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Introductie

Innovatie wordt in heel veel verschillende contexten gebruikt als “magisch” begrip om succesvol te 
zijn als organisatie. Vaak wordt dit begrip dan ook geassocieerd met de Elon Musk’s en Steve Job’s van 
deze wereld. Maar wat betekent dat vage begrip “innovatie” eigenlijk? Gaat dit eerder over technische 
uitvindingen en het introduceren van de nieuwste technologieën? Of draait het om zoveel mogelijk 
geld binnenhalen op weg naar financieel succes? En is het begrip innovatie enkel weggelegd voor de 
disruptieve ideeën van deze visionaire ondernemers of is het ook breder toepasbaar? 

Het antwoord op deze vragen is niet volledig zwart-wit. Innovatie is namelijk een zeer breed begrip 
waaronder zowel die technische vernieuwingen, als de financiële kant, alsook de disruptieve ideeën 
vallen. Maar innovatie komt nog in veel andere aspecten tot uiting. Kort gezegd wijst het begrip  
innovatie op een nieuwigheid met toegevoegde waarde. De waarde in deze definitie kan worden 
uitgedrukt op economisch, sociaal en zelfs andere vlakken. Breder gezien kan dit bijvoorbeeld  
volgende aspecten inhouden: vernieuwing en uitbreiding van producten, diensten, markten en 
verdienmodellen; ontwikkeling van nieuwe methoden voor de creatie van waarde en de valorisatie 
daarvan. In het volgende hoofdstuk wordt het begrip innovatie nog verder uitgebreid besproken. 

Het brede begrip innovatie is dus niet enkel van toepassing op de Tesla’s en Apple’s van deze  
wereld, maar ook evengoed toepasbaar is op bijvoorbeeld een lokale theatergroep of erfgoed- 
werking. In geval van deze laatsten zal de waardecreatie op een ander niveau plaatsvinden, maar 
dat wil niet zeggen dat innovatie daarom geen belangrijke rol kan spelen voor deze kleinere spelers 
in de Culturele en Creatieve Sector. Succesvolle innovatie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een 
organisatie mindereconomisch afhankelijk wordt van subsidies en dus vrijer wordt in het plannen 
en uitvoeren van zijn activiteiten. Of innovatie kan ervoor zorgen dat een organisatie zijn sociale 
impact kan ver-groten door bijvoorbeeld een meer divers publiek aan te spreken en hierdoor  
bijvoorbeeld een maatschappelijk debat in de schijnwerpers weet te zetten. Er zijn vele duidelijke 
voordelen door het gestructureerd toepassen van innovatie, niet enkel in de meer traditionele  
technologische sectoren, maar ook in de Culturele en Creatieve Sector. De vraag is natuurlijk of  
het effectief nodig is voor alle spelers in deze sector om te innoveren. Kan er niet gewoon gefocust 
worden op de zaken die kunstenaars, creatievelingen en anderen gewoon het liefst doen zonder  
per se te moeten nadenken over vormen van innovatie? 
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Het antwoord op deze vraag is dat innovatie voor de meeste spelers in de sector een noodzaak is op 
de korte en vooral middellange en lange termijn. Een constant veranderende wereld waarin trends 
zoals bijvoorbeeld digitalisering, globalisering, klimaatverandering en een gefragmenteerde culturele 
sector continu uitdagingen vormen vereist veerkracht en flexibiliteit van de speler in deze sector. 
Andere aspecten zoals meer recent COVID-19 hebben verder bijgedragen tot de moeilijke omstandig-
heden die de sector moet overwinnen. 

Omdat deze sector zo’n diverse en belangrijke rol speelt in onze samenleving, is het essentieel dat 
de sector deze uitdagingen kan overwinnen. Het belang en potentieel van de sector op economisch, 
sociaal en maatschappelijk vlak is namelijk de laatste decennia meer en meer naar voor gekomen 
en het is duidelijk geworden dat deze sector niet enkel van onschatbare waarde is als sociale lijm, 
maar ook dat creatievelingen, artiesten en kunstenaars een belangrijke rol kunnen spelen ver buiten 
de eigen sector. Deze belangrijke meervoudige rol van de sector zorgt ervoor dat er een enorm grote 
potentiële impact zit in deze sector die tot nu toe nog niet volledig tot zijn recht gekomen is. 

De creativiteit en flexibiliteit die vaak aanwezig is in verschillende subsectoren helpt om uit- 
dagingen te overwinnen, maar vaak zijn deze alleen niet voldoende om de sector doorheen  
moeilijke tijden te loodsen. Bredere innovatie aspecten die kunnen leiden tot bijvoorbeeld aan- 
vullende financiering, opzetten van cross-sectorale samenwerking, het aanspreken van nieuw 
publiek of door adoptie van nieuwe vormen van technologie zijn vaak te ingrijpend om die zonder 
specifieke steun te kunnen implementeren. 
 
Innovatie in zijn vele aspecten kan voor deze sector een duidelijk antwoord zijn naar het over-
winnen van deze uitdagingen of zelfs in het omvormen van deze uitdagingen naar opportuniteiten 
zodat de brede impact van de sector gemaximaliseerd kan worden. Daarom is het noodzakelijk om 
te weten wat de exacte rol van innovatie in de sector kan zijn en waar de meeste innovatie-steun 
nodig is alsook hoe deze steun er kan uitzien. 

Deze nota geeft verdere duiding bij alle vragen rond het begrip innovatie en wat dit begrip kan 
betekenen voor de Culturele en Creatieve Sector in Vlaanderen. Er wordt eerst dieper ingegaan op 
de verschillende aspecten van innovatie en waarom innovatie relevant kan zijn voor alle soorten en 
maten van organisaties & individuen. Er zal een introductie gegeven worden over de Europese situ-
atie rond innovatie in de sector. Daarna wordt de Vlaamse situatie bekeken en wordt er dieper in-
gegaan op de rol en mogelijkheden van innovatie in de Culturele en Creatieve Sector in Vlaanderen, 
opgesplitst in drie subsectoren: Kunsten, Sociaal-Cultureel Werk en Cultureel Erfgoed. Voor het docu-
ment afsluit met een conclusie worden de Vlaamse en Europese situatie kort met elkaar vergeleken. 

De inhoud van deze nota komt voort uit tientallen gesprekken alsook enkele workshops met be-
langrijke spelers uit de verschillende subsectoren en experts rond bepaalde aspecten van innovatie. 
De inzichten uit deze gesprekken en workshops werden gecombineerd met specifieke informatie uit 
toonaangevende documenten en samengevoegd in dit document. 
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Deze nota kan gezien worden als een catalogus waar duiding wordt gegeven bij de verschillende 
aspecten rond dit onderwerp die apart gelezen kunnen worden en waarbij extra informatie door 
middel van links gevonden kan worden. Om naar een bepaald deel in deze startnota te gaan kan u 
volgende inhoudstafel gebruiken: 

Introductie 2

Innovatie 5
	 Definitie	 6
 Uiteenzetting 7
 Relevantie 9

Innovatie in de culturele en creatieve sector in europa 10
 Overzicht 11
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Definitie
Innovatie is een breed begrip dat van toepassing kan zijn op vele aspecten. Innovatie kan 
bijvoorbeeld zowel betrekking hebben op een organisatiecultuur of persoonlijkheid, maar ook 
gerelateerd zijn aan de processen die organisaties of individuen hanteren in het vormgeven van hun 
activiteiten. Om eenduidigheid te garanderen rond het begrip innovatie in deze startnota, wordt in 
deze sectie een uitvoerige uiteenzetting van dit begrip gegeven. Na het lezen van dit hoofdstuk zou 
u een beter idee moeten hebben van de verschillende vormen die innovatie kan aannemen. 

Voor een beknopte definitie van innovatie hanteren we de volgende: 

“Creatie of overname, assimilatie en exploitatie van een nieuwigheid met 
toegevoegde waarde op economisch en/of sociaal gebied; vernieuwing  
en uitbreiding van producten, diensten, markten en verdienmodellen;  
ontwikkeling van nieuwe methoden voor de creatie van waarde en de  
valorisatie daarvan. Innovatie is zowel een proces als een resultaat.”

Bij een nieuwigheid spreken we dus niet per se van innovatie, maar enkel bij het geval er een toe-
gevoegde waarde gecreëerd wordt. Deze waarde hoeft niet per se economisch te zijn, maar kan ook 
draaien rond maatschappelijke of sociale impact. De manier waarop deze waarde gecreëerd wordt, 
kan op vele manieren en zoals de definitie zegt, gelinkt zijn aan producten, diensten, marketen, 
verdienmodellen enz. 

Aangezien deze kortere definitie nog veel open ruimte laat, zetten we innovatie nog verder uit in 
categorieën. Om te innoveren is er eerst en vooral nood aan strategie en ambitie om een bepaalde 
visie na te streven. Innovatie kan dan gehanteerd worden om te werken richting deze ambitie of 
strategie. Het aanleren en volgen van innovatieprocessen is nodig om innovatie op een structurele 
manier te kunnen gebruiken. Deze processen bepalen ook hoeveel middelen er worden toegewezen 
aan het innoveren zelf. Een bepaalde houding ten opzichte van vernieuwing, op individueel als op 
team-niveau, is hier ook veel van belang. Tenslotte is een open houding en omgevingsanalyse om te 
kijken naar samenwerken ook onderdeel van innovatie. 

We structureren innovatie dus volgens:
• Strategisch leiderschap & ambitie
• Processen
• Team cultuur & persoonlijkheid
• Open innovatie 

In parallel draait innovatie ook rond thema’s of megatrends die bovenstaande horizontale  
begrippen meer verticaal doorsnijden en dus vaak een link hebben met meerdere van onze  
categorieën. Voorbeelden van zo’n thema’s zijn digitalisering, globalisatie, duurzaamheid,  
inclusiviteit …
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Strategisch leiderschap & Ambitie

Innoveren doe je om dingen te bereiken of te kunnen die zonder innovatie niet mogelijk zijn, of 
moeilijker te bereiken zijn. Het is in dat verband essentieel om een beeld te hebben van wát je dan 
wilt bereiken, en welke route(s) naar dat doel het meest aantrekkelijk lijken. Hiervoor is er nood 
aan een visie die op termijn een richting geeft aan jouw ambitie. Hierop kan dan een strategie 
gebaseerd worden die vaak in combinatie met innovatie, ervoor zorgt dat er gewerkt wordt naar 
de juiste richting. Belangrijke aspecten in deze categorie zijn de drive en ambitie in het definiëren 
van een visie en strategie wat zich op het niveau van een organisatie vertaald in het vastleggen van 
doelstellingen. Belangrijk is om bewust de vooruitgang te meten om te kunnen reflecteren en  
bijstellen waar nodig. De manier waarop innovatie beloond of gestimuleerd wordt is een belang-
rijk deel van een innovatiestrategie. 
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Processen 

Net als vrijwel alle andere aspecten van professioneel actief zijn, vergt innoveren een helder proces 
met stappen, met momenten om in actie te komen, moment om na te denken en heldere structuren 
om keuzes te maken. In grotere organisaties moeten deze processen helder gedefinieerd en  
geïmplementeerd worden om gestructureerd te kunnen innoveren, maar ook kleine organisaties of 
zelfs individuen kunnen zeker vele voordelen halen uit het volgen van processen. Het juiste proces 
implementeren en kunnen volgen is van belang, maar ook het toewijzen van de juiste middelen 
in dit proces. Dit houdt bijvoorbeeld in om een klein budget te voorzien bij het uitproberen van 
nieuwe activiteiten of het duidelijk investeren van tijd aan een bepaalde innovatie. Een laatste 
belangrijk aspect is het gestructureerd maken van beslissingen in dit hele proces. Tijdens innoveren 
is het van cruciaal belang om op de juiste momenten verder te gaan met een nieuw idee, maar dit 
ook even goed stop te zetten indien dit toch niet het juiste idee blijkt te zijn. Een duidelijk en  
transparante methodologie is hierdoor cruciaal bij het maken van beslissingen.  

Team cultuur en persoonlijkheid 

Innoveren betekent risico’s nemen, vallen en opstaan, leren van je fouten en van die van anderen. 
Op individueel niveau kunnen bepaalde kenmerken van een persoonlijkheid dat makkelijker of  
moeilijker maken om te doen. Op het niveau van een organisatie speelt behalve de persoonlijkheden 
ook de algemene cultuur binnen de organisatie een rol. Aspecten zoals openheid, pro-activiteit en 
geen aversie ten opzichte van risico binnen de organisatiecultuur spelen een belangrijke rol in  
innovatie. Zij bepalen sterk de openheid van organisaties en individuen om innovatie en nieuwig-
heden te omarmen en om te kunnen antwoorden op tegenslagen of om te gaan met onzekere  
tijden. Ook het netwerk en interactie en communicatie met mensen buiten uw organisatie  
speelt een belangrijke rol in innoveren. Luisteren naar je publiek en afstemmen met spelers in uw 
waardeketen kunnen essentieel zijn om succesvol te innoveren. Als laatste speelt ook de intrinsieke 
creativiteit van de individuen binnen de sector een belangrijke rol. Iemand die voortdurend creatief 
bezig is en het heel normaal vindt om zaken in vraag te stellen, heeft natuurlijk een streepje voor in 
het hele innovatieproces. 

Open innovatie

Geen enkele professional kan alles alleen. En vooral innoveren gaat veel beter in samenwerking  
met anderen. Samenwerken wordt vandaag de dag al vaak gedaan binnen de sector, maar  
samenwerken kan natuurlijk ook gebeuren met andere sectoren. Het is belangrijk om open te  
staan om samen te werken en actief op zoek te gaan naar opportuniteiten binnen en buiten de 
sector. Een stimulans om samen te werken kan hierbij van belang zijn. Op organisatieniveau kan  
dit binnen de organisatie gestimuleerd worden terwijl dit op individueel niveau meer vanuit het 
beleid kan komen door bijvoorbeeld samenwerkingsfondsen.  

Thema’s 

Veranderende megatrends die te maken kunnen hebben met alle bovenstaande vormen van  
innovatie houden onze wereld in beweging en zorgen soms zelfs voor sterke disrupties.  
Digitalisering, duurzaamheid en gendergelijkheid zijn enkel voorbeelden van zo’n thema’s. 
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Relevantie 
Na het definiëren en uiteenzetten van het begrip innovatie is het begrip innovatie al duidelijker, 
maar waarom is innovatie dan zo nodig en vooral waarom specifiek voor de Culturele en Creatieve 
Sector? 

In de meer traditionele sectoren is het al langer duidelijk dat innovatie essentieel is als organisatie 
om te overleven in deze continu veranderende wereld. Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven 
die van een succesvolle en dominerende positie in de markt, sterk onder druk werden gezet door 
meer agile kleinere bedrijfjes die gedreven werden door trends zoals internet 2.0, e-commerce of 
bijvoorbeeld artificiële intelligentie. En het bleef niet bij één sector. De transportsector, reissector, 
vastgoed, horeca, productie en anderen zijn de laatste decennia sterk veranderd en vereisen 
dus innovatie van de spelers in deze sector om simpelweg te overleven. Typische voorbeelden 
van grotere en bekende bedrijven die dit niet gehaald hebben zijn bijvoorbeeld Nokia en Kodak. 
Bedrijven zoals deze voelden zich op een bepaald moment iets te comfortabel en voelden amper 
de noodzaak om te innoveren, met bekende gevolgen. Innovatie is dus cruciaal om te overleven 
op middellange en lange termijn in een wereld die constant in verandering is. De talloze 
voorbeelden die dit staven zijn vaak gericht op de meer traditionele sectoren. Is innovatie dan ook 
zo noodzakelijk voor de Culturele en Creatieve Sector? 

De Culturele en Creatieve Sector verschilt natuurlijk in enkele aspecten van de meer traditionele 
sectoren. Eerst en vooral spelen verschillende subsectoren van de Culturele en Creatieve Sector een 
andere rol dan de meer traditionele sectoren. Waar bij deze laatste sectoren een groot deel van de 
spelers focussen op economische groei door hun activiteiten wordt bij veel spelers in de Culturele 
en Creatieve Sector de financiële kant eerder gezien als noodzakelijk kwaad om hun activiteiten 
te kunnen uitvoeren. De impact die organisaties binnen deze sector hopen te bereiken met hun 
activiteiten draait vaker om niet-monetaire zaken zoals bijvoorbeeld sociale en maatschappelijke 
impact, mensen samenbrengen, debatten op gang brengen enzovoort. Het doel en de impact van 
organisaties en individuen in deze sector is dus vaak anders dan in de meer traditionele sectoren. 
Andere grote verschillen zijn bijvoorbeeld het grote aantal freelancers binnen de sector en hieraan 
gelinkt de gemiddelde grootte van organisatie die kleiner is dan in andere sectoren. 

Langs de andere kant heeft de Culturele en Creatieve Sector binnen Europa en Vlaanderen zoals 
andere traditionele sectoren een grote economische waarde. Om beiden die economische waarde te 
behouden en de impact te maximaliseren van de sector, is het van belang dat organisaties binnen 
deze sector zich volledig kunnen focussen op de activiteiten die ze willen doen. 
Spijtig genoeg is de Culturele en Creatieve Sector net zoals andere sectoren ook onderhevig aan een 
veranderende wereld die het hen niet altijd gemakkelijk maakt om zich volledige te kunnen focussen 
op hun activiteiten of zelfs simpelweg te overleven. De nieuwe platformeconomie die bijvoorbeeld 
geleid heeft tot het uitschakelen van de middle-man distibutie of het rechtstreeks financieren  van 
artiesten faciliteert heeft een enorme impact op een groot deel van deze sector. Een ander actueel 
voorbeeld is de opkomst van streamingplatformen die gezorgd hebben voor een verandering 
van eigenaarschap van bepaalde content, richting toegang tot deze content. Om veerkracht en 
flexibiliteit te kunnen tonen binnen deze uitdagende en veranderende omstandigheden is het dus 
ook voor de Culturele en Creatieve Sector noodzakelijk om te innoveren.  
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Innovatie in de  
culturele en  
creatieve sector  
in Europa
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Overzicht
De CCS in Europa vormen een grote groep van subsectoren die allemaal een link hebben met  
creativiteit en/of cultuur, maar niet per se onderling verband houden met elkaar. Het is niet  
eenduidig welke subsectoren de officieel gedefinieerde sectoren allemaal omvatten, maar de  
meeste bronnen spreken op Europees niveau over de volgende subsectoren: 

• Architectuur 
• Audiovisuele kunsten 
• Beeldende kunsten 
• Design
• Games
• Letteren
• Muziek
• Podiumkunsten
• Reclame 
• …

Jaarlijks genereren deze sectoren inkomsten van meer dan 500 miljard euro verspreid over heel  
Europa, wat goed is voor een kleine 5% van het Europees bbp. Meer dan 7 miljoen Europeanen  
zijn direct of indirect werkzaam in de CCS, wat overeenkomt met 3,6% van de actieve Europese 
bevolking.1 Wanneer we dit vergelijken met andere sectoren zijn de CCS de op twee na grootste 
werkgeversgroep in Europa, na de bouwsector en de horeca. Dit is respectievelijk 5 en 2,5 keer  
meer dan de tewerkstelling in de chemiesector en in de auto-industrie. 

De CCS onder druk
Ondanks de groei van de sectoren de afgelopen jaren staan de CCS ook op Europees vlak sterk onder 
druk. COVID-19 had een zeer negatieve impact op een groot deel van de CCS door het bijna volledig 
wegvallen van de meeste activiteiten binnen de subsectoren. Maar zoals in het vorige hoofdstuk al 
vermeld zetten daarnaast ook andere veranderingen de sectoren continu onder druk. Thema’s zoals 
globalisering, klimaatverandering en digitalisering dagen de CCS constant uit om een positieve rol 
op te nemen binnen onze samenleving.
Naast deze algemene thema’s zijn er ook specifiekere uitdagingen op Europees niveau die de sectoren 
sterk onder druk zetten. Hier volgt een selectie van enkele voorbeelden van actuele hindernissen op 
Europees niveau gestructureerd volgens onze uiteenzetting van innovatie (Figuur 1).

Om de CCS doorheen deze en andere complexe uitdagingen te gidsen is er nood een pallet van 
structurele oplossingen. Het gestructureerd toepassen van innovatie in al zijn aspecten kan ervoor 
zorgen dat de weerbaarheid en veerkracht van de sectoren versterkt wordt in dit veranderende 
landschap.  

1 https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture
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• Samenwerking stimuleren  
door specifieke samenwerkings- 
programma’s 

HINDERNISSEN KANSEN

Figuur 1: Overzicht van hindernissen en kansen op Europees niveau. 
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Kansen rond innovatie in de CCS
Gestructureerde innovatie methodologieën zijn dus het antwoord om de CCS meer weerbaar te  
maken en te laten bloeien in deze veranderende wereld. Innovatie kan dus in dit geval fungeren 
als een multifunctionele gereedschapskoffer met structurele en methodologische toepassingen die 
helpen om opportuniteiten in de complexe uitdagingen te vinden en deze ten volle te benutten.  
Op pagina 12 (Figuur 1) volgt een selectie van huidige innovatiekansen in de Europese CCS.

Behalve bovenstaande meer verticale kansen zijn er ook veel horizontale kansen die zich meer rond 
de innovatiethema’s bevinden. Deze:  

• Digitaliseren en introduceren van nieuwe technologieën
• Opstellen van nieuwe disruptieve verdienmodellen
• Waarderen en beschermen van auteursrechten op nieuwe manieren 
• Werken rond duurzaamheid, gelijkheid en inclusie 

Op Europees niveau lopen al verscheidene initiatieven die innovatiesteun aanbieden rond  
bovenstaande kansen. Meer recent zijn er ook nog grotere initiatieven aan het opstarten die  
innovatiesteun willen aanbieden op niveau van het hele ecosysteem. Dit toont nogmaals aan dat 
Europa gelooft in het enorm weidse potentieel van deze sectoren. Hier volgen enkele voorbeelden 
van recente initiatieven op Europees niveau waarvan sommige nog in een beginfase verkeren: 

• Creative Europe
• Cultural & Creative Knowledge and Innovation Community (KIC)
• Eurimages 
• Entrepreneurship 2020 Action Plan: “Enhancing creativity and innovation, including  

entrepreneurship, at all levels of education and training” 
• European Bauhaus
• …

Op Europees niveau is er duidelijk een momentum rond innovatie in de CCS, maar hoe zit het op 
Vlaams niveau? Is de situatie van de CCS in Vlaanderen anders? Zijn er verschillen op vlak van  
uitdagingen en hindernissen? Of zijn er vooral gelijkenissen? De rest van dit document gaat dieper 
in op innovatie in de Vlaamse CCS en geeft een antwoord op bovengenoemde vragen. 
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Innovatie in de  
Culturele en  
Creatieve sector  
in Vlaanderen
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De Culturele en Creative Sector (CCS) in Vlaanderen is een grote verzameling van organisaties,  
individuen, producten, services en activiteiten. In totaal werken ongeveer 190.000 VTE’s in de CCS. 
Dit is 6,62% van het totaal aantal werkzame VTE’s in Vlaanderen. De grootste subsectoren van de 
CCS zijn architectuur, mode en design. Uit een recente impactmeting is gebleken dat de CCS  
verantwoordelijk zijn voor 5,89% van de totale bruto toegevoegde waarde van Vlaanderen. Naast 
de economische impact van de CCS hebben de sectoren natuurlijk ook grote andere belangen zoals 
bijvoorbeeld een zeer sterk maatschappelijk belang.2 

De Culturele en Creatieve sector van Vlaanderen is gekenmerkt als zeer rijk, divers en van inter-
nationaal aanzien3. De sector heeft een grote maatschappelijke impact en onderscheidt zich van 
andere sectoren met maatschappelijke en kwalitatieve doelstellingen. De sector is in afbakening 
een uitdaging vanwege de grote diversiteit aan activiteiten en stakeholders betrokken bij de sector. 
Daarnaast is de sector gekenmerkt door vele zelfstandigen en flexwerkers (1-3 werknemers).  
Een aantal grote bedrijven (>50 werknemers) zijn actief in de sector. Opvallend is de afwezigheid 
van middelgrote bedrijven in de Culturele en Creatieve sector. De diversiteit en kleine organisaties 
zorgen voor een gefragmenteerde sector4.

In deze nota focussen we op drie sectoren uit de CCS in Vlaanderen, namelijk: (1) Kunsten, (2) Cultureel 
Erfgoed en (3) Sociaal-cultureel Volwassenenorganisaties. Kunsten bevat een grote verscheidenheid  
aan profit en not-for-profit organisaties en deze zijn actief in de volgende disciplines: muziek, podium- 
kunsten, beeldende kunst, vormgeving, architectuur, audiovisuele kunst, letteren en film5. Cultureel 
Erfgoed is de verzamelnaam voor al het werk wat voorgaande generaties hebben geproduceerd en  
wat momenteel een waarde heeft voor de maatschappij6. Tenslotte opereren  Sociaal-cultureel  
Volwassenenorganisaties in het veld tussen burgers, private partijen en publieke partijen. Deze organi-
saties richten zich op maatschappelijke veranderingen op zowel individuen als op macroniveau7.  
 
Individuen en organisaties in de Creatieve en Culturele sector kunnen in meerdere van deze deel-
gebieden werkzaam zijn of tot geen van deze deelgebieden behoren. Dit is het gelimiteerde van het 
hanteren van een categorisering. Toch is ervoor gekozen om in deze nota een onderscheid te maken, 
om specifiekere kansen voor innovatie per deelgebied te identificeren.

2 Cijfers van de Creatieve Sector, verkregen van: https://creatievesector.be/ 
3 Ondernemen in cultuur, een beschrijvend praktijkgericht onderzoek naar werken en ondernemen in en financieren van de  

 Vlaamse cultuursector, Universiteit Antwerpen en Idea Consult, 2019, in opdracht van Cultuurloket,   

 https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/rapport_ondernemenincultuur.pdf 
4 Visienota creatieve industrieën in Vlaanderen, overleg creatieve industrieën, 2011, https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/ 

 files/visienota+creatieve+industrieën.pdf
5 Landschapstekeningen Kunsten, Ontwikkelingsperspectieven voor de kunsten anno 2019, Kunstenpunt, met input van  

 Vlaams Architectuurinstituut (vai), Vlaams Audiovisueel Fonds (vaF), Vlaams Fonds voor de Letteren (vFL),  

 https://www.kunsten.be/dossiers/de-kunsten-in-vlaanderen-en-brussel/landschapstekening-kunsten-2019/
6 Cultureel erfgoed, regering van Vlaanderen, verkregen van: https://www.vlaanderen.be/cultureel-erfgoed
7 Over de sector, Socius, verkregen van: https://socius.be/over-de-sector/
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Strategie
Innoveren begint bij een strategie voor de organisatie of individu. Hierbij stelt men een visie op 
voor de lange termijn. De visie op de lange termijn kan bijvoorbeeld gericht zijn op een bepaalde 
impact die men wil bereiken of het verkennen van opties voor het aanspreken van bijvoorbeeld 
nieuwe markten en nieuwe doelgroepen. Ook kan de visie kan gericht zijn op het vernieuwen van 
processen alsook het verdienmodel of organisatievorm. Een andere optie is het vernieuwen van 
bijvoorbeeld culturele of creatieve producten. Men maakt bij het opstellen van een strategie een 
duidelijke keuze en prioriteit voor het vernieuwen van een bepaald onderwerp. 
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Ambitie en drive 
Innovatie start dus met een duidelijk innovatiestrategie. Deze strategie geeft dan een richting  
aan al de activiteiten en de inspanningen rond innovatie. De mate waarin er geïnnoveerd wordt in 
deze strategie hangt enorm af van de ambitie en drive die in deze strategie vervat zit. Is de ambitie 
gewoon verder blijven doen, wat je al aan het doen bent en simpelweg overleven? Dan zal er  
waarschijnlijk minder innovatie nodig zijn om deze ambitie te bereiken de komende jaren. Is er 
langs de andere kant de ambitie om met jouw organisatie enorm te groeien of bijvoorbeeld  
duizenden nieuwe mensen te bereiken met jullie activiteiten? Dan zal het waarschijnlijk nodig  
zijn om bijvoorbeeld de werkwijze te vernieuwen of nieuwe technologieën te adopteren en in  
het algemeen meer te innoveren. 

Zoals je kan zien hangt dus de mate van innovatie sterk af van de ambitie en dit beiden in het geval 
van organisaties en individuen. Deze ambitie heeft zeker op individueel niveau en op niveau van 
kleinere organisaties veel te maken met persoonlijkheid, maar ook zelfvertrouwen en inspiratie die 
voor een duidelijke drive kunnen zorgen. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers met initieel gelijk-
aardige activiteiten waarbij één van de twee door een duidelijke ambitie waarvoor innovatie nodig 
is, sterk groeit terwijl de andere in moeilijkheden beland, door het missen van een innovatiedrive en 
misschien iets te comfortabel te zijn in de status quo. 

Aangezien dit aspect meer met persoonlijkheid heeft te maken verschilt het amper over de  
verschillende subsectoren, behalve het feit dan dat inspirerende voorbeelden kunnen helpen  
om meer ambitieus te durven zijn en een positief en inspirerende drive kunnen geven richting  
innovatie. Hieronder geven we een handelingsperspectief als stimulans om innovatie te verkennen 
voor de sector.

Figuur 2: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Ambitie & Drive.

HANDELINGSPERSPECTIEF

Kunsten Arteconomy is een matchmaker tussen kunstenaars en andere 
sectoren. Dit platform verbindt ambitieuze kunstenaars met 
innovatieve bedrijven. Door samen aan de slag te gaan met 
een project, kunnen kruisbestuivingen ontstaan. Benieuwd naar 
voorbeeldprojecten? Deze vind je hier. 

De Vlaamse Bouwmeester heeft als ambitie de architectonische 
kwaliteit van de gebouwde omgeving te bevorderen. Dit doet 
de Bouwmeester door (1) publieke opdrachtgevers te begeleiden 
bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen en (2) reflectie 
en visievorming rondom architectonische kwaliteit. De Vlaamse 
Bouwmeester heeft verschillende tools ter beschikking om  
kwaliteit te bevorderen. 
Meer informatie over Vlaamse Bouwmeester en de verschillende 
tools kan je hier vinden.
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HANDELINGSPERSPECTIEF

Cultureel erfgoed 

Sociaal-cultureel  
Volwassenenorganisaties

Algemene tips

Herita is een organisatie die onroerend erfgoed vergroot, de 
erfgoedsector versterkt en onroerend erfgoed ontwikkeld, 
beheert en ontsluit. Op hun website is een kenniscentrum 
gepubliceerd, waar inspiratie te vinden is over verschillende 
vernieuwende onderwerpen bij erfgoedactiviteiten. Denk 
aan out-of-the-box samenwerkingen of hoe erfgoed bele-
vingsactiviteiten organiseert. De kennisbank en inspiratie is 
hier te vinden.  

Bea Elskens zette zich al 30 jaar in voor Sociaal Cultureel 
Werk en de laatste jaren van haar werkende leven bege-
leidde ze organisaties rond diversiteit bij steunpunt Socius. 
In een laatste interview doet zij een pleidooi voor ambitie 
en nuance bij  Sociaal-cultureel Volwassenenorganisaties 
en sluit ze af met tien tips. Het pleidooi kan je hier vinden. 
De publicatie sluit af met een aantal tips van websites en 
opiniemakers over dit onderwerp. 

Het transitienetwerk Pulse is bottom-up ontstaan door ver-
schillende spelers van de Vlaamse cultuursector. Het netwerk 
verbindt meer dan duizend organisaties en individuen uit 
de sector, die experimenteren met duurzame alternatieve 
voor het huidige samenlevingsmodel. Pulse organiseert elk 
jaar een trefdag rond een specifiek thema dat gelinkt is aan 
een duurzame toekomst. Een dag waar het uitwisselen van 
inspirerende praktijken en expertise centraal staat en voer 
vormt voor discussie en experiment in de culturele sector. 
Daarnaast organiseert Pulse praktijkdagen. Tijdens zo’n  
praktijkdag gaat een kleine groep mensen op bezoek bij 
initiatieven en organisaties binnen het netwerk waar de 
deelnemers in gesprek gaan met de mensen achter deze 
projecten om zo een verdiepende uitwisseling mogelijk te 
maken. Meer weten over dit netwerk? Dit is hier te vinden. 

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) is  
opgericht als verbinder tussen Europa en lokale Vlaamse 
overheden. VLEVA biedt een informatieplatform en een  
netwerk. Op de website worden calls gepubliceerd.  
Houdt deze pagina in de gaten voor updates. 

18

< INHOUD

https://www.herita.be/welke-informatie-zoek-je
https://socius.be/diversiteit-en-sociaal-cultureel-werk-een-vurig-pleidooi-voor-ambitie-en-nuance/
https://www.pulsenetwerk.be
https://www.vleva.eu/nl/onderwijs-jeugd-cultuur-en-sport/cultuur


Doelstellingen
Om een strategie haalbaar te maken, zijn doelstellingen stellen essentieel. Met het formuleren van 
doelstellingen, deel je de strategie op in onderdelen. Voor elk onderdeel van de strategie zet je een 
doel met een tijdstermijn. De strategie en doelstellingen bepalen je beleid voor de komende periode 
(dit kan zowel in maanden als jaren zijn). Voor de startnota gaan we specifiek in op het formuleren 
van een strategie en doelstellingen. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van opgestelde doel- 
stellingen voor creatieve industrieën. Daarnaast geeft het rapport het proces weer om tot deze  
doelstellingen te komen. Dit kan als inspiratie dienen voor het opstellen van eigen doelstellingen en 
het opdelen van deze in thema’s.  

DOELSTELLINGEN 
De visienota Creatieve Industrieën in Vlaanderen is een voorbeeld van een strategisch stuk 
om te werken aan de noden en belangen van de Creatieve Industrieën, die groter zijn dan  
de individuele organisaties die werkzaam zijn in deze sector. De Creatieve Industrieën zijn 
daarnaast een katalysator voor innovatie en leveren een direct en indirect concurrentie- 
voordeel op. Als incubator van creativiteit kunnen zij immers inspelen op enkele belangrijke 
tendensen in de Vlaamse economie en samenleving. De Creatieve Industrie levert een  
onmisbare en publiek gewaardeerde bijdrage aan de ontwikkeling van een ruimdenkende, 
empathische en diverse samenleving.

Een bloeiend creatief en cultureel klimaat draagt bij tot het beschermen en uitdragen van 
culturele diversiteit in Europa en geeft de Vlaamse regio een kenmerkend imago, dat weer 
bepaalde talenten aantrekt. 

De strategische nota richt zich op zes thema’s die actie vragen in interdisciplinaire samen-
werking van de Vlaamse overheid en de organisaties uit de sector. De structuur van de nota 
en de geformuleerde acties in samenwerking met andere stakeholders kunnen als inspiratie 
dienen. De strategische nota is hier te vinden. 

Strategie en doelstellingen in Vlaanderen 

Voor de Culturele en Creatieve Sector van Vlaanderen zijn strategische visienota’s opgesteld.  
Deze hebben een grote verscheidenheid aan doelstellingen voor de sector. Relevant voor de  
startnota zijn de doelstellingen die betrekking hebben tot vernieuwing in de sector. Dit geeft een 
beeld welke onderwerpen aan bod zullen komen voor de aankomende jaren. Hieronder staan de 
strategische doelstellingen met betrekking tot innovatie in de Culturele en Creatieve sector. 
 
De strategische visienota Kunsten is een kader en geeft uitgangspunten voor het beleid voor  
de deelsector kunsten voor de komende twintig jaar. De ambitie van de regering is om zoveel 
mogelijk verschillende stemmen te laten horen in het kunstenveld. Dit geldt voor zowel het aanbod 
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8 Strategische Visienota Kunsten, Jan Jambon, Vlaamse regering, maart 2020,  

 https://www.vlaanderen.be/publicaties/strategische-visienota-kunsten 
9 Strategische Visienota Cultureel Erfgoed, Jan Jambon, Vlaamse regering, maart 2021, verkregen van  

 https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/beleidskader/strategische-visienota 
10 Beleidsplan Socius 2021-2025, Socius, mei 2020, verkregen van:  

 https://socius.be/wp-content/uploads/2021/01/beleidsPlan20212025_beleidsplan.pdf

(kunstenaars en kunstorganisaties) alsook de vraag (publiek) een zo groot mogelijke diversiteit en 
inclusiviteit. De doelstelling voor innovatie voor Kunsten is:
• Voldoende ruimte bieden voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Hierbij wordt ingezet in 

excelleren in innovatie en meesterschap8. 

De strategische visienota is ook voor Cultureel Erfgoed opgesteld. Voor Cultureel Erfgoed richt 
beleid zich op de volgende doelstelling voor innovatie: 
• De digitale transformatie aanmoedigen en versterken. 
Hierbij zet de strategie zich in voor (1) digitale infrastructuur, (2) digitale content, (3) digitale  
innovatie en (4) digitale competenties. Hierbij zal continu worden afgestemd met de kernspelers om 
deze doelstellingen vorm te geven9. 

Het steunpunt Socius voor Sociaal-cultureel Volwassenenorganisaties heeft een uitgebreid  
beleidsplan opgesteld voor het steunpunt zelf. Hierbij worden vier strategische doelstellingen  
uiteengezet. Het eerste strategische doel duidt op aansluiting op innovatie in de  Sociaal-cultureel 
Volwassenenorganisaties:
• Civiel sociaal-culturele actoren in een veranderende samenleving worden ondersteund.  

De volgende operationele doelstellingen richten zich op mogelijke vernieuwing:
 - Medewerkers en organisaties zijn ondersteund in het hanteren van digitale mogelijkheden in  

 hun werking en sociaal-culturele praktijken. 
 - Ondersteuners van burgerinitiatieven wisselen kennis en expertise uit. 
 - Civiele sociaal-culturele actoren zijn ondersteund in het vormgeven en ontwikkelen van hun  

 organisatie10. 

Hierboven is een uiteenzetting gegeven voor beleidsdomeinen voor vernieuwing in de Culturele 
en Creatieve Sector. Elke organisatie en individu die opereert in de CCS kan hierbinnen zijn eigen 
strategie en doelstellingen opstellen. Strategie en doelstellingen voor individuen en organisaties 
kunnen bijvoorbeeld telkens opgehangen worden aan de strategische beleidsdoelstellingen zoals in 
strategische visienota’s zijn opgenomen. Daarnaast geven de bovengenoemde doelstellingen inzicht 
op welke thema’s voor vernieuwing wordt ingezet. Hierop kunnen individuele en organisaties hun 
doelstellingen op afstemmen en geeft het inzicht welke ondersteuning en middelen op deze doel-
stellingen worden gezet om deze te behalen. 

Ook voor je eigen organisatie kunnen innovatieve doelstellingen worden gesteld. Dit geeft je  
organisatie een stip op de horizon. Op de volgende pagina is een handelingsperspectief gegeven om 
hiermee aan de slag te gaan (Figuur 3). 
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HANDELINGSPERSPECTIEF

Cultureel erfgoed 

Sociaal-cultureel  
Volwassenenorganisaties
 

Op de website van Faro staat een publicatie om een beleids-
plan op te stellen. Hierbij is het stellen van een visie en  
doelstellingen van belang. De publicatie kan je hier vinden. 

Het steunpunt Faro heeft een groep ‘digitale participatie 
voor musea’ opgesteld voor museumwerkers die aan de  
slag gaan met digitalisering. Hier wordt het belang van  
strategie voor digitalisering benadrukt. Als voorbeeld is de  
digitale strategie van het Rijksmuseum gegeven. Deze kan je 
hier vinden. 

Voor digitale strategieën voor archieven, kan je meer  
informatie hier vinden bij Meemoo en het Vlaamse Instituut 
voor het Archief. 

Voor het bepalen van je strategie en doelstellingen en  
beleid, heeft Socius een toolbox beleidsplanning opgesteld.  
Dit beleidsplan kent een inhoudelijk gedeelte en een werkwijze.  
Het maken van een beleidsplan is verplicht bij Sociaal-cultureel 
Volwassenenorganisaties. Bij fase 2 komt een formulering van 
de missie en visie aan bod. Hier kunnen doelstellingen gericht 
op innovatie worden opgenomen. De toolbox beleidsplanning  
is hier te vinden. 

Kunsten ST’ART en het Brusselse Gewest hebben call gepubliceerd voor 
creatieondersteuning voor bedrijven en ondernemers die  
actief zijn in de Culturele en Creatieve Sector. Hierbij worden 
organisaties en ondernemers nog meer te ondersteunen en  
de komende maanden speciaal voor hen een strategie te  
ontwikkelen. De call is hier te vinden. 

Figuur 3: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Doelstellingen
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Bewust meten 
Meten is weten. Om inzicht te krijgen of innovatie helpt om je strategie te bereiken, kan het handig 
zijn om gezette doelstellingen te meten. Een belangrijk aspect om deze te meten is het definiëren 
van key performance indicators (KPIs). Een KPI kan een kwalitatieve of kwantitatieve waarde  
hebben die je kan meten over tijd. Dit geeft inzicht of bijvoorbeeld bepaalde doelstellingen werden 
behaald en of een innovatie voldoende impact heeft. 

Er zijn een aantal handige tools beschikbaar om meetbare doelstellingen op te stellen.

Figuur 4: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Meten

HANDELINGSPERSPECTIEF

Kunsten De activiteiten binnen Kunsten in Vlaanderen zijn zeer divers. 
Voor het meetbaar maken van doelstellingen voor kunstenaars, 
is het aan te raden om eigen indicatoren te ontwikkelen,  
die passen bij de (toekomstige) activiteiten. Deze kunnen  
geïnspireerd zijn door materiaal hieronder in de algemene tips. 

HANDELINGSPERSPECTIEF

Algemene tips Op de website van Cultuurloket staat in de kennisbank een 
leidraad ‘goed bestuur van je organisatie’. De volgende definitie 
van goed bestuur wordt gehanteerd: ‘Het bestuur van culturele 
organisaties stelt de uitvoering van de missie op lange termijn 
voorop door het bepalen van de strategie. Het bestuur vrijwaart 
hierbij de (artistieke) missie, de ethiek en de financiële gezond-
heid van de organisatie. In dit proces van cultural governance 
houdt het bestuur rekening met alle stakeholders (intern en 
extern) van de organisatie’. De leidraad bestaat uit vijf basis-
principes met 25 aanbevelingen. Zo kunt u nagaan wat er goed 
gaat en waar verbetermogelijkheden zijn. Deze leidraad kan je 
hier vinden.
  
Een relevant voorbeeld van het Nederlandse Cultuur Onderne-
men is volgende publicatie over strategie in beeld. Zij zijn samen 
met directeuren en zakelijk leiders in de cultuursector in gesprek 
gegaan over het ontwikkelen van strategie en missie. De verza-
meling kan je hier vinden. 
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Algemene tips

Het Impact Centre Erasmus heeft ervaring met impact meten en 
impact onderzoek in de Culturele sector. In deze publicatie worden 
ervaringen gedeeld met het meten van impact en inspiratie. 

Het meten van impact bij je doelstellingen is een onderdeel van 
de toolbox beleidsplanning van het steunpunt Socius. Bij fase 
2 en 3 zijn de gewenste impact en zelfevaluatie een onderdeel. 
Hierbij is het meetbaar opstellen van de doelstellingen een be-
langrijk onderdeel. De toolbox beleidsplanning is hier te vinden.

Daarnaast heeft DieGem een toolbox voor impactbepaling 
opgesteld. Bij het evalueren van de impact van professionele 
interventies op concrete plaatsen waar mensen van diverse 
afkomst nabij zijn kom je ongetwijfeld tal van uitdagingen tegen. 
De toolbox impactbepaling van het onderzoeksplatform DieGem 
speelt in op zeven specifieke uitdagingen en bied je inspiratie om 
mee aan de slag te gaan. Deze is hier te vinden. 

De handleiding ‘Groeien naar meer inclusie in de culturele sector: 
Van Theory of Change naar meetplan’ is opgesteld door Impact 
Centre Erasmus (in opdracht van Studio i) en biedt handvatten 
voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren 
en monitoren van inclusie. Het rapport is hier te vinden.

Een boekje is geschreven over de algemene waarde van cultuur 
(2014). Hierin wordt ook de verschillende maatschappelijke en 
kwalitatieve waarden uitgedrukt. Het boekje is hier te vinden. 

23

< INHOUD

https://www.p-plus.nl/resources/articlefiles/Impactmetenculturelesector.pdf
https://beleidsplanning.socius.be
http://www.solidariteitdiversiteit.be/toolbox.php?cat=3#content
https://www.eur.nl/en/ice/media/2020-12-studioi-groeien-naar-meer-inclusie-de-culturele-sector
https://issuu.com/vlaanderen-be/docs/ee5b5770-ea03-4446-98f3-4a9a89390470/1?ff


Beloning en stimulans 
Via ambitie, de juiste doelstellingen en de manier waarop je de vooruitgang kan meten, geef je  
vorm aan een strategie die via doelstellingen naar je een ambitieuze visie toewerkt. Maar hoe kan  
je binnen die strategie dat innovatie aspect nog extra stimuleren of zelfs belonen? Dit kan zowel 
indirect als direct. 

Indirect

Een indirecte stimulans is vaak gebaseerd op inspiratie. Zie je bijvoorbeeld een collega binnen 
jouw organisatie die telkens vernieuwt en probeert de status quo in vraag te stellen, dan is de  
kans groot dat jij door die collega ook meer in die richting gaat beginnen denken. Ook extern kan 
dat inspirerende aspect er zijn. Een gelijkaardige speler in de markt die sterk innoveert zal zeker 
voor een stimulans zorgen, maar ook bijvoorbeeld spelers waarmee je samenwerkt kunnen je  
aanmoedigen om te innoveren. 

Direct

Directe stimulans komt het meeste voor in de vorm van het belonen van innovatie. Dit kan  
bijvoorbeeld zijn door in een organisatie een ideeën wedstrijd te houden, of door ieder jaar  
de beste nieuwe ideeën te vieren en belonen. In dit geval wordt innovatie dus zeer expliciet  
opgenomen in de strategie. Buiten de organisatie kan innovatie ook direct gestimuleerd worden  
op beleidsniveau. Denk maar aan subsidies specifiek voor samenwerken met andere spelers rond  
innovatie of bijvoorbeeld een accelerator specifiek voor innovatie in de CCS. Subsidies in het  
algemeen kunnen ervoor zorgen dat er meer vrij geëxperimenteerd kan worden met ruimte voor 
risico, wat innovatie ten goede komt. 

Voor een individu zal deze beloning en stimulans vaak komen van inspirerende concullega’s of  
via beleid terwijl voor organisaties de bovengenoemde stimulansen ook kunnen voorkomen in  
combinatie met een organisatiestrategie die innovatie expliciet beloont.  

Als we kijken naar de verschillende subsectoren kunnen de voornaamste verschillen voorkomen op 
inspiratie en beleidsmatig niveau. Er zijn namelijk bepaalde subsectoren waarin in het algemeen 
minder wordt geïnnoveerd waardoor de algemene stimulans om te innoveren kleiner is dan in  
subsectoren, waarin er constant vernieuwd wordt. Op beleidsniveau is het grote verschil dat niet 
altijd alle subsectoren vallen onder bepaalde innovatieprogramma’s. In het geval van dit Innovatie 
Mechanisme vallen wel alle subsectoren hieronder in is dit dus een perfect voorbeeld van beleids- 
matige innovatiestimulans. 
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Figuur 5: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Beloning & Stimulans

HANDELINGSPERSPECTIEF
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Volwassenenorganisaties 

 
Algemene tips

Het Kunstenpunt organiseert informatiesessies rondom beurzen 
en subsidieaanvragen voor kunstenaars. Dit zijn bijvoorbeeld 
sessies over subsidielijnen of voorbereiding op de beoordelings-
criteria. De dossiers kan je hier vinden. 

Ook Flanders DC heeft een overzicht over financieringsmoge-
lijkheden. Hier komen diverse steunmaatregelen, subsidies en 
financieringsmix aan bod. Dit overzicht is hier te vinden. 

Bij steunpunt Faro is een overzicht te vinden van financierings-
mogelijkheden, subsidieregelingen, potentiële sponsoring, etc. 
voor Cultureel Erfgoed. Ook geeft het informatie over fondsen-
werving voor cultureel erfgoed organisaties. Het overzicht is 
hier te vinden. 

Het is mogelijk om financiering voor Sociaal-Cultureel  
Volwassenenorganisaties te vinden, naast de verstrekkende  
subsidies. Dit is in de vorm van cultuurkrediet. Ben Peeter  
van Hefboom, die deze kredieten toekent, vertelt in dit artikel 
meer over cultuurcrediet. 

Met de subsidieoproep ‘De Innovatieve partnerprojecten’ 
kunnen culturele organisaties samenwerkingen aangaan met 
organisaties uit andere sectoren. Een projectsubsidie loopt 
maximaal drie jaar en heeft een maximaal bedrag per jaar.  

Vlaio heeft een brochure opgesteld met een overzicht van 
financieringsmogelijkheden en overheidsmaatregelen die voor 
een deel van de CCS relevant zijn . Deze publicatie is hier te 
vinden. 

Een overzicht van alle subsidiekanalen (ok op Europees niveau) 
is hier te vinden. 
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https://www.kunsten.be/dossiers/kunstenbeleid/
https://www.flandersdc.be/nl/de-creatieve-sector/gids/financiering
https://faro.be/sector-beleid/cultureel-erfgoedbeleid/financieringsbronnen
https://socius.be/investeren-in-een-sociaal-cultureel-project-dat-kan-met-een-cultuurkrediet/
https://www.vlaio.be/nl/publicaties/op-zoek-naar-financiering
http://www.deverenigdeverenigingen.be/dossiers?view=article&id=1:subsidiekanalen&catid=121
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Processen
Innovatie op een gestructureerde uitvoeren is essentieel om succesvol te innoveren. Hiervoor 
zijn processen belangrijk, zowel voor organisaties als individuen. Dit kan zowel intern zijn, denk 
bijvoorbeeld aan het vormen van nieuwe verdienmodellen of organisatievormen, of extern  
zoals het inrichten van samenwerkingen. Daarnaast kan het inzetten van bepaalde middelen in 
deze processen innovatie bevorderen. Tenslotte is het van belang om een heldere structuur te 
definiëren rond het maken van beslissingen voor het vernieuwen van een proces of het inzetten 
van een bepaald middel. Individuen en organisaties zijn namelijk beperkt qua tijd en mogelijk-
heden om alle processen uit te proberen of middelen in te zetten. 
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Proces
Uit verschillende expertsessies kwam naar voren dat innovatieprocessen voornamelijk kunnen  
focussen op twee belangrijke thema’s met mogelijkheden voor de Culturele en Creatieve Sector  
om op in te zetten. De volgende secties bespreken processen rond deze twee thema’s:  

1 Businessmodellen en organisatievormen

De sector kent een financiële ondersteuning in de vorm van subsidies. De Culturele en Creatieve  
Sector heeft inkomsten uit tien inkomstenbronnen, verdeeld over 3 categorieën: (1) autonome  
bronnen (product/markt combinaties, vastgoedfaciliteiten en merchandising), (2) externe bronnen 
(sponsoring, matching, cofinanciering, eigen fondsvorming) en (3) algemeen belangbronnen  
(mecenaat, overheidsfaciliteiten en subsidies). Meer specifieke informatie over inkomstenmix en 
verdeling is te vinden in het onderzoek ‘ondernemen in cultuur’. 

De inkomstenmix is redelijk eenzijdig, omdat de meesten (zowel individuele praktijken als  
organisaties) afhankelijk zijn van eigen inkomsten en subsidies. De argwaan bestaat dat subsidies 
komen te vervallen, als alternatieve inkomstenbronnen worden ingezet. Toch heeft de Culturele  
en Creatieve Sector baat bij diverse financieringsbronnen om de afhankelijkheid van subsidies te 
reduceren, als deze veranderen. Daarnaast kunnen aanvullende financiering lucht bieden voor  
individuen en organisaties om meer in te zetten op ontwikkeling en onderzoek11. 

Kortom, businessmodellen en de economische positie van organisaties en individuen in de  
Culturele en Creatieve sector is een veelbesproken onderwerp in onderzoeken en publicaties.  
Deze positie is namelijk kwetsbaar. Tegelijkertijd komen signalen uit de praktijk dat hier veel  
ruimte voor vernieuwing in is. Ook vanuit beleid van de Vlaamse regering wordt hierop ingezet.  
De startnota geeft kort de kansen weer voor businessmodellen. Voor uitgebreide informatie over  
de huidige economische positie van individuen en organisaties in de Culturele en Creatieve  
industrie van Vlaanderen, verwijzen we naar de onderzoeken (Ondernemen in cultuur, loont  
passie?), publicaties (D.I.T), en specifieke landschapstekeningen (Kunsten). 

11 Ondernemen in cultuur, een beschrijvende praktijkgericht onderzoek naar werken en ondernemen in en financieren van  

 de Vlaamse cultuursector, Universiteit Antwerpen, IDEA consult, in opdracht van Cultuurloket, mei 2019,   

 https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/rapport_ondernemenincultuur.pdf
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https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/rapport_ondernemenincultuur.pdf


BUSINESSMODEL & DIGITALISERING 
Een voorbeeld van een innovatie in businessmodel en digitalisering is van Skagen, een 
theatercollectief. Tijdens de COVID-19 crisis misten zij het publiek. Zij hebben in deze 
tijd Watchapp ontwikkeld. Twee mensen: Emmi en Leo, leren elkaar toevallig kennen via 
whatsapp. Je kan je aanmelden en dan word je toegevoegd aan het whatsapp gesprek.  
Vanaf het moment dat je bent toegevoegd, kan je meekijken met de berichten die Emmi  
en Leo naar elkaar sturen. Deze berichtjes worden de gehele dag gestuurd, ‘s ochtends en  
‘s avonds. Dit is een andere invulling van digitalisering voor de kunsten, die wezenlijk  
verschilt van voorgaande voorstellingen1. 

De ticketprijs van dit nieuwe formaat van voorstelling komt ongeveer overeen met de  
kosten van een cocktail in een bar (10-12,50). Het gesprek is ongeveer 2,5 weken te volgen  
op je telefoon. Dit is een nieuw businessmodel voor een digitale theatervoorstelling die  
2,5 week duurt. Daarnaast is gebruik gemaakt van een nieuwe digitale tool. Hier is meer te 
vinden over deze voorstellingen. 
 

2 Digitalisering 

De digitaliseringstrend was al ingezet voor COVID-19. Deze trend is versneld door de lockdowns,  
omdat organisaties niet anders konden. Digitalisering is op zichzelf positief voor de Culturele en  
Creatieve Sector. Het is een geschikt middel om te experimenteren met andere samenwerkings-
vormen en uitingen van cultureel en creatief werk. Echter als kritische noot is digitalisering voor 
bepaalde organisaties interessanter dan voor anderen.   

DIGITALISERING 
Sound of Ghent is een online platform waar Gentse cultuurpartners vanuit hun eigen  
‘quarantaineplek’ naartoe kunnen streamen. Zo kunnen ze hun publiek bereiken voor kleine  
of grotere optredens met goede beeld- en geluidskwaliteit. Muzikanten en crew blijven hierdoor 
aan het werk, ook als geen ‘live’ optredens mogelijk zijn. Daarnaast kan publiek genieten van 
concerten in hun eigen huiskamer. Elke maand verschijnt een uitgebreid concertprogramma  
met verschillende stijlen. Het digitale platform is hier te vinden. 

Processen in Vlaanderen 

Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, zet de Vlaamse regering het stimuleren van  
innovatie in met beleid voor de CCS van Vlaanderen. Specifiek zet de regering in op digitalisering, 
ondernemerschap en nieuwe projecten. Uit de verschillende expertsessies zijn deze onderwerpen 
als kansrijk genoemd. Hieruit blijkt dat zowel bottom-up als top-down een overeenstemming is met 
kansrijke onderwerpen voor mogelijke vernieuwing voor individuen als organisaties. 
 
Specifiek voor de Kunsten is het inzetten op nieuwe businessmodellen en organisatievormen  
interessant. Kunstenaars verdienen relatief onder modaal. Kunstenaars combineren diverse  
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https://www.skagen.be/nl/voorstellingen/watchapp-1
https://privepodium.live/


activiteiten en besteden maar ongeveer de helft van hun tijd aan creatieve uitingen. Voor vele 
kunstenaars zijn aanvullende financieringsbronnen - zoals uitkeringen en werk buiten de kunsten 
– noodzakelijke aanvullingen op hun budget. Inzetten op ondernemerschap in de sector is daarom 
strategisch ingezet12. Cultuurloket speelt hierbij een belangrijke rol.  

Digitalisering heeft een grote invloed op het Cultureel Erfgoed en hoe zaken worden gearchiveerd. 
Cultureel Erfgoed bestaat uit de volgende onderverdeling, waarbij digitalisering een grote rol speelt: 
(1) musea, (2) archieven en (3) erfgoedbibliotheken. Musea zijn nieuwe samenwerking aangegaan met 
Kunsten om archieven van kunstenaars te digitaliseren.  Archieven staan voor grote uitdagingen: 
enerzijds moet aangeleverd materiaal gedigitaliseerd worden. Anderzijds wordt digitaal materiaal 
aangeleverd aan archieven. Dit vraagt een andere manier van archiveren, waarbij interdisciplinaire 
samenwerking essentieel is tussen archivarissen en dataspecialisten. Daarnaast moet het (digitale) 
materiaal worden geselecteerd, verbonden en bewaard worden in een grote digitale database. Ook 
voor deze bibliotheken is het toepassen van digitalisering essentieel. Hierbij is het ook van belang 
dat digital native stukken in de toekomst goed bewaard zullen blijven.

Toch zijn een aantal kansen en tools beschikbaar voor mogelijke vernieuwingen in processen.   
Op de volgende pagina (Figuur 6) doen we een aantal suggesties voor tools die beschikbaar zijn 
voor vernieuwing en hulpbronnen die gebruikt kunnen worden. 

12 Loont passie? Een onderzoek naar de sociaaleconomische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen,  

 Universiteit Gent, in opdracht van kunstenpunt, april 2016, https://www.kunsten.be/publicaties/loont-passie-een- 

 onderzoek-naar-de-sociaal-economische-positie-van-professionele-kunstenaars-in-vlaanderen/ 
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Figuur 6: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Proces

HANDELINGSPERSPECTIEF

Kunsten

Cultureel erfgoed 

Flanders DC heeft een aantal tools beschikbaar voor het maken 
van een businessplan. Bij het maken van een businessplan 
wordt dit uitgelegd aan de hand van een business model  
canvas. Deze kan ook gebruikt worden voor het invullen van 
een bestaande onderneming. Dan wordt deze tweemaal  
ingevuld: voor het huidige model en voor het model waar men 
naartoe wil gaan. Meer informatie over het maken van een  
businessplan kan je hier vinden. Ook Cultuurloket heeft  
hierrond zeer relevante informatie die je hier kan vinden. 

Kunstenpunt geeft de sector inzicht hoe digitale transformatie 
de organisatie van Kunsten kan versterken. Een aantal recente 
bijdragen over dit onderwerp zijn hier gepubliceerd. Daarnaast 
organiseert Kunstenpunt A fair new world. Hier worden nieuwe 
ideeën gekoppeld aan de praktijk en lering gegeven om met 
huidige belemmeringen om te gaan. Wilt u dit terugzien? Dit is 
hier te vinden. 

Meer specifiek rond muziek geeft ook VI.BE (het aanspreek-
punt voor artiesten en muzieksector) relevante inzichten rond 
nieuwe processen, trends en ontwikkeling. 

Meemoo heeft de tool CEST (Cultureel Erfgoed standaarden  
toolbox) gepubliceerd voor het houden van digitale collecties 
voor archieven. Deze is hier te vinden. 

Ook in Nederland vinden we relevant materiaal rond dit aspect 
in deze subsector. DEN is het Nederlands Kennisinstituut voor 
digitalisering in de cultuursector en heeft onderzoek gedaan 
naar businessmodel innovatie in Cultureel Erfgoed. Dit gaat in 
op de knelpunten voor erfgoedinstellingen inzichtelijk te krijgen 
bij het digitaliseren. Daarnaast worden oplossingsrichtingen 
geschetst om instellingen de juiste keuze te laten maken bij 
ontwikkeling van digitale diensten. Deze publicatie is hier te 
vinden.  
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https://www.cultuurloket.be/kennisbank/ondernemen-en-managen
https://www.kunsten.be/dossiers/a-fair-new-world/
https://meemoo.be/nl/tools/cest
https://www.kl.nl/wp-content/uploads/2014/04/businessmodel_innovatie_cultureel_erfgoed_dec09.pdf


HANDELINGSPERSPECTIEF

Sociaal-cultureel  
Volwassenenorganisaties 

Algemene tips 

Socius heeft het dossier ‘digitaal’ gepubliceerd. Hierbij worden 
verscheidene tips gegeven om beter digitaal te vergaderen  
of doelgroepen online te betrekken. Het dossier ‘digitaal’ vind  
je hier. 

Een samenwerking tussen Cultuurloket, Flanders DC, Fonds 
Podiumkunsten, Syntra en Mediarte rond digitalisering en 
digitaal ondernemen in de creatieve sector bracht onder andere 
volgende elementen samen in een groep: digitale verdienmodel-
len, online marktonderzoek, digitale marketing, sociale media 
enz. Je kan de groep hier vinden 

Wanneer we ook buiten Vlaanderen kijken geeft ook hier DEN 
zeer relevante informatie over (Nederlands) beleid, diverse  
tools en methoden om aan de slag te gaan met digitalisering. 
Enerzijds geeft DEN structuur om digitalisering te implemen-
teren en anderzijds informatie over bepaalde thema’s (denk aan 
publieksbereik, verdienmodellen, digitale cultuureducatie, etc.) 
en digitalisering. Tenslotte geeft het voorbeelden van digitali-
sering in Cultureel Erfgoed en Kunsten. Hier is de website te 
vinden met publicaties, tips en voorbeelden.  

Een ander voorbeeld uit Nederland is een publicatie van het 
platform Cultuur+Ondernemen. Cultuur+Ondernemen heeft  
een verdieping gepubliceerd over digitale verdienmodellen in de 
Culturele en Creatieve Sector. Hier kan je meerdere digitale ver-
dienmodellen vinden. Hierop volgend is een artikel gepubliceerd 
over zeven verdienmodellen voor nieuwe inkomsten.  
Deze is hier te vinden. 
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https://socius.be/tag/digitaal/
https://www.facebook.com/groups/DigitaalOndernemenCreatieveSector
https://www.den.nl/home
https://www.cultuur-ondernemen.nl/artikel/digitale-verdienmodellen-tijdens-de-coronacrisis
https://www.cultuur-ondernemen.nl/artikel/zeven-verdienmodellen-voor-nieuwe-inkomsten


Middelen
Om innovatie te bevorderen bij organisaties en individuen, is het inzetten van middelen van belang. 
Dit werkt als een stimulans om innovatie te bevorderen en efficiënt kennis uit te wisselen over  
innovatie.    
• Klankbordgroep of peer-to-peer groepen. Veelal hebben deze organisaties de capaciteit niet 

om een dergelijke groep intern op te zetten, terwijl organisaties en individuen wel behoefte aan 
hebben. 

• Uitwisselen van kennis door: faciliteren van opzetten van een platform rondom specifieke 
thema’s. Veelal zijn zulke initiatieven al beschikbaar bij steunpunten. 

• Individueel advies met innovatie experts die verstand en inzichten hebben in de Culturele  
en Creative Sector van Vlaanderen. 

• Digitalisering en digitale producten om bepaalde processen te versnellen en productiviteit  
te verhogen.

• Financiële middelen specifiek voor innovatie die flexibel omgaan met risico en falen. 

MIDDELEN 
Steunpunten bieden verschillende middelen aan en denken mee aan het opzetten van moge-
lijke middelen, die organisaties en individuen uit de Culturele en Creatieve Sector stimuleren. 
Zo hebben zij een coronagids opgesteld voor Sociaalcultureel Volwasseneorganisaties. Hierbij 
staan de laatste regels voor georganiseerde activiteiten onder elkaar en een handig protocol 
om een veilig en doordacht evenement te organiseren. De coronagids kan je hier vinden. 

Middelen in Vlaanderen 

Een aantal steunpunten en kennisinstellingen zijn zeer actief in de Culturele en Creatieve Sector in 
Vlaanderen en Nederland. Ieder van deze organisaties bieden verschillende toolboxen, informatie, 
onderzoeken en advies aan voor actieve spelers in de sector. 
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HANDELINGSPERSPECTIEF

Kunsten

Cultureel erfgoed 

Sociaalcultureel  
Volwassenenorganisaties 
 

Algemene tips

Kunstenpunt en Argos hebben een platform ontwikkeld voor 
audiovisuele en mediakunst (PAM). PAM brengt professionals 
bij elkaar die werkzaam zijn in audiovisuele kunst, mediakunst 
en geluidskunst. PAM stimuleert informatie- en kennisdeling 
en bespreekt thema’s die relevant zijn voor deze sectoren via 
maandelijkse open ontmoetingen. Het platform is hier te  
vinden. 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?  
Hierbij overzicht van links, websites en publicaties door Flan-
ders DC. Specifiek voor muziek publiceert VI.BE verschillende 
tools die ingezet kunnen worden bij muziek. 

Meemoo heeft een digitale maturiteitstool gepubliceerd om  
te toetsen in hoeverre digitalisering is opgenomen in de  
organisatie. Deze tool is hier te vinden. 

Socius heeft de innovatiespiegel opgesteld. Deze spiegel reflec-
teert alleen de elementen van innovatie. Deze spiegel kan je je 
organisatie voorhouden om te testen in hoeverre de organisatie 
innovatie heeft omarmd en als stimulans om met innovatie aan 
de slag te gaan. De innovatiespiegel kan je hier vinden. 

Cultuurloket heeft een aantal middelen ter beschikking voor het 
maken van een ondernemersplan. Deze kan je hier vinden. 

Over de grens in Nederland, heeft aanvullend Cultuur+ 
Ondernemen de zakelijke gids voor cultureel ondernemen  
gepubliceerd. Een professionele identiteit vormen, klanten 
binden, financiering vinden: alle aspecten van het cultureel 
ondernemerschap komen aan bod. Kortom: deze zakelijke gids 
is een handzaam handboek voor (beginnende) kunstenaars en 
creatieven en biedt ze volop inspiratie en advies zich (verder)  
te ontwikkelen als cultureel ondernemer. De gids is hier  
te vinden. 

Figuur 7: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Middelen
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https://www.argosarts.org/nl/pam-platform-for-audiovisual-and-media-arts
https://www.flandersdc.be/nl/de-creatieve-sector/gids/landschap/blijf-op-de-hoogte
https://meemoo.be/nl/tools/zelfevaluatietool-digitale-maturiteit
https://socius.be/wp-content/uploads/2016/01/Hefboom4.pdf
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/ondernemen-en-managen
https://www.cultuur-ondernemen.nl/toolkit/zakelijke-gids-2020


Beslissingen
Een belangrijk onderdeel van het vernieuwen van processen of inzetten van middelen, is het maken 
van beslissingen. Niet elk proces of middel kan tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het maken van een 
goede keuze voor middelen of processen kan als lastig worden gezien. Want wanneer maakt men 
‘een goede keuze’? 

Een aantal algemene tips zijn beschikbaar om Inzichten te krijgen in tools die helpen bij het maken 
van beslissingen. Zo kunnen bijvoorbeeld afwegingskaders of beslisbomen worden gebruikt. 

Figuur 8: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Beslissingen

HANDELINGSPERSPECTIEF

Algemene tips Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft verschillende  
afwegingskaders gepubliceerd om weloverwogen en consistente 
beslissingen te nemen. Over een aantal thema’s zijn afwegings-
kaders opgesteld. Deze zijn hier te vinden.
 
Lucidchart heeft een methode ontwikkeld voor het maken van 
beslisbomen. Hiermee kan een individu of organisatie bepaalde 
opties tegen elkaar afwegen op basis van kansen, voordelen of 
kosten. Hier vind je alles over het maken van een beslisboom. 

Als we kijken naar een voorbeeld uit Nederland heeft 
Cultuur+Ondernemen een beslisboom opgesteld voor het  
maken van beslissingen rondom al dan niet gratis digitaal  
publiceren van content van kunstenaars. Deze beslisboom 
ondersteunt een kunstenaar met argumenten voor het bepalen 
om cultuuraanbod gratis online te zetten. De beslisboom  
vind je hier. 
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https://www.lucidchart.com/pages/nl/alles-over-beslisbomen
https://www.cultuur-ondernemen.nl/toolkit/besliskaart-is-het-verstandig-cultureel-aanbod-gratis-online-te-zetten
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Teamcultuur en persoonlijkheid
Het toepassen van innovatie is wordt sterk beïnvloed door de team cultuur en persoonlijk-
heden van het team. Het vraagt een bepaalde houding ten opzichte van vernieuwing voor de 
organisatie. Dit geldt voor zowel organisaties als individuen. We gaan dieper in op de verschillende 
onderdelen van teamcultuur en persoonlijkheid. Zo bespreken we het belang van creativiteit, de 
relevantie van een breed netwerk en tenslotte ’openheid’. Dit is een open houding ten opzichte 
van experimenteren en het risico nemen om te falen.

35

< INHOUD



Creativiteit
Creativiteit is één van de hoekstenen van de CCS, maar natuurlijk ook essentieel om te vernieuwen. 
Het verschil tussen creativiteit en innovatie is het toepassen ervan: een creatief idee wordt  
innovatie als het daadwerkelijk toegepast wordt. Creativiteit zet je in eerste instantie in om tot 
ideeën te komen op alternatieve oplossingen voor problemen. 
 
Het is vooral dat toepassen van creativiteit dat we hier in deze paragraaf willen bespreken en  
ervoor zorgen dat je creativiteit kan bijdragen tot innoveren. 

Creativiteit in Vlaanderen

Over het algemeen beschouwt de Culturele en Creatieve Sector in Vlaanderen zich als ‘creatief’.  
Verschillende organisaties en individuen kenmerken zichzelf in creatieve programmering en  
vooroplopend in het stellen van maatschappelijke vraagstukken. Ook onderzoek laat zien dat  
Vlaanderen een rijk en krachtig creatief, cultuur- en kunstenaanbod heeft. 
 
Meer specifiek wordt door de Vlaamse regering gewerkt aan een open en flexibel kader om de  
Kunsten te ondersteunen. Professionele kunstenaars kunnen vaak terecht voor een breed spectrum 
aan activiteiten en creaties. Er wordt niet op voorhand eisen bepaald aan werken en het werk 
wordt beoordeeld aan de hand van artistieke waarde. Flexibel en openheid zijn kenmerkend van  
de kunstensector en het kunstenbeleid. Dit heeft geleid tot een erkenning van de kwaliteit van  
creativiteit en innovatie. 
 
De creativiteit van Sociaal-cultureel Volwasseneorganisaties kan afhankelijk zijn van de maatschap-
pelijke thema’s die in de samenleving van Vlaanderen spelen en/of van trends en thema’s die spelen 
in de samenleving.  Sociaal-cultureel Volwassenenorganisaties verenigen zich rond deze thema’s of 
ontwikkelingen. Sommige van deze organisaties bestaan al geruime tijd, andere organisaties kunnen 
op korte termijn zeer populair worden. De mate waarin een Sociaal-culturele Volwassenenorganisa-
tie populair blijft, is deels afhankelijk van sociale ontwikkelingen en trends en deels afhankelijk van 
de houding van vernieuwing en inventiviteit van de organisaties zelf. 
 
Om creativiteit te vergroten bij de Culturele en Creatieve Sector, zijn een aantal kansen aan te  
grijpen voor zowel organisaties als individuen. We geven hier een handelingsperspectief om aan  
de slag te gaan met het vergroten van creativiteit. Dit doen we aan de hand van onze grove onder-
verdeling van de Vlaamse CCS (Figuur 9). 
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Figuur 9: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Creativiteit
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Algemene tips

Om creativiteit te bevorderen voor de Kunsten, biedt 
bijvoorbeeld Flanders DC de Gps-brainstormkit. Deze kit is een 
gestructureerde methode om tot nieuwe ideeën te komen. 
Hierbij leer je een keuze te maken tot drie potentiële projecten, 
waar je mee aan de slag kan gaan. Klik hier voor meer 
informatie. 

Cultureel Erfgoed heeft geen specifiek materiaal rond dit  
onderwerp, maar kan evengoed bovenstaande en onderstaande 
kits of tools gebruiken om creatief te zijn rond innovatie.  
Zie ook algemene tips. 

Demos is een netwerk van kenniswerkers en biedt een  
methodiek aan voor brainstormen: zoveel mogelijk ideeën  
bedenken. De uitleg van deze methode is hier te vinden. 

Online is het e-book ‘creatief denken’ te vinden. Het boek is 
opgedeeld in twee delen. Het eerste deel gaat in op ‘creativiteit’ 
en wat je hiermee kan. Het tweede gedeelte is ‘gestructureerd 
aan de slag’. Deze is opgesteld door een cultureel ondernemer. 
Het boek is hier te vinden. 

Netwerk
In de vorige paragraaf werd het belang van team en creativiteit binnen de organisatie uitgelicht 
voor een open houding ten aanzien van innovatie. Als tweede component is het netwerk van de 
individu of organisatie belangrijk om mogelijkheden rondom innovatie vast te stellen. 
  
Tegelijkertijd wordt zowel samenwerking binnen de sector als samenwerking met andere  
sectoren als opportuun gezien voor het toepassen van innovatie. Men heeft een positieve houding 
ten opzichte van samenwerking binnen de sector. Daarnaast kan samenwerking met anderen uit  
de Culturele en Creatieve Sector als een meerwaarde worden gezien in het vergroten van maat-
schappelijke impact of het verhogen van kwaliteit van culturele/creatieve producten en diensten. 
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SAMENWERKING BINNEN DE SECTOR
Case Kunsten met Cultureel Erfgoed – verscheidende kunstenaars werken samen met  
organisaties uit Cultureel Erfgoed. Een voorbeeld van een intensieve samenwerking tussen 
deze twee domeinen is TRACKS. TRACKS is opgebouwd als een koffer met de nodige  
instrumenten voor kunstenaars en kunstenorganisaties om zorg te dragen voor hun archief 
en/of collectie(s). 
 
Meerwaarde van deze samenwerking is dat voor kunstenaars werk gemakkelijker en sneller 
terug te vinden zijn. Bovendien kan werk makkelijker deelbaar zijn. Daarnaast verloopt de 
communicatie via collega’s sneller en wordt de (digitale) opslagruimte efficiënter gebruikt. 
Tenslotte wordt hiermee voorkomen dat kennis en informatie verloren gaat. Meer informatie 
over TRACKS is hier te vinden. 

Samenwerking met andere sectoren wordt eveneens als opportuun ervaren om innovatie te  
implementeren. Door samen te werken met andere sectoren, kunnen inzichten ontstaan, die  
normaliter niet in de sector zelf ontstaan. Een frisse blik van buiten kan nieuwe inzichten geven in 
vernieuwing van producten, processen of services. Dit zijn kansen op het gebied van aanspreken van 
nieuwe doelgroepen en financiële stabiliteit om binnen de organisatie te werken aan vernieuwing. 
Door kennis van andere sectoren toe te passen op de eigen context en omgekeerd, kunnen nieuwe 
diensten of producten worden ontwikkeld. Ook kennisinstellingen en beleidsmakers wijzen op deze 
vorm van innovatie.
 
Een belemmering van samenwerking met andere sectoren zijn de andere rollen en werkzaamheden 
met zich meebrengt en hierdoor complexer worden ervaren. Motieven van andere sectoren kunnen 
onduidelijk zijn. Een gevaar kan zijn dat andere sectoren de Culturele en Creatieve Sector wil inzet-
ten voor het oplossen van sector-eigen problematiek. Het gevaar is dat innovatie één richting op 
werkt: vernieuwing bewerkstellingen in andere sectoren en niet in de Culturele en Creatieve Sector. 
De werkzame individuen of organisaties van de Culturele en Creatieve Sector kunnen hierbij niet 
meer vrij zijn in bijvoorbeeld het maken van eigen maatschappelijke impact. Een dreiging is dat  
economisch belang zwaarder wordt gewogen, dan maatschappelijke impact. Een vrijblijvende,  
commerciële invulling van creativiteit en cultuur kan de intrinsieke motivatie en waarden van  
creativiteit en cultuur uithollen13 14. 
 

13 Ondernemen in cultuur, een beschrijvende praktijkgericht onderzoek naar werken en ondernemen in en financieren van de 

 Vlaamse cultuursector, Universiteit Antwerpen, IDEA consult, in opdracht van Cultuurloket, mei 2019,   

 https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/rapport_ondernemenincultuur.pdf
14 Visienota Creatieve Industrieën in Vlaanderen, Overleg Creatieve Industrieën,  

 https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/files/visienota+creatieve+industriee%CC%88n.pdf  
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SAMENWERKING MET ANDERE SECTOREN 
DOK was de tijdelijke invulling van een groot industrieterrein in de oude haven van Gent.  
Een bruisende en inspirerende ontmoetingsplek met kleine en grote evenementen voor jong 
en oud. Daarnaast was een horecagelegenheid, keuken, tuin en vergaderruimtes. Elke zomer 
kon je er terecht voor concerten, sport, film, rommelmarkt, expo, barbecue en nog veel meer.

DOK was ook een platform voor creatie en een werkplek voor DOKbewoners, die met hun 
eigen activiteiten en evenementen rond cultuur, sport, kunst, sociaal-cultureel, ecologie en 
welzijn het terrein vormgeven. De programmering op DOK werd bepaald door DOKbewoners. 
Ieder jaar selecteerden DOKbewoners een aantal nieuwe projecten en bood hen plaats aan op 
het DOKterrein. Meer vinden over het DOKterrein kan hier. 

Netwerk in Vlaanderen 

Culturele en Creatieve Sector van Vlaanderen wordt gekenmerkt door grote hoeveelheid micro- en 
zeer kleine organisaties. Deze werken vaak projectmatig, waarbij verschillende creatieve activiteiten 
worden samengebracht in een korte tijdspanne. Deze micro-organisaties gaan vaak informele samen-
werkingen aan met diverse partners. Deze samenwerkingen zijn open en flexibel. De onzekere omge-
ving kenmerkt de Culturele en Creatieve Sector. Vraag naar creatief product of dienst is onzeker en 
niet te voorspellen. De reactie van publiek is vaak onvoorspelbaar en subjectief15.
 
Meer specifiek is de Kunsten gekenmerkt door diverse netwerken op stedelijk niveau. Uitbreiding van 
netwerken voor de Kunsten staat hoog op de agenda op zowel nationaal als internationaal niveau. 
 
Toch zijn een aantal kansen nog niet benut om netwerk meer in te zetten. Daarom is een  
handelingsperspectief gegeven om hiermee aan de slag te gaan (Figuur 10). 

Daarnaast is het spreken van ‘elkaars taal’ een ander punt van aandacht. Elke sector kent zijn  
eigen vakjargon en ‘taal’. Bij cross-sectorale samenwerkingen, is het ten eerste van belang om  
grip te krijgen op ieders belangen, motivatie en doelen. Pas als een gemeenschappelijke ‘taal’ is  
ontwikkeld tussen de partijen van de verschillende sectoren, kan overgegaan worden tot het  
inrichten van mogelijke samenwerkingen. 
 
Tegelijkertijd ervaren zowel organisaties als individuen van de CCS cross-sectorale samenwerking  
als potentieel voor vernieuwing. Er zijn een aantal succesvolle samenwerkingen geweest tussen 
sectoren, die weer kansen bieden voor de CCS.  

15 Ondernemen in cultuur, een beschrijvende praktijkgericht onderzoek naar werken en ondernemen in en financieren  

 van de Vlaamse cultuursector, Universiteit Antwerpen, IDEA consult, in opdracht van Cultuurloket, mei 2019,   

 https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/rapport_ondernemenincultuur.pdf
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Figuur 10: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Netwerk
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Algemene tips

Kunstenpunt heeft een dossier opgebouwd over internationaal 
werken. Hier zijn verschillende onderzoeken, online specials 
en informatie over internationale samenwerking beschikbaar 
gesteld. Ook zijn ervaringen gedeeld op deze pagina. Hier vind 
je meer over dit dossier. 

Het Europees netwerk bevordert erfgoedwetenschap. Het 
netwerk is opgericht om Cultureel Erfgoed op een duurzame 
manier voor toekomstige generaties te behouden en toe- 
gankelijk te maken. Een groot aantal universiteiten, overheids-
instellingen, musea en archieven werken erin samen. Het doel 
is de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers 
toegang te geven tot de infrastructuur van internationale  
laboratoriumfaciliteiten, toegang tot het netwerk van kennis  
en expertise. Het platform is hier te vinden. 

Demos heeft een dossier gepubliceerd met tips, interessante 
links en beschrijvingen voor lokale netwerken. De hoofdvraag 
voor dit dossier was: ‘welke lessen trekken we uit corona voor 
vrijetijdsparticipatie en hoe geven we die participatie vorm na 
corona?’. Het dossier is hier te vinden, een artikel hierover is 
hier te vinden. 

Cultuurloket heeft een brochure gepubliceerd over ‘goed samen-
werken via vzw, venootschap of stichting’. De brochure is be-
doeld voor de brede cultuursector die wil ondernemen. Hierbij 
wordt toelichting gegeven op welke manieren je kan samenwer-
ken en welke organisatievormen hierbij passen. De brochure is 
hier te vinden.

Kijkend naar relevante informatie buiten Vlaanderen vinden 
we bij Cultuur+Ondernemen een relevant artikel over de kunst 
van samenwerken. In dit artikel worden tips gegeven over het 
zoeken en vinden van samenwerkingspartners. Het artikel is 
hier te vinden. 
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Openheid in Vlaanderen 

Culturele en Creatieve Sector van Vlaanderen heeft het besef van voordelen van ‘openheid’. Tijdens 
verschillende expertsessies kwam nadrukkelijk ‘het belang van falen’ naar voren. Bij het aanvragen 
van subsidies voor projecten en creaties, kunnen eisen worden gesteld aan het beoogde resultaat. 
Dit kan de ruimte voor innovatie en experimenteren belemmeren. Terwijl het maken van fouten in 
de gehele sector als belangrijk wordt ervaren.  

Meer specifiek zijn de Kunsten in het algemeen meer bekend met risico nemen en meer comfortabel 
met falen. Toch is er druk op de ruimte voor ontwikkeling. Zo zijn de Kunsten gekenmerkt door een 
groot aantal flexwerkers en zelfstandigen. Zij werken vaak van project naar project en handelen  
resultaatgericht met een kort termijnperspectief. Daarnaast wordt een kunstenaar meestal betaald 
per geproduceerd werk en niet per se vergoed voor eigen tijdsinvestering in onderzoek of ontwik-
keling16. Meer over de druk op ontwikkeling van Kunsten is te vinden in de landschapstekening 
Kunsten (2019). 

Cultureel Erfgoed is sterk gesubsidieerd en kent minder het belang van falen en risicomanagement 
binnen organisaties. Beleid voor Cultureel Erfgoed zet in op risicomanagement voor conservatie-
strategieën voor de collecties. Zeker voor kleinere spelers blijft er een nood aan begeleiding bij en 
expertisedeling over een kwaliteitsvol en professioneel erfgoedbeheer.

Sociaal-cultureel Volwassenenorganisaties worden eens in de vijf jaar beoordeeld of deze opnieuw 
financiering ontvangen voor de organisatie. Voor de subsidieaanvraag moet een uitgebreid  
beleidsplan worden opgesteld door de organisatie. Hier is begeleiding voor beschikbaar vanuit  
het steunpunt Socius. Sociaal-Cultureel Volwassenenorganisaties kennen een diversificatie van  
financieringsbronnen: zo ontvangen zij deels subsidie en deels (afhankelijk van het type organisatie) 
een ledenvergoeding. 

Toch zijn een aantal suggesties te doen om te experimenteren en kaders op te stellen voor het 
nemen van acceptabel risico. Deze is voor de Kunsten gericht op het diversifiëren van financierings-
bronnen en hiermee ademruimte te vinden voor ontwikkeling en onderzoek. Voor Cultureel Erfgoed 
speelt risicomanagement voor conservatie een belangrijke rol. 

Openheid
Tenslotte is openheid een belangrijk onderdeel van innovatie van team/persoonlijkheid. Hierbij  
gaat het om een bepaalde attitude tegenover vernieuwing en experimenteren. Het exploreren  
naar nieuwe kansen en vernieuwing gaat namelijk samen met experimenteren en fouten maken.  
Het kan namelijk goed zijn dat bedachte ideeën niet goed werken of anders uitpakken in de  
praktijk. Om kansen te verkennen, is het dus niet erg om fouten te maken en geven juist lering  
wat niet als vernieuwing werkt.

16 Landschapstekeningen Kunsten, Ontwikkelingsperspectieven voor de kunsten anno 2019, Kunstenpunt, met input  

 van Vlaams Architectuurinstituut (vai), Vlaams Audiovisueel Fonds (vaF), Vlaams Fonds voor de Letteren (vFL),  

 https://www.kunsten.be/dossiers/de-kunsten-in-vlaanderen-en-brussel/landschapstekening-kunsten-2019/
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Figuur 11: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Openheid
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Een grote druk voor Kunsten is de financiële situatie van  
kunstenaars. Diversificatie van financieringsbronnen en het 
vinden van aanvullende financieringsbronnen kan zorgen voor 
de behoefte aan ruimte voor ontwikkeling en maken van fouten. 
Het Cultuurloket heeft een grote kennisbank beschikbaar over 
financiering en werkingsmiddelen. Deze is hier te vinden. 

Een handelingsperspectief van over de grens is het Nederlandse 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die een leidraad heeft 
opgesteld voor ‘risicomanagement als tool om duurzame  
conservatiestrategieën en prioriteiten te identificeren’. Het is 
een strategie waarmee de risico’s voor een collectie worden  
geïdentificeerd, geanalyseerd en met elkaar worden vergeleken 
op basis van het verwachte waardeverlies dat zij in een be-
paalde periode zullen opleveren (risicoanalyse). Deze publicatie 
is hier te vinden. 

Socius heeft geen specifiek materiaal rond dit onderwerp, maar 
kan evengoed bovenstaande en onderstaande kits of tools  
gebruiken om openheid te garanderen. Zie ook algemene tips.
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HANDELINGSPERSPECTIEF

Algemene tips Voor diversificatie van financieringsbronnen, kan men denken 
aan bijvoorbeeld crowdfunding. Dit kan een individu of 
organisatie meer lucht geven in het vinden van financiering, 
zonder een complexe aanvraag te moeten doen. Cultuurloket 
heeft een dossier over crowdfunding opgesteld. Deze is hier te 
vinden. Tips voor succesvolle crowdfunding zijn hier te vinden. 

Fuck-up nights worden over de hele wereld georganiseerd in wel 
320 steden. Dit is een wereldwijde beweging met storytelling 
avonden, die gewijd zijn aan persoonlijke mislukkingen en falen. 
Tijdens zo’n avond worden professionals uitgenodigd om hun 
persoonlijke fuck-up te delen. Er wordt over dingen gepraat, waar 
we doorgaans liever niet over hebben: een organisatie crash, een 
mislukte partnerschap, een mislukte productlancering, etc. De 
missie van deze avonden is om verhalen te delen en te vieren, 
zodat we van elkaars fouten kunnen leren. Dichter bij huis 
vinden we bijvoorbeeld in NL fuck-up nights georganiseerd door 
Pakhuis de Zwijger. Benieuwd naar dergelijke avonden? Deze kan 
je hier terugkijken en hier vinden.
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Open innovatie
Open innovatie draait rond het openstellen van je innovatieprocessen naar externen om samen te 
werken en gecombineerde intelligentie te kunnen gebruiken in het proces. Dit is ook wel het open 
stellen van het innovatieproces aan zowel publiek of samenwerking met andere kunstenaars. 
Twee voorbeelden hiervan zijn open source en crowdsourcing. Bij open source zet je bijvoorbeeld 
het werk online en kan iedereen toevoegingen doen. Crowdsourcing is het kenbaar maken van 
een maatschappelijke issue en hiervoor financiering vragen. Kortom open innovatie gaat om een 
bepaalde houding en gebruik maken van de competenties om innovatie in te zetten. 
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Open innovatie 
Open innovatie is een bepaalde houding ten opzichte van vernieuwing. Hiervoor is een analyse van 
competenties belangrijk (intern) en anderzijds een open houding naar mogelijkheden (extern). 

OPEN INNOVATIE
Cultuur+Ondernemen uit NL heeft tien inspirerende podcasts gepubliceerd over nieuwe 
mogelijkheden in de Culturele en Creatieve Sector. De podcasts zijn over allerlei verschillende 
onderwerpen die spelen in de sector: van ondernemerschap tot het vinden van je passie en 
creativiteit. Zo staat de podcast Cultuurzaken van Cultuurloket in de lijst: Een podcast over 
(Vlaamse) culturele ondernemers met projecten vol passie en creativiteit, en hun zoektocht 
naar manieren om financieel leefbaar te worden en te blijven. Maar ook de podcast deBuren: 
deBuren wil de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling bevorderen tus-
sen Vlaanderen en Nederland, en tussen Nederlandstaligen en de Europese partners, door te 
presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden. De lijst is een stuk langer over vele 
verschillende onderwerpen en is hier te vinden. 

Om de wil naar open innovatie te toetsen en iedereen in elkaars kracht in te zetten, zijn een aantal 
documenten beschikbaar. Deze zijn hieronder opgenomen.  

HANDELINGSPERSPECTIEF
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Sociaal-cultureel  
Volwasseneorganisaties 

Het Kunstenpunt heeft een pagina actief waar alle mogelijke 
calls worden gedeeld. Een geïnteresseerde kan zich op dergelijke 
calls inschrijven. Dit zijn calls voor nieuwe samenwerkingen, 
projecten, subsidies, etc. Meer informatie over de calls is hier  
te vinden.

Cultureel erfgoed heeft geen specifiek materiaal rond dit onder-
werp, maar de algemene tips zijn voor deze subsector relevant.

Het initiatief Kinderbestuur is opgericht om kinderen van 
maatschappelijk kwetsbare situaties te betrekken bij cultuur. 
Een dergelijke opzet van Kinderbestuur is ook beschikbaar voor 
andere initiatieven. Meer informatie is hier te vinden.

Socius, het steunpunt voor Sociaal-cultureel Volwassene- 
organisaties, heeft een stappenplan opgesteld om de  
competenties en grondhouding van een organisatie in kaart  
te brengen. Dit stappenplan is hier te vinden. 

Figuur 12: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Open Innovatie
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HANDELINGSPERSPECTIEF

Algemene tips Een open call voor verkenning innovatielabs voor de Culturele 
en Creatieve Sector is opengezet. Drie innovatielabs voor de  
culturele en creatieve sector - met de thema’s digitalisering, 
ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie - hebben als doel 
om deze sector de kans te geven, te experimenteren met  
nieuwe werkwijzen en verdienmodellen om zo de sector te  
helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar 
te worden na de Covid-19 pandemie. De oproep kan je hier 
vinden. 

De Denkkaravaan heeft een methode ontwikkeld om men aan 
het denken te zetten. De denkkaravaan organiseert filosofische 
workshops, lessenreeksen en speelse filosofeerkampen. Meer 
over de Denkkaravaan is hier te vinden.
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https://www.clicknl.nl/case/innovatielabs/
https://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk/de-vragenvulkaan
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Thema’s en trends 
Verschillende thema’s hebben invloed op organisaties en individuen in de Culturele en Creatieve 
Sector. Organisaties en individuen met maatschappelijke doelstellingen kunnen inspelen op de 
verschillende trends en thema’s die op de sector afkomen. De sector kan hier slim op inspelen om 
mogelijke trends en thema’s aan te grijpen als kans. 
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Thema’s en trends in Vlaanderen 

Een aantal belangrijke trends hebben invloed op de CCS van Vlaanderen. Een mogelijkheid is om 
deze trends en thema’s aan te grijpen als individu of organisatie om eigen doelstellingen te halen.  
Zo kunnen organisaties en individuen maatschappelijke doelstellingen hebben. Door vroegtijdig in  
te spelen op dergelijke trends en thema’s 
 
Meer specifiek spelen de volgende thema’s voor de Kunsten: (1) gendergelijkheid, (2) etnisch-culturele 
diversiteit, (3) digitalisering en (4) de klimaatcrisis. 

Voor Cultureel Erfgoed is digitalisering een zeer belangrijk thema. Digitalisering speelt op verschillende 
wijzen een rol bij Culturele Erfgoed organisaties. Zo gaat het om digitale infrastructuur, digitale wijze 
van werken en toepassen van digitale producten. Digitale infrastructuur speelt vooral bij het opslaan 
van data. Digitale wijze van werken is besproken bij het toepassen van innovatieve processen. 

Bepaalde thema’s en trends hebben grote invloed op het opereren van specifieke Sociaal-cultureel 
Volwasseneorganisaties. Demografische ontwikkelingen hebben bijvoorbeeld invloed op vereniging 
van organisaties, die gebaseerd zijn op maatschappelijke kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan veran-
dering van organisaties bij grote immigratie en emigratiestromen. Daarnaast zijn sommige   
Sociaal-cultureel Volwasseneorganisaties georganiseerd op basis van thema’s, zoals milieu, of een 
activiteit. Ook deze thema’s zijn onderhevig aan verandering in de samenleving of omgeving.  
Tegelijkertijd kunnen bij  Sociaal-cultureel Volwasseneorganisaties bepaalde thema’s en trends een 
bron zijn voor maatschappelijke innovatie. Door tijdig trends te detecteren in een maatschappij, 
kunnen organisaties hierop inspelen en op deze wijze toekomst robuust blijven. 
 
Hierboven zijn een aantal globale belangrijke trends genoemd voor de Culturele en Creatieve  
Sector. Daarnaast is het vroegtijdig signaleren van trends en thema’s belangrijk voor organisaties  
en individuen. Door na te denken over de mogelijke trends en thema’s die invloed hebben op de  
organisatie of het individu, denk je na over de toekomst en speel je in op mogelijk belangrijke  
veranderingen. Daarom bieden we op de volgende pagina (Figuur 13) een handelingsperspectief om 
trends en thema’s vroegtijdig op te kunnen sporen en hierop in te spelen. 
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Cultureel erfgoed 

Sociaal Culturele  
Volwassene  
Organisaties

Steunpunt Faro biedt een inhoudelijk en methodisch document 
om na te denken over trends die relevant zijn voor organisaties 
en individuen die werkzaam zijn in Cultureel Erfgoed. Deze 
denkoefening kan hiermee ook input leveren om strategie te 
bepalen. Hier is het document te vinden. 

Steunpunt Socius heeft een trendwatching document  
opgesteld met een procesbeschrijving en werkvormen om dit 
aan te grijpen. Dit document is hier te vinden. Ook heeft een 
workshop plaatsgevonden. Deze is hier terug te vinden. 

HANDELINGSPERSPECTIEF

Kunsten Elk decennium waagt de BPI (de Britse vertegenwoordiger 
van de platenlabels) zich samen met een groep experts aan 
voorspellingen over de toekomst van de muziekindustrie. De 
belangrijkste trends zijn nu samengevat in een kort, helder en 
inspirerend rapport. De trends voor 2021 zijn hier te vinden. 

Ook in Nederland vinden we relevant materiaal: Cultuur+ 
Ondernemen heeft vier toekomstscenario’s uitgewerkt voor  
de cultuursector. De scenario’s zijn geen prognoses of voor- 
spellingen, maar verhalen van de verschillende richtingen 
waarin de samenleving zich kan ontwikkelen. De scenario’s zijn 
gericht op de vragen: Hoe ziet in de toekomst het cultuur- 
publiek eruit? Wat beschouwen ze als cultuur en hoe beleven 
ze cultuur (zowel passief als actief) gezien de toenemende  
digitale transformatie in de samenleving? Deze scenario’s 
helpen ons na te denken over veranderingen en de betekenis 
ervan voor de cultuursector. De scenario’s zijn hier te vinden. 

Figuur 13: Hoe innovatie in de praktijk brengen: Thema’s
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https://faro.be/publicaties/turen-de-toekomst-inspiratie-voor-een-trendanalyse-0
https://socius.be/wp-content/uploads/2016/01/Hefboom2.pdf
https://vi.be/nieuws/10-x-10-trends-in-de-muziekindustrie
https://www.den.nl/actueel/nieuws/595/toekomstverkennen-vier-scenarios-over-het-cultuurpubliek-van-de-toekomst


HANDELINGSPERSPECTIEF

Algemene tips Hoe is participatie in de Culturele en Creatieve sector na corona 
veranderd? Welke invloed heeft de pandemie hierop gehad? 
Ondanks vele geluiden rond ‘schermmoeheid’ en de massaal 
wandelende Belgen is in het najaar van 2020 het aantal  
cultuurliefhebbers dat deelnam aan online cultuuractiviteiten 
verder gegroeid tot 75%, dat is 30 procentpunten meer dan  
tijdens de eerste lockdown. Vooral online cursussen, virtuele 
tours en klassieke concerten blijken populair. Dat is het  
resultaat van het onderzoek naar cultuurparticipatie tijdens de 
tweede lockdown uitgevoerd door publiq, het Kenniscentrum 
Cultuur- en Mediaparticipatie van de Universiteit Gent en de 
Vrije Universiteit Brussel en het Kenniscentrum Cultuur- 
management & Cultuurbeleid van de Universiteit Antwerpen. 
meer inzichten krijgen in verandering in cultuurparticipatie? 
Het onderzoek is hier te vinden. 

De Zaak Cultuur, een initiatief van de Vlaamse CCS, dacht na 
over de toekomst van de sector en dan meer specifiek ook hoe 
dat de CCS sterker uit deze crisis zal komen. De verslagen van 
de debatten kan je hier vinden. 
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https://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk/publieksparticipatie-corona
https://www.dezaakcultuur.be/


Vergelijking  
Europa en  
Vlaanderen 
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Wanneer we kijken naar de vergelijking tussen Vlaanderen en Europa zien we op Europees niveau op 
sommige vlakken een uitvergroting van gelijkaardige uitdagingen, en zien we op andere vlakken dat 
Vlaanderen beter omgaat met andere uitdagingen. Natuurlijk is het logisch dat op Europees vlak, 
aspecten zoals fragmentatie, cultuurverschillen, taal en anderen een grotere uitdaging vormen dan 
op Vlaams niveau. Dit hoofdstuk overloopt per categorie van innovatie de grootste verschillen van 
de Vlaamse CCS tegenover de Europese CCS. 

Strategisch leiderschap & ambitie
Deze categorie hangt voornamelijk af van de ambitie en persoonlijkheden in een volledige sector. 
Een regio met sterke subsectoren zal meer ambitie teweegbrengen bij de spelers in die regio.  
Vlaanderen scoort goed, zeker op bepaalde sterke subsectoren vergeleken met de rest van Europa. 
Zeker binnen deze subsectoren zien we het succesvol gebruik van innovatie door onder andere het 
hebben van een duidelijke visie en doelstellingen.
Wanneer we specifiek kijken naar het stimuleren van innovatie geloven we nog dat er ruimte  
voor verbetering is. Er is voor de meeste subsectoren in vlaanderen geen tekort aan financiële  
steun, maar zelden laat deze steun ruimte voor veel experimenteren en falen. Het echte financiële  
stimuleren van innovatie kan dus nog zeker verder verbeterd worden. 

Processen
Rond processen en middelen scoort Vlaanderen gemiddeld beter dan de rest van Europa. Dit voor- 
namelijk door de aanwezigheid van de steunpunten die vaak een heel pallet aan processen en  
middelen zoals tools kunnen aanbieden. Dit brede aanbod van steunpunten is niet terug te vinden 
in alle regio’s binnen Europa. In deze zin hebben de meeste spelers dus wel toegang tot al deze 
zaken, maar gelimiteerde tijd en gelimiteerde andere middelen zoals bijvoorbeeld vaardigheiden, 
zorgen ervoor dat niet alle spelers hiervan gebruik maken. Er zitten dus nog duidelijke kansen in 
het motiveren en optimaliseren van het gebruik van al deze processen en tools binnen de CCS in 
Vlaanderen. 

Team cultuur & persoonlijkheid & open innovatie
Deze categorie is sterk regiogebonden omdat bijvoorbeeld openheid cultureel sterk kan verschillen. 
Waar creativiteit zeker sterk aanwezig is in Vlaanderen, al dan niet gebruikt om te innoveren, 
scoort Vlaanderen rond de thema’s van netwerk en openheid niet per se beter dan andere regio’s 
in Europa. De Vlaamse CCS staat wel deels open voor wat risico en falen, maar vaak laat de huidige 
situatie van de organisatie dat niet echt toe door gelimiteerde middelen, financiering of het beleid 
dat eerder risicoschuw is. 
Het netwerk binnen dezelfde subsector zorgt ervoor dat de spelers met elkaar verbonden zijn, maar 
toch wordt er in Vlaanderen niet zo vaak samengewerkt met andere subsectoren, laat staan andere 
sectoren of zelfs internationaal. Hier stoot Vlaanderen dus op gelijkaardige uitdagingen als Europa. 

In het algemeen scoort Vlaanderen dus redelijk goed vergeleken met de Europese situatie.  
Natuurlijk  wil dit niet zeggen dat er geen ruimte voor verdere verbetering is wanneer we  
Vlaanderen vergelijken met leidende CCS regio’s binnen Europa.  
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Conclusie

Innovatie is een zeer breed begrip dat niet enkel weggelegd is voor de typische tech-bedrijven in 
traditionele sectoren, maar zijn toepassing vindt in alle sectoren. Simpelweg gezegd is innovatie een 
nieuwigheid met toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde waarvan sprake in deze definitie 
kan worden uitgedrukt op economisch, sociaal en zelfs andere vlakken.
 
Het toepassen van innovatie op de Culturele en Creatieve Sector is minstens even relevant als  
voor de grote tech-bedrijven, al zal de waardecreatie op een ander niveau plaatsvinden. Dit wil  
natuurlijk niet zeggen dat innovatie daarom geen belangrijke rol kan spelen voor deze kleinere 
spelers in de CCS. 

Innovatie is voor de meeste spelers in de CCS een noodzaak op de korte en vooral middellange en 
lange termijn. Een constant veranderende wereld waarin trends zoals bijvoorbeeld digitalisering,  
globalisering, klimaatverandering en een gefragmenteerde culturele sector continu uitdagingen  
vormen vereist veerkracht en flexibiliteit van de speler in deze sector. Innovatie in zijn vele aspecten 
kan een duidelijk antwoord zijn, om de belangrijk rol in de samenleving van de CCS te blijven vervullen 
en hun enorm grote potentiële impact te realiseren. Deze nota gaf daarom duiding bij de verschillende 
aspecten van innovatie en hoe spelers in de CCS deze praktisch kunnen vervullen.  
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• Cijfers van de Creatieve Sector, verkregen van: https://creatievesector.be
• Cultureel erfgoed, regering van Vlaanderen, verkregen van: https://www.vlaanderen.be/cultureel-erfgoed
• Landschapstekeningen Kunsten, Ontwikkelingsperspectieven voor de kunsten anno 2019, Kunstenpunt, met input  

van Vlaams Architectuurinstituut (vai), Vlaams Audiovisueel Fonds (vaF), Vlaams Fonds voor de Letteren (vFL),  
https://www.kunsten.be/dossiers/de-kunsten-in-vlaanderen-en-brussel/landschapstekening-kunsten-2019/

• Ondernemen in cultuur, een beschrijvende praktijkgericht onderzoek naar werken en ondernemen in en financieren  
van de Vlaamse cultuursector, Universiteit Antwerpen, IDEA consult, in opdracht van Cultuurloket, mei 2019,  
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/rapport_ondernemenincultuur.pdf

• Over de sector, Socius, verkregen van: https://socius.be/over-de-sector/ 
• Strategische Visienota Cultureel Erfgoed, Jan Jambon, Vlaamse regering, maart 2021, verkregen van  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/beleidskader/strategische-visienota 
• Strategische Visienota Kunsten, Jan Jambon, Vlaamse regering, maart 2020, https://www.vlaanderen.be/publicaties/strate-

gische-visienota-kunsten
• Visienota Creatieve Industrieën in Vlaanderen, Overleg Creatieve Industrieën, https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/

files/visienota+creatieve+industriee%CC%88n.pdf  

Interviews 
• Interview met Ann Overbergh en Ton Ruette, algemeen directeur Kunstenpunt, gehouden op 13 juli 2021
• Interview met Bart Beuten, directeur van Cultuurconnect, gehouden in juli 2021
• Interview met Bart Roge, directeur van Demos, gehouden op 14 juli 2021
• Interview met Bart Temmerman, directeur van Publiq, gehouden op 16 juli 2021
• Interview met Fred Dhont, organisatiebeleid en –beheer bij Socius, gehouden op 13 juli 2021 
• Interview met Jeroen Walterus, zakelijk en operationeel beheer van FARO, gehouden op 12 juli 2021
• Interview met Lien Verwaeren, directeur van OP/TIL, gehouden op 7 juli 2021 
• Interview met Luana Bergmans, Cultuurloket, gehouden op 22 juli 2021
• Interview met Lux Nowé en Jan Pauly, oprichter van VI.BE, gehouden op 13 juli 2021
• Interview met Maarten Quaghebeur, directeur van Cultuurloket, gehouden op 14 juli 2021
• Interview met Nico Verplancke, directeur van Meemoo, gehouden op 15 juli 2021
• Interview met Noemi de Clercq, directeur van Circuscentrum, gehouden op 8 juli 2021 
• Interview met Pascal Cools, directeur van Flanders District of Creativity, gehouden op 7 juli 2021
• Interview met Paul Hermans en Matthijs de Ridder, directeur van Literatuur Vlaanderen, gehouden in juli 2021

Expertsessies 
• Expertsessie gehouden met individuen en kleine organisaties uit de Culturele en Creatieve sector op 9 juli 2021
• Expertsessie gehouden met middelgrote en grote organisaties uit de Culturele en Creatieve sector op 9 juli 2021
• Expertsessies gehouden met experts die samenwerken met organisaties uit de Culturele en Creatieve sector op 14 juli 2021

De startnota is tot stand gekomen aan de hand 
van de volgende bronnen en expertinterviews.
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