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1 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 commissie stelt vast dat er zeer sterk uitgewerkte en realistische plannen werden voorgelegd door 
de organisaties.  
De commissie transdisciplinaire en cross-sectorale kunsten dient een grote variëteit aan dossiers te 
behandelen; gaande van participatieve werkingen (zowel sociaal-artistiek als educatie), 
kunstenaarswerkplaatsen, artist-run organisaties, presentatieplekken en kunstkritische reflectie tot 
gespecialiseerde transdisciplinaire en cross-sectorale werkingen. Het betreft zowel instromers, her-
indieners als bestaande meerjarig gesubsidieerde werkingen, en dit gespreid over de vijf functies en alle 
kunstdisciplines van het Kunstendecreet. 
Van de 24 te behandelen dossiers onderscheiden we 8 dossiers participatie, 8 dossiers ontwikkeling en 
ontwikkeling plus één of twee andere functies, 6 dossiers productie, één dossier reflectie en één dossier 
presentatie.  
Aan onze commissie worden 13 dossiers uit het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, 3 dossiers uit West-
Vlaanderen, 3 dossiers uit Oost-Vlaanderen, 4 dossiers uit Antwerpen, géén dossiers uit Vlaams-Brabant 
en één dossier uit Limburg voorgelegd.  
13 van de 24 dossiers krijgen reeds meerjarige subsidiëring, 5 dossiers zijn herindieners, 6 dossiers zijn 
potentiële nieuwe instromers.  
 
De commissie stelt vast dat haar beleidsuitvoerende verantwoordelijkheid, namelijk het definitief 
toewijzen van budgetten aan bestaande organisaties - en dat bij een te krap budget - in conflict komt 
met haar adviserende beleidsontwikkelende uitdaging als experten met kennis van het veld. Het is niet 
haalbaar om alle beloftevolle dossiers waarin we vertrouwen hebben in functie van een divers, 
dynamisch én duurzaam kunstenlandschap te honoreren.  
 
Voor elk van de dossiers die positief beoordeeld werden maar buiten budget terechtkwamen, kan 
gepleit worden om aan de werking structurele middelen toe te kennen.  
De kwaliteit van alle dossiers ligt bijzonder hoog maar op basis van de verscheidenheid van 
kunstenorganisaties die in onze commissie voorliggen, die elk met andere parameters beoordeeld dienen 
te worden, kan de commissie onmogelijk de kwaliteiten van de dossiers tegenover elkaar afwegen. 
De commissie vindt de opdracht om de dossiers positief buiten budget in een ranking te plaatsen niet 
representatief voor haar besluitvormingsproces maar volgt in deze de instructies van de administratie. 
Het lijkt nog meer op appelen met eieren vergelijken dan met peren. 
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2 HOE IS UW COMMISSIE OMGEGAAN MET DE BUDGETTAIRE 
ENVELOPPE? WELKE METHODIEKEN EN PRINCIPES 
WERDEN GEHANTEERD? (KAASSCHAAF / SCHERPE 
KEUZES / PER FUNCTIE SUBSIDIËREN / …)  

We stellen vast dat de meeste organisaties een sterk inhoudelijk plan voorleggen met daaraan 
gekoppeld een correcte, zakelijke en in detail uitgewerkte verantwoording.   
 
Er werd bij alle dossiers nauwgezet afgewogen hoe een vraag van verhoging van werkingsmiddelen 
vanuit Vlaanderen zich verhoudt tot het huidige werkingsbudget, (structureel of via projectsubsidies) 
alsook het door de commissie geadviseerde budget bij de beoordelingsronde van het KD3.  
 
Dossier per dossier werd grondig bekeken of de aanvrager een realistische inschaling maakt van het 
(verhoogde) gevraagde subsidiebedrag en bekeken of dit noodzakelijk of relevant is voor de bestaande 
werking vanuit verschillende perspectieven:   
in functie van kosten voortkomend uit extra taken die door de overheid worden opgelegd en in een 
gelijklopende inhoudelijke werking worden geïntegreerd;  
een al of niet terechte vraag naar noodzakelijke extra middelen om de doorgroeidynamiek van de 
kwaliteitsvolle werking niet te aborteren; 
een vraag naar een inhaalbeweging vanuit een historische achterstand;  
een vraag naar extra middelen voor een wel of niet noodzakelijke uitbouw van een extra dimensie aan 
de bestaande werking; 
een vraag naar extra middelen die onrealistisch hoger liggen dan te verantwoorden door de vergelijking 
van de huidige werking met het voorliggende toekomstplan; 
telkens werd ook rekening gehouden met een gezonde verhouding tussen eigen inkomsten, andere 
subsidies én het gevraagde subsidiebedrag uit het Kunstendecreet. 
Vanuit deze analyses werden scherpe keuzes gemaakt om werkbare budgetten per organisatie toe te 
wijzen om een breed én ook scherp kunstenlandschap te behouden.  
 
Van de 24 te behandelen dossiers konden we slechts 15 dossiers positief binnen het budget plaatsen, 6 
dossiers belanden in de waardering positief maar wel buiten het beschikbare budget én 3 dossiers 
werden als negatief beoordeeld. 
 
Van de 15 positief beoordeelde dossiers zijn er 10 dossiers die nu reeds meerjarig gesubsidieerd worden, 
2 dossiers van herindieners en 3 dossiers van nieuwe aanvragers voor meerjarige middelen.  
2 nieuwe aanvragers en 1 herindiener kregen een negatief advies. 
Van de 6 dossiers die positief werden beoordeeld maar buiten budget geplaatst dienden te worden, zijn 
er 3 professionele werkingen die hun  werkingsmiddelen dreigen te verliezen, 2 dossiers van 
herindieners en 1 dossier van een nieuwe aanvrager.  
 
Om finaal op het exact beschikbare budget voor onze commissie te kunnen landen, werd na het optellen 
van de voorlopig toegewezen bedragen aan de positief binnen budget geplaatste dossiers nog een 
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kaasschaaf van 1,29 % toegepast waardoor we voor 15 dossiers een naar onze inschatting werkbaar 
budget konden toewijzen, waarvan bij slechts 3 uitmuntende dossiers 1,29% minder dan het door hen 
gevraagde bedrag werden geadviseerd.   
 
Voor de positief beoordeelde dossiers is het toegewezen bedrag dan ook een ondergrens. Wanneer er 
nadien nog op zou worden ingegrepen, dreigen meerdere organisaties met een te beperkt budget 
geconfronteerd te worden om de kern van hun missie in de toekomst te kunnen waarmaken.  
 
Wij hebben als commissie geen zicht op het totale plaatje i.v.m. de regionale spreiding van organisaties 
of functies in het kunstenlandschap maar kunnen enkel vaststellen dat dossiers uit Vlaams-Brabant en 
Limburg ondervertegenwoordigd zijn in deze commissie, zowel bij het aantal ingediende dossiers als bij 
de projecten die positief binnen het budget landen, namelijk géén.   
Dossiers positief binnen het budget per provincie: West-Vlaanderen - 1/3 dossiers (totaal € 583.691,11), 
Oost-Vlaanderen -3/3 (totaal € 752.443,77), Antwerpen - 4/4 (totaal € 1.159.900,62) en Brussel 
hoofdstedelijk gewest - 7/13 (totaal € 1.709.606,50).   
 
Dossier per dossier werd op haar merites beoordeeld en tegelijkertijd slaagde de commissie erin om de 
vijf verschillende functies van het Kunstendecreet in haar definitief advies billijk vertegenwoordigd te 
krijgen.  
 
 
Schematisch overzicht van definitief advies vanuit de commissie:  
 
 

 pos.binnen budget pos. buiten budget negatief 

  10 x structureel 3x structureel   
 

 2x herindiening  2x herindiening  1 x herindiening  
 

 3x nieuw  1x nieuw  2x nieuw  
 

    
 totaal 15 6 3 

 
    

Limburg:  1 0 1 0 

Vl. Brabant:  0 0 0 0 

W-Vl.: 3 1 1 1 

0-Vl.:  3 3 0 0 

Brussel:  13 7 4 2 

Antwerpen: 4 4 0 0 

 totaal  binnen buiten negatief  

participatie 8 5 2 1 

productie 6 4 2  

reflectie 1 1   

presentatie 1   1 

ontwikkeling 3 2 1  

ontw/prod 2 2   
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ontw/pres 1 1   

ontw/part 1   1 

ontw/prod/pres 1  1  

 

3 VOOR POSITIEF GEADVISEERDE DOSSIERS BUITEN 
BUDGET:  

a. motiveer per dossier waarom het een positief advies kreeg en buiten budget geplaatst werd. 
Verwijs hierbij naar elementen uit de beoordeling.  

b. Geef de potentiële relevantie voor het landschap van de positieve dossiers buiten budget aan en 
prioritiseer ze (1-2-3-…) 

 KUNSTENWERKPLAATS DOMMELHOF 

De organisatie zet zich heel specifiek en exclusief in voor de transdisciplinaire kunsten. De schaalgrootte 
van haar werking en netwerkend vermogen is voldoende groot om impact te hebben in het Vlaamse 
kunstenlandschap. Bovendien zet ze zich in om het belang van transdisciplinaire kunsten aan te tonen 
via debatten, colloquia, infosessies en teksten op websites of in publicaties.  
 
De commissie meent dat de organisatie excelleert op het vlak van zelfredzaamheid.  
 
Door het brede netwerk stimuleert de organisatie de kunstenaars om op zoek te gaan naar de juiste 
plekken en partners om hun transdiscipinair werk te realiseren en hun oeuvre uit te bouwen. Ze 
bouwde een breed platform uit, dat ze volledig ten dienste stelt van de transdisciplinaire kunstenaar, 
zowel op vlak van ontwikkeling, productie als presentatie.  De meeste partners van Kunstenwerkplaats 
Dommelhof kregen een positief binnen budget voorlopig advies op hun ingediende plannen. 
Daarnaast treedt ze ook op als facilitator en neemt ze een stimulerende rol op naar de kunstenaar om te 
groeien naar een volwaardige speler binnen het kunstenveld.  
Deze werking is voor het Limburgse en Vlaamse kunstenlandschap een belangrijke katalysator en wil 
deze rol, in functie van de transdisciplinaire kunstenaars verder kunnen opnemen.    
 

 DE BATTERIE 

Dankzij haar jarenlange ervaring met participatief werken en haar goede reputatie wordt De Batterie 
steeds vaker aangetrokken door andere organisaties die weliswaar sterk geloven in participatieve 
trajecten maar zelf niet de nodige expertise in huis hebben, noch de netwerken om ze op te zetten.   
 
In relatie tot het kunstenlandschap ligt het belang vooral in die nadruk op de functie participatie zelf, 
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wat toelaat om verbindingen aan te gaan met culturele partners die in relatie tot hun 
doelgroepen eerder focussen op andere functies, zoals productie en presentatie.  
 
De commissie meent dat de organisatie excelleert op het vlak van kunst als gemeenschapsvorming.  
 
Binnen haar participatieve werking zet De Batterie in een groot aantal projecten in op kinderen en 
jongeren als doelgroep. Experten participatie zoals kenniscentrum Demos erkennen de Batterie als een 
ervaren trekker van kwalitatieve participatieve trajecten.   
 

 OUTLINE 

Het recentelijk opgerichte Outline wordt beschreven als een onafhankelijk platform dat het 
transdisciplinair werk van Begüm Erciyas, David Weber-Krebs en Ula Sickle produceert en ondersteunt 
vanuit een artist-run organisatie.  
 
De drie artiesten die binnen de vzw werken, hebben reeds hun strepen verdiend in verschillende 
kunstdisciplines. Ze vertrekken alle drie vanuit een stevig onderbouwd artistiek parcours en uit het 
beleidsplan blijkt waar ze de komende jaren naartoe willen.  
 
De keuze om in te zetten op onderzoeksgerichte creatieprocessen en niet te focussen op afgebakende 
projectwerking is innovatief en mogelijk inspirerend voor andere kunstorganisaties. De drie 
initiatiefnemers vertrekken voor hun persoonlijk artistiek werk niet puur vanuit een 
productiedoelstelling.  
 

 ROBIN 

Robin vzw is de Brusselse artist-run productiestructuur voor en van kunstenaars Thomas Bellinck, 
Saddie Choua, Sara Oklobdzija en Ahilan Ratnamohan. Elke kunstenaar/kernlid van de organisatie heeft 
zijn of haar artistieke waarde en heeft een sterk individueel parcours afgelegd.  
 
De commissie meent dat de organisatie een rol van betekenis speelt op het vlak van meerstemmigheid 
en landschapszorg. Qua samenstelling van de artistieke kern, in de selectie van medewerkers en de 
keuze van verhalen geeft Robin een stem aan mensen die het dominante witte en westerse perspectief 
aanvullen en doorbreken. 

 GLUON 

GLUON is een platform voor kunst, wetenschap en technologie. Als nomadische werkplaats zet ze in op 
de pijlers Art&Research en Connect. 
 
De commissie erkent dat de organisatie een rol van betekenis speelt op het vlak van internationalisering. 
De organisatie heeft een historiek van samenwerking op internationaal vlak, richt de blik eveneens 
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internationaal in het voorliggende dossier, wat mogelijke connecties biedt voor de kunstenaars met wie 
ze aan de slag gaat. 
 

 MUS-E BELGIUM 

MUS-E Belgium is sinds 2000 actief in ons land en is de Belgische tak van het MUS-E programma. Ze breidt 
haar kunst-educatieve activiteiten in scholen uit naar andere sectoren zoals vrije tijd en welzijn en 
evolueert naar een platform voor kunstenaars die via cocreatie werken.   
 
De commissie meent dat de organisatie een betekenisvolle rol speelt zowel inzake kunst als 
gemeenschapsvorming. Via de methode van intercreatie schenkt de organisatie bijzondere aandacht aan 
kinderen en jongeren, uit diverse culturen binnen een grootstedelijke context. 
 

4 AANVRAGEN VOOR TWEE BELEIDSPERIODES 

Er werden bij de commissie geen aanvragen voor twee beleidsperiodes ingediend. 
 
 
 


