
Bovenlokale 
cultuurwerking.
Een vrij nieuw gegeven.

5 maart 2020 / UZIEN / Deerlijk



Blijf op de hoogte

→ Schrijf je in op de nieuwsbrief

→ Volg ons op Facebook

→ Check cultuuroptil.be (in opbouw)

→ Vraag? info@cultuuroptil.be of kijk 

hier
→ Sinds 2019 Steunpunt voor bovenlokale cultuur 

→ Voor actoren uit brede culturele sector in Vlaanderen en Brussel: 

amateurkunstenaars, professionele kunstenaars, bibliotheken, cc’s, 
criscusactoren, erfgoedactoren, sociaal-cultureel werkers, vrijwilligers, 
jeugdactoren ... met bovenlokale en transversale ambities

→ Onderzoek, kennisdeling, inspiratie, vragen over bovenlokaal en 

transversaal werken, klankbord voor projectdossier, vragen over 
subsidievoorwaarden bovenlokale cultuurprojecten, ...

Aan de slag 
http://www.toolkitbovenlokaalwerken.be

/

Leonie Lanssens, consulent OP/TIL

https://cultuurbovenlokaal.us20.list-manage.com/subscribe?u=368ea021e635a2de67d5ef294&id=c641faad27
https://www.facebook.com/cultuuroptil/
https://www.cultuuroptil.be/
mailto:info@cultuuroptil.be
https://www.cultuuroptil.be/contact/
http://www.toolkitbovenlokaalwerken.be/






BOVENLOKAAL WERKEN / TRANSVERSAAL WERKEN / VERBINDEND WERKEN

BOVENLOKAAL

→ kan op verschillende manieren ingevuld/benaderd worden, is contextafhankelijk en flexibel

→ wat het lokale overstijgt en geen weerslag heeft op het volledige Vlaamse niveau

→ bovenlokaal is een optelsom van verschillende elementen in een bepaalde context

→ bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie en meerwaarde 

→ aandacht voor regionale eigenheid, regionale noden, regionale context (regionale verschillen)

→ voorbeeld voor de ontwikkeling van het bovenlokale veld, innovatief karakter voor het bovenlokale 
cultuurveld

TRANSVERSAAL

→ samenwerking over grenzen heen, tussen andere culturele disciplines en niet-culturele actoren



DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING
3 SUBSIDIELIJNEN

1 2 3

Projectsubsidies
voor bovenlokale 
cultuurprojecten

Werkingssubsidies
voor Intergemeentelijke 
Samenwerkingsverbanden 
voor Cultuur (IGS)

Werkingssubsidies
voor een steunpunt

DOEL

→ kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking 
bouwen, stimuleren en optimaliseren met focus op praktijken
→ cultuurparticipatie bevorderen en versterken



DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING
BASISPRINCIPES

→ Stimuleren tot transversaliteit

• Sectoren en disciplines:  kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, 
amateurkunsten, sociaal cultureel werk voor volwassenen, lokaal 
cultuurbeleid en jeugdwerk.

• Beleidsdomeinen: onderwijs, welzijn, toerisme, economie, sport, 
ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, …

→ Verbindend karakter van het bovenlokale veld tussen het lokale cultuurbeleid 
en het Vlaamse niveau

→ Regionale verschillen en maatwerk 

→ Innovatieve en vernieuwende voorbeeldwerkingen



PROJECTVOORWAARDEN / decreet bovenlokale cultuurwerking

Minimale - verplichte - criteria Meerwaardecriteria

Kwaliteit van 
inhoudelijk concept en 
de uitwerking ervan

Project heeft een bovenlokale 
schaalgrootte, reikwijdte en relevantie

Beleidsprioriteiten

Zakelijke luik is 
sluitend en 
weerspiegelt het 
inhoudelijke verhaal

Er zijn min. 2 functiecombinaties als 

kernopdracht van project

Duurzame verankering van de 
projectresultaten

Formele voorwaarden Project overstijgt de reguliere werking 
van de aanvrager

Voorbeeldwerking en/of innovatief 
karakter van het project voor (de 
ontwikkeling) van het bovenlokale 
niveau met aandacht voor regionale 
context

Project heeft een culturele finaliteit

Belang van partners en meerwaarde van de samenwerking (transversaliteit)



De Vlucht 
Wat

Realisatie van interactief 

muziektheaterstuk in vier gekleurde 

basisscholen met als centraal thema 

vluchten. 

Productie wordt getoond binnen de 

schoolgemeenschap of breder. 

Bovenlokaal

→ Waar

→ Bereik via scholengemeenschap

→ Voorbeeld voor bovenlokale veld

Transversaal

→ Onderwijs

→ Kunsten

→ Welzijn - samenwerking 

muziektherapeut

Weetjes

→ Looptijd: 13 maanden 

→ Beleidsprioriteiten: 3/3

→ Organisatie zonder reguliere 

werking

Waar

→ Oostende

→ Brugge

→ Presentatieplekken in West-Vlaanderen

Aanpak

2 trajecten in 2 Brugse scholen

2 trajecten in 2 Oostendse scholen

Traject = creatiesessie in de scholen gevolgd door voorstelling 

waarna in dialoog wordt gegaan over het theaterstuk en de 

thematiek De Vlucht

Functies

→ Experimenteren en innoveren

→ Creëren en produceren



SerVies Wat

Realisatie van een Brugs servies met 

glazuur van fijn stof, samen met 

stadsbewoners en keramisten

Bovenlokaal

→ Waar 

→ Bovenlokale communicatie

→ Publiekswerving en -bereik 

→ Bovenlokaal voorbeeld 

Transversaal

→ Onderwijs: hoge scholen, ... 

→ Burgerwetenschapsproject 

→ Sociaal - cultureel werk 

→ Amateurkunsten 

→ Lokale economie  

Weetjes

→ Looptijd: 19 maanden

→ Beleidsprioriteiten 2/3

Waar

→ Brugge

→ Regio Brugge

→ Oostende

→ Leuven 

Aanpak

→ Participatieve aanpak zowel voor 

verzamelen van fijn stof als maken van het 

servies 

→ Vormingen, workshops, peer-to-peer-

learning  

Functies

→ Creëren en produceren

→ Experimenten en innoveren

→ Leren en participeren

→ Spreiden en presenteren



Verhoog je slaagkans voor een goed 
bovenlokaal cultuurprojectdossier

→ Ken de (bovenlokale) context waarbinnen je werkt

→ Omschrijf jouw invulling van bovenlokaal helder

→ Bereid je project voor

→ Maak het project concreet in jouw dossier 

→ Zoek relevante partners

→ Formuleer je reguliere werking scherp

→ Wees zakelijk realistisch

→ Ga ervan uit dat wie het dossier voor zich krijgt jou niet kent

→ Lees de projectvoorwaarden en de FAQ eerst nog eens door

→ Durf vragen stellen 


