
Stimuleringsinstrument 

Kunst in Opdracht 

in de

Publieke Ruimte

Krachtlijnen en organisatie



Stimuleringsinstrument

als hefboom : doel

en uitdagingen

• Debat stimuleren en verbindende werking voor de leefomgeving

• Kunst realiseren op plaatsen waar de nood aan kunst hoog is

• een incentive in de vorm van cofinanciering

• Samenwerkingsverbanden tussen publieke dienstverleners en publieke 
organisaties en burgers in functie van creatie van een breed draagvlak

• Open format waarbij maatschappelijke context de realisatie van locatie- en 
situatie-specifieke kunstprojecten bevordert

• Stimuleren van creaties door kunstenaars  



Organisatie

Expertenpanel

• Visie en inhoudelijke krachtlijnen                                                                             

• Multidisciplinair samengesteld

• Selecteren en beoordelen van de aanvragen

• Kwaliteitsborging

Gerichte oproep van projecten

• Toekenning in twee stappen : advies over context en opdrachtsituatie en 
ontwikkelingstraject

• Maatwerk in functie van de realisatie van context-specifieke kunstprojecten

• Projecten met bovenlokale uitstraling en meerwaarde

Platform Kunst in Opdracht

• Ondersteunen van expertenpanel door inzet van netwerk van informatie, kennis 
en expertise

• Monitoring van projecten met oog op kwaliteitsborging en inzet van middelen



Reglement 

Pedro Cabrita Reis, Looking at silence, Kortrijk, 2012



Opdrachtgevers 

en te financieren

ondersteuning

• Opdrachtgevers 

publieke en semi-publieke dienstverleners met rechtspersoonlijkheid die 
garant kunnen staan voor de effectieve realisatie (toelating, financieel en 
organisatorisch) van een artistiek werk in de publieke ruimte

Initiatie kan bij andere partijen liggen die mee in een 
samenwerkingsverband stappen met één of meerder partners

En aanvrager kan één of meerder projecten met dezelfde of andere 
partners indienen

• financieren van ontwikkelingskosten en productie

Vanuit principe van co-financiering financiële ondersteuning voor context-
en opdrachtanalyse, visieontwikkeling, artistiek ontwerp, selectie, inzet 
van expertise, productie, …

Koen Theys, Halte Min, Antwerpen, 2009
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Aanvraag op KIOSK

www.kiosk.vlaanderen.be



Specifieke handleidingen via
www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk



Gebruikersbeheer en 

vertegenwoordigingen

• Digitale sleutels (eID, itsme, 
beveiligingscode va app/sms/token)
= toegangs- en gebruikersbeheer Vlaamse 
Overheid/Self Service Mandatenbeheer voor 
Vlaamse mandaten.

• Wettelijk vertegenwoordiger: zaakvoerder, 
bestuurder, … uit KBO
toevoegen van andere vertegenwoordigers kan
via de Self Service tool
Vertegenwoordigers voor organisaties met 
inrichtende macht loggen in via de 
hoofdorganisatie.

• Hulplijn eID: via 1700 (weekdagen 9u-19u)

• Vragen rond KIOSK-vertegenwoordiging:
Webinars en specifieke handleidingen s op de 
website van CJM.
Via het contactformulier op KIOSK.







Invullen van de aanvraag en 

uploaden van documenten

5 schermen met vragen en oplaadvelden (15 MB)
+ contact- en betalingsgegevens

• Gegevens van de opdrachtgever: algemene informatie over de aanvrager 
(organisatie)

• Informatie over het project: beschrijving van het project, omkadering, visie, 
ambitie, samenwerking, timing

• Samenwerking: toevoegen van minimum 1 samenwerkingsverband (zie volgende dia)

• Begroting: overzicht van de financiering van het project en oplaadveld voor het laast
goedgekeurd financieel jaarverslag van de aanvrager

• Bijlagen

3 knoppen: Bewaar, Controleer, Indienen





Vragen?

Stimuleringsinstrument 
Kunst in Opdracht in de 

Publieke Ruimte

platformkunstinopdracht@vlaanderen.be


