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De Vlaamse overheid wil vanuit het stimulerend kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet drie
prioritaire elementen aanreiken die ze, tijdens deze beleidsperiode, extra onder de aandacht wil
brengen. Deze prioriteiten spelen een rol bij de beoordeling van de aanvragen voor subsidies voor
bovenlokale cultuurprojecten. Dit zijn geen verplichte criteria maar ze betekenen een meerwaarde voor
een bovenlokaal cultuurproject en bij uitbreiding voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle bovenlokale
ruimte. Elke prioriteit staat op zich, maar er kan ook ingezet worden op een weloverwogen combinatie.

1 INSPELEN OP MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN DOOR
TE STREVEN NAAR MAXIMALE CULTUURPARTICIPATIE
De voortdurend veranderende samenleving en de maatschappelijke noden die daaruit voortvloeien,
vormen een uitdaging. Cultuur en jeugdwerk zijn belangrijke hefbomen om deze noden aan te pakken
over sociale lagen en generaties heen. Gelijke participatiekansen voor iedereen is daarbij het
uitgangspunt. Inzetten op individuen of groepen die belemmerd worden in die participatie is essentieel.
Actieve betrokkenheid van en dialoog met de doelgroepen, zowel bij het uitdenken als het realiseren
van een bovenlokaal project, zijn belangrijke uitgangspunten. Kennis van en inspelen op de sociodemografische context is een essentiële voorwaarde.

2 MEERWAARDE CREËREN DOOR EIGEN STERKTES TE
VERBINDEN VIA SAMENWERKING
Samenwerking over de grenzen van culturele disciplines, sectoren of beleidsdomeinen heen is één van
de belangrijkste uitgangspunten van het decreet. Veel culturele en jeugdactoren zoeken naar een nieuw
of integraal verhaal door verbindingen te leggen tussen inhouden, ruimtes, producten, processen,
methodieken, expertises, publieken … De inbedding van een bovenlokaal project in een breder netwerk
verhoogt de slaagkansen. Organisaties gaan uit van de eigen sterktes en stellen die centraal bij de keuze
van de partners waarmee ze samenwerken. Zo vullen ze elkaar aan en versterken ze elkaar, wat kan
bijdragen tot verduurzaming van de resultaten.

3 INZETTEN OP NIEUW EN JONG TALENT DOOR
ONTWIKKELINGSKANSEN TE BIEDEN
Om een dynamisch bovenlokaal cultureel veld te creëren, is het belangrijk zorg en aandacht te besteden
aan nieuw en jong talent met doorgroeipotentieel. Het gaat daarbij zowel om ontdekken, stimuleren,
ontwikkelen als presenteren van dit talent uit alle culturele sectoren en disciplines. Projecten die hier
doordacht op inzetten, brengen vernieuwing en dynamiek en bieden ontwikkelingskansen.
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