
Vlaamse
Regering

OVEREENKOMST

Tussen

de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt 
de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 

gevestigd te 1000 Brussel, Koolstraat 35

Pulse Transitienetwerk VZW, met maatschappelijke zetel te Sainctelettesquare 19,1000 Brussel, 
ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0690635941, 

vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Emile Kooyman en haar coördinator, de heer
Pieter Delafortrie, hierna Pulse genoemd

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN BELEIDSKADER 

Artikel 1. Voorwerp

Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen Pulse en de Vlaamse Gemeenschap

Pulse verbindt, informeert en sensibiliseert de brede Vlaamse cultuursector om via experimenten, 
kennisuitwisseling en verbeelding - samen met andere maatschappelijke actoren - transversaal 
mee te bouwen aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving.

ArL2. Doelstellingen van de overeenkomst

De uitvoering van de overeenkomst draagt bij tot volgende doelstellingen:

1. Het realiseren van maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op rechtvaardige 
duurzaamheid als integraal onderdeel van de dagdagelijkse praktijk van de ruime 
cultuur-, media- en jeugdsector.

2. Het ondersteunen, ontwikkelen en mee zichtbaar maken van de essentiele rol van de 1 
jeugd, media- en cultuursector in de noodzakelijke systemische transitie naar een meer 
duurzame manier van leven voor iedereen.

3 Het stimuleren en ondersteunen van culturele actoren in het energiezuiniger maken van 
hun infrastructuur.

en

wordt de volgende overeenkomst gesloten-
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Art 3. Wettelijk, reglementair kader

Met de ondersteuning van Pulse wil de minister bevoegd voor Jeugd, Cultuur en Media het 
engagement van de Vlaamse Regering realiseren om voor het algemeen belang.

# haar schouders te zetten onder de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties (mededeling aan de Vlaamse Regering met betrekking tot het Vlaamse 2030- 
doelstellingenkader (VR2017 1905 MED.0209/1)

* binnen het Vlaams Klimaat- en Energiepact d.d 1 december 2016 om energie-efficiëntie en C02- 
reductie als één van de prioritaire ingrepen voor de subsidiering van culturele infrastructuur in 
2017-2019 Er werd beslist om tijdens de beleidsperiode 2017-2021 in te zetten op het 
energiezuiniger maken van culturele infrastructuur (VR 2017 3103 DOC.0339/1).

Art. 4. Duur van de overeenkomst

§1. De hernieuwbare overeenkomst gaat in op 1 januari 2019 en is geldig tot en met 31 december 
2019.

§2 De duur van deze overeenkomst wordt met één jaar verlengd in het geval de nieuwe 
overeenkomst met wordt gesloten voor 30 april 2020 en op voorwaarde dat de subsidiering van 
de organisatie Pulse niet wordt stopgezet

Art5. Definities

Deelnemers' Personen die actief en rechtstreeks deelnemen aan een activiteit van Pulse.
Bereik. Personen die onrechtstreeks (vaak via deelnemers of publicaties) aan de slag gaan met 
content, tools of activiteiten van Pulse
Wanneer bijvoorbeeld een gemeentelijke vrije tijdsmedewerker na deelname aan een 
uitwisselmoment of workshop samen met lokale verenigingen actief aan de slag gaat met wat 
geleerd werd, strekt het bereik zich uit over die lokale verenigingen Wanneer een verslag van een 
praktijksafari ingang vindt in het ledenboekje van een relevante koepelorganisatie, bereikt de 
praktijksafari naast de effectieve deelnemers ook de leden van die koepelorganisatie. 
Loketfunctie. Het structureel en doorzichtig systeem waarop stakeholders en derden op 
eenvoudige wijze in contact kunnen treden met Pulse De loketfunctie beoogt een haalbare 
bereikbaarheid van Pulse in de ruime zin en vereist daarom geen vastgelegde fysieke 
aanwezigheid van de Pulse medewerkers op een vastgelegde locatie zoals een balie of kantoor

2 van 7



HOOFDSTUK 2. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

Art.6. Organisatiedoelstellingen

1° Centrale opdracht. Faciliteren en uitbouwen van partnerschappen

Pulse heeft een uniek en ruim netwerk van verschillende organisaties die elkaar kunnen 
versterken, inspireren en ondersteunen bij het uitbouwen van een duurzaam beleid. 
Pulse blijft daarom investeren in het behoud en de uitbouw van haar netwerk. Daar 
waar mogelijk en opportuun neemt Pulse een actieve rol op bij het stimuleren, 
ondersteunen, faciliteren en uitbouwen van partnerschappen. Pulse gaat actief op zoek 
naar nieuwe doelgroepen in deelsectoren van cultuur, jeugd en media.

Het transitienetwerk bestaat uit een 1000--tal organisaties, partnerschappen en 
individuen uit de brede cultuur-, jeugd- en mediasector die motor zijn voor een transitie 
naar een rechtvaardige en duurzame samenleving
Pulse speelt een actieve rol bij het stimuleren, ondersteunen, faciliteren of uitbouwen 
van minstens vijf partnerschappen waarvan minstens één nieuw

2° Kennisopbouw en expertisedeling

Pulse zet in op kennisopbouw en expertisedeling betreffende duurzaamheid.
Pulse stelt zijn expertise ter beschikking aan de ruime culturele sector via digitale media 
& toepassingen, inspirerende, informerende en/of vormende activiteiten 
Pulse leidt actoren uit de sectoren cultuur, jeugd en media toe naar relevante, 
begrijpelijke informatie en vormingen en stimuleert de sectoren om actief te werken aan 
duurzaamheid
Pulse kan hiervoor internationale contacten en relaties aangaan indien nodig

3° Trefdag en Pulse Fora

Pulse organiseert een kwaliteitsvolle en praktijkgerichte trefdag met een thematische 
insteek samen met steunpunten en koepelorganisaties uit de sectoren Cultuur, Jeugd en 
Media. Pulse biedt de deelnemers de mogelijkheid om diepgaand te werken rond een 
bepaald topic met het oog op inspiratie voor en implementatie in de eigen werking De 
keuze van het thema wordt in het voorjaar vastgelegd door de Pulse Stuurgroep, 
gebaseerd op de meest voorkomende noden die vastgesteld werden bij de sectoren.

Daarnaast organiseert Pulse regionaal minstens drie verbindende of praktijkgerichte 
inspiratie- en kennisdeelmomenten, gediferentieerd naar verschillende doelgroepen en 
ervaringsniveaus.
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4° Praktij ksafari's

Om de samenwerking en uitwisseling in het brede culturele veld met andere sectoren en 
domeinen te stimuleren organiseert Pulse in 2019 minstens acht praktijksafari’s zoals 
beschreven in het werkingsplan 2018 van Pulse VZW, waarvan minstens één in 
samenwerking met FOCl.

5° Informatie, loket en doorverwijsfunctie

Pulse ontvangt vragen en detecteert noden uit haar netwerk, via verschillende kanalen 
Samen met het netwerk biedt Pulse antwoorden op die vragen en worden de 
verschillende actoren waar mogelijk geconnecteerd Pulse biedt, binnen de bepalingen 
van deze overeenkomst en de bepalingen van de Europese verordening rond de 
bescherming van persoonsgegevens (GDPR), antwoorden, doorverwijzing of oplossingen 
op maat

6° Governance model

Pulse realiseert haar opdrachten met oog voor efficiëntie, innovatie, kwaliteit, 
duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Dit blijkt onder andere uit:

- Pulse ontwikkelt schaalbare en gebruiksvriendelijke oplossingen in samenwerking met 
individuele en collectieve actoren

- Pulse beheert een groeiend ecosysteem met permanente zorg voor de noden van 
gebruikers en partners

- Pulse diversifieert haar inkomsten door de verdere uitbouw van betalende 
dienstverlening, gebaseerd op codperatieve business modellen.

- Pulse realiseert een transparant consortiummodel en -werking waarin deelnemers uit het 
werkveld samen beslissen over de roadmap van haar verschillende diensten en in co- 
creatie optimalisaties en uitbreidingen kunnen uitwerken.

- Pulse past de principes van cultural governance toe
- Pulse doet aan voortdurende kwaliteitsbewaking, evalueert samen met de actoren uit het 

netwerk en stuurt bij waar nodig
- Pulse bouwt een voorziening voor het sociaal passief op. Hiervoor mag maximaal 10% 

van het aan deze overeenkomst verbonden subsidiebedrag aangewend worden
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HOOFDSTUK 3. INDICATOREN

Art. 7. Wijze van uitvoering

Op basis van volgende indicatoren worden de uitvoering van deze organisatiedoelstellingen 
opgevolgd'

1. Pulse onderzoekt, implementeert en past een klantenbeheersysteem toe bij haar 
activiteiten om zo vragen en noden van de sectoren te detecteren en te inventariseren 
Op basis van deze gegevens wordt nagegaan wat het bereik van Pulse is en hoe Pulse 
een invulling geeft aan de noden van het netwerk

2. Pulse bereikt met haar activiteiten (zoals trefdag, Pulse-fora en praktyksfari’s) jaarlijks 
minstens 450 actoren waarvan minstens 300 uit de sectoren cultuur, jeugd en media

3 Pulse voorziet een aantrekkelijk en actueel platform van verschillende
doelgroepengerichte digitale media om aan kennis- en expertisedeling te doen

4. Pulse realiseert jaarlijks een trafiek via alle communicatiekanalen naar relevante content 
en expertise uit activiteiten op het hoofdplatform (wwwpulsenetwerk.be) die in totaal 
minstens 18.000 unieke paginaweergaven opleveren

5. Pulse organiseert minstens 3 sectoroverleggen, één voor elke sector. Cultuur, Jeugd, 
Media. Dit telkens in samenwerking met een steunpunt.

6. Pulse geeft bekendheid aan haar loketfunctie en wijze van bereikbaarheid via alle eigen 
publicaties

7 Pulse bewaakt de kwaliteit en impact van haar activiteiten in functie van het bereiken 
van de doelstellingen geformuleerd in Artikel 2

HOOFDSTUK 4. VERBINTENISSEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Art 7. Subsidie

§1. De Vlaamse Gemeenschap verbindt zich ertoe, binnen de perken van de daartoe in de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven kredieten vanaf 2019 en 
voor de duur van deze overeenkomst een subsidie van 200 000 (tweehonderduizend) euro per 
jaar ter beschikking te stellen van Pulse.

§2 Deze subsidie bestaat uit een jaarlijkse basistoelage voor de werking, een subsidiering van 
een kern van personeelsleden en een subsidiëring voor het realiseren van de opdrachten, zoals 
omschreven in artikels 2 en 6.
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HOOFDSTUK 5. TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN DE TAKEN VIA OPVOLGING, RAPPORTERING EN 
CONTROLE

ArL 8. Voortgangsrapportage

Uiterlyk 15 oktober van het lopende subsidiejaar bezorgt Pulse een voortgangsrapport aan de 
bevoegde administratie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het voortgangsrapport is niet alleen opsommend, maar biedt ook een kritische zelfevaluatie aan 
de hand van de doelstellingen opgenomen in artikel 2 en indicatoren opgenomen in artikel 7 van 
deze overeenkomst, in het bijzonder als bepaalde indicatoren aangeven dat een bepaalde 
doelstelling niet of m mindere mate werd gerealiseerd

De wijze waarop het voortgangsrapport aangeleverd wordt gebeurd in overleg tussen Pulse en 
de bevoegde administratie

Art 9. Toezicht en opvolging door de betrokken overheid

§ 1 Uiterlijk drie maanden na het aanleveren van het voortgangsrapport vindt er een overleg 
plaats tussen Pulse en het Departement Cultuur, Jeugd en Media, waarop het voortgangsrapport 
wordt voorgesteld door de vzw Tijdens het overleg wordt de realisatie van de strategische en 
operationele doelstellingen aan de hand van de voorgestelde indicatoren besproken en waar er 
ruimte is voor vragen. Het voortgangsrapport zal als eerste insteek gebruikt worden voor het 
vormgeven van een eventuele nieuwe overeenkomst tussen Pulse en de Vlaamse overheid.

Op verzoek van een van de partijen kan ook bijkomend overleg plaatsvinden

§2. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media mag op ieder ogenblik aanvullende informatie en 
documenten opvragen aan Pulse.

HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN

ArL 10. Communicatie

Pulse moet het meest actuele en relevante zwartwitlogo van de Vlaamse overheid gebruiken op 
alle externe communicatiemiddelen (publicaties, website, banners op evenementen ..) Dit logo 
kan by de administratie opgevraagd worden.

ArL 11. Aanpassing van de overeenkomst

§1. De partijen verbinden zich ertoe de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.

§2. De Vlaamse Gemeenschap kan tijdens de looptijd van deze overeenkomst bijkomende 
opdrachten geven aan Pulse. Deze bijkomende opdrachten worden beschreven in door beide 
partijen ondertekend addendum dat wordt gevoegd bij deze overeenkomst
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§3 Op initiatief van één van de partijen en na formeel akkoord van alle partijen kunnen 
bepalingen van deze overeenkomst aangepast worden Deze wijzigingen worden neergeschreven 
in een door beide partijen ondertekend addendum, die onlosmakelijk deel uitmaakt van 
onderhavige overeenkomst

§4 Indien zich tijdens de duur van de overeenkomst ingrijpende wijzigingen voordoen, hetzij in 
de maatschappelijke omgeving waarin Pulse actief is, hetzij in de beleidsopties, hetzij door een 
interventie van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting in overleg met de 
Vlaamse Regering ten gevolge van een belangrijke wijziging van het financiële engagement van 
de Vlaamse Gemeenschap tijdens de duur van de overeenkomst, en deze wijzigingen de opdracht 
van Pulse dermate veranderen dat deze veranderingen niet kunnen ingepast worden in de 
vigerende afspraken tussen de partijen, wordt deze overeenkomst aangepast zoals bepaald in §3

§5 Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen mits voorafgaand overleg en mits 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden De Vlaamse Gemeenschap kan de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang verbreken indien er zware overtredingen worden 
vastgesteld. De verbreking met vermelding van de zware overtredingen wordt bij aangetekende 
brief betekend.

Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, april 2019. 
Elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Vlaamse Gemeenschap,

Sven GATZ
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Voor Pulse,

Pieter Delafortrie 
(Signature) S“.20l,““,25,“

Pieter Delafortrie (Signature) 
Datum 2019 04 2412 51 59 
+02’00'(S i g n at u re) 2019 04 23 16 37 43

Tim Wagendorp 
Bestuurder

Datum 2019 04 23 16 37 43 
+02'00’

Pieter Delafortrie 
Coördinator
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