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InleIdIng

“Amateurkunst is het beoefenen en het zich verder bekwamen in een bepaalde kunst-
discipline, gericht op zelfontplooiing en ontdekkingen. Maar amateurkunsten bieden 
ook sociale mogelijkheden: mensen ontmoeten elkaar, creëren samen en genieten (in 
groep) van het eindresultaat. In voorbereiding van het creatief proces ontstaan soms 
onvermoede vriendschappen. En dit alles maakt dat amateurkunsten bij velen bijzondere 
genegenheid oproepen. Amateurkunstenaars vormen een te koesteren groep die zorg 
en aandacht vraagt, want deze creatievelingen steken met hun enthousiasme, van de 
kleinste dorpen tot de grootste steden, anderen aan en leveren zo een wezenlijke bijdrage 
aan het lokale cultuurleven.” 

langs VlaaMse Wegen

Zorg en aandacht geven. Het is rapper gezegd dan gedaan. Amateurkunstenaars 
werken namelijk vaak in stilte of hebben net torenhoge verwachtingen wanneer ze 
hun creaties publiek willen maken. Lokale overheden spelen een sleutelrol in de onder-
steuning van amateurkunstenaars. Het is dan ook een meer dan boeiende opdracht om 
dit uitgebreide veld te leren kennen en een amateurkunstenbeleid op maat uit te stip-
pelen: met een duidelijke visie en weloverwogen doelstellingen. Ambitieuze gemeenten 
coördineren initiatieven van onderuit, sturen aan en lokken uit. Dit alles in samen-
spraak met de beoogde doelgroep. 

Hoe gemeentebesturen dit doen, leerden we uit de ‘trajectbegeleiding lokaal ama-
teurkunstenbeleid’. In 2009, 2010 en 2011 ondernamen we een tournee langs 45 Vlaamse 
steden en gemeenten verspreid van de Westhoek tot de uithoek van Limburg aan de 
Nederlandse grens... De honderden afgelegde kilometers langs beregende bossen en mis-
tige velden, de telkens langer wordende files en de altijd even mistroostige snelweg-
parkings blijven memorabel, net als de locaties waar jeugd- en cultuurdiensten hun 
optrek hebben, gaande van kleine kasteeltjes, over megalomane nieuwbouwprojecten, 
tot sites met een religieus verleden. Ook het avontuur blijft bij. Dat op maandag tussen 
12u00 en 14u00 op het platteland alle bakkers, slagers of frituren gesloten zijn, zijn 
charmante herinneringen die nog lang zullen bijblijven. 

Veel belangrijker natuurlijk waren de talrijke gesprekken waarbij steden en gemeen-
ten openlijk in hun kaarten lieten kijken. Het doornemen van de vele beleidsdocumenten 
bracht ons tot nieuwe inzichten en gaf sterkere voeling met de realiteit. Het is dan ook 
dankzij deze trajectbegeleiding dat we nu met een gerust hart kunnen stellen dat deze 
publicatie niet uit de lucht gegrepen is.
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dank aan de deelneMers 

We willen een gemeend woord van dank richten aan alle gemeenten die instapten in 
de trajectbegeleiding. Niet alleen voor hun tijd, maar ook voor de manier waarop ze 
zich soms kwetsbaar opstelden wanneer ze onze mening te horen kregen. We zijn er 
ons wel degelijk van bewust dat tijdens de trajectbegeleiding veel zaken tegelijk werden 
aangekaart. Niet alles kan ineens gebeuren, maar we hopen dat ons advies de komende 
jaren wordt ‘meegenomen’. In naam van alle amateurkunstenaars zijn we blij dat ge-
meenten bereid waren om zich te laten influisteren hoe we samen aan een stevig(er) 
kader voor hun amateurkunstenbeleid kunnen timmeren. 

het beOOgde leespublIek

Met deze publicatie willen we nog meer steden en gemeenten aanzetten om even stil 
te staan bij hun amateurkunstenbeleid. Deze uitgave is speciaal voor cultuurprofessionals, 
jeugdconsulenten en lokale beleidsvoerders geschreven. Uiteraard kunnen ook ama-
teurkunstenaars en - verenigingen, adviesraden, provinciale besturen en Vlaamse actoren 
er iets van opsteken. 

Deze publicatie vat aan met duiding en uitleg bij de ‘trajectbegeleiding lokaal ama-
teurkunstenbeleid’. Vervolgens zoomen we in op het profiel van de deelnemende 
gemeenten, staan we stil bij de bevindingen uit de plaatsbezoeken (eerst algemeen, 
vervolgens in detail) en gaan we uitgebreid in op alle mogelijke facetten van onder-
steuningsmaatregelen voor amateurkunstenaars. Aan het meer theoretisch gedeelte 
koppelen we niet alleen voorbeelden uit de praktijk maar ook tools die toelaten om het 
heft onmiddellijk in handen te nemen. Tot slot geven we aan op welke manier de lande-
lijk erkende amateurkunstenorganisaties een rol kunnen spelen op gemeentelijk 
vlak. Met “De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente”. willen we blijvende aan-
dacht vragen voor de lokale ondersteuning van amateurkunstenaars. Ze zijn het im-
mers meer dan waard.

We hopen dat je in deze publicatie inspiratie vindt om je lokaal amateurkunstenbe-
leid te optimaliseren. Ons rest alleen nog je uit te nodigen om deze leidraad af en toe ter 
hand te nemen, erin te grasduinen en ideeën te sprokkelen om zo je lokaal amateur-
kunstenbeleid verder vorm te geven. 

Wie interesse heeft in een uitgebreidere screening kan contact opnemen met het 
Forum voor Amateurkunsten. We gaan nog even door met de trajectbegeleidingen. 
Tot 2016 blijven we elk jaar vijf gemeenten bezoeken. Wie weet ben jij er volgend jaar 
wel bij? 

Veel leesplezier.
Forum voor Amateurkunsten
januari 2012



gemeenten krijgen van hun lokale amateurkunstenaars het meest vragen 
over infrastructuur, subsidies en logistieke ondersteuning.
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1. Op kruIstOcht dOOr 
Vlaanderen

1.1. Opzet en WerkWIjze Van de traject- 
begeleIdIng lOkaal aMateurkunstenbeleId

Met twee miljoen zijn ze, de amateurkunstenaars in Vlaanderen en Brussel1. Ver-
spreid over kleine en middelgrote (deel)gemeenten, (centrum)steden en grootstedelijk 
gebied. Allemaal bieden lokale besturen hun amateurkunstenaars in meer of min-
dere mate ondersteuning, al dan niet volgens een vooraf uitgekiende strategie. 

Drie jaar lang (2009, 2010 en 2011) doorkruisten het Forum voor Amateurkunsten en 
vzw Repetitieruimtes2 het Vlaamse land. Enerzijds om zelf concreter voeling te krijgen 
met het lokale veld waarin amateurkunstenaars hun ‘liefhebberij’ ontplooien, ander-
zijds om de vrijwillig deelnemende steden en gemeenten vanuit een helikopterzicht 
tips en aanbevelingen mee te geven om zo, waar mogelijk en gewenst, het lokaal ama-
teurkunstenbeleid bij te schaven. 

Met het jongerenkoor ‘De gillertjes’, toneelgroep ‘De halfjassen’ of harmonie ‘De 
Woudfanfare’ maakten we persoonlijk geen kennis. Wel met hun beleidsvoerders 
(schepenen van jeugd en cultuur), adviesorganen (bestuursleden van de cultuurraad) 
en cultuurprofessionals (van cultuurbeleidscoördinator, cultuurfunctionaris, mede-
werker cultuur, diensthoofd vrije tijd tot jeugdconsulent, leerkracht deeltijds kunston-
derwijs en kunsteducators). 

Dat zowel cultuur- als jeugdverantwoordelijken rond de tafel werden gevraagd, is 
geen toeval. Dit is ingegeven door de hoge participatiecijfers van jongeren. Niet min-
der dan 71% van de 14- tot 17-jarigen beoefent regelmatig een kunstzinnige hobby3. 
Voor 18- tot 34-jarigen schommelt dit rond 40%4. Amateurkunstenaars kan en mag je 
dus niet alleen onder een cultuurbeleid voor volwassenen vatten. Een ondersteunings-
beleid van verschillende gemeentelijke diensten, ongeacht leeftijd of kunstdiscipline, 
biedt meer kans op coherentie, doorstroommogelijkheden en groeikansen. En daar 
gaan wij voor.

1 Meer weten over het profiel en de achtergrond van amateurkunstenaars? Lees “Amateurkunsten in 
beeld gebracht,” Vanherwegen D. e.a., een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in 2009 op vraag van 
de sector. Raadpleeg ook www.amateurkunsten.be/onderzoek. 

2 Op negen bezoeken na gaf vzw Repetitieruimtes, gespecialiseerd in advies over het bouwen en beheren 
van repetitieruimtes en beleidsondersteunend werk d.m.v. onderzoek, bij de trajectbegeleiding betrok-
ken. Door omstandigheden nam het Forum de laatste begeleidingen alleen voor haar rekening. Voor 
vragen rond culturele infrastructuur, kan je t.e.m. 2012 contact opnemen met info@repetitieruimtes.be. Daar-
naast kan je bij Poppunt terecht voor informatie over repetitieruimtes voor popmuzikanten. 

3 Lievens J. en Waege H., Participatie in Vlaanderen, Acco, Leuven, 2011, p. 284. 
4 Vanherwegen D. e.a., Amateurkunsten in beeld gebracht, Forum voor Amateurkunsten, 2009, p. 56. 
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Concreet bestaat de trajectbegeleiding uit vijf stappen: 

• Voorbereiding door de gemeente
 De gemeentelijke contactpersoon laadt een aantal documenten op via de website van 

het Forum voor Amateurkunsten.
• Analyse door het Forum voor Amateurkunsten
 Met het oog op de screening nemen wij de ingestuurde cultuur- en jeugdbeleids-

plannen door, net als de overzichten van kunstenaars en zalen, gebruikersregle-
menten van infrastructuur en uitleendienst, subsidiereglementen, de gemeentelijke 
website en andere documenten die iets prijsgeven over de ondersteuning van ama-
teurkunstenaars. 

• Gezamenlijk intakegesprek
 We praten onze bevindingen (vragen, sterktes en leemtes) door met de aanvragers 

van de trajectbegeleiding. Tijdens deze dialoog krijgen de gesprekspartners heel 
wat mondelinge tips aangereikt.

• Schriftelijk rapport
 Het verslag van dit gesprek mondt uit in een schriftelijk rapport met daarin de as-

pecten waarop de gemeente goed en minder goed scoort. Om aan de knelpunten te 
verhelpen geven we waar mogelijk concrete adviezen. Dit zijn vrijblijvende tips om 
de ondersteuning van amateurkunstenaars bij te sturen of verder uit te bouwen. 

• Verdere begeleiding en feedback
 Indien gewenst kan de gemeente op haar eigen tempo en voor een zelf gekozen prioriteit 

een natraject aanvragen waarbij één van de aandachtspunten verdere opvolging krijgt. 

Uiteraard is bovengenoemd rapport in de eerste plaats een intern werkdocument voor 
de gemeente, maar het Forum voor Amateurkunsten ging ook zelf aan de slag met de 
opgedane kennis. 

• Zo kwam in samenwerking met vzw Repetitieruimtes, LOCUS5 en VVJ6 een inspira-
tienota tot stand met als focus de financiële ondersteuning van amateurkunste-
naars7. Deze nota is downloadbaar op www.amateurkunsten.be. 

• vzw Repetitieruimtes maakt in 2011/2012 werk van een uitgebreide publicatie over 
creatie- en presentatieruimtes. Eind 2012 wordt deze publicatie verwacht. 

• VVC8 wijdde haar digitale nieuwsbrief van september 2011 aan een artikel met als 
titel “Amateurkunsten in het DNA van cultuurcentra en gemeenschapscentra” dit 
focust op de relatie tussen cultuur- en gemeenschapscentra en amateurkunstenaars. 

Eerder bracht het Forum voor Amateurkunsten nog twee relevante brochures uit: 
“Meer wisselwerking tussen het DKO en amateurkunsten” en “1 op 3 doet het in mijn 
gemeente: tips voor het lokaal amateurkunstenbeleid”. Het is niet de bedoeling om met 
deze uitgave in herhaling te vallen. Uiteraard blijven de tips uit “1 op 3” hun waarde 
behouden, maar in deze publicatie willen we op basis van de opgedane veldkennis een 
aantal zaken verder uitdiepen. 

5 LOCUS is het steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid. 
 Zie: www.locusnet.be. 
6 VVJ staat voor Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en is het dienstenplatform voor jeugddiensten en 

jeugdbeleid. Zie: www.vvj.be. 
7 De “Inspiratienota lokaal subsidie- en ondersteuningsbeleid” is raadpleegbaar op www.amateurkunsten.be 

> ondersteuning > lokaal beleid. 
8 VVC is de afkorting van Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra en volgt beleid en regel-

geving op over en voor cultuur- en gemeenschapscentra. 
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1.2. de deelneMers dOOrgelIcht 

De oproep om vrijwillig deel te nemen aan de trajectbegeleiding werd verspreid via 
onze eigen website en de nieuwsbrieven van LOCUS en VVJ. 
In totaal gingen 44 gemeenten en 1 regio op ons aanbod in: 
• 7 uit Limburg
• 8 uit Vlaams-Brabant
• 8 uit West-Vlaanderen
• 10 uit Antwerpen 
• 12 uit Oost-Vlaanderen
We mogen dus spreken van een vrij evenwichtige spreiding over de provincies heen.

Wanneer we categorieën maken op basis van inwonersaantallen9, komen we tot volgende 
verhouding:
• 6 kleine gemeenten met minder dan 10.000 inwoners
• 20 middelgrote gemeenten tussen de 10.000 en 25.000 inwoners
•  13 grote steden en gemeenten (+ 25.000 inwoners)
•  5 centrumsteden (+ 45.000 inwoners) 
• en 1 regio

9 De inwonersaantallen in de tabel zijn afgerond.

 Balen Antw 21 000

 Bornem Antw 20 000

 Borsbeek Antw 10 000

 Duffel Antw 16 400

 Kasterlee Antw 18 000

 Mechelen Antw 79 000

 Schoten Antw 33 000

 Vosselaar Antw 10 200

 Wuustwezel Antw 19 300

 Zwijndrecht Antw 18 500

 Genk Lim 64 000

 Hasselt Lim 70 000

 Hoeselt Lim 10 000

 Lanaken Lim 25 000

 Lummen Lim 14 000

 Overpelt Lim 14 000

 Sint-Truiden Lim 39 200

 Buggenhout O Vl 14 000

 Dendermonde O Vl 43 000

 Erpe Mere O Vl 19 300

 Evergem O Vl 33 000

 Geraardsbergen O Vl 31 500

 Lebbeke O Vl 17 000

 Lochristi O Vl 21 400

 Meetjesland O Vl 164 000

 Merelbeke O Vl 22 400

 Temse O Vl 28 200

 Zottegem O Vl 25 000

 Zwalm O Vl 8 000

 Bierbeek Vl Br 9 500

 Dilbeek Vl Br 39 500

 Landen Vl Br 15 300

 Lennik Vl Br 8 800

 Leuven Vl Br 48 000

 Merchtem Vl Br 15 000

 Roosdaal Vl Br 11 000

 Tienen Vl Br 32 000

 Avelgem W Vl 9 600

 Beernem W Vl 14 600

 Brugge W Vl 116 700

 Diksmuide W Vl 16 300

 Houthulst W Vl 9 600

 Ieper W Vl 35 000

 Izegem W Vl 27 000

 Waregem W Vl 36 000
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Het is misschien gevaarlijk om op basis van zo’n klein aantal deelnemers uit-
spraken te doen over gemiddelden en kenmerkende eigenschappen.

Enige voorzichtigheid is dan ook geboden. Onze bevindingen zijn gebaseerd 
op een eenmalig bezoek en een online-enquête10 bij de 44 voornoemde lokale 
entiteiten en 1 regio. Dit is slechts 15% van alle Vlaamse steden en gemeenten. 
Bovendien gaat het om besturen die openlijk in hun kaarten lieten kijken, bereid 
waren om advies in te winnen en bij te sturen waar mogelijk. Tot slot is elke 
analyse een momentopname. Tussen de screening van de eerste deelnemers en 
deze publicatie zit een tijdsinterval van ongeveer drie jaar. Intussen zijn, 
ondermeer naar aanleiding van onze aanbevelingen, her en der al veranderingen 
doorgevoerd en wijzigingen geïmplementeerd. Dit kan ons alleen maar geluk-
kig stemmen, maar het wijst wel op de relativiteit van de momentopname. 
Laten we dus aannemen dat we een verkennend onderzoek hebben gevoerd 
naar het lokaal amateurkunstenbeleid. Doorgedreven wetenschappelijk onder-
zoek blijft in de toekomst een must. 

Op basis van de beschikbare informatie stelden we vast dat kleine gemeenten op 
vlak van personeelsbezetting een behoorlijk uniform profiel hebben. Zij stellen door-
gaans 1,5 tot 5 voltijdse medewerkers tewerk op de dienst cultuur, 1 voltijds personeels-
lid op de jeugddienst en meestal 1 cultuurbeleidscoördinator. Middelgrote gemeenten 
tellen eveneens 1 tot 1,5 personeelsleden op de cultuurdienst, iets meer volk dan kleine 
gemeenten op de jeugddienst (1 tot 5 VTE) en vaak een cultuurbeleidscoördinator die 
versterking krijgt van administratieve medewerkers. 
Grote steden en gemeenten vertonen een vrij gelijkaardig patroon als middelgrote 
gemeenten, al krijgt de cultuurbeleidscoördinator hier minder bijstand, maar is het 
cultuurcentrum dan weer sterker uitgebouwd. 
Centrumsteden hebben meestal 5 tot 10 medewerkers op de cultuurdienst, meer dan 10 
inhoudelijke medewerkers in het cultuurcentrum en meer dan 10 mensen op de jeugd-
dienst. Cultuurbeleid is er ook sterk bestaft (de cijfers variëren van 1, tot 1,5 à 5 personen 
en van 5 à 10 personen). 

Vrijetijdsdiensten ten slotte zijn vooral populair in gemeenten tot 25.000 inwoners. 
In grotere steden en gemeenten of centrumsteden komen we deze wijze van clustering 
minder tegen. 

Als we even inzoomen op relevante actoren in lokale entiteiten dan is het logisch 
dat kleine en middelgrote gemeenten eerder een basic aantal spelers hebben zoals een 
gemeenschapscentrum, een cultuurraad, een bibliotheek, (soms) deeltijds kunston-
derwijs, een archief en het verenigingsleven. 
In grotere steden en gemeenten komen daar nog bij: musea, kunsteducatieve instel-
lingen, muziekclubs, kunstgalerieën en professionele kunstenorganisaties. 

10 Deze enquête werd in oktober 2011 afgenomen bij alle gemeenten die ooit deelnamen aan de trajectbe-
geleiding. De responsgraad was erg hoog. Slechts vijf besturen vulden deze extra websurvey niet in. In 
de mate van het mogelijke zochten wij voor deze gemeenten de ontbrekende gegevens zelf op. In alle 
getallen en percentages die volgen, doen we een uitspraak over een totaal van 44 gemeenten. De regio 
Meetjesland laten we buiten beschouwing. Uitspraken doen over 44 gemeenten van de 308, wil zeggen 
dat we rekening moeten houden met een foutenmarge van 14%.



17

Wat het deeltijds kunstonderwijs betreft, merkten we een representatieve sprei-
dingsgraad op. We tekenden 38 keer de aanwezigheid van een academie voor muziek, 
woord en dans11 op en 27 keer een academie voor beeldende kunsten. Slechts 5 keer was 
er geen enkele vorm van deeltijds kunstonderwijs in de gemeente aanwezig. Hetzelfde 
kan gezegd worden van gemeenten zonder jeugdhuis. Dit kwam 5 keer voor op een totaal 
van 44 gemeenten. 

Dit brengt ons naaldloos tot het volgende item, namelijk in hoeveel gemeenten er 
artistieke jeugdverenigingen zijn aangesloten bij de jeugdraad12. In het totaal telden 
we 20 gemeenten met een dergelijke artistieke vertegenwoordiging in de jeugdraad, 
bijna de helft dus. De jeugdraden uit Wuustwezel en Dendermonde telden het meeste 
aantal erkende jeugdamateurkunstenverenigingen in hun gelederen, nl. 8. 
Algemeen genomen zijn jeugdharmonies, -orkesten en -fanfares, vaak lid van de jeugd-
raden, gevolgd door toneel, dans en koor. Opmerkelijk was het lidmaatschap van een 
dj-collectief in Tienen en een circusbeweging in Brugge en Leuven. 

We kregen twee generaties jeugdbeleidsplannen te zien: deze vóór en na het uitroe-
pen van de beleidsprioriteit jeugd- en jongerencultuur13. Vóór 2011 was er in de meeste 
jeugdbeleidsplannen maar weinig aandacht voor cultuur, laat staan voor amateurkun-
sten. Na de verhoogde beleidsaandacht voor jeugdcultuur vanuit Vlaamse kant, merk-
ten we in bijna alle gemeenten een verhoogde alertheid. Maar vaak is het lokale be-
stuur nog ‘zoekende’ en nemen jeugdconsulenten even de tijd om zich in het culturele 
veld te oriënteren en (verder) visie te ontwikkelen. Positief is in elk geval dat jeugd-
diensten kunstbeoefening meer en meer verweven in reeds bestaande initiatieven zo-
als Grabbelpas of de speelpleinwerking. Wie echt een evenwichtig plan opstelde had 
niet alleen aandacht voor receptieve cultuurbeleving (bv. schoolvoorstellingen bijwo-
nen) maar ook voor actieve kunstbeoefening (bv. workshops). Meestal troffen we in de 
nieuwe generatie jeugdbeleidsplannen een apart hoofdstuk ‘jongerencultuur’ aan. De 
beleidsplannen uit Bierbeek en Kasterlee sprongen in het oog omdat zij jongerencultuur 
niet isoleerden in één hoofdstuk, maar cultuur echt als een transversaal aandachts-
punt hebben meegenomen in zowat elk luik van hun jeugdbeleidsplan. 

Terwijl elke gemeente over een jeugdbeleidsplan beschikte, telden we vijf gemeenten 
zonder cultuurbeleidsplan. Hier beperkten de voornemens zich tot enkele alinea’s in 
het algemeen beleidsprogramma. Jammer genoeg werden amateurkunstenaars in de-
ze nota’s zelden expliciet vernoemd. Afzonderlijke cultuurbeleidsplannen verhoogden de 
kans dat amateurkunstenaars meer tot hun recht kwamen, hetzij als uitvoerders, het-
zij als volwaardige partners van het beleid. 

11 Merk op: niet alle academies hadden een afdeling woord of dans.
12 We merkten dat heel wat jeugdige amateurkunstengroepen ook tot de cultuurraad worden gerekend. 

Meer hierover op p. 33.
13 Vlaamse minister van Jeugd, Pascal Smet, riep ‘jeugd- en jongerencultuur’ uit tot prioriteit voor de be-

leidsperiode 2011-2013. Gemeenten die hiervoor extra inspanningen doen (cfr. www.jeugdbeleidsplan.be 
> jeugdbeleid), kunnen daar extra middelen voor krijgen. Het uitvoeringsbesluit bepaalt aan welke 
voorwaarden de gemeente moet voldoen. 
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We stelden in centrumsteden een iets grotere concentratie aan erkende 
amateurkunstenverenigingen vast. Uit onze steekproef leiden we af dat in cen-
trumsteden per 1.000 inwoners 1,07 amateurkunstenverenigingen actief zijn. 
In grote en middelgrote steden en gemeenten ligt dit getal net iets lager met 
0,95. Kleine gemeenten (met minder dan 10.000 inwoners) halen een dichtheid 
van 0,81 erkende amateurkunstenverenigingen per 1.000 inwoners14.

Als we nog even dieper ingaan op het gemiddeld aantal amateurkunstenver-
enigingen per lokale entiteit, komen we tot volgende bevindingen15:

Omvang 
gemeente

Film Multi-
media

Foto Folk-
muziek

koren harmonies, 
fanfares, 
brassbands

theater schrijf-
groepen

beeldende 
kunsten

dans 

<10.000 inw. / / 1 0,5 4 1,5 1 / 1 /

10.000 tot 
25.000 inw.

/ / 0,5 / 4,5 4 2,5 / 1 117

25.000 tot 
45.000 inw.

1 0,5 2 1 8,5 +/- 7 +/- 5 / 2,5 2

> 45.000 inw. 1,5 1,5 4,5 8,5 17 +/- 618 8,5 1 1519 8,5

Aan de gemeente werd ook expliciet gevraagd welke amateurkunstengroepen 
niet vertegenwoordigd zijn in hun cultuurraad. Dit varieert van drumbands, 
over improvisatietheater, jongerenschrijfcollectieven, bigbands, dj’s, cover-
bands tot een pak individuele beeldende kunstenaars. Opvallend toch wel is 
dat gewone toneelgroepen vaak uit de boot vallen. De reden waarom kon via 
deze enquête niet worden achterhaald. 

Een interessant weetje is nog dat de schepen van cultuur in 2011 in 40% van de 
gevallen van CD&V-signatuur was, gevolgd door 16% CD&V/N-VA en 16% Sp.a. 

Tot slot geven we nog iets mee over de samenhang tussen de cultuur- en jeugddiensten. 
Uit de bevraging blijkt dat zo goed als overal informeel overleg plaatsvindt: in de wan-
delgangen, door personeelsleden die een bureau delen of op dezelfde site gelokaliseerd 
zijn of omdat ze een gemeenschappelijk diensthoofd hebben. Tijdens de trajectbegelei-
ding kregen we slechts enkele keren het gevoel dat medewerkers van deze verschil-
lende diensten elkaar echt voor het eerst ontmoetten. Wat structureel overleg betreft 
valt op dat er in geen enkele van de bezochte centrumsteden sprake was van een vast 
overlegmoment, terwijl de kleine gemeenten (uit noodzaak?) op één na, wekelijks of toch 
op heel regelmatige basis de hoofden bij elkaar steken. 

14 Opgelet! We hebben het nu enkel over erkende amateurkunstenverenigingen. Deze uitspraak zegt niets 
over de totale activiteit van amateurkunsten.

15 Ook hier gaat het enkel om aangesloten verenigingen bij de cultuurraad.
16 Dansgroepen zijn dikwijls bij ‘sport’ aangesloten. 
17 Wellicht is dit geen representatief gemiddelde. Twee centrumsteden gaven zelf aan dat er geen harmonies, 

fanfares of orkesten zijn, wat vrij onwaarschijnlijk is.
18 In de centrumsteden kregen we heel uiteenlopende cijfers voor het aantal beeldende kunstkringen:  

1, 2, 6, 31 en 35. Het gemiddelde van 15 is dus erg relatief. 
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De schepenen zijn maar af en toe aanwezig op dergelijke overlegmomenten. Sport, de 
bibliotheek, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en cultuurcentra zijn vaak gespreks-
partners van de dienst cultuur en jeugd. Het overleg staat meestal in dienst van con-
crete samenwerkingsverbanden of projecten. De afstemming op vlak van visie en beleid 
is minder vaak aan de orde. 

1.3. tOt slOt en ter InspIratIe 

Zoals eerder gezegd, is het de bedoeling dat de bezochte gemeenten naar aanleiding 
van ons gesprek en rapport extra gevoeligheid ontwikkelen voor hun lokale amateur-
kunstenaars; dat ze als het ware een zesde zintuig activeren om kunstbeoefenaars te 
detecteren en ze (nog) meer te betrekken bij het culturele leven. De automatische re-
flex om amateurkunsten in al haar facetten te benaderen in het geïntegreerde vrije-
tijdsdenken zou mooi zijn. 

Het is nooit onze bedoeling geweest om een ranking te maken van de best preste-
rende amateurkunstengemeenten. We willen straks wel proberen om een aantal suc-
cesfactoren van een goed amateurkunstenbeleid bloot te leggen. Dit ter inspiratie 
van andere steden en gemeenten die oog en oor hebben voor een eigentijds amateur-
kunstenbeleid. 



doorgedreven wetenschappelijk onderzoek blijft in de toekomst een must.



21

© Fernand De Canne



22

In dit deel geven we onze eerste indrukken en bevindingen uit 45 screenings. We 
gaan in op de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het gemeentelijk amateur-
kunstenbeleid. Met welke vragen van amateurkunstenaars worden gemeenten het 
meest geconfronteerd? Is dit anders in kleine dan in grote gemeenten? Welke aanbeve-
lingen zijn in bijna alle gemeenten van toepassing en op welke vlakken is er nog veel 
werk aan de winkel? 

Al onze uitspraken zijn gebaseerd op een steekproef bij 15% van de Vlaamse steden 
en gemeenten. Ons aanvoelen is echter dat veel ervan van toepassing zijn op het gros 
van de lokale overheden. Aan jou dus als lezer om die informatie eruit te filteren die 
interessant is voor de eigen context. 

2.1. kOrte InleIdIng Op MOgelIjke 
 OndersteunIngsVOrMen

Bij wijze van opwarming vatten we aan met een overzicht van alle mogelijke onder-
steuningsmaatregelen voor amateurkunstenaars. We beperken ons voorlopig tot een 
korte opsomming. Van pagina 46 tot 115 gaan we hier nog uitvoerig op in.

Een evenwichtig amateurkunstenbeleid omvat vele facetten waar lokale besturen 
in meerdere of mindere mate op kunnen/moeten inzetten. In een notendop:
• Toegang tot (gemeentelijke) infrastructuur en daarmee samenhangend: huurtarieven, 

vlot beheer, betaling van taksen in de gemeentelijke zalen en soepele inname van 
openbaar domein.

• Financiële steun in de vorm van (structurele) subsidies, projectsubsidies, gunsttarieven 
of indirecte ondersteuningsvormen zoals een tussenkomst in auteursrechten. 

• Logistieke ondersteuning, zoals de uitleendienst, vervoer en opbouw van materiaal, 
technische hulp, drukwerk, reservatie en ticketverkoop.

• Inhoudelijke ondersteuning en administratieve hulp, bv. het helpen invullen van subsi-
dieaanvragen, doorverwijzingen naar gespecialiseerde instellingen of deskundigen, 
feedback, e.d.

• Presentatiekansen creëren, bv. op gemeentelijke activiteiten, in het gemeenschaps-
centrum of tijdens buurtfeesten. 

• Informatie en promotie: niet alleen het zichtbaar maken van de amateurkunstenaars 
en hun activiteiten, maar ook overzichtelijk aangeven welke ondersteuning de 
gemeente biedt.

2. lessen uIt 45 traject-
 begeleIdIngen 
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Enkele belangrijke randvoorwaarden zijn: 
• Kansen bieden voor inspraak en advies: niet alleen via adviesraden, maar ook door 

informele bevraging en een opendeurpolitiek.
• Het in kaart brengen van de doelgroep: naast klassieke amateurkunstenverenigingen 

verdienen ook tijdelijke verenigingen en individuele kunstenaars beleidsaandacht. 
• Aanzetten tot samenwerking met andere (culturele) actoren, zoals cultuur- en ge-

meenschapscentrum, deeltijds kunstonderwijs, de bibliotheek, scholen, horeca en 
middenstand, professionele kunsten, ... en in het bijzonder met de jeugddienst. 

• Vrijwilligerswerk faciliteren19.

2.2. geWIkt en geWOgen. OVer sterktes, 
 zWaktes, kansen en bedreIgIngen

Tijdens de trajectbegeleidingen stelden we vast dat bepaalde zaken in zowat alle on-
derzochte gemeenten terugkwamen. Om vaak terugkerende valkuilen te omzeilen of 
sterktes beter te benutten, staan we even stil bij veel voorkomende sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen. 

2.2.1. sterktes 

Wanneer we het lokale amateurkunstenbeleid vanuit een helikopterzicht20 bekijken, 
valt meteen op dat het verenigingsleven, waartoe amateurkunstenaars dikwijls maar 
niet altijd behoren, op een ruim gamma aan ondersteuningsmaatregelen kan rekenen. 

Zowat alle gemeenten zetten via de diensten jeugd of cultuur in op structurele subsi-
dies, al dan niet in combinatie met projectsubsidies. Nog opvallender zijn de grote in-
spanningen op vlak van logistieke steun: gaande van een uitleendienst, over vervoer 
en opbouw van materiaal, tot technische bijstand bij uitvoering van het klank- en licht-
plan. Heel wat steden en gemeenten zetten volop in op deze indirecte ondersteuningsvorm. 
Een derde uitschieter is de inschikkelijkheid waarmee cultuurprofessionals mee op zoek 
gaan naar presentatie- en speelkansen.

Voor het overige merken we veel goodwill bij steden en gemeenten ten aanzien van 
de amateurkunstenaars. Cultuurprofessionals zijn zich bewust van de bijzondere positie 
van amateurkunsten op de snijlijn van gemeenschapsvorming en cultuur. Daarom 
worden ze vaak betrokken bij culturele evenementen21. In het beste geval worden ze 
ook met naam en toenaam genoemd als partner en uitvoerder van het cultuurbeleidsplan. 

19 Hier gaan we niet verder op in. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar 
 www.vrijwilligerswerk.be en www.succesvolvrijwilligen.be. 
20 Door de trajectbegeleiding kwamen we met heel wat casussen in contact. 
 Hierdoor is benchmarking mogelijk.
21 Helaas worden amateurkunstenaars nog te weinig betrokken in niet-hardcore culturele activiteiten 

zoals toerisme, jeugd, enz. Bovendien denkt men wel aan amateurkunstenaars i.h.k.v. grote evenementen, 
maar minder voor kleinschalige initiatieven. 



24

2.2.2. zWaktes 

Naast een aantal gemeenschappelijke sterke punten, delen steden en gemeenten 
enkele pijnpunten. 

Zo is ondermeer duidelijk gebleken dat er nog veel werk aan de winkel is om ama-
teurkunsten in al hun diversiteit tot hun recht te laten komen. Amateurkunstenaars 
zijn immers niet over één kam te scheren. De focus ligt vaak op het gekende: klassieke 
kunstdisciplines en erkende verenigingen zoals harmonies, toneelgezelschappen en 
koren aangesloten bij de cultuurraad. Gemeenten hebben helaas veel minder oog voor 
bv. schrijfkringen, dj’s of jazzmuzikanten. Zelden gaan ze proactief op zoek naar deze 
‘restcategorie’ omdat ze vrezen dat ze de deur dan wijd openzetten en (nog) geen gepast 
antwoord hebben op al die ondersteuningsvragen. Wie echter beleid wil voeren voor dé 
amateurkunsten houdt rekening met deze veelomvattende realiteit. 

Een ander gevoelig punt is de inventarisatie van zowel kunstbeoefenaars (amateur, 
professioneel of semiprofessioneel) als mogelijke ondersteuningsvormen zoals be-
schikbare infrastructuur, productiefaciliteiten, vormingsmogelijkheden of regionale 
initiatieven. Zonder overzicht is een match tussen vraag en aanbod veel moeilijker en 
kan de gemeente eigenlijk niet ten volle haar rol opnemen als informatieknooppunt. 

Aangezien de samenwerking tussen amateurkunstenaars en andere (culturele) 
spelers soms nog op een (te) laag pitje staat, kan deze in veel gemeenten nog een extra 
impuls gebruiken. Er blijven tal van opportuniteiten onbenut om bruggen te slaan met 
bv. het cultuurcentrum, deeltijds kunstonderwijs, professionele kunsten, het vereni-
gingsleven, jeugdwerk, onderwijs, enz. 

Een ander minpunt dat hier en daar opduikt, is het gebrek aan een samenhangend 
beleid. Soms staat het subsidiebeleid volledig los van andere ondersteuningsmaatre-
gelen, terwijl financiële steun eigenlijk maar één facet is van het ondersteuningsme-
chanisme; een doordacht subsidiebeleid begint dus met de afweging van de verschil-
lende mogelijkheden. Wanneer de financiële tussenkomst eerder beperkt is, kan je dit 
gedeeltelijk compenseren door voordelen in natura toe te kennen zoals goedkopere 
zaaltarieven, gratis uitleenmateriaal, tussenkomst in auteursrechten, enz. En anders-
om kunnen hoge subsidiebedragen leiden tot minder steun op andere vlakken. De sa-
menhang in het ondersteuningsbeleid komt het best tot z’n recht als het geheel klaar 
en duidelijk op een rijtje staat op een website of in een publicatie. Gemeenten die niet 
intekenden op de gids “Help ik organiseer” van LOCUS hebben zelden een alternatief. 
Dat is jammer, want ook wie minder vertrouwd is met de werking van een gemeentebe-
stuur zou snel zijn weg moeten kunnen vinden.

Tot slot is het gemis aan inspraak van vooral jong en niet-georganiseerd talent een 
vaak opduikend probleem. Hun stem ontbreekt te vaak in de traditionele cultuur- en 
jeugdraden. Bijgevolg zijn reglementen en dienstverlening meestal onvoldoende op 
deze doelgroep afgestemd zodat zij uit de boot vallen bij het uitstippelen van het beleid. 
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2.2.3. kansen

In een steeds veranderende samenleving doen zich gelukkig ook steeds nieuwe 
kansen voor. 

Zo riep de Vlaamse overheid jeugd- en jongerencultuur uit tot een prioritair aan-
dachtspunt. Steden en gemeenten die in 2011, 2012 of 2013 extra inzetten op jongeren 
en cultuur kunnen hierdoor extra subsidies krijgen. Ook al weten nog niet alle jeugd-
diensten hier even goed raad mee en bevinden heel wat steden en gemeenten zich nog 
in een aftastende en oriënterende fase, we zijn er zeker van dat deze beleidsprioriteit 
op langere termijn vruchten zal afwerpen. Cultuur en creativiteit komen nu pas soms 
voor het eerst op de jeugdagenda te staan. Gemeenten gaan daardoor veel bewuster na-
denken over een zinvolle invulling van jeugdcultuur. Elders krijgt jeugdcultuur de 
kans om tot volle bloei en ontwikkeling te komen. 

Een andere opportuniteit in het voordeel van amateurkunstenaars is de trend van 
meer vrijetijdsoverleg en vrijetijdsbalies. Aan dit centrale loket krijgen artiesten 
immers ongeacht hun leeftijd duiding over de ondersteuningsmogelijkheden. Wan-
neer cultuur, jeugd en sport hun werking echt op elkaar afstemmen, kan de amateur-
kunstenaar als diffuse doelgroep hier alleen maar wel bij varen. 

Een andere, misschien merkwaardige kans voor amateurkunsten, is de toenemende 
vergrijzing. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de huidige oudere generaties min-
der aan kunstbeoefening doen in de vrije tijd omdat ze er niet mee zijn opgegroeid. 
Naarmate de tijd vordert, zullen er wel meer en meer, goed opgeleide, kunstbeoefenaars 
zijn. Een ander gevolg van de vergrijzing is de moeilijkere invulling van klassieke 
bestuursfuncties in o.a. amateurkunstenverenigingen. Dit verhoogt de kansen voor 
niet-verenigde amateurkunstenaars waarvoor gemeentebesturen allicht alerter worden. 

Een vierde impuls voor het lokale amateurkunstenbeleid is het bestaan van boven-
lokale organisaties. Niet alleen de landelijke amateurkunstenorganisaties of kunst-
educatieve organisaties spelen hierin een rol, maar ook de Week van de Amateurkunsten 
(afgekort als ‘WAK’). 

2.2.4. bedreIgIngen

We kunnen er niet onderuit. Er zijn ook een aantal bedreigingen die telkens terug-
keren en een hypoheek kunnen leggen op het lokale amateurkunstenbeleid. 

Ten eerste, het primaat van de politiek. Niet alle schepenen van cultuur en jeugd 
staan open voor een ver doorgedreven samenwerking of voor vernieuwing tout court. 
Hier en daar doorkruisen politieke belangen het doordacht opgebouwde beleid van 
wie wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Dit betekent dat de conse-
quente lijn wel eens zoek dreigt te raken en dit is lastig voor ambtenaren die zich graag 
beroepen op de vooraf vastgelegde spelregels. 

Een ander niet te miskennen probleem is de overbevraging en het grote verloop van 
het personeel22. Cultuurbeleidscoördinatoren, jeugdconsulenten, maar ook cultuur-
functionarissen en noem maar op, worden uit allerlei hoeken bestookt met vragen en 

22 Van de 45 contactpersonen in de trajectbegeleiding (zowel cultuur als jeugd) zijn er intussen 6 van job 
veranderd; 5 waren nog maar net als cultuurbeleidscoördinator gestart. 
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veranderingen. Dat maakt dat zij vaak de feiten achterna hollen en vooral bezig zijn 
met de waan van de dag. Er blijft vaak te weinig tijd over om een samenhangende, lan-
getermijnvisie uit te stippelen of om zich grondig te verdiepen in een bepaald aspect 
van de job, zoals amateurkunsten. We zijn er ons van bewust dat dit maar één facet is 
uit het brede cultuurbeleid. 

Een steeds groter opdoemend spook zijn de besparingen. Steden en gemeenten zullen 
de komende jaren meer dan ooit worden uitgedaagd om creatief en spaarzaam om te 
gaan met hun personeels- en werkingsmiddelen. Uiteraard zal dit ook de amateurkunsten 
niet ten goede komen. In de periode 2009-2011 merkten we al het effect van bezuini-
gingen: personeelsafvloeiingen, geen nieuwe investeringen op vlak van infrastructuur, 
geen groots opgezette projecten, enz.

En tot slot detecteerden we nog deze remmende factor: een goed amateurkunstenbe-
leid voeren is een never ending story. Wie een goed beleid wil maken, moet weten voor 
wie hij werkt (dit betekent een doorgedreven inventarisatie van je amateurkunste-
naars, zie p. 52) en met welke middelen (wat gelijk staat aan een degelijk overzicht van 
infrastructuur, uitleenmateriaal, samenwerkingsmogelijkheden, enz.). Anders dreigt 
men te stranden in een ad hoc beleid waarbij ‘de luidste roepers, het meeste krijgen’. 

2.3. Meest gestelde OndersteunIngsVragen

Amateurkunstenaars zijn creatief, bedrijvig en op zoek naar antwoorden op hun 
vragen. We vroegen aan alle gemeenten uit de trajectbegeleiding met welke drie vragen 
amateurkunstenaars het meest bij hun diensten aankloppen. 

• Communicatie en inspraak (= kenbaar maken van activiteiten en betrokkenheid)
• Infrastructuur (= zoeken naar geschikte zaal, vragen over kostprijs, e.d.)
• Financiën (= vragen over subsidies of financiële tussenkomst)
• Logistiek (= o.m. uitleendienst en technische ondersteuning)
• Netwerking (= het zoeken en vinden van partners of gelijkgezinden) 
• Inhoudelijke vragen (= feedback, advies en impulsen)
• Presentatiekansen (= naar buiten treden met werk)

Elke gemeente mocht drie categorieën aankruisen. Welke vraag wordt hen het meest 
gesteld? Welke vraag komt op de tweede en derde plaats? Hierbij het overzicht:
 
op 4224 antwoorden communicatie infrastructuur financiën logistiek netwerking inhoud presentatie

in 1ste plaats 
vragen over:

2x 21x 12x 3x 1x 1x 2x

op 2de plaats 
vragen over:

2x 12x 12x 14x   2x

op 3de plaats 
vragen over: 

8x 3x 8x 18x  1x 4x

samen 12 36 32 35 1 2 8

23 42 deelnemers beantwoordden deze vraag.
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Er tekent zich een duidelijke top drie af24. Amateurkunstenaars zochten het meest 
een antwoord op vragen over infrastructuur, logistiek en financiën. Vragen over net-
werking en inhoudelijke feedback kwamen het minst aan bod. Al moeten we opmerken 
dat per gemeente slechts één persoon de enquête invulde (meestal de cultuurbeleidsco-
ordinator) en bv. cultuurfunctionarissen hier anders op zouden antwoorden. 

In bovenstaande tabel kan je aflezen hoeveel keer een gemeente een categorie aan-
kruiste. Als we nu een waarde toekennen van 3 punten voor een vraag op de eerste 
plaats, 2 punten voor een vraag op de tweede plaats en 1 punt voor een vraag op de derde 
plaats, krijgen we volgend beeld25: 

 Waarde 

communicatie infrastructuur financiën logistiek netwerking inhoud presentatie

18 90 68 55 3 4 14

In volgorde van belang zijn de meest prangende vragen dus:
• Infrastructuur
• Financiën 
• Logistiek

Om na te gaan of dit patroon in alle gemeenten en steden van toepassing is, werd de 
rangschikking nog eens overgedaan volgens de grootte (aantal inwoners) van de lo-
kale entiteit. Uit die controleproef blijkt dat er wat verschillen zijn tussen kleine en 
grote gemeenten. 

Zo duiken in kleine gemeenten (-10.000 inwoners) wel vragen op over presentatie, 
netwerking en communicatie terwijl die algemeen genomen het minst vaak werden 
gesteld. Verder vragen amateurkunstenaars in àlle kleine gemeenten om logistieke 
steun, maar ook hier primeerde de vraag naar infrastructuur. 

Opvallend bij gemeenten met 10.000 tot 25.000 inwoners is dat in de helft ervan (10 
van de 20) vragen werden gesteld rond communicatie. Ook de vragen naar presentatie-
kansen leefden hier veel sterker dan elders, maar net zoals overal overheerst de vraag 
naar infrastructuur. 

Steden en gemeenten die tussen de 25.000 en 45.000 inwoners tellen, sluiten het 
best aan bij het ‘gemiddelde patroon’. Zo goed als alle vragen van amateurkunstenaars 
behelsden infrastructuur, financiën of logistiek. De overige behoeften bleken hier 
minder bevraagd te worden. 

Kenmerkend voor de bevraagde centrumsteden (+ 45.000 inwoners) is tot slot, dat er 
meer vraag is naar een financiële tussenkomst dan vraag naar infrastructuur, al blijft 
deze wel op nummer twee staan. Ook de vraag naar presentatiekansen kwam hier 
meer dan gemiddeld voor. 

24 Dezelfde vaststelling maakte Sarah Beernaert al in haar eindwerk “Amateurkunsten voldoende onder-
steund?”, (2009), waarbij ze 30 Vlaamse gemeenten bevroeg over de ondersteuningsbehoeften van hun 
amateurkunstenaars. 

25 Rekensom voor bv. communicatie: 18 = (3x2) + (2x2) + (1x8). 
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2.4. Vaak VOOrkOMende aanbeVelIngen

Uit thesisonderzoek26 bleek dat amateurkunstenaars in het algemeen tevreden zijn 
over de steun die ze van hun gemeentebesturen krijgen. Een ruim pakket aan maatre-
gelen en uitgekiende doelstellingen dragen hiertoe bij. Tijdens de trajectbegeleiding 
werden per bezochte gemeente sterke punten aangewezen en leemtes aangekaart. Om-
dat er veel suggesties tegelijkertijd werden gegeven en omdat het niet altijd eenvoudig 
is om alles op korte termijn te veranderen, deden wij zelf suggesties van aanbevelingen 
die ons inziens prioriteit verdienen.

In functie van deze publicatie werden alle prioritaire aanbevelingen nog eens onder de 
loep genomen. 
• De aanbeveling om alle aanwezige infrastructuur beter in kaart te brengen steekt er 

met kop en schouders bovenuit. Drie op vier gemeenten kreeg te horen dat hiervoor 
nog (veel) werk aan de winkel is. 

• Een andere steeds terugkerende aanbeveling is om de focus op amateurkunsten te 
verruimen. Een alomvattend beleid richt zich niet alleen op erkende amateurkun-
stenverenigingen. Daarmee samenhangend viel vaak de suggestie om de lokale 
amateurkunstenaars beter te inventariseren; vooral niet-georganiseerde of jonge 
kunstenaars, minder gekende (sub)disciplines, enz.

• Een derde aanbeveling die regelmatig gemaakt is (18 keer), gaat over het optimaliseren 
van de communicatie. Het lijkt ons belangrijk om het totale ondersteuningspakket 
op transparante wijze te ontsluiten. Naast subsidies denken we aan infrastructuur, 
uitleendienst, presentatiekansen, vorming, inspraak, inhoudelijke ondersteuning, 
enz. Het volledige overzicht van ondersteuningsmogelijkheden zou in één oogopslag 
duidelijk moeten zijn. 

Andere veel voorkomende adviezen waren: ‘het in vraag durven stellen van de subsidie-
reglementen’ en ‘meer inzetten op jeugd- en jongerencultuur’. 

26 Beernaert S., Amateurkunsten voldoende ondersteund?, 2009, p. 54. 
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per 1.000 inwoners is ongeveer één amateurkunstenvereniging actief; 
één op drie verenigingen aangesloten bij de cultuurraad komt 

uit de amateurkunstenhoek. 



© Bart Denolf
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Nu we weten wat de troeven en minpunten zijn en welke prioritaire aanbevelingen 
meermaals tijdens de trajectbegeleiding lokaal amateurkunstenbeleid aan bod kwamen, 
gaan we na welke gemeenschappelijke kenmerken de gescreende steden en gemeenten 
hebben. Wat springt bv. in het oog i.v.m. inspraak en advies? Welke elementen keren 
steeds terug bij het infrastructureel, financieel of logistieke ondersteuningsbeleid en 
welke conclusies mogen we trekken op vlak van inhoudelijke steun, samenwerking en 
communicatie? 

Tot slot proberen we een aantal succesfactoren bij naam te noemen. Hierbij herhalen 
we nog eens: de resultaten moeten met de nodige omzichtigheid benaderd worden. Onze 
uitspraken zijn gebaseerd op eerder kleine aantallen en momentopnames. Het zijn 
slechts indicaties. 

3.1. Inspraak, adVIes & InFOrMatIeuItWIsselIng

Omdat we mogen verwachten dat cultuurraden met hun adviezen een impact hebben 
op het lokale amateurkunstenbeleid werd tijdens de trajectbegeleiding gepolst naar de 
samenstelling en werking van dit adviesorgaan. Dit leverde geen verrassende resulta-
ten op. Onderzoek in 200527 legde al enkele pijnpunten bloot, zoals de beperkte focus 
op adviesverlening en de geringe betrokkenheid van een groot deel van het culturele 
veld in de gemeente bij de adviesverlening. Een half decennium later merken we nog 
steeds dat gemeenten op zoek zijn naar een goede manier om de cultuurraad vlot te 
trekken. Het gemiddeld profiel van de leden van de cultuurraden werd min of meer 
bevestigd: in 84% gaat het om afgevaardigden van een vereniging, gemiddeld vijftig 
jaar oud met een relatief hoge opleiding28. De dominantie van het verenigingsleven 
blijft markant. Uit onze steekproef bleek wel dat gemiddeld 1 op 3 verenigingen in de 
cultuurraad uit de amateurkunstensector komt29; alleen in kleine gemeenten wordt 
deze norm niet gehaald en komt minder dan een vijfde uit de amateurkunstenhoek. 
Deskundigen of individuele kunstenaars vormen anno 2011 nog altijd een minderheid 
in de cultuurraden, zeker als het op bestuursfuncties aankomt. Bovendien blijven cul-
tuurraden liever organiseren dan adviseren of proactief denken.

27 Verté D. en Verhaest W., Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid. Onderzoek naar de 
werking en de invulling van de adviesverlenende opdracht van de cultuurraden in Vlaanderen, LOCUS, 
2005, p. 17.

28 Ibidem, p. 60.
29 Voor het overige worden cultuurraden gevormd door sociaal-culturele verenigingen, gemeenschaps-

vormende organisaties, erfgoedverenigingen, doelgroepenwerkingen, hobbyclubs, enz.

3. de praktIjk Verder 
 Ontleed
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Een derde van de bezochte gemeenten probeert hier een mouw aan te passen door 
aparte deelraden of werkgroepen te installeren. Deze deelraden kennen diverse 
samenstellingen. Ze zijn ofwel gebaseerd op discipline (bv. beeldende kunsten, soms 
professionals en amateurkunstenaars samen) ofwel op basis van het amateurkunsten-
decreet (een mix van alle mogelijke kunstdisciplines). De werkgroepen die meer focus-
sen op ‘doen’ dan ‘denken’ zijn eerder thema- of resultaatsgericht en komen samen 
naar aanleiding van een concreet project zoals bv. de Week van de Amateurkunsten, 
aankoop van een kunstwerk of herziening van subsidiereglementen. Deze aanpak zet 
dikwijls aan tot meer dynamiek, al blijkt het ook geen wonderformule te zijn. Jammer 
genoeg wordt naar ons aanvoelen in Vlaanderen nog maar weinig geëxperimenteerd 
met vernieuwende vormen van inspraak (zie p. 48). 

De jeugdraden kampen dan weer met een andere moeilijkheid: het grote verloop van 
geëngageerde jongeren. Navraag over het aantal individuele kunstzinnige jongeren 
leverde bitter weinig positieve antwoorden op. Niet geheel verwonderlijk natuurlijk 
gezien de versheid van de beleidsprioriteit jeugd- en jongerencultuur en de moeilijk-
heid om niet-georganiseerde jongeren aan te trekken. Het aantal jeugdverenigingen 
met een artistieke werking in de jeugdraad is relatief laag. In precies de helft van 
de onderzochte gemeenten zijn geen jeugdige amateurkunstenverenigingen in de 
jeugdraad vertegenwoordigd. 

Dit wil niet zeggen dat daar geen jongere amateurkunstenaars zijn, wel dat ze onder 
de vleugels zitten van het volwassenenwerk (d.w.z. één vzw met een volwassenen- en een 
jongerenafdeling) waardoor ze automatisch ressorteren onder de cultuurraad. Een kri-
tische stem merkte trouwens op dat “de stiefmoederlijke benadering van het jeugdatelier 
een probleem is. Wegens het verschil in leeftijd wordt het jeugdatelier niet meer toege-
laten tot de jeugdraad. Bovendien is het subsidiereglement volledig gestoeld op speel-
pleinwerking en jeugdverenigingen. Het bestaan van jeugdateliers wordt zo goed als 
ontkend.” Nochtans kiezen jeugdige amateurkunstenverenigingen als ze de kans heb-
ben liever voor toetreding tot de jeugdraad. Niet alleen omdat ze zo beter hun stem 
kunnen laten horen (hoewel cultuur nog geen hot item is in de jeugdraad), maar ook 
om een meer opportunistische reden, nl. hogere subsidies.

We geven tot slot nog even mee dat we op de trajectbegeleiding negen besturen telden met 
een kindergemeenteraad. Dit concept bleek vooral populair te zijn in kleinere gemeenten. 

3.2. In kaart brengen

Omzeggens alle onderzochte gemeenten hebben een heel duidelijk zicht op de klas-
sieke amateurkunstenverenigingen of toch diegene die zijn aangesloten bij de cultuur-
raad. Ook muziekbands (feitelijke verenigingen, soms van tijdelijke aard en in hoofd-
zaak jongeren) behoren in 1 op 3 gemeenten tot het gezichtsveld van de cultuur- en/of 
jeugdprofessionals. Het in kaart brengen van individuele kunstenaars blijkt wat moei-
lijker te zijn. Van alle gescreende gemeenten waren er acht die nog geen enkele aanzet 
deden om individuele kunstenaars te inventariseren; procentueel gezien vooral in de 
centrumsteden. In steden en gemeenten die wel de intentie hebben om beleid te voeren 
voor individuele amateurkunstenaars reikt de ambitie om te inventariseren in ongeveer 
80% van de gevallen niet verder dan beeldende kunstenaars (inclusief fotografen). Solo-
dansers, toneelspelers, zangers of kunstdocenten worden al te vaak over het hoofd ge-
zien. (Poëzie)schrijvers worden wel iets vaker opgelijst, net als solomuzikanten. 



34

Inventarislijsten worden meestal voor het eerst aangemaakt n.a.v. een concreet 
evenement zoals de Week van de Amateurkunsten of een initiatief van de provincie. 
Daarna groeit de lijst jaar na jaar aan. Bijna overal komt het initiatief vanuit één 
dienst. Meerdere diensten of instellingen die hiervoor samenwerken en zich via ver-
schillende kanalen informeren is een rariteit. Nog opvallend is de summiere oplijsting. 
Louter een opsomming van namen, zonder verdere contactgegevens, subdiscipline en 
interessevelden is wat pover. Idem met de ontsluiting van de gegevens. Op deze vlakken 
is er nog werk aan de winkel. 

Uit het bovenstaande kunnen we afleiden dat amateurkunsten te vaak te eng worden 
benaderd. Niet alleen qua organisatieverband, maar ook qua disciplines en leeftijd. 

Wie amateurkunsten zegt denkt vaak meteen aan toneel, koren en harmonies maar 
niet altijd aan multimedia, elektronisch muziek, blogs, jazzdans, edelsmeedkunst of 
twirl. Minder evidente disciplines komen daarom te weinig systematisch in het beleid 
aan bod. Muziekbands vormen hierop enigszins een uitzondering. In een derde van de 
gemeenten brachten vooral jeugddiensten en jeugdhuizen muzikaal talent in kaart, al 
blijft de focus dan in 11 op de 15 keer beperkt tot -26-jarigen. 

Leeftijd is een andere valkuil. Wie aan amateurkunsten denkt, ziet misschien spon-
taan een oudere man voor zich, maar onderzoek toont aan dat tieners de grootste groep 
onder de amateurkunstenaars uitmaken30. Zeven op tien 14- tot 17-jarigen beoefenen 
namelijk een creatieve hobby. Dit cijfer is vaak op ongeloof onthaald bij de gemeenten. 
We citeren: “71% dat is toch een erg hoog cijfer niet? Leg dat eens uit.” Een steekproef 
in Evergem sterkt ons echter in de overtuiging dat de wetenschappelijke cijfers er niet 
om liegen; 63% van de jeugd31 gaf er aan amateurkunstenaar te zijn. De verklaring ligt 
natuurlijk in het feit dat amateurkunsten geen welomrande sector is. We delen onze 
doelgroep met ondermeer deeltijds kunstonderwijs, kunsteducatie, volwassenenwerk, 
enz. Daarnaast leeft heel wat verborgen talent in de gemeenten... 

Tot slot is het opmerkelijk dat een minderheid van de gemeenten, zowel in verstede-
lijkt als in landelijk gelegen gebied, voldoende zicht heeft op hun professionele kun-
stenaars. Hier liggen dezelfde valkuilen op de loer. In eerste instantie denkt men al-
leen aan beeldende kunsten, maar bv. ook muziekdocenten, striptekenaars en 
violisten behoren tot de focus. Hou je blik dus ruim! 

3.3. InFrastructuur 

Amateurkunstenaars kloppen vooral bij hun gemeentebestuur aan met vragen over 
infrastructuur (zie p. 27). Het is dan ook frappant dat maar weinig gemeenten een totaal-
beeld hebben van de infrastructuur die geschikt is voor creatie en/of presentatie. 
Bovendien wisten niet al onze gesprekspartners welke verenigingen een gebouw in 
eigendom hebben of van wie ze precies huren. Dit vraagt lokaal naar meer onderzoek. 

30 Vanherwegen D. e.a., Amateurkunsten in beeld gebracht, Forum voor Amateurkunsten, 2009, p. 56.
31 Uit een bevraging n.a.v. de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 bleek dat 102 van 160 Evergemse 

jongeren met cultuur bezig waren. Dit is 63%.
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De prioritaire aanbeveling om infrastructuur beter in kaart te brengen is maar 
liefst 30 keer gegeven. Een overzicht van de zalen in gemeentelijk beheer is meestal 
nog voorhanden (al is de communicatie erover niet altijd even goed), maar de aandacht 
voor publiek toegankelijke private infrastructuur is ondermaats. In bijna 6 op 10 ge-
meenten is er geen enkele particuliere ruimte opgelijst waar amateurkunstenaars 
eventueel terecht kunnen. Op die manier is het natuurlijk moeilijk om vraag en aanbod 
op elkaar af te stemmen. 

Hoewel de gemeentelijke infrastructuur doorgaans beter geïnventariseerd is, 
kunnen we hier nog enkele kanttekeningen bij maken. Ontmoetingscentra of zalen 
van cultuur- of gemeenschapscentra zijn behoorlijk goed gedocumenteerd, maar al 
wat daarbuiten valt moet het met minder informatie stellen. Denk maar aan het zaaltje 
in de bibliotheek of de balletklas van het deeltijds kunstonderwijs. Bovendien ligt de 
focus meer op presentatie dan op creatie of stockage. 

Positief is dan weer de goede spreiding van de zalen. Niet alleen het centrum, maar 
ook heel wat deelgemeenten zijn van culturele infrastructuur voorzien. Zo kan ieder-
een die wil in een aanvaardbare straal aan cultuurcreatie doen, al is het niet altijd in 
ideale omstandigheden. In het verleden kozen heel wat lokale besturen voor de bouw 
van polyvalente ruimtes in de hoop zo aan ieders verwachting te voldoen. Weinig ge-
meenten maakten keuzes door in deelgemeente X te focussen op bv. dansactiviteiten, 
in deelgemeente Y op beeldende kunstateliers en wijk Z op kaartnamiddagen of darts. 
Durven kiezen voor goed uitgeruste infrastructuur, aangepast aan de noden van een 
kunstdiscipline blijkt geen evidentie, ook niet bij nieuwbouw of renovatie. Hier loert 
natuurlijk het gevaar om de hoek dat de ruimtes dan eigenlijk voor geen enkele ge-
bruiker echt voldoen aan de noden en verwachtingen. 

Repetitieruimtes voor versterkte muziek vormen hierop een uitzondering. Gemid-
deld was er in 60% van de bezochte gemeenten minimum één repetitieruimte aanwe-
zig. Met enige voorzichtigheid stellen we dat de kans stijgt naarmate de gemeente 
meer inwoners telt. In kleine gemeenten hadden 2 op 6 gemeenten (30%) een repetitie-
ruimte, in middelgrote gemeenten 10 op 20 (50%), in grotere steden en gemeenten 9 op 
13 (70%) en in centrumsteden 5 op 5 (100%). Geografisch zien we weinig verschillen. 
Alle provincies haalden het gemiddelde van 60%, behalve Limburgse gemeenten die 
iets meer gemeenten met repetitieruimtes tellen (70%) en Oost-Vlaamse die wat ach-
terop hinken (45%). In Oost-Vlaanderen hebben wel nog twee gemeenten de intentie om 
op korte termijn repetitieruimtes te bouwen, net als één gemeente uit de provincie 
Antwerpen. Wat het beheer van de gekende ruimtes betreft, tekenden we slechts twee 
keer een private uitbater op. Alle andere repetitieruimtes zijn in handen van een jeugd-
huis, jongerenontmoetingscentrum of het cultuurcentrum. Aansluitend merken we op 
dat het aantal specifiek uitgeruste atelierruimtes beheerd door de gemeente uiter-
mate klein is. Tijdens de trajectbegeleiding ontdekten we maar twee gemeenten die 
een ruimte ter beschikking stellen voor beeldende kunstenaars. 

Verder hanteert het merendeel van de gemeenten gunsttarieven voor amateurkun-
stenverenigingen die gemeentelijke infrastructuur huren. Ons enthousiasme daalt 
wanneer we de toegankelijkheid bekijken voor individuele kunstenaars. Negen be-
zochte gemeenten (20%) ontzeggen expliciet de toegang aan individuele amateurkun-
stenaars. Vooral kleine gemeenten blijken er een conservatievere houding op na te 
houden. Hoe groter de gemeente (meer inwoners) hoe toegankelijker voor private perso-
nen. Let wel, particulieren behoren er meestal wel tot een duurdere, zo niet de duurste, 
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gebruikerscategorie (= tarief voor particulieren en commerciële instellingen). Zelden 
genieten niet-georganiseerde kunstenaars dezelfde voordelen als erkende verengingen. 
Slechts in vier gevallen konden we spreken van een zeer open houding. Dit wil zeggen 
dat de gemeenten ofwel de individuele kunstenaar expliciet als gebruiker in het reglement 
opnemen ofwel zeer lage kosten aanrekenen. We merkten ook dat er gemeenten zijn 
die graag een uitzondering maken voor amateurkunstenaars, waardoor ze eigenlijk 
buiten de lijntjes van hun eigen reglement kleuren. In twee gemeenten stelden we vast 
dat er helemaal geen gebruikersreglement of huurtarieven voorhanden zijn. 

Tot slot staan we nog even stil bij de communicatie over de beschikbare infrastructuur. 
Naar ons aanvoelen is dit nog te vaak ondermaats. Gemeenten ontsluiten weinig details 
over hun zalen en bovendien ontbreekt een totaaloverzicht van creatie-, presentatie- en 
opslagruimtes, private ruimtes, unieke locaties en buitenruimte. Ook het doorver-
wijzen naar geschikte accommodatie in omliggende gemeenten of provincie is eerder 
uitzondering dan regel. 

3.4. FInancIële OndersteunIng

Wanneer we een doorsnede van de financiële ondersteuningsvormen van de onder-
zochte gemeenten maken, valt in de eerste plaats de enorme diversiteit aan subsidiere-
glementen op. Zo zijn er toelagen voor gemeenschapsvorming, jubilea, startende ver-
enigingen, buurtfeesten, huisvesting, ecologie, jongerenfestivals, culturele 
manifestaties en ga zo maar door. 

Zo goed als overal worden basis- en werkingskosten gesubsidieerd op basis van een 
puntensysteem. Drie gemeenten kiezen er voor om geen puntensysteem te hanteren 
maar enkel een forfaitair basisbedrag toe te kennen. Daarnaast zijn er zes gemeenten 
die hun verenigingen de keuze laten tussen een forfaitair bedrag (met weinig adminis-
tratieve bewijslast) of een variabel bedrag (op basis van een werkingsverslag). Twee 
gemeenten kennen helemaal geen basis- en werkingssubsidie toe, maar wel project-
subsidies; twee andere gemeenten voorzien noch basis- of werkingssubsidies, noch 
projectsubsidies. 

Uit een extra bevraging naar de hoogte van de structureel toegekende subsidiebe-
dragen blijkt dat fanfares, harmonies en orkesten jaarlijks de grootste budgetten bin-
nenhalen. Hun subsidie bedraagt gemakkelijk 1.500 euro of meer, ongeacht de grootte 
van de gemeente. Onder andere historische redenen, verplichte opdrachten, groeps-
grootte en grote investeringskosten voor kostuums of instrumenten worden aange-
haald als argument. Op enige afstand volgen de toneelkringen. Zij strijken gemakke-
lijk 500 tot 700 euro per jaar op. Het laagst vastgestelde bedrag voor een 
amateurkunstenvereniging bedroeg 40 euro. Tot welke discipline deze groep behoorde, 
werd helaas niet vermeld. Het hoogst toegekende bedrag was 3.600 euro voor een mu-
ziekensemble. De toekenning van gemiddelde subsidiebedragen per discipline (reke-
ning houdende met de financiële draagkracht van de gemeente) is interessant voer 
voor verder wetenschappelijk onderzoek. 
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Over projectsubsidies kunnen we nog kwijt dat bij benadering 7 op de 10 onderzochte 
gemeenten projectsubsidies uitkeren. Van die 70% kozen 4 op de 10 ervoor om alleen 
projectsubsidies toe te kennen aan erkende cultuurverenigingen en niet aan individuele 
voortrekkers of niet-erkende tijdelijke collectieven. Naar analogie met het ‘infra-
structuur’beleid (zie p. 35) vertonen grote steden en centrumsteden meer openheid 
dan kleinere gemeenten. Niet alleen wie in aanmerking komt voor subsidie varieert, 
ook de beoordeling van de dossiers. Gemengde beoordelingscommissies (met externen 
en deskundigen) zijn eerder aanwezig in grotere dan in kleinere gemeenten. 

Opmerkelijk is dat slechts één gemeente een afzonderlijk subsidiereglement (met 
puntentelling) hanteert voor amateurkunstenverenigingen. Vaak (maar hiervan 
hebben we geen exacte cijfers) bevatten subsidiereglementen op basis van een punten-
systeem wel een afzonderlijk hoofdstuk voor amateurkunsten. Sommige hebben oog 
voor de eigenheid van amateurkunsten (repetities, internationale verplaatsingen, 
wedstrijden....), andere zijn volledig gestoeld op het stramien van het sociaal-cultureel 
werk (aantal leden, aantal activiteiten, ...). In het beste geval is een percentage van de 
volledige subsidiepot voor amateurkunsten voorbehouden. 

Verder hanteren een zestal gemeenten afzonderlijke subsidiereglementen voor één 
bepaalde kunstdiscipline, meestal muziek, wat toch vragen oproept over de gelijke 
benadering van kunstdisciplines. Meerdere gemeenten gaven tot slot aan dat hun 
subsidiereglementen aan herziening toe zijn. 

Naar eigen zeggen bieden heel wat cultuurprofessionals op aanvraag begeleiding bij 
het invullen van (lokale) subsidieaanvragen d.m.v. inhoudelijke feedback. We merkten 
wel dat de communicatie over subsidiereglementen (overzicht van wat er allemaal is) 
heel leeftijdsgebonden is. Jeugddiensten communiceren enkel naar -26-jarigen, cul-
tuurdiensten voornamelijk naar +26-jarigen. Verder lijkt het water tussen jeugd- en 
cultuurdiensten vaak nog te diep als het over de opmaak van reglementen gaat. Ze 
hanteren een andere structuur, verschillende voorwaarden, andere procedures, enz. 
Uniformiteit is niet vanzelfsprekend, zelfs niet binnen eenzelfde dienst. Reglementen 
voor verhuur van zalen, uitleenmateriaal en subsidiëring zijn nog te weinig op elkaar 
afgestemd. 

Terug naar de centen nu voor jonge amateurkunstenverenigingen. Slechts zes van 
de bezochte gemeenten voorzien in hun subsidiereglement voor het jeugdwerk een af-
zonderlijk hoofdstuk voor de betoelaging van creatieve jeugdorganisaties32. Over het 
aantal gemeenten dat projectsubsidies toekent aan culturele jeugdevenementen doen 
we liever geen uitspraak omdat de aan- of afwezigheid te maken kan hebben met het 
tijdstip van ons bezoek. In 2009 waren er minder subsidiereglementen van die aard, 
maar toen was jeugd- en jongerencultuur nog niet tot beleidsprioriteit uitgeroepen. 
Het is niet ondenkbaar dat die steden en gemeenten intussen dergelijke betoelaging 
voorzien of creatieve ideeën nu expliciet als doelstelling of criterium hebben opgenomen 
in hun reglement. Wel opvallend is dat de projectsubsidies jeugd in zowat 75% van de 
gevallen konden worden toegekend aan niet-georganiseerde en/of individuele jongeren. 
Dit betekent dat ‘projectsubsidies jeugd’ een grotere openheid vertonen dan die voor 
cultuur (40%). Afrondend stelden we slechts bij een kleine minderheid van de gemeenten 
vast dat artistieke bijscholingen in aanmerking kwamen als kadervorming. 

32 Dit is een opvallend cijfer als we weten dat 20 gemeenten in hun jeugdraad amateurkunstenorganisaties 
toelaten. Hun aanwezigheid vertaalt zich dus niet automatisch in specifieke betoelagingscriteria in 
het subsidiereglement. 
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Verder is overal gepolst naar de tussenkomst in de kosten voor auteursrechten (zo-
als Sabam, billijke vergoeding en Semu). Opmerkelijk is dat centrumsteden, op één 
uitzondering na, niet tegemoet komen in de kosten voor Sabam. Hoe groter de omvang 
van de gemeente, hoe minder de besturen hierin bijdragen. Kleine en middelgrote ge-
meenten nemen in zowat de helft van de gevallen gedeeltelijk deze kosten voor hun 
rekening. Lokale besturen zijn blijkbaar eerder bereid om (deels) de billijke vergoe-
ding voor hun rekening te nemen (61% antwoordde hierop positief), t.o.v. 36% voor 
Sabam en 16% voor Semu. 

Tot besluit moeten we stellen dat het erg moeilijk is om het exacte bedrag te achter-
halen dat gemeenten investeren in hun amateurkunstenaars. Het is namelijk een op-
telsom van structurele en projectsubsidies, tussenkomsten voor auteursrechten, gunst-
tarieven voor verhuur van materiaal of zalen, communicatie en extra budgetten voor 
projecten zoals de Week van de Amateurkunsten. Meestal genieten niet alleen ama-
teurkunsten hiervan, maar het hele sociaal-culturele veld.

3.5. lOgIstIeke OndersteunIng

Alle bezochte gemeenten hebben een uitleendienst, beheerd door het cultuur- of 
gemeenschapscentrum, de dienst cultuur of jeugd en/of de technische dienst. Iets 
meer dan de helft van de gemeenten (24) beschikt over één gecentraliseerde uitleen-
dienst, alle andere werken met twee of meerdere uitleenposten. Vijf daarvan hebben de 
procedures en reglementen wel volledig op elkaar afgestemd. 

Uit onze steekproef leiden we af dat kleine gemeenten het meest inzetten op centrale 
uitleendiensten (66%). Dit zal allicht te maken hebben met een beperkter aanbod van 
materiaal en een efficiënte personeelsinzet. Verder heeft 60% van de middelgrote 
gemeenten en centrumsteden één uitleendienst, terwijl grote steden en gemeenten 
hierop het minst goed scoren met 40%.

Het is moeilijk om in een notendop een overzicht te geven van het aanbod aan mate-
rialen. Alleen zegt het buikgevoel ons dat er verhoudingsgewijs minder tentoonstel-
lingsmateriaal voorhanden is. Dit hangt samen met de vaststelling dat individuele 
gebruikers, nog veel meer dan bij zaalverhuur, worden uitgesloten van deze service, 
ook al gaat het om amateurkunstenaars die bv. een publieke tentoonstelling willen 
opzetten. Sommige gemeenten lossen dit wel op door een samenwerking aan te gaan 
met de kunstenaar, alleen loert dan het gevaar om de hoek dat kunstenaars iets aan 
artistieke vrijheid moet inboeten. 

Ter aanvulling van het eigen aanbod wijzen heel wat gemeenten door naar de provinciale 
uitleendiensten. Te dikwijls alleen mondeling en bv. niet via de website. De communicatie 
over het totaalaanbod van de eigen gemeentelijke gedecentraliseerde uitleenposten is 
gemiddeld gesproken voor verbetering vatbaar. 

Verder bieden zo goed als alle gemeenten technische bijstand voor, tijdens en na 
voorstellingen of repetities in het cultuur- of gemeenschapscentrum. Vaak zitten deze 
werkuren vervat in de huurtarieven van de zaal. Ook voor de opbouw van tentoonstel-
lingen kunnen amateurkunstenverenigingen een helpende hand van het personeel 
vragen. Idem voor vervoer van uitgeleend materiaal, opbouw van podiumelementen, 
enz. Op dit vlak merken we heel veel goodwill bij gemeentebesturen, zeker bij groot-
schalige of bijzondere evenementen. 
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Het gebruik van het tickettingsysteem van het cultuur- of gemeenschapscentrum 
door amateurkunstenaars komt ook voor, maar werd door ons niet nader onderzocht. 
Sommige bieden dit systeem gratis aan, andere vragen een minimumvergoeding. 
Soms is het aanbod er wel maar gebruiken verenigingen het liever niet.

Tot slot mogen we stellen dat er in het gros van de gemeenten een gebrek is aan produc-
tiefaciliteiten voor beeldende kunstenaars (bv. een keramiekoven). In veel gemeenten is 
daar nog niet over nagedacht of werd nog geen navraag gedaan bij de potentiële gebrui-
kers, zoals afgestudeerden van het deeltijds kunstonderwijs. 

3.6. InhOudelIjke OndersteunIng

In heel wat gemeenten wordt artistieke vorming aangeboden. Niet alleen door het 
deeltijds kunstonderwijs maar evengoed door cultuur- en gemeenschapscentra met 
een educatief programma, of in samenwerking met een volkshogeschool of gespeciali-
seerde kunsteducatieve organisaties. Tot zover hebben gemeenten min of meer zicht 
op de mogelijkheden. Cultuurprofessionals krijgen het al veel moeilijker als je hen 
vraagt naar het regionale aanbod of aanbod van particulieren. Dat veel instrumenten-
verkopers bv. kortlopende cursussen aanbieden is hen dikwijls onbekend. De nood aan 
oriëntatie en ontsluiting is groot. 

In hoeveel gemeenten cultuurprijzen worden uitgereikt is niet nageteld. Amateur-
kunstenaars maken immers wel kans om deze te winnen, maar het is geen privilege 
voor hen alleen. Verder organiseert naar schatting 1 op 4 gemeenten artistieke wed-
strijden. Cultuurraden, deeltijds kunstonderwijs en cultuurcentra zijn dikwijls de 
initiatiefnemers. 

Tot slot mogen we zeggen dat in de meerderheid van de gemeenten die we bezochten 
(57%) al werk is gemaakt van een geïntegreerd meldings-/aanvraagformulier voor 
grootschalige evenementen. Hiermee bedoelen we één document waarbij de aanvrager 
in één keer alle materialen, diensten en vergunningen kan aanvragen om een activi-
teit te organiseren. In de helft ervan kan dit zelfs online. Grote steden en gemeenten 
zijn hierin de koplopers, op de voet gevolgd door middelgrote gemeenten. De kleine 
gemeenten en centrumsteden uit onze steekproef hadden in 1 geval op 2 zo’n geïnte-
greerd formulier. Als de aanvrager zijn vragen allemaal in één keer kan overmaken, 
betekent dit nog niet dat er één bevestigingsbrief volgt. In de meeste gemeenten beant-
woorden de verschillende diensten de vragen los van elkaar.

De fuif- of evenementenloketten zijn duidelijk in opmars. Hier kunnen organisatoren 
uit verschillende vrijetijdssectoren terecht voor informatie en ondersteuning bij het 
vervullen van administratieve verplichtingen. We mogen dan ook verwachten dat de 
gemeentelijke dienstverlening steeds meer op elkaar wordt afgestemd.

Als uitsmijter geven we nog even mee dat elf gemeentebesturen het principe van een 
drempelverlagende vrijetijdspas hanteerden al bleek dit bij de één al een groter succes 
te zijn dan bij de ander. Vooral in kleine gemeenten, in zeven om precies te zijn, is het 
systeem van toepassing.
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3.7. saMenWerkIng en presentatIekansen

Uit de trajectbegeleiding bleek dat het verre van evident is om amateurkunste-
naars uit verschillende verenigingen of disciplines met elkaar te laten samenwerken. 
Er bestaan mooie projecten, zoveel is zeker, maar vaak waren ze niet mogelijk geweest 
zonder de stimulansen van een cultuurbeleidscoördinator of een subsidiereglement 
dat samenwerking beloont33. Ideeën voor spontane samenwerking hebben misschien 
nog het meest kans op slagen als de groepen elkaar op regelmatige basis treffen, bv. in 
een geleding van de cultuurraad. 

Gemeentelijke diensten beroepen zich regelmatig op een samenwerking met ama-
teurkunstenaars. Dit kan gaan van een opdracht zoals het opluisteren van een receptie, 
de jaarlijkse 11-juliviering of de inhuldiging van een nieuwe straat, tot inhoudelijke 
medewerking zoals een initiatieworkshop voor de speelpleinwerking of de Week van 
de Amateurkunsten. Voor formele representatieopdrachten krijgen leerlingen deel-
tijds kunstonderwijs en harmonies de meeste kansen. Koren of jonge muziekgroepjes 
worden hiervoor veel minder gevraagd en dj’s of schrijvers worden veelal helemaal over 
het hoofd gezien ook al zouden zij voor een vernieuwende invalshoek kunnen zorgen.

Uit de gesprekken leiden we verder af dat het cultuurcentrum, de bibliotheek en het 
deeltijds kunstonderwijs steeds meer toenadering zoeken tot hun lokale amateurkun-
stenaars. Vooral, en jammer genoeg soms enkel, tijdens de Week van de Amateurkun-
sten. Of om het met een citaat te zeggen: “De WAK is een goede vlag om gemeentelijk 
onder te varen en in het cultuurcentrum dingen gedaan te krijgen.”

Hier en daar doken ook scholen op die kunstbeoefening, vooral in het kader van de 
Brede School34, hoog op de agenda plaatsen. 

De intergemeentelijke samenwerking waarbij kunstenaars en artiesten uitgeno-
digd worden om hun werk voor te stellen buiten de eigen gemeentegrenzen is nog maar 
op weinig plaatsen aan de orde. Regionale wedstrijden zijn iets populairder. 

Een andere minder voor de hand liggende samenwerking is die tussen amateur-
kunstenaars en professionele kunstenaars. Hoewel ze iets van elkaar kunnen opste-
ken of elkaar van dienst kunnen zijn (denk bv. aan gebruik van infrastructuur), facili-
teren weinig gemeenten de toenadering tussen beide. Een eerste verklaring is allicht 
dat gemeenten zelf minder goed zicht hebben op hun professionele kunstenaars (en 
dan bedoelen we uit alle kunstdisciplines). Een tweede verklaring is dat deze samen-
werking niet tot de prioriteiten behoort van het cultuurbeleid. 

De discussie over de kwaliteit van amateurkunsten blijft bovendien een heikel punt. We 
hebben de indruk dat nog te weinig gemeenten hierover een volwaardige visie hebben. Aan 
welk facet van de amateurkunsten hechten zij het meeste belang en hoe vertaalt zich dat in 
hun beleid? Naast het artistieke streven is er de sociale factor: de amateurkunstenvereni-
ging die mensen samenbrengt met alle positieve gevolgen van dien. Als dit participatiepro-
ces belangrijk wordt geacht, zou de gemeente erin moeten slagen om dit te vertalen naar de 
brede bevolking. Of als ze kiezen om kwaliteit na te streven, hoe kunnen ze dit dan garan-
deren en hoe gaan ze om met ondersteuningsvragen van kunstenaars die een minder hoog 
niveau halen? Is er m.a.w. een tweesporenbeleid voorzien?

33 Jammer genoeg zijn aanvragen voor projectsubsidie door niet-erkende amateurkunstengroepen eerder 
aan de lage kant.

34 Lees meer hierover op p. 91.
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Ondanks alles groeit stilaan het besef dat teamwerk sterk maakt. Naargelang de op-
portuniteiten zoeken amateurkunstenaars ook zelf meer en meer partners om hun ob-
jectieven samen waar te maken. 

3.8. InFOrMatIe & prOMOtIe

Ondanks de inspanningen van bv. LOCUS (denk aan de gids “Help ik organiseer”), 
en de trend om te investeren in aantrekkelijke gemeentelijke websites, werd achttien 
keer de aanbeveling gedaan om beter te communiceren over de gemeentelijke onder-
steuning voor lokale amateurkunstenaars. De informatie is vaak versnipperd: opge-
deeld per dienst en te weinig opgesteld vanuit het standpunt van de gebruiker (we grij-
pen terug naar het voorbeeld van de diverse uitleenposten of verschillende 
subsidiemogelijkheden). Uiteraard zal de ondersteuning van amateurkunstenvereni-
gingen grotendeels overeenstemmen met de behoeften van pakweg een KVLV, Scouts 
of de heemkundige kring, maar het kan geen kwaad om af en toe zaken extra in de verf 
te zetten zoals bv. creatieplaatsen, presentatiekansen of tussenkomst voor auteursrech-
ten. Gemeenten die een webpagina ‘kunsten’ aanbieden (een absolute minderheid in de 
trajectbegeleiding) gaan hier wel dieper op in. Ook wie het trefwoord ‘organiseren’ op 
de site heeft staan, beweegt zich in die richting. Verder bieden de geïntegreerde aan-
vraagformulieren (zie p. 39 en p. 81) deels een oplossing, net als de draaiboeken die 
hier en daar in voege zijn. 

Wat de promotie van activiteiten betreft, stelden we vast dat de overgrote meerder-
heid hiervoor (ondermeer) gebruik maakt van de UiT-databank. Slechts vijf van de 
bevraagde gemeenten zijn (nog) geen partner van UiT in Vlaanderen, waaronder twee 
kleine, één middelgrote en twee grotere steden en gemeenten. Spijtig genoeg beschik-
ken we niet over cijfers van het aantal gemeenten dat haar culturele activiteiten ook 
promoot via sociale netwerken zoals Facebook of een blog, al kunnen we met zeker-
heid zeggen dat deze communicatiemiddelen vaker worden ingezet door jeugd dan cul-
tuur. Bovendien worden infoschermen op openbare plaatsen nauwelijks benut als eigen-
tijds promotiekanaal. Nochtans zijn digitale fotografie en online filmpjes en muziek 
intussen sterk ingeburgerd in alle lagen van de bevolking. 

Tot de meer klassieke communicatiekanalen behoren steevast een gemeentelijke 
website en gemeentelijk infoblad. Bij uitbreiding maakt de gemeente ook gebruik van 
programmabrochures, folders en affiches, een vrijetijdskrant, digitale nieuwsbrieven, 
lichtkranten of infoborden, persartikels en/of aanwezigheid op een cultuurmarkt. 

3.9. de Weg naar het succes

Nu we de deelnemers van de trajectbegeleiding binnenstebuiten hebben gekeerd door 
alle bevindingen tot in detail neer te schrijven, willen we nog enkele succesfactoren be-
nadrukken. 

We beseffen dat we ons hiermee op glad ijs begeven. De lokale context, historische 
achtergronden en de eigenheid van mensen zijn namelijk niet te onderschatten factoren. 
Toch willen we een poging doen om een aantal objectieve parameters op een rijtje te 
zetten, al was het maar om gemeenten een hart onder de riem te steken als we kunnen 
aantonen dat er voldoende factoren zijn waarop een beleid wel degelijk impact heeft. 
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In willekeurige volgorde overlopen we zes parameters: 

• Omvang van de gemeente 
Bij de trajectbegeleiding bezochten we relatief kleine gemeenten met om en bij de 
8.000 inwoners en grootsteden met meer dan 115.000 inwoners. Het inwonersaantal 
en de omvang van de gemeenten hebben naar ons aanvoelen geen noemenswaardige 
invloed op het naar waarde schatten van de amateurkunstenaars. Kleine gemeenten 
met minder dan 10.000 inwoners zitten wel in een minder comfortabele positie. In ver-
houding herbergen zij immers gemiddeld meer verenigingen, maar beschikken ze 
over de laagste budgetten per inwoner. Maar ook met weinig financiële middelen kan 
je goed beleid voeren.

• Aan- of afwezigheid van een cultuurbeleidsplan
Het aantal bezochte gemeenten zonder een cultuurbeleidsplan was eerder beperkt (5 
op 44). De afwezigheid van dergelijk beleidsdocument blijkt toch een kritisch punt te 
zijn. Gemeenten zonder cultuurbeleidsplan hebben duidelijk minder houvast bij het 
uitvoeren van hun beleid. Dit impliceert dat de amateurkunstenaars ook minder op de 
hoogte zijn van de bestaande ondersteuningsmaatregelen die vaak ad hoc worden ge-
nomen. Met het oog op de nabije toekomst35 is dit een blijvend aandachtspunt. 

• Grootte van het personeelskader en/of aanwezigheid van een vrijetijdsdienst
Kleinere gemeenten hebben meestal een kleiner personeelskader. Denkers en doeners 
zijn vaak één en dezelfde persoon. Grotere steden en gemeenten beschikken over meer 
personeel, maar hebben ook een veel groter bereik. Toch is het aantal equivalenten 
geen determinerende factor voor het succes van een geslaagd amateurkunstenbeleid. 
We maakten kennis met kleine gemeenten die een schitterend beleid ter zake voeren. 
Gedrevenheid en inzet zijn minstens even belangrijk als het aantal beschikbare perso-
neelsleden. Gestructureerd overleg tussen verschillende (vrijetijds)diensten is wel een 
element dat sterk bijdraagt tot een coherent en gedragen amateurkunstenbeleid. 

• Politieke situatie
Uit respect voor de samenstelling van de politieke bestuursploeg staan we niet te lang 
stil bij dit aspect, al zijn er indicaties dat gemeenten die een schepen van cultuur en 
jeugd hebben met dezelfde politieke signatuur, op vlak van amateurkunsten en onder-
steuning van het verenigingsleven tout court, betere resultaten halen dan gemeenten 
waar schepen van cultuur en jeugd zich tegenover elkaar willen profileren. 

• Overige (culturele) actoren
Een andere bepalende factor kan de aanwezigheid zijn van overige culturele spelers op 
het grondgebied, zoals bv. academies, cultuurcentra, bibliotheken, maar ook musea, 
kunsteducatieve instellingen of erfgoedinstellingen. Enerzijds kan dit een troef zijn 
omdat amateurkunstenaars dan meer kansen hebben op samenwerkingsverbanden. 
Anderzijds is het bv. in grootsteden moeilijker om het overzicht te bewaren, alles op 
elkaar af te stemmen en leemtes te detecteren. Die kans kan dus ook een bedreiging zijn. 
Lokale besturen die heel goed scoorden op hun amateurkunstenbeleid laten zich ken-
merken door de aanwezigheid van deeltijds kunstonderwijs en minimum 1 jeugdhuis 
op hun grondgebied. 

35 Door een interne staatshervorming, goedgekeurd in 2011, verdwijnen de cultuurbeleidsplannen. 
 Een algemeen strategisch meerjarenplan komt in de plaats. 



43

• Aanwezige infrastructuur 
Creatie- en presentatieplaatsen zijn voor amateurkunstenaars onontbeerlijk. Uit de 
trajectbegeleiding mogen we concluderen dat de meeste kunstbeoefenaars wel onder-
dak hebben gevonden (ondermeer dankzij een goede spreiding van infrastructuur) 
maar dat er veel vraag blijft naar specifiek aangepaste locaties. Goed uitgeruste ruim-
tes vertalen zich in een grote tevredenheid bij de gebruikers. Infrastructuur is m.a.w. 
een basisvereiste, maar stenen alleen geven geen vorm aan het gevoerde beleid. Een 
sterke inhoud blijft noodzakelijk. 

Als we even samenvatten, is het succes van een geslaagd amateurkunstenbeleid na-
tuurlijk niet afhankelijk van één parameter, maar wel van een combinatie ervan. Een 
uitgeschreven beleidsvisie (haalbare doelstellingen op basis van duidelijke keuzes) en 
randvoorwaarden als infrastructuur en subsidies zijn belangrijk want het maatschap-
pelijk middenveld functioneert het best waar overheden hierin investeren. Toch is het 
open vizier waarmee personeel en politici hun lokale amateurkunstenaars benaderen 
nog meer van belang. Amateurkunstenaars en beleidsvoerders die in onderling overleg 
blijven zoeken naar oplossingen en opportuniteiten geven samen vorm aan een dyna-
misch, bruisend cultuurleven. 



de ondersteuning van amateurkunstenverenigingen stemt grotendeels 
overeen met de behoeften van een Markant, scouts of heemkundige kring. 

het kan echter geen kwaad de expliciete ondersteuningsvormen voor 
amateurkunsten in de verf te zetten.
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De trajectbegeleiding lokaal amateurkunstenbeleid heeft ons tot heel wat (nieuwe) 
inzichten geleid. In wat volgt willen we iedereen die met amateurkunsten begaan is, 
tips aanreiken om het nog beter te doen. We houden het niet alleen bij theorie maar 
verweven advies met concrete voorbeelden (blauwe rasters) en werkmodellen (grijze 
rasters) die je meteen op weg kunnen helpen.

In dit deel komen dezelfde kapstokken terug als daarnet: inspraak, in kaart bren-
gen, infrastructuur, enz. We voegen er nog twee aan toe: jeugd en de Week van de Ama-
teurkunsten. Wie al deze facetten aan elkaar weet te rijgen, komt al een heel eind ver. 

4.1. Inspraak, adVIes & InFOrMatIeuItWIsselIng

Amateurkunstenaars zijn bezige bijen. Dikwijls beoefenen ze niet alleen kunst, 
maar zijn ze actief in meerdere cultuur- en/of sportverenigingen en bezoeken ze meer 
dan gemiddeld tentoonstellingen, concerten, optredens, musea, literaire evenemen-
ten, enz.36. Daardoor hebben ze niet alleen een breed sociaal netwerk, maar ook een 
gefundeerde mening. Reden te meer dus om hen inspraak te geven en hen in te scha-
kelen in beleidsvoorbereidend werk. Zo bouw je samen aan een rijk en breed gedragen 
cultuurverhaal. 

Een eerste klassieke manier om kunstbeoefenaars bij het cultuurbeleid te betrek-
ken is hen een stem te geven via de cultuurraad. Vooral wanneer ze deel uitmaken van 
het dagelijks bestuur37, kunnen ze geregeld de aandacht vestigen op het belang en de 
noden van actieve kunstbeoefening. Probeer naast afgevaardigden van amateurkun-
stenverenigingen ook individuele kunstenaars als deskundige op te nemen. Wanneer 
alle cultuurdomeinen evenwichtig vertegenwoordigd zijn, kunnen we spreken van een 
representatieve cultuurraad. 

36 Vanherwegen D. e.a., Amateurkunsten in beeld gebracht, Forum voor Amateurkunsten, 2009, p. 209. 
37 Uit minder recente cijfers (cfr. Verté D.) bleek dat niet elke cultuurraad werkt met een dagelijks be-

stuur. In 2005 deed 11% het zonder. Waar er wel een dagelijks bestuur is, telde dit gemiddeld 12 leden. 

4. tIps, suggestIes en 
 aanbeVelIngen OM je 
 beleId Op punt te zetten
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Van alle bezochte gemeenten tijdens de trajectbegeleiding was de aandacht 
voor individuele kunstenaars nergens zo aanwezig als in Balen. Zo slaagt de 
gemeente erin naast verenigingen ook individuele geïnteresseerden en indivi-
duele kunstenaars warm te maken om deel uit te maken van de algemene ver-
gadering van de cultuurraad. Om te voorkomen dat afgevaardigden van ver-
enigingen zich overtroefd voelen door individuen, laat Balen de stem van 
individueel geïnteresseerden en individuele kunstenaars minder doorwegen 
dan die van verenigingen of instellingen. Samen maken individuen maximum 
10% van de cultuurraad uit. 

Hou het debat rond amateurkunsten levend door het item regelmatig op de agenda 
van de cultuurraad te plaatsen. Inspiratie kan je ondermeer opdoen door regelmatig te 
grasduinen in de elektronische nieuwsbrieven of tijdschriften van de erkende ama-
teurkunstenorganisaties. Wanneer je hun werking goed kent, kan je ook makkelijker 
naar hen doorverwijzen voor advies, ondersteuning, vorming of informatie. Grijp ac-
tuele thema’s zoals geluidsnormen of auteursrechten aan om discussies inhoudelijk te 
stofferen. Hoewel heel wat zaken interessant kunnen zijn voor het hele culturele veld, 
opteren sommige – grotere – steden en gemeenten ervoor om afzonderlijke werkgroe-
pen te installeren rond (amateur)kunsten zodat gelijkgezinden intenser kunnen sa-
menwerken rond gemeenschappelijke interesses. Via deze platformen komt het lokaal 
bestuur snel te weten wat er onder de amateurkunstenaars werkelijk leeft. Zo werd in 
Ieper enkele jaren geleden op vraag van diverse koren een cursus koordirectie in het leven 
geroepen en in Mechelen groepeerden diverse toneelkringen zich in een toneelverbond 
waarbij spelers geregeld elkaars voorstellingen bijwonen tegen verminderd tarief.

Aangezien een pak jongeren barsten van creativiteit en talent is het raadzaam om de 
jeugdraad op de hoogte te houden van de culturele agenda en genomen beslissingen. 
Dit kan door een afvaardiging in elkaars adviesraden (wat niet zo’n populaire formule 
blijkt te zijn) of door verslagen aan elkaar door te spelen (eventueel via de ambtenaren). 
Je weet maar nooit waar kruisbestuiving mogelijk is, zowel op vlak van advies als 
concrete samenwerkingsprojecten.

Met het oog op het hier en daar tanend succes van de cultuurraden, kan je best op 
zoek gaan naar bijkomende (structurele) methoden om o.a. individuele creatievelin-
gen bij het beleid te betrekken. Voorbeelden van originele manieren zijn websitepolls, 
ideeënbussen, vragenuurtjes, debatavonden, stellingen via Facebook of rondvraag in 
wijken door sleutelfiguren. Dit alles met de bedoeling noden en wensen van een brede 
doelgroep systematisch te inventariseren. 

Een prikkelend voorbeeld uit Polen is te lezen in het Europees Cultuurcompen-
dium: in het kader van het ‘Warschau under Construction Festival’ organiseer-
de het Museum voor Moderne Kunsten wekelijks brainstormsessies waarop alle 
inwoners van Warschau welkom waren met hun meest uiteenlopende voorstellen. 
Zowel professionele als amateurkunstenaars, activisten en theoretici, dromers 
en ingenieurs, vertegenwoordigers van een organisatie of ongebonden enthousi-
astelingen werden iedere donderdag uitgenodigd om hun ideeën te introduceren, 
te presenteren en te onderbouwen. Tot het panel behoorden ondermeer lokale 
politici en journalisten die de autoriteit hadden om een idee daadwerkelijk om te 
zetten tot een gemeenteraadsvoorstel. 
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Wie de mosterd graag wat dichterbij haalt, kan z’n licht opsteken op de website 
van de Verenigde Verenigingen. Onder de noemer P-Praat (Participatie-Praat) 
vind je artikels, interviews, onderzoeken en publicaties over alle aspecten van 
lokale participatie. Dit gaat bv. over randvoorwaarden, inspraakmethodes, 
succesvol lobbyen, kwetsbare groepen, de relatie lokale besturen versus ver-
enigingen, enz. 

Wanneer de rol van cultuur(deel)raden te beperkt of te utopisch is, behoren ad hoc 
werkgroepen met een tijdelijk engagement tot de mogelijkheden. Zo’n groep heeft 
vooral potentieel om projecten voor te bereiden, of kan een visie-denktank zijn voor 
concrete dingen zoals het herwerken van subsidiereglementen, het zichtbaar maken 
van culturele infrastructuur, ludieke acties tijdens de Week van de Amateurkunsten, 
advies over uitleenmateriaal, enz. 

Denk eraan steeds een breed scala van mensen te bevragen. Niet alleen leden uit 
amateurkunstenverenigingen, maar ook individuele kunstenaars, sociaal-culturele 
verenigingen die raakvlakken hebben met kunst, jong talent of (semi)professionele 
kunstenorganisaties zijn van belang. 

Wanneer de lokale overheid de doelgroep gericht wil bevragen, bv. n.a.v. een nieuwe 
beleidsperiode, doet ze er goed aan diepgaande vragen te stellen. Laat de bevraging 
eventueel voorafgaan door een discussie- of informatiemoment (dit kan intergemeen-
telijk zijn).

Het antwoord is maar zo goed als de vraag
Modelenquête voor de bevraging van lokale amateurkunstenaars

De antwoorden die deelnemers geven op een enquête zijn sterk afhankelijk van 
de gestelde vragen. Het is dus aangewezen om rake vragen te stellen. 

• Doelgroep en methodiek 
Wanneer een gemeente overgaat tot een bevraging van haar amateurkunste-
naars, richt ze zich best op een brede doelgroep. Tot de niet-georganiseerde 
kunstenaars behoren individuele kunstenaars, (afgestudeerde) leerlingen van 
het deeltijds kunstonderwijs, tijdelijke kunstenaarscollectieven en deelnemers 
aan artistieke projecten en opleidingen (workshops, masterclasses, cursussen 
gegeven door een volkshogeschool, Wisper, cultuurcentra...). Vergeet de jonge-
ren niet! Stel hen, indien nodig, aangepaste vragen. 

Spreek mensen persoonlijk aan en overtuig hen van het nut van de bevraging. 
Andere mogelijkheden om je enquête te verspreiden zijn: formulieren verspreiden 
in druk bezochte handelszaken of openbare plaatsen, een online-peiling via de 
gemeentelijke (of een andere populaire) website, een mondelinge steekproef, 
enz. Een incentive zoals gratis tickets voor een voorstelling in je cultuur- of ge-
meenschapcentrum kan helpen.

Zorg voor voldoende feedback als alle enquêtes verwerkt zijn. 
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Een laatste tip: hou de bevraging kort, to the point (eventueel per kunstdisci-
pline) en visueel aantrekkelijk. Probeer alle vragen te bundelen op één A4 
met als titel bv. ‘creatief paspoort’, ‘mijn artistieke ID’ of ‘kunstzinnige vin-
gerafdruk’. 

• Een waslijst van vragen ter inspiratie 
Hieronder zetten we een aantal relevante vragen op een rij. Pik er diegene uit 
die passen bij je doelgroep en opzet. Wie een algemeen beeld wil krijgen op de 
behoeften van de amateurkunstenaars, zal andere vragen stellen dan wie een 
bepaald aspect of een bepaalde discipline wil uitdiepen. Een uitgebreidere vra-
genlijst is verkrijgbaar bij het Forum voor Amateurkunsten. 

• Ik ben een M/V van 
 10 tot 15 jaar
 16 tot 24 jaar
 25 tot 54 jaar
 55 tot 99 jaar

• Ik ben in mijn vrije tijd bezig met: ....38 [Indien je meerdere activiteiten hebt 
aangeduid, beantwoord je de rest van de enquête voor de activiteit die je het 
vaakst uitoefent.] 

• Ik doe dit: dagelijks, meerdere keren per week, 1 keer per week, meerdere 
keren per maand, af en toe.

• Ik doe dit: alleen, met vrienden, in het deeltijds kunstonderwijs, in een ver-
eniging, in los clubverband of gezelschap, als lid van een muziekband, cur-
sist buiten het deeltijds kunstonderwijs39, in een tijdelijk project, nl. …

• Zijn er nog leden in jouw gezin met kunst bezig? 
 Ja, mijn ouders
 Ja, mijn kinderen
 Ja, mijn broers/zussen

• Laat je je werk vaak aan anderen zien? Waar en op welke manier? 
 Ja, op een podium of in een expositieruimte
 Ja, in andere publieke plaatsen
 Ja, in mijn eigen omgeving (familie en vrienden)
 Andere, nl: ...
 Neen

• Welke uitspraak past het meest bij jou: Als kunstenaar wil ik
 Van de gemeente geen enkele vorm van ondersteuning. 

      Laat mij maar op m’n eilandje werken.
 Op de hoogte gebracht worden van mogelijke ondersteuningsvormen en het

      brede culturele leven.

38 Amateurkunsten bevatten een ruime waaier aan subdisciplines. Wanneer je ze zelf oplijst, is de kans 
groter dat mensen zich hierin erkennen. Een volledig overzicht is te vinden in “Amateurkunsten in 
beeld gebracht”, p. 44.

39 De term deeltijds kunstonderwijs klinkt niet iedereen even bekend in de oren. Maak indien nodig dui-
delijk dat het gaat om academies voor muziek, woord en dans en academies voor beeldende kunsten.
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 Door de gemeente aangesproken worden op mijn kunnen en uitgenodigd 
     worden om deel te nemen aan kunstprojecten, bv. tijdens de Week van de 
     Amateurkunsten of in schoolprojecten.

 Mijn mening duidelijk laten horen en/of zelf projecten organiseren vanuit 
     een kunstencommissie waar ik deel wil van uitmaken.

• Ben je op de hoogte van wat het gemeentebestuur doet voor
 amateurkunstenaars?40 

 Via welke kanalen?

• Waarvoor is de gemeente volgens jou in de eerste plaats verantwoordelijk 
 De vraag kan ook zijn: Aan welke gemeentelijke dienstverlening hecht jij 

het meest belang? 
 (Niet voor de hand liggende) samenwerking stimuleren
 Je artistieke activiteiten promoten
 Op zoek gaan naar geschikte creatieruimte
 Het aanbieden van presentatieruimte (podium, expositieruimte,…)
 Duiden op wettelijke verplichtingen
 (Structurele) financiële ondersteuning
 Technische ondersteuning
 Zakelijke en juridische doorverwijzing
 Cultuurprijs
 Duidelijk maken bij wie je waarvoor terecht kan
 Doorverwijzen naar vorming of bijscholing
 Overleg organiseren met ‘collega-kunstenaars’
 Inspraak geven bij aankoop van uitleenmateriaal
 Overzicht bieden van alle kunstenaars
 Inspraakmomenten voorzien
 Wedstrijden uitschrijven
 Artistieke workshops organiseren
 Tussenkomen in kosten voor auteursrechten (Sabam, billijke vergoeding, 

      Semu,…)
 Dynamiek op gang brengen door projectsubsidies
 Beheren van culturele infrastructuur 
 Samenhang creëren in het cultuurbeleid en visie ontwikkelen
 Ter beschikking stellen van interessante lectuur (bv. tijdschriften)
 Centraal beheer van partituren, kostuums, scenario’s, … 
 Als tussenpersoon voor… 
 Tussenkomst in verzekeringskosten
 Een centraal punt creëren voor partituren, kostuums, instrumenten, … 
 Andere, nl: …

• Mijn grootste wens/droom i.v.m. mijn kunstzinnig hobby is: ...

• Waarvoor de gemeente/andere kunstenaars altijd bij mij mogen aankloppen: 
 Gebruik uitgeruste ruimte of zaal 
 Gebruik van materiaal (bv. audiovisueel materiaal, montageapparatuur, 

      kleioven, dj-set,…)
 Om me te vragen als gastdocent 

40 Voor inspiratie voor een eventuele opsomming, zie volgende vraag. 
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 Om officiële aangelegenheden artistiek op te luisteren
 Andere, nl: ... 

• Het meest bijzondere wat ik i.v.m. kunstbeoefening al meemaakte is: …

• Welke ondersteuning zou je het meest missen, als die wegviel?
• Werden al je vragen in het verleden vlot behandeld? Welke niet?

• Aan welke informatie heb je als kunstenaar het meeste nood? 
• Hoe wordt informatie volgens jou het best verspreid? 

• Aan welke infrastructuur is er in de gemeente, los van je eigen hobby, volgens 
jou het meeste nood? 
 Repetitieruimte
 Atelier
 Tentoonstellingsruimte
 Podium
 Multimediaruimte
 Vergaderzaal 

OF vervangen door de vraag: In welke ruimte creëer en presenteer jij je werk?

• Wat lijkt jou een leuke formule om tijdens de Week van de Amateurkunsten 
als gemeente mee uit te pakken?

De gemeente Evergem hield n.a.v. de opmaak van haar jeugdbeleidsplan een 
grondige bevraging van haar 14- tot 26-jarigen. Daarin ontdekten we volgende 
interessante vraag: 

Noem de 4 belangrijkste culturele activiteiten in je vrije tijd. Kies uit: 
Actualiteit - bioscoop - buiten spelen - dansen - dieren verzorgen - jeugdbewe-
ging - lezen - met vrienden samen zijn - meteo - muziek beluisteren - muziek 
spelen - optredens/festivals bezoeken - PC/TV - reizen - shoppen - slapen - speel-
pleinwerking – sport – studentenjob - studeren - tekenacademie - thuis bezig 
zijn - knutselen - toneel spelen - toneel/dansvoorstelling bekijken - uitgaan - 
vrijwilligerswerk - zingen

Na analyse van de antwoorden kwam de jeugdconsulente heel wat meer te we-
ten over de mate van actieve kunstbeoefening bij jongeren. 

Los van eenmalige enquêtes zoeken heel wat steden en gemeenten naar duurzamere 
methodes om in contact te treden met hun lokale kunstenaars. Dit is bij voorkeur een 
format waarbij ook de artiesten elkaar kunnen ontmoeten. Het is echter geen sinecure 
om zo’n uitwisselingsplatform levendig te houden. In Landen lukte dit wel. De bijeen-
komsten groeiden zelfs uit tot een duurzame vereniging. 
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Sociale media spelen vlotter in op acute vragen en onderlinge feedback. Bekijk daar-
om binnen de gemeente wat de mogelijkheden zijn om bv. met Facebook of twitter aan 
de slag te gaan. Een goed uitgebouwde website met discussiefora biedt immers kansen 
om, bv. na afloop van een samenwerkingsproject, activiteiten te blijven afstemmen op 
elkaar, informatie uit te wisselen of verdere behoeftes te detecteren. 

Voor amateurkunstenaars kan dit een stimulans zijn om onderling meer toenade-
ring te zoeken wanneer die er nog niet is. Tal van verenigingen richten zich namelijk 
vooral tot hun eigen geografische entiteit (veilig binnen de grenzen van de eigen deel-
gemeente) terwijl een boogscheut verder misschien dezelfde bekommernissen en ideeën 
leven. Door amateurkunstenaars per discipline (of net crossdisciplinair) fysiek of virtueel 
samen te brengen, kan je gemeenschappelijke noden in kaart brengen en zoeken naar 
gezamenlijke drijfveren en motivaties. Om er maar enkele te noemen: betere zicht-
baarheid van amateurkunstenaars, gezamenlijke opslagruimte voor decors, uitwisse-
ling van koorpartituren, kunstzinnige inname van een unieke locatie, samenwerking 
met deeltijds kunstonderwijs, nood aan een databank met zoekertjes ... Baken best af 
waar de gemeente stimulerend, faciliterend of dirigerend wenst op te treden. 

Vermeldenswaardig in dit kader zijn trouwens de bestaande systemen aangestuurd 
door de landelijke amateurkunstenorganisaties. Zo kan je zoekertjes plaatsen op 
www.vi.be (Poppunt), een digitale portfolio aanmaken op www.kunstwerkt.be, in debat 
gaan met jonge toneelspelers via www.plankton.be of inloggen via www.koorlokaal.be 
voor alles wat met koren te maken heeft. 

Tot slot eindigen we met een motto dat in heel het ondersteuningsverhaal van ama-
teurkunstenaars van toepassing zal zijn: denk na over hoe je met je amateurkunste-
naars aan de slag wil gaan. Beoog je samenwerking? Kwaliteitsverbetering? Een 
degelijke algemene ondersteuning? Bekendmaking van hun werk? Gemeenschapsvor-
ming? Betrokkenheid als docent? Doorstroming uit het deeltijds kunstonderwijs? ... De 
mogelijkheden zijn legio. Het is de kunst om, in overleg met de doelgroep, een gedragen 
visie en beleid uit te werken. 

4.2. In kaart brengen 

Een eerste stap in een goed onderbouwd ondersteuningsbeleid is het zo volledig mo-
gelijk in kaart brengen van de amateurkunstenaars in je gemeente. Een beleid dat zich 
te eenzijdig richt tot de traditionele amateurkunstenverenigingen, bereikt zeker niet 
alle beoefenaars zoals individuele kunstenaars, jonge collectieven en muziekbands. 
Heb ook voldoende oog voor de diversiteit aan disciplines. Enkele suggesties over het 
traceren van amateurkunstenaars.

Weten voor wie je werkt, vormt de basis van een amateurkunstenbeleid op maat. Het 
sociale leven in een dorp of stad wordt niet alleen door sociaal-culturele verenigingen 
vorm gegeven, maar ook meer en meer door andere en lossere initiatieven, activiteiten 
of bijeenkomsten zoals volksfeesten of wijkbarbecues. 
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Een eerste indicatie van een volwaardig lokaal amateurkunstenbeleid is de ver-
melding van amateurkunstenaars in de gemeentelijke beleidsplannen en strategi-
sche nota’s. Worden amateurkunstenaars voorgesteld als volwaardige partners in de 
uitvoering van het beleid? Kunnen ze rekenen op een breed gamma aan ondersteu-
ningsmogelijkheden? Wil de stad of gemeente zich expliciet profileren op het vlak 
van actieve kunstbeoefening of kunstcreatie? En kan men amateurkunsten in al 
haar facetten inschatten? 

Feit is dat amateurkunsten vele ladingen dekt en beleidsmakers dus best met een 
open vizier aan de inventarisatie beginnen. Zo vind je kunstbeoefenaars niet alleen 
terug in alle mogelijke leeftijdscategorieën, maar ook in minder gekende (sub)disci-
plines. Toneelgezelschappen, koren en harmonies zijn meestal mooi opgelijst, maar 
kan hetzelfde gezegd worden van muzikanten, prozaschrijvers, dj’s, glaskunstenaars, 
streetdancers of majoretten? 

Wil je in één oogopslag weten wat amateurkunsten allemaal behelzen? 
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Bovendien, zo blijkt uit onderzoek41, houden amateurkunstenaars ervan om zich op 
alle mogelijke manieren te organiseren. 13% van de Vlaamse kunstbeoefenaars gaat 
volledig de solotoer op; zij beoefenen hun creatieve hobby’s uitsluitend alleen. 72% ziet 
kunst beoefenen dan weer als een groepsgebeuren; zij participeren via verenigingen 
(vzw’s), maar ook via minder gestructureerde vormen zoals (tijdelijke) clubs of bands. 
Daarnaast of daarbovenop (veel amateurkunstenaars cumuleren immers verschillen-
de vormen) zijn heel wat kunstbeoefenaars met elkaar verbonden via hun opleiding in 
het deeltijds kunstonderwijs of daarbuiten. Amateurkunstenaars beperken zich dus 
niet alleen tot de klassieke verenigingen, maar omvatten ook feitelijke verenigingen, 
tijdelijke collectieven, kunstzinnige vriendenkringen en groepjes met (oud-)leerlingen 
uit academies en conservatoria. Wil een stad of gemeente àlle amateurkunstenaars 
ondersteunen, dan leg je best een grote openheid aan de dag. In Genk is dit bv. het ge-
val. Daar krijgt een groep mensen die in de buurt samen een activiteit opzetten het 
label vereniging (zonder formele vereisten) opgeplakt. 

De verscheidenheid binnen het verenigingsleven is steeds opvallender. Het cul-
turele leven past zich aan aan de verwachtingen van de maatschappij. Naast de 
klassieke verenigingsstructuur (vzw met een raad van bestuur, jaarpro-gram-
ma’s, ...) vertalen tijdsdruk en keuzestress zich meer en meer in spontane en 
soms erg kortstondige engagementen. Gemeenten die up-to-date willen blijven, 
hebben oog voor deze veranderingen en stemmen hun beleid af op het profiel 
van diverse cultuurparticipanten. 
 
Bij wijze van geheugensteuntje, een overzicht van de organisatieverbanden 
waarin amateurkunstenaars vertoeven: 
• De klassieke vereniging zonder winstoogmerk. 
• Een feitelijke vereniging zoals een vriendengroep, tijdelijk gezelschap, ad 

hoc project, club, of band, al dan niet erkend door de cultuur- of jeugdraad.
• De coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.
• Als leerlingen aan het deeltijds kunstonderwijs.
• Als individuele deelnemer aan workshops, masterclasses, kortlopende op-

leidingen, artistieke begeleidingsprojecten, vormingsdagen, coachings, 
stages,... 

Een overzicht opmaken van je lokale amateurkunstenaars is, jammer genoeg mis-
schien, geen eenmalige gebeurtenis. Er beweegt nogal wat in het veld (denk maar aan 
jonge muzikanten die na een aantal jaar een andere hobby zoeken). Een jaarlijkse, of 
beter nog constante update van de lijst is dus aanbevolen. Wees je daarom bewust van 
broeihaarden van nieuw potentieel. Dit zijn bv. deelnemers aan lokale of provinciale 
wedstrijden en projecten (Kunstbende om er maar één te noemen), instroom van nieuwe 
inwoners, (oud-)leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs, deelnemers van kunst-
educatieve opleidingen (zoals bv. Wisper, volkshogescholen, cultuurcentra, enz.) maar 
ook zij die deel uitmaken van een virtuele gemeenschap. 

41 Vanherwegen D. e.a., Amateurkunsten in beeld gebracht, Forum voor Amateurkunsten, 2009, p. 84.
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Wie overgaat tot inventarisatie kan beter te veel dan te weinig informatie noteren. 
Wij denken aan: 
Naam van de kunstenaar / artiest
Leeftijdscategorie (bv. -26 jaar / volwassenen / + 60 jaar)
Amateurkunstenaar of professioneel kunstenaar
Kunstdiscipline(s)
Organisatievorm
Interesse in gemeentelijke of Vlaamse projecten
Opmerkingen

Als het een troost kan zijn: de opmaak van een degelijke inventaris is niet de op-
dracht van de cultuurbeleidscoördinator alleen. In het ideale plaatje leggen (cultuur)
professionals uit verschillende hoeken hun kennis bijeen. Cultuur- en gemeenschaps-
centrum, bibliotheek, jeugddienst, ... allemaal kunnen ze hun steentje bijdragen door 
namen op te lijsten die ze zelf kennen of door personen aan te spreken die er meer van 
weten. Amateurkunstenaars zijn namelijk meer dan eens actief in het verenigingsle-
ven en combineren dus kunst en cultuur, sport of jeugdwerk. Leerkrachten uit het deel-
tijds kunstonderwijs, leerkrachten secundair onderwijs, jeugdhuis- of speelpleinme-
dewerkers, professionele kunstenaars, de cultuurraad, sleutelfiguren in wijken, enz. 
kunnen je in deze eveneens een dienst bewijzen. 

Een leuke methodiek die wel vaker wordt toegepast en ook heel efficiënt blijkt 
te zijn als er een streefcijfer wordt afgesproken, is het zogenaamde waterval-
systeem. 

Nodig elke gekende amateurkunstenaar uit om 3 tot 5 nieuwe amateurkunste-
naars aan te dragen die op hun beurt ook weer kennissen uit hun artistieke 
milieu aanspreken. Herhaal deze oefening regelmatig. Bekende koppen in-
schakelen in de zoektocht naar nieuw talent is een andere beproefde methode. 

Daarnaast kan je je licht opsteken bij de landelijke amateurkunstenorganisaties. Zoe-
ken naar muziekgroepen in diverse genres kan via www.vi.be. Folk- en jazzgroepen vind 
je op www. muziekmozaiek.be > muzikanten > folk & jazz > folk & jazzgroepen. Verder 
denken we aan kunsteducatieve instellingen42, volkshogescholen of avondonderwijs. 

Veel informatie zit al in de hoofden van de gemeentelijke ambtenaren. Waarom dan 
een tijdrovende inventaris aanleggen? 
• Omdat die ten allen tijde beschikbaar is, ook als iemand langdurig afwezig is. 
• Omdat verschillende diensten dan kunnen putten uit deze bron van informatie. 
• Omdat een gestructureerd overzicht beter zicht biedt op de omvang en aard van de 

doelgroep – denk aan minder gekende disciplines, organisatievormen en leeftijds-
categorieën.

• Omdat dit aanzet tot doordachte keuzes en gerichte beleidsvorming. 

De meest handige tool is een dienstoverschrijdende, digitale databank, waarbij men 
al dan niet opteert voor een (gedeeltelijke) ontsluiting via de gemeentelijke website. 

42 Vermeersch L. en Vandenbroucke A., Veldtekening cultuureducatie. Beschrijvende studie met evalua-
tieve SWOT-analyse, HIVA, 2011 of www.kunsteducatie.be.
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Aangezien informatie zelden vanzelf komt aanwaaien kan je bv. bij het begin van de 
legislatuur een concreet plan van aanpak opmaken. Welke partners schakel je in voor 
de detectie en welke norm wil je bereiken (x-aantal nieuwe kunstenaars in kaart bren-
gen)? Om de systematiek te verhogen kan je gefaseerd te werk gaan en je in het jaar x 
bijvoorbeeld richten op fotografie, het jaar nadien op muziekbands alle genres. Wan-
neer je een focus bepaalt kan je dit doortrekken over de volledige lijn: niet alleen het 
opsporen van ongekend talent, maar ook behoeftebevraging, evaluatie van reglemen-
ten, aanbieden extra ondersteuningsvormen, organisatie specifieke activiteiten, aan-
passing infrastructuur, focus tijdens de Week van de Amateurkunsten, enz. Zorg dat 
na verloop van tijd alle artistieke disciplines evenwichtig aan bod zijn gekomen.

Het amateurkunstenveld is enorm breed en alles ineens aanpakken is dus 
onbegonnen werk. Daarom plant men in het Meetjesland jaarlijkse prioriteiten 
in. Elk jaar focussen Comeet en Meetjesman43 op een andere discipline. Zo 
stond 2010 in het teken van de schrijvers en vertellers, 2011 van de beeldende 
kunst, 2012 van muziek en 2013 van dans. 
Dit rotatiesysteem loont. Op lange termijn werk je aan verbreding, op korte 
termijn aan verdieping. Gedurende een vol jaar kan je kunstenaars opsporen 
en inventariseren, behoeften bevragen, leemtes in het ondersteuningsbeleid 
wegwerken, nieuwe bovenlokale partners benaderen, samenwerkingsverbanden 
opzetten, jongeren warm maken, opleidings- en vormingsmogelijkheden in 
kaart brengen, kruisbestuiving stimuleren, enz. 

Tip: betrek bij het bepalen van je prioriteiten niet alleen het lokale veld, maar 
vraag ook na wat op regionaal of provinciaal niveau te gebeuren staat. 

Let wel: hou er rekening mee dat niet alle kunstenaars geïnteresseerd zijn om met 
hun werk naar buiten te komen. Bijgevolg stellen ze zelf bijzonder weinig vragen aan 
het gemeentebestuur. Toch kan het cultuurbeleid ook voor hen iets betekenen: door 
een werkplaats aan te bieden, door materiaal ter beschikking te stellen, door subsidie-
advies te verlenen, door te verwijzen naar gelijkgezinden of door vorming onder de 
aandacht te brengen. Zaken waarvoor ze niet spontaan naar het gemeentepersoneel 
stappen, terwijl die service wel wordt aangeboden. Verlies opnieuw de groep jongeren 
niet uit het oog. Vaak zijn zij onbewust aan het creëren wanneer ze foto’s nemen met 
hun gsm of iPhone, filmpjes posten op YouTube of elektronische muziek mixen. Ook 
voor hen kan je workshops organiseren of aangepaste presentatiemomenten voorzien. 
Het komt er dus op neer proactief te handelen en verder door te vragen naar hun noden 
en behoeften. 

Wanneer je zo’n uitgebreide detectieronde start, hou je best rekening met de vraag 
waarom ze zich zouden laten registreren? Met andere woorden, wat kan de gemeente 
nieuw talent op korte en langere termijn bieden en hoe communiceer je dit? In dit op-
zicht gebruik je mogelijke vormen van return als een lokmiddel of een beweegreden 
om zich kenbaar te maken. Enkel kunstenaars die het gevoel krijgen dat ze er ook zelf 
meerwaarde uithalen, zullen toehappen. Denk dus vooraf na over de ondersteuning op 
maat die je hen kan bieden. 

43 Cultuuroverleg Meetjesland of kortweg COMEET zorgt er samen met de 13 gemeenten van het Meetjesland 
voor dat de regionale dimensie in het cultuurbeleid tot zijn recht komt. Meetjesman is de regionale 
jeugddienst voor het Meetjesland.
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Om een beter zicht te krijgen op de amateurkunstenaars in je stad of gemeente 
is inventarisatie een belangrijke stap. Een aanmeldknop op de site van de cultuur- 
en/of jeugddienst kan een handige tool zijn. Idealiter komen de gegevens 
terecht in een database die door verschillende diensten raadpleegbaar is 
(cultuur, jeugd, bibliotheek, cultuurcentrum, enz.). 

De opzet is meestal tweeledig. Enerzijds wil de gemeente zicht krijgen op haar 
actieve kunstbeoefenaars, anderzijds verwacht de kunstenaar een zekere onder-
steuning vanuit het lokaal beleid. Beide partijen moeten m.a.w. bevredigd worden. 

Wat wil de kunstenaar aan informatie kwijt?
• Contactgegevens (vraag omwille van privacyredenen bevestiging om deze 

gegevens openbaar te maken.)
• Discipline(s) waarin men actief is (werk eventueel met een aanvinklijst.)
• Opleiding (pols desgewenst naar pedagogische kwaliteiten.)
• Recente realisaties.
• Link naar hun persoonlijke website.
• Ter illustratie van hun werk: afbeeldingen of filmpje, bij wijze van portfolio.

Wat wil de gemeente van haar kunstenaars weten? 
• Wil de aangemelde kunstenaar op een publieke lijst staan? (bv. met het oog 

op presentatiekansen) OF Ziet de kunstenaar dit als vertrouwelijke info? 
• Heeft hij interesse om deel uit te maken van een (beleidsmatige) denktank, 

ziet hij zichzelf als vrijwilliger in een projectwerkgroep of is hij enkel aan-
spreekbaar als presenterend artiest?

• Leeftijd/leeftijdscategorie?
• Welke nood aan extra ondersteuning is er? (Polsen naar hun persoonlijke top 3.)
• Waar repeteren/creëren/presenteren ze? 
• Is er nood aan meer uitleenmateriaal? Welk?
• Is hij frequent of occasionele bezoeker van bv. cultuurcentrum, bibliotheek, 

jeugdhuis, deeltijds kunstonderwijs?
• Is hij lid van (een) landelijke erkende amateurkunstenorganisatie(s)?
• Met wie/wat zouden ze graag eens een samenwerking aangaan?
• Kunnen/willen ze zelf van belang zijn voor andere kunstenaars? (bv. een lo-

catie aanbieden, productiefaciliteiten ter beschikking stellen,optreden als 
gastdocent, staan ze open voor artistieke samenwerking)?

Het klinkt misschien vrij ontnuchterend, maar de kans dat kunstenaars zich 
via een gemeentelijke website spontaan aanmelden is relatief klein. Dergelijk 
aanmeldformulier is slechts een hulpmiddel. Een goede promotie- of communi-
catiecampagne44, is nodig. Bovendien moet duidelijk zijn waarom de kunste-
naar zijn tijd steekt in het invullen van dit formulier. Ga na welke voorrechten 
je geregistreerde kunstenaars kan bieden. 

44 Dus niet alleen een oproep via het gemeenteblad of de website, maar als het kan een grootschalige pro-
motiestunt of minstens het persoonlijk motiveren via mondelinge reclame of sociale netwerken. 



58

Bij wijze van voorbeeld, geven we even aan wat individuele kunstenaars (die 
zich op advies van de Balense cultuurraad laten erkennen) in return krijgen: 
• Gebruik van de infrastructuur van het gemeenschapscentrum. 
• Gebruik van uitleenmaterialen. 
• Logistieke ondersteuning, na goedkeuring door het College van burgemeester 

en schepenen.
• Gratis publicatie van de activiteiten in de activiteitenkalender van het 

gemeentelijk infoblad. 
• Gebruik van de gemeentelijke kopiedienst voor het maken van kopies tegen 

een gereduceerd tarief. 
• Mogelijkheid tot het indienen van een subsidieaanvraag.

Om in aanmerking te komen als erkende kunstenaar volstaat een motivatie 
waarom men deel wenst uit te maken van de cultuurraad.

Tot slot doe je er goed aan om in heel je zoektocht de professionele kunstenaars 
niet over het hoofd te zien. Zonder daarom per se rechtstreeks in contact te treden 
met de lokale amateurkunstenaars, kunnen zij van betekenis zijn als docent, artis-
tieke uitdager, klankbord, netwerker of aanbieder van infrastructuur of produc-
tiefaciliteiten45. Hier en daar treden professionals ook op als ambassadeur van een 
specifieke kunsttak.

4.3. InFrastructuur

“Waar kan ik aangepaste en betaalbare infrastructuur vinden?” Die vraag stellen 
amateurkunstenaars het meest aan hun cultuurverantwoordelijken. (zie p. 27). Ama-
teurkunstenaars willen creëren en presenteren. Hiervoor zijn ze vaak op zoek naar 
geschikte ruimtes, betaalbaar en afgestemd op de vereisten van hun kunstdiscipline. 
Maar wat houdt dat in ‘een aangepaste ruimte’? Welke andere aandachtspunten zijn er 
en wat ligt binnen de mogelijkheden van een gemeentebestuur?

4.3.1. de kunst Van het InVentarIseren

Uit de trajectbegeleiding lokaal amateurkunstenbeleid bleek dat lang niet alle ge-
meenten een volledig zicht hebben op de ruimtes waar amateurkunstenverenigingen 
creëren, presenteren of materiaal stockeren; Laat staan dat ze weten waar individuele 
kunstenaars en tijdelijke collectieven vertoeven. Aangezien de vragen rond infra-
structuur zo alom tegenwoordig zijn, is het aangeraden om concreet zicht te krijgen op 
de ruimtes waar amateurkunstenaars samenkomen. Is dat gemeentelijke infrastruc-
tuur? Private eigendom? Een eigen lokaal? Is iedereen tevreden of zijn er nog grote 
noden? En in welke mate kan de gemeente hierin tussenkomen? Bekijk op basis van 
het totaalplaatje waar bijsturing nodig is. Een expertengroep, bv. vrijwilligers, kan 
hierin eventueel het voortouw nemen.

45 Productiefaciliteiten zoals een keramiekoven, drukpers, montagetafel, mengpanelen, e.d. 
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Van karolingisch neerhof tot roosdaals cultuurhuis 

Er kunnen veel mooie zalen beschikbaar zijn, maar als niemand er gebruik 
van maakt, is de functie ervan beperkt. Dit is niet het geval in Roosdaal waar 
de bouw van een gemeenschapscentrum een hefboom bleek te zijn voor een 
bloeiend amateurkunstenleven. 

Roosdaal heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in infrastructuur. Op de 
plaats waar archeologische vondsten uit de 8ste eeuw werden gedaan (deelge-
meente Strijtem) verrees in de 17de eeuw een kasteel met bijhorend koetshuis. 
Een langzame aftakeling en definitieve ondergang van het bijgebouw werd 
voorkomen toen het gemeentebestuur het koetshuis in Strijtem opkocht, reno-
veerde en aanpalend een nieuwe theaterzaal oprichtte. 
De unieke combinatie van conservering van waardevol patrimonium en 
eerbied voor het landschap enerzijds en de realisatie van de noodzakelijke 
hedendaagse culturele infrastructuur anderzijds, opende plots onvermoede 
mogelijkheden. Het koetshuis kreeg een nieuwe impuls als cultureel trefpunt 
in de regio. 

Ondermeer de komst van deze goed uitgeruste infrastructuur heeft gezorgd 
voor een enorme boost van het (amateurkunsten)verenigingsleven. Op korte 
tijd ontstonden als uit het niets twee toneelkringen die regelmatig voorstel-
lingen spelen in het gemeenschapscentrum. De openluchtarena biedt boven-
dien extra podiumkansen voor de fanfare en het deeltijds kunstonderwijs, 
maar ook voor individuele of niet-georganiseerde amateurkunstenaars. De 
gezellige sfeer van buitenoptredens lokt trouwens een ander publiek dan het 
vast cliënteel van het gemeenschapscentrum. 

Let wel, het succes is niet alleen te wijten aan de restauratie van het gebouw. 
Ook het uitreiken van cultuurcheques (voor gratis gebruik van de schouw-
burg) aan erkende verenigingen uit Roosdaal was een belangrijk element hier-
in. Hierdoor wordt de drempel namelijk heel laag gehouden om een activiteit, 
tentoonstelling of voorstelling te organiseren in het gemeenschapscentrum.

Vaak gaan amateurkunstenaars uit van een tekort aan ruimte. Om vraag en aan-
bod beter op elkaar af te stemmen, is een overzicht van alle beschikbare culturele 
infrastructuur een must. Ga bij de ontsluiting van je informatie over infrastructuur 
voldoende in detail en hou rekening met alle aspecten die kunstbeoefenaars aanbe-
langen. Naast een opsomming per locatie van de algemene modaliteiten, doe je er 
goed aan om specifieke facetten in de verf te zetten. 
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Per locatie of zaal maak je best een uitgebreide technische fiche46 met daarop 
de mogelijkheden van de ruimte. Deze laat toe om vraag en aanbod beter op 
elkaar af te stemmen, leemtes beter in het vizier te krijgen en waar mogelijk 
bij te sturen. 

algemene informatie

naam van de zaal

adres 

Website 

Mogelijkheid tot online reservatie

eigenaar / beheerder

contactpersoon

tel

e-mail 

Verhuurcriteria

Mogelijke huurtermijn permanent/ maandelijks / wekelijks / eenmalig 

gebruikerscategorieën bv. 
gemeentelijke diensten en instellingen
scholen
erkende verenigingen 
commerciële initiatieven
organisatoren van niet-commerciële sociaal-culturele activiteiten 
door of ten bate van de bevolking

tarieven

afspraken i.v.m. de sleutel

reservatietermijn ten vroegste... - ten laatste ...

reservatievoorwaarden

Waarborg

afgesloten verzekeringen

afgesloten auteursrechten

technische info over de ruimte

Oppervlakte zaal

podium Oppervlakte en hoogte

Vloerbekleding Vast tapijt, (zwevend) parket, vloertegels, linoleum, ...

podiumbelichting basis / uitgebreid / volledige set

aanwezigheid daglicht

aantal lopende meter vaste wand (met het oog op bevestiging van kunstwerken)

Opnameapparatuur

Mogelijkheid technische bijstand contactgegevens technicus + tarief

zaalcapaciteit

toegankelijkheid en parking

keukenblok/bar

sanitair 

laad- en losruimte

46 Gebaseerd op een model van vzw Repetitieruimtes. 
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accommodatie

aanwezige materialen tafels, stoelen, microfoon, versterker, lichttracks, beamer, scherm, 
muziekinstallatie met boxen, dj-set, ...

Internetaansluiting

elektriciteitsvoorzieningen aantal stopcontacten + voltage

spiegels

Mogelijkheden

creatie geschikt voor akoestische of versterkte muziek, dans, toneel, beel-
dend werk

presentatie geschikt voor akoestische of versterkte muziek, dans, toneel, beel-
dend werk, fuiven of evenementen, ...

beschikbare opbergruimte bv. voor kostuums, decor, muziekinstrumenten, ...

Veiligheid 

brandveiligheid uitleg alarm, blusapparaten, signalisatie, nooduitgangen

Foto’s van de zaal

Hou bij de bevraging van wensen en behoeften voor een nieuwbouw of renovatie 
van een zaal rekening met zoveel mogelijk van bovenstaande facetten. Een 
open vraag stellen als “Welke ruimte wensen jullie?” of “Wat willen jullie in 
de nieuwe ruimte doen?” volstaat meestal niet. Als de gemeente inspraak 
organiseert, doe het dan goed en stel diepgaande vragen. De gebruikers van je 
zaal zijn immers ervaringsdeskundigen en hebben andere inzichten dan de 
bouwheer of architect. 

Nieuwe infrastructuur neerplanten is trouwens geen losstaand gegeven. In 
veel gemeenten is al heel wat voor handen. Een goede inventarisatie en detectie 
van de leemtes is dus de eerste opdracht. Maak daarom een globaal infrastruc-
tuurplan op.

Als meerdere diensten de dataset infrastructuur kunnen voeden en raadplegen 
(cultuur- of gemeenschapscentrum, bibliotheek, jeugddienst, onthaal gemeentehuis, 
deeltijds kunstonderwijs, dagonderwijs, ...) verhoogt de dienstverlening aanzienlijk. 
Overweeg om de gegevens online te plaatsen zodat de zoektocht naar een geschikte 
ruimte nog efficiënter kan verlopen. 

Omdat het actueel houden van deze gegevens een tijdrovende bezigheid is, cre-
eerde vzw Repetitieruimtes een database voor repetitieruimtes voor ver-
sterkte muziek waarbij de gemeente één maal de gegevens input. Door een 
halfjaarlijkse update blijven de gegevens actueel. Deze service is gratis. 
Bovendien kan ervoor gezorgd worden dat de geregistreerde infrastructuur 
ontsloten wordt via de gemeentelijke website. 

 

Denk bij de inventarisatie voldoende ruim. Komen in aanmerking als creatie- of 
presentatieruimte: schouwburg en zalen uit het cultuur- of gemeenschapscentrum, 
jeugdhuis, bibliotheek, sporthal, leslokalen van de academie, vergaderzalen, zaaltjes 
in het OCMW; maar ook buitenruimtes (tuinen, parken, straten), unieke locaties 
(brandweerkazerne, kastelen of gebouwen die binnenkort onder de sloophamer gaan) 
en openbare gebouwen (gemeentehuis, scholen, enz.). 
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‘Vonk’: van elektriciteitscabine tot artistieke werkplaats 

In Hasselt heeft de stad een mooie herbestemming gevonden voor een pand dat 
zijn functie was verloren. Als gemeente kan je maar beter ogen en oren open 
houden als het gaat om toekomstverkenning van leegstaande gebouwen.
Vonk vzw is een organisatie die in samenwerking met de stad Hasselt betaal-
bare atelierruimtes aanbiedt aan jong getalenteerde kunstenaars. Zo wil men 
artistiek talent een extra duw in de rug geven. De oude elektriciteitscabine 
was hiervoor de gedroomde werkplek. Op zo’n 350 m² gaan elk jaar vijf artiesten 
aan de slag. Tegen een schappelijke prijs kunnen jonge kunstenaars er een 
atelier huren voor een periode van maximum twee jaar. Daarna komt er weer 
ruimte vrij voor andere kandidaten. Na afloop van hun verblijf in deze indus-
triële setting, stellen de kunstenaars hun realisaties in een expositie voor aan 
het grote publiek. 

Soms worden tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd in de openbare ruimte om 
aandacht te vragen voor bepaalde sites of gewoon om te zorgen voor een andere bele-
ving van de ruimte. Dergelijke projecten kunnen de verbinding tussen kunstwerk(en) 
en publiek versterken. Het kloosterproject in Izegem illustreert dit. 

Op 16 maart 2011 deed lisa, projectcoördinator van ‘t Oud 
klooster, volgende oproep: 

“Binnenkort wordt het klooster in Emelgem gesloopt. Alleen de gevel en de kapel 
blijven staan. Maar voor het zover is, krijgt het oude klooster een laatste eer-
betoon: een cultuurproject. Ben jij zo’n creatieve ziel? Op je eentje, of met 
vrienden, clubleden, om het even… dan is dit je kans! Ook als je er alleen nog 
maar van droomde. Je kiest een muur, een vloer, een kamer of een zaal in het 
leegstaande gebouw. En… je doet je ding. Tot eind april staat het klooster ter 
beschikking als ‘open atelier’. Zo krijgen we verschillende culturele disciplines 
onder één dak. Schilderkunst, installaties, improvisatie, sculpturen, liedjes 
schrijven, enz. Iedereen en alles is er welkom. Zo kunnen (amateur)kunste-
naars en creatievelingen samenwerken aan een hommage aan dit unieke 
gebouw en zijn geschiedenis.
De aparte indeling van dit enorme gebouw biedt deelnemers de mogelijkheid om 
te experimenteren met hun discipline en daagt uit om net een stapje verder te 
gaan. Dit is een unieke kans voor deelnemers, beginnelingen én mensen met 
ervaring om zich (verder) te ontplooien of hun werk te delen met gelijkgezinden.”

Vier maal per week stelde de cultuurdienst van Izegem het klooster van Emel-
gem open als vrij atelier. Lisa Spillebeen (masterstudente KASK Gent) coördi-
neerde en begeleidde dit project. Het eindresultaat was door het grote publiek 
te bezichtigen tijdens het openingsweekend van de Week van de Amateurkun-
sten. Nieuwsgierigen konden er terecht voor een drankje, de exploratie van het 
gebouw en natuurlijk voor tal van kunstvormen. 
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Met haar 52 deelnemende kunstenaars (3 uit de academie, 28 gelinkt aan een 
vereniging en 21 ‘nieuw opgedoken’ niet-georganiseerde individuele kunste-
naars) en 2.000 bezoekers, kan Izegem terugblikken op een geslaagd experi-
ment. De combinatie van de Week van de Amateurkunsten en Erfgoeddag en 
het feit dat dit gebouw niet publiek toegankelijk is, wekte de nodige nieuws-
gierigheid in de hand...

Meer info: www.kloosteremelgem.be 

4.3.2. durVen InVesteren In aangepaste InFrastructuur

Kies waar mogelijk voor specifiek aangepaste ruimtes en ga indien nodig creatief 
aan de slag in polyvalente ruimtes. 

Kunst presenteren in de gangen of hal van een gebouw komt meestal onvoldoende tot 
z’n recht. Zorg daarom voor voldoende logistieke ingrepen (ophangsystemen, belich-
ting, bewegwijzering,…). Door inzet van materiaal en mensen kan je heel wat verwe-
zenlijken. Schakel de expertise van derden in om te komen tot aanvaardbare speel- en 
creatieruimten47. 
Tip: zorg voor voldoende duiding van werken die toevallige passanten te zien of te horen 
krijgen. Wie is de kunstenaar? Welk artistiek parcours heeft die achter de rug? Wat 
kan je van zijn werken verwachten? Zo niet loop je het risico dat de ongedwongen con-
frontatie uitmondt in onvoldoende respect voor het getoonde werk. 

Bij nieuwbouw of renovatie trek je best meteen de kaart van specialisatie. (Amateur)
kunstenaars hebben namelijk vaak specifieke behoeften zoals een goede akoestiek, 
daglicht, aangepaste ondergrond, spiegels, opbergruimte, uitgebreide elektriciteits-
voorzieningen, beveiliging, enz. Bevraag de toekomstige gebruikers van de zaal hier-
over. Zij spreken immers uit ervaring. Hou steeds in het achterhoofd dat één specifiek 
uitgeruste zaal een boost kan betekenen voor je lokale amateurkunstenaars zonder 
dat andere gebruikers hier hinder van ondervinden. 

We illustreren de nood aan opslagruimte (een specifieke behoefte) aan de hand 
van een praktijkvoorbeeld uit Beernem. In 2007 besliste de gemeenteraad 
om twee loodsen in te richten als stapelplaats voor materialen van de lokale 
verenigingen. Dit om tegemoet te komen aan de dringende nood aan stockage-
plaats. Naast bergruimte voorzag Beernem ook een werkplaats, een inkom met 
berging, sanitair en vergaderruimte met keuken. De toneelkring is er één van 
de gebruikers. Voordien lag hun materiaal, zoals decors en kledij, verspreid 
over een vijftal locaties. Ook andere sociaal-culturele verenigingen vonden 
hier hun stek. De loods is onderverdeeld in verschillende afsluitbare compar-
timenten. De toneelkring heeft er een werkatelier en een repetitieruimte ter 
beschikking. 

47 Je kan er de publicaties “Bouw je repetitieruimte, een praktische gids” en “Praktijkboek voor tentoon-
stellers” op na slaan. Voor de volledige referenties, zie Literatuurwijzer p. 124.
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De idee dat polyvalente ruimtes de ideale oplossing zijn, kunnen we met volgende 
boutade makkelijk onderuit halen: “Je kan wel goed vergaderen in een danszaal met 
zwevende plankenvloer, maar niet naar behoren dansen in een typische vergaderzaal”. 
Voorbeelden van aangepaste infrastructuur zijn: repetitieruimtes voor akoestische of 
versterkte muziek, ateliers, digitaal uitgeruste ruimtes, balletklassen, concertzalen, 
danslokalen, enz. Mensen blijken bereid te zijn om ongeveer tien kilometer te rijden 
naar een goed uitgeruste ruimte, ook over de gemeentegrenzen heen. 

De zegen van een goed uitgeruste ruimte 48

discipline genre Specifieke noden
 voor repetitie en creatie

Specifieke noden voor presentatie

theater een repetitieproces kan opgedeeld 
worden in twee fases: voorbereiding 
en eerste tekst- en spelrepetities.
deze hoeven niet per se in de 
speellocatie plaats te vinden.
de noodzakelijke oppervlakte is 
afhankelijk van de aard van de 
voorstelling en het aantal spelers.
Opbergruimte is een meerwaarde. 
Er zijn geen specifieke eisen op vlak 
van isolatie. een aangename 
akoestiek is meegenomen.

eens de voorstelling gemonteerd 
wordt op de presentatieplaats is er 
nood om het decor en de belichting 
af te stellen en te laten staan.

theaterruimte met voldoende 
technische apparatuur waarin het 
decor gedurende de hele 
speelperiode opgesteld kan 
blijven.

Muziek akoestische 
muziek

een ruimte waarin de akoestiek 
aangepast is aan de noden 
(afhankelijk van bezetting). de 
oppervlakte is steeds afhankelijk 
van de grootte van de groep. 
Isolatie is een belangrijke 
meerwaarde maar geen must.
Frequentie van 1 à 2 repetities per 
week.
Opbergruimte, zeker voor 
harmonieorkesten, is noodzakelijk.

afhankelijk van de grootte van het 
ensemble en het genre van de 
muziek een ruimte met 
aangepaste akoestiek.

Versterkte 
muziek

goed geïsoleerde ruimte met 
aangepaste akoestiek.
Frequentie van 1 à 2 repetities per week.
Opbergruimte noodzakelijk als het 
materiaal niet kan blijven staan in 
de repetitieruimte.
Opname- en montagestudio is een 
pluspunt.

kleiner podium met minimum 
geluidssysteem. Vooral 
muziekcafés en jeugdhuizen zijn 
een belangrijke speelplaats voor 
deze muzikanten.

dans grote ruimtes (ongeveer 100 m²).
goede ondergrond (balletvloer, 
licht verend of zwevend parket).
spiegels.
Minimum aan technische middelen 
(belichting, muziekinstallatie).
douches zijn een meerwaarde.

Vrij groot podium met voldoende 
technische infrastructuur.

performance afhankelijk van de aard van de 
performance.
Vaak veel eigen materiaal nodig 
tijdens het repetitieproces 
waardoor het op- en afbouwen niet 
altijd even evident is.

afhankelijk van de soort 
performance.

48 Gebaseerd op een model van vzw Repetitieruimtes.
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beeldende 
kunst

algemeen een ruimte met een oppervlakte 
tussen 20 en 60 m².
elektriciteit, voldoende afwasbak-
ken met stromend water en 
verwarming. een afwasbare vloer 
en ook natuurlijk daglicht.

gemeenschappelijk gebruik van 
gespecialiseerde uitrusting voor 
productie, zoals een keramiekoven 
of een zeefdrukpers is voor 
specifieke disciplines
een noodzaak.

de eisen waar een geschikte 
tentoonstellingsruimte aan moet 
voldoen, verschillen sterk per 
kunstenaar en hangen uiteraard 
ook af van het gepresenteerde 
werk. 
sommige kunstenaars zoeken 
naar een instapklare neutrale 
witte ruimte met de nodige 
voorzieningen, zoals voldoende 
inplugvoorzieningen voor 
verlichting, ophangsystemen,
gebruiksklaar tentoonstellings-
materiaal (sokkels, panelen, enz.) 
en extra faciliteiten zoals een bar 
en sanitair. 
de noodzakelijke oppervlakte 
hangt uiteraard af van de 
getoonde werken. de ruimte moet 
vlot bereikbaar zijn. het 
aanbieden van technische 
ondersteuning is steeds een 
pluspunt.
Verder spelen beveiliging en 
goede acclimatisatie een rol bij de 
presentatie van de werken.

2-dimensioneel noodzakelijke oppervlakte varieert 
(20 tot 60 m²), voldoende natuurlijk 
invallend licht (noorderlicht wordt 
als ideaal gezien), opbergruimte.

3-dimensioneel Op het gelijkvloers, grote ruimtes 
(minstens 40 m²), hoge plafonds en 
grote doorgang (poort). Veel 
natuurlijk invallend licht. kan zowel 
een vaste ruimte zijn, als één van 
tijdelijke aard (projectmatig).

Fotografie analoog ruimtes van middelmatige grootte. 
donkere kamer (volledig verduister-
baar) met voorziening van 
elektriciteit, water enz. 
afvoer van chemisch afval.

erg vergelijkbaar met de noden 
van de beeldende kunstenaars 
(zie hoger).

digitaal ruimte voor een digitale studio 
(plaats voor computer, scanner 
enz.), WIFI. 

Videokunst 
& nieuwe 
media

ruimte van middelmatige grootte, 
invallend natuurlijk licht is geen 
must. Voldoende aansluitingen op 
het elektriciteitsnet.
een montagestudio is een pluspunt.

Makkelijk verduisterbare ruimte. 

schrijven een inspirerende ruimte. liefst met 
schrijfbord/smartbord.

afhankelijk van de vorm waarin de 
literatuur wordt gepresenteerd. 
(op papier, projectie, beeldend 
bewerkt...)

Wanneer kunstenaars hun werk kunnen creëren of presenteren in een daartoe 
aangepaste ruimte, is dit niet alleen een blijk van erkenning of waadering; 
vaak zet het ook aan tot een artistiek proces.
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We zoomen nog even in op de problematiek rond repetitieruimtes voor muziek. Uit 
een rondvraag van vzw Repetitieruimtes49 bleek namelijk dat zo’n 60% van de Vlaams-
Brabantse muzikanten - ongeacht leeftijd en genre - op zoek was naar geschikte repe-
titielokalen. In heel wat gemeenten repeteren muziekbands thuis, in ongeïsoleerde 
kamers, garages of zolders. Nu de wetgeving op geluidsoverlast strenger wordt en de 
discussie over gehoorschade oplaait, kan het nuttig zijn een bevraging te doen. Vraag 
na waar de muziekgroepjes repeteren en/of ook andere bands van die ruimte gebruik 
kunnen maken. Ga na of het om een aangepaste ruimte gaat of slechts een manier van 
behelpen. Aan de hand van de antwoorden kan je andere muziekgroepen wegwijs ma-
ken in het aanbod of zelf de bouw van een repetitiekot overwegen. In dit geval overtuig 
je het bestuur het best met een uitgebreide omgevingsanalyse, de wettelijke context en 
het kosten-batenplaatje. In de gids “Bouw je repetitieruimte”50 vind je meer praktische 
aanknopingspunten. 

Indien de gemeente zelf niet kan instaan voor repetitieruimtes, zou ze in staat moeten 
zijn om door te verwijzen naar private infrastructuur of mogelijkheden in omliggende 
gemeenten. Raadpleeg hiervoor de databank op www.repetitieruimtes.be.

Ook voor expositieruimtes zal vanaf 2012 een handig overzicht raadpleegbaar zijn 
op www.kunstwerkt.be. Voor de fase die aan exposeren vooraf gaat, nl. de creatie, 
blijken gemeenten zelf minder te willen investeren. Tijdens onze trajectbegeleiding 
ontdekten we er maar twee. Meerdere gemeenten zouden wel bereid zijn om een open 
atelier te creëren, maar er leven nog heel wat vragen rond zoals: wat is een goed gebrui-
kersreglement?

Individuele kunstenaars beoefenen hun hobby vaak thuis, maar hebben soms 
nood aan meer ruimte of een plaats waar ze hun schildersezel, kleiwerk, kunst-
installatie en alle bijhorend materiaal kunnen laten staan. Of ze voelen wel 
iets voor de sociale contacten van het samenkomen in groep maar willen toch 
elk hun eigen ding kunnen doen. 
Er zijn gemeenten waar spontaan kunstenaarsverenigingen ontstaan, maar 
het gebruik van die ateliers vergt meestal een soort lidmaatschap. Gemeenten 
die zelf een open atelier willen aanbieden, waar onafhankelijke kunstenaars 
vrij hun ding kunnen doen, zijn gebaat met een ‘huisreglement’. 

Een paar suggesties: 
Onderdeel uitleg/ enkele keuzemogelijkheden/ formulering

doelstelling • Het ter beschikking stellen van een atelier om er vrij te werken
• Het organiseren van cursussen en/of tentoonstellingen
• Het stimuleren van samenwerking (bv. n.a.v. de Week van de Amateurkunsten 
of op vraag van de gemeente)
• Andere

bepaling doelgroep • Lokale kunstenaars OF Kunstenaars uit de regio
• Kunstenaars met ervaring en gevorderden OF amateurkunstenaars ongeacht 
hun niveau
• Beeldende kunstenaars OF Specifieker: bv. schilderkunst en alle activiteiten die 
hiermee verenigbaar zijn

49 Vzw Repetitieruimtes, Repetitieruimtes voor pop- en rockmuzikanten in Vlaams-Brabant. Overzicht 
van repetitieruimtes in de provincie en een analyse van de ruimtes die met de steun van de provincie 
gerealiseerd werden, 2008, p. 6.

50 Voor de volledige referenties, zie Literatuurwijzer p. 124.
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Financiële bijdragen bijdrage voor huur, energiekosten, verzekering, administratie, enz.
bepaal de betalingsvoorwaarden

toezicht Verantwoordelijke van de gemeente OF verantwoordelijke uit de gebruikersgroep.

“de gemeentelijke overheid kan te allen tijde toezicht uitoefenen in het lokaal.”

toegankelijkheid • Toegangsuren, dagen en maanden
• Bepaling over het sleutelgebruik/beheer

gebruiksvoorwaarden “het atelier moet na gebruik worden achtergelaten zoals het werd aangetroffen. 
d.w.z., eigen materiaal moet opgeborgen worden na de activiteit” OF
“het is niet verplicht om al het materiaal op te bergen na gebruik (dit geeft de 
kunstenaar de tijd en de ruimte om gedurende langere tijd ongeremd te werken 
aan een creatie), maar de beheerder van de ruimte kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele schade of verlies. eenieder respecteert elkaars 
werk(plek) op straffe van uitsluiting.”

schade “eventuele schade moet onmiddellijk gemeld worden bij: ...”

Veiligheid “de uitgangen en nooddeuren mogen op geen enkele manier worden belemmerd 
of afgesloten. de brandblussers mogen nooit door andere materialen worden 
ingesloten of aan het oog onttrokken worden.”

randbemerkingen • Huisdieren
• Voertuigen
• Roken

Inspraak 
(betrokkenheid)

• Afvaardiging in de cultuurraad en/of jeugdraad

4.3.3. een InFrastructuur-VOOr-allen-plan 

In aansluiting op ons pleidooi om zowel georganiseerde als niet-georganiseerde 
amateurkunstenaars te ondersteunen, merken we op dat gemeentelijke infrastruc-
tuur bij voorkeur ook open staat voor niet-erkende amateurkunstenverenigingen en 
individuele kunstenaars. Zij dragen immers hun steentje bij tot het cultureel gehalte 
van de gemeente. Liever dan ze helemaal uit te sluiten of telkens uitzonderingsmaat-
regelen in het leven te roepen (bv. goedkeuring door het College van burgemeester en 
schepenen, oogluikend gebruik of verplichte samenwerking met de gemeente), vragen 
we de (retributie)reglementen aan te passen aan de realiteit. Cultuur- en gemeen-
schapscentra kunnen hun opdracht als receptief huis op die manier trouwens makkelijk 
waarmaken. 

Het aantal aangetroffen varianten qua gebruikerscategorieën van zalen en 
uitleenmateriaal is ontelbaar. Met het oog op de ruime waaier aan amateur-
kunstenaars, is dit wel een eenvoudig, veelomvattend model.  

categorie a 

lokale onderwijsinstellingen
hogere overheden
Verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad
koepelorganisaties met minstens één vereniging aangesloten bij een adviesraad

categorie b 

alle verenigingen uit de gemeente die niet behoren tot categorie a
particulieren die wonen in de gemeente51

Onderwijsinstellingen van buiten de gemeente

51 Hier kan je nog overwegen of amateurkunstenaars niet tot categorie A kunnen behoren.
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categorie c 

commerciële instellingen
particulieren van buiten de gemeente
Verenigingen van buiten de gemeente

Merk op: sommige gemeenten laten helemaal geen privépersonen in de ge-
meentelijke infrastructuur toe wat jammer is want zo vallen ook lokale ama-
teurkunstenaars uit de boot. Een tussenoplossing als deze is beter: voorzie een 
gediversifieerd tarief voor publieksmomenten met of zonder verkoop (al dan 
niet commercieel dus), maak een groepsgebeuren mogelijk of overweeg een co-
productie tussen kunstenaar en gemeente. 

Een overzichtelijk en gestroomlijnd retributiereglement voor de verhuur van 
alle gemeentelijke accommodatie is een ander pluspunt. Hiertoe kunnen zowel 
de culturele als sportinfrastructuur behoren, maar ook buitenlocaties. In een 
algemeen deel kan je voorwaarden toelichten die op elk van de zalen van toe-
passing zijn. Per locatie kan je dan een aantal eigenheden in de verf zetten. 

Wie vreest dat het toelaten van individuele gebruikers en niet-erkende amateur-
kunstenverenigingen zal leiden tot een overbezetting van de zalen, doet er goed aan 
om een simulatie te maken. Hou daarbij rekening met alle beschikbare zalen (zowel 
gemeentelijk als privé), met de vragen en noden van (potentiële) gebruikers en inten-
siever gebruik van je ruimten. Dit laatste impliceert ‘gedeeld lokalengebruik’ (zie 
verder, p. 69) . Goede afspraken maken goede vrienden en een overeenkomst op pa-
pier is meestal geen overbodige luxe. 

Gemeenten die een infrastructuurtekort hebben, zijn genoodzaakt om over te gaan 
tot optimaal beheer. Ga na hoe je gemeenschapsinfrastructuur maximaal ter beschik-
king kan stellen van zoveel mogelijk groepen en mensen zonder dat ze daarbij hinder 
ondervinden van elkaars activiteiten. 

Over het beheer van een ruimte kunnen we heel wat inkt laten vloeien. Vzw 
Repetitieruimtes heeft de afgelopen jaren echter al heel wat tips en tricks bij 
elkaar geschreven. We verwijzen dan ook graag door naar hun expertise, te 
lezen op www.repetitieruimtes.be > advies > beheren van een ruimte. 

Tevens geven we graag een voorbeeld van hoe Avelgem, een kleinere gemeente 
met een beperkte personeelsploeg, van een nood een deugd maakt. Zij schake-
len in hun ontmoetingscentra vrijwilligers in voor de controle na gebruik. De 
cultuurdienst onderhoudt zelf de contacten met de gebruikers. De vrijwilligers 
hoeven enkel de eindcontrole te doen en onregelmatigheden of tekorten te mel-
den. Hiervoor krijgen ze een kleine vergoeding. Sinds de inschakeling van 
vrijwilligers stelde de gemeente meer stiptheid bij de gebruikers vast. De 
checklist “Wat te doen bij het verlaten van de zaal” bij overhandiging van de 
sleutels, draagt hier ook toe bij.
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Bij het verhuren van lokalen gelden uiteraard bepaalde voorrangsregels, maar we 
merken nog te vaak dat ruimtes soms maar enkele uren, dagen of maanden worden 
benut. In dat geval kan je de infrastructuur even goed aan meerdere gebruikers ter 
beschikking stellen. Het jeugdcentrum in Merelbeke geeft bv. toegang voor volwasse-
nen tijdens de week en in Balen stelt het vrijetijdscentrum haar educatieve ruimtes ter 
beschikking van de muziekschool én lokale muziekgroepjes of muzikanten. Op dezelf-
de manier kunnen bibliotheek, cultuurcentrum, enz. ingezet worden als creatie- en 
presentatieplaatsen. Ook wie geen kind aan huis is, mag voordeel halen uit deze situ-
atie. Veel hangt af van de lokale spelers, maar een open geest kan je creëren door sa-
men aan tafel te zitten, mogelijkheden af te toetsten en pilootprojecten op te starten. 
Je kan overwegen om culturele actoren die hun locatie delen, (financieel) te belonen. 
Goede infrastructuur delen over de schotten van de sectoren heen behoort namelijk tot 
de toekomst52. Een andere mogelijkheid is een win-winsituatie creëren zoals in Bor-
nem waarbij de gebruikers van de zaal geen retributie betalen maar wel instaan voor 
de kosten voor onderhoud van het gebouw. 

3.3.4. Wat je zelF dOet, dOe je nIet altIjd beter

Begrijpelijkerwijs kan niet elke gemeente op eigen houtje voorzien in alle infra-
structuurbehoeften. Hiervoor suggereren we enkele oplossingen. Ten eerste: door-
verwijzen naar private infrastructuur, ten tweede cofinanciering en ten derde kijken 
over de gemeentegrenzen heen. 

• Publiek – private samenwerking
In elke gemeente zijn tal van publiek-private locaties te vinden waar amateurkun-

stenaars mits onderhandeling welkom zijn. Je doet er dus goed aan deze in kaart te 
brengen en nauwkeurig te ontsluiten. Bespreek met eigenaars van kerken en kapellen, 
leegstaande fabrieksgebouwen of depots, tuinen, ateliers, horecazaken, winkels, ban-
ken, woon- en zorgcentra, garages en verzekeringskantoren, privégalerijen, opname- 
of montagestudio’s, repetitieruimtes, enz. welke ruimte amateurkunstenaars kunnen 
gebruiken, voor welk doeleinden en onder welke voorwaarden.

De Vlaams-Brabantse gemeente Bierbeek kon een leuke lijst aan alternatieve 
locaties voorleggen. Zo krijgen lokale amateurkunstenaars presentatiekansen 
in o.a. een oude psychiatrische kliniek met paviljoenen, een kapel, vierkants-
hoeves, de Filmfabriek (onderkomen van professionelen in de multimedia) en 
een school. 

52 Dat hier echt nood aan is, bleek nog maar eens uit de Veldtekening cultuureducatie. Beschrijvende 
studie met evaluatieve SWOT-analyse van Lode Vermeersch (2011), p 172. Eén van de aanbevelingen 
luidt immers: “Goede infrastructuur moet gedeeld worden over de schotten van sectoren heen.” Een 
theaterzaal in een buurt kan bv. worden gebruikt door zowel de school, de lokale verenigingen als een 
cultuureducatieve organisatie. Of een grote zaal van een school kan in het weekend gebruikt worden 
door een geprofessionaliseerde cultuureducatieve organisatie. Veel hangt uiteraard af van de lokale 
spelers in het cultuur-, jeugd- en onderwijsbeleid. 
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• Cofinanciering 
Wanneer de gemeente niet alles zelf wil of kan financieren, kan ze denken aan cofi-

nanciering. Dit kan bv. door impulssubsidies uit te reiken aan private investeerders 
als ze bij de herinrichting rekening houden met de noden van een specifieke kunstdis-
cipline of als ze meerdere gebruikers toelaten in hun zaal. Interessant weetje in deze 
context: zo’n 39% van de hoogopgeleiden beoefent frequent een creatieve hobby53. Veel 
kans dus dat een bankdirecteur of het hoofd van een mediabedrijf zelf een artistieke 
hobby beoefent en zo makkelijker overhaald kan worden tot een extra investering. 

De stad Genk werkte een drietal maatregelen uit om het infrastructuurver-
haal ook voor niet-gemeentelijke beheerders aantrekkelijker te maken. 

• Zo is er het reglement “Ondersteuning beheer particulier sociaal-culturele 
infrastructuur” waarbij de stad voor beheerders van particuliere sociaal-
culturele infrastructuur een financiële tussenkomst voorziet voor mazout-, 
aardgas-, of elektriciteitsverbruik. 

 Zo wil Genk de betaalbaarheid van infrastructuur voor lokale verenigingen 
verbeteren. 

• Daarnaast hanteert de stad ook een reglement “Subsidiëring sociaal-culturele 
infrastructuur”. Via deze weg wil het stadsbestuur een stimulans geven om 
het aanbod aan sociaal-culturele infrastructuur in de stad te vergroten én te 
verbeteren. Voor grotere infrastructuurwerken (bouw, renovatie, enz.) is 
subsidiëring mogelijk tot 50% van de kostprijs. Interessant om zalen af te 
stemmen op specifiek gebruik voor amateurkunsten. Voor meer polyvalente 
lokalen waar meerdere verenigingen onderdak vinden kan de tussenkomst 
zelfs oplopen tot 95% van de kosten. Dit sluit aan bij de beleidsambitie om 
sociaal-culturele lokalen optimaler in te zetten en de nood om ontmoeting, 
kennismaking en uitwisseling tussen groepen Genkenaren te stimuleren. 

• Tot slot hanteert Genk nog een reglement “Subsidiëring van maatregelen 
voor de brandveiligheid, inbraakpreventie en integrale toegankelijkheid in 
de sociaal-culturele infrastructuur” wat navolging kent in heel wat steden 
en gemeenten, vooral dan voor jeugdinfrastructuur. 

Meer info vind je op www.verenigingeningenk.be 

• Mobiliteit
Het kan geen kwaad om van tijd tot tijd eens over de geografische muurtjes heen te 

kijken zoals men in Vosselaar doet. Zowel buurgemeenten als provincies stellen infra-
structuur ter beschikking. Er zijn gemeenten die vervoersonkosten terugbetalen van 
verenigingen die zich willen verplaatsen naar een andere (deel)gemeente met aange-
paste accommodatie. Zeker in regio’s waar een sterk samenwerkingsverband bestaat 
(zoals bv. de stadsregio oud-Turnhout waar Vosselaar deel van uitmaakt) moet het mo-
gelijk zijn om samen een gedifferentieerd aanbod uit te werken. Natuurlijk moeten 
vraag en aanbod dan sterk op elkaar zijn afgestemd en de reglementen moeten toelaten 
dat ook niet-inwoners van de infrastructuur gebruik kunnen maken.

53 Vanherwegen D. e.a., Amateurkunsten in beeld gebracht, Forum voor amateurkunsten, 2009, p. 56.
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Een recente trend in Estland is het opduiken van ‘cultural factories’. Het gaat 
letterlijk om non-profit organisaties die zich vestigen in een oud fabriekspand 
en dit omvormen in werk- en presentatieplaatsen voor artiesten, muzikanten, 
handenarbeiders, grafische vormgevers, opnamestudio’s, enz. Zij streven er-
naar de noden van deze interdisciplinaire ‘bewoners’ optimaal in te willigen 
en een jong publiek te overhalen om hier deel van uit te maken, ongeacht hun 
geografische afkomst.

4.4. FInancIële OndersteunIng 

Uit wat vooraf ging54, blijkt dat steden en gemeenten vaak een brede waaier aan fi-
nanciële tussenkomsten bieden. Naast de courante structurele en projectsubsidies 
zijn er heel wat aanvullende subsidies en gunsttarieven waarop o.a. amateurkunste-
naars zich kunnen beroepen. Hierbij een overzicht en enkele suggesties ter verbetering. 

4.4.1. structurele subsIdIes 

Een structurele ondersteuning, vaak in de vorm van een basis- en/of werkings-
subisidie (meestal gebaseerd op een puntensysteem), geeft verenigingen bestaans-
zekerheid en houvast. De continuïteit van toegekende middelen biedt een solide basis 
om de werking verder uit te bouwen. Er zijn echter twee aspecten die bijzondere aan-
dacht vragen. Eén: neem de brede omvang van amateurkunsten in acht. Met een limi-
tatieve oplijsting van klassiekere genres sluit je misschien minder gekende (sub)dis-
ciplines uit, zoals bv. literatuur, multimedia of folkmuziek. Twee: ent je reglement 
niet te fel op de bestaande situatie. Niet alleen nieuwe disciplines kunnen zich aan-
melden, ook andere organisatievormen dan vzw’s kunnen om een financiële tussen-
komst vragen. Denk na of en hoe je op deze vragen wenst in te gaan. Veel gemeenten 
zijn er zich namelijk van bewust dat bv. pop- of rockbandjes ook kansen verdienen, 
maar stemmen hun (financieel) beleid hier onvoldoende op af. Een mogelijke oplos-
sing bestaat erin voor de hand liggende woordkeuzes te vermijden. Termen als voor-
zitter, secretaris en penningmeester hangen nauw samen met de klassieke vormen 
van verenigen. Als je bestaande kaders wil opentrekken, zijn begrippen als verant-
woordelijke of contactpersoon waardige alternatieven. Door reglementen regelmatig 
tegen het licht te houden, kan je ze actualiseren. Probeer voldoende toekomstgericht 
te denken. Maak sowieso bewuste en gemotiveerde keuzes. Dit biedt de beste garantie 
op een samenhangend subsidiebeleid. 

54 Zie p. 36.
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Amateurkunstenaars hebben naast een minimum aan vaste kosten, die voor 
alle sociaal-culturele werksoorten gelijkaardig zijn, specifieke extra kosten. 
Wees je daarvan bewust bij het uittekenen van je eigen subsidiebeleid. 

gemeenschappelijke kosten zijn: 

uitgave tijdschrift, nieuwsbrief of e-zine
Onderhoud website
drukwerk en fotokopies
Vormingskosten
huur lokaal (zowel voorbereidingen als publieke momenten)
kosten water, elektriciteit, verwarming
kosten techniek 
Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
aankoop, huur en onderhoud materiaal
Vervoersonkosten
uitkoopsommen artiesten, gastsprekers, enz. 
auteursrechten

kosten eigen aan de amateurkunsten zijn:

hogere kosten voor sabam, billijke vergoeding en semu
aankoop kostuums
aankoop instrumenten
aankoop partituren of scenario’s
aankoop productiefaciliteiten
aankoop materiaal decor
Vergoeding artistieke begeleiders, gastsolisten, e.d.
hogere kosten voor techniek
hoge verplaatsingsonkosten n.a.v. deelname tornooi, wedstrijd of optreden

Overweeg om deze extra kosten in rekening te nemen bij het toekennen van 
een gemeentelijke toelage55. 

Een opmerkelijk vastgeroeste term in reglementen is ‘amateuristische kunst-
beoefening’. In heel wat subsidiereglementen vonden we deze benaming, die 
dateert uit de jaren ‘80 en ’90, terug. Tegenwoordig spreken we van ‘actieve 
kunstenbeoefening’ of ‘amateurkunsten’, een begrip dat minder negatief gela-
den is en volgens onderzoek geassocieerd wordt met enthousiasme en creativi-
teit. Het strekt amateurkunstenaars meer tot eer.

4.4.2. prOjectsubsIdIes

Een gezond evenwicht tussen structurele en projectmiddelen is een aanrader.  
Projectsubsidies geven extra kansen aan dynamische cultuuractoren.
Sterke elementen bij projectsubsidies zijn o.i.: 
• De beoogde gebruikerscategorieën (niet enkel erkende verenigingen, maar ook niet-

erkende zoals bv. een groep individuele amateurkunstenaars. Helemaal interessant 
wordt het als de leeftijd van de aanvrager geen rol speelt. Amateurkunsten is nl. ook 
een zaak voor jongeren. 

• Het toepassingsgebied (zowel actieve als receptieve cultuur- en kunstparticipatie 
stimuleren).

• Ruime maar toch richtinggevende beoordelingscriteria.

55 Op www.amateurkunsten.be > ondersteuning > lokaal beleid > financiële ondersteuning, vind je hier-
over meer in de Inspiratienota lokaal financieel en ondersteuningsbeleid op p. 35.
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• Een deskundige beoordelingscommissie (bv. een mix van afgevaardigden uit de cul-
tuurraad, cultuurprofessionals en iemand met een externe blik).

• Standaardformulieren die de aanvrager houvast bieden. 

Meer tips lees je in de Inspiratienota lokaal financieel ondersteuningsbeleid56. Richt-
lijnen om een stevig aanvraagdossier in te dienen, bij bv. bovenlokale overheden, vind 
je op www.amateurkunsten.be/subsidiewijzer.

Een bijzondere vorm van financiële betoelaging zijn de ‘convenanten’. Sommi-
ge initiatieven, zoals een festival of artistiek-educatief project, overstijgen de 
reguliere werking van een vereniging en passen moeilijker onder de gangbare 
regelingen. Als de toegekende bedragen hoger zijn dan gemiddeld en de onder-
steuning veel verder gaat dan subsidie alleen, is het een goed idee om een con-
venant af te sluiten. Dit is een officiële overeenkomst op maat, waar alle be-
langhebbende partijen achter staan. Wie inspiratie zoekt voor criteria 
waaraan verenigingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een 
convenant, kan er de bovenstaande inspiratienota op nalezen op p. 13. 

In Dendermonde bv. maakte men twee convenanten op: één voor het M’Eire 
Morough Folkfestival en één voor het multidisciplinaire evenement City 
Sounds. Deze convenanten hebben als voordeel dat het engagement van alle 
betrokken partijen duidelijk is. De gesubsidieerde vereniging verleent zijn 
akkoord om bepaalde criteria na te streven of overeengekomen resultaten te 
behalen. De gemeente van haar kant maakt duidelijk op welke manier zij het 
initiatief ondersteunt en begeleidt, niet alleen financieel maar ook logistiek, 
promotioneel, infrastructureel, administratief, enz. Dit alles moet leiden tot 
een vlottere samenwerking en een gemotiveerde verantwoordingsbasis naar 
derden toe.

In dit kader merken we nog op dat gemeentebesturen de ondersteuning van vereni-
gingen meestal vanzelfsprekend vinden, maar ook financiële ondersteuning van in-
dividuele kunstenaars is aangewezen. Het Cultuurpact voorziet de mogelijkheid om 
individuele toelagen te voorzien, op voorwaarde dat er jaarlijks een lijst van de be-
gunstigden gepubliceerd wordt. 

4.4.3. aanVullende subsIdIes en IndIrecte FInancIerIng

Zoals al gezegd zijn er naast structurele en projectsubsidies nog andere manieren 
om kunstbeoefening te promoten, ondermeer door aan bestaande subsidielijnen ex-
tra’s te koppelen. Een voorbeeld om het concreet te maken zijn de straat- en buurtfees-
ten. Heel wat gemeenten hebben hier een fors budget voor veil. Deze subsidies dekken 
meestal logistieke kosten en catering. Daarnaast zou je een percentage van de totale 
subsidiepot vrij kunnen houden voor wijken en straten die extra inspanningen leveren 
op vlak van culturele initiatieven of jongerenparticipatie. Een andere voorbeeld is de 
(kader)vorming voor jongeren. Sommige gemeenten zien dit heel ruim en vergoeden 
ook kosten die individuele jongeren maken om zich artistiek te laten coachen of vormen. 

56 Ibidem, p. 27 – 29. 
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Het subsidiereglement jeugd van o.a. Houthulst, Evergem en Lanaken laat toe 
dat artistieke vorming in aanmerking komt als kadervorming. In Duffel kun-
nen jongeren via de sociale dienst een tussenkomst aanvragen voor cursus-
geld en materialen voor hobby’s. 

De gemeente kan ook indirecte financieringsvormen voorzien, zoals gunsttarieven 
voor de huur van zalen, een fotokopiedienst, tussenkomst in verzekeringskosten, 
betaling jaartarief billijke vergoeding en/of tussenkomst in de auteursrechten. 

Uit de trajectbegeleiding is gebleken dat gemeenten erg creatief omgaan met 
het toekennen van subsidies. Er zijn tal van gronden en middelen. 
In Hasselt kan er niet enkel gebarbecued worden op kosten van het stadsbe-
stuur, ook individuele muzikanten kunnen er een financieel duwtje in de rug 
krijgen. De stedelijke cultuurdienst verdeelt er al tien jaar soundcheques aan 
de muzikanten die gedomicilieerd zijn in de stad. Jaarlijks kunnen zij een boek-
je met 20 soundcheques afhalen die elk recht geven op 1,25 euro korting in repe-
titieruimtes waarmee het stadsbestuur een contract heeft afgesloten. Zo kun-
nen de muzikanten terecht in het provinciale muziekcentrum Muziekodroom. 
Met deze ingreep tracht Hasselt jongeren degelijk uitgeruste infrastructuur 
met ontmoetingskansen te bieden tegen betaalbare prijzen. 

Een ander idee dat in steden of in gemeenten met veel of kwalitatief hoog-
staande amateurkunstenaars toepassing kan vinden, is de titel van ‘cultureel 
ambassadeur’. In Waregem wordt deze titel jaarlijkse toegekend aan een niet-
professionele vereniging die het cultureel imago van de stad uitdraagt. De ti-
tel biedt de mogelijkheid om ad hoc een subsidie aan te vragen voor een project 
dat het ambassadeurschap ondersteunt. Om in aanmerking te komen voor de-
ze titel moet de vereniging hoogst uitzonderlijke culturele prestaties leveren 
op nationaal of internationaal niveau, of bijzondere innoverende initiatieven 
met regio-overstijgende uitstraling realiseren die niet inherent zijn aan de ba-
siswerking van de vereniging. 

4.4.4. een aFzOnderlIjk regleMent VOOr aMateurkunsten?

Om amateurkunsten voldoende tot hun recht te laten komen (1 op 3 mensen in je ge-
meente is hier immers mee bezig), is een afzonderlijk reglement voor amateurkun-
sten een aanrader. De eigenheid van actieve kunstbeoefening komt zo beter tot z’n 
recht. Waarom nog aarzelen om via een afzonderlijk reglement gericht in te spelen op 
deze grote groep van cultuurparticipanten? 
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4.4.5. VerWIjs dOOr Waar nOdIg

Maak potentiële subsidieaanvragers, dus ook zij die minder goed hun weg kennen bin-
nen de gemeentelijke administratie, duidelijk wegwijs in het gemeentelijk subsidiebe-
leid. Zorg voor voldoende transparantie door heldere, niet schottengebonden communi-
catie. Zo moet jong talent weten dat ze niet alleen kunnen aankloppen bij de jeugddienst, 
maar evengoed bij de cultuurdienst of dienst feestelijkheden. De veelheid aan subsidie-
reglementen moet ook intern voldoende transparant blijven.

Ondanks de inspanningen die gemeenten willen doen, zijn de subsidiemogelijkheden 
niet onbeperkt. Daarom maak je amateurkunstenaars (ook individuele of tijdelijke gezel-
schappen) die geen aanspraak kunnen maken op financiële extra’s best duidelijk op welke 
manier de gemeente wel iets voor hen kan betekenen. Denk bv. aan administratieve of tech-
nische ondersteuning, goedkoop gebruik van zalen of materiaal, promotie, enz. 

Bovendien kan je doorverwijzen naar andere interessante subsidiekanalen. In-
stanties die financiële ondersteuning bieden zijn: intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden, provincies, de Vlaamse overheid, Europa, maar bv. ook de Koning Boude-
wijnstichting, Cera Foundation en de landelijke amateurkunstenorganisaties. 

De subsidiewijzer van het Forum voor Amateurkunsten op www.amateurkunsten.be/
subsidiewijzer loodst amateurkunstenaars door het huidige subsidielandschap. Over-
weeg om hiernaar een link te plaatsen van op je gemeentelijke website. 

4.5. lOgIstIeke OndersteunIng

Logistiek is een term die vele ladingen dekt. Het kan gaan om materiële ondersteu-
ning (uitleendienst), hulp bij opbouw van decors/manifestaties (technische dienst), 
faciliteren van ticketting, enz. Het blijkt in vele gemeenten een wezenlijke vorm van 
ondersteuning te zijn voor amateurkunstenaars. 

Wie aan logistieke ondersteuning denkt, denkt wellicht eerst aan uitleen van mate-
riaal. Diverse facetten dragen bij tot een efficiënte en effectieve uitleendienst: klant-
vriendelijke openingsuren, een vlotte aanvraagprocedure, vervoer van grote stukken 
- al dan niet tegen betaling - of hulp bij de opbouw van een evenement. Nog een stapje 
verder gaan de centralisatie van diverse uitleenposten en online reservatiemogelijk-
heden. We begrijpen dat dit (nog niet) in alle gemeenten haalbaar is, maar een goede 
afstemming van service en reglementen (zonder dat de voorwaarden hiervoor identiek 
hoeven te zijn) is toch een absoluut pluspunt vanuit het oogpunt van de gebruiker, 
denk maar aan een dansvereniging die anders bv. bij drie diensten moet aankloppen 
voor ontlening van materiaal: bij de dienst cultuur, sport en jeugd. Een bijkomend aan-
dachtspunt is de communicatie over de beschikbare materialen. Al te vaak ontbreekt 
een totaaloverzicht van het te ontlenen materiaal, vooral wanneer er verschillende 
diensten betrokken zijn. 

Amateurkunstenaars zijn veelzijdig. Stem daarom in de mate van het moge-
lijke het aanbod af op hun noden en wensen. Tot de standaarduitrusting beho-
ren veelal podiumelementen en audiomateriaal. Maar denk eveneens aan je 
muzikanten en beeldende kunstenaars. Investeer in voldoende goed materiaal. 
Hieronder vind je suggesties om je assortiment te vormen.
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Video audio licht

digitaal fototoestel
digitale videocamera
Multimediaprojector
projectiescherm
tv met dvd-speler
Videorecorder

Mobiele geluidsinstallatie
dvd- en cd-speler
Versterkers
luidsprekers
Mp3 of cd-speler
dj-installatie 
(evt. met platendraaier)
Mengpanelen
Monitors
set van platenspelers
Initiatie instrumentenset 
(= de muziekkoffer)
Volledige p.a.57

theaterspots (par’s)
Volgspot
lichtbrug met speciale effecten
discolichten
lichtsturing

beeldend podium Varia

tentoonstellingspanelen58

Grafiekkoffers
kunstkoffers
sokkels
kaders
schildersezels
tentoonstellingskasten
Ophangsystemen 
detailbelichting 
transportkisten / kar

podiumelementen (met trede)
dansvloer
kiosk
spreekgestoelte

Verlengkabels en haspel
historische kostuums en 
accessoires

Denk er ook aan door te verwijzen naar de provinciale uitleendiensten. 

Tip: Het retributiereglement kan voorzien in de ontlening van ‘sets’, bv.:
• Een set voor ‘speech met projectie’ met een microfoon, spreekgestoelte, 
 beamer met afstandsbediening en projectiescherm. 
• Een set ‘muziek’ met mengpaneel, versterker, boxen en cd-speler.
• Een ‘toneellichtset’ met lichtbrug, x-aantal toneelspots en volgspot.
• Een ‘dj-set’ met twee platenspelers, mengpaneel, versterker, luidsprekers en 

micro.
Daarbij betalen de gebruikers niet de optelsom van de kostprijs van alle
gehuurde materialen, maar wel een eenheidsprijs per set. 

Opnieuw vragen we na te denken hoe je met vragen van niet-erkende en feitelijke 
verenigingen of individuele beoefenaars wenst om te gaan? Krijgen zij (onder bepaalde 
voorwaarden) toegang tot de uitleendienst? Is dit een uitzonderingsmaatregel te nemen 
door het College van burgemeester en schepenen of stem je het beleid spontaan af op 
niet-georganiseerde kunstenaars? Stof tot nadenken...

57 Een volledige P.A. omvat: microfoon, D.I. box, microfoonkabel, stagebox, een dikkere multikabel waar-
door meerdere microfoonkabels lopen, mengtafel, compressor limiter en/of noisegate, effectapparatuur 
(galm/echo), equalizer, cross-over of speakermanagement processor, eindversterker en luidsprekers.

58 Goede tentoonstellingspanelen zijn minimum 2,2 m hoog, neutraal en overschilderbaar, stabiel en vrij 
te plaatsen in de ruimte, makkelijk (de)monteerbaar, niet te zwaar (voor stevige werken is wel 18mm 
nodig). Tip: pas je panelen aan aan de locatie waar je tentoonstelt en de aard van de werken. Nog beter 
dan het werken met panelen is voldoende sokkels en ophangsystemen voorzien of muren waarin ge-
boord mag worden zodat de architectuur en het volume van de ruimte tot hun recht komen. Wil je pane-
len “op maat” van je tentoonstelling? Neem dan contact met een gespecialiseerde firma.
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Nog te vaak worden culturele voortrekkers uitgesloten omdat ze geen lid zijn 
van een bepaalde adviesraad, omdat ze op individuele basis werken, of gewoon 
niet gekend zijn bij de gemeente. Dit resulteert in een zekere terughoudendheid 
om ‘de deur open te zetten’ voor een vloedgolf aan ondersteuning van individu-
ele kunstenaars, niet-erkende verenigingen of minder evidente disciplines. 
Dat dit geen bedreiging hoeft te zijn voor het klassieke verenigingsleven en dat 
hiervoor gerechtvaardigde regels bestaan, bewijst een gemeente als Balen. 

Naar analogie met de soepele ondersteuningsvoorwaarden van buurtcomités (op 
basis van vijf handtekeningen van buurtbewoners) kan de gemeente een database 
aanmaken van (amateur)kunstenaars en (tijdelijke) artistieke groepen of vrien-
denclubs die af en toe ondersteuning vragen om te creëren en te presenteren.

Enkele mogelijke criteria om deze selectie in goede banen te leiden59:
• De aanvrager kan een actieve werking aantonen. 
• De aanvrager kan een groeipotentieel aantonen. 
• De aanvrager toont aan dat het om een niet-commercieel publiek moment 

gaat of een product van algemeen belang.
• In return kan de gemeente de aanvrager inspraak vragen op basis van zijn 

expertise (bv. behoeftebevraging n.a.v. een nieuwe beleidsperiode). 
• De aanvrager is in regel met de vrijwilligerswetgeving. 
• Enkel wie zich officieel aanmeldt bij de gemeente komt in aanmerking voor 

ondersteuning.
• De aanvrager ondertekent een ‘jaarcontract’ met algemene (gebruiks)voor-

waarden.
• De ondersteunde aanvaardt te allen tijde controle door het gemeentebestuur.

Logistieke ondersteuning omvat ook technische bijstand door de technische dienst 
of medewerkers van het cultuur- of gemeenschapscentrum. Deze dienstverlening kan 
gratis zijn, inbegrepen in de huurprijs van de zaal, of te betalen bij avond- of weekend-
werk of overschrijding van een afgesproken urenpakket. Naast het ‘speelklaar’ maken 
van de zaal, kunnen technici ook een meerwaarde betekenen bij bv. de opmaak van een 
klank- en lichtplan. 

Nog een rol die expliciet aan cultuur- of gemeenschapscentra kan worden toegewezen 
is de verkoop van tickets voor activiteiten die plaatsvinden in het gebouw. Dit is een 
vaak gebruikte service in Ieper, Sint-Truiden, Dilbeek... In sommige gemeenten (bv. Vos-
selaar) schakelt men ook de bibliotheek of horeca in als laagdrempelig verkooppunt. 

Het is handig op geregelde tijdstippen te peilen naar bijkomende behoeften. Dit kan 
informeel maar ook via een meldingsfiche. 
• Is er nood aan productiefaciliteiten zoals drukpersen, keramiekovens, mix- of mon-

tagetafels? Private eigenaars stellen ze soms ter beschikking aan derden.
• Theaterspelers hoeven niet alle kostuums zelf in huis te halen. Je kan hen doorver-

wijzen naar verhuurpunten voor kostuums, zoals bv. ‘de Vaartkapoen’60. 
• Bij KUNSTWERKt kan je sokkels kopen of grafiekkoffers ontlenen. 

59 Voor meer argumentatie zie de “Inspiratienota voor lokaal subsidie- en ondersteuningsbeleid”, te vin-
den op www.amateurkunsten.be > ondersteuning > lokaal beleid > financiële ondersteuning.

60 Je kan bij de kostuumcentrale van de Vaartkapoen terecht voor het huren van theaterkostuums en het ma-
ken van theaterkostuums in hun eigen naaiatelier. Meer info: www.opendoek-vzw.be > home > projecten. 



niet alle amateurkunstenaars zijn geïnteresseerd om met hun werk naar buiten 
te komen. toch kan het cultuurbeleid ook voor hen iets betekenen.
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4.6. InhOudelIjke OndersteunIng

Een niet te onderschatten vorm van ondersteuning is inhoudelijke input. Hieronder 
verstaan we: impulsen bieden, mensen (en hun ideeën) samenbrengen, aanvragers 
wegwijs maken in het brede culturele veld, adviseren waar nodig en feedback geven 
wanneer gevraagd. Een doorgedreven visie vooropstellen vormt het ultieme sluitstuk.

4.6.1. WegWIjs Maken

Cultuurbeleidscoördinatoren, cultuurfunctionarissen, baliepersoneel vrije tijd, 
schepenen, ... vaak worden ze met heel uiteenlopende vragen geconfronteerd in de 
hoop dat zij het juiste antwoord kennen. Toch is het niet altijd even evident om als 
vraagbaken te fungeren en mensen te oriënteren in het brede cultuurveld. Voor infor-
matie rond amateurkunsten kan je je steeds beroepen op de expertise van de landelijk 
erkende amateurkunstenorganisaties of het Forum voor Amateurkunsten. Met de op-
gedane kennis kan je hopelijk ook je lokale amateurkunstenaars beter oriënteren. 

Wat lokale aangelegenheden betreft, is dienstoverschrijdende transparantie on-
ontbeerlijk wil je een goede ‘wegwijzer’ zijn. Zo niet is het voor de burger erg complex 
om de juiste informatie bijeen te sprokkelen. Een duidelijk contactpunt is een centrale 
balie of persoon bij wie je terecht kan voor uiteenlopende vragen. 

 

In grotere steden en gemeenten geeft men een speciale term op de persoon die 
organisatoren wegwijs maakt in het lokale cultuurlandschap. Bij wijze van 
voorbeeld de taakomschrijving van de cultuurcoach in Brugge. 
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Een gelijkaardige aanpak zien we in Kasterlee. Daar helpt het evenementenloket 
organisatoren bij het invullen van hun aanvraagformulieren en geeft men advies 
op maat. In de toekomst wil Kasterlee het organiseren van evenementen nog 
vereenvoudigen door te digitaliseren.

Een handig hulpmiddel blijkt hierbij het e-loket of een evenementenaanvraagfor-
mulier te zijn. Hier staat van a tot z te lezen wat organisatoren moeten doen om tijdig 
in orde te zijn met allerlei aanvragen en verplichtingen. Dit omvat voor de hand liggende 
zaken zoals de reservatie van een zaal of materiaal, maar ook zaken als aanvraag van 
inname openbaar domein, veiligheid, auteursrechten, verzekeringen, drankvergun-
ningen en ga zo maar door. Het is voor de (kunstzinnige) organisator handig als men 
op één formulier alle meldingen en aanvragen kan doen. In het beste geval krijgt men 
één gebundeld antwoord uit de gemeente terug. Een algemene aanbeveling hierbij is de 
aanvraagformulieren ‘cultuurvriendelijk’ te maken. Ga na of het formulier ook op 
maat van culturele aangelegenheden is (bv. verwijzing naar Sabam). Om het draaiboek 
helemaal scherp te stellen, kan je je beroepen op de publicatie “Help ik organiseer” van 
LOCUS. Indien nodig kunnen kleinere gemeenten die geen geïntegreerd aanvraagfor-
mulier hebben werken met draaiboeken. Zo stelde Sint-Truiden een ‘handleiding’ op 
voor de organisatie van tentoonstellingen, concerten en lezingen.

Naast zaken over de eigen diensten, worden cultuurprofessionals vaak bevraagd 
over bovenlokale aangelegenheden, zoals uitleenmateriaal (cfr. provinciale uitleen-
diensten of private verhuurbedrijven); juridische of zakelijke kennis zoals verloning 
of statuut van de kunstenaar (verwijs hiervoor gerust door naar het Kunstenloket) of 
vormingsmogelijkheden in de buurt. Ontsluit het antwoord waar mogelijk. 

Een vaak terugkomend item tijdens de trajectbegeleiding bleek het gebrek aan 
kennis over artistieke vormingsmogelijkheden. Het cultuur- en kunsteduca-
tieve veld is dan ook erg ruim. Wie de totaliteit in beeld wil brengen, dient niet 
alleen rekening te houden met landelijk erkende amateurkunstenorganisaties, 
cultuur- of gemeenschapscentra en bibliotheken, jeugdeducatieve organisa-
ties, erfgoedinstanties, kunsteducatieve organisaties, sociaal-cultureel werk 
(verenigingen, bewegingen, vormingsinstellingen) of organisaties gesubsidi-
eerd op het participatiedecreet... Ook het deeltijds kunstonderwijs en de niet 
gesubsidieerde organisaties zoals privé muziek- of dansscholen, verkooppun-
ten van materiaal en instrumenten, amateurkunstenverenigingen of private 
jeugdhuizen maken deel uit van het kunsteducatieve veld61. Wist je trouwens 
dat een vorming buiten het deeltijds kunstonderwijs (workshops, masterclas-
ses, initatiereeksen, enz.) bij Vlaamse amateurkunstenaars bijna even populair 
is als het deeltijds kunstonderwijs? De UiTdatabank ontsluit steeds meer acti-
viteiten van kunsteducatieve aanbieders. Verwijs door naar deze website en sti-
muleer de aanbieders in je gemeente om hierop in te voeren.

61 Beter zicht krijgen op cultuureducatie? Neem dan de publicatie “Veldtekening cultuureducatie. Be-
schrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse” van Lode Vermeersch en Anneloes Vandenbroucke 
(HIVA) even ter hand. 
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4.6.2. adVIes en Feedback 

Om je rol als aanspreekpunt ten volle te vervullen hou je de drempel best zo laag 
mogelijk. Zo dragen alle medewerkers van Balen bv. een naambadge en kunnen artiesten 
vrij het vrijetijdscentrum in- en uitlopen om er hun ideeën of problemen te bespreken. 
Vooral bij jongeren zijn toegankelijkheid en een vlotte babbel waarin de mogelijkheden 
worden geschetst van belang. 

Advies verlenen is meer dan alleen het informeren over de opties. Het kan ook om 
bijsturing gaan bij het invullen van een subsidieaanvraagdossier of administratieve 
ondersteuning bij de opmaak van een verzekeringsdossier ter bescherming van de 
kunstwerken. 

Een derde facet van inhoudelijke steun is feedback geven op het creatie- en presen-
tatieproces. Vaak wonen of werken in de gemeente artistieke experten die hun kennis 
willen delen met anderen. Breng beide partijen op gerichte wijze samen. Een gemeente 
die luistert naar wilde plannen, meezoekt naar oplossingen voor praktische problemen 
of inspiratie biedt bij artistieke twijfel, biedt een meerwaarde t.a.v. van haar amateur-
kunstenaars.

4.6.3. IMpulsen geVen

Verder zijn er nog formules die kunstenaars en artiesten ‘uit hun kot lokken’ en dus 
een impuls geven aan het amateurkunstengebeuren. Wedstrijden zijn een gekend 
concept. Met een goed gekozen thema, een bewust gekozen opzet, een welgekozen dis-
cipline (of misschien wil je net crossdisciplinair gaan?!) en prikkelende incentives (ga 
je voor het geld of bied je presentatiekansen?) kom je al een heel eind ver. Belangrijk is 
dat de oproep vanuit meerdere hoeken wordt gelanceerd. Denk bv. aan de bibliotheek 
als partner, het deeltijds kunstonderwijs, scholen of een regionale radiozender. Hou 
het lijstje van deelnemers in elk geval goed bij. Het kan nog van pas komen in de toekomst. 

Een andere methode is de uitreiking van een cultuurprijs. Prijzen zijn geschikt om 
individuele amateurkunstenaars te stimuleren om hun werk te tonen aan een breder 
publiek. Deze werkwijze drukt bovendien waardering uit en bevordert de zichtbaar-
heid van de laureaat. Hier zijn echter ook enkele valkuilen aan verbonden. Waak er bv. 
over dat de toekenning en uitreiking van de prijs een dynamisch gebeuren blijft. Dit 
kan ondermeer door een extra publieksprijs uit te reiken. Verder moet de relevantie 
van de cultuurprijzen kritisch bevraagd blijven, net als de samenstelling van de jury. 
Ad hoc commissies met professionele kunstenaars, leerkrachten deeltijds kunstonder-
wijs, maar ook ‘buitenstaanders’ zoals niet-inwoners, cultuurjournalisten, architecten 
of vormgevers, kunnen een bijdrage leveren vanuit een verrassende invalshoek. Dit 
zijn meteen ook waardevolle momenten om van gedachten te wisselen.

Merk op: cultuur- en gemeenschapscentra vervullen vaak een cruciale rol qua inhou-
delijke ondersteuning. Zij combineren spontaan meerdere van bovenstaande facetten. 
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De samenwerking tussen cultuurcentrum Kruispunt en amateurkunstenaars 
in Diksmuide zit wel snor. Vooral de verenigingen die er een vaste stek hebben, 
vormen een volwaardig onderdeel van de werking. Voor hen is ondersteuning op 
maat mogelijk, net als amateurkunstenaars die een tijdelijk samenwerkingsver-
band met het cultuurcentrum aangaan. Zo stellen technici een licht- of geluids-
plan op, verloopt ticketverkoop (indien gewenst) via de balie van het cultuurcen-
trum en is men bereid om inhoudelijk mee te denken of administratief zaken uit 
handen te nemen. Activiteiten van amateurkunstenaars vormen een vast onder-
deel van het cultuurmagazine en het cultuurcentrum bouwt bruggen tussen 
amateurkunsten, jeugd, deeltijds kunstonderwijs en andere culturele spelers. 

Op welke wijze cultuur- en gemeenschapscentra nog meer kunnen bijdragen tot de 
ondersteuning van de amateurkunsten, lees je in het artikel “Amateurkunsten in het 
DNA van cultuur- en gemeenschapscentra” te vinden op www.amateurkunsten.be > 
activiteiten > studiedagen > Amateurkunsten in huis.

4.6.4. een VIsIe VOOrOp stellen

Tot slot is het ook de taak van cultuurprofessionals om een dynamische visie te ont-
wikkelen en een leidraad op papier te zetten. 

Meermaals merkten we dat gemeenten graag de term ‘kunstenbeleid’ in de mond 
nemen. Een heel concrete invulling of uitgewerkte visie is echter niet altijd voor han-
den. Zonder in detail te treden sommen we enkele elementen op die hiervan deel kun-
nen uitmaken. Uiteraard behoren tot een specifiek beleid alle algemene wenken (finan-
ciële, logistieke, infrastructurele, promotionele, enz. ondersteuning), maar die 
kwamen al uitvoerig aan bod. 

Bij wijze van inspiratie enkele elementen voor een visie rond beeldend 
kunstenbeleid:
• Een afzonderlijke kunstencommissie die zowel inhoudelijk nadenkt (zich 

informeert, prospecteert, advies verleent, enz.) als concrete acties op poten 
zet (inventariseren, kunst in de openbare ruimte initiëren, bijzondere ten-
toonstelling organiseren, enz.). 

• Eventueel een eigen werkingsbudget voor een werkgroep kunsten.
• Eventueel een budget voor aankoop van kunstwerken.
• Voldoende creatie- en tentoonstellingsruimte of een centrum met presence. 
• Veelvuldige en erg diverse presentatiekansen.
• Platform waar kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten.
• Een educatief luik (i.s.m. het cultuur- of gemeenschapscentrum, biblio-

theek, museum...) aantrekkelijk voor scholen.
• Initiatiekansen en/of aanwezigheid van een academie met het oog op vorming. 
• De manier waarmee de gemeente uitpakt of zich onderscheidt met haar kun-

stenbeleid, m.a.w. profilering.
• Eventueel een bekende kop als uithangbord. Een heel goed zicht hebben op 

wie met deze specifieke discipline bezig is.
• Links naar aanverwante kunstdisciplines (die te vermijden dat je focus te 

eng wordt).

Een gelijkaardige checklist is mogelijk voor een pop- of woordbeleid. 
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Sint-Truiden, Wuustwezel en Lanaken zijn slechts drie voorbeelden van lokale 
besturen die volop de kaart van een pop-rockbeleid trekken. 
Op www.jeugddienst-sint-truiden.be vind je een button ‘Pop Rock’ met tref-
woorden als: 
• Bands
• Dj’s
• Koren
• Festivals
• Opnamestudio
• Repetitieruimte
• Subsidie
• Opleidingen

In Wuustwezel maken het beheer van gemeentelijke repetitieruimtes, de voor-
rondes van ‘Kamp Noord’, de ‘T-day’,... deel uit van dit gericht popbeleid.

Ook in Lanaken stemt de jeugddienst haar visie en beleid af op jonge bands en 
muzikanten. Het beheer van gemeentelijke repetitieruimtes, de maandelijkse 
‘DJ-Revelation’-avonden in het jongerencentrum, het jaarlijks terugkerend ‘The 
Rock Factory-festival’ voor opkomend talent en gevestigde waarden en een wed-
strijd voor zowel dj’s en jonge bands vormen een onderdeel van hun beleid.
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4.7. saMenWerkIng

Qua beleid vallen amateurkunsten niet in één hokje te duwen. De banden met ver-
schillende sectoren zijn divers en sterk. Samenwerken is dan ook meer dan eens een 
troef gebleken. Hierbij een blik op vaak voorkomende of voor de hand liggende samen-
werkingsverbanden.

4.7.1. aMateurkunstenaars en jeugd- en cultuurdIenst

Cultuurparticipatie begint vanaf de geboorte. Amateurkunsten overstijgen leef-
tijdsgrenzen en zijn vaak transgenerationeel: jonge gasten en gepensioneerden spelen 
samen in de plaatselijke harmonie of staan samen op de planken. Een evenwichtige en 
continue ondersteuning, ongeacht leeftijd, gebeurt dus liefst door diverse diensten of 
op z’n minst de jeugd- en cultuurdienst. 

Gestructureerd overleg met het oog op een gedeelde visie helpt de zaken sneller 
vooruit. Naast doorstroming van beleidsinformatie (kennisgeving bovenlokale wetge-
ving, afstemming reglementen, afspraken budgetten, een gezamenlijke vrijetijdsvisie, 
eenvormig ondersteuningsaanbod, doelgroepenwerking, uitleen materiaal, digitale 
kennisoverdracht, communicatie en promotie), kan samenwerking op vlak van de-
tectie het overzicht op de amateurkunstenaars vergroten. Verder zou het bijna een au-
tomatische reflex moeten zijn om informeel kunstzinnige (jongeren-) projecten of ac-
tiviteiten aan elkaar te signaleren of samen te werken voor bepaalde activiteiten. 

Geïntegreerd vrijetijdsbeleid is een genuanceerd verhaal. Het is meer dan het 
op een hoop gooien van de verschillende vrijetijdsdiensten. Een geïntegreerde 
aanpak moet winst betekenen voor alle partijen en moet bovendien de bevol-
king ten goede komen.

In Kasterlee koos de Dienst Vrije Tijd bewust voor regelmatig overleg. Deze 
samenwerking leidde tot het formuleren van een gemeenschappelijke visie op 
vrije tijd in de gemeente: 

De Dienst Vrije Tijd omvat de volgende deeldiensten: sport, cultuur, jeugd, wel-
zijn, bibliotheek, toerisme en buitenschoolse kinderopvang. Wat hen bindt, is 
het gezamenlijke streven naar een kwaliteitsvol vrijetijdsbeleid. Ze werken 
samen waar ze op kruispunten van elkaars beleidsdomeinen komen.

Hun missie: “Alle mensen, inwoners en bezoekers hebben ruimte om zich te 
ontplooien volgens hun persoonlijke behoeften.”

De Dienst Vrije Tijd moet die ruimte in een zo groot mogelijke mate garanderen. 
Daarom streeft men vooral naar een kwaliteitsvol, divers en toegankelijk 
vrijetijdsaanbod62.

62 Kwaliteitsvol: organisatoren en zichzelf stimuleren om oog te hebben voor een zelfreflexieve houding, 
nieuwe tendensen en impulsen. Door regelmatige evaluatie ambiëren ze constante verbetering en dy-
namiek. / Divers: de variatie in soorten activiteiten of verenigingen, in organisatoren, in frequentie, in 
vereisten om deel te nemen,… is zeer groot. Diversiteit maakt het vrijetijdsaanbod “interessanter” voor 
meer mensen. / Toegankelijk: de activiteiten of verenigingen moeten laagdrempelig zijn opdat zoveel 
mogelijk mensen kunnen deelnemen. Verhoogde toegankelijkheid maakt het vrijetijdsaanbod “mak-
kelijker om te participeren” voor meer mensen.
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Iedere medewerker van de Dienst Vrije Tijd van de gemeente Kasterlee
• Toont betrokkenheid bij dossiers.
• Ondersteunt met kennis
 > als deskundige: hij weet de antwoorden op vragen rond vrije tijd (te vinden), 

hij volgt de relevante actualiteit en trends op. 
 > als mentor: hij coacht verenigingen en nieuwe initiatiefnemers.
 > als doorgeefluik: hij geeft op eigen initiatief relevante informatie door, via 

gepaste kanalen. 
• Ondersteunt met gemeentelijke logistieke, materiële, financiële hulp en in-

frastructuur.
• Doet aan belangenbehartiging. 
• Vult het vrijetijdsaanbod aan waar nodig: hij organiseert of coördineert zelf 

vrijetijdsactiviteiten, daar waar het initiatief niet wordt (over)genomen 
door burgers, maar de behoefte aan de activiteit wel bestaat.

Elke medewerker is in de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn deeldienst, in de 
tweede plaats voor de uitvoering van de gezamenlijke koers van de Dienst Vrije 
Tijd. Ook bevordert hij een wenselijke samenwerking met de andere gemeentelijke 
diensten. Daarom werkt hij actief samen met collega’s en vrijwilligers, neemt hij 
initiatief om samen doelstellingen efficiënter te bereiken, deelt hij alle relevante 
informatie en speelt hij in op mogelijkheden tot samenwerking. 

Niet alleen de jeugddienst kan een waardevolle partner zijn in het amateurkunsten-
beleid. Ook samenwerking met het jeugdhuis heeft troeven. Dit kan namelijk een 
broedplaats zijn voor een artistiek creatieve werking. Als de drempel echter te hoog 
ligt (bv. enkel ontmoetingsplek voor jeugdwerkverenigingen of liefhebbers van een 
specifiek muziekgenre) wijkt men beter uit naar een andere locatie met een aange-
paste sfeer. Samenwerking tussen cultuur- en jeugddienst lijkt de logica zelve. Toch 
bleek uit de trajectbegeleiding dat waardevolle culturele projecten door jongeren 
constante opvolging vergen. 

4.7.2. aMateurkunstenaars en cultuur- 
 OF geMeenschapscentruM 

Zoals eerder aangehaald, kunnen cultuur- en gemeenschapscentra een belangrijke po-
sitie innemen bij de ondersteuning van amateurkunstenaars. Niet alleen door een rol te 
vervullen als beheerder van de infrastructuur, maar ook door effectief een partner te 
zijn van amateurkunstenaars en ze een volwaardige plaats te geven in de programmatie.

Cultuur- en gemeenschapscentra die het goed menen met lokaal talent, geven mate-
riële, technische, logistieke, promotionele en inhoudelijke ondersteuning. Professio-
nele kunstenaars hebben er geen monopoliepositie. Het professioneel cultuuraanbod 
wordt namelijk ook afgestemd op de agenda van de lokale groepen. In de programma-
brochure worden toneelgroepen, maar bv. ook fanfares, aangekondigd. Beter nog dan 
een aparte rubriek ‘Te gast’ is ze op te nemen in het chronologisch overzicht. Dit ver-
hoogt de zichtbaarheid van lokaal talent. Zet waar het kan hun werking nog eens ex-
tra in de kijker, door een diepte-interview, fotoreportage, deskundige commentaar of 
iets dergelijks. Je kan niet-georganiseerde amateurkunstenaars zelfs uitnodigen om 
een recensie te schrijven of een beeldreportage te maken van een voorstelling in je cultuur- 
of gemeenschapscentrum.
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Wist je trouwens dat receptieve en actieve cultuurparticipatie in sterke mate met 
elkaar verbonden zijn? Wie zelf kunst beoefent, woont beduidend meer culturele eve-
nementen bij en is ook thuis vaker met cultuur bezig (bv. door boeken te lezen). Een 
cultuur- of gemeenschapscentrum kan de amateurkunstenaars dus maar beter op 
handen dragen, aangezien ze een betrokken segment van het publiek zijn. Laat de pro-
grammatie een aanknopingspunt zijn voor actieve kunstbeoefening in de vorm van 
workshops, vormingstrajecten, coproducties, technische opleidingen, enz. Hiervoor 
kan je gericht deelnemers uitnodigen. 

 

De betrokkenheid van amateurkunsten in het cultuur- of gemeenschapscen-
trum kan een meerwaarde betekenen voor beide partijen: voor amateurkun-
stenaars omdat zij een professioneel podium en bijhorende begeleiding krij-
gen, en voor het cultuur- of gemeenschapscentrum omdat ze hun publiek laten 
kennismaken met mooie kunstproducten. 
Hierbij een greep uit inspirerende praktijkvoorbeelden: 

• Om abonnees warm te maken voor amateurkunsten betaalt het cultuurcen-
trum tot 40% terug van de ticketprijs. 

• Binnen de publiciteitskanalen van het cultuurcentrum krijgen lokale ver-
enigingen alle ruimte om hun aanbod bekend te maken bij een breed publiek.

• Samen met de dienst jeugd en cultuur zet het cultuurcentrum een eigen 
rockwedstrijd op met voorrondes in de jeugdhuizen en de finale in het cul-
tuurcentrum. Van de nummers van de finalisten wordt een cd opgenomen.

• In het gemeenschapshuis is een ingericht atelier voor amateurkunstenaars 
beeldende kunsten opgericht, bestemd voor individuele kunstenaars en 
kunstkringen.

• Bij aanvang van de programmering krijgen lokale verenigingen voorrang 
om de schouwburgzaal te reserveren. De huurtarieven zijn democratisch en 
omvatten vier repetities, één dag opbouw en één dag afbraak en een mini-
mum aantal uren technische bijstand.

• In het kader van Supervlieg verlenen amateurkunstenverenigingen en soci-
aal-culturele verenigingen hun medewerking aan het cultuurcentrum.

• I.p.v. zaalhuur te vragen, werkt het cultuurcentrum met een partagesysteem 
(80/20) op de inkomsten. Deze producties worden aanzien als eigen produc-
ties en genieten dezelfde (communicatieve) voordelen als professionele ge-
zelschappen. 

• Amateurkunstenaars krijgen de kans om kennis te maken met de danswe-
reld door met een professionele choreograaf een dansvoorstelling te maken 
met lokale inwoners die geen podium- of danservaring hebben. 

• Beginnende verenigingen die aan cultuurcreatie doen, kunnen één maal gra-
tis gebruik maken van de infrastructuur en dienstverlening van het centrum. 

• Het cultuurcentrum organiseert maandelijks een ontmoeting met kunste-
naars en creatieve organisaties uit de regio in het cultuurcafé zodat zij de 
kans krijgen om zich aan elkaar voor te stellen.

• Samenwerking met de jeugdraad voor een vrij podium. 
• Uitgave van een catalogus voor alle deelnemers van een driejaarlijkse 

tentoonstelling.
• Technici geven de productie van een amateurgezelschap van a tot z mee vorm.
• Organisatie van een kortverhalenwedstrijd voor lokaal talent, met voor-

drachten van de winnaars tijdens Gedichtendag.
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• Logistieke en promotionele medewerking aan theatercursussen van OPEN-
DOEK.

• De plaatselijke folkgroep krijgt een podium voor de voorstelling van hun 
eerste cd.

• Het cultuurcentrum viert de tiende verjaardag van een lokale kunstenaar 
met een ‘cadeau’, nl. een maand tentoonstellen in de foyer van het cultuur-
centrum. 

• Jaarlijks krijgen oud-leerlingen van de academie de kans om een concert te 
geven in de schouwburg. Ook lokale verenigingen krijgen die kans. Het cul-
tuurcentrum betaalt de uitkoopsom, verzorgt de techniek en de promotie.

• Amateurgroepen als voorprogramma op een festival.
• Kinderen en jongeren kunnen onder professionele begeleiding proeven van 

verschillende kunstdisciplines. 
• Niet-professionele podiumkunsten krijgen een plaats op een professioneel 

podium tijdens ‘Winterwoordennacht’ of het rockconcours voor jong regio-
naal talent. 

• Het cultuurcentrum bekostigt de extra kosten voor de huur van materiaal 
voor een musicalvoorstelling waaraan verschillende scholen meewerken. 

Cultuur- en gemeenschapscentra die meer aandacht willen schenken aan hun ama-
teurkunsten, kunnen er een uitgebreid artikel van Kaat Peeters op naslaan. Dit is te 
vinden op www.amateurkunsten.be > werkveld > verwante sectoren > cultuurcentra. 

4.7.3. aMateurkunstenaars en de bIblIOtheek
 

In veel gevallen is de bibliotheek een uitgelezen presentatieruimte voor literair of beel-
dend werk van amateurkunstenaars. Maar er is meer. De bibliotheek kan workshops 
inrichten waarbij de link tussen literatuur en andere disciplines in de verf staat (poëzie 
op doek, stripverhaal, text on stage, enz.). Ze kan haar aankoopbeleid afstemmen op 
amateurkunst (autodidacten, ontlenen van tijdschriften uit de amateurkunstensector), 
themastanden opbouwen rond actieve kunstbeoefening, wedstrijden organiseren rond 
het thema boeken, amateurkunstenaars inschakelen voor promotieopdrachten, partitu-
ren ontlenen, enz. Op dat moment biedt de bibliotheek niet alleen een interessante onder-
steuning, maar vormt ze ook een extra detectiekanaal voor amateurkunstenaars. 

Verder is de aanwezigheid van internet en digitale apparatuur een troef als je weet 
dat digitale toestellen in opmars zijn om kunst te creëren (digitale fotografie, fotobe-
werking, YouTube filmpjes, animatiefilm monteren of radio maken). Ga na hoe samen-
werking en zinvol experiment mogelijk zijn. 

Het digitale zit duidelijk in het DNA van de 14- tot 17-jarigen. Jongeren zijn on-
gelofelijk veel met digitale media bezig. Uit onderzoek63 blijkt dat 99% van de 
14- tot 17-jarigen internet gebruikt. Zes op de tien hanteert dit wel eens i.h.k.v. 
een culturele beleving, bv. om een concertkalender te raadplegen of online par-
tituren te zoeken. Dezelfde hoge cijfers vinden we terug voor cultuurbeleving 
(96%) en cultuurcreatie (17%) via mobiele apparaten zoals gsms of mp3-spelers. 

63 Nulens G., Het internet als instrument voor cultuurparticipatie, in: Participatie in Vlaanderen. Eerste 
analyses van de Participatiesurvey, 2009, Acco, 2011, p. 352 en 365. 
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Tot cultuurcreatie behoren bv. foto’s maken met de gsm of YouTubefilmpjes 
creëren. Wie jongeren meer bij cultuur wil betrekken, kan de digitale weg 
overwegen. 

Hierbij kan de bibliotheek een waardevolle partner zijn. Vaak is hun infra-
structuur immers uitgerust met een ‘digipark’. Zie de digitalisering niet als 
een bedreiging maar als een kans om jongere doelgroepen te omarmen. 
Ga nieuwe uitdagingen aan door hen creatieruimte aan te bieden en hen pro-
fessioneel te (laten) begeleiden. 

4.7.4. aMateurkunstenaars, spOrt en tal Van  
geMeentelIjke dIensten 

Een amateurkunstenaar laat zich niet onder één noemer vatten. Het ideale onder-
steuningbeleid wordt daarom bedacht en onderschreven door verschillende dien-
sten64. Zo biedt een gezamenlijk budget voor artistieke projecten ongeacht leeftijd, 
meer kansen op natuurlijke doorstroming en groeikansen. Een geïntegreerd vrije-
tijdscentrum bevordert het overleg, de samenwerking en de eenheid van werking. 
Zaken die op de snijlijn zitten krijgen hierdoor meer kansen.

In sommige gemeenten denkt men eerder vanuit de diensten en bijhorende adviesra-
den dan vanuit de doelgroep. Dans bijvoorbeeld zit vaak op de snijlijn sport, jeugd en 
cultuur. Het is al te gek om dansclubs op basis van hun erkenning bij sport uit te slui-
ten van culturele infrastructuur, uitleenmateriaal of communicatiekanalen wanneer 
er ook sprake is van een artistieke insteek. Zie hen ook niet over het hoofd bij cultu-
rele evenementen. 

Een gezamenlijke inventaris van amateurkunstenaars waarop meerdere gemeente-
lijke diensten beroep kunnen doen draagt misschien bij tot het slopen van muurtjes. 
Kunstbeoefening kan kaderen in een toeristische seizoensopening, een feestelijke 
plechtigheid, het opluisteren van een sportwedstrijd, kunstinitiatie in de kinder-
opvang, culturele activiteit i.h.k.v. welzijn of milieu of samenwerking met de hore-
ca. Door buurtcomités of middenstand in contact te brengen met lokale amateurkun-
stenaars zou de gemeente kunnen fungeren als draaischijf van informatie. De 
mogelijkheden zijn legio: optredens, sketches, workshops of wijkprojecten (bv. buurt-
fotografie, huiskamerconcerten, dans met senioren,…).

 

Buurt- of straatfeesten, wijkontmoetingen,… het zijn momenten waarop ook de 
amateurkunstenaars tot hun recht kunnen komen. Dat bewijst ondermeer het 
Dilbeekse initiatief ‘Stoep en drempel’ dat in 2011 aan haar zesde editie toe was. 

64 Het ontstaan van vrijetijdsdiensten en het integraal strategisch gemeentelijk meerjarenplan bieden in 
dit opzicht kansen.
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Daarbij nodigt het cultuurcentrum één van haar wijken uit om samen met de 
bewoners te werken aan een artistiek en cultureel programma op maat van de 
wijk. De bewoners zijn de motor. Buren ontmoeten elkaar op een creatieve ma-
nier. De stoep wordt een trefpunt, ramen worden galerijen, huiskamers mini-
podia, garages concertzaaltje en tuinen openluchtmusea. Professionelen en 
amateurkunstenaars presenteren ongeveer een week lang kunst uit diverse 
disciplines. Aansluitend zijn de bewoners eregasten in het cultuurcentrum 
voor een productie die ze zelf op poten zetten. 

Een greep uit de voorbije realisaties:
• Fototentoonstelling brievenbussen
• Openingslied door de lagere school
• Concert met muzikaal talent uit de wijk
• Jeugdtheater 
• Tekst en muziek rond illustere wijkbewoners
• Wijkverhalen op mp3
• Flamenco met live-muziek
• Leuke verhaaltjes in de huiskamers

Meer weten over dit fris idee? www.stoependrempel.be 

4.7.5. aMateurkunstenaars en schOlen

Onderwijs moet vele taken tegelijk vervullen. Een extra opdracht betekent vaak extra 
inspanningen, maar elke school komt bewust of onbewust met cultuurcreatie in aan-
raking. Zo zijn er scholen met een eigen toneelgezelschap of koor, drumband of harmo-
nie. Bovendien leidt het geen twijfel dat er op scholen veel individueel talent rondloopt: 
de Ensors, van Ostaijens, De Keersmaekers of Selah Sues in wording... Hier en daar 
brengen laatstejaars een productie voor ouders en sympathisanten. De gemeente kan 
via scholen zicht krijgen op jong talent en hen kansen geven in projecten (bv. als voor-
programma in het gemeenschapscentrum of n.a.v. de Week van de Amateurkunsten). Om 
hier beter vat op de krijgen, kan je niet alleen leerkrachten (de zogenaamde cultuur-
gangmakers) raadplegen, maar ook de leerlingen zelf (bv. via de leerlingenraad). 

Scholen zijn niet enkel een detectieplaats voor jong talent, maar ook een veilige 
broedplaats. In samenwerking met de gemeente kunnen scholen workshops, initiatie-
lessen of langere processen opzetten. Hiervoor kan ofwel beroep worden gedaan op 
geprofessionaliseerde kunsteducatieve instellingen ofwel op lokale amateurkunste-
naars met een minimum aan pedagogische kwaliteiten. Dit kan tijdens de lesuren 
worden aangeboden, maar ook in de naschoolse opvang of vrije tijd.
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Steden en gemeenten met Brede Schoolprojecten65 kunnen volop voor een zin-
volle invulling van actieve cultuurbeleving gaan, maar ook los daarvan kun-
nen hoogwaardige initiatieven ontstaan. Dat bewijzen Lummen, Lennik en 
Geraardsbergen. 

Lummen viel op door de hoge budgetten die worden ingezet voor scholen met 
culturele activiteiten. Vroeger werden de middelen altijd besteed aan school-
programmaties. De laatste jaren komt het accent meer en meer op actieve 
kunstbeoefening te liggen. Een mooie illustratie hiervan is: Toneel-na-School. 
TNS’ers zijn flink gebeten door de acteermicrobe. Elke woensdagmiddag blij-
ven ze na schooltijd toneelspelen. Ze improviseren, spelen met teksten, duiken 
in de verkleedkoffer, laten zich inspireren door muziek, … en kruipen graag in 
de huid van een ander. Een leuke manier dus om naschoolse opvang een zinni-
ge invulling te geven. 

Ook in Lennik stimuleert onderwijs de creativiteit van de leerlingen. Het Sint-
Godelieve-Instituut organiseerde i.s.m. de mobiele educatieve kunstorganisatie 
Piazza dell’ Arte: ‘KOS’, Kunst op School voor vijfdejaars. De multidisciplinai-
re organisatie streek met twee volledig ingerichte bussen neer op school: één 
als muziekstudio en één als grafisch vormgevingslab. De leerlingen hadden 
keuze uit twaalf workshops zoals woord en drama, dans en beweging, fotografie, 
het maken van een animatiefilm, elektronische muziek, grafische vormgeving, 
monumentaal kostuumontwerp, monumentale kunst en een klankcollage.

Nog een inspirerend voorbeeld zijn de cultuurklassen in Geraardsbergen, een 
realisatie van het cultuurcentrum. CC De Abdij wil kinderen graag de kans 
geven om via de eigen fantasie en nieuwsgierigheid verschillende componenten 
van de ‘muzische vorming’66 te ontdekken. De nadruk ligt op het proces: zelf-
vertrouwen ontwikkelen, zelfstandigheid en zelfexpressie vergroten. De Abdij 
biedt sessies van anderhalf uur aan voor kleuters of een halve dag voor lagere 
school. Gemiddeld schrijven hier jaarlijks niet minder dan 50 klassen op in. 

Cultuurdiensten die streven naar een doorgedreven samenwerking met scholen, 
kunnen samen een intentieverklaring opmaken. Ga na waaruit een waardevolle sa-
menwerking kan bestaan. Het kan gaan om kwaliteitsverhoging van het schoolfeest, 
promotie, betere informatiedoorstroom, hulp bij het zoeken naar kunstdocenten, enz. 
Vertel hen dat CANON Cultuurcel, een afdeling van het Vlaamse ministerie van onder-
wijs (www.canoncultuurcel.be), een financiële tussenkomst verleent aan scholen die 
culturele inspanningen leveren. 

65 Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan 
een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en 
jongeren. Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participa-
tie. De concrete werking hangt af van de lokale context.

66 Muzische vorming is gericht op het ontwikkelen van de creatieve en expressieve vaardigheden om te 
kunnen komen tot een beter verwerken van en werken aan de eigen wereld. Het gaat hier niet om de 
specialisatie in één of andere kunstdiscipline, maar om het ontwikkelen van een onbevangen nieuws-
gierigheid en belangstelling. 
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Enkele concrete tips voor scholen die creatief aan de slag willen gaan:
• Breng een atelierbezoek aan een lokale kunstenaar. 
• Stimuleer leerlingen om op hun Facebooksite hun creatieve hobby kenbaar 

te maken. 
• Neem met je school deel aan de Week van de Amateurkunsten (www.wak.be).
• Vraag na op welke manier je gemeente jong talent ondersteunt en hoe je sa-

menwerking met hen op poten zet. 
• Maak je toonmomenten breed bekend. 
• Maak afspraken met de bib en het cultuurcentrum over een actief kunsten-

aanbod.
• Fleur je nieuwsbrieven en schoolkrantjes op met foto’s, tekst en tekeningen 

van je leerlingen.
• Schrijf een wedstrijd uit voor een nieuw schoollogo, zorg voor goede begelei-

ding en druk dit af op briefpapier, t-shirts, enz.
• Organiseer een vrij podium i.s.m. een jeugdbeweging.
• Zet wekelijks het ‘talent van de week’ in de kijker. 
• Organiseer over de middag five minutes of fame. 
• Koop creatieve educatieve lespakketten en ga hiermee aan de slag. 
• Breng met je leerlingen een bezoek aan een schouwburg, opera, 
 kunstencentrum,… en neem een kijkje achter de schermen. 
• Richt een koor, dansgroep, harmonie, poëzieclub, muziekband, ...
 op met kinderen van alle leeftijden en voorzie een toonmoment (tijdens het 

schoolfeest). 
• Pimp je school! Haal die bestofte posters van de muren en voorzie gangen, 

klassen, refter, sporthal, speelplaats van creatieve kunstwerkjes. 
• Huur eens een buttonmachine en maak met je leerlingen zelf buttons die ze 

kunnen opspelden of wegschenken. 
• Haal een gepassioneerd kunstenaar in de klas en laat die getuigen over zijn 

passie voor kunst. Dit werkt ongetwijfeld erg aanstekelijk!

Verder stelt de amateurkunstensector kant-en-klare lespakketten ter beschikking. 
Voor lager onderwijs: 
• Lesmap De Brieven Brigade (Creatief Schrijven, voor 3de graad)
• Attakatamoeva (Koor&Stem, 1ste tot 3de graad)
• Nooit (KUNSTWERKt, vanaf 7 jaar)
• Is Beter nog Ver (KUNSTWERKt, vanaf 7 jaar)
• Nooit voor Altijd (KUNSTWERKt, vanaf 7 jaar)
Voor middelbaar onderwijs:
• Self-made. Een handleiding voor doe-het-zelvers. (OPENDOEK, vanaf 16 jaar)
• Kuimba Wimbo (Koor&Stem, 1ste graad)

Meer informatie vind je op 
www.amateurkunsten.be > publicaties > educatieve pakketten sector. 

Cultuurbemiddelaars die verbonden zijn aan universiteiten of hogescholen 
kunnen een trajectbegeleiding op maat aanvragen bij het Forum voor Ama-
teurkunsten. Onderzoek wijst namelijk uit dat een fors percentage van de stu-
denten kunst beoefent. Samen met de onderwijsinstellingen kunnen we een 
stappenplan opstellen waardoor amateurkunstenaars in hun studentenstad 
meer steun genieten. 
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4.7.6. aMateurkunstenaars en het deeltIjds 
 kunstOnderWIjs 

Het deeltijds kunstonderwijs telt duizenden leerlingen. In zowat elke gemeente is er 
een hoofdschool of afdeling. Binnen de richtingen muziek, woord en dans en beeldende 
kunsten vinden we tal van amateurkunstenaars. 

Cultuur en (deeltijds kunst)onderwijs behoren beleidsmatig tot het takenpakket van 
verschillende ministeries. Laat dit echter geen excuus zijn om samenwerking uit de 
weg te gaan. Structureel overleg tussen het deeltijds kunstonderwijs en de cultuurbe-
leidscoördinator maakt het mogelijk om agenda’s en beleidslijnen beter op elkaar af te 
stemmen. Ook kleine stappen kunnen een wezenlijke meerwaarde betekenen. Denk 
bv. aan het informeren van afgestudeerden of aan gedeeld gebruik van infrastructuur, 
extra presentatiekansen, gastcolleges of jurering, ... Na het beëindigen van een deel-
tijdse kunstopleiding is het fijn dat kunstenaars de weg vinden naar de lokale/regio-
nale amateurkunsteninitiatieven of de mogelijkheid krijgen om zich verder te verdie-
pen via professionele workshops. Je hebt toch ook een afgevaardigde van het deeltijds 
kunstonderwijs in je cultuurraad?

 

Een mooi voorbeeld van doorstroming van het deeltijds kunstonderwijs naar 
de amateurkunsten vinden we in Tienen, waar ‘Art X’ is ontstaan: een collectief 
van zo’n 80 beeldende kunstenaars, vaak afgestudeerden van de kunstacademie. 
‘Verba’ is een gelijkaardig collectief van schrijvers. Beide krijgen ondersteu-
ning van de stad Tienen.

‘Artawa’ is dan weer de naam van een collectief uit Temse. Deze geëngageerde, 
jonge kunstenaars (dikwijls afgestudeerden aan het deeltijds kunstonderwijs) 
zorgen voor een nieuwe wind en verjonging in het culturele leven. Het begon 
als een zoektocht naar creatief talent van drie jonge kunstliefhebbers dat uit-
mondde in een tentoonstelling met maar liefst 23 jonge kunstenaars. De crea-
tievelingen werden ondermeer gevonden via Facebook. 

Een andere gemeente die ons is opgevallen door haar sterke wisselwerking 
tussen amateurkunsten en deeltijds kunstonderwijs, is Schoten. 
De academies tellen niet alleen een behoorlijk aantal leerlingen, ze staan ook 
open voor minder voor de hand liggende disciplines. Waar mogelijk werkt het 
deeltijds kunstonderwijs intensief samen met de lokale amateurkunstgroepen 
(volksdansgroep Schoten), verenigingen (wereldfestival van folklore Schoten), 
lokale initiatieven (Folk in ‘t gruun) en het regulier dagonderwijs. Die coöpe-
ratie zorgt voor meer betrokkenheid en blijvende impulsen met een win-win- 
situatie voor de verschillende partijen tot gevolg. 

De academies zijn bovendien vertegenwoordigd in de kunstenraad (een onder-
afdeling van de cultuurraad) zodat iedereen goed geïnformeerd blijft over elkaars 
activiteiten. 

Nog een leuke extra tenslotte is dat de Schotense muziekacademie, net als die 
van Tienen en Mechelen, haar collectie partituren ter beschikking stelt aan 
niet-leerlingen. Via de provinciale bibliotheekcatalogus kunnen inwoners nagaan 
welke werken je kan ontlenen voor particulier gebruik. 
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Wie nog meer inspiratie wil opdoen over een goede samenwerking tussen amateur-
kunsten en deeltijds kunstonderwijs, kan zich laten inspireren door de brochure “Meer 
wisselwerking tussen DKO en amateurkunsten” (2007), een uitgave van het Forum 
voor Amateurkunsten. Of neem een kijkje op onze website bij praktijkvoorbeelden > 
deeltijds kunstonderwijs. 

4.7.7. aMateurkunstenaars en erFgOed

Zoals gezegd zitten de amateurkunsten op de snijlijn met tal van sectoren. Niet alleen 
met deeltijds kunstonderwijs, sociaal-cultureel werk, kunsteducatie, sport, welzijn, 
kunsten,… maar ook met erfgoed. Vooral dan met het cultureel immaterieel erfgoed. 

Als geen ander maken amateurkunsten de brug tussen techniciteit en de passionele 
beleving van het verleden. Voorbeelden van kunstdisciplines die op de snijlijn met 
erfgoed zitten zijn: volksdans, figurentheater, vertelkunst, repertoiretheater, liedteksten, 
gilden, fotocollecties van weleer, enz.

Speel die diffuse grenzen uit. Vraag kunstenaars om een kunstzinnige ontsluiting 
van het verleden en nodig erfgoedliefhebbers uit om linken te zoeken met kunst. Zoek 
naar een naturelle kruisbestuiving. Niet alleen tijdens de periode Erfgoeddag / Week 
van de Amateurkunsten, maar ook naar aanleiding van een nieuwe beleidsperiode. 
Benadruk de erfgoedwaarde in tal van kunstuitingen.

Een ludiek voorbeeld uit Hoeselt is de opname van een dialecten-cd. “Blèf Hôessëlts 
kallë” is de titel van een meer dan 500 bladzijden tellende dialectwoordenboek. 
In 2010 ontvingen alle voorintekenaars een gratis cd waarop 25 ingesproken 
dialectcursiefjes (ludieke verhaaltjes of Poeskaffe-kës) stonden.

Ouderen hebben vaker een grote voeling met erfgoed. Dit kan een leuk opstap-
je zijn om hen met kunst of cultuur in aanraking te laten komen. Mogelijke 
invalshoeken zijn: biografisch werken (bv. schrijven of verfilmen), het docu-
menteren van immaterieel erfgoed, historische evocaties of de koppeling tus-
sen gastronomie en bv. zang of muziek. 
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4.7.8. aMateurkunstenaars, 
 (andere) lOkale aMateurkunstenVerenIgIngen 
 en landelIjke aMateurkunstenOrganIsatIes

In de cultuurraad van Merelbeke heerste het gevoel dat er wat sleet zat op de 
formule van het tweejaarlijkse koortreffen. Zo ontstond in 2010 de idee om alle 
koren te laten samenwerken. De uitvoering van Carl Orffs “Carmina Burana” 
werd één van de culturele hoogtepunten van het jaar. Vier koren, drie solisten, 
twee pianisten en slagwerkers gaven het beste van zichzelf om dit werk tot zijn 
recht te laten komen. Ondanks het niveauverschil, slaagde een externe koorbe-
geleider erin om hiervan een mooi en zinvol totaalspektakel te maken. Er 
kwam veel publiek op af (1.500 toeschouwers in een gemeente van 22.500 inwo-
ners). Volgens cultuurfunctionaris Sarah Uytterhaegen zat de meerwaarde 
vooral in de gemeenschappelijke repetities (ontmoeting, gelegenheid tot uit-
wisseling), kwalitatieve bijscholing en de gezamenlijke promotie. 

Terwijl tijdelijke cultuurprojecten vaak als aanzet voor structurele veranderingen 
worden gezien, valt deze opzet soms te gemakkelijk ineen eens het evenement is afge-
lopen. Enkel het eenmalig cultureel event is een onvoldoende basis voor een duurzaam 
beleid. Als gemeente heb je niet altijd zicht op de naweeën die samenwerkingsprojec-
ten met zich meebrengen. Dat hoeft niet. Als cultuurprofessional kan je contacten 
initiëren, bijeenkomsten faciliteren en al je gewicht in de schaal leggen om een uit-
zonderlijk project levenskansen te geven, maar daarna is het weer aan de amateur-
kunstenaars zelf om elkaar te blijven opzoeken, elkaar continu te inspireren, in dis-
cussie te treden of gelijkgezinden te zoeken om aan één zeel te trekken. 
Amateurkunstenverenigingen zijn zich dus maar beter bewust van de meerwaarde 
van gebundelde krachten. Samen zijn ze namelijk sterk(er). Uiteraard is het vaak een 
proces van vallen en opstaan, speelt de concurrentie wel eens parten of is het gemeen-
schappelijk doel soms zoek. Maar de aanhouder wint. 

Een tip voor gemeenten met veel verenigingen uit eenzelfde discipline is op zoek te 
gaan naar gemeenschappelijke interesses. Hiervoor kan je je licht opsteken bij de lan-
delijk erkende amateurkunstenorganisaties. Zij bieden heel wat formats aan op maat 
van de gemeente (zie p. 119).

4.7.9. aMateurkunstenaars en prOFessIOnele kunstenaars 

Elke professionele kunstenaar is ooit een amateurkunstenaar geweest. Zij zouden 
dan ook als geen ander moeten begrijpen dat amateurkunstenaars graag artistiek 
worden uitgedaagd door de professionals in hun kunstdiscipline. Dit om de kwaliteit 
van hun werk te verhogen door het volgen van een opleiding, een inspirerende meet 
and greet of interactieve opdrachten zoals ‘bouw verder op het werk van x’. 

Dat inhoudelijke samenwerking niet altijd evident is, hoeft andere opportuniteiten 
niet in de weg te staan. Je kan professionele kunstenaars inschakelen als gastdocent 
of jurylid, aanbieder van infrastructuur of productiefaciliteiten of als deskundig adviseur. 
Ook de rol van professionele kunstenorganisaties valt in die zin niet te onderschatten. 
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Wees verder alert voor (semicommerciële) organisaties zoals dansclubs, festivalor-
ganisatoren of muziekwinkels. Probeer hun drijfveer te ontdekken. Is het gemeen-
schapsvorming, persoonlijkheidsontplooiing, kwaliteitsverbetering, entertainment 
of nog iets anders? Werken ze direct of indirect mee aan het realiseren van je culturele 
doelstellingen? In hoeverre is geldgewin voor hen een motief? Aan de hand van die in-
formatie kan je beslissen of ze voor subsidie of andere ondersteuning in aanmerking 
komen. Sluit in dit geval best een overeenkomst af waarin staat waarom deze of gene 
organisatie subsidie krijgt van de lokale overheid. Zorg ervoor dat de win-winsituatie 
ook voor derden duidelijk is.

4.7.10. aMateurkunstenaars, hOreca en MIddenstand

Een eetgelegenheid met vergeelde reproducties aan de wand of een winkelpand met 
een troosteloze etalage, … het is ons niet vreemd. Winkeliers, verzekeraars en hore-
capersoneel kunnen hun voordeel halen uit talent van eigen bodem door hun werken 
een mooie plek te geven. Zo stimuleert de gemeente niet alleen extra presentatiekan-
sen, maar bereikt men ook eens een ander publiek dan pakweg de toeschouwer van het 
cultuurcentrum of de leerling van het deeltijds kunstonderwijs. 

In Ieper en Vosselaar spelen cafébazen de muzikale troef reeds enkel jaren uit. 
De ‘muzikale dinsdagen’, gratis concerten ondersteund door de lokale horeca 
in Ieper, geven o.a. beginnende bands podiumkansen. In Vosselaar zet het 
Davidsfonds in Herberg De Zwaan tijdens ‘klassiek op woensdag’ bv. een violist 
of een strijkkwartet op het podium, met een bomvol café tot gevolg. 

Een ander voorbeeld is een samenwerking tussen de middenstand en een sociaal-
culturele vereniging. FedOS zet zich al jaren in om seniorenkunst te promoten 
bij het grote publiek. In 2010 startte FedOS een nieuw samenwerkingsverband 
dat leden de mogelijkheid biedt om hun werken tentoon te stellen. Dit doen ze 
in verschillende bank- en verzekeringskantoren verspreid over heel Vlaanderen. 
De kunstwerken zijn tijdens de werkuren vrij te bezichtigen door iedereen.

4.6.11. aMateurkunstenaars en kansengrOepen

De aanwezigheid van diverse culturen is een gegeven dat het culturele veld in Vlaan-
deren kleurt en beïnvloedt. Het daagt ondermeer het lokale beleid en de amateurkunsten 
uit om hiermee aan de slag te gaan. Ook in jouw gemeente zijn mensen met de meest 
uiteenlopende origines actief met kunst. 

Een ander belangrijk aandachtspunt voor het beleid is de verarming. Je kan extra 
inspanningen leveren om kansarme groepen te betrekken bij de amateurkunsten. Je 
moet zelf niet altijd het warm water uitvinden. Er zijn al heel wat interessante model-
len ontwikkeld om mensen met een beperking zo optimaal mogelijk kunst te laten be-
oefenen. Gemeenten die inspiratie willen opdoen over het werken met kansengroepen, 
kunnen een blik werpen op goede praktijkvoorbeelden op www.amateurkunsten.be > 
praktijkvoorbeelden > diversiteit. 
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4.8. presentatIekansen 

Presentatiekansen creëren, is een specifieke vorm van inhoudelijke support. Om de 
kunstenaars een waardig presentatieforum te bieden, moeten niet alleen ondersteu-
nende randvoorwaarden vervuld zijn (infrastructuur, logistiek, ...), ook de manier 
waarop de werken of optredens worden gebracht, moet weldoordacht zijn. 

In dat opzicht is het niet onbelangrijk dat je als gemeente blijvende aandacht trekt 
van zowel enthousiaste kunstenaars als van een geïnteresseerd publiek. Door regel-
matig met een nieuwe formule naar buiten te komen kan je die belangstelling aanscher-
pen. De hand leggen op een ongewone presentatielocatie is één van de mogelijkheden. 

Bij tentoonstellingen op minder voor de hand liggende locaties rijst misschien de 
vraag hoe de kunstwerken verzekerd kunnen worden?

Uit de trajectbegeleiding bleek dat heel wat gemeenten bereid zijn om een ver-
zekeringspolis af te sluiten voor de tentoongestelde kunstwerken, vooral als 
het gaat om een samenwerking met de gemeente. Soms verleent de gemeente 
ook administratieve ondersteuning (invullen en opvolgen aanvraag). In het 
beste geval draagt de gemeente bij in de kosten. 
Als de gemeente niet tussenkomt en je als organisator niet goed weet waar in 
of waar uit, kan je gebruik maken van de service die KUNSTWERKt aan-
biedt67 voor het verzekeren van exposities. Dit gaat als volgt in zijn werk: 
• Je vult een invulformulier in met de nodige gegevens om de tentoonstelling 

te verzekeren: de locatie, duur van de tentoonstelling, nood aan verzekering 
van het vervoer, lijst met omschrijving en waarde van elk kunstwerk. 

• Dit kan tot drie werkdagen vóór aanvang van de verzekeringsperiode. 
• De verzekeringspremie wordt per tentoonstelling afzonderlijk vastgesteld, 

rekening houdend met het transport en de duur van de tentoonstelling en de 
waarde (max. 740.000 euro) en aard van de verzekerde voorwerpen. De mini-
mum premie bedraagt 55 euro. 

Let op! Kunstwerken in onbewaakte ruimtes (zoals bv. de inkomhal van een 
gemeenschapscentrum) kunnen in geen geval verzekerd worden. Er moet al-
tijd een bewakingssysteem aanwezig zijn of permanent toezicht tijdens de 
openingsuren.
 
Wie kunstwerken in openlucht wil tentoonstellen gaat als volgt tewerk om de 
werken te verzekeren:
• Je neemt contact op met een zelf gekozen verzekeringskantoor en vraagt om 

een ‘korte duur polis’ af te sluiten. 
• Een inspecteur komt ter plaatse kijken om te zien hoe veilig de werken zijn 

opgesteld. Aan de hand van een verslag hiervan, maakt het verzekerings-
kantoor een offerte op en bepaalt men de polis. 

67 Nog een aantal extra bepalingen vooraleer je in aanmerking komt: de verzekering is niet van toepas-
sing op openlucht- of buitenlandse tentoonstellingen. De verzekeringspolis ‘alle risico’s – tentoonstel-
ling’ waarborgt risico’s (gedeeltelijke) vernieling en alle beschadigingen door toevallige omstandighe-
den. Wat de waarborg ‘diefstal’ betreft geldt de verzekering enkel voor diefstallen gepleegd met braak 
of geweld. Verloren voorwerpen of verdwijnen behoren hier niet toe. 
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Andere manieren dan attractieve locaties opzoeken om je activiteit in de kijker te 
plaatsen zijn: ‘mysterieuze’ (voor)aankondigingen van een activiteit, ‘de keuze van’ 
een bekende dorpsfiguur, een thematische insteek of samenwerking met verrassende 
partners (zie p. 85). Dacht je bv. al eens na over de link tussen (amateur)kunst, crea-
tieve industrie68, wetenschap of experiment? Surf naar www.flandersdc.be en tank 
wat bijkomende inspiratie. 

Een andere formule, die bovendien waardering uitdrukt voor je kunstenaars, is niet 
alleen het aanbieden van de ideale speel- of presentatieplek, maar ook de hele rimram 
er rond: een aantrekkelijke all-in formule dus (zoals bv. in Overpelt of Temse) waarbij 
de gemeente de receptiekosten betaalt, uitnodigingen verstuurt, doorgedreven promotie 
maakt, verzekeringen regelt, een welkomstwoord van de schepen voorziet, enz. Het is 
wel opletten dat betrokkenheid en samenwerkingsinitiatieven niet uitmonden in een 
dominante verhouding van het bestuur. Om te spreken van evenwaardige partners 
zijn duidelijke afspraken over de presentatie of inschakeling in de programmatie 
noodzakelijk. 

Wie een lijst heeft of een technische fiche van kwalitatief hoogstaande 
kunstenaars(groepen) kan deze ook kenbaar maken bij regionale programmatoren. 
Het lokale bestuur kan haar amateurkunstenaars dus impulsen geven door presenta-
tiekansen te creëren. In Gent heb je het initiatief: ‘Artiest zoekt Feestneus’69. Een ge-
lijkaardig initiatief is mogelijk in kleinere gemeenten waar organisatoren openbare 
activiteiten op touw zetten waarbij minstens één lokale amateurgroep of amateurkun-
stenaar in het programma voorkomt.

Het West-Vlaamse Deerlijk (12.000 inwoners) heeft zo’n systeem op poten gezet. 
Met het oog op ondersteuning van lokale amateurkunstenaars (zowel indivi-
duen als groepen) en het bevorderen van culturele initiatieven waarbij speciale 
aandacht gaat naar nieuw talent, riep men de zogenaamde ‘animatiesubsidie’ 
in het leven. 

Minstens één keer per jaar stelt de gemeente op advies van de cultuurraad een 
limitatieve lijst op met namen van amateurkunstenaars en groepen die een 
(kort) optreden kunnen verzorgen. Naast naam en contactgegevens bevat het 
overzicht ook de uitkoopsom. 

Wie interesse heeft om een act te boeken neemt rechtstreeks contact op met de 
amateurkunstenaar(s). Organistoren die hiervoor in aanmerking komen zijn: 
sociaal-culturele en jeugdverenigingen, scholen, woon- en zorgcentra, buurt-
comités, caféuitbaters, enz. Beide partijen regelen onderling het contract en de 
betaling. Na indiening van het betaalbewijs, kan de organisator tot 150 euro 
terugvorderen van de gemeente. 

Het volledige reglement kan je nalezen op: www.deerlijk.be > vrije tijd > cultuur 
> dienstverlening. 

68 Hiertoe behoren ondermeer: ambachten, mode, muziek, reclame, literatuur, vormgeving en software-
ontwikkeling. 

69 www.gent.be > leven > vrije tijd > activiteiten. 
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Wie schrik heeft voor een te lage publieksopkomst op ‘officiële’ gelegenheden, kan 
overwegen om kunst tot bij de mensen te brengen. Een moment waarop traditioneel 
veel volk op de been is zijn kermissen, braderieën en sportmanifestaties. Aan derge-
lijke manifestaties kan de gemeente z’n cultureel wagonnetje haken zonder de struc-
turele werking van de amateurkunstenverenigingen al te veel te belasten. Het kan 
gaan om een wagenspel, een zangstonde, een openbare repetitie of een initiatief dat 
individuele kunstenaars prikkelt zoals de creatie van een cultuurtrofee of een ludieke 
foto- of filmreportage. 

 

Leuk is dat een gemeente als Erpe-Mere een bepaald jaar uitroept tot ‘cultuur-
jaar’. Onder grote belangstelling werd het cultuurjaar 2011 geopend met een 
gevarieerd programma waarbij plaatselijke amateurkunstverenigingen zoals 
de drumband aan bod kwamen. Daarnaast schreef de gemeente een wedstrijd 
uit. Het speciaal ontworpen logo sierde een jaar lang alle affiches en brieven 
over de activiteiten van het cultuurjaar 2011. Later op het jaar kwam cultuur in 
al zijn vormen aan bod. Naast populaire en professionele acts, kregen ook ama-
teurkunstenaars extra presentatiekansen. Tijdens het kermisweekend was er 
bv. een voorstelling met optredens van de plaatselijke majoretten en als gast 
een Aalsterse buikdansgroep. Verder kreeg jong talent impulsen. In de biblio-
theek kregen 13- tot 16-jarigen een workshop stop motionfilmpjes aangeboden. 
Een fototoestel, zelf geknutselde achtergronden en een stel playmobilventjes… 
meer was er niet nodig om het jonge volkje te inspireren. 

Merk trouwens op dat kunstenaars (vooral voor beeldende kunst) niet per se vragen 
om fysieke presentatiekansen. Via de gemeentelijke website en digitale informatie-
schermen kan je eveneens kunst in de kijker zetten. Verder lenen affiches of aller-
hande gemeentelijk drukwerk zich tot originele insteken uit het kunstenaarsmilieu. 

Een ludieke manier om lokale kunst te promoten ontdekten we in Buggenhout. 

Kunst In Huis, dat tien uitleenfilialen heeft in Vlaanderen, maakt promotie 
voor jonge Vlaamse kunstenaars en tracht openheid te creëren voor actuele 
kunst bij een zo groot mogelijk publiek. Dit gebeurt door het verhuren van 
kunstwerken aan particulieren en bedrijven; maar evenzeer door het organi-
seren van tentoonstellingen, projecten en het participeren aan artistieke 
evenementen.

De Buggenhoutse kunstraad pakt uit met een gelijkaardig initiatief. Elk jaar 
organiseert zij in de maand november de ‘kunstotheek’. Tijdens deze kunst-
beurs kunnen geïnteresseerden een kunstwerk huren voor de duur van één 
jaar. Afhankelijk van de waarde van het kunstwerk betaalt de lener 25 of 50 
euro. Telkens stellen een 30-tal kunstenaars uit de meest verscheiden discipli-
nes enkele werken ter beschikking. Zo is er een ruim aanbod waarin iedereen 
zijn gading vindt. Wie een kunstwerk huurt, kan het meteen meenemen naar 
huis en er een jaar lang van genieten.
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Bij wijze van uitsmijter gaan we hier nog even in op de moeilijke evenwichtsoefe-
ning tussen de focus op kwaliteit en participatie. Wat laat je primeren? Waarom en 
hoe? En hoe combineer je amateurkunstenaars met (semi)professionele kunstenaars? 
Ons devies: verlies het brede scala niet uit het oog en organiseer voor elk wat wils. In-
dien de stad of gemeente niet alles zelf wil of kan doen, zoek dan partners die een 
stukje van de zorg overnemen.

 

Zo werkt het cultuurcentrum in Evergem bv. samen met Platform-K, een jonge 
sociaal-artistieke organisatie die inclusief werkt met kunstenaars met en 
zonder beperking.

Naast de presentatie on stage is het proces en de ruimte om te experimenteren 
van groot belang in een culturele context. De uitgaven voor kunst en cultuur, 
gemeenschapsvorming en participatie vertalen zich - helaas - niet altijd in 
hoge inkomstgelden of kwaliteit. Toch durven bv. Meetjeslandse gemeenten te 
investeren in projecten waarbij ervaring opdoen en spelplezier minstens even 
belangrijk zijn als het eindresultaat. Dit bewijst CC Evergem waar theater 
Strobos en Platform-K samen ‘N.a.c.h.t’ opvoerden, een productie voor mensen 
met en zonder beperking. Coaching, groei en ontwikkeling, durf, technische 
verfijning, enz. zijn voor een samenleving op termijn vaak even waardevol als 
onmiddellijk resultaat. 

Terwijl ‘N.a.c.h.t’ het belang van ‘participatie’ illustreert, proberen we nog iets zin-
vols te zeggen over ‘kwaliteit’. 

Het hanteren van criteria als ‘kwaliteit’ of ‘maatschappelijk waardevol’ is 
soms delicaat. Toch bepalen ze dikwijls of een overheid een cultureel of artistiek 
initiatief steunt of niet.

Een poging om ‘kwaliteit’ te vatten:

Iets is kwaliteitsvol als het van een zeker niveau is. Het gaat om het bepalen 
van een rangorde, een waardeschaal van laag naar hoog. Waarom is iets van 
hoge kwaliteit? Ongetwijfeld heeft het te maken met de originaliteit van het 
werk, het thema, de artistieke vaardigheid, de uniciteit, het oeuvre van de kun-
stenaar, enz. Maar nog meest speelt de factor tijd. De beoordeling van deze 
criteria gebeurde gedurende een lange periode. De tijd oordeelt, selecteert en 
waardeert. Uiteraard is het niet de tijd zelf, maar wel de herhaalde oordelen 
van kenners, van het publiek, van academici, van collega’s en recensenten. De 
tijd zet de talrijke subjectieve oordelen om in intersubjectieve omdat ze door 
zoveel mensen worden gedeeld70. 

70 Caron B., Niet de kers op de taart, Pelckmans, 2011, p. 43.
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Tijd kan dan wel een goede raadgever zijn. Een overheid die moet kiezen of ze 
erkent of ondersteunt op basis van kwaliteit heeft nood aan directe handvaten.

Volgens een Nederlands model71 kan het gemeentebeleid focussen op vier dingen: 
het belang van de individuele kunstenaar, het belang voor kunst en cultuur, 
het belang van de gemeenschap of de eigenheid van het artistieke product. 
Daarbij kiest men tussen twee profielen: de focus op kwaliteit of de focus op 
participatie. Bij de focus op kwaliteit weegt het belang van de kunst en cultuur 
het zwaarst door. Let wel! Beide profielen sluiten elkaar niet uit, mengvormen 
zijn uiteraard mogelijk. 

Bij de kwaliteitsfocus ligt de nadruk op een hoog ambitieniveau. Dit komt tot 
uiting op verschillende manieren: 
• De subsidiebedragen zijn gebaseerd op kosten gemaakt voor professionele 

begeleiding (bv. inhuren van expertise). 
• Professionals (zoals dirigenten of docenten) bevorderen de artistieke kwaliteit 

van de amateurkunstbeoefening. 
• Amateurkunstenaars worden geacht om samen met professionelen op te treden. 
• Verdiepingscursussen of masterclasses staan centraal. 
• Projecten zijn gericht op publieksgerichte presentatie. 
• Podia, voorzien van alle nodige technische faciliteiten, staan ter beschik-

king van de amateurkunstenaars. 
• Wedstrijden en talentenjachten maken deel uit van het beleid. 
• Externen geven advies via beoordelingscommissies of maken deel uit van 

jury’s (bij bv. een wedstrijd of prijs). 
• Projectmatige ondersteuning overtreft verenigingsgebonden ondersteuning. 

De focus op participatie vertaalt zich ondermeer in subsidie op basis van 
ledenaantallen, community art, aandacht voor kennismaking en basisvaar-
digheden, specifieke doelgroepen, enz. 

4.9. InFOrMatIe & prOMOtIe

Op vlak van informatie en promotie heeft de gemeente een tweeledige rol te spelen. 
Enerzijds informeren over de ondersteuningsmogelijkheden en anderzijds via haar 
communicatiekanalen bekend maken wat artiesten aan de buitenwereld willen laten 
weten. Hierbij enkele suggesties om beide pistes beter af te stemmen op je lokale ama-
teurkunstenaars.

4.9.1. Wat WIl de geMeente aan InFOrMatIe kWIjt?

Amateurkunstenaars worden op verschillende manieren geholpen en ondersteund 
door hun gemeente. Alleen is niet altijd even duidelijk waaruit de waaier aan onder-
steuningsmogelijkheden bestaat. Op websites is het vaak zoeken, klikken en door-
klikken om een totaalbeeld te krijgen. Papieren brochures met een overzicht van alle 
ondersteuningsvormen zijn snel gedateerd, maar gelukkig bieden draaiboeken of aan-
vraagformulieren voor evenementen meestal de nodige houvast. 

71 Kunstfactor, Amateurkunstbeleid OK. Een handreiking voor gemeenten, Kunstfactor, 2008, p. 85.
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Wat het digitale portaal betreft kan de informatie op de website in veel gevallen 
beter gestructureerd worden. Zo zou het handig zijn dat (ook niet-georganiseerde) 
amateurkunstenaars in één oogopslag te weten komen met welke vragen zij bij de 
gemeente kunnen aankloppen. Bijgevolg is de afstemming tussen de verschillende 
websites echt wenselijk. Zorg voor correcte, actuele en niet-tegenstrijdige berichtge-
ving op de website van de gemeente, die van het cultuur- of gemeenschapscentrum, 
jeugddienst, cultuurraad, enz. Denk bij het structureren van de website zoveel moge-
lijk klantgericht: een amateurkunstenaar kan alle leeftijden hebben en heeft interesse 
in vele ondersteuningsvormen72. Denk dus vraaggericht i.p.v. aanbodgericht. Het be-
langrijkste is dat de gemeente ondersteuning biedt, eerder dan welke dienst de onder-
steuning biedt. 

Uit de bespreking “De praktijk verder ontleed” (p. 32), bleek dat maar weinig 
gemeenten duidelijk communiceren welk ondersteuningsgamma zij hun ama-
teurkunstenaars aanbieden. 

Een aanzet: geef de nodige toelichting en communiceer je reglementen aan de 
hand van volgende niet-limitatieve rubrieken: 
• Financiële ondersteuning 
 > Een overzicht van de relevante gemeentelijke cultuur- én jeugdsubsidies
 > Een verwijzing naar de subsidiewijzer van het Forum voor Amateurkunsten
 > Een link naar “Richtlijnen om een aanvraag subsidiedossier” te schrijven, 

eveneens van het Forum voor Amateurkunsten
• Logistieke ondersteuning 
 > Overzicht van àlle uitleenmaterialen
 > Aanbod van technische ondersteuning
 > Voor handen zijnde productiefaciliteiten
 > Verzekeringsmodaliteiten (wat doet de gemeente zelf? Bij wie kan je nog 

terecht?)
 > Informatie over tickettingservice
 > Informatie over eventuele fotokopiedienst
• Infrastructuur
 > Idealiter een technische fiche per ruimte of zaal (zie p. 60)
 > Een overzicht van private infrastructuur die gebruikt kan worden als creatie- 

of presentatieplek
 > Een overzicht van de bijzondere of buitenlocaties
• Wettelijke verplichtingen en vergunningen
 > Bv. vrijwilligerswetgeving73

 > Info over auteurs- of naburige rechten
• Overzicht vormingsmogelijkheden 
 > Lokaal (academies én andere aanbieders van kunsteducatie)
 > Regionaal (bv. volkshogeschool of gespecialiseerde vormingscentra)
• Communicatiekanalen om activiteiten bekend te maken

72 Zie hierboven. Amateurkunstenaars komen door hun vraag naar ondersteuning zowel in contact met 
de dienst cultuur, als technische dienst, communicatie, feestelijkheden, enz. 

73 Verwijs door naar de gratis verzekering vrijwilligerswerk aangeboden door de provincies. 



103

• Projectoproepen 
 > Bv. deelname aan een wedstrijd
 > Deelname aan de Week van de Amateurkunsten
 > Gezocht: figuranten, zangers, ... 
• Een link naar www.amateurkunsten.be of de websites van de negen lande-

lijke amateurkunstenorganisaties
• Algemeen beleid
 > Een bondig document met daarin alle acties of doelstellingen m.b.t. ama-

teurkunsten of het ruimere cultuurbeleid

Mogelijke extra’s zijn: 
• Een amateurkunstenaar in de kijker plaatsen. Bv. iemand die x-jaar op de 

planken staat, een winnaar van een wedstrijd, een kunstenaar die een bij-
zondere prestatie leverde, jong talent, ... 

• Aangeven op welke manier amateurkunstenaars bij het beleid betrokken kun-
nen zijn. Bv. door aan te sluiten bij een werkgroep van de cultuurraad of door 
geregeld polls op je website te posten. Een meldingsfiche is een andere optie.

• Een zoekertjespagina of discussieplatform 
• Interessante lectuur74

 > Nieuwe publicaties
 > Onderzoeksresultaten
 > Persknipsels, ...

Om een opstapje te maken naar de promotie van kunstzinnige activiteiten, bena-
drukken we nog even dat tal van gemeenten op hun website een overzicht presenteren 
van erkende sociaal-culturele verenigingen. Soms maakt men een onderverdeling tus-
sen bv. sociaal-cultureel werk, erfgoed of amateurkunsten. Het label amateurkunst 
verhoogt de zichtbaarheid van kunst. Maar in de meeste gevallen worden hier geen 
lijsten aan toegevoegd van bv. muziekbands of individuele kunstenaars (die hiervoor 
hun toestemming gaven). Daardoor ontstaat de indruk dat de gemeente er minder aan-
dacht aan schenkt, wat niet het geval is. Duidelijke communicatie over het rijke pallet 
amateurkunstenaars in je gemeente verhoogt ook de speel- en presentatiekansen buiten 
het gemeentelijk circuit. Een mooie bonus dus vanuit het oogpunt van de artiesten. 

74 Hiervoor kan je steeds beroep doen op input vanuit het Forum voor Amateurkunsten.
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4.9.2. Wat WIl de kunstenaar aan InFOrMatIe kWIjt?

Naast de communicatie van het ondersteuningsaanbod voor je amateurkunste-
naars, is de promotie van hun aanbod van belang. 

Zet het werk en de activiteiten van je amateurkunstenaars voortdurend in the spot-
lights: door hun eigen plek op het web of rubriek in de nieuwsbrief, door bemiddeling 
bij perscontacten of tips voor een goede promotietour. 

Waregem heeft goede contacten met de lokale pers. Maandelijks organiseert 
de stad een persconferentie voor berichtgeving van de stedelijke diensten en 
instellingen. Ook verenigingen en organisaties kunnen in afspraak met de 
dienst op deze persconferentie terecht om hun activiteiten toe te lichten. 
Wie onmiddellijk iets aan de pers kwijt wil, kan dit doen via de gemeentelijke 
website. 

Je kan amateurkunstenaars en hun werk nog meer zichtbaar maken door hun 
kunst in het straatbeeld te plaatsen, hen te betrekken bij een groot evenement of als 
verslaggever van een belangrijke gebeurtenis of voorstelling. Benadruk steeds hun rol 
en aanwezigheid.



105

Een kleine waarschuwing is hier toch op zijn plaats. 
Je kan als gemeente namelijk niet zomaar om het even wiens foto’s, tekeningen, 
liedteksten, enz. nemen om bv. op een affiche of in een promotiefilmpje te ge-
bruiken. Hou rekening met auteursrechten en naburige rechten. Meer hierover 
kan je lezen in de gids voor federale communicatoren met als titel “Auteursrecht 
en intellectuele eigendom. Vragen en antwoorden”, te vinden op www.fedweb.
belgium.be > publicaties. Voor muziekkwesties kan je je licht opsteken bij 
Poppunt (www.poppunt.be) of voor meer algemene info bij het Kunstenloket 
(www.kunstenloket.be). 

Beperk je liefst niet alleen tot de erkende amateurkunstenverenigingen. Ook losse 
collectieven en individuele kunstenaars hebben dikwijls baat bij deze (en andere) 
vorm(en) van ondersteuning. Op die manier krijgt de bevolking een completer beeld 
van wat er leeft in de gemeente. 

Promotie is geen verhaal van klassieke communicatiemiddelen alleen. Nog te vaak 
zetten gemeenten enkel in op communicatie via folders of websites en dat is ontoerei-
kend om mensen te overtuigen. Combineer vaker met mondelinge reclame: via inter-
mediairen (vrienden, kennissen, collega’s, buurtwerkers, ...) of rechtstreeks (bv. op een 
onthaalmoment voor nieuwe inwoners). Schakel waar mogelijk ook sociale media in. 
Jongerensites bv. nodigen uit om interactiever te werk te gaan. Zo kan je via Facebook 
jongeren aansporen om in hun profiel op te nemen met welke kunstdiscipline ze bezig 
zijn (bv. ik speel toneel, ik schrijf gedichten, ...). Op die manier promoten jongeren hun 
werk zelf en gaat de bal sneller aan het rollen. 

 

De inwoners van Landen kunnen zich inschrijven op de gratis sms-dienst. Zo 
krijgen de geabonneerden een aantal keer per jaar belangrijke informatie. Via 
sms kan de stad haar inwoners snel bereiken en de nodige informatie op het 
juiste moment bezorgen. Deze service wordt ook ingezet voor de promotie van 
culturele activiteiten. 

Op vlak van promotionele ondersteuning tot slot springen bepaalde gemeen-
ten in het oog door lokale bands een cd-voorstelling aan te bieden. Daarbij 
staat de gemeente in voor de nodige publiciteit. Op het einde van de rit wordt 
winst of verlies van de cd-verkoop gedeeld. 



een geïntegreerd vrijetijdsbeleid is meer dan het op een hoop gooien 
van verschillende vrijetijdsdiensten.
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4.10. jeugd

De vraag om voldoende aandacht te besteden aan jong talent is een terugkerend 
pleidooi in deze publicatie. Uiteraard gelden alle bovenvernoemde ondersteuningsvormen 
ook voor -26 jarigen. In die zin is ‘jeugd’ een transversaal aandachtspunt in je lokaal 
amateurkunstenbeleid. Toch wensen we naar aanleiding van de beleidsprioriteit jeugd- 
en jongerencultuur nog even stil te staan bij hun specifieke noden en behoeften. Kinde-
ren die op jonge leeftijd met kunst en cultuur in aanraking komen, vertonen immers meer 
kans om op latere leeftijd kunst te beoefenen. En laat dit nu net de burgers zijn die 
meer zelfvertrouwen hebben, het meest altruïstisch zijn en actiever deelnemen aan 
het verenigingsleven... 

4.10.1. aMateurkunsten In jeugdbeleIdsplannen

Nog minder dan in de cultuurbeleidsplannen komt de term ‘amateurkunsten’ in 
jeugdbeleidsplannen voor. Dit betekent niet dat er geen ondersteuning bestaat van 
jonge amateurkunstenaars, maar wel dat de aandacht voor actieve kunstbeoefening 
nog explicieter op het voorplan zou kunnen staan.

Dat de jeugdbeleidsplannen 2011-2013 nog niet doordrongen zijn van cultuur en 
actieve kunstbeoefening in het bijzonder, hoeft eigenlijk niet te verbazen. De gemeen-
telijke jeugdraden zijn namelijk vrij klassiek opgebouwd. Ze bestaan grotendeels uit 
afgevaardigden van jeugdverenigingen, hier en daar aangevuld met individuele jonge-
ren die dikwijls toch een band hebben met het georganiseerde jeugdwerk. Vaak hoor je 
dan dat jeugdafdelingen van harmonies of kinderkoren in principe wel welkom zijn 
op de jeugdraad, maar de agenda geenszins op hun interesses afgestemd is waardoor 
de verhoopte opkomst uitblijft. Om van creativiteit en kunstzinnige activiteiten een 
belangrijker item te maken, kan je de leden uit jeugdbewegingen vaker bevragen over 
hun culturele wensen. Spreek hen niet alleen aan over jeugdwerk, maar evenzeer over 
hun artistieke hobby’s. Vaak cumuleren jongeren tal van activiteiten zonder dat ze 
zich hier zelf van bewust zijn. 

Idem voor kindergemeenteraden. Kinderen zetten kunst en cultuur niet zo makkelijk 
spontaan op de agenda. Geef hen indien nodig een duwtje in de rug door heel concrete 
zaken aan te reiken. 

Er zijn gemeenten, niet veel, die een specifieke jongerenwerkgroep rond cultuur 
hebben opgericht. Dilbeek bijvoorbeeld, waar men jeugd nauw probeert te 
betrekken bij kunst en cultuur. 

De jeugddienst in Dilbeek wil met cATSJOE! bereiken dat jongeren de kans 
krijgen om hun (artistieke) ei te leggen en hiermee heel even op de voorgrond 
te komen. Bedoeling is niet om zich te wentelen in hoogstaande kunst of cul-
tuur, maar gewoon om hun ding te doen en fun te hebben. Wie dus een neus 
heeft voor poëzie, muziek, schilderen, multimedia, toneel, (break)dance, in-
stallaties, beeldhouwen, film, graffiti, enz. kan van zich laten horen, alleen of 
samen met een paar vrienden en vriendinnen. Ook minder artistieke zielen 
zoals organisatorisch talent of een ‘touchy techneut’ zijn welkom.
cATSJOE! wil uitgroeien tot een label voor jonge, frisse, artistieke en origi-
nele creaties. Zo mag Dilbeeks talent er zeker van zijn dat elke activiteit die in 
de toekomst het cATSJOE!-label draagt, gericht is op jongeren en een zekere 
kwaliteit nastreeft.
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4.10.2. jOng talent In het VIzIer krIjgen

Vóór je een cultuurbeleid op jongerenmaat kan uittekenen, doe je er goed aan om in 
kaart te brengen welke spelers er zijn. Kent je gemeente jonge muziekgroepjes (pop, 
rock, blues, hip hop, …), collectiefjes (dans, theater, ...) of individueel talent (beel-
dend, literair, ...)75? Neem de gelegenheid te baat om verder uit te diepen hoe die jonge-
ren met kunst en cultuur bezig zijn. Welke discipline(s) beoefenen ze? In welk organi-
satieverband? Willen ze graag naar buiten komen met hun werk of niet? 

Pas wanneer er een antwoord is op dergelijke vragen, kan de gemeente bepalen welk 
(complementair) aanbod wenselijk is en welke ondersteuning zij kan bieden. Maar 
tracht dus eerst door de bomen het bos te zien.

Door zelf experimentele projecten op te zetten, bereikte Overpelt jong talent 
dat niet is ingebed in de klassieke structuren. Zo kende het project STORM 
i.s.m. Villa Basta in de vorm van workshops, vervolgtraject en hier en daar een 
toonmoment (breackdance, dj, theater of digitale fotografie) behoorlijk wat 
succes. Er waren niet alleen meer dan 50 deelnemers voor het artistieke luik, 
een aantal jongeren nam na afloop zelf een tijdelijk engagement op door les te 
geven aan een jongere generatie.

4.10.3. subsIdIe- en InFrastructuurbeleId Opstarten

Heel wat van de bezochte gemeenten riepen n.a.v. de beleidsprioriteit jeugd- en jongeren-
cultuur een subsidiereglement in het leven voor culturele jongereninitiatieven. 

Een weerkerende bemerking was wel dat deze extra projectsubsidies niet altijd 
maximaal renderen. Dit doet ons besluiten dat herhaalde bekendmaking ervan 
uiterst belangrijk is. Vestig regelmatig de aandacht op het reglement, niet alleen via 
het gemeentelijke nieuws, maar ook op adviesraden, bij plaatsbezoeken, enz. Probeer 
via informele gesprekken ideeën op te pikken en hen toe te leiden naar je reglement. 

Lanceer je subsidie desnoods als een hip merk met een eigen herkenbaar logo en een 
website met voorbeelden van zaken die in aanmerking komen of eerder betoelaagde 
projecten. Communiceer tot slot niet louter dat er geld voorhanden is, maar biedt naast 
financiële steun ook advies en begeleiding. Bekijk per project waar nood aan is. De 
tegemoetkoming kan ook bestaan uit logistieke steun, infrastructuur, communicatie, 
enz. De stad Gent werkt op die manier met de ‘Alles Kan Projectsubsidie’. Meer info op: 
www.alles-kan.be. 

Naast financiële steun is hier en daar al verhoogde aandacht voor (mentale en) fysieke 
experimenteerruimte. Gemeenten die streven naar kwaliteitsvolle en kindvriendelijke 
ruimtes denken vaak in eerste instantie aan speelpleintjes, maar een meer creatieve in-
vulling is een andere optie. Bespeelbare kunst of (tijdelijke) experimenteerruimte maken 
hiervan deel uit. Door af en toe buitenprojecten te realiseren, betrek je bovendien toevalli-
ge passanten. De idee om zelf gemaakte kaders in het straatbeeld te plaatsen sluit aan bij 
een toegankelijk kunstverhaal. Geef jongeren een plaats waar ze hun ding kunnen doen. 
Schep bijvoorbeeld een open creatieplek: een plaats waar cultuur en ontmoeting één geheel 
uitmaken. Zo richtte Genk cultuurzones in voor jongeren: een combinatie van creëren, tonen, 
recreatie en consumptie. Een studio waar boeken, materialen, spelpakketten, kunstrepro-
ducties en beelden uitnodigen om de eigen creativiteit en verbeelding te verkennen, kan ook. 

75 Tips om ze op het spoor te komen, lees je op p. 55.



110

H30, onderdeel van het cultuurcentrum Mechelen is een artistieke werkplek 
voor jonge mensen. H30 zet verschillende artistieke activiteiten en projecten 
op poten waarin 14- tot 30-jarigen creatief en experimenteel bezig kunnen 
zijn. Het is een plaats voor jonge denkers en doeners, beslagen of nog onervaren 
in een bepaalde discipline. Graffiti, theater, kleinkunst, beatbox, breakdance, 
fotografie... niets is te gek in dit labo. H30 biedt kansen om te exploreren, te 
experimenteren en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. 

Leuk is ook dat H30 ruimte biedt aan jongeren en organisaties met eigen 
artistieke ideeën en plannen. Als tieners of twintigers iets willen doen rond 
theater maar niet goed weten wat of hoe, als ze zoeken naar een repetitie-
ruimte om te dansen of als vuurspuwer op zoek zijn naar partners om iets 
mee op poten te zetten..., dan luistert H30 graag en gaat ze op zoek naar ant-
woorden op elke vraag. 

Meer weten: www.mechelen.be > leven > vrije tijd & cultuur > cultuurcentrum 
> H30.

4.10.4. jOngerencultuur alOM

Voor de inhoudelijke invulling van het begrip jeugd- en jongerencultuur kan je ver-
schillende kanten op: passieve cultuurparticipatie of actieve kunstbeoefening; ken-
nismaking of verdieping; kunst integreren in het bestaande jongerenvrijetijdsaanbod 
en/of van creativiteit een afzonderlijk aandachtspunt maken; professionele kunstedu-
catieve organisaties betrekken en/of lokale amateurkunstenaars inschakelen bij de 
begeleiding. Een mix van dit alles geeft een ruime invulling aan het begrip jongeren-
cultuur. 

Ga in zee met de juiste partners om ideeën als poëzie in de winkelstraten, een 
filmfestival met workshops of een rockconcours, leven in te blazen. Voor kortere ini-
tiatielessen bieden de Grabbel- en SWAP-pas een goed kader. Speelpleinwerking of 
de buitenspeeldag zijn andere aanknopingspunten voor bv. artistieke uitleenkof-
fers of workshops met lokale amateurkunstenaars. Zelfs de 100 dagen van de stu-
denten kunnen een aanleiding zijn om amateurkunstenaars te betrekken. Denk 
maar aan de aankleding van het gebouw of podiumkansen voor jonge bands of dj’s. 

Nog inspiratie nodig om zelf (als leiding, leerkracht of ouder) aan de slag te gaan met 
jonge kinderen? Surf dan naar www.amateurkunsten.be/speelgoed en ontdek er onze 
kunsteducatieve publicatie met tal van inspirerende voorbeelden die kinderen ‘aan de 
kunst’ kunnen zetten. 

De kunstenaar in elk kind naar boven halen. Het is geen makkelijke opdracht 
voor leerkrachten, ouders of jeugdbewegingen. Daarom gaf het Forum voor 
Amateurkunsten, samen met ABC (ART BASICS for CHILDREN) een boekje 
uit dat inspiratie biedt om kinderen van 3 tot 12 jaar op een creatieve wijze uit 
te dagen.
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SPEEL*GOED telt zo’n 60 pagina’s en staat boordevol afbeeldingen van zelfge-
maakt speelgoed. Op onze website staat alle informatie om eigenhandig aan 
de slag te gaan. Wat heb je nodig? Huis-, tuin- en keukenmateriaal en vooral 
een goede dosis goesting. 

Eens het speelgoed af is, kunnen kinderen zich eindeloos creatief bezighouden. 
Muziek maken, een stop motionfilmpje, poppentheater of een choreografie, … 
Kunstbeoefening hoeft niet altijd moeilijk of ingewikkeld te zijn. Het kan ook 
op een eenvoudige en speelse manier! 

Een leuk extraatje is de interactieve Facebookpagina waar foto’s of filmpjes van 
speelgoed gedeeld en geliked worden. Regelmatig wordt hier extra inspiratiema-
teriaal gepost. Alles samen is dit initiatief goed voor uren artistiek plezier.

Meer weten, bestellen of het boekje downloaden? 
Surf dan naar www.amateurkunsten.be/speelgoed. 

4.10.5. jeugd en cultuur: tWee handen Op één buIk76

Wuustwezel heeft zich op een positieve manier weten te onderscheiden tijdens 
de trajectbegeleiding. Ondermeer de sterke link tussen cultuur en jeugd 
sprong in het oog. Enkele bevindingen op een rijtje: 

In deze gemeente zijn 17 jeugdverenigingen actief waarvan er maar liefst 8 
met cultuur bezig zijn: twee vendeliersgroepen, een jongerenkoor, drie jeugd-
harmonies, een jeugdatelier (dat ophield te bestaan in 2011) en een jeugdtoneel. 
Daarnaast zijn er nog twee jeugdhuizen met een culturele werking. Allemaal 
zijn ze aangesloten bij de jeugdraad. In Wuustwezel zijn ook heel wat muziek-
groepjes en dj’s actief die goed gekend zijn bij de gemeente. Zowel de dienst 
jeugd als cultuur bieden deze jonge amateurkunstenaars een goede omkadering 
en begeleiding. Leuk dat men hier over de muurtjes van de sectoren heen kijkt 
en de ‘netjes opgetrokken grenzen’ tussen jeugd en cultuur tart om er samen 
de best mogelijke ondersteuning te bieden.

(Ex-)jeugdconsulente Veronique Aernouts zei hierover dat deze specifieke on-
dersteuning niet altijd evident is. Zo zal de jeugdraad in de toekomst meer 
aandacht besteden aan thema’s die alle jeugdverenigingen aanspreken (zoals 
sociale media) en het niet alleen hebben over projecten en acties die alleen voor 
de traditionele groepen van belang zijn. Bij de opmaak van het jeugdbeleids-
plan kwamen ook specifieke noden naar boven, bv. dat de toneelgroep op zoek 
is naar een geschikte repetitieruimte. De voorwaarden om erkend en gesubsi-
dieerd te worden als jeugdvereniging zijn al langer aangepast. Wie geen onder-
afdeling is van een andere lokale vereniging en dus een volledig autonome wer-
king heeft op vlak van bestuur, vergaderingen, activiteiten, ledenwerving en 
financiën, komt in aanmerking voor subsidies. Daarbij houden ze niet alleen 
rekening met het aantal leden, maar ook met het aantal repetitiemomenten. 

76 Zie ook het uitgebreide artikel in Dropzone, september 2011, p. 18 – 19. 
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Daarnaast zijn er specifieke projectsubsidies voor jeugdculturele initiatieven. 
Aan een apart reglement jeugdcultuur wordt nog gewerkt. Wuustwezel is 
bovendien een gemeente waar jongeren via het reglement kadervorming een 
tussenkomst kunnen krijgen voor bv. een dj-cursus. Verder kunnen jonge ama-
teurkunstenaars gebruik maken van de zalen van het gemeenschapscentrum. 
Op het regionale vrij podium ‘Kamp Noord’ krijgen bands en dj’s dan weer po-
diumkansen. Het jeugdbeleidsplan, waarbij de cultuurdienst, bibliotheek en 
cultuurraad betrokken partij waren, bevat niet alleen activiteiten die ‘bij-
dragen tot de ontwikkeling van de jeugdige identiteit’, maar ook impulsen 
voor artistieke, expressieve uitingsvormen. De kruisbestuiving tussen jeugd 
en cultuur is dus op tal van vlakken zichtbaar en strekt tot voorbeeld voor 
andere gemeenten. 

4.11. Week Van de aMateurkunsten

Jaarlijks organiseert het Forum voor Amateurkunsten eind april/begin mei de Week 
van de Amateurkunsten (WAK). Deze landelijk opgezette formule biedt meerdere voor-
delen. Naast ruime omkadering van bovenaf (thema, promotiemateriaal, media-aan-
dacht en praktische tips), dragen de gemeenten hun steentje bij om dit evenement te 
doen slagen. Zo krijgen amateurkunstenaars de kans om meer dan één week lang in de 
schijnwerpers te staan. Voor velen is dit een stimulans om met nieuw werk naar buiten 
te treden.

Een ideaal presentatiemoment waarbij (amateur)kunsten over heel Vlaanderen in de 
kijker worden geplaatst, is de Week van de Amateurkunsten, kortweg WAK genaamd. 
Deze vindt traditioneel plaats eind april/begin mei. Zowel gemeenten als individuele 
kunstenaars worden bij deelname ondersteund door het Forum voor Amateurkunsten. 
Jaarlijks participeren zo’n 160 gemeenten die samen meer dan 500 activiteiten organiseren 
voor het grote publiek. 

Uit een recente bevraging (2011) bij WAK-coördinatoren bleek dat de WAK als formule 
nog alive and kicking is77. 

De Week van de Amateurkunsten is in vele gemeenten (bij zo’n 90% van de respon-
denten) een jaarlijks terugkerende traditie. Voor andere gaat het om een tweejaarlijk-
se gewoonte (5%) of een occasioneel gebeuren (4%). 

Het evenement staat met heel wat cultuurprofessionals gelijk aan een moment van 
detectie, een moment om met nieuwe kunstenaars in contact te treden, maar evengoed 
om hun noden en behoeften op het spoor te komen. Meer dan de helft van de responde-
rende WAK-coördinatoren geeft bovendien aan dat de WAK een meerwaarde betekent 
voor de dynamiek binnen de gemeente. De deelnemende kunstenaars van hun 
kant beschouwen de WAK - in volgorde van belang - als een uitgelezen presentatiekans 
inclusief de mogelijkheid eens een ander doelpubliek te bereiken, een blijk van waar-
dering door inzet en extra inspanningen vanwege de gemeente en een kans voor (nieu-

77 In 2011 werden zowel WAK-coördinatoren, deelnemende kunstenaars als niet-deelnemende gemeenten 
uitgebreid bevraagd over het concept, de vormgeving en communicatie n.a.v. de Week van de Amateur-
kunsten. Hiervoor werden 142 WAK-coördinatoren aangeschreven; 85 ervan hebben de online-enquête 
beantwoord, wat neerkomt op een responsgraad van 60%. 
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we) samenwerkingsverbanden. Naast onderlinge samenwerkingsverbanden tussen 
kunstenaars worden cultuurraden en cultuur- en gemeenschapscentra vaak als part-
ners genoemd. Ook andere sociaal-culturele verenigingen en bibliotheken verlenen 
dikwijls hun steun aan de invulling van de WAK. 

Het aantal deelnemende kunstenaars per gemeente bedraagt naar schatting 50 à 65 
individuen. Drie kwart van de respondenten was tevreden over de publieksopkomst op 
de activiteiten die schommelt van een handvol toeschouwers tot 2.500 nieuwsgierigen. 

Tot slot kunnen we uit de bevraging besluiten dat niet-deelnemende gemeenten de 
WAK vooral aan zich laten voorbijgaan door tijdsgebrek. Een minder gunstig tijdstip 
en het alterneren met andere initiatieven zijn andere beweegredenen voor niet-deelname. 
Dat 80% van de niet-participanten overweegt om in de toekomst misschien of zeker 
deel te nemen aan de Week van de Amateurkunsten, is voor ons een gunstige indicatie. 

Uit de evaluatie blijkt dat de Week van de Amateurkunsten nog steeds heel wat troeven 
in handen heeft. Het Forum voor Amateurkunsten meent ook een aantal nieuwe ten-
densen waar te nemen. Zo zit het aantal jongerenprojecten in de lift en is er een toe-
name van het aantal kleine festivalletjes waarbij een mix van kunstdisciplines aan 
bod komt. 

Omdat het Forum wil inspelen op deze nieuwe trends en een antwoord wil bieden op 
een aantal kritische kanttekeningen van WAK-coördinatoren, staat 2012 in het teken 
van enkele kleine, hopelijk impactvolle heroriëntaties. 

De zichtbaarheid verhogen
De term WAK doet meteen een belletje rinkelen bij medewerkers of vrijwilligers in 

de culturele sector. Het ruimer publiek is jammer genoeg minder vertrouwd met de 
naam of zelfs de inhoud van de Week van de Amateurkunsten. In de toekomst willen 
we hieraan verhelpen door extra in te zetten op nationale naamsbekendheid. Onder-
meer door een nationale brochure met een overzicht van alle activiteiten te versprei-
den, door prominenter gebruik te maken van de rode WAK-bol (ons logo), door ballon-
nen en vlaggen als eyecatchers te verspreiden en door een team van vliegende reporters 
aan het werk te zetten dat via www.wak.be en de lokale pers verslag uitbrengt over de 
artistieke bezienswaardigheden. 

Meer jeugdige kunstenaars aanspreken
Onnoemelijk veel kinderen en jongeren zijn kunstzinnig aangelegd. Het zou leuk 

zijn als zij hun talent tijdens de WAK uit de huiselijke sfeer halen en hun creativiteit 
botvieren in de jeugdbeweging of op school. Jeugdconsulenten zullen beter geïnfor-
meerd worden over het bestaan van de WAK en zullen gevraagd worden om hun jeugd-
organisaties te stimuleren om hieraan deel te nemen. Leerkrachten die kunst in de 
klas een warm hart toedragen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd Klassekunst! Wie 
geen of onvoldoende inspiratie voelt opborrelen, kan inspiratie opdoen in de kunstedu-
catieve publicatie “SPEEL*GOED”. 

I.s.m. de kunsteducatieve organisatie ART BASICS for CHILDREN, stelt het Forum 
voor Amateurkunsten sinds het najaar 2011 gratis een kant-en-klaar doe-boekje voor 
kinderen ter beschikking. De uitgave is bestemd voor kleuters en lagere schoolkinde-
ren. Rode draad is ‘zelf speelgoed maken’, als toegankelijk en universeel uitgangspunt 
om de creativiteit van het kind aan te spreken. Je kan het hebbeding downloaden op 
www.amateurkunsten.be/speelgoed. 
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Kom vernieuwend uit de hoek!
Enkele suggesties: 

• Betrek (steeds nieuwe) amateurkunstenverenigingen en individuele kunstenaars 
bij de voorbereiding en de uitvoering van de WAK. 

• Ga na wat de bibliotheek, het deeltijds kunstonderwijs, (semi)professionele organi-
saties, scholen, woon- en zorgcentra, jeugdbewegingen of jeugdhuizen voor je project 
kunnen betekenen.

• Beperk het aantal vergaderingen. Maak elke betrokkene duidelijk wat van hem 
wordt verwacht.

• Breng ofwel een mix aan kunstdisciplines of kies per editie bewust voor één bepaald 
spectrum.

• Wissel toonmomenten af met actieve deelname van de toeschouwer (speel in op de 
‘beleveniscultuur’). 

• Baken het geheel zo nodig af. Een te algemene oproep spreekt iedereen en niemand 
aan. Een concreet kader biedt meer houvast. 

• Steek je licht op via www.wak.be om inspiratie op te doen of brainstorm eens met 
een buitenstaander.

• Blink uit in originaliteit door expliciet gebruik te maken van het aangeboden WAK-
thema.

• Daag je kunstenaars uit d.m.v. een opdracht. Zorg voor een originele oproep.
• Reik inspirerende werk- of presentatieplekken aan. Zowel kunstenaars als toeschou-

wers worden aangetrokken door ‘terrein voor onbevoegden’.

• Overhaal je amateurkunstenorganisaties om te participeren aan de WAK door pro-
ducties te herhalen, te focussen op the making of, een work-in-progress of een open 
repetitie.

• Wissel grootse formules af met kleinere concepten, bv. een kleinschalig initiatief 
waarbij je kunst bij de mensen brengt, zoals kleine optredens bij de middenstand 
(zoals de ‘WAKkere bakker’ naar een idee van Lommel).

• Breng een programma dat attractief is voor jong en oud. 
• Publieksopkomst hangt ten dele samen met het aanbod en het enthousiasme van je 

deelnemers. 
• Sla de handen in elkaar met de buurgemeenten. Misschien is een uitwisseling van 

kunstwerken mogelijk of neemt een uitgestippeld parcours inwoners mee over de 
grenzen heen. Samen promotie voeren verhoogt wellicht de opkomst en een geza-
menlijk slot- of openingsmoment vergroot de samenhorigheid; lasten en lusten 
worden gedeeld. 

• Laat amateurkunstenaars/vrijwilligers zelf communiceren over het verloop van de WAK. 
• Besteed voldoende aandacht aan de communicatie van je activiteit. Naast de klassieke 

kanalen, kunnen mysterieuze boodschappen, campagneteasers of persoonlijke uitno-
digingen wonderen doen. 

• Digitale of sociale media spreken een ander segment van de bevolking aan. Via video-
boodschappen of tekst- en beeldfragmenten kan je het (jonge) publiek warm maken. 

• Voor de vormgeving en verspreiding van flyers en affiches kan je vrijwilligers in-
schakelen. Een overzicht met mogelijke verdeelpunten vergemakkelijkt de taak. 
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Uiteraard hoeft de ondersteuning of presentatie van amateurkunstenaars zich niet 
te beperken tot een tiendaagse eind april/begin mei. Permanente aandacht is minstens 
even waardevol. Toch kan je soms door ‘slim’ te programmeren een aantal amateur-
kunstenactiviteiten tijdens de Week van de Amateurkunsten laten plaatsvinden. De 
nationale bekendmaking van de activiteiten is dan mooi meegenomen voor je lokale 
kunstenaars. 

Na deze wel erg uitgebreide theorie (p. 46 tot 115) willen we gemeenten de gele-
genheid geven om een soort van korte zelfevaluatie te doen. Hiervoor maakte 
het Forum voor Amateurkunsten een checklist die te vinden is op www.ama-
teurkunsten.be > ondersteuning > lokaal beleid. Dit kan een handige tool zijn 
om een eerste zicht te krijgen op je eigen amateurkunstenbeleid. Voor een uitge-
breide analyse kan je contact opnemen met het Forum voor Amateurkunsten.



71% van de 14- tot 17-jarigen beoefent regelmatig een kunstzinnige hobby. 
Voor 18- tot 34-jarigen schommelt dit rond 40%. amateurkunstenaars kan 

en mag je dus niet vatten onder een cultuurbeleid voor volwassenen alleen.
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Als lokale beleidsmaker sta je niet alleen in voor de ondersteuning van amateurkun-
stenaars. Binnen de gemeente zijn er tal van actoren die daarin een rol vervullen. 
Bovendien kan je terecht bij de landelijke amateurkunstenorganisaties. 

Vlaanderen telt negen erkende amateurkunstenorganisaties. Eén per discipline of 
subdiscipline. Individuele kunstenaars en groepen kunnen er terecht voor advies, oplei-
ding en dienstverlening, maar ook lokale besturen en instellingen kunnen er hun licht 
opsteken over disciplinegebonden informatie, inhoudelijke feedback, praktijkvoorbeelden 
of aantrekkelijke formats voor evenementen, festivals, projecten en wedstrijden. 

beeldende kunst 
kunstWerkt vzw 
Bijlokekaai 7C, 9000 Gent 
[t] 09/ 235 22 70  
[e] info@kunstwerkt.be 
[w] www.kunstwerkt.be

Vocale muziek 
koor&stem vzw 
Huis voor de Amateurkunsten 
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen 
[t] 03/ 237 96 43  
[e] info@koorenstem.be 
[w] www.koorenstem.be

theater 
OpendOek vzw 
Huis voor de Amateurkunsten 
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen 
[t] 03/ 222 40 90 
[e] secretariaat@opendoek-vzw.be 
[w] www.opendoek-vzw.be

Instrumentale muziek 
Vlamo vzw 
Bijlokekaai 8, 9000 Gent 
[t] 09/ 265 80 00  
[e] secretariaat@vlamo.be 
[w] www.vlamo.be

Folk en jazz 
Muziekmozaïek vzw 
Wijngaardstraat 5, 1755 Gooik 
[t] 02/ 532 28 38  
[e] info@muzmoz.be 
[w] www.muziekmozaiek.be

dans 
danspunt vzw 
Abrahamstraat 13, 9000 Gent 
[t] 09/ 269 45 30 
[e] info@danspunt.be 
[w] www.danspunt.be

Foto, Film en multimedia 
centrum voor beeldexpressie vzw 
Vorstermanstraat 7, bus 1.5, 
2000 Antwerpen 
[t] 03/ 289 12 00 
[e] info@beeldexpressie.be 
[w] www.beeldexpressie.be

lichte muziek 
poppunt vzw 
Bloemenstraat 32, 1000 Brussel 
[t] 02/ 504 99 00  
[e] info@poppunt.be 
[w] www.poppunt.be

letteren 
creatief schrijven vzw 
Waalsekaai 15, 2000 Antwerpen 
[t] 03/ 229 09 90 
[e] info@creatiefschrijven.be 
[w] www.creatiefschrijven.be

5. saMen Met de landelIjke 
aMateurkunsten-

 OrganIsatIes 

Hou deze organisaties nauwlettend in de gaten. Hun aanbod en dienstverlening 
kan ook voor jouw stad of gemeente interessant zijn. 

Uiteraard zijn de meest recente ondersteuningsvormen te vinden op hun websites. 
Toch doen we een poging een en ander op een rijtje te zetten in de hoop zo inspiratie te 
bieden aan cultuurbeleidscoördinatoren, cultuurfunctionarissen, cultuur- en jeugd-
raden, jeugdconsulenten, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, e.d. 
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Ervaring leert dat amateurkunstenaars soms liever vanuit het lokale bestuur 
worden aangesproken dan vanuit organisaties op Vlaams niveau. Een goede wissel-
werking leidt al snel tot een win-winsituatie.

 
Poppunt

• Een handige tool om muzikaal talent in je eigen gemeente te scouten is vi.be. Surf 
naar www.vi.be en raadpleeg de online database. 

• Poppunt is steeds op zoek naar residenties en wedstrijden die speelkansen bieden 
aan jong talent. Jeugdhuizen die hierover vragen hebben, kunnen bij Poppunt aan-
kloppen. Gemeenten die opkomend talent een podiumkans willen geven op parkfes-
tivals kunnen eveneens contact opnemen.

• Wie aanknopingspunten zoekt om een samenhangend lokaal pop- en rockbeleid op 
poten te zetten, wordt door Poppunt op weg gezet. Gemeenten mogen hun muzikan-
ten, dj’s en producers ook doorverwijzen naar de werking van Poppunt. 

• Gemeenten die zelf een repetitieruimte willen bouwen in het jeugdhuis, een leeg-
stand pand of whatever, kunnen bij Poppunt de gids “Bouw je repetitieruimte” kopen. 

• Stoemp, de gratis Brusselse caféconcerten, is een formule die misschien ook in jouw 
gemeente levensvatbaar is.

• Op www.poppunt.be > educatie kan je ongestoord grasduinen in het ruime popeducatie-
aanbod dat Vlaanderen rijk is. 

Muziekmozaïek
• Organisatoren die op zoek zijn naar een geschikte folk- of jazzgroep kunnen een 

zoekactie doen via www.muziekmozaiek.be. Alle contactgegevens zijn op de website 
te vinden zodat je de groepen rechtstreeks kan aanspreken. 

• Muziekmozaïek geeft cultuurdiensten inhoudelijk en artistiek advies op maat. Zo 
kan in samenspraak een educatief luik of een folk- of jazzprogrammatie worden op-
gesteld.

• Muziekmozaïek biedt cultuur- en gemeenschapscentra cursussen jazzgeschiedenis 
aan. Deze omvatten lezingen met livemuziek.

• Het Feest van de Folk kan een boost betekenen voor gemeenten die als gast fungeren. 
Er is niet alleen een groot openingsfeest. Het feest wordt ook voorafgegaan door 
artistieke begeleiding van de muzikanten.

• Zet je gemeente een folk- of jazzfestival op? Laat het dan weten aan Muziekmozaïek. 
Zij geven namelijk een gezamenlijke promotiefolder uit voor dergelijke festivals.

Creatief Schrijven
• Via Creatief Schrijven kunnen gemeentelijke instellingen en diensten een docent 

inschakelen die workshops en cursussen begeleidt en feedback geeft op literair werk. 
• Bibliotheken die onderdak willen verlenen aan een schrijfgroep uit de regio kunnen 

bij Creatief Schrijven nagaan of er een aantrekkelijke match bestaat. 
• Frappant TXT, laat jongeren (die wonen, werken of studeren in Antwerpen) teksten 

insturen en voor een publiek brengen in diverse bibliotheken. Bij de volgende editie 
misschien ook in jouw gemeente?

• Creatief Schrijven organiseert en ondersteunt schrijfprojecten voor specifieke doel-
groepen: Boeiend Schrijven voor gedetineerden, Schrijven met Dubbel Zicht voor 
senioren en jongeren, Liefde voor Lyriek voor Nederlandstalige liedtekstschrijvers, 
1001Liefdes voor briefschrijvers, enz. Deze ervaring deelt Creatief Schrijven graag 
met lokale cultuurprofessionals. 
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Zoek je een docent voor een workshop of cursus, dan kan je bij Creatief Schrijven 
terecht. Poëzie, romanschrijven, reisverhalen, kinderverhalen, chicklit, thriller, 
zakelijk schrijven, webschrijven, … zijn maar enkele voorbeelden. 

Hou rekening met het volgende: 
• Een billijk tarief voor een workshop van 2 à 3 uur is 140 euro plus reiskosten.
• Voor een actieve workshop met feedback hou je het aantal inschrijvingen 

best beperkt tot 14.
• Zoek je een begeleider, aarzel dan niet om Creatief Schrijven te contacteren 

op info@creatiefschrijven.be. 

Bij Creatief Schrijven vind je verder informatie, vorming en projecten over 
schrijven. 
Informeer je via www.creatiefschrijven.be: over het driemaandelijks tijd-
schrift VERZ!N, over het “Handboek voor Schrijvers”, over het documentatie-
centrum, over de jaarlijkse Schrijfdag, over de halfjaarlijkse SCHR!JFbrochure 
(het cursus- en wedstrijdaanbod in Vlaanderen), over de vierjarige opleiding 
Schrijversacademie, over de vele schrijfprojecten naar specifieke doelgroepen, 
over schrijfgroepen, over de docentenopleiding, over individuele vragen en de 
schrijfconsulent, over manuscriptbeoordeling, over de maandelijkse digitale 
nieuwsbrief, enz.

Centrum voor Beeldexpressie
• Voor projecten rond foto, film en multimedia werkt het Centrum voor Beeldexpressie 

graag samen met scholen, academies, cultuurcentra en gemeentelijke diensten uit 
alle hoeken van het land. Interesse in een educatief, interdisciplinair of participatie-
project? Laat het ‘CvB’ weten. 

• Wie in de gemeente een cursus, lezing, tentoonstelling of wedstrijd organiseert, kan 
zich voor advies en promotie richten tot het Centrum voor Beeldexpressie.

• Het Centrum voor Beeldexpressie kan je helpen bij de zoektocht naar interessante 
sprekers en experten over fotografie en film. Contacteer hen voor meer informatie. 

Organiseer je een activiteit rond fotografie, film of multimedia? Bereik je 
graag een publiek dat verder reikt dan het lokale niveau? Dan helpt het Centrum 
voor Beeldexpressie dit graag te promoten!

Het Centrum voor Beeldexpressie gaat op zoek naar alle workshops, lezingen, 
cursussen, tentoonstellingen, vertoningen van fotografie en film, die in Vlaan-
deren worden gegeven. Zo proberen ze i.s.m. UiT in Vlaanderen een gedetail-
leerde kalender te maken voor alle fans en beoefenaars van beeldcultuur door 
deze te verspreiden via de website.

Informatie i.v.m. je activiteit kan je bezorgen via project@beeldexpressie.be.
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Vlamo
• Steden kunnen steeds navraag doen of een partnership met Vlamo mogelijk is, bv. 

voor een stadsfestival. 
• Ook wie interesse heeft om een klassiek ensemble of orkest te programmeren kan 

hier de mogelijkheden beluisteren. 
• Vlamo is geïnteresseerd om archieven van muziekverenigingen die hun activiteiten 

stopzetten, over te nemen.

Vlamo wil in de toekomst inzetten op de verzameling en ontwikkeling van werk-
instrumenten waarmee lokale verenigingen aan de slag kunnen gaan. Thema’s 
als ledenwerving of promotie spelen vooral op lokaal vlak een belangrijke rol. 
Hier is dan ook een voorname taak weggelegd voor de verenigingen zelf. 
Daarnaast ontwikkelt Vlamo een nieuwe website waarop lokale verenigingen 
een antwoord vinden op hun belangrijkste vragen. Verder zal de site enkele 
tools aanreiken waardoor verenigingen hun administratie vlot kunnen bijwerken. 
Tenslotte biedt Vlamo een uitgebreid pakket aan evenementen, wedstrijden en 
vormingsmomenten. 

Danspunt
• Danspunt ondersteunt tal van dansinitiatie-evenementen en dansbals. Klop bij deze 

organisatie aan voor meer informatie. Dansgenreoverschrijdende producties en pro-
jecten voor specifieke doelgroepen maken alvast meer kans.

• Jaarlijks richt Danspunt i.s.m. steden en gemeenten publieksgerichte activiteiten 
in. Meld je proactief aan en ga na welke samenwerking mogelijk is. Zowel heden-
daagse, urban als moderne dans behoren tot de mogelijkheden.

KUNSTWERKt
• KUNSTWERKt biedt gemeentelijke en stedelijke uitleendiensten de mogelijkheid 

om verkooppunt te zijn van sokkels om kunstwerken op te plaatsen. Bij KUNST-
WERKt kan je eveneens grafiekkoffers ontlenen.

• Via de website van KUNSTWERKt kan je nagaan waar kunstenaars terechtkunnen 
om te creëren en te presenteren. Heeft je gemeente creatie- of presentatieruimte? 
Laat deze dan opnemen in de database.

• Tips nodig voor je tentoonstellingsbeleid? KUNSTWERKt weet raad. Je kan er ook 
terecht voor een workshop over de opbouw van een tentoonstelling. Vanaf 2013 kan 
je bovendien good practices raadplegen op www.kunstwerkt.be.

• Geïnteresseerden kunnen een kunsteducatieve workshop boeken (Nooit en Is Beter 
nog Ver?)

• KUNSTWERKt is i.h.k.v. de internationale schilderswedstrijd Royal Talen[t]s op zoek 
naar cultuurcentra en jeugdhuizen die in 2012 en 2015 een voorronde willen organiseren. 

KUNSTWERKt beschikt over een database met actuele gegevens van laagdrempe-
lige tentoonstellingslocaties, waar amateurkunstenaars onder gunstige voor-
waarden kunnen tentoonstellen. Deze is te consulteren op www.kunstwerkt.be.

Je kan bij KUNSTWERKt duurzame sokkels kopen tegen een scherpe prijs. In 
de toekomst mag je nog meer nieuw, handig en betaalbaar tentoonstellingsma-
teriaal verwachten.
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Aan abonnees van KUNSTLETTER[s] biedt KUNSTWERKt samen met Flyer.be 
de unieke mogelijkheid om zelf promotiemateriaal voor tentoonstellingen te 
ontwerpen, te drukken en thuis te bezorgen. 

Verder richt KUNSTWERKt zich met het aanbod rond tentoonstellingsop-
bouw zowel naar amateurkunstenaars en ateliers/kunstkringen als naar 
organisatoren. KUNSTWERKt geeft lezingen en workshops rond de opbouw 
en organisatie van tentoonstellingen en bracht ook het “Praktijkboek voor 
Tentoonstellers” uit. 

Koor&Stem
• Om lokale besturen beter zicht te bieden op het aanbod van Koor&Stem, werd www.

koorlokaal.be ontwikkeld. Zo krijg je in één oogopslag zicht op alle mogelijke sa-
menwerkingsverbanden en dienstverlening. 

• Formats die een plaats kunnen krijgen in je gemeente zijn: Zingen tot Morgenvroeg 
(samenzang diverse lokale koren), Attakatamoeva (muzisch project in de lagere 
school), Overbruggen (samenwerking koren en andersvaliden), Joy to the World (sa-
menwerking gemengd koor en instrumentaal ensemble), Een nieuwe lente... (inter-
disciplinair project voor deeltijds kunstonderwijs en amateurkoren). 

• Voor tal van liedbundels en koorpagina’s moet je bij Koor&Stem zijn. Als gemeente 
kan je bij wijze van promotiestunt het aangekochte materiaal gratis verspreiden onder 
koren, maar ook jeugdbewegingen, sociaal-culturele verenigingen, leerlingen van 
het deeltijds kunstonderwijs, enz.

• Koor&Stem ontwikkelt een waaier aan opleidingen voor dirigenten, koren, zangers 
en zelfs bestuursleden. Haal één van deze vormingsmomenten naar je toe. 

OPENDOEK
• OPENDOEK ondersteunt evenementen die provinciaal, regionaal of lokaal georgani-

seerd worden en die een nieuw publiek aantrekken. Vraag na waarin de samenwerking 
kan bestaan.

• Via de wedstrijd Toneeltgemee wil OPENDOEK gemeenten aanzetten om een dege-
lijk ondersteuningsbeleid voor toneelgezelschappen uit te werken. Ding mee naar de 
vermaarde titel.

• Via www.theatercursussen.be kan je lokale toneelkringen wegwijs maken in het 
vormingsaanbod. 

• Lokale besturen kunnen zich bij OPENDOEK informeren over gerichte ondersteuning 
van lokale theaterwerking: infrastructuur, theatertechniek (licht, geluid, kostuums), 
promotie en auteursrecht.

• Organisatoren die verteltheater willen brengen in bv. hun bibliotheek, kunnen zich 
beroepen op OPENDOEK.

• Voor een uitzonderlijke artistieke productie (bv. samenwerking tussen verschillende 
toneelgroepen) kan OPENDOEK een freelance coach ter beschikking stellen.

Met Toneeltgemee wil OPENDOEK steden en gemeenten in beeld brengen die 
op een consequente manier het amateurtheater ondersteunen. Doet je gemeen-
te erg haar best om het de amateurtheatergroepen naar hun zin te maken? Stel 
je dan kandidaat voor de titel.
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Hoe werkt het? Vul voor 1 maart een vragenlijst in op www.toneeltgemee.be. 
Ter aanvulling vraagt OPENDOEK de theatergroepen uit je gemeente vrijblij-
vend naar hun mening en tevredenheid over de ondersteuning door de gemeen-
te. Eind maart kiest een selectiecommissie vijf genomineerden. De winnaar 
van 2012 wordt bekendgemaakt op 28 april in Tienen. Vlaams minister van 
Cultuur Joke Schauvliege zal er de winnaar het verkeersbord met de vermel-
ding ‘Toneelgemeente 2012’ overhandigen. Daarnaast organiseert OPENDOEK 
in de winnende gemeente een ontmoetingsmoment in aanwezigheid van alle 
lokale theatergroepen. Verder krijgen initiatieven rond amateurtheater uit 
deze gemeente een jaar lang de nodige aandacht, o.a. via het magazine 
OP&doek.

Tot slot kan de winnaar zich, indien gewenst, inschrijven voor een trajectbege-
leiding lokaal amateurkunstenbeleid om na te gaan hoe ze de amateurkunsten 
in haar gemeente nog beter kan ondersteunen.

Meer info op www.toneeltgemee.be. Vragen? info@toneeltgemee.be. 

Als cultuurbeleidscoördinator of aanspreekpunt in het culturele veld, is ‘doorver-
wijzen naar gespecialiseerde organisaties’ een deel van je takenpakket. Om op de 
hoogte te blijven van actuele berichten en recente ontwikkelingen in de amateurkun-
stensector, kan je je abonneren op de elektronische nieuwsbrieven of tijdschriften uit 
de sector. Deze kan je ter inzage leggen in de bibliotheek of als inspiratiebron gebruiken 
in je volgende cultuurraad. Het is pas als alle amateurkunstenorganisaties voldoende 
zijn gekend, dat verenigingen en artistieke zielen er gericht beroep op kunnen doen. 

Wist je dat: 
• Poppunt zowel artistieke als zakelijke vorming aanbiedt aan dj’s en muzikanten. 

Daarnaast geeft Poppunt gratis zakelijk, sociaal en fiscaal advies via popadvies@
poppunt.be of op 02 504 99 00.

• Muziekmozaïek artistieke coaching biedt aan folk- en jazzmuzikanten o.l.v. profes-
sionele muzikanten. 

• Creatief Schrijven hét aanspreekpunt is voor informatie, vorming of projecten over 
literair schrijven?

• Centrum voor Beeldexpressie een toelage voorziet voor lokale groepen die een bui-
tengewoon project organiseren waarmee ze een nieuw publiek willen bereiken.

• Vlamo een documentatiecentrum heeft met bijna 40.000 directiepartituren en een 
uitgebreid aanbod aan cd’s, boeken en tijdschriften.

• Danspunt e-learning mogelijk maakt via de websites dansleerpunt.be en dancework-
shops.be. Via de UiTdatabank kunnen geïnteresseerden ook danstips op maat krijgen.

• KUNSTWERKt verzekeringspolissen voor tentoonstellingen afhandelt om de kun-
stenaar te ontlasten van deze administratieve rompslomp. Bovendien organiseert 
deze vzw feedbackmomenten, praktijkondersteunende vorming en publicaties zoals 
Hoe fotografeer ik mijn kunstwerk?

• Koor&Stem interesse heeft in samenwerking met sociaal-culturele verenigingen en 
scholen.

• OPENDOEK-leden gratis repertoireadvies geeft, informeert over auteursrecht, ver-
zekeringen afsluit, korting geeft op bepaalde toneelvoorstellingen en de werking 
van jeugdtheatergroepen ondersteunt. 

De volledige dienstverlening is te vinden op hun websites. 
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