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 BEDENKINGEN EN AANDACHTSPUNTEN BIJ DE DOSSIERS: 
WAT ZIJN OPVALLENDE TENDENSEN IN DE DOSSIERS EN 
PROFIEL VAN DE AANVRAGERS? IS ER VEEL VERSCHIL IN 
KWALITEIT VAN DOSSIERS? 

• De opdeling van Jazz, Traditioneel, Pop/Rock in genres is artificieel en achterhaald. Het resulteert 
in een fragmentering van het veld. Daarnaast beoordeelt de commissie Jazz per definitie enkel 
het (structureel) gesubsidieerde segment en zelfs dat zit verspreid over meerdere commissies. 
Dat maakt het voor de commissie bijzonder moeilijk om bij haar beoordeling rekening te houden 
met het grotere ecosysteem. 
 

• De commissie stelt vast dat steeds meer artiesten zelf initiatief nemen om zich (collectief) te 
organiseren en dossiers in te dienen. We ervaren dit als een positieve evolutie en hopen dat 
dergelijke grassroot initiatieven een nog groter aandeel gaan innemen in het gesubsidieerde 
landschap. Meer eigenaarschap dient te worden gestimuleerd. Het zou goed zijn dit als een 
bijzonder aandachtspunt te belonen ook in de toekomst. 
 

• Een stijgend aantal dossiers neemt een vorm van residentiewerking op, maar die wordt heel 
uiteenlopend ingevuld. Er is nood aan een duidelijker definitie en richtlijnen over uitwerking en 
omkadering. Het lijkt de commissie wenselijk dat deze residenties een meer concrete invulling 
krijgen binnen de aftoetsbare criteria van de functies ontwikkeling en/of productie. In het 
verlengde daarvan ervaart de commissie de stijgende aandacht voor correcte verloning van 
artiesten als positief, maar missen we als sector een heldere uitwerking van het begrip correcte 
verloning binnen en buiten de residentiewerking. 
 

• De commissie stelt vast dat er onderling grote verschillen zijn in de verloning van gelijkaardige 
omkaderende functies. Dit brengt een grote loonspanning teweeg tussen de hoogste en laagste 
lonen. Ook hier ontbreekt het aan duidelijke richtlijnen. Is het invoeren van maximum 
subsidieerbare bedragen per personeelsfunctie hiervoor aan te bevelen? 
 

• De commissie merkt op dat duurzaamheid nog niet bij elkeen aan de orde is, wat toch een 
vreemde constatatie is in deze tijden. 
 

• Qua regionale spreiding stelt de commissie vast dat het aantal dossiers (zowel aanvragen als 
positief beoordeelde) uit Limburg en West-Vlaanderen beperkt is. De commissie vraagt zich af 
wat de redenen daartoe zijn. 
 

• De commissie vraagt zich af of instromende commissieleden onmiddellijk bij werkingssubsidies 
kunnen worden ingezet, of zij niet beter eerst ervaring opdoen bij projectsubsidie-beoordelingen. 
Tegelijkertijd beseft de commissie dat net deze nieuwe leden een frisse kijk op de dossiers 
kunnen hebben en dat voornamelijk naar een gebalanceerde mix moet worden gestreefd. Verder 
bleek dat zeven commissieleden een absoluut minimum zou moeten zijn, en lijkt 9 of 11 leden een 
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optimale bezetting om de objectiviteit te verzekeren. Naast de mix van nieuwe en ervaren 
beoordelaars, moet er gestreefd worden naar een gendergelijkheid, net zoals deze verwacht 
wordt van de aanvragers. Een extra moeilijkheid bij het samenstellen van de commissies is het 
feit dat ook de budgetten moeten worden verdeeld en dus de eventueel bij een bepaald dossier 
betrokken beoordelaars  niet meer even naar buiten kunnen bij het behandelen van hun dossier. 
Hierdoor is het moeilijk om mensen met de juiste expertise te vinden die op geen enkele manier 
betrokken zijn. 
 

• Het gebrek aan stabiliteit in methodiek en regelgeving over verschillende rondes heen, leidt niet 
alleen tot een moeilijke situatie voor de aanvragers maar ook voor de beoordelaars. De vele 
wijzigingen in de procedures zorgen voor extra druk bij beide partijen. 
 

• De commissie ontwaart een spanningsveld tussen de zogenaamde gatekeepers - uitgebreide 
opdrachten (en budgetten) voor grote organisaties - en de positie en eigenschappen van kleinere 
organisaties en individuele spelers die mogelijk onder druk komen. Er is nood aan meer aandacht 
voor het ecosysteem en alle spelers daarin. Vernieuwing heeft een bepaalde biotoop nodig. Dat 
vertaal je niet enkel met top down regelgeving en meer opdrachten aan grote organisaties. Dit 
valt vaak buiten hun competenties en DNA. 
 

• Er is in de sector nood aan meer vernieuwing, diversiteit en verjonging. De vraag is evenwel hoe 
bewerkstellig je dat met regelgeving? 
 

• Verjonging en vernieuwing impliceert ook dat er een uitstroom is van bestaande, ‘oudere’ 
organisaties. Ook hiervoor dienen dan scenario’s en mogelijkheden te worden gecreëerd voor de 
commissies, waarbij bijvoorbeeld beperkte, uitdovende bedragen kunnen worden toegewezen 
voor een beperkte periode (duur en omvang afhankelijk van de grootte van de organisatie).  
 

• De commissie had bij de beoordeling van aanvragen van managementkantoren moeite om de 
functie ontwikkeling af te toetsen aan duidelijke criteria. De commissie stelt zich de vraag of de 
functie ontwikkeling (zoals ze nu geformuleerd wordt en op basis van de criteria waaraan ze 
volgens het decreet moeten worden afgetoetst) de meest geschikte functie is waaronder een 
managementkantoor valt. 
 

• De hearings als extra stap in de procedure zijn zeker positief. Met name het persoonlijk contact 
met de organisaties wordt als heel waardevol ervaren. Over de format kan nog verder worden 
nagedacht. Bvb. Vragen op voorhand doorgeven? Eerst kleine intro laten doen, eigen 
krachtlijnen? Bij sommige organisaties was alles duidelijk en was het zoeken van vragen eerder 
geforceerd. 

•  
Deze hearings zouden een opstap moeten zijn naar visitaties ter plaatse door de commissie. Dit 
in een periode zonder druk (van indienen) van een dossier. Deze kennisuitwisseling zou zeer 
waardevol zijn voor beide partijen 
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 HOE IS UW COMMISSIE OMGEGAAN MET DE BUDGETTAIRE 
ENVELOPPE? WELKE METHODIEKEN EN PRINCIPES 
WERDEN GEHANTEERD? (KAASSCHAAF / SCHERPE 
KEUZES / PER FUNCTIE SUBSIDIËREN / …)  

• Na de inhoudelijke beraadslaging bleek de kloof tussen de toegewezen enveloppe en de 
vastgestelde financiële noden relatief behapbaar. Nadat her en der concrete begrote kosten 
werden geschrapt, en onderbudgetteringen werden gecompenseerd, kon aan elk van de ‘groene’ 
aanvragen een werkbaar werkingsbudget worden toegewezen. De kaasschaaf kwam nooit in 
beeld. De optelsom van de geadviseerde bedragen bleek dicht bij het totaal beschikbare bedrag 
te liggen.  
 

• Wel stelt de commissie zich vragen bij de sleutel aan de hand waarvan het totaalbudget werd 
verdeeld over de verschillende commissies. Daar ontstonden ongelijkheden die sommige 
commissies in een lastige uitgangspositie brachten, ook al vanwege de voorafname uit het 
totaalbudget voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap en de organisaties met een 
specifieke opdracht.  
 

• De commissie wil toch benadrukken dat het werken met een gesloten enveloppe ertoe leidt dat 
een onbevangen artistieke beoordeling eigenlijk niet meer kan. Vanaf de eerste lezing hangt ‘het 
budget’ als een schaduw over de werkzaamheden, zeker gezien de tijdsdruk in deze ronde extra 
hoog lag. 
 

• Wel positief is het feit dat administratie en commissie nu samen tot één advies komen.  
 

• Bijkomend wil de commissie vermelden dat nog meer overleg nodig is over de commissies heen, 
zowel voorafgaand als tijdens de procedure, om de violen omtrent de finesses van de 
verschillende onderdelen van de procedure gelijk te stemmen.  
 

• Een suggestie die de commissie nog wil meegeven is de mogelijkheid om meer tot een continuüm 
te komen tussen het structureel betoelaagde veld en de (meerjarig) projectgesubsidieerden. 
Wanneer een engagement voor 5 jaar een stap te ver lijkt, heeft de commissie dan de optie de 
organisatie in één beweging een (meerjarige) projectsubsidie toe te wijzen voor een beperkte 
periode. Dit vermijdt dat organisaties dubbel moeten indienen en een andere groep beoordelaars 
zich later opnieuw over min of meer dezelfde plannen moet buigen. Een dergelijke mogelijkheid 
beperkt ook de netto werklast en kost van de beoordelingen in het kader van het 
Kunstendecreet. 
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• Tot slot: de commissie is zeer te spreken over de geleverde ondersteuning vanuit de 
administratie. 
 

 DOSSIERS POSITIEF BUITEN BUDGET 

De commissie oordeelde 1 dossier als positief buiten budget: Rataplan. De commissie verzoekt de 
landschapscommissie deze organisatie een werkingsbudget toe te kennen. 
Dit omwille van volgende redenen:  
 
• Rataplan hanteert jazz als insteek om in Borgerhout iets teweeg te brengen.  

 
• De organisatie heeft al die jaren een grote competentie opgebouwd inzake participatieve 

projecten, met een aanpak gebaseerd op het grassroots principe, op langdurige trajecten, en op 
samenwerkingen met verschillende actoren in de buurt. 
 

• Gemeenschapsbevordering staat voorop, maar evengoed is er voldoende concrete output en 
publieke presentatie voorzien, zowel buitenshuis als op het podium van Rataplan zelf.   
 

• Volgens de commissie ligt de sterkte van Rataplan momenteel vooral op dit participatieve aspect 
van de werking.  
 

• Op het vlak van presentatie lijken de ideeën nog pril en onvoldragen. Een sterk Antwerps 
presentatieplatform voor jazz zou op zich een meerwaarde kunnen betekenen voor het Vlaamse 
landschap. De commissie twijfelt evenwel, op basis van het voorliggende dossier, of Rataplan die 
taak op dit ogenblik (al) op zich kan nemen en de organisatie klaar is om dit toch wel ambitieuze 
dossier voldoende sterk in te vullen. 
 

• Het belang van Rataplan voor zijn directe omgeving valt evenwel niet te betwijfelen.  
Een specifiek podium voor Jazz met groot participatief luik is belangrijk in Antwerpen.  
Rataplan heeft hiervoor een uitgebreid netwerk en de nodige historiek en expertise. Vanuit 
landschapszorg is structurele betoelaging dus zeker te overwegen. 

 


