkomsten heeft dus een rechtstreekse, negatieve impact op het investeringsvermogen 
van de private omroepen in Vlaamse content.111 Ook diepgravende, kwaliteitsvolle journalistiek lijdt onder 
de dalende reclame-inkomsten. Dergelijke kwaliteitsjournalistiek is immers arbeidsintensief en bijgevolg 
niet goedkoop. Als publieke omroep is de VRT, die werkt via dotatie, minder afhankelijk van reclame-
inkomsten. De VRT vervult derhalve een belangrijke rol als motor van de Vlaamse onafhankelijke 
productiesector en kwaliteitsvolle journalistiek. De VRT werkt met diverse kleine en middelgrote 
productiehuizen samen (niet enkel tv, maar ook documentaire- en filmproducenten) en draagt in dat 
opzicht bij tot de stimulering van creatie en distributie van Vlaamse content112. Verder investeert de VRT – 
overeenkomstig de afspraken in de huidige beheersovereenkomst - in onafhankelijke, betrouwbare en 
kwaliteitsvolle journalistiek en stelt hierbij het publiek belang, journalistieke deontologie, onpartijdigheid, 
betrouwbaarheid, redactionele onafhankelijkheid, snelheid en inhoudelijke afwegingen voorop. Daarnaast 
draagt ook het gesubsidieerde opleidingsproject MediAcademie, een initiatief van de federaties van de 
geschreven pers en Mediarte, ook bij tot de kwaliteit van de journalistiek in Vlaanderen.  
 
Bovendien zorgt het ruime, aantrekkelijke aanbod van internationale spelers evenzeer voor druk op de 
Vlaamse mediasector. Via sociale media, over-the-top-spelers (OTT) en grote online platformen, zoals 
Facebook, Amazon Prime, Apple TV+ en binnenkort Disney+, worden we quasi overspoeld door een erg ruim 
aanbod aan buitenlandse, doorgaans Engelstalige, content. Het bekendste voorbeeld van zo’n internationale 
speler is Netflix. Het ruime aanbod aan series, documentaires en films blijkt ook de hoofdreden te zijn om 
een Netflix-abonnement te nemen.113 Netflix investeert grote bedragen in het eigen aanbod. Zo zou het 
bedrijf in 2015 vijf miljard dollar gespendeerd hebben aan de productie van eigen, originele content. In 2018 
zou dit bedrag zelfs gestegen zijn tot zeven à acht miljard dollar.114 De kwaliteit van de Netflix-producties 
weerspiegelt zich ook in de nominaties en prijzen, zoals Emmy-awards, die deze in al in de wacht wisten te 
slepen.115 Uit het meest recente Digimeter-rapport blijkt dat ruim een derde van de Vlamingen via Netflix 
naar series, films en documentaires kijkt. Opmerkelijk is dat Netflix de traditionele televisie niet volledig 
van het toneel doet verdwijnen. Maar liefst 83% van het Vlaamse publiek blijft trouw aan digitale televisie. 
Een televisieabonnement wordt niet zozeer vervangen door een Netflix-abonnement, maar ermee 
aangevuld. Er is voorlopig nog weinig sprake van het opzeggen van het kabelabonnement (‘cord cutting’) 
in Vlaanderen.116 Netflix groeit voornamelijk bij wie reeds een abonnement heeft op digitale televisie. Dit 

                                              
111 Studie Econopolis; Verslag van de hoorzitting … over het rapport van Econopolis.  
112 Ballon, Van Looy et al. (2018), De economische meerwaarde van de VRT. 
113 Vanhaelewyn, B., Evens, T. en De Marez, L. (2015), ‘Six Months Of Netflix In Flanders: Beyond The Hype?’, geraadpleegd via https://www.imec-
int.com/drupal/sites/default/files/2019-02/iMindsNetflix_Summary_10.pdf; Imec, Digimeter 2017. 
114 Lynley, M. (2017), ‘Netflix’s original content costs are ballooning’, geraadpleegd via https://techcrunch.com/2017/10/16/netflixs-original-content-
costs-are-ballooning/?guccounter=1; Imec, Digimeter 2017. 
115 Perez, S. (2017), ‘Netflix and HBO cleaned up at the Emmys’, geraadpleegd via https://techcrunch.com/2017/09/18/netflix-and-hbo-cleaned-up-at-
last-nights-primetime-emmys; Imec, Digimeter 2017.  
116 Studie Econopolis. 
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komt naar voren in de cijfers van het meest recente Digimeter-rapport: het percentage Vlamingen dat enkel 
over een Netflix-abonnement beschikt, steeg slechts van 3% in 2017 naar 5% in 2018, terwijl het aandeel 
Vlamingen dat zowel over een televisie- als Netflix-abonnement van 18% naar 26% steeg.117 De OTT-spelers 
snoepen met andere woorden nog geen klanten af van de Vlaamse omroepen, maar het blijft evenwel 
belangrijk om deze evolutie aandachtig te monitoren.  
 
Niet enkel het voornoemde verlies aan reclame-inkomsten en het aanbod van grote internationale spelers 
zorgen voor druk op kwaliteitsvolle content. De Vlaamse thuismarkt voor content is ook klein, wat zorgt 
voor een schaalnadeel: het aantal investeerders en de grootte van de lokale afzetmarkt zijn in Vlaanderen 
intrinsiek beperkt. Bovendien is het produceren van Vlaamse content niet goedkoop. Het investeren in een 
Vlaamse dramareeks is tot wel 11 keer duurder dan het aankopen van een buitenlandse dramareeks.118 Ook 
de Vlaamse filmsector wordt geconfronteerd met een gelijkaardige context en uitdagingen.  
 
Toch moet worden onderstreept dat Vlaamse content erg waardevol is en (potentieel) succes herbergt. 
Vlaamse content staat dicht bij de burger, is herkenbaar en verbindt mensen. Daarenboven versterkt het 
de gemeenschapsvorming en vormt het een onmisbaar deel van de Vlaamse cultuur. Het begrip Vlaamse 
content behoort overigens hier ruim te worden geïnterpreteerd. Zo betreft het onder meer series, animatie, 
documentaires, games en kwaliteitsvolle journalistiek. De populariteit ervan uit zich onder meer in hoge 
kijkcijfers. Vlaamse series zoals Salamander en Over Water haalden bijvoorbeeld respectievelijk een 13e en 
14e plaats in de top 100 best bekeken programma’s in Vlaanderen in 2018.119 Vlaamse content weet niet enkel 
het lokale, maar ook het buitenlandse publiek te bekoren. Dit wordt weerspiegeld in de exportcijfers: series 
zoals Tabula Rasa en De Dag worden wereldwijd verkocht.120 De kwaliteit en het potentieel van Belgisch 
drama worden zelfs geprezen door de buitenlandse pers. Zo kopte de Britse krant The Guardian begin vorig 
jaar nog ‘Is Belgian drama the new Scandi-noir?’. Het artikel prees onder meer Vlaamse dramareeksen zoals 
Professor T en Clan. Voorts maakten verschillende Vlaamse acteurs en regisseurs furore in grote 
internationale producties.  
 
Kortom, Vlaanderen is rijk aan talent, maar minder aan investeringen. Er is nood aan een duurzaam beleid 
dat Vlaamse content stimuleert (middels ondersteuning, bijdrageverplichtingen of andere maatregelen) en op 
de kaart weet te zetten. Minstens even relevant is het bewerkstelligen van de zicht- en vindbaarheid van 
kwaliteitsvolle Vlaamse content. Mediagebruikers moeten gemakkelijk hun weg kunnen vinden naar deze 
content. Als deze naar de achtergrond verdwijnt door de overvloed aan andere – buitenlandse - content, 
gaat een deel van de investering immers verloren.  
 
Op dit moment zijn er reeds enkele incentives in voege die dergelijke investeringen moeten stimuleren of 
zelf middelen voorzien. Het VAF/Mediafonds ondersteunt televisiereeksen en hoogwaardige fictie-, 
animatie- en documentairereeksen (zogenaamde ‘crossmediale afgeleiden’). Het fonds staat eveneens open 
voor webseries, waarvoor steun kan worden aangevraagd binnen het Innovatielab. Het VAF/Mediafonds 
kan verschillende financiële premies toekennen, die overeenkomen met de opeenvolgende stadia in het 
creatieproces: scenariosteun, ontwikkelingssteun en productiesteun. In de eerste plaats gaat de aandacht 

                                              
117 Imec, Digimeter 2018. 
118 Raats, R., ‘A State of Fiction? 10 Facts on Belgian Fiction’. 
119 CIM TV, Top 100 best bekeken programma’s 2018 – Noord, geraadpleegd via https://www.cim.be/nl/televisie/openbare-resultaten.  
120 Vlaams Audiovisueel Fonds, Visienota 2018-2021, geraadpleegd via https://www.vaf.be/sites/vaf/files/algemeen/visienota_vaf_2018.pdf. 
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naar de ondersteuning van projecten van Vlaams talent.121 Daarnaast is er de stimuleringsregeling voor de 
audiovisuele sector, vervat in artikel 184/1 van het mediadecreet, waarbij dienstenverdelers financieel 
moeten bijdragen aan nieuwe tv-producties.122 Zij kunnen hiervoor kiezen tussen een financiële vergoeding 
aan het VAF/Mediafonds of deze vergoeding zelf investeren in één of meerdere coproducties. Door de 
dienstenverdelers te doen bijdragen aan de productie van audiovisuele werken wil de regeling de Vlaamse 
mediasector economisch versterken, de leefbaarheid van het omroepbestel in Vlaanderen de nodige 
stimulansen geven en de kwaliteit en de diversiteit van de Vlaamse programmamakers en audiovisuele 
producenten stimuleren.123 Daarnaast verplicht artikel 157, tweede paragraaf van het Mediadecreet niet-
lineaire televisieomroeporganisaties om bij te dragen aan de bevordering van Nederlandstalige Europese 
producties en aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken.124 Verder wordt het aantrekken van 
investeringen bewerkstelligd via het tax shelter-systeem, waarbij Belgische of buitenlandse 
vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen genieten van belangrijke fiscale voordelen als ze 
investeren in Europese, dus ook Vlaamse, audiovisuele werken.125  
 
Een dergelijke regeling rond belastingvoordeel geldt eveneens voor podiumkunsten en zal worden 
uitgebreid naar de gaming-industrie. Zo werd recent beslist door de Kamercommissie Financiën.126 De game-
industrie herbergt een niet onbelangrijk marktpotentieel en is aan een opmars bezig.127 In 2010 bedroeg de 
omzet van deze industrie in België nog twee miljoen euro, maar in 2018 was deze al boven de 45 miljoen 
euro gestegen.128 Hier zouden ook de tax shelter-regelingen voor kleine startende bedrijven en 
groeiondernemingen voor een investeringsimpuls kunnen zorgen.129 Verder ondersteunt ook het 
VAF/Gamefonds de ontwikkeling van games in Vlaanderen. Er kunnen verschillende financiële premies 
worden toegekend, die opnieuw overeenkomen met de opeenvolgende stadia in het creatieproces, met 
name preproductiesteun en productiesteun.130 Er is ook nog het Actieplan Gaming, gelanceerd in augustus 
2018, dat erop gericht is om de Vlaamse gamesector op korte of middellange termijn te laten uitgroeien tot 
een volwassen sector binnen de creatieve industrie en aansluiting te laten vinden bij de Europese en 
internationale gamesindustrie131. Ook Flanders DC draagt bij aan de ondersteuning en stimulering van de 
game-industrie. Zij stelde haar activiteiten (zoals trainingen, instrumenten voor ondernemers, inspiratie- en 
netwerkevents, adviesverlening en internationale promotie) open voor gamebedrijven en heeft daarnaast 
een specifiek aanbod voor de gamesector ontwikkeld.132 
 

                                              
121 Meer informatie op https://www.vaf.be/steun-aan-creatie/vafmediafonds.  
122 Deze materie werd geregeld bij het ‘decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, houdende 
invoering van een stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector’ (B.S. 12/02/2014) en door het uitvoeringsbesluit van 21 maart 2014 (B.S. 
03/04/2014). Deze regeling is ingevoegd bij artikel 184/1 van het Mediadecreet. 
123 Vlaamse Regulator voor de Media, Mediaconcentratierapport 2018. 
124 Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroep-organisaties aan 
de productie van Vlaamse audiovisuele werken 
125 Meer informatie op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-audiovisuele-werken-en-podiumkunsten.  
126 Santens, T. (2019), ‘Na films nu ook voor games: belastingsvoordeel moet gamesector in België stimuleren’, geraadpleegd via 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/06/tax-shelter-game-industrie. 
127 FLEGA (2016), Gaming in Vlaanderen 2016, geraadpleegd via https://drive.google.com/file/d/0B_cWZ4z363ZmR0N5MTk1b3MycFk/view.  
128 Santens, ‘Na films nu ook voor games’. 
129 Meer informatie op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-voor-startende-ondernemingen.  
130 Meer informatie op https://www.vaf.be/steun-aan-creatie/vafgamefonds.  
131 Nota voor de Vlaamse Regering, Actieplan Gaming – transversale visie en concrete maatregelen voor een gecoördineerd en geïntegreerd Vlaams 
gamebeleid (2018), geraadpleegd via https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/actieplan_gaming_-_nota_voor_de_vlaamse_regering.pdf. 
132 Nota voor de Vlaamse Regering, Actieplan Gaming. 
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Toch ondervindt de gamesector moeilijkheden in de zoektocht naar financiering en speelt een uitstroom van 
talent of ‘braindrain’ naar het buitenland de industrie parten. Vlaanderen vormt de thuishaven van enkele 
voortreffelijke gameopleidingen, met name de opleiding Digital Arts & Entertainment (DAE) aan de Howest, 
Hogeschool West-Vlaanderen en een opleiding Game design aan LUCA School of Arts. Eerstgenoemde werd 
in 2017 en 2018 nog uitgeroepen tot de beste Game Design & Development School ter wereld.133 Vanwege de 
voornoemde financieringsmoeilijkheden in de Vlaamse gamesector en de sterke buitenlandse concurrentie 
zijn de opportuniteiten voor alumni in Vlaanderen echter eerder beperkt. Zo’n 30% tot 40% van hen kiest 
voor een job in de buitenlandse gamesector. Dergelijke uittocht is uiteraard nefast. Het rendement op 
investeringen in de gameopleidingen gaat op deze manier voor 30% tot 40% verloren. Ook heeft de 
braindrain mogelijk een negatieve impact op de verdere innovatie en technologische ontwikkeling van onze 
maakindustrie. Minder talent in Vlaanderen betekent potentieel ook minder nieuwe, innovatieve 
technologische oplossingen uit de gamewereld die in andere sectoren kunnen worden ingezet.134  
 
Het Vlaamse mediabeleid dient bijgevolg extra in te zetten op het stimuleren van kwaliteitsvolle Vlaamse 
content. Dit komt niet enkel de sector ten goede, maar ook Vlaanderen, die via die content - wereldwijd - op 
de kaart wordt gezet. Hiertoe zal onder meer op zoek moeten worden gegaan naar nieuwe 
businessmodellen, strategische allianties in binnen- en buitenland en manieren om extra investeringen aan 
te trekken.135 
 
  

                                              
133 Meer informatie op http://www.digitalartsandentertainment.be/article/340/BEST+GAME+SCHOOL; www.therookies.co; Wetsvoorstel tot 
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de tax shelter uit te breiden tot de gamingindustrie, ingediend door de 
heren Roel Deseyn, Jef Van den Bergh en Vincent Van Peteghem. 
134 Wetsvoorstel … teneinde de tax shelter uit te breiden tot de gamingindustrie. 
135 Vlaams Audiovisueel Fonds, Visienota 2018-2021. 
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Beleidsvoorstel 1 : We stimuleren en ondersteunen de productie, distributie 

en zicht- en vindbaarheid van kwaliteitsvolle Vlaamse content verder. 

 
 

Uitwerking 

Er is nood aan een duurzaam beleid dat kwaliteitsvolle audiovisuele Vlaamse content verder 
stimuleert en op de kaart weet te zetten.136 Ook moet de zicht- en vindbaarheid ervan worden 
bewerkstelligd in het ruime aanbod van dienstenverdelers, OTT-spelers en andere gatekeepers. 
Mediagebruikers moeten gemakkelijk hun weg kunnen vinden naar deze content. Een versterkte 
zichtbaarheid kan zorgen voor meer investeringsaantrek en een hogere valorisatie. Om die 
reden dient op de bekendheid ingezet te worden, om zodoende ook het internationale elan te 
versterken.  

De huidige incentives moeten hiertoe kort geëvalueerd worden op basis van bestaande 
onderzoeksmaterialen en waar nodig geoptimaliseerd. Dit omvat onder meer het tax shelter-
systeem, de ondersteuning via het VAF/Mediafonds, VAF/Gamefonds, Flanders DC en de 
opleidingen van Mediarte. Voorts kan het potentieel worden onderzocht van mogelijke nieuwe 
businessmodellen en strategische allianties in binnen- en buitenland.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Mediadecreet en uitvoeringsbesluiten 
▪ Europese richtlijnen, zoals de AVMD-richtlijn 
▪ Rechtsgrondslag voor de tax shelter-regeling: artikel 194ter van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen (WIB) 
▪ Samenwerkingsakkoord tax shelter audiovisuele en podiumwerken tussen de federale 

overheid, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot 
de bevoegdheden van de gemeenschappen en de federale staat inzake het tax shelter-
systeem voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling (en 
het Instemmingsdecreet) 

Onderbouwing 

▪ Memorandum en visienota van het VAF (2018) 
▪ Studie door Econopolis naar de leefbaarheid van productie, aggregatie en distributie 

van audiovisuele content in Vlaanderen (2018) 

  

                                              
136 Dit is nauw gerelateerd aan het filmbeleid.  
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Acties 

▪ Bij het omzetten van de nieuwe AVMD-richtlijn de nodige aandacht besteden aan de 
prominentie van Vlaamse content in o.m. catalogi van on demand-diensten.  

▪ Voorbereiden en afsluiten van de nieuwe beheersovereenkomsten met het 
VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds.137  

▪ In de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT de verplichting om te investeren in 
lokale content die de Vlaamse identiteit en diversiteit weerspiegelt sterker verankeren 
en nog verder uitbreiden.  

▪ Onder het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2024 een conferentie 
organiseren m.b.t. (audiovisuele) content en de actuele thema’s, in samenwerking met 
relevante partnerorganisaties.  

▪ Een nauwere samenwerking bewerkstelligen met de minister bevoegd voor Flanders DC.  
▪ De bevoegdheden Cultuur en Media aan eenzelfde minister toekennen omwille van de 

gelijkaardige uitdagingen in het filmbeleid. In elk geval een nauwe samenwerking 
bewerkstelligen met de minister bevoegd voor Cultuur.  

▪ In navolging van het samenwerkingsakkoord m.b.t. de tax shelter-systemen voor 
audiovisuele en podiumwerken een samenwerkingsovereenkomst afsluiten m.b.t. het 
tax shelter-systeem voor gaming tussen de federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, 
de Franse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap. Hierbij wordt o.m. gestreefd 
naar een eenduidige interpretatie van de verschillende termen en disciplines door de 
verschillende overheden.  

▪ Onderzoeken wat de impact is van het tax shelter-systeem voor audiovisuele producties 
op het versterken van Vlaamse content. De verschillende overheden worden hierbij 
betrokken. 

▪ Blijven investeren in kwaliteitsjournalistiek, middels de ondersteuning van het 
opleidingsproject MediAcademie, alsook van innovatieve journalistieke projecten; 

▪ Vlaamse content in de kijker zetten op internationale beurzen en andere events, zoals 
bijvoorbeeld SXSW (Austin), Gamescom (Keulen), Games Developer’s Conference (San 
Francisco) etc. 

  

                                              
137 Dit geldt eveneens voor de beheersovereenkomst van het VAF/Filmfonds. 
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Beleidsvoorstel 2 : We zetten in op een kwalitatief, toekomstbestendig en 

helder regelgevend kader rond media. 

 
 

Uitwerking 

De mediasector is erg trendgevoelig en dient op dynamische wijze mee te evolueren met actuele 
en toekomstige ontwikkelingen. Het regelgevend kader inzake mediabeleid moet hierop inspelen 
en dergelijke evoluties toelaten of faciliteren en niet verhinderen. Het mag aldus geen 
hinderpaal vormen. Dit kan onder meer bewerkstelligd worden door het gebruik van 
technologieneutrale termen.  

Weldra zullen enkele Europese richtlijnen, zoals de nieuwe AVMD-richtlijn en de Europese 
Elektronische Communicatie Code (EECC), worden omgezet in Vlaamse regelgeving. Het vormt 
aldus het moment bij uitstek om aandacht te besteden aan de kwaliteit, toekomstbestendigheid 
en helderheid van deze regelgeving. Het biedt eveneens de mogelijkheid om via de 
sectorspecifieke regulering (uit de EECC) de nodige dynamiek te brengen in het concurrentiële 
speelveld van netwerken, dienstenverdelers en omroepen.  

Het is niet enkel belangrijk om nieuwe regelgeving op dergelijke wijze op te stellen, maar ook 
om het bestaande regelgevend kader passend te screenen en te evalueren. Waar nodig moeten 
aanpassingen worden doorgevoerd om ruimte en mogelijkheid voor evolutie te creëren. Hierbij 
wordt steeds rekening gehouden met de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-
ecosysteem en met de belangen van de verschillende actoren. Waar mogelijk wordt een beroep 
gedaan op zelf- en coregulering, om de gedragenheid van de regeling te versterken en 
overregulering te vermijden.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Het Mediadecreet en de verschillende uitvoeringsbesluiten 
▪ Europese richtlijnen zoals 

- De nieuwe AVMD-richtlijn 
- Het nieuwe Europees Wetboek Elektronische Communicatie (dat de 5 

telecomrichtlijnen - zijnde de Toegangsrichtlijn, Machtigingsrichtlijn, Kaderrichtlijn, 
Universele dienstrichtlijn en Richtlijn betreffende privacy en elektronische 
communicatie - vervangt) 

- De nieuwe Toegankelijkheidsrichtlijn. 

Onderbouwing 

▪ Memorandum SARC 2019-2024 
▪ Aanbevelingen voor digitaalvriendelijke regelgeving (Informatie Vlaanderen) 

  

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1017858.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0173_EN.html?redirect
https://cjsm.be/sarc/downloads/180913_Memorandum_Online.pdf
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Acties 

▪ Onderzoeken of het huidig regelgevend kader een dynamische evolutie van de 
mediasector toelaat of faciliteert en niet verhindert. Indien - en waar nodig - wordt het 
kader desgevallend aangepast. Bij deze toets moeten ook de bevoegdheidsrechtelijke 
raakvlakken tussen de gemeenschappen en de federale overheid worden meegenomen, 
zoals reclame voor bepaalde soorten producten, definitie en scope van de bevoegdheid 
inzake omroepdiensten en omroepactiviteiten, gebruik van mobiele netwerken voor 
omroeptoepassingen en de daarmee gerelateerde opbrengsten, bevoegdheid over 
eindapparatuur, gokreclame en spelen en dergelijke meer.  
 

▪ Omzetten van de nieuwe AVMD-richtlijn. 
▪ Omzetten van het nieuwe Europees Wetboek Elektronische Communicatie. 
▪ Omzetten van de nieuwe Toegankelijkheidsrichtlijn. 

 
▪ Bij het omzetten of opstellen van nieuwe regelgeving wordt voldoende aandacht 

besteed aan de marktdynamiek en sectorspecifieke regulering. Nieuwe regelgeving is 
idealiter voldoende toekomstbestendig, helder, kwalitatief en effectief. Waar mogelijk 
wordt geopteerd voor technologieneutrale begrippen, teneinde digitaalvriendelijke 
regulering te creëren. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op zelf- of coregulering.  
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Beleidsvoorstel 3 : We investeren in media-innovatie. 

 
 

Uitwerking 

Media-innovatie dient nog sterker gestimuleerd en gefaciliteerd te worden opdat de Vlaamse 
mediasector niet achterop hinkt, maar mee voorwaarts beweegt en zich maximaal kan 
ontplooien. Zowel de sector als de burgers dienen ten volle de vruchten te kunnen plukken van 
media-innovatie. Het commerciële belang moet aldus hand in hand gaan met het 
maatschappelijke of algemene belang. 

Een duidelijke toekomstvisie is onontbeerlijk voor een duurzaam en innovatief mediabeleid. 
Hiertoe moeten de diverse bestaande beleidsinitiatieven op het vlak van media-innovatie 
worden doorgelicht. Het beleid moet de sector in staat stellen om op een dynamische wijze te 
anticiperen en reageren op trends en ontwikkelingen, om zo de opportuniteiten te omarmen 
en de uitdagingen aan te gaan.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Journalistiek Fonds tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, Journalismfund.eu en de Vlaamse Vereniging voor Journalisten 

Onderbouwing 

▪ Memorandum SARC 2019-2024 
▪ Mediaroad Vision Paper: The Future of Media Innovation (2018) 
▪ Ballon P., Van Looy B. et al. (2018), De economische meerwaarde van de VRT (studie in 

opdracht van de VRT) 

Acties 

▪ Een nauwere samenwerking bewerkstelligen met de minister bevoegd voor het 
innovatiebeleid.  

▪ Doorlichten van de diverse bestaande beleidsinitiatieven op vlak van media-innovatie. 
(Wat is er al in voege in Vlaanderen, in het buitenland, wat is aan te bevelen?) Dit kan 
bijvoorbeeld a.d.h.v. een studie.  

▪ In de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT de aandacht voor en de 
investeringsverplichting in innovatie verder verhogen en intensifiëren.  

▪ Bij het voorbereiden en afsluiten van de nieuwe beheersovereenkomsten met het 
VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds de nodige aandacht besteden aan media-
innovatie.138  

  

                                              
138 Dit geldt eveneens voor de beheersovereenkomst van het VAF/Filmfonds. 

https://cjsm.be/sarc/downloads/180913_Memorandum_Online.pdf
https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/over-de-vrt/financi%C3%ABn/181115_verslag_economische_meerwaarde_VRT.pdf
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Beleidsvoorstel 4 : We stellen de VRT als openbare omroep in staat om in te 

spelen op de ontwikkelingen in de samenleving en het (inter)nationale 

media-ecosysteem. 

 
 

Uitwerking 

De samenleving en media zijn in transitie ten gevolge van nieuwe technologieën, verschuivende 
verdienmodellen, veranderend consumptiegedrag enz. Deze ontwikkelingen maken het de 
publieke omroep niet makkelijk bij het vervullen van haar opdracht. Ook zij voelt de druk 
vanwege grote internationale spelers, die steeds meer tijd en aandacht van de Vlaamse 
mediagebruikers opeisen en gebruikers die wennen aan content van zeer hoge kwaliteit en een 
ongeëvenaard gebruiksgemak. De VRT moet haar plaats kunnen innemen om de decretale en 
maatschappelijke opdracht, ondanks deze moeilijkheden, te kunnen verwezenlijken. De VRT 
moet haar voortrekkersrol op het gebied van innovatie en investeringen in kwaliteitsvolle 
Vlaamse content blijven vervullen. De nieuwe beheersovereenkomst met de VRT biedt een 
opportuniteit om hiertoe in het opdrachtenkader van de openbare omroep een aantal 
voorwaarden te definiëren. Verder moet er ook voor gezorgd worden dat de Vlaming via de 
verschillende kanalen en distributiesystemen zijn weg weet te vinden naar de VRT.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Het Mediadecreet (en de eventuele aanpassingen ervan m.b.t de rol en de taken van de 
VRT) 

▪ De beheersovereenkomst van de VRT 

Onderbouwing 

▪ Visienota’s van de VRT en de andere actoren 
▪ Advies van de sectorraad Media van de SARC over de nieuwe beheersovereenkomst 

met de VRT, gebaseerd op de publieks- en de sectorbevraging 
▪  Ballon P., Van Looy B. et al. (2018), De economische meerwaarde van de VRT (studie in 

opdracht van de VRT) 
▪ Aanbevelingen vanuit de VRT voor de Regeerbijdrage van het Departement Cultuur, 

Jeugd en Media, aangeleverd door VRT Strategie & Corporate Development 
▪ Vijftien trends die volgens de VRT de Vlaamse Mediasector grondig zullen veranderen, 

aangeleverd door VRT Strategie & Corporate Development 

  

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1017858.html
https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/over-de-vrt/opdrachten/opdrachten/Beheersovereenkomst%202016-2020.pdf
https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/over-de-vrt/financi%C3%ABn/181115_verslag_economische_meerwaarde_VRT.pdf
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Acties 

Algemeen  

▪ Bij het sluiten van de nieuwe VRT-beheersovereenkomst een duidelijk opdrachtenkader 
en de nodige randvoorwaarden bepalen, zodat de VRT haar rol als publieke omroep ten 
volle kan vervullen in het licht van de ontwikkelingen in de samenleving en het 
(internationale) media-ecosysteem. 

▪ Bewerkstelligen dat de Vlaming eenvoudig zijn weg naar de VRT weet te vinden via 
verschillende kanalen en distributiesystemen. 

Specifiek  

▪ In de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT benadrukken dat de publieke omroep 
als missie heeft om bij te dragen aan een beter Vlaanderen, op zowel maatschappelijk, 
democratisch, cultureel en sociaal economisch vlak. De rol van de VRT als actor in een 
democratische samenleving en de band tussen de VRT en de Vlaamse gemeenschap nog 
sterker onderstrepen. 

▪ In de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT de aandacht voor en de 
investeringsverplichting in innovatie verder verhogen en intensifiëren. 

▪ In de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT de verplichting om te investeren in 
lokale content die de Vlaamse identiteit en diversiteit weerspiegelt sterker verankeren 
en nog verder uitbreiden.  
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Bijlage : Verklarende termenlijst 
 

 

Big data Big data betreft een grote hoeveelheid aan digitale datasets, die 

te omvangrijk zijn om in een reguliere database te onderhouden. 

Virtual reality Virtual reality is de benaming voor dat deel van de 

informatietechnologie dat zich richt op het maken van 

realistische elektronische objecten en gebruikersinterfaces die de 

gebruiker een bepaalde situatie zo reëel mogelijk laten beleven. 

Deze situatie kan kunstmatig gecreëerd zijn of op een andere 

plaats of tijd zijn opgenomen dan de plaats of de tijd van 

weergave. 

Augmented reality Augmented reality is de techniek waarmee digitale informatie 

wordt toegevoegd aan het werkelijke zicht. 

Blockchain Blockchain is een virtueel systeem dat het goedkoop en snel 

wisselen van gegevens mogelijk maakt. 

The Internet of Things (IoT) Een situatie waarbij de meerderheid van de internetgebruikers 

zal bestaan uit semi-intelligente apparaten. Met andere woorden, 

de meeste internetgebruikers zullen niet uit mensen bestaan die 

computers, tablet, smartphones of laptops gebruiken. De kern bij 

the Internet of Things is dat data worden gedeeld tussen dingen 

en mensen via het internet. 

Factorkosten Onder factorkosten verstaan we de kosten die samenhangen met 

het gebruik van de productiefactoren: loon, winst, pacht en 

rente. 

Crossmedialiteit Crossmedialiteit houdt in dat bedrijven verschillende 

mediavormen gaan gebruiken om content te verspreiden aan een 

zo groot mogelijk publiek. 

Mediaconvergentie Bij convergentie groeien de platformen naar elkaar toe, zodat een 

mengvorm ontstaat waarbij geen duidelijk onderscheid meer 

gemaakt kan worden tussen de originele platformen. 

Uitgesteld kijken TV-kijken wordt beschouwd als uitgesteld van zodra het 

kijkmoment 30 seconden verschilt van het uitzendmoment. 

Time-shifted viewing Time shifting is een andere benaming voor het opnemen van 

programma’s op een opslagmedium om ze op een later tijdstip 

(time shifting) of een andere locatie (place shifting) nog eens 

terug te kijken. 

Screen-shifted viewing Screen-shifted viewing houdt in dat programma’s niet via de 

televisie worden bekeken, maar wel via een ander scherm. 

Settopbox Een settopbox is een elektronisch apparaat dat een televisie 

verbindt met externe bronnen (zoals een satellietschotel, kabel, 

een ethernetverbinding of telefoonlijn) en het signaal decodeert, 

zodat het op de aangesloten televisie te zien is. 
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Targeted advertising / 

gepersonaliseerde of adresseerbare 

reclame 

Dit is een vorm van adverteren waarbij advertenties worden 

geplaatst die specifiek gericht zijn op consumenten, gebaseerd 

op kenmerken gerelateerd aan die consumenten, zoals 

demografie, koopgewoontes of waargenomen gedrag. 

Opt-out/opt-in-principe Opt-in en opt-out zijn termen die aangeven hoeveel controle de 

burger heeft over het gebruik van zijn gegevens. Opt-in is daarbij 

het strengst: enkel wie ervoor kiest (zich ‘intekent’), zal 

commerciële boodschappen ontvangen. Zo werken bijvoorbeeld 

nieuwsbrieven: wie er regelmatig een wil ontvangen, moet dat 

zelf expliciet melden.  

Ad skipping Dit houdt in dat reclameblokken of advertenties worden 

doorgespoeld en bijgevolg niet worden bekeken.  

Over-the-top (OTT) Het begrip Over The Top, meestal verkort tot OTT, wordt in de 

context van telecommunicatie gebruikt om te verwijzen naar 

content van een derde partij die direct naar de eindgebruiker 

wordt verzonden, waarbij de ISP (Internet Service Provider) 

slechts zorgt voor het transport van de Internet Protocol (IP) 

packets. Voor OTT-diensten geldt dat er geen exclusieve 

technische of commerciële koppeling is tussen de aansluiting en 

de dienst. De dienst is met andere woorden via verschillende 

aansluitingen op verschillende netwerken van verschillende 

providers toegankelijk. 

In broadcasting is OTT-content de distributie van audio, video en 

andere media via het internet zonder dat er een 

multisysteembeheerder over de distributie van de content gaat. 

De internetprovider is op de hoogte van de content die de IP 

packets dragen, maar is niet verantwoordelijk voor het bekijken, 

de kijkopties, rechten en/of de herdistributie van de content. 

Cord cutting Cord cutting verwijst naar het opzeggen van een televisie-

abonnement. 
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SPEERPUNT 6. 

VLAANDEREN ALS CULTURELE REFERENTIE 
 

 
 
Vlaanderen beschikt over een rijk cultureel landschap, waarbinnen internationaal werken een 
vanzelfsprekendheid is geworden. Mede door de aanwezigheid van Vlaamse culturele actoren op 
buitenlandse fora heeft de sector een sterke reputatie opgebouwd. De omgekeerde beweging gebeurt echter 
minder: Vlaanderen is nog te weinig uitgebouwd als cultureel referentiepunt in het buitenland. Nochtans 
ligt er heel wat potentieel dat op ontginning wacht, via het uitbouwen van culturele referentieprojecten in 
Vlaanderen. Dergelijke evenementen komen niet enkel de cultuursector ten goede (bijvoorbeeld door het 
stimuleren van vernieuwing en versnellen van bestaande dynamieken), maar ook de bredere samenleving, 
op voorwaarde dat ze duurzaam zijn opgezet. Daarom wil het cultuurbeleid, in nauwe betrokkenheid met 
de sector, impulsen geven aan evenementen met potentieel, die na begeleiding kunnen doorgroeien tot 
Europees en internationaal topniveau. Dit vraagt om initiatief en middelen, en een heldere synergie en 
afstemming met de andere actoren die actief zijn binnen het internationale beleid van Vlaanderen, waarbij 
Cultuur als evenwaardige partner erkend wordt. Zo’n complementair internationaal cultuurbeleid, dat 
vertrekt vanuit de eigenheid van de culturele sector, zet Vlaanderen internationaal nog sterker op de kaart. 
 

 

INTERNATIONALE AMBITIE 

Internationale samenwerking en oriëntatie stimuleren is een onlosmakelijk deel van het cultuurbeleid. Het 
rijke cultuuraanbod in Vlaanderen verdient immers om internationaal verbonden te zijn en brede 
bekendheid te genieten. Voor de cultuursector vormen de grote kunst- en cultureel-erfgoedinstellingen - de 
opera en het ballet of de grote musea – de referenties, niet in het minst door de verwachting dat ze zich 
internationaal positioneren. Maar ook cultuurevenementen kunnen fungeren als referentiewaarden voor de 
cultuursector in Vlaanderen, zowel door hun artistieke of culturele kracht als door internationale uitstraling 
en bereik. Bepaalde plekken in Vlaanderen (Brussel, Antwerpen, Brugge …) en artistieke evenementen trekken 
heel wat binnen- en buitenlandse cultuurbezoekers aan. Naast de grote muziekfestivals en kunstbeurzen in 
de vrije markt hebben echter maar weinig cultuurmanifestaties in Vlaanderen een imago of bereik dat 
vergelijkbaar is met dat van sommige grote kunst- en cultuurevenementen in het buitenland. De Biënnale 
van Venetië, Documenta in Kassel, het Fringe Festival in Edinburgh, het Festival d’Avignon, Filmfestival 
Cannes zijn cultuurmanifestaties die synoniem zijn gaan staan voor hun stad of regio en voor hun 
cultuursector. In zijn publicatie ‘Reflecties’ wees het Departement Cultuur, Jeugd en Media al op de kansen 
die grote cultuurprojecten bieden voor de sector.139 Een sterk cultureel evenementenbeleid kan een duidelijk 
aanzwengeleffect hebben. De impact van de dynamiek die initiatieven zoals Europese Culturele Hoofdstad 
genereren, kan moeilijk overschat worden. De gewezen Culturele Hoofdsteden Antwerpen, Brussel, Brugge 

                                              
139 Departement Cultuur, Jeugd en Media (2018), Reflecties, geraadpleegd via 
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf. 

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
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en Bergen zijn bijvoorbeeld sterk gegroeid op het vlak van culturele infrastructuur, culturele voorzieningen, 
netwerk alsook blijvende culturele projecten en dynamiek. Net zo werken stadsfestivals. Ook zij plaatsen 
kunst en cultuur midden in het maatschappelijk debat. Zulke referentie-evenementen dynamiseren de 
sector, versnellen ontwikkelingen, bieden kansen op groei, zijn een springplank voor opkomend talent, 
verbinden de sector nog sterker met de Europese en mondiale culturele ruimte en spelen dus een 
voortrekkersrol. 
 

De afbouw van het concept ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ in België dreigt echter. Bergen krijgt volgens 
de huidige Europese kalender immers pas in 2030 een opvolger. Afgezien van de Culturele Hoofdsteden 
hebben grote Europese of internationale culturele projecten momenteel bovendien weinig slaagkans in 
Vlaanderen. De wachttijd tot 2030 vraagt om alternatieven. Event Flanders, een initiatief van de Vlaamse 
Regering, kan hier mee een alternatief bieden maar bereikt vooralsnog niet de gewenste schaalgrootte. 
Deze kan immers enkel bereikt worden als ook vanuit Cultuur, en aangesloten op de sector, een helder 
beleid wordt ontwikkeld om, naast organisaties en instellingen, ook grote projecten als referentie te laten 
fungeren voor de cultuursector in zijn geheel. Hier ligt dus een opdracht en opportuniteit voor de minister 
van Cultuur om, samen met de grote kunst- en cultureel-erfgoedinstellingen én met andere relevante 
beleidsvormende en -stimulerende spelers (Toerisme, Onroerend Erfgoed, Buitenlandse Zaken, Event 
Flanders enz.), cross-sectorale initiatieven uit te tekenen die over Europa en de wereld uithangbord kunnen 
zijn voor cultureel Vlaanderen. Voor een relatief kleine gemeenschap beschikt Vlaanderen immers over een 
groot potentieel, omwille van de intrinsieke kwaliteiten van de Vlaamse culturele en creatieve sector en 
diens goede reputatie in het buitenland. Daarenboven behoort internationalisering en geïnternationaliseerd 
werken nu al – zeker in de kunstensector – tot de dagelijkse realiteit. De sector zoekt buitenlandse 
referentieplekken op, omdat ze een weg vormen naar kruisbestuiving, coproductie en carrièreontwikkeling, 
maar de omgekeerde beweging gebeurt vooralsnog te weinig. Wat men in het buitenland opzoekt, vindt 
men nog te beperkt terug in het binnenland.  
 
Vlaanderen beschikt bovendien over alles wat nodig is om zichtbare en intrinsiek culturele manifestaties 
met Europees en internationaal bereik te creëren: de hardware als een toegankelijke regio met goed 
uitgeruste steden en een dicht netwerk aan culturele voorzieningen en breed landschap aan festivals; én 
de software, zijnde artistieke avant-garde, een innovatief middenveld, sociaal engagement, diversiteit, 
kosmopolitisme en vakmanschap. De kansen om met internationale referentieprojecten Vlaanderen 
cultureel nog sterker op de kaart te zetten zijn dus legio, maar kunnen beter worden benut.  
 

EVENEMENTEN ALS KATALYSATOR EN MOTOR 

Evenementen zijn in feite een verdichte en krachtige vorm van internationale samenwerking, op vlak van 
productie en presentatie, waarbij de distributie van het aanbod in tijd en ruimte wordt geconcentreerd en 
zo de zichtbaarheid en vitaliteit sterk verhoogd wordt. Evenementen zorgen dus voor een sterke 
internationale uitstraling. Maar - indien opgebouwd vanuit de autonome kwaliteiten van cultuur - bieden 
ze ook een artistieke meerwaarde en kunnen het katalysatoren zijn. Voor de sector als geheel, voor 
specifieke organisaties of voor individuele kunstenaars.  
 
De relatie tussen cultuur en economische effecten wordt vaak gelegd. Erfgoed en musea zijn voor steden 
een factor waarom toeristen de stad bezoeken. Goed gepland kunnen culturele activiteiten een factor zijn 
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om bewoners aan te trekken.140 Hier ligt echter niet de belangrijkste drijfveer om culturele 
referentieprojecten gerichter te gaan ondersteunen. De essentiële motivatie ligt bij het duidelijke 
aanzwengeleffect dat grote cultuurprojecten hebben, voor de sector én voor de samenleving. Net als de 
grote kunst- en cultureel-erfgoedinstellingen kunnen referentieprojecten fungeren als dragers van een sterk 
cultureel veld, waar internationale verbinding tegelijk een vanzelfsprekende en noodzakelijke basisconditie 
is geworden. Voorbeelden uit het verleden hebben immers het grote potentieel van culturele manifestaties 
aangetoond in het versnellen van bestaande dynamieken in de sector.  
 
Goed doordachte evenementen, uitgetekend in samenwerking met de cultuursector en andere relevante 
spelers, kunnen bovendien een impact realiseren op de bredere samenleving. Als motor van cultuur-
maatschappelijke verandering hebben evenementen, en in het bijzonder referentieprojecten, een rijke 
invloed op de omgeving en de gemeenschap. Juist door de schaalgrootte en de aandacht die ze opwekken, 
kunnen ze heel gebundeld de kracht tot maatschappelijke verandering of sociale cohesie versterken en dus 
op langere termijn impact genereren. Studies wijzen op de sociaal-culturele en culturele effecten van 
evenementen, bijvoorbeeld in het stimuleren van de culturele trots van een lokale bevolking en 
gemeenschap, sociale betrokkenheid en communicatie, bewustzijn van cultuur en nieuwe kennis voor de 
gemeenschap.141 Het plannen en houden van culturele festivals waarbij leden van de gemeenschap betrokken 
zijn, levert persoonlijke en sociale voordelen op voor individu en gemeenschappen. Deelname aan sociale 
evenementen biedt ook positieve psychologische effecten, waaronder een gevoel van verbondenheid en 
een doel in het leven voor degenen die deelnemen. 
 
In een diverse samenleving bieden evenementen daarenboven vaak aan inwoners van verschillende 
oorsprong contact met kunst en cultuur uit hun landen van herkomst. Het levert interessante programma’s 
op, die niet louter in het teken van export of excellentie staan, maar van verdieping en verrijking. In een 
tijd van maatschappelijke en politieke polarisatie bieden evenementen ook via uitwisseling en hun 
internationaal karakter een verbindend perspectief. Tot slot zien steden, in het verlengde van de theorie 
van Richard Florida142, in evenementen de ideale motor voor het aantrekken van toeristen op korte termijn 
en op langere termijn het positioneren van de stad als attractieve locatie voor bewoners en investeerders. 
Stadsbesturen zetten culturele evenementen niet zelden in omwille van hun transformatieve kracht voor 
de revitalisatie van wijken of buurten.  
 

  

                                              
140 Zie over de relatie tussen cultuur en economie, o.a. Gielen, P. et al. (2014), De waarde van cultuur, Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzonder 
hoofdstuk 2.4 – Economische effecten., geraadpleegd via https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-waarde-van-cultuur. 
141 Zie o.a. Gielen (2014),De waarde van cultuur; Burnell, J. (2013), ‘Small Change: understanding cultural action as a resource for unlocking assets 
and building resilience in communities’, in: Community Development Journal, vol. 48, nr. 1, pp. 134–150 of Hampshire, K. (2010), ‘Can arts projects 
improve young people’s wellbeing? A social capital approach’, in : Social Science & Medicine, vol. 71, nr. 4, pp. 708-706. 
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EEN SOEPEL INSTRUMENTARIUM OM AMBITIES WAAR TE MAKEN 

In elke sector maken evenementen en festivals deel uit van het aanbod. In aantal nemen ze overigens toe. 
Een groei naar het internationaal referentieniveau vraagt echter soepele, gerichte en duurzame 
ondersteuning. Het actuele ondersteuningsmechanisme biedt die voorwaarden minder. Het juridische kader 
van de Cultuurpactwet maakt dat de Vlaamse cultuuroverheid bij een als regelmatig beschouwde 
cultuurpraktijk steeds naar een decreet of een nominatimsubsidie moet grijpen. De subsidiemechanismen 
zijn daarenboven opgebouwd vanuit een sectorale logica of streven een bepaalde beleidsdoelstelling na 
(participatie, bovenlokale projecten …). Het landschap is hierdoor sterk gereglementeerd en vaak ook 
versnipperd. De decreten laten niet gemakkelijk toe om vlot in te spelen op opportuniteiten, zoals 
sectoroverschrijdende of grootschalige evenementen. Een groeitraject naar impactvolle referentie-
evenementen met Europees of internationaal bereik vraagt een net geduldige investering in een 
aanlooptraject en middelen voor de uitrol, waarbij de nodige overheidsondersteuning de afzonderlijke 
projectmiddelen overstijgt. De budgetten nodig voor grote projecten overschrijden momenteel echter snel 
de beschikbare kredieten, waardoor organisatoren gedwongen worden middelen te werven bij verschillende 
beleidsdomeinen of overheden, elk met eigen procedures. Met Event Flanders is een eerste aanzet gegeven 
om hieraan te remediëren door een kader te bieden voor eenmalige projecten om middelen bij elkaar te 
brengen. Willen we echter komen tot recurrente en duurzame referentieprojecten in de culture sector, dan 
dringt zich een structurele aanpak vanuit Cultuur op, die een ad hoc financiering in functie van een enkel 
project overstijgt.  
 
Culturele vlaggenschipprojecten moeten daarenboven ook deel uitmaken van de algehele planologie in 
plaats van gezien te worden als een zonderlinge of toevallige katalysator van stedelijke, culturele en 
maatschappelijke vernieuwing. Een cultureel evenement, een nieuw museum of een heropening van een 
museum zoals KMSKA zijn op zich geen katalysator die automatisch allerlei veranderingen in gang zet. 
Hiervoor is veel meer nodig. 
 
De redenen waarom referentieprojecten in het verleden een ad hoc karakter kenden op vlak van 
ondersteuning zijn dus divers. Het ontbreekt aan een gecoördineerde aanpak en visie als het op 
internationale uitstraling aankomt. Met de creatie van Event Flanders in 2016 werd een belangrijke stap 
gezet en toonde Vlaanderen de ambitie om zich op het wereldtoneel van evenementen te profileren. Willen 
we echter de slaagkansen van authentieke culturele topevenementen verhogen en tegelijk de autonome 
waarde en de effecten voor de cultuursectoren zelf stimuleren en borgen, dan zal vanuit het cultuurbeleid 
zelf een gericht beleid moeten worden ontwikkeld. Met een goede omkadering en planning, adequate 
financiering en voldoende aansluiting op de brede cultuursector en stedelijke/bovenlokale actoren kunnen 
zowel bestaande evenementen verder groeien als nieuwe projecten ontstaan. Zo geven we de cultuursector 
nieuwe impulsen. 
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OPPORTUNITEITEN 

Aan internationale ambitie ontbreekt het dus niet. Daarenboven zijn er heel wat opportuniteiten waarop 
de internationale referentieprojecten zouden kunnen inspelen. 

Beloftevolle leemtes 

Vlaanderen bezit een sterke reputatie op het vlak van kunsten, in het bijzonder hedendaagse kunst, theater 
en dans. Ook de Vlaamse architectuur staat wereldwijd goed aangeschreven en kent een grote 
maatschappelijke relevantie. In dit opzicht bestaan er interessante leemtes qua internationale 
referentieprojecten, die nochtans op een grote internationale belangstelling zouden kunnen rekenen. Denk 
bijvoorbeeld aan een grootschalig festival hedendaagse kunst of het verruimen van de Internationale 
Architectuur Biënnale Rotterdam – in ’18 en ’20 gecureerd door een Vlaming – naar een Biënnale van de 
Lage Landen. Vlaanderen wordt bovendien, sinds de uitvaardiging van het eerste circusdecreet in 2008, 
meer en meer internationaal ontdekt als een interessant actueel circusland, zowel qua beleid als artistieke 
output. Circusfestivals vinden in Vlaanderen op 13 locaties plaats. Hier ligt een bijzondere kans om deze 
kleinere evenementen te laten doorgroeien of een nieuw referentieproject op te starten. In de erfgoedsector 
blijft de ambitie om op gezette tijden grote ‘blockbuster’ tentoonstellingen te creëren en minstens met de 
Vlaamse musea in de Europese klasse te blijven meespelen. Hiertoe moeten weliswaar een aantal 
randvoorwaarden vervuld worden, zoals basisfinanciering, een indemniteitsregeling om bruiklenen en 
collectiemobiliteit te faciliteren, infrastructuuraanpassingen om te beantwoorden aan internationale 
normen voor klimaatregeling en veiligheid in functie van collectiemobiliteit en goede afstemming met de 
federale musea. Daarnaast kent Vlaanderen levend met verschillende vormen van immaterieel cultureel 
erfgoed, zoals stoeten, processies en ambachten. Door hun hoge belevingswaarde hebben deze zich tot 
publiekstrekkers ontwikkeld, die zeker ook potentieel bezitten om internationaal hoge ogen te gooien. Ook 
op het vlak van design, mode en andere culturele en creatieve sectoren scoort Vlaanderen goed. Een 
bijzondere kans biedt de gamesector. Hier kan een evenement als Supernova met de nodige ondersteuning 
van Flanders DC en economische partners zeker op termijn meespelen in de Europese of wereldwijde league 
van toonaangevende evenementen. Tot slot is de cultuursector ook gebaat met een forum waarop actoren 
zich internationaal kunnen vernetwerken en profileren. Op die manier leggen congressen – zoals IFLA Word 
Library Congres, MuseumNext, ICOM World Congress, CODart enz. – de basis van waaruit later grotere 
projecten kunnen groeien en functioneren als een soort humuslaag voor de sector. Het aantrekken en 
hosten van dergelijke evenementen is weliswaar sterk concurrentieel, duur en complex omwille van de ‘bid’-
procedures, waardoor de nodige ondersteuningen en middelen hierbij echt noodzakelijk zijn. Maar 
Vlaanderen is als centraal gelegen, goed uitgeruste regio, die met Brussel bovendien een hoog aantal 
internationale cultuurnetwerken of stichtingen telt, hiervoor zeker aantrekkelijk.  
 
Deze opsomming is uiteraard verre van exhaustief en biedt maar enkele insteken voor de beoogde 
referentieprojecten. Ook in andere (sub)sectoren van het brede culturele veld zijn talrijke voorbeelden te 
vinden van beloftevolle leemtes, kleine festivals met potentieel enz. 

Stedelijke ambities 

Bij het uitbouwen van internationale referentieprojecten kan Vlaanderen rekenen op grote belangstelling 
vanuit de steden. Deze zijn immers vragende partij en koesteren grote ambities voor bestaande of nieuwe 
kunst-, theater- en culturele festivals in hun stad. Zo hebben Oostende, Kortrijk, Gent, Brussel, Hasselt, 
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Leuven (…) allemaal in hun bestuursakkoord de aspiratie uitgesproken te kandideren voor Europese 
Culturele Hoofdstad 2030. Mechelen kijkt naar een nieuw cultureel zomerfestival, Antwerpen spreekt de 
ambitie uit om grote, positionerende evenementen te willen blijven aantrekken en de ‘Zomer van 
Antwerpen’ verder uit te bouwen als groot stadsfestival en wil in overleg met de Antwerpse kunstensector 
onderzoeken of een internationale en breed toegankelijke Biënnale voor kunst en architectuur haalbaar is. 
Brugge geeft een vaste plek aan de Triënnale. Brussel wil met het hedendaagse kunstmuseum Kanal zich 
opmerkelijk positioneren en uitdrukkelijk uitreiken naar de wereldtoerist. 
 
Een groei van het aantal festivals laat zich voorspellen. Net zoals bij nieuwe culturele infrastructuur is er 
de tendens om met grote festivals als uithangbord in te zetten op toerisme, stadsvernieuwing, creatieve 
industrie of als nationaal en internationaal uithangbord. Interstedelijke competitie vormt hierbij een 
belangrijke drijfveer. Deze opportuniteit brengt tegelijkertijd ook belangrijke uitdagingen met zich mee 
voor het beleid. Vergroten we interstedelijke concurrentie of richten we het oog naar kansen die grotere 
netwerking, regionale of zelfs grensoverschrijdende samenwerking bieden? Wat met het langetermijn-
perspectief, de aandacht voor culturele authenticiteit of het aanzuigeffect van de grootsteden versus 
cultuurspreiding over heel Vlaanderen? Waar liggen de prioriteiten? 
 

KRACHT WORDEN IN HET KRACHTENVELD 

Niet enkel steden gebruiken cultuur als manier om zich internationaal te profileren. Ook andere actoren, 
zoals het Departement Buitenlandse Zaken, Toerisme Vlaanderen en vele andere, zijn spelers binnen het 
internationaal beleid. Hoewel deze spelers gelijkaardige doelstellingen beogen, denken ze toch allemaal 
vanuit een eigen logica en met deels andere belangen voor ogen. Het ontwikkelen van een complementair 
beleid, gericht op synergieën, is dan ook cruciaal. Dit vraagt een heldere rolafbakening, waarbij Cultuur als 
evenwaardige partner erkend wordt en er ingezet wordt op afstemming over internationale acties, met 
nauwe betrokkenheid van de culturele sector. Zo wordt gewaarborgd dat deze acties aansluiten bij het 
internationaal cultuurbeleid van de Vlaamse overheid en uiteindelijk ook - of vooral - de cultuursector ten 
goede komen. Kortom, met een beleid van internationale uitstraling en voortdurende culturele en 
maatschappelijke vernieuwing door referentieprojecten reiken we expliciet uit naar krachtenbundeling, via 
structureel overleg, complementair beleid en samenwerking met andere beleidsdomeinen binnen de 
Vlaamse overheid, lokale actoren en met de actoren in het veld. 

Cultuur en toerisme: partnerschap 

Cultuurtoerisme is een groeiende deelmarkt van de toerismesector: de afgelopen decennia wint 
cultuurbeleving immers duidelijk aan belang als motivatie om op reis te gaan.143 Toerisme Vlaanderen zet 
in op cultureel erfgoed en de Vlaamse historische steden - tegelijk kunststeden - als aantrekkingspool van 
binnenlandse en buitenlandse toeristen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wil de rol van erfgoed 
en kunstmusea binnen het cultureel toerisme sterk houden en blijvende kansen geven. Maar ook 
hedendaagse kunst en cultuur verdienen een prominente rol binnen de toerismebeleving, net zoals 
hedendaagse kunstenfestivals. Inzetten op cultuurtoerisme brengt voordelen met zich mee voor de 

                                              
143 Geschat wordt dat cultureel toerisme ongeveer 40% van het Europees toerisme inhoudt; 4 op de 10 toeristen in en naar Europa zou de 
bestemming kiezen op basis van het culturele aanbood. Het onroerend erfgoed speelt natuurlijk de belangrijkste rol. Zie hierover o.a. 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/cultural_en of http://www.culturaltourism-network.eu.  

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/cultural_en
http://www.culturaltourism-network.eu/
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cultuursector, omdat het vaak ook investeringen van private partijen in gang zet. Bovendien houden cultuur 
en toerisme elkaar in stand, wanneer musea hun bestaansrecht voor een deel ontlenen aan buitenlandse 
bezoekers.144 
 
Met de veranderende wereld evolueert ook het toerismebeleid. Ecologische, economische en 
maatschappelijke evoluties beïnvloeden de visie op toerisme. Bovendien verandert ook de drijfveer van 
reizigers. Ze zoeken beleving. Zonder de economische waarde uit het oog te verliezen speelt Toerisme 
Vlaanderen met de nieuwe beleidsoriëntatie ‘Reizen naar morgen’ in op die ontwikkelingen en wil zij op 
lange termijn bijdragen aan Vlaanderen als florerende toeristische bestemming. Een bestemming waar het 
toerisme meerwaarde biedt voor zowel de toerist, de inwoners, de toeristische sector als de plek zelf. Die 
beleveniseconomie is ook aan de culturele sector niet voorbijgegaan. Cultuur vindt plaats op nieuwe en 
ongebruikelijke plekken. De museumnachten of het opkomend aantal festivals zijn de meest opvallende 
voorbeelden. Bovendien is het mee de cultuursector die maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid 
op de agenda zet. 
 
De uitgangspunten van de cultuursector en toerisme zijn echter anders, wat tot andere keuzes en 
klemtonen (vb. thematisch) leidt. Een bron van blijvende discussie is bijvoorbeeld de spanning tussen het 
authentieke culturele karakter van evenementen versus de commodificering van cultuur.145 Een alternatieve 
en mogelijk meer productieve zienswijze is dat toerisme juist helpt om tradities of betekenisdragende 
events in stand te houden, met festivals of cultuurevents als de beste voorbeelden.146 Daarnaast worden 
soms bepaalde niches, die van groot belang zijn vanuit cultureel oogpunt, niet bediend.  
 
Daarom moeten er vruchtbare, wederzijds voordelige relaties tussen cultuur en toerisme worden gesmeed. 
Dit is een kwestie van overleg over symboliek en thema’s, planning en organisatie, gezamenlijke inzet van 
middelen en gerichte communicatie. Als inspiratiebron kan Frankrijk, de koning van het cultureel toerisme, 
dienen.147 Met de organisatie van geregelde Rencontres Tourisme Culturel stelt het Franse Ministerie van 
Cultuur professionals in staat om deze kwesties aan te pakken en hun ervaringen te delen, met het oog op 
het opzetten van duurzame partnerschappen. In 2018 tekenden het Ministerie van Cultuur en het Ministerie 
van Toerisme hun derde Conventie voor Cultureel Toerisme. Structureel overleg moet de afstand 
overbruggen die tussen Toerisme en Cultuur blijft bestaan.148 

                                              
144 Is Nederland gidsland? De cijfers van de Nederlandse musea in 2017 zijn indrukwekkend. Tussen 2012 en 2017 is het aantal museumbezoeken met 
30% gestegen, naar 31 miljoen bezoeken, waarvan 30% uit het buitenland. De ruim 400 Nederlandse musea hebben in financieel lastige jaren 
veerkracht getoond. Voor het eerst verdienen musea zelf meer dan dat zij aan subsidies ontvangen. In de totale omzet van 1 miljard euro is 51% 
eigen inkomsten. De keerzijde is wel dat steeds meer middelgrote en kleine musea rode cijfers noteren. Museumvereniging Nederland (2017), 
Museumcijfers 2017, te raadplegen via https://www.museumvereniging.nl/museumcijfers-2017. 
145 Departement Cultuur, Jeugd en Media (2018), Reflecties, p. 111, geraadpleegd via 
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf. 
146 De Franse cultuureconoom Xavier Greffe stelt dat het een te beperkte visie is dat erfgoed zich als een plant naar het licht van het cultureel 
toerisme richt om te leven. Beter leggen we de klemtoon op het rhizome-effect: de vele wortels van erfgoed schieten steeds opnieuw uit in nieuwe 
betekeniscontexten, mee mogelijk gemaakt door cultureel toerisme en bezoekers. Zie Greffe, X.(2014), La trace et le rhizome. Les mises en scène du 
patrimoine culturel, Québec: Presses de l’université du Québec. 
147 Frankrijk is de populairste bestemming voor (culturele) toeristen, op de voet gevolgd door Italië. Met 87 miljoen buitenlandse bezoekers in 2017 
heeft Frankrijk een nieuw opkomstrecord gevestigd en blijft het 's werelds grootste toeristische bestemming. In een tijd waarin het cultureel 
toerisme volgens ramingen van de Wereldorganisatie voor Toerisme ongeveer 40% van het internationale toerisme uitmaakt, vertegenwoordigen 
de rijkdom van het Franse erfgoed, de artistieke scene en meerdere festivals een grote troef voor de toeristische en culturele groei van zijn territoria. 
Voor meer informatie, zie de website van UNWTO (World Tourism Organization, te raadplegen via http://www2.unwto.org/content/data.  
148 Zie ook: https://www.icomos.org/charters/tourism_dutch.pdf over het Internationaal handvest voor Cultuurtoerisme, ICOMOS. 

https://www.museumvereniging.nl/museumcijfers-2017
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
http://www2.unwto.org/content/data
https://www.icomos.org/charters/tourism_dutch.pdf
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Onderbouw voor Event Flanders 

Met de creatie van Event Flanders – een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, het Departement 
Cultuur, Jeugd en Media, Sport Vlaanderen en Buitenlandse Zaken – heeft de Vlaamse overheid de ambitie 
uitgesproken internationale topevenementen naar Vlaanderen te halen of in Vlaanderen te creëren. 
Vlaanderen wil naar buitenlands voorbeeld een doordacht evenementenbeleid uitbouwen omwille van de 
positieve economische, reputationele en maatschappelijke effecten van internationale evenementen voor 
Vlaanderen. Voor de sector zelf kunnen goed opgebouwde evenementen een hefboomfunctie vervullen, 
zoals hierboven geschetst. In de pilootfase haalde Event Flanders een eerste reeks topevenementen naar 
Vlaanderen, met voor cultuur het grote amateurkunstenevenement The World Choir Games, de Olympische 
Spelen voor amateurkoren. Dit grootschalig zangproject versterkt de sociale cohesie tussen mensen over 
de hele wereld. Tegelijk zet het Vlaanderen op de internationale kaart op cultureel en toeristisch vlak. Het 
brengt in binnen- en buitenland de amateurkunstensector onder de aandacht en kan de kracht hebben om 
(nog) meer Vlamingen zin te geven om aan te sluiten bij een amateurkunstenorganisatie. 
 
Event Flanders kijkt naar het beheer van een ruimere portfolio aan evenementen en ontwikkelt beleid voor 
een bredere laag aan bestaande of nieuw te creëren evenementen die het potentieel hebben door te groeien 
naar het topniveau. Wat zijn de mogelijke of nodige positieve hefboomeffecten van evenementen voor de 
cultuursectoren? Welke keuzes worden gemaakt? Hoe borgen we de doorwerkende kracht van 
evenementen? Wil Event Flanders slagen en wil het beleid niet blijven hangen bij eenmalige of ingekochte 
evenementen die slechts beperkte return voor de sector zelf opleveren, dan zal het beleidsdomein Cultuur 
zich duidelijk moeten kunnen positioneren en impulsen geven. Vanuit de noden van, en in afstemming met, 
de cultuursector. Deze impulsen kunnen er mee voor zorgen dat culturele topevenementen niet moeten 
worden ‘ingekocht’ uit het buitenland (i.e. het binnenhalen van formats onder licentie, waarbij een 
wezenlijke som wegvloeit voor de vergoeding aan de rechtenhouder), maar dat Vlaanderen zelf de 
bouwstenen levert voor prestigieuze en aantrekkelijke evenementen. 
 
Een dergelijk complementair beleid vraagt een goede rolverdeling. Het Departement ziet het 
evenementenbeleid in de eerste plaats in functie van de ontwikkeling van de eigen sectoren en in functie 
van de motor die kunst en cultuur kunnen zijn voor cultureel-maatschappelijke verandering. Tegelijk kan 
het beleidsdomein Cultuur de impulsen geven aan een bredere laag van evenementen, waarbij de 
evenementen met potentieel vervolgens via groeitrajecten begeleid door Event Flanders kunnen 
doorgroeien naar het topniveau. 

De relatie met Buitenlandse Zaken  

Een bijkomend element dat het internationale cultuurbeleid beïnvloedt, is het potentieel dat cultuur 
inhoudt voor de internationale positionering en uitstraling van Vlaanderen. De internationale profilering 
van erfgoed, artiesten en gezelschappen komt in de eerste plaats de sector zelf ten goede. Tegelijk biedt dit 
mogelijkheden die de ruimere internationale agenda van de Vlaamse Regering kunnen ondersteunen 
bijvoorbeeld op economisch, toeristisch of diplomatiek vlak. Hier is een bijzondere rol weggelegd voor de 
grote kunst- en cultureel-erfgoedinstellingen.  
 
De afgelopen jaren werd een volwassen werkrelatie met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 
ontwikkeld, met een goede balans tussen artistieke overwegingen en de andere doelstellingen die 
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Vlaanderen als regio internationaal nastreeft. In die zin is het internationaal cultuurbeleid complementair 
met het algemeen buitenlands beleid van de Vlaamse Regering.  

De Brusselse ruimte 

Brussel is en blijft voor het Vlaams cultuurbeleid om talrijke redenen een sleutelplek, niet in het minst 
omwille van de internationale opportuniteiten die de stad biedt. Met de zesde staatshervorming kreeg het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest culturele bevoegdheden en werd toerisme integraal een gewestbevoegdheid. 
Het gewest, samen met de Gemeenschapscommissies en de stad, toont met KANAL en haar kandidatuur 
voor Europese Culturele Hoofdstad 2030 de ambitie om de toonaangevende culturele rol van de hoofdstad 
binnen- en buitenlands te versterken. In Brussel zijn ook het merendeel van de federale culturele en 
wetenschappelijke instellingen gevestigd. De Munt speelt voor opera in de topleague, Bozar positioneert 
zich met een intens culturele en maatschappelijke programmatie als Europees kunst- en cultuurcentrum. 
De federale wetenschappelijke instellingen bezitten een schat aan kunst- en erfgoedobjecten, maar kampen 
met onderfinanciering en kennen een moeizame – minstens langzame – weg naar modernisering. 
 

Vanuit Cultuur heeft Vlaanderen de afgelopen jaren een samenwerking opgebouwd met de kunsten- en 
erfgoedhal Bozar. In samenwerking met de Franse Gemeenschap, het Brussels Gewest en de 
Gemeenschapscommissie draagt Vlaanderen ook bij aan de regierol die Visit Brussels opneemt voor een 
ambitieus cultuurcommunicatiebeleid voor de hoofdstad. De minister voor Brussel investeerde dan weer in 
het programma van Kanal. Vanuit Toerisme werd geïnvesteerd in de onthaalinfrastructuur voor het federale 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Met de federale musea in Brussel, die naar schaal en 
collectie een groot internationaal belang of potentieel hebben, bestaan vergelijkbare samenwerkingen 
vooralsnog niet. Vooral voor de Vlaamse musea schuilt er hier nochtans een grote opportuniteit in 
samenwerking met deze musea rond bruiklenen en collectiemobiliteit. De manier waarop Vlaanderen haar 
Vlaams cultuurbeleid in Brussel verder vormgeeft en relaties bouwt met in Brussel gevestigde culturele 
spelers, is van groot belang voor de ambitie die ze kan koesteren rond evenementen met internationale 
referentiewaarde, gezien de internationale positie van de hoofdstad. 
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Beleidsvoorstel 1 : We investeren in Vlaanderen als internationale culturele 

referentie door in te zetten op culturele referentieprojecten met oog op 

internationale profilering van de sector en culturele en maatschappelijke 

vernieuwing. 

 
 

Uitwerking 

Referentie-evenementen vervullen een voortrekkersrol voor de doelstellingen van het Vlaams 
cultuurbeleid. Een gericht beleid en instrumentarium wordt ontwikkeld om dergelijke projecten 
te realiseren, met volgende uitgangspunten: 

▪ Door referentie-evenementen te ondersteunen maken we het Vlaams cultuurbeleid sterk 
zichtbaar in binnen- en buitenland en bieden we kansen op doorontwikkeling van 
sectoren. 

▪ Het vergroot de internationale slagkracht van culturele sectoren, instellingen en 
actoren. 

▪ Het zorgt voor reputatieversterking en profilering van de culturele sector als culturele 
en creatieve topregio. 

▪ Het verduurzaamt en benut het netwerk en de expertise die binnen evenementenbeleid 
ontstaat (collectie-uitwisseling, intra-Belgische en internationale verbanden …). 

▪ Het benut de kansen voor publieksverbreding en -verdieping, bijvoorbeeld via outreach-
activiteiten. 

▪ Het verhoogt en borgt de strategische impact die referentie-evenementen hebben 
(Supernova, TAZ, Zomer van Antwerpen …). 

▪ Het legt de klemtoon op culturele en maatschappelijke relevantie door diversiteit, 
interculturaliteit, gemeenschapsopbouw, talentontwikkeling, springplank voor 
internationale carrières …. 

▪ De ondersteuning stimuleert ook het aantrekken en organiseren van internationale 
sectorcongressen en -beurzen, die de sectoren toelaat hun internationaal netwerk 
verder uit te bouwen. 

▪ Het beleidsdomein identificeert sterke kapstokken om het culturele DNA en dynamiek 
uit te dragen. 

▪ Het beleid verloopt in complementariteit met Event Flanders en in nauwe 
samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Vanuit de expertise van Event Flanders en 
vanuit de culturele kennis van het departement worden in overleg een portfolio 
opgebouwd, keuzes gemaakt, thema’s bepaald, de zakelijke en financiële ondersteuning 
geboden en het stakeholdersmanagement gevoerd. 
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Regelgeving en beleidskader 

▪ Conceptnota ‘Topevenementenbeleid - Event Flanders’ (2016) 

Onderbouwing 

▪ Reflecties (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018) 

Acties 

▪ In overleg met de sectoren – organisaties en intermediaire structuren - en met Event 
Flanders wordt een portfolio uitgebouwd van bestaande of nieuw te creëren 
referentieprojecten. 

▪ Een beleidsinstrumentarium wordt ontwikkeld voor financiële ondersteuning  
▪ Binnen het departement wordt expertise opgebouwd. 

  

http://docplayer.nl/59503977-Conceptnota-topevenementenbeleid-event-flanders.html
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
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Beleidsvoorstel 2 : We bouwen vanuit Cultuur een structureel overleg uit met 

Toerisme Vlaanderen om te komen tot een win-winsituatie voor beide 

sectoren en tot regelmatige conventies Cultuur - Toerisme. 

 
 

Uitwerking 

Het Departement Buitenlandse Zaken en Toerisme Vlaanderen (TVL) gebruiken cultuur als een 
van de pijlers om zich internationaal te profileren. Beide hebben een duidelijke internationale 
strategie, waarbij ze cultuur inzetten voor diplomatieke/toeristische doeleinden. Ze hebben 
daar ook de financiële middelen voor. Meer afstemming over hun internationale acties, waarbij 
ook de culturele sector nauw betrokken wordt, is nodig om te zorgen dat hun acties ook 
aansluiten bij het internationaal cultuurbeleid van het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
en uiteindelijk ook de culturele sector ten goede komt.  

De coördinatie met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen liep sinds 2013 via het 
Managementcomité Internationaal Cultuurbeleid en Culturele Diplomatie. De verschillende 
belangen en uitgangspunten van TVL en het Departement BUZA, en de beperkte raakvlakken 
met de werking van Flanders Investment & Trade (FIT), maakten dat de werking van dit orgaan 
mank loopt. Het is sinds begin 2018 niet meer samengekomen.  

Een bilateraal overleg met elk van de partners werkt in de praktijk beter. Met BUZA vindt 
geregeld bilateraal overleg plaats op ambtelijk niveau, en dit gaat goed. Met FIT zijn er in 
beperkte mate raakvlakken en wordt ad hoc afgestemd. Met TVL is er nood aan een structureel 
overleg en kader. 

▪ Kennisdeling en het sluiten van een Cultuur-Toerismeconvenant, naar Frans voorbeeld, 
kan mogelijk een uitkomst bieden. 

▪ Als ze de kennis over hun publiek en de zichtbaarheid met elkaar delen, kunnen beide 
beleidsdomeinen samen uitdagingen aanpakken. Het overleg tussen culturele en 
toeristische actoren gaat over de symboliek en thema’s die worden vastgelegd, de 
gerichte cultuurtoeristische promotie naar het buitenland, expertise-uitwisseling over 
publiek, innovatie en inkomstenmodellen en het mobiliseren van private middelen … 

▪ Cultuur schuift naast erfgoed een klemtoon op actuele kunst naar voren. 

Regelgeving en beleidskader 

▪ VR2012.01.06 MED0250 Internationaal Cultuurbeleid (ICB) (2012) 
▪ Mededeling VR - Algemene kaderrichtlijn internationaal cultuurbeleid (2018)  

Onderbouwing 

▪ Reflecties (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018) 
▪ Reizen naar morgen, Toerisme Vlaanderen 

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/VR2012-0106-MED-0250-strategische-nota-ICB.pdf
https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
https://www.reizennaarmorgen.be/
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Acties 

▪ Het Departement Cultuur, Jeugd en Media neemt, in samenwerking en overleg met de 
cultuursectoren, en samen met Toerisme Vlaanderen het initiatief tot kennisopbouw in 
de sector over de kansen van Cultureel Toerisme. 

▪ De kennisopbouw biedt een onderbouw om te komen tot een gezamenlijke visie, kader 
en langetermijnagenda, vormgegeven in een Convenant Cultuur - Toerisme.  
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Beleidsvoorstel 3 : We versterken de erfgoed- en kunstmusea via financiële 

maatregelen en een goede afstemming en samenwerking met de federale 

wetenschappelijke instellingen, zodat ze zich internationaal sterker kunnen 

positioneren. 

 
 

Uitwerking 

Voor het maken van tentoonstellingen doen tentoonstellingsmakers een beroep op bruiklenen 
uit publieke en private collecties in binnen- en buitenland. De soms hoge kost verbonden aan 
een individuele bruikleen kan ervoor zorgen dat de bruikleen niet doorgaat en het kunstwerk 
dus niet wordt opgenomen in de tentoonstelling. Hoe lager de kosten verbonden aan het 
ontlenen van kunstwerken, hoe meer tentoonstellingen kunnen georganiseerd worden met 
hetzelfde budget en hoe gemakkelijker kunstwerken kunnen getoond worden in unieke 
verbanden. De verzekeringskost bij inkomende bruiklenen is een belangrijke kostendrijver. Dit 
geldt des te meer voor het realiseren van toptentoonstellingen. Indemniteit drukt deze hoge 
kosten bij bruiklenen, doordat de bruikleennemer of de tentoonstellingsorganisator geen 
verzekering moet nemen of slechts voor een gelimiteerd risico. Bij indemniteit toegekend door 
de staat of de overheid zal de overheid immers (geheel of gedeeltelijk) het 
aansprakelijkheidsrisico voor bruiklenen overnemen van de organisator. België (Vlaanderen) is 
een van de weinige EU-landen die geen dergelijke regeling kent. Vanuit de museumsector wordt 
aangedrongen op een snelle Vlaamse indemniteitsregeling voor de bruikleen van kunstwerken. 

Ook een uitbreiding van de tax shelter naar de productie van tentoonstellingen kan onderzocht 
worden als een flankerende maatregel die erfgoed- en kunstenmusea meer in staat kan stellen 
grotere, tijdelijke tentoonstellingen met internationaal bereik te organiseren. 

Cultuur investeert in de relatie met de federale wetenschappelijke instellingen met oog op 
bredere samenwerkingen en collectiemobiliteit enz. Een efficiëntere en performantere 
samenwerking en afstemming kan volgens pistes als het opzetten van projectmatige 
samenwerking, het organiseren van een minimale structurele aanwezigheid, een structurele 
samenwerking en inspraak, georganiseerd volgens de samenwerkingsmodellen in Duitsland, 
tussen de nationale overheid en de Länder, de deelstaten. 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Federale staatstructuur 
▪ Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 
▪ Interministeriële Conferentie Cultuur 
▪ Cultureel akkoord met de Franse Gemeenschap 

  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028103&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1312555,1312557,1312558,1312559,1312561,1312562,1312563,1312564,1312565,1312566
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Onderbouwing 

▪ Reflecties (Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018) 

Acties 

Dit voorstel wil een aanzet geven om na te denken, over een efficiëntere en performantere 
samenwerking en afstemming tussen de Vlaamse en federale musea, volgens volgende pistes:  

▪ Het opzetten van projectmatige samenwerking,  
▪ Het organiseren van een minimale structurele aanwezigheid,  
▪ Een structurele samenwerking en inspraak naar de samenwerkingsmodellen in 

Duitsland, tussen de nationale overheid en de Länder, de deelstaten 

Tijdens de volgende legislatuur 2019-2024 zou een onderzoek gevoerd kunnen worden naar de 
haalbaarheid en de wenselijkheid, de draagwijdte, de (rand)voorwaarden en de modaliteiten, 
de noodzakelijke stappen, de regelgeving, de vereiste budgetten, … van elk van deze pistes. Er 
dient dan een stuurgroep te worden samengesteld met een duidelijk mandaat en een actieplan 
voor de scenario’s. Daarin moeten alle stakeholders en actoren vertegenwoordigd zijn. 
 
Voor de indemniteitsregeling: 

▪ In 2020 opstart van een gemengde werkgroep (Cultuur en Financiën en Begroting) met 
vertegenwoordigers uit de beide administraties en de beide bevoegde kabinetten  

▪ Opmaak van een voorstel tot decreet 

  

https://cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/181029_reflecties_cjm.pdf
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Beleidsvoorstel 4 : We gaan vanuit een actief buurlandenbeleid en Europees 

beleid rond internationaal cultuurbeleid op zoek naar prioritaire partners 

om de doelstellingen op vlak van internationale culturele referentie-

projecten te ondersteunen. 

 
 

Uitwerking 

Om het internationaal cultuurbeleid te versterken en de internationale uitstraling van 
Vlaanderen te vergroten is het aangewezen om synergieën te creëren met een aantal prioritaire 
partnerlanden. De directe buurlanden vormen hiervoor het eerste, logische aanspreekpunt. 

Vlaanderen en Nederland werken cultureel nauw samen. In het verleden werd ad hoc 
samengewerkt in het organiseren van of aanwezigheid op buitenlandse (presentatie)festivals, 
zoals o.a. bij Frankfurter Buchmesse. Waar mogelijk kan gekeken worden om ook meer in eigen 
land gezamenlijk culturele evenementen te organiseren, zoals de architectuurbiënnale van de 
Lage Landen. 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Vlaams-Nederlandse samenwerking 
▪ Cultureel akkoord met de Franse Gemeenschap 
▪ Culturele samenwerking met Hauts-de-France 
▪ Europese regelgeving 

Onderbouwing 

▪ Samenwerking met de nabuurlanden- of regio’s, als Nederland, Franse Gemeenschap, en 
Hauts-de-France kan voor bepaalde projecten versterkend werken om zich 
internationaal te positioneren.  

Acties 

▪ Vanuit de portfolio worden projecten geïdentificeerd, waarbij grensoverschrijdende 
samenwerking kansen biedt om een internationaal publiek te bereiken. 

▪ Binnen de bilaterale culturele samenwerkingen wordt kennisuitwisseling omtrent 
evenementenbeleid opgenomen. 
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SPEERPUNT 7.  

KENNIS ALS HOEKSTEEN VAN EEN 

REFLECTIEF EN ONDERBOUWD BELEID 
 

 
 
Kennisgedreven beleid biedt enkel voordelen. Onderzoek en cijfermatige onderbouwing laten toe te bepalen 
waar de nood aan ondersteuning het hoogst is en waar overheidsmiddelen het meest effectief kunnen 
worden ingezet. Evaluatie van beleid en beleidsideeën gaat verspilling en onderbenutting tegen. Tegelijk 
kan onderzoek bestaande goede praktijken aantonen of buitenlandse ontwikkelingen die interessant zijn 
aan het licht brengen, zodat ze verder kunnen inspireren. Zowel de burger, de sectoren als het parlement 
verwachten daarom dat elke minister beleid gegrondvest in kennis voert. Momenteel kunnen de 
beleidsvoorbereiding en -evaluatie echter niet op de meest efficiënte en optimale manier gebeuren. De 
kennis over de sectoren is versplinterd over verschillende ondersteunende structuren. Hier en daar ontstaan 
lacunes in de kennis, en soms zijn er onvoldoende data voorhanden om een onderbouwde beleidskeuze te 
kunnen maken. Om een ambitieus cultuur-, jeugd- en mediabeleid te voeren dat onderbouwd is door 
betrouwbare data moet er daarom ten volle ingezet worden op kwaliteitsvolle dataverzameling, -analyse 
en onderzoek, in afstemming met alle betrokken partners. Zo kan er de komende regeerperiode een 
significante stap vooruit worden gezet in het uitbouwen van een beleid dat kennis als hoeksteen hanteert 
voor reflectie en onderbouwing, wat de kwaliteit, impact en effectiviteit van de beleidsinitiatieven enkel 
maar ten goede zal komen. Investeren in kennis over de sector maakt bovendien de sector sterker, terwijl 
ook de burger en het maatschappelijke debat de vruchten plukken van de gegenereerde kennis via 
kennisontsluiting en -communicatie. 
 

 

HET BELANG VAN KENNISGEDREVEN BELEID 

Uit de bevraging die het Departement Kanselarij en Bestuur in 2016 hield ter stoffering van haar Groenboek 
Bestuur (28 oktober 2016) komt duidelijk naar voren dat de burger een groot belang hecht aan degelijk 
onderbouwd beleid.149 In het Witboek Open en wendbare overheid (7 juli 2017) nam de Vlaamse overheid 
dan ook “onderbouwd beleid als verantwoording en kennisopbouw” op als één van de vijf speerpunten.150  
 
Binnen de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Media leeft de vraag naar onderbouwd beleid en monitoring van 
beleid evenzeer, getuige het grote aantal parlementaire vragen naar aanleiding van nieuwe 
onderzoeksresultaten en beloofde monitoringstrajecten alsook vragen naar effecten van in het verleden 

                                              
149 Departement Kanselarij en Bestuur (2016), Groenboek bestuur. 6 principes en 30 voorstellen voor een vernieuwende overheid, te raadplegen via 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/groenboek-bestuur.  
150 Vlaamse Regering (2017), Witboek Open en wendbare overheid, te raadplegen via http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/104360.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/groenboek-bestuur
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/104360
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gekozen beleidsopties. Daarenboven hebben ook de lokale besturen een grote waardering voor monitoring 
van bijvoorbeeld bibliotheken (ontleningsinfo), die ze grondig benutten bij hun beleidsvoorbereiding. In de 
sectoren cultuur, jeugd en media is de interesse in onderzoek en analyse ook aanwezig. Maar tegelijk klinken 
er ook kritische stemmen – onder meer over de kwaliteit van de monitoring of het nut van dataverzameling 
– waarvoor de overheid niet doof mag blijven.  
 
Om een ambitieus cultuur-, jeugd- en mediabeleid te voeren dat onderbouwd is door betrouwbare data moet 
er ten volle ingezet worden op kwaliteitsvolle dataverzameling, -analyse en onderzoek in afstemming en 
overleg met alle betrokken actoren. Een dergelijk kennisgedreven beleid moet inzetten op de volgende vier 
pijlers. 
 

EEN RUIME, KWALITEITSVOLLE KENNISBASIS  

Een minister kan pas haar of zijn visie onderbouwd uittekenen als zij/hij een goed beeld heeft van de sector 
en de uitdagingen waar die voor staat. Dit kan aan de hand van een veld- of landschapstekening. Voor 
sommige sectoren gebeurt dit met een zekere regelmaat, voor andere bleef het helaas bij een eenmalige 
oefening of werd er zelfs nog nooit zo’n tekening opgemaakt. Een veld- of landschapstekening bevat meestal 
een beschrijvende omgevingsanalyse of stand van zaken in de sector (welke organisaties zijn er, wat doen 
ze en hoe werken ze, welke betekenisvolle trends zijn er, enzovoort), een evaluatieve sterkte-zwakteanalyse 
van de sector en een aantal (beleids)aanbevelingen. 

Voorafgaand aan of als deel van de omgevingsanalyse worden bovendien vaak data-analyses of cijferboeken 
gemaakt (zoals in het verleden al dan niet consequent gemaakt voor bv. cultureel erfgoed, kunsten, lokaal 
jeugdbeleid, lokaal cultuurbeleid en de “staat van de jeugd”), met focus op kwantitatieve gegevens en 
analyses. Aan de hand van cijfers, grafieken en eventueel kaarten beschrijven dergelijke boeken de 
kenmerken en evoluties binnen een sector. De input is hierbij afkomstig uit bevragingen en uit gegevens 
van de administratie over het gesubsidieerde veld, maar wordt ook verkregen op andere manieren, 
bijvoorbeeld d.m.v. web scraping (i.e. grote hoeveelheden betekenisvolle data van websites halen). 

Zo’n cijferboek kan gemaakt worden door verschillende actoren. In het verleden gebeurde dit bijvoorbeeld 
soms door een steunpunt, soms door de administratie, dan weer door een commissie, een 
belangenbehartiger of een academische partner en geregeld door consultants. Het spreekt voor zich dat 
uiteenlopende uitvoerders ook perspectief- en kwaliteitsverschillen met zich meebrengen. Kwaliteit van data 
en methodologie moet de komende jaren een aandachtspunt zijn. Maar ook de regelmaat laat te wensen 
over. Zo zijn er bijvoorbeeld cijferboeken voor cultureel erfgoed opgemaakt in 2009, 2012 en 2014, maar 
staat de bevraging sinds 2016 on hold, in afwachting van verdere afspraken rond taakverdeling, waardoor 
we eigenlijk nauwelijks actuele gegevens hebben over deze sector.  

Naast cijferboeken en veldtekeningen is er ook nood aan gericht onderzoek naar bepaalde actuele 
beleidsvraagstukken, -niches of nieuwe ontwikkelingen, aan kwalitatief, verdiepend onderzoek, aan 
praktijkkennis in de vorm van praktijkonderzoek en empirische case studies en aan actie-onderzoek. Een 
grote uitdaging hierbij is juist de uniciteit van het cultuur- en jeugdveld, die niet zelden moeilijk in cijfers 
en kwantitatieve analyse te vatten is. Daarnaast is er nood aan kennis over brede trends in de samenleving 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 100 van 116 Regeerbijdrage Departement Cultuur, Jeugd en Media 15.05.2019 
 

en over de internationale context. Speciale aandacht moet hierbij uitgaan naar onderzoek dat zich situeert 
op de snijpunten van de sectoren, omdat zich net daar vaak innovaties ontwikkelen.  

 
Tot slot bestaat er een grote behoefte aan permanente monitoring in plaats van het uitschrijven van één 
onderzoek of cijferboek om de aantal jaar. Zeker wat betreft de relatie tussen Vlaanderen, lokale besturen 
en bovenlokale samenwerkingsvormen, zoals intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en zeker ook de 
initiatieven die zich zullen ontwikkelen n.a.v. het nieuwe decreet betreffende de bovenlokale cultuur-
werking. Deze vraag werd zelfs expliciet uitgesproken vanuit de Paritaire Commissie Centralisatie.151 De 
lokale vrijetijdsmonitor, die het Departement Cultuur, Jeugd en Media recent lanceerde, betekent hierin 
slechts een eerste experimentele stap.152 Een moeilijkheid die dit proces compliceert is het wegvallen van de 
wettelijke verplichting om data aan te leveren, wat een onvolledige dataverzameling tot gevolg heeft. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij de data over bibliotheken en cultuurcentra, maar ook over het lokale jeugd- en 
cultuurbeleid. Deze onvolledigheid heeft implicaties op het vermogen van de Vlaamse overheid om deze 
thema’s te kunnen (blijven) monitoren. Kwaliteitsvolle data-analyse en monitoring vraagt om kwaliteitsvolle 
inputdata.  

Als beheerder van subsidie- of erkenningsdossiers vormt het departement een unieke gegevensbron. Van 
een administratie wordt immers verwacht dat zij nauwgezet gegevens bewaart en behandelt, o.a. over de 
subsidies die ze verstrekt en de erkenningen die ze uitreikt. Deze data dienen “geordend, accuraat, 
vergelijkbaar en geactualiseerd” te zijn (Bestuursdecreet, 7 december 2018). Gezien de beperkte huidige 
mensen en middelen kan deze ambitie helaas niet altijd waargemaakt worden. De data die vandaag worden 
opgevraagd bij subsidieaanvragen zijn niet altijd even bruikbaar voor een efficiënte kennisopbouw. Ze 
worden ook niet altijd optimaal geordend en ook op het vlak van vergelijkbaarheid over de verschillende 
sectoren heen scoren ze niet altijd even goed. Soms wordt te veel gevraagd, soms te weinig en soms niet 
het juiste. In bepaalde gevallen hadden andere bronnen aangeboord kunnen worden om tot dezelfde 
informatie te komen, met frustraties bij de sector rond overbevraging als gevolg, of was de gehanteerde 
werkwijze niet zo gebruiksvriendelijk als gehoopt. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wil het werk dat al werd gedaan rond gecoördineerde, minimale 
en kwalitatieve bevraging en maximale gelinkte administratieve data versneld verderzetten. Daarnaast wil 
het de kennis die voortkomt uit haar toezichtsfunctie maximaal hergebruiken voor analyse en kennisopbouw. 
Op die manier bouwt het ook mee aan de ‘basisstatistieken’ van Statistiek Vlaanderen.  
 

EEN SAMENWERKINGSGERICHTE KENNISOPBOUW 

Het feit dat landschapstekeningen en cijferboeken door zoveel verschillende partijen worden gemaakt, geeft 
goed weer hoe versnipperd de (beleids-)kennis over de cultuur-, jeugd- en mediasector momenteel is. Om 
zicht te hebben op de bredere context, cross-sectorale trends en bewegingen en vernieuwingen in 
belendende beleidsdomeinen dienen de krachten gebundeld te worden en is een sterk partnernetwerk 

                                              
151 Agentschap Binnenlands Bestuur (2015), Eindverslag Partitaire Commissie Decentralisatie – werkgroep vrije tijd, te raadplegen op 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/decentralisatie/eindverslag-26-juni-2015. 
152 Meer informatie over de vrijetijdsmonitor op http://www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/decentralisatie/eindverslag-26-juni-2015
http://www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be/
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noodzakelijk. Hierbij wil het Departement Cultuur, Jeugd en Media als kennisknooppunt fungeren door te 
zorgen voor uitwisseling van kennis voor en over de cultuur-, jeugd- en mediasector, o.a. via de organisatie 
van platforms, studiedagen of onderzoeksnetwerken. Op die manier kunnen gedeelde kennisnoden samen 
worden gelenigd.  

Transparantie bij de (gedeeltelijke) uitbesteding van dataverzameling en -analyse, en een goede 
rolafbakening tussen de stakeholders zijn cruciaal. Hierbij moet de overheid het geheel in zeker mate 
kunnen regisseren om zowel dubbel werk als lacunes in de kennis te vermijden en iedere partner te wijzen 
op zijn rol. Een belangrijke rol is weggelegd voor de steunpunten. Zij moeten de beleidsmakers voeden met 
informatie over de sector vanuit een blik die breder is dan enkel het gesubsidieerde veld. Daarnaast moeten 
academische onderzoekers een kritisch-wetenschappelijke kijk bieden alsook inspiratie voor 
beleidsverandering. Het is belangrijk dat onderzoekers, praktijkmensen en beleidsmedewerkers elkaar 
kennen, regelmatig zien en weten te vinden. Op die manier kunnen academische ontwikkelingen op de voet 
gevolgd worden, maar tegelijk ook ‘gestuurd’ worden in de richting van vragen die in het beleid en de 
praktijk leven.  

Een andere essentiële rol is die van kwaliteitsbewaker. Opdat het beleid kan steunen op betrouwbare 
informatie, moet er steeds nagegaan worden of de informatie die door de partners wordt ontwikkeld 
volgens een solide methodologie is verkregen. Hierdoor kan de overheid bij het ontsluiten van de informatie 
ook een bepaalde kwaliteitsgarantie bieden.  

Om tot een gedragen beleid te komen moet bovendien ook de basis van dat beleid – met andere woorden 
de kennis – gedragen zijn. Dat houdt in dat de overheid er alle belang bij heeft om als facilitator de 
verschillende stakeholders doorheen het hele onderzoeks- of dataproces te betrekken. Dit komt niet alleen 
de gedragenheid, maar ook de kwaliteit van de ontwikkelde kennis ten goede. Bovendien wil een sector op 
vrijwillige basis alleen data aanleveren en hieraan bijdragen als zij mee vat heeft op hoe hiermee wordt 
omgegaan en vertrouwen heeft in waarvoor de data worden gebruikt. Dit betekent dat belanghebbenden 
best worden betrokken bij het hele proces van een onderzoek, maar bv. ook bij het opzetten van 
monitoringstools, of het uitwerken van bevragingen via subsidiestromen.  

Daarnaast moet de overheid ook zoveel mogelijk aanjager voor onderzoek zijn. Concreet wil dit zeggen dat 
het departement onderzoek door de academische wereld en door steunpunten en andere intermediaire 
structuren wil aanmoedigen en daarenboven het gebruik van data en onderzoek in de sectororganisaties 
wil stimuleren. Daar waar onderzoek steeds moeilijker lijkt te worden – bijvoorbeeld door de strikte 
toepassing van de GDPR bij gegevensbronnen, door het afvoeren van verplichte gegevensaanlevering door 
lokale besturen, door algemene tendensen van overbevraging en achteruitgaande responscijfers enz. – wil 
het departement ook ondersteuning bieden. Academisch onderzoek over de cultuur-, jeugd- en mediasector 
staat daarenboven onder druk omwille van de werking van het academische systeem dat lokale studies, 
beleidsgericht onderzoek en sociaalwetenschappelijk onderzoek in het algemeen onderwaardeert. Wil de 
overheid over kwaliteitsvolle onderzoeken beschikken, dan dient er extra aandacht te gaan naar het 
onderhouden en opbouwen van longitudinale academische partnerschappen en kennisopbouw.  
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KENNIS TEN DIENSTE VAN EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF CULTUUR-, JEUGD- 

EN MEDIABELEID 

De kennis die de overheid ontwikkelt staat ten dienste van het ontwikkelen van een onderbouwd beleid 
dat echte impact kan realiseren, op een efficiënte wijze.  

Dit begint bij het inzetten van die kennis als basis voor een goede besluitvorming. Hiertoe moet de overheid 
haar beleidsbeslissingen op betrouwbare data en kwaliteitsvolle analyses kunnen baseren. Ex-ante 
evaluaties bieden een afwegingskader voor diverse beleidsalternatieven. Door verschillende beleidsopties 
systematisch met elkaar te vergelijken kunnen beleidsvisies vorm krijgen, kunnen onderbouwde 
beleidskeuzes worden gemaakt en wordt de potentiële effectiviteit van nieuw beleid of nieuwe regelgeving 
vooraf duidelijk.  

Kennisgedreven beleid maakt gebruik van zo veel mogelijk objectieve kennis om haar beleidsdoelen ook zo 
efficiënt mogelijk te bereiken. Dit impliceert dat de beleidsdoelen op voorhand helder worden gesteld. 
Doelgericht beleid laat zich evalueren. Na het verstrijken van een zekere tijd kan min of meer gemeten 
worden in welke mate een doel is behaald.  

De bestaande ervaring met beleidsevaluatie binnen het departement is vandaag de dag vooral toegespitst 
op de jeugdsector, waar in het verleden al regelmatig werd gewerkt met nulmetingen, eenmetingen enz. 
om beleidseffecten te monitoren. Deze ervaring moet zeker worden uitgebreid, zodat op langere termijn 
beleidsevaluatie de normale, gangbare praktijk wordt. Zowel ex-ante als ex-post evaluatie worden op dit 
moment nog te weinig en niet systematisch gebruikt.  

Omgekeerd worden de resultaten van gevoerd onderzoek of van verzamelde cijfers nog onvoldoende 
geanalyseerd, gecommuniceerd en gevalideerd. Ook onderzoek van derden heeft vaak een groter potentieel 
dan tot nu toe wordt aangeboord om beleid op te baseren of aan te passen.  
 

EEN ACTIEVE EN TRANSPARANTE KENNISCOMMUNICATIE 

De kennis die de overheid ontwikkelt staat echter niet enkel ten dienste van zichzelf. Als sterke 
dienstverlener zorgt ze ervoor dat deze ook, en in het bijzonder, ter beschikking staat van de burger en de 
cultuur-, jeugd- en mediasector, die hiermee verder aan de slag kunnen. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 stelt: “De informatie van de overheid is gemakkelijk te raadplegen 
voor het beoogde doelpubliek via diverse kanalen en media”.153 Wat de relatie tussen de burger en de 
overheid betreft, wordt uitgegaan van een open overheid die nog meer werkt maakt van communicatie, 
die bereikbaar is via elektronische weg, die haar informatie beschikbaar stelt voor burgers en die openstaat 
voor participatie en inspraak van burgers bij het beleid en haar eigen dienstverlening. Daarom moeten we 
steeds principieel transparant zijn in de ontsluiting van data en onderzoek. Het vindbaar, raadpleegbaar en 

                                              
153 Bestuursdecreet van 7 december 2018, art. II.3, te raadplegen via 
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030009&param=inhoud.  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030009&param=inhoud
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zichtbaar maken van data en onderzoek is dus een prioriteit. Een kenniscommunicatiekalender, die aangeeft 
wanneer welke data en resultaten van onderzoek verwacht mogen worden, moet deel worden van een 
goed gestructureerde en toegankelijke website, die kan dienen als kennisplatform, waar idealiter ook 
informatie over beleidsuitvoering en de linken tussen onderzoek en beleid kan worden teruggevonden. 
Daarnaast moet worden bekeken welke communicatiesystemen het meest geschikt zijn om kennis uit te 
wisselen.  

Door proactief en op een toegankelijke manier naar buiten te treden met resultaten van onderzoek en 
monitoring kunnen resultaten sneller worden opgepikt en gebruikt, maar ook tegengesproken of 
genuanceerd worden. Het creëert ook maatschappelijk draagvlak voor een sector, wanneer anticipatief de 
relevantie ervan wordt aangetoond.  

We geven tot slot de verzamelde data ‘terug’ aan de sectoren, waardoor die in staat zijn om een beter 
beleid uit te bouwen en zich verder te professionaliseren. Door benchmarking creëren we - waar nuttig en 
mogelijk – meerwaarde, steeds met een luisterend oor bij de sectoren om van hen te vernemen wat zij 
nuttig en nodig vinden. Voorbeelden als Audiencefinder in de UK154 tonen dat in er in elk geval nog veel 
potentieel te ontginnen is.  

Kenniscommunicatie kan passief, maar zeker ook actief, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops 
voor de actoren uit de sector over wat ze kunnen doen met data, in samenwerking met academische 
partners enz. Op die manier kunnen sectororganisaties op de opgebouwde kennis weer verder bouwen aan 
hun eigen organisatie. In elk geval zijn studiedagen, netwerkmomenten en onderzoeksplatformen een goede 
vorm om kennis over te dragen en banden te smeden tussen de verschillende belanghebbende partijen. 

Door in te zetten op deze vier pijlers kan tijdens de komende regeerperiode een significante stap vooruit 
gezet worden in het uitbouwen van een beleid dat kennis als hoeksteen hanteert voor reflectie en 
onderbouwing, wat de kwaliteit, impact en effectiviteit van de beleidsinitiatieven enkel maar ten goede zal 
komen. De cultuur-, jeugd en mediasector zal hier mee de vruchten van dragen, terwijl ook de burger sterker 
betrokken wordt bij de overheid door transparantie en sterke dienstverlening. 
  

                                              
154 Meer informatie over Audiencefinder op https://audiencefinder.org en https://www.youtube.com/watch?v=Orbd7Ck3l8o. 

https://audiencefinder.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Orbd7Ck3l8o
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Beleidsvoorstel 1 : We investeren in een solide kennisbasis over onze cultuur-

, jeugd- en mediasector. 

 
 

Uitwerking 

Om lacunes en onduidelijke afspraken aan te pakken investeren we in een kennisopbouwagenda, 
waarin voor vijf jaar de prioriteiten op vlak van gegevensverzameling, -analyse en -onderzoek 
worden vastgelegd - gekoppeld aan de beleidsagenda - maar ook grote evenementen, zoals het 
Europees voorzitterschap in 2024. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat voor de start van een 
nieuwe grote erfgoedronde, kunstenronde of een visitatiecyclus in het sociaal-cultureel werk 
een complete kwantitatieve (bv. cijferboek) en kwalitatieve (bv. inhoudelijk onderzoeksproject 
over het gesubsidieerde en het niet-gesubsidieerde deel van de sector) landschapstekening 
klaarligt. Zo’n landschapstekening geeft weer hoe het sectorlandschap er op een bepaald 
moment uitziet (anders gezegd: wat de staat van de sector is op een gegeven moment) en kan 
onder meer een sterkte-zwakteanalyse bevatten. Op basis van een degelijke landschapstekening 
kunnen prioriteiten worden bepaald voor nieuwe beleidslijnen, budgetverdeling en -spreiding 
of concentratie van subsidies: ruimtelijk, sectoraal, per discipline, projectmatig vs. structureel 
enz. 

Er zijn verschillende opties mogelijk wat betreft wie zo’n landschapstekening uitvoert. We 
pleiten hier niet per se voor een uniforme aanpak over de verschillende sectoren, maar wel voor 
stroomlijning, vertrekkende van de sterktes van de verschillende partners op dit moment. De 
subsidieverstrekker en -toezichthouder is uiteraard de eerste gegevensbron wat betreft het 
gesubsidieerde veld. Voor wat hier buiten valt en tot de expertise van een bepaald steunpunt 
behoort, wordt logischerwijze een beroep gedaan op de steunpunten. Er moet gestreefd worden 
naar een complementariteit bij de verschillende partners, zodat het beleidsrelevante deel van 
het cultuur-, jeugd- en mediaveld zo volledig mogelijk in beeld wordt gebracht. Kwaliteit is 
hierbij altijd een aandachtspunt. Ongeacht wie de uitvoering op zich neemt, behoeven cijfers 
altijd duiding, zodat helder is wat precies gemeten werd, met welke methodologie en wat de 
randbemerkingen hierbij zijn.  

Zowel in het parlement als vanuit de lokale overheden en de sector is er de voorbije jaren veel 
aandacht gevraagd voor het monitoren van het lokale en bovenlokale cultuur- en jeugdgebeuren. 
Aanleidingen waren het wegvallen van het provinciale persoonsgebonden beleid en de 
overheveling van de subsidies voor lokaal jeugdbeleid en lokaal cultuurbeleid naar het 
Gemeentefonds. Met de lokale vrijetijdsmonitor is gekozen om op Vlaamse schaal zicht te 
houden op de evoluties van het jeugd- en cultuurbeleid binnen de gemeenten (incl. 
bibliotheekbeleid en beleid rond cultuur- en gemeenschapscentra). Binnen het kader van een 
nieuw Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur moet beslist worden wie hierin welke rol verder zal 
opnemen en welke aanvullende gegevens rond dit thema nodig zijn.  

Er zijn gebruikersvriendelijke systemen nodig om gegevens voor toezicht op en monitoring van 
het gesubsidieerde veld en het (boven)lokale cultuur- en jeugdgebeuren te verzamelen. Culturele 
centra streepjes laten zetten om hun activiteiten te tellen is niet meer van deze tijd; 
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overlappende systemen of dubbele bevragingen idem dito. Waar mogelijk moeten realtime 
monitoringssystemen worden opgezet, zodat registratie geen extra ballast is voor organisaties, 
maar automatisch deel uitmaakt van de dagelijkse werking. Het afspreken en ontwikkelen van 
standaarden en gemeenschappelijke definities is hierbij van cruciaal belang (bv. wat is een 
gebruiker, een bezoeker, een digitale bezoeker?). Het gros van het werk moet hier gaan naar de 
inhoudelijke voorbereiding, uitwerking en interpretatie. De technische uitwerking kan hier niet 
los van gezien worden. Monitoring met een hoge tevredenheid bij de gebruikers in de sector 
moet worden behouden en als good practice tot voorbeeld dienen. 

Niet alleen met de lokale overheden, maar ook met de sectororganisaties wordt een constructief 
evenwicht gevonden tussen het opvragen van data en de doelstellingen die hiermee willen 
worden bereikt (proportionaliteitsbeginsel). Gegevens die worden opgevraagd in het kader van 
toezicht, bv. informatie uit voortgangsrapportage en visitatieverslagen, worden waar nodig en 
nuttig zo veel mogelijk hergebruikt voor kennisopbouw en om beleidsaanbevelingen te 
formuleren.  

Naast landschapstekeningen en monitoringsinstrumenten blijven we investeren in aanvullende 
onderzoeksopdrachten die inzicht moeten bieden in beleidsproblemen. Deze worden waar 
mogelijk ingepland in de meerjarige kenniskalender, maar kunnen ook ingegeven worden door 
actuele omstandigheden. Zulk onderzoek kan worden uitgevoerd door de wetenschappelijke 
steunpunten, sectorale steunpunten of ad hoc worden uitbesteed aan de meest geschikte 
uitvoerder. De methodologie wordt gekozen in functie van het doel van het onderzoek en dus 
van de onderzoeksvraag, met specifieke ruimte voor kwalitatief onderzoek met interviews, 
focusgroepen, observatie en participatief, etnografisch en actiegericht onderzoek. In het 
verleden hebben dergelijke onderzoeken vrijwel steeds geleid tot parlementair debat, maar zich 
ook bewezen als onmisbaar instrument in de beleidsvorming. Voorbeelden hiervan zijn 
publieksonderzoek, onderzoek naar seksisme in de cultuursector, naar de sociaaleconomische 
positie van de kunstenaar, naar de vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap enz. 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur (20 maart 2019) i.v.m. 
bepalingen over Afsprakenkader Onderzoek.  

▪ Bestuursdecreet (7 december 2018) Artikel III.108. (01/01/2019- ...): het decreet stelt o.m. 
het volgende: “Overheidsinstanties zorgen ervoor dat de informatie die relevant is voor 
hun taak en die ze zelf beheren of die voor hen wordt beheerd, zo veel mogelijk 
geordend, accuraat, vergelijkbaar en geactualiseerd is” en “De Vlaamse overheid bouwt 
een of meer gezamenlijke gegevensbronnen uit met basisinformatie van de Vlaamse 
overheid”. Dit voorstel sluit aan bij de uitbouw van kernindicatoren bij Statistiek 
Vlaanderen. 

  

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1456318
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030009&param=inhoud
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Onderbouwing 

▪ “Verder bouwen aan een informatiegedreven overheid” – een 
informatiemanagementstrategie voor de Vlaamse overheid (2019-2024) 

▪ Groenboek Bestuur (2016) 
▪ Witboek Open en wendbare overheid (2017) 

Veelheid aan parlementaire vragen over het monitoring en onderzoek:  

▪ Vraag om uitleg over de overdracht van bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de 
provincies naar de Vlaamse overheid van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz, 2651 
(2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de lokale vrijetijdsmonitor van Tinne Rombouts aan minister Sven 
Gatz, 1209 (2017-2018) 

▪ Vraag om uitleg over de lokale vrijetijdsmonitor van Katia Segers aan minister Sven 
Gatz, 657 (2018-2019) 

▪ Vraag om uitleg over de monitoring van het lokale jeugdbeleid van Tinne Rombouts 
aan minister Sven Gatz, 611 (2018-2019) 

▪ Vraag om uitleg over het lokale jeugdbeleid van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven 
Gatz, 630 (2018-2019) 

▪ Vraag om uitleg over de digitalisering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
(DCJM) van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz, 252 (2018-2019) 

▪ Vraag om uitleg over het Gentse onderzoek inzake opvang van jongeren in de 
zomervakantie van Imade Annouri aan minister Sven Gatz, 1633 (2017-2018) 

▪ Vraag om uitleg over de monitoring van het lokaal jeugdbeleid van Imade Annouri aan 
minister Sven Gatz, 1078 (2017-2018) 

▪ Vraag om uitleg over de drastische daling van het aantal theatervoorstellingen in 
culturele centra van Katia Segers aan minister Sven Gatz, 2990 (2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de eenmeting van het jeugdbeleid bij lokale besturen van Miranda 
Van Eetvelde aan minister Sven Gatz, 2294 (2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de resultaten van de eenmeting lokaal jeugdbeleid van Imade 
Annouri aan minister Sven Gatz, 2276 (2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de resultaten van de eenmeting lokaal jeugdbeleid van Tinne 
Rombouts aan minister Sven Gatz, 2257 (2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de bezorgdheden van culturele centra naar aanleiding van de 
overdracht van de Vlaamse cultuursubsidies naar het Gemeentefonds van Yamila Idrissi 
aan minister Sven Gatz, 1875 (2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de monitoring van de culturele infrastructuur in Brussel van Joris 
Poschet aan minister Sven Gatz, 1020 (2016-2017) 

▪ Actuele vraag over de sociaal-economische positie van de kunstenaar van Cathy 
Coudyser aan minister Sven Gatz, 95 (2016-2017) 

▪ Actuele vraag over de resultaten van het onderzoek naar de sociaal-economische positie 
van de professionele kunstenaar in Vlaanderen van Yamila Idrissi aan minister Sven 
Gatz, 96 (2016-2017) 

https://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/informatiegestuurde-overheid
https://overheid.vlaanderen.be/informatiemanagement/informatiegestuurde-overheid
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/groenboek-bestuur
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/104360
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923739034&sdata=b1S85ae7O7%2BGjRjieDfwNBmxX9RfLRIQNefYH3%2FkO5I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923739034&sdata=b1S85ae7O7%2BGjRjieDfwNBmxX9RfLRIQNefYH3%2FkO5I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923749047&sdata=FexnRJDsqwcoZOJNOxCyXyrYNJ7u0ei2yVml4IJxtKg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923749047&sdata=FexnRJDsqwcoZOJNOxCyXyrYNJ7u0ei2yVml4IJxtKg%3D&reserved=0
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▪ Vraag om uitleg over de resultaten van de Participatiesurvey 2014, in het bijzonder de 
cijfers met betrekking tot cultuurparticipatie in Vlaanderen van Marius Meremans aan 
minister Sven Gatz, 603 (2015-2016) 

▪ Vraag om uitleg over de resultaten van de Nieuwsmonitor van het Steunpunt Media 
over het Vlaamse krantenlandschap van Wilfried Vandaele aan minister Sven Gatz, 99 
(2015-2016) 

▪ Vraag om uitleg over de resultaten van Nieuwsmonitor 23 van Katia Segers aan minister 
Sven Gatz, 121 (2015-2016) 

▪ Vraag om uitleg over de nieuwe beleidsverhouding tussen de Vlaamse overheid en de 
lokale besturen inzake cultuur- en jeugdbeleid van Caroline Bastiaens aan minister Sven 
Gatz, 2733 (2014-2015) 

▪ Vraag om uitleg over de diversiteit op de openbare omroep en de monitoring hiervan 
van Katia Segers aan minister Sven Gatz, 2454 (2014-2015) 

▪ Vraag om uitleg over de toekomst van het steunpunt cultuur van Bart Caron aan 
minister Sven Gatz, 2016 (2014-2015) 

▪ Actuele vraag over de overheveling van de middelen uit het cultuurbudget naar het 
Gemeentefonds van Bart Caron aan minister Sven Gatz, 255 (2014-2015) 

▪ Actuele vraag over de bezorgdheden van de Vlaamse lokale bibliotheken van Yamila 
Idrissi aan minister Sven Gatz, 254 (2014-2015) 

▪ Vraag om uitleg over de overdracht van bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de 
provincies naar de Vlaamse overheid van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz, 2651 
(2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de nieuwe beleidsverhouding tussen de Vlaamse overheid en de 
lokale besturen inzake cultuur- en jeugdbeleid 

▪ van Caroline Bastiaens aan minister Sven Gatz, 2733 (2014-2015) 
▪ Vraag om uitleg over de evaluatie van de lokale vrijetijdsmonitor van Marius Meremans 

aan minister Sven Gatz, 667 (2018-2019) 

Acties 

▪ Het afsprakenkader onderzoek met de steunpunten wordt vastgelegd en uitgevoerd. Dit 
haakt in op de meerjarige kennisopbouwagenda van het Departement CJM.  

▪ De contacten met de steunpunten zijn frequent, diepgaand en wederzijds versterkend. 
Het onderzoeksplatform Cultuur en het onderzoeksnetwerk Jeugd vinden minstens 
tweemaal per jaar plaats. Hierin worden ook academici betrokken. Ook in dit kader is 
het vermijden van dubbele bevragingen en overbevraging een aandachtspunt. 

▪ Het afsprakenkader rond onderzoek wordt uitgebreid met het Steunpunt voor 
Bovenlokale Cultuur. Hierbij wordt bekeken welke rol het nieuwe steunpunt kan 
opnemen in de monitoring van het (boven)lokale cultuurbeleid.  

▪ De wetenschappelijke steunpunten worden optimaal benut om beleidsrelevante 
kennisopbouw en -deling mee waar te maken. Ze vullen met hun onderzoek mee de 
kennishiaten betreffende onze sectoren. De opdrachten van het Kenniscentrum Cultuur- 
en Mediaparticipatie en van het Jeugd Onderzoeks Platform (JOP) worden tegen het 
aflopen van de beheersovereenkomst geëvalueerd en afgestemd op de noden voor 
beleid en sector.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1021903&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924289436&sdata=S4U9u7GRKAS9pZ7Av8NGQSQqekK8RTCchmMIr%2Bpsgzs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1021903&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924289436&sdata=S4U9u7GRKAS9pZ7Av8NGQSQqekK8RTCchmMIr%2Bpsgzs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1021903&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924299449&sdata=P71cW5hzuKbVf0PrWvMRZ49zZwA8t3UAfVG8OXqpMWA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1021903&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924299449&sdata=P71cW5hzuKbVf0PrWvMRZ49zZwA8t3UAfVG8OXqpMWA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1021903&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924309462&sdata=m8TySckk5dLQJf1cQmLxz9j8Lmk%2FNF53YVvaVPAWXNE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1006964&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924319469&sdata=ZtGs5l%2BZgxNJOzCPYJC6TMYq73%2FLRF50kgYGsWZincQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1006964&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924319469&sdata=ZtGs5l%2BZgxNJOzCPYJC6TMYq73%2FLRF50kgYGsWZincQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1006964&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924339484&sdata=A1l%2F4YCJaGJ9HVbmHp5Dw0QNd80tepewuIqmE%2B%2BgFg8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1006964&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924349491&sdata=HeHTnSxEbKjLPd54vptY%2FsT83toEBKSH%2BTfxzbD7MrE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1006964&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924349491&sdata=HeHTnSxEbKjLPd54vptY%2FsT83toEBKSH%2BTfxzbD7MrE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1007475&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924359493&sdata=vrDTseWdYnotwGxspKeBy6lXy2MK7rF%2BuW189jzkqkI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1007475&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924369501&sdata=P%2BsRzGzjhBIyGs4w4rcynAlOTYomOu1MeYIyNsbIhB4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1007475&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924369501&sdata=P%2BsRzGzjhBIyGs4w4rcynAlOTYomOu1MeYIyNsbIhB4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1007475&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924379508&sdata=Ax4stJakABmQv6TwctnfnxG9VO0ejIkIOh8v4Gv9Zag%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924399523&sdata=AoCGOxbYEu0GzAtcdx3s4F9KILTfeSd8FEubmE%2BzOoU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924399523&sdata=AoCGOxbYEu0GzAtcdx3s4F9KILTfeSd8FEubmE%2BzOoU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924409536&sdata=AiKTBzp2u%2BVDKi%2Ff1xUOxBAInCCXdtuM168X1VNyeDQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924409536&sdata=AiKTBzp2u%2BVDKi%2Ff1xUOxBAInCCXdtuM168X1VNyeDQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924419538&sdata=n8um0HUXAXGWhqFfnk4VA3MzDoEo1ebEmFunrw9Rtuk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F986957&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924429545&sdata=4Du6TiMOMxoaKF4bNG%2FtdZBpa7sMSecWr35fKA7KEYY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F986957&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924439552&sdata=O0Wt5%2Fl8Ge0a8qhtVn7wEB2P3NJxkxOfyMQJ%2Bvq6FB0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F986957&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924459567&sdata=iQ1NCJQWQB1pRYrxVXhk5ZKh8Tv%2FiEUO%2BUdRed6m8Ps%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fvlaamse-volksvertegenwoordigers%2Fbart-caron&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924469580&sdata=0TvqxhOnPudL2yp%2BN%2BZwYNAsxRA2WVhrt61LkleekHE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F967578&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924479588&sdata=Fkf7c9xfKUc4191NKa2DGL%2FIpBjf1DfFw4Sqlk9Nw10%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F967578&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924479588&sdata=Fkf7c9xfKUc4191NKa2DGL%2FIpBjf1DfFw4Sqlk9Nw10%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F967578&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924489589&sdata=P19S5NxIA8ljv1w8nk%2B1kcB9RXhlH0tj9jcl35hZ7m4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F967578&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924499591&sdata=0kNFlAhrBM4ER%2Fd97dXtloNVzo9%2BAroE%2BIKNZoOQFMQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F967570&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924509604&sdata=7UC0%2BvOF1F4ePPhV9Dni0VqRTToYdyKuK%2FV7A92mD7Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F967570&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924519612&sdata=bt%2BGRvLoojrlLMf9Yl0IYogqKpJQnZu5tpfdqVDVNDc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F967570&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924519612&sdata=bt%2BGRvLoojrlLMf9Yl0IYogqKpJQnZu5tpfdqVDVNDc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F967570&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924559641&sdata=kKwI10Z3xj6Fw3wOYpYgHEAQrIW%2FnW7Qg%2BP1NUJ%2Bodc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924569654&sdata=E%2B1PCEqEEyxisSXgeDl73W1SwRIucpRhX9QDXgjkF2s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924569654&sdata=E%2B1PCEqEEyxisSXgeDl73W1SwRIucpRhX9QDXgjkF2s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924579662&sdata=LJ7%2FydPej0TO6H%2FUhzBF7SNvI626nsZnj8ioDblvR58%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924589669&sdata=cpOexryP51nvEHtxLP55g4w205gj2v7ZdskZiNxcYr0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924589669&sdata=cpOexryP51nvEHtxLP55g4w205gj2v7ZdskZiNxcYr0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924599671&sdata=E6Pu23zLOwIp%2B4GBaDf%2BEFb8AuAMGHUSulV%2B3nsOS0Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924599671&sdata=E6Pu23zLOwIp%2B4GBaDf%2BEFb8AuAMGHUSulV%2B3nsOS0Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924619691&sdata=2hojp83zKmuc4XjHjt0swV%2FYJoHl4Ev8XxGz1DaYFxo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924629699&sdata=Sa8mzoxYMDlWql%2FzDq7G3XvmCsd%2FTMwq8WQ%2FXWD0Hdw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298857&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924639701&sdata=I4oI1NpFmd26FvCjNREQmOjSaLHrv4qaWMNdFd7bQw8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298857&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924649708&sdata=vyZXNopjoWB0tS1ni0odqgU7M4FXNzmVK1WXwFL11GU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298857&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924649708&sdata=vyZXNopjoWB0tS1ni0odqgU7M4FXNzmVK1WXwFL11GU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298857&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924659715&sdata=DTSYjCfDG7PczZnyxCVgIGrzPoY%2FDalL8vKzwU6ox%2Fk%3D&reserved=0


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 108 van 116 Regeerbijdrage Departement Cultuur, Jeugd en Media 15.05.2019 
 

▪ Kwaliteitsvolle kernindicatoren worden stelselmatig uitgebreid qua dekking en 
betrouwbaarheid. Voor de protocollen hieromtrent sluiten we aan bij deze van 
Statistiek Vlaanderen. Voor databeheer en -monitoring worden kader en middelen 
voorzien, om aan de kwaliteitseisen van Statistiek Vlaanderen en de verwachtingen van 
de burger en het parlement te kunnen voldoen.  

▪ Er worden afspraken gemaakt over datastandaarden en semantiek, protocollen en 
doelstellingen op vlak van datamanagement met bovenbouworganisaties (cf. protocollen 
Statistiek Vlaanderen). We investeren in API’s vanuit overheidssystemen, zodat 
sectororganisaties deze kunnen gebruiken. Er worden realtime monitoringssystemen 
gebouwd, zodat registratie voor organisaties geen extra opdracht is, maar deel uitmaakt 
van hun werking (bv. voor activiteiten van culturele centra). De regering investeert in 
technische middelen om automatische gegevensdoorstroom mogelijk te maken. We 
sluiten hiervoor zo veel mogelijk aan bij ontwikkelingen bij Agentschap Informatie 
Vlaanderen en maken gebruik van de internationale OSLO-standaarden.  

▪ We onderzoeken hoe het opzetten van een monitoringssysteem op Vlaams niveau kan 
bijdragen aan de professionalisering van organisaties, door dit ook bruikbaar te maken 
voor de monitoring van hun eigen werking (cf. organisaties binnen de sector van 
ontwikkelingswerk).  

▪ Door Eurostat als databron optimaler te gebruiken maken we benchmarking van beleid, 
maar ook van organisaties internationaal makkelijker.  

▪ De mogelijkheden om meer te doen rond mediacijfers en -onderzoek en de rol van de 
verschillende mogelijke spelers hierin worden onderzocht (cf. afsprakenkader onderzoek 
binnen Cultuur). 
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Beleidsvoorstel 2 : We zien kennisopbouw over de cultuur-, jeugd- en 

mediasectoren als een participatief proces en zoeken hierin actief 

partnerschappen. 

 
 

Uitwerking 

Netwerken en samenwerken op vlak van kennisopbouw is belangrijk. Geen enkele van de 
stakeholders kan op zichzelf een volledig beeld krijgen van het landschap. Dus moet iedere actor 
bijdragen vanuit zijn eigen sterktes en opgebouwde kennis actief delen. Data kunnen niet op 
zichzelf staan en bewerkt worden, maar moeten worden gevalideerd door inhoudelijke kennis 
mee in te brengen bij de verzameling en verwerking. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is een speler in een groter verhaal. Het coördineert 
het samenspel van de stakeholders, met als doel kennis op te bouwen, uit te wisselen en finaal 
de cultuur-, jeugd- en mediasector te versterken. Haar rol is de verbinding te zoeken met en 
tussen tal van partners en zo haar slagkracht als kennisknooppunt te vergroten.  

Toekomstverkenningen en het capteren van nieuwe ontwikkelingen maken deel uit van een 
gezamenlijke opdracht van administratie en steunpunten. Voor methodiek en bredere kadering 
haken we in op de activiteiten van de nieuw op te richten Studiedienst voor Algemeen 
Regeringsbeleid en de Vlaamse Strategische Toekomstraad, waar we met name aandacht 
afdwingen voor jongeren, aansluitend bij het breed jeugdbeleid, en voor de positie en rol van 
het maatschappelijk middenveld, en de cultuur-, media- en jeugdsector in het bijzonder.  

Er wordt zo veel mogelijk informatiedeling en -afstemming nagestreefd met en tussen de 
verschillende administraties binnen het Vlaamse beleidsniveau. Statistiek Vlaanderen en 
Agentschap Informatie Vlaanderen worden actief aangesproken op hun ondersteunende rol. 
Voor bezoekerscijfers kan bv. met Toerisme Vlaanderen en Agentschap Onroerend Erfgoed 
worden samengewerkt. Met Agentschap Binnenlands Bestuur voor gegevens over het lokale 
cultuur- en jeugdgebeuren.  

De rolverdeling tussen het departement en de bovenbouw op vlak van kennisopbouw, 
dataverzameling, -analyse en -onderzoek wordt verder geconcretiseerd en opgevolgd voor alle 
bovenbouwactoren. Dat wil zeggen dat met partners uit de bovenbouworganisaties formele 
samenwerkingsakkoorden worden aangegaan, bv. voor gegevens over het cultureel aanbod met 
publiq vzw. Op die manier worden zo veel mogelijk nuttige bestaande databronnen benut en 
moeten alleen waar nodig extra gegevens worden opgevraagd, bijvoorbeeld aan de gemeenten 
of sectororganisaties.  

In het proces van dataverzameling en onderzoek is participatie van de stakeholders deel van 
het proces. Over de graad van betrokkenheid van de verschillende stakeholders en de manier 
van interactie worden in elk data- en onderzoeksproject afspraken vastgelegd. Vanaf het 
scherpstellen van de onderzoeksvragen en het stadium van het kiezen van een geschikte 
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methodologie worden partners als bovenbouworganisaties, wetenschappers en adviesraden 
betrokken en gehoord.  

De samenwerking met veldactoren wat betreft onderzoek kan verder doorgedreven ook de 
vorm aannemen van actieonderzoek. Er wordt dan een experimenteel onderzoekskader 
uitgewerkt, waarbinnen bepaalde leer- en kennisdoelstellingen expliciet deel uitmaken van de 
doelstellingen van bepaalde concrete acties en (piloot)projecten. Bijvoorbeeld: een project dat 
de ontwikkeling van een creatieve hub/vrijplaats ondersteunt door ruimte ter beschikking te 
stellen en middelen voor de ontwikkeling van een programma. Hieraan wordt een onderzoek 
gekoppeld dat vanuit de betrokkenheid bij het initiatief inzicht wil verwerven in de interne 
werking en dynamiek die tot stand komt, de impact die de werking heeft op de omgeving 
(fysiek, maatschappelijk, beleidsmatig …), welk publiek ze bereiken, hoe zichtbaar ze zijn en op 
welke manier ze vernieuwing brengen in het cultureel-artistieke veld.  

Om te zorgen dat op academisch niveau aandacht is voor onderzoek en beleid rond de cultuur-
, jeugd- en mediasectoren worden academici als partner betrokken in de kennisnetwerken 
(onderzoeksnetwerk Jeugd en onderzoeksplatform Cultuur). Door stage- en 
scriptiemogelijkheden aan te bieden via de Wetenschapswinkel leiden we studenten mee op en 
zorgen we ervoor dat er ook via deze weg academische aandacht is voor onze sectoren.  

Regelgeving en beleidskader 

▪ Decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld Cultuur (20 maart 2019) i.v.m. 
bepalingen over Afsprakenkader Onderzoek.  

▪ Visienota ‘Investeren in strategische toekomstverkenningen binnen Vlaanderen’ (2019): 
“Oprichting van een Vlaamse Strategische Toekomstraad die de Vlaamse regering 
informeert en adviseert over de impact van transities en toekomsttendensen op 
Vlaanderen op de lange termijn en over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. 
Toekomstraad samenwerkingsverbanden aangaan met de Vlaamse Strategische 
Adviesraden, universiteiten, denktanken en toekomstinstituten in binnen- en 
buitenland. Samenwerkingsafspraken met de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) behoren dus tot de mogelijkheden.” 

▪ Bestuursdecreet (7 december 2018) Artikel III.108. (01/01/2019- ...): de Vlaamse Regering 
wijst de Vlaamse Statistische Autoriteit aan die belast wordt met de coördinatie van de 
ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en de 
kwaliteitszorg ervan. De Vlaamse Statistische Autoriteit is wetenschappelijk en 
professioneel onafhankelijk. 

Acties 

▪ Het Afsprakenkader Onderzoek wordt gefinaliseerd tegen maart 2020. Dit 
afsprakenkader rond onderzoek, monitoring en data stemt de opdrachten van het 
departement en de steunpunten op elkaar af. Het vertrekt hierbij van samenwerking die 
voortgaat op bestaande sterktes en goede praktijken, maar moet ook huidige hiaten 
opvullen en huidige onduidelijke taakverdeling of overlap vermijden (bv. i.v.m. de 
beschikbaarheid van cijfergegevens over de erfgoedsector). 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1456318
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780274350
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030009&param=inhoud
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▪ Het onderzoeksnetwerk Jeugd en onderzoeksplatform Cultuur worden minimaal twee 
keer per jaar samengebracht om kennis uit te wisselen over lopend onderzoek, 
gezamenlijke noden, resultaten … en stimuleren zo het uitwisselen van informatie tussen 
sector, beleid en wetenschap.  

▪ Voor elk van de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Media vindt met bepaalde regelmaat 
(bv. jaarlijks) een netwerkevenement plaats, waarbij een groot aantal veldactoren, 
academici, mensen uit bovenbouworganisaties, ambtenaren en politici met elkaar in 
gesprek kunnen gaan.  

▪ Het Departement CJM sluit nauw aan bij de ontwikkelingen i.v.m. de Studiedienst voor 
Algemeen Regeringsbeleid en de Vlaamse Strategische Toekomstraad. 

▪ Zowel intern binnen de CJM-administratie als naar externen wordt ingezet op 
kennisdelen. Het meest gepaste communicatiesysteem hiervoor wordt onderzocht en 
gebruikt (Wikipedia-systeem, databank met onderzoeksrapporten, website …). Waar 
mogelijk wordt ingehaakt op bestaande systemen (vb. het FRIS onderzoeksportaal, de 
fiches die het JOP maakt …). Daarnaast moet er ook een gemakkelijk raadpleegbaar 
overzicht komen van good practices van bv. vernieuwende praktijken binnen de CJM-
sectoren.  

▪ Er worden workshops georganiseerd rond technologische innovatie, onderzoek en 
monitoring voor de sectorspelers (snijvlak met o.a. digitale cultuur). 

▪ Er wordt minstens 1 actieonderzoek per jaar opgezet. 
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Beleidsvoorstel 3 : We volgen de impact en effecten van het cultuur-, jeugd- 

en mediabeleid proactief op om te kunnen inspelen op opportuniteiten en 

om bij te kunnen sturen indien nodig. 

 
 

Uitwerking 

Cijfers en onderzoek moeten ergens toe dienen: ter onderbouwing van beleid, ter onderzoek 
van mogelijkheden, ter monitoring en evaluatie van ontwikkelingen in het veld etc. Het lijkt 
evident, maar de brug tussen (beleidsrelevant) onderzoek en beleid wordt nog te weinig 
stelselmatig gemaakt. De vertaalslag van onderzoeksresultaten naar beleidsaanbevelingen 
verdient dan ook extra aandacht. Tegelijk valt nog een brug te slaan tussen bevindingen uit 
toezicht en bredere beleidsevaluatie.  

Om de reflex van beleidsevaluatie ingang te doen vinden stelt het departement een 
evaluatieagenda op, die aansluit bij decreetsherzieningen, visienota’s en grote subsidierondes. 
Bij de ontwikkeling van grote nieuwe beleidsinitiatieven wordt een ex ante evaluatie van 
verschillende alternatieven voorzien. 

Maar er is ook een ruimer budget nodig voor ex ante en ex post evaluatief onderzoek, waarbij:  

1) Sneller opportuniteiten voor en nood aan nieuw beleid kunnen worden gedetecteerd 

2) Voor de invoering van beleidsmaatregelen verschillende alternatieven en hun personele en 
financiële gevolgen (zowel voor de uitvoerende administratie als voor de sectororganisaties), 
output, outcome en impact kan worden afgewogen 

3) De effectiviteit en efficiëntie van bestaand beleid op regelmatige basis kan worden 
geëvalueerd 

Dit evaluatiebeleid moet op basis van objectieve analyses gebeuren en met alle relevante 
gegevens die nodig zijn om de impact van het beleid zo goed als mogelijk te duiden, ‘waarderen’ 
en verantwoorden. We sluiten hiervoor maximaal aan bij de opkomst van methodologieën 
waarmee sectorspelers zelf de laatste jaren al experimenteren, zoals impactanalyse. We 
hanteren in onze beleidsevaluatie wetenschappelijke methoden en doen hiervoor een beroep 
op academische partners. Dit neemt niet weg dat we ook een beroep doen op de inhoudelijke 
inbreng van de sectorspelers. 

Met name over het lokale en bovenlokale cultuur- en jeugdbeleid zijn de laatste jaren binnen en 
buiten het parlement veel opvolgingsvragen gesteld. Het monitoren en evalueren van de 
gevolgen van de gewijzigde lokale decreten en het effect van het wegvallen van een provinciaal 
jeugd- en cultuurbeleid verdient dan ook speciale aandacht. De hiervoor nodige informatie moet 
dan ook door de betreffende broninstanties worden aangeleverd. Tegelijk zijn ook nieuwe 
Vlaamse beleidsinitiatieven op poten gezet, zoals het transitiereglement en de decreten 
bovenlokaal jeugdbeleid en bovenlokaal cultuurbeleid. Ook hier willen we na een relevante 
termijn evalueren of de beoogde doelstellingen werden behaald. 
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Daarnaast moet er meer aandacht gaan naar internationale benchmarks. Binnen Europa is veel 
materiaal beschikbaar en bestaan platforms en financieringskanalen, die op dit moment worden 
onderbenut. 

Onderbouwing 

▪ Groenboek Bestuur (2016) 
▪ Witboek Open en wendbare overheid (2017) 

Veelheid aan parlementaire vragen over het monitoring van het lokale jeugd- of 
cultuurgebeuren:  

▪ Vraag om uitleg over de overdracht van bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de 
provincies naar de Vlaamse overheid van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz, 2651 
(2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de lokale vrijetijdsmonitor van Tinne Rombouts aan minister Sven 
Gatz, 1209 (2017-2018) 

▪ Vraag om uitleg over de lokale vrijetijdsmonitor van Katia Segers aan minister Sven 
Gatz, 657 (2018-2019) 

▪ Vraag om uitleg over de monitoring van het lokale jeugdbeleid van Tinne Rombouts 
aan minister Sven Gatz, 611 (2018-2019) 

▪ Vraag om uitleg over het lokale jeugdbeleid van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven 
Gatz, 630 (2018-2019) 

▪ Vraag om uitleg over de monitoring van het lokaal jeugdbeleid van Imade Annouri aan 
minister Sven Gatz, 1078 (2017-2018) 

▪ Vraag om uitleg over de eenmeting van het jeugdbeleid bij lokale besturen van Miranda 
Van Eetvelde aan minister Sven Gatz, 2294 (2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de resultaten van de eenmeting lokaal jeugdbeleid van Imade 
Annouri aan minister Sven Gatz, 2276 (2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de resultaten van de eenmeting lokaal jeugdbeleid van Tinne 
Rombouts aan minister Sven Gatz, 2257 (2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de bezorgdheden van culturele centra naar aanleiding van de 
overdracht van de Vlaamse cultuursubsidies naar het Gemeentefonds van Yamila Idrissi 
aan minister Sven Gatz, 1875 (2016-2017) 

▪ Vraag om uitleg over de nieuwe beleidsverhouding tussen de Vlaamse overheid en de 
lokale besturen inzake cultuur- en jeugdbeleid van Caroline Bastiaens aan minister Sven 
Gatz, 2733 (2014-2015) 

▪ Actuele vraag over de overheveling van de middelen uit het cultuurbudget naar het 
Gemeentefonds van Bart Caron aan minister Sven Gatz, 255 (2014-2015) 

▪ Actuele vraag over de bezorgdheden van de Vlaamse lokale bibliotheken van Yamila 
Idrissi aan minister Sven Gatz, 254 (2014-2015) 

▪ Vraag om uitleg over de overdracht van bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de 
provincies naar de Vlaamse overheid van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz, 2651 
(2016-2017) 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/groenboek-bestuur
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/104360
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923739034&sdata=b1S85ae7O7%2BGjRjieDfwNBmxX9RfLRIQNefYH3%2FkO5I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923739034&sdata=b1S85ae7O7%2BGjRjieDfwNBmxX9RfLRIQNefYH3%2FkO5I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923749047&sdata=FexnRJDsqwcoZOJNOxCyXyrYNJ7u0ei2yVml4IJxtKg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1150349&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923749047&sdata=FexnRJDsqwcoZOJNOxCyXyrYNJ7u0ei2yVml4IJxtKg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1232223&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923769056&sdata=8o6jtDoUNexW9IMTeAZ%2FKnU5At9OUbPFKnvghgdHq9E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1232223&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923779064&sdata=BS0ZfCkfCKmFn0Dr2GCPF27V37a2btBrSMIvfj8JspE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1232223&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923779064&sdata=BS0ZfCkfCKmFn0Dr2GCPF27V37a2btBrSMIvfj8JspE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1232223&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923789071&sdata=KxZNSEGe03pGLZvwkARY8WP7%2BvoXVJ%2Fc0f5j2lOHHjo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298401&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923799084&sdata=NzcM2EGUjj0w9nh8kl29FcJaYuxiNMFlnjOuC49%2FxS8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298401&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923809086&sdata=40acRON%2FQWz2nT%2BOVkTFDgHK80QU5ZtsmjkGbhLRXFU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298401&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923809086&sdata=40acRON%2FQWz2nT%2BOVkTFDgHK80QU5ZtsmjkGbhLRXFU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298401&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923819093&sdata=8EN0K%2FATaFSa6v0zJJ20F3iLJSvU5n%2FX%2B995MwzErR8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1297128&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923829101&sdata=lL8YT%2FXS0U7lO6uAM66CXl8tOUayCZLKfotEmGzb63c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1297128&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923849115&sdata=MOq%2FjQTxSdkd%2FRSZhywjlf%2Bgy%2Fh9K6NYfG0ZcrtcpDY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1297128&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923849115&sdata=MOq%2FjQTxSdkd%2FRSZhywjlf%2Bgy%2Fh9K6NYfG0ZcrtcpDY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1297128&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923859123&sdata=CzdpI8CDPp9hDkDNZNChmUylBT4qaMobGsnDWyqfjgw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1297722&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923869130&sdata=wKlgvT6x5RChcZfb8Ws03QztWsScRMMuXDDEgSzOwYo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1297722&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923879138&sdata=zL%2B%2BcqV1qCml51sOf5%2BsAjoLErzzumWp6z8PtqBjPm0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1297722&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923879138&sdata=zL%2B%2BcqV1qCml51sOf5%2BsAjoLErzzumWp6z8PtqBjPm0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1297722&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923899152&sdata=KD1OMjgjjoKdEqhy%2FZWkv03DHBYn0GP%2Bh2Osw2owPjs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1230402&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923959203&sdata=ofiGW7Xj%2FL0CFBkxgJtFySJHmqB3AYGQObE%2FrAJebEg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1230402&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028923969210&sdata=Rs8%2F4fZb3tjYG8MwxGyBpkXngF4yZs5pOY3AZPF%2FHT0%3D&reserved=0
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▪ Vraag om uitleg over de nieuwe beleidsverhouding tussen de Vlaamse overheid en de 
lokale besturen inzake cultuur- en jeugdbeleid van Caroline Bastiaens aan minister Sven 
Gatz, 2733 (2014-2015) 

▪ Vraag om uitleg over de evaluatie van de vrijetijdsmonitor van Marius Meremans aan 
minister Sven Gatz, 667 (2018-2019) 

Acties 

▪ Een meerjarige evaluatieagenda met daaraan gekoppeld budget wordt opgemaakt.  
▪ Monitoring en onderzoek naar implicaties van veranderde regelgeving rond lokaal en 

bovenlokaal cultuur- en jeugdbeleid wordt verdergezet en vertaald naar beleidsevaluatie 
en aanbevelingen. 

▪ Aandacht voor internationale benchmarking en opportuniteiten wordt verhoogd. Er 
worden afspraken gemaakt met de steunpunten en met Statistiek Vlaanderen rond de 
opvolging van het Compendium on Cultural Policies and Trends in Europe, Eurostat etc.  
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924599671&sdata=E6Pu23zLOwIp%2B4GBaDf%2BEFb8AuAMGHUSulV%2B3nsOS0Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924619691&sdata=2hojp83zKmuc4XjHjt0swV%2FYJoHl4Ev8XxGz1DaYFxo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924619691&sdata=2hojp83zKmuc4XjHjt0swV%2FYJoHl4Ev8XxGz1DaYFxo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F995527&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924629699&sdata=Sa8mzoxYMDlWql%2FzDq7G3XvmCsd%2FTMwq8WQ%2FXWD0Hdw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298857&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924639701&sdata=I4oI1NpFmd26FvCjNREQmOjSaLHrv4qaWMNdFd7bQw8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298857&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924649708&sdata=vyZXNopjoWB0tS1ni0odqgU7M4FXNzmVK1WXwFL11GU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298857&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924649708&sdata=vyZXNopjoWB0tS1ni0odqgU7M4FXNzmVK1WXwFL11GU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaamsparlement.be%2Fparlementaire-documenten%2Fvragen-en-interpellaties%2F1298857&data=02%7C01%7Csarah.meys%40vlaanderen.be%7C943b6ef4c717414cbee608d6d393c273%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C636929028924659715&sdata=DTSYjCfDG7PczZnyxCVgIGrzPoY%2FDalL8vKzwU6ox%2Fk%3D&reserved=0
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Beleidsvoorstel 4 : We voeren een actieve kenniscommunicatie rond cultuur, 

jeugd en media. 

 
 

Uitwerking 

Door datatransparant te communiceren wordt opgebouwde informatie ook teruggegeven aan 
de sector en de burger. Door cijfermateriaal op één plaats samen te brengen kan de minister 
zich bovendien garant stellen voor de transparante communicatie ervan. Het spreekt immers 
voor zich dat kennis die wordt opgevraagd bij actoren (op een geaggregeerd niveau) ook weer 
terugvloeit. Op die manier wordt een objectieve basis voor dialoog met het veld gecreëerd.  

Hetzelfde geldt voor de communicatie van onderzoeksbevindingen, omdat veldactoren op die 
manier met data en resultaten aan de slag kunnen die zij als individuele organisatie of 
sectorspeler niet altijd zouden kunnen verzamelen. In het verleden is al vaak gebleken dat 
wanneer dit gebeurde, dit ook als een grote meerwaarde voor de betreffende (sub)sector de 
daaropvolgende jaren werd meegenomen. 

Belangrijk is ook een ontsluiting van kennis en informatie op maat van de verschillende 
belanghebbenden: de burger, de kunstenorganisatie, de onderzoeker, de individuele kunstenaar, 
de beleidsbepaler, de gemeentelijke cultuur- en jeugddiensten, de bibliothecaris etc. We letten 
op aangepaste vorm en toegankelijkheid naargelang de doelgroep die we willen bereiken. 
Organisaties krijgen input om hun werking te koppelen aan het ruimere veld, aan 
maatschappelijke trends of specifieke ontwikkelingen binnen hun subsector. Waar mogelijk 
ontsluiten we datasets als open data. 

Regelgeving en beleidskader 

▪ Bestuursdecreet (7 december 2018). Dit decreet stelt onder meer: “Overheidsinstanties 
zorgen ervoor dat de informatie die relevant is voor hun taak en die ze zelf beheren of 
die voor hen wordt beheerd, zo veel mogelijk geordend, accuraat, vergelijkbaar en 
geactualiseerd is.” En: “De informatie van de overheid is gemakkelijk te raadplegen voor 
het beoogde doelpubliek via diverse kanalen en media (art. II.3).” 

Onderbouwing 

▪ Groenboek Bestuur (2016) 
▪ Witboek Open en wendbare overheid (2017)  

Acties 

▪ Geplande acties met betrekking tot monitoring en onderzoek, bv. uitbesteding van 
onderzoek, bekendmaking van cijfers en data van evenementen waar onderzoek met 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030009&param=inhoud
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/groenboek-bestuur
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/104360
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betrekking tot de sectoren wordt voorgesteld, worden in een openbare 
kenniscommunicatiekalender op de website van het Departement CJM geplaatst.  

▪ Waar nodig maken we ontsluiting van gegevens transparanter en gebruiksvriendelijker. 
Waar mogelijk doen we dit (ook) via open data. We plaatsen ook alle 
onderzoeksrapporten van de afgelopen jaren op een makkelijk terug te vinden plek op 
onze website en zetten in op leesbare eindrapporten van onderzoek. 

▪ We zorgen voor een herkenbaar (kwaliteits)label voor dit soort informatie, door een 
herkenbare lay-out, stijl, mascotte … 

▪ Daarnaast moet er ook een gemakkelijk te raadplegen overzicht komen van good 
practices van bv. vernieuwende praktijken binnen de CJM-sectoren.  

▪ Zowel intern binnen de CJM-administratie als naar externen wordt ingezet op 
kennisdelen. Het meest gepaste communicatiesysteem hiervoor wordt onderzocht en 
gebruikt (Wikipedia-systeem, databank met onderzoeksrapporten, website …). Waar 
mogelijk wordt ingehaakt op bestaande systemen (vb. het FRIS onderzoeksportaal, de 
fiches die het JOP maakt …).  

▪ Voor elk van de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Media vind met bepaalde regelmaat (bv. 
jaarlijks) een evenement plaats, waarbij een groot aantal veldactoren, academici, 
mensen uit bovenbouworganisaties, ambtenaren en politici kunnen netwerken en met 
elkaar in gesprek gaan.  

▪ Door stage- en scriptiemogelijkheden actief aan te bieden via academische contacten en 
de Wetenschapswinkel leiden we studenten mee op en zorgen we ervoor dat er ook via 
deze weg op academisch niveau aandacht is voor onderzoek en beleid rond de cultuur-
, jeugd- en mediasectoren. 
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