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 OPVALLENDE TENDENSEN 

 MIX VAN GROTE EN KLEINE ORGANISATIES, ANCIENS EN INSTROMERS 

Een fenomeen dat zich ongetwijfeld op ruimere schaal dan deze beoordelingsbeoordelingscommissie 
afspeelt, is dat tussen de ingediende dossiers zowel meer gevestigde, grote organisaties zitten, alsook 
kleine(re) minder ervaren organisaties, waaronder ook instromers.  

Dit heeft enerzijds financiële gevolgen (de druk van de grote organisaties op de totale portefeuille) en 
roept anderzijds vragen op wat betreft het toepassen van dezelfde criteria voor zowel starters als 
anciens.  

Het vergt om een behoorlijk budget om grote gevestigde organisaties hun werking te laten voortzetten 
Wanneer deze organisaties sterke dossiers indienen met een gedragen programma en zakelijk plan, kan 
dit een financieel probleem stellen voor de totale portefeuille van een beoordelingscommissie. Zo nemen 
twee grote organisaties bijvoorbeeld al meer dan de helft in van het totaalbudget. Vandaag is het 
budget binnen het Kunstendecreet onvoldoende om naast deze gevestigde organisaties ook budget te 
garanderen voor startende, of nieuwere initiatieven. Vanuit landschapszorg schuilt hier een gevaar, 
namelijk het moeten kiezen tussen instromers en gevestigde organisaties.  

Het belang van nieuwe, frisse organisaties binnen een kunstenlandschap valt niet te onderschatten. 
Sterker nog, eigen aan de audiovisuele sector is dat de productie goeddeels in handen is van kleine 
organisaties die ontstaan zijn op initiatief van gelijkgestemde kunstenaars met een beperkte 
ondersteunende staf. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in het kunstenlandschap, zorgen voor 
nieuwe dynamieken vanuit een actuele en frisse insteek. Toch staan zij vandaag onder enorme druk.  

Zo wordt er geen verschil gemaakt in de beoordelingscriteria tussen de gevestigde organisaties en de 
kleinere/ instromende organisaties. Zo dienen werkingen met een publieksfunctie en eigen infrastructuur 
aan dezelfde criteria te beantwoorden als jonge initiatieven die nog geen eigen infrastructuur hebben, of 
zuiver inzetten op productie. Dit bemoeilijkt het afwegen van de dossiers ten opzichte van elkaar, gezien 
ze functioneren vanuit een andere optiek. Het legt eveneens veel druk op de instromende organisaties. 

De kwaliteit van dossiers is hier jammer genoeg ook onderhevig aan. Het is belangrijk dat de 
steunpunten in het kunstenlandschap hier proactief hun rol opnemen, en nieuwe indieners begeleiden in 
het traject naar indiening van een dossier met de juiste verwachtingen scheppen. Zolang zij aan dezelfde 
criteria moeten beantwoorden en hun werking terechtkomt in dezelfde weegschaal als de gevestigde 
huizen, is de professionaliteit van een dossier, zowel inhoudelijk als zakelijk, meer dan cruciaal in de 
beoordeling van een organisatie. Grote organisaties hebben vaak de middelen om hun dossiers te laten 
schrijven door externe experten, dat is veelal niet het geval bij de kleinere organisaties, wat leidt tot 
een discrepantie in de kwaliteit van de ingediende dossiers. De beoordelingscommissie merkt op dat 
meer ondersteuning vanuit de steunpunten een positieve impact kan hebben op de professionaliteit en 
leesbaarheid van instromende dossiers. 
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 VERSNIPPERING VAN HET LANDSCHAP  

Een ander in het oog springend fenomeen is het verlangen van organisaties om uit te zwermen buiten 
de kerntaken. Verschillende organisaties schrijven een uitgebreid aantal functies in hun dossier in, 
waardoor een versnippering van het landschap optreedt. De beoordelingscommissie vreest voor een 
negatieve impact op de kwaliteit van deze functies binnen het landschap. Zo organiseren ervaren 
productieplatforms ook een festival om werk te presenteren, of zetten huizen met in de kern presentatie 
ook in op productie. 

Zelfs binnen eenzelfde stad zien we verschillende kleine organisaties eenzelfde functie opnemen, 
nochtans zijn ze binnen verschillende netwerken gelinkt elkaar. Toch lijkt er onvoldoende samenwerking 
te zijn, bijvoorbeeld inzake productie en spreiding. De vraag is hoe lang deze versnipperde spreiding van 
taken houdbaar is. Enerzijds is dit een rijkdom van de sector, maar anderzijds kan het flankerend aan 
elkaar werken een manier zijn om via samenwerking een sterkere sector te organiseren. Het beleid kan 
een rol opnemen in het stimuleren van deze samenwerkingen, zeker bij de kleinere organisaties is dit 
van heel groot belang.  

Binnen deze beoordelingscommissie werden er geen dossiers uit de provincie Limburg of West-
Vlaanderen ingediend. Dit doet vermoeden dat audiovisuele kunsten zich voornamelijk ontwikkelen in 
de grotere steden: Antwerpen, Gent en Brussel.  

 PIJNPUNT VAN DISTRIBUTIE VAN KUNSTFILMS  

Binnen de audiovisuele sector tekent zich een duidelijk pijnpunt af, namelijk de distributie van artistieke 
films. Kleine organisaties met beperkte middelen dienen hier nu versnipperd zelf in te investeren, ook al 
vraagt dit aspect binnen de sector om een specifieke aanpak. Meer samenwerking tussen de organisaties 
kan een stuk zijn van de oplossing, maar is zeker niet de enige mogelijkheid. De distributierol wordt 
zoals gezegd door de kleine producerende organisaties noodzakelijkerwijs zelf opgenomen. Anders dan 
de commerciële filmindustrie is er hier geen sprake van vaste afnemers zoals de bioscopen of 
streamingdiensten. De kunstfilm circuleert zowel binnen biënnales, als binnen de musea en collecties, als 
binnen art house festivals. Dit vergt dus intensieve prospectie, het aanleggen en onderhouden van een 
sterk wisselend netwerk aan curatoren en programmatoren,… In plaats van deze functie en de expertise 
hieromtrent te versnipperen binnen verschillende organisaties zou het landschap er baat bij hebben om 
te kunnen werken via een professioneel opgezet distributiesysteem dat zich ook enkel en alleen 
daarmee bezig houdt. Ook musea en kunsthuizen kunnen meer doen dan nu het geval is. 

 ARTISTIEK ONDERZOEK 

De term ‘artistiek onderzoek’ wordt binnen de verschillende dossiers zeer breed en divers ingevuld. De 
ingediende replieken maken duidelijk dat het niet altijd helder is voor de indienende organisaties wat 
hier precies mee bedoeld wordt. Wat voor de ene organisatie het aanleren van vergeten technieken 
betekent, interpreteert een andere organisatie als het uitdenken van nieuwe projecten. Vermoedelijk zal 
dit in de toekomst alleen maar toenemen gezien het landschap meer en meer hybride wordt. Het is 
belangrijk dergelijke begrippen vanuit het beleid te omkaderen en helder te definiëren. 
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 REGELS VAN GOED BESTUUR 

De door de overheid opgestelde regels van goed bestuur door de overheid blijken nog vaak 
onvoldoende geïmplementeerd binnen de organisaties. De vraag stelt zich of de beoordeling hiervan bij 
de beoordelingscommissie moet liggen, of kan afgetoetst worden door de administratie, met de juiste 
expertise in huis. 

De beoordelingscommissie wenst ook op te merken dat het hanteren van de fair practice-principes door 
verschillende organisaties anders wordt ingevuld. Het spreekt ook voor zich dat er zich een spanning 
afspeelt tussen het hanteren van deze principes, en de beperkte beschikbare middelen.  

 AANDACHTSPUNTEN VISIENOTA 

De beschreven aandachtspunten binnen de visienota van de minister, zoals bijvoorbeeld traditie en 
innovatie, blijken door de indienende organisaties op verschillende manieren te worden geïnterpreteerd. 
De ingediende replieken maken duidelijk dat indienende organisaties niet altijd goed begrijpen wat er 
wordt bedoeld met deze aandachtspunten, en met het excelleren hierin. Het beoordelen van deze 
punten op hun uitzonderlijkheid vraagt om een duidelijke definiëring van deze begrippen. Deze hebben 
dan ook in de eindbeoordeling van de dossiers een zeer kleine rol gespeeld. 

De aangevraagde uitzonderingen op het te behalen percentage van eigen inkomsten blijken niet altijd 
even goed beargumenteerd. Ook blijken een aantal organisaties een optimistische begroting op te stellen 
om het percentage te behalen, terwijl andere organisaties hier eerder te voorzichtig mee omspringen. 
Wanneer de beoordelingscommissie de argumentatie als onvoldoende ervaart, wordt een dossier echter 
sowieso niet meegenomen. De vraag of de impact hiervan zo groot moet zijn, is legitiem.  

 OVER BEOORDELINGSCOMMISSIES EN DISCIPLINES HEEN: 
IMPACT VAN DE BEOORDELING OP HET TOTALE 
KUNSTENLANDSCHAP 

Het audiovisuele kunstenveld is een jonge en hybride sector, die wijd vertakt is binnen andere 
disciplines. Binnen het Kunstendecreet is het aan de organisatie zelf om te bepalen binnen welke 
discipline er wordt ingediend; dit op basis van zelfprofilering. Het is een feit dat deze 
beoordelingscommissie slechts een stuk van het audiovisuele veld te zien krijgt. Een ander deel bevindt 
zich immers in andere sectoren en dus beoordelingscommissies, onder andere in de beeldende kunst. En 
dan zijn er nog de organisaties die zich in mengvormen verdiepen, en diegenen die breed 
transdisciplinair denken. Sommige dossiers binnen deze beoordelingscommissie sluiten dan ook veel 
meer aan bij dossiers die zich bij andere beoordelingscommissies bevinden. Dit bemoeilijkt de opdracht 
van landschapszorg, gezien het totaaloverzicht ontbreekt.  
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Het installeren van de Landschapscommissie is een goede zaak, en zou dit kunnen bewaken, maar komt 
nu pas in een laatste fase, zelfs na de pre-adviezen, aan bod. Beoordelingscommissies kunnen te weinig 
anticiperen op keuzes die de zuiver audiovisuele sector overstijgen. Regelmatig overleg over de 
beoordelingscommissies heen, bijvoorbeeld tussen de voorzitters, kan hier een deel van de oplossing 
zijn. De Landschapscommissie zou – in overleg met de voorzitters van de verschillende 
beoordelingscommissies - ook in een eerdere fase al duidelijker de krijtlijnen van het gewenste 
landschap kunnen uitzetten (inclusief in- en uitstroom). Nu worden er binnen de verschillende 
beoordelingscommissies ook verschillende criteria en tactieken gehanteerd in de beoordeling van 
dossiers. 

 KUNST EN TECHNOLOGIE 

Een aantal belangrijke in Brussel gevestigde organisaties die op de grens van kunst met technologie en 
wetenschap werken, werden in drie verschillende beoordelingscommissies beoordeeld en kregen alle 
drie een negatief advies: Gluon, Crew en iMAL. De argumentatie van deze adviezen is telkens anders. An 
sich is het vreemd dat deze organisaties niet in eenzelfde beoordelingscommissie beoordeeld werden. 
Naast disciplines en functies tekenen zich echter ook inhoudelijke lijnen af tussen organisaties, die nu 
moeilijk bewaakt kunnen worden. Daarnaast is het ook een kaalslag binnen een domein waar bij uitstek 
innoverend gewerkt wordt en plaats gecreëerd wordt voor kunstenaars / projecten die op dit moeilijke 
maar uitdagende en toekomstgerichte terrein werkzaam zijn. 

 SOCIAAL-ARTISTIEKE PRAKTIJK 

Eenzelfde inhoudelijke lijn over disciplines heen, is de sociaal-artistiek praktijk. Deze bevindt zich 
momenteel ook versnipperd over alle beoordelingscommissies, waardoor het bewaken van deze 
belangrijke pijler van het totale kunstenlandschap moeilijk wordt en de juiste expertise in het 
beoordelen soms ontbreekt. De vraag of sociaal-artistieke organisaties beter niet via een eigen 
beoordelingscommissie binnen het Kunstendecreet worden beoordeeld, is zeer legitiem. Nu worden de 
organisaties verdeeld over verschillende beoordelingscommissies waar ze toch te vaak de vreemde eend 
in de bijt zijn.  

 VERTROUWEN 

Het vertrouwen kwam naar boven als een belangrijk criterium tijdens de besprekingen. De instromers 
wekten bij de beoordelingscommissie niet voldoende vertrouwen op in hun artistiek niveau (Hell-er) en 
in de haalbaarheid van hun plannen (Labo BxL en Out of Sight). Gezien de ‘voorbije werking’ geen geldig 
criterium is bij de instromers, was dit een heikel punt. 
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 POSITIONERING BINNEN HET KUNSTENDECREET 

Een aantal organisaties die hebben ingediend binnen de audiovisuele sector, bevinden zich op het 
kruispunt van enerzijds de kunsten binnen het kunstendecreet, en anderzijds andere sectoren of 
decreten.  

Het valt de beoordelingscommissie op dat het voor de indienende organisaties niet altijd even helder is 
onder welk decreet de organisatie valt. De beoordelingscommissie begrijpt deze twijfel, gezien een 
aantal organisaties nu eenmaal niet onder te brengen zijn onder één decreet omwille van hun 
multidisciplinaire werking. Zo bevindt een organisatie als Argos, met in de kern van hun werking een 
impressionante collectie, zich tussen het Cultureel Erfgoed- en het Kunstendecreet. Het aanvragen van 
middelen bij beide decreten brengt echter een grote(re) dossierlast met zich mee en leidt tot werking 
die op twee stoelen rust. Daarnaast komt een werking zoals LABO BxL niet in aanmerking voor 
structurele ondersteuning bij het VAF, hoewel de kern van hun werking zich bevindt in het doorgeven 
van filmtechnieken. De artistieke filmproductie is echter geen onderwerp van ondersteuning binnen het 
VAF, wat druk legt op de beschikbare middelen binnen de beoordelingscommissie Audiovisuele Kunsten 
van het Kunstendecreet. In de toekomst dient dit bij de budgetverdeling zeker in acht te worden 
genomen.  

 VERDELING VAN BUDGETTAIRE ENVELOPPE 

De beoordelingscommissie verdeelde de dossiers in vier categorieën op basis van de kwaliteit en 
volledigheid, zowel zakelijk als inhoudelijk. Het verdelen van het beschikbare budget gebeurde op basis 
van deze categorisering. De beoordelingscommissie heeft reeds bij het begin van de beoordeling 
gepoogd om geen dossiers buiten budget te plaatsen, tenzij hoogst noodzakelijk. Dit onder andere 
omwille van het beperkte budget waarmee de Landschapscommissie aan de slag moet. De dossiers die 
negatief beoordeeld werden, waren volgens de beoordelingscommissie dan ook niet klaar om binnen het 
brede kunstenlandschap een plek op te eisen in de Landschapscommissie. 

Categorie A: Organisaties die op alle vlakken zeer goed scoren en een heldere positie binnen het 
landschap innemen. Bij deze dossiers heeft de beoordelingscommissie geen fundamentele opmerkingen. 
Hier adviseert de beoordelingscommissie om het aangevraagde bedrag toe te kennen. Het gaat om de 
organisaties: Aifoon, Courtisane en Auguste Orts.  

Categorie B: Organisaties die zeer goed scoren en een heldere positie binnen het landschap innemen, 
maar waarvan de beoordelingscommissie van oordeel is dat een bepaalde ingeschreven functie niet tot 
hun kernactiviteit hoort. Hier adviseert de beoordelingscommissie om het bedrag dat tegenover deze 
functie staat, af te trekken van het gevraagde bedrag. Het gaat om de organisaties: Argos en Escautville. 

Categorie C: Organisaties die een duidelijke positie innemen in het landschap, en over de hele lijn goed 
scoren. De beoordelingscommissie heeft bij deze dossiers echter een aantal zwakke punten opgemerkt. 
Hier adviseert de beoordelingscommissie om 70% van het gevraagde bedrag toe te kennen. Dit 
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percentage werd berekend op basis van het resterende budget na het subsidiëren van categorie A en B. 
Het gaat om de organisaties: Werktank en Overtoon.  

Categorie D: Organisaties die onvoldoende scoren volgens de opgelegde criteria, en bijgevolg inhoudelijk 
en/of zakelijk een negatief advies ontvangen. De beoordelingscommissie adviseert om deze organisaties 
niet te subsidiëren via de structurele middelen van het Kunstendecreet. Geen van de dossiers werd 
doorgeschoven naar de Landschapscommissie. Het gaat om de organisaties: iMAL, Hell-er, Labo BxL en 
Out of Sight.  

De beoordelingscommissie betreurt dat de drie nieuwe spelers, de instromers, binnen deze discipline zich 
allen bevinden in categorie D. Toch garandeert de beoordelingscommissie dat dit niet betekent dat deze 
organisaties geen relevante plek kunnen innemen in het (kunsten)landschap. Gezien de beperkte 
financiële enveloppe kon de beoordelingscommissie deze spelers echter niet meenemen binnen het 
beschikbare budget. De organisaties Labo BxL en Out of Sight zijn beide relevante en beloftevolle spelers, 
maar nog onvoldoende rijp om in aanmerking te komen voor structurele middelen. Hell-er is volgens de 
beoordelingscommissie een zeer belangrijke organisatie met een grote sociale impact, maar beantwoordt 
onvoldoende aan de criteria van het Kunstendecreet. De beoordelingscommissie betreurt dat een 
professionele en geroutineerde organisatie als iMAL een dossier indiende dat onvoldoende kon 
overtuigen van een uitgepuurde artistieke ambitie en bijhorend werkkader.  

De beoordelingscommissie merkt op dat het samen beoordelen van het artistieke en zakelijke luik zijn 
effect heeft. Met gesplitste beoordeling van het zakelijke en het artistieke luik zou Overtoon het 
mogelijks niet gehaald hebben wegens het ontbreken van cruciale informatie in het zakelijke gedeelte 
van het aanvraagdossier. 
 
 

 

 


