
Speech OKO 30 jaar : max 3 minuten 

Gefeliciteerd jullie allemaal met jullie 30ste verjaardag. Dat is een heel fijne leeftijd : dus 

proficiat! 

 

30 jaar belangenbehartiger…3 decennia! Opgestart in 1991 als VDP Vlaamse Directies 

podiumkunsten en nu alleen nog bekend als oko – overlegkunsten organisaties: dé 

belangenhartiger voor de podiumkunsten en méér! 

Belangenbehartiger: een beetje vreemd woord, niet? Als ik kijk onder de leden van Pearle 

hoe men zichzelf omschrijft komt een breed panorama tevoorschijn: 

In Nederland spreekt men van branche-organisatie,  in Frankrijk van syndicat d’employeurs 

of ook simpelweg ‘association’, Duitsland arbeitgeberverband of ook simpel ‘der verband’, in 

het VK van trade association of kortweg association en in Australia durft men ook te spreken 

over peak body… 

Laat dit nu net zijn waar OKO allemaal samen voor staat: een branche (of sector) 

organisatie, een werkgeversorganisatie, een vereniging, en de toonaangevende organisatie 

voor de sector. Ziezo, de wereld gegoten in OKO – hoe internationaler kan het ook weer zijn 

Maar ik wijk af… en moet naar mijn opdracht en antwoorden op een aantal vragen:  

• Waarom het goed was (die 30 jaar) : Omdat jullie allemaal hebben begrepen dat 

men samen aan één zeel moet trekken. Dit is wat primeert het algemeen doel voor 

ogen te houden om de best mogelijke voorwaarden te creëren, samen met 

beleidsmakers, vakbonden, partners, en alle leden, om kunst te blijven maken en te 

verspreiden zei het lokaal of internationaal 

• Waarom het nodig is (vandaag): omdat de wereld zo complex is geworden dat er 

mensen, op heel professionele wijze, dagelijks moeten kunnen bezig zijn om deze 

voorwaarden op een goede manier en altijd constructief uit te bouwen : julie eigenste 

voordeel is ermee gemoeid is! 

• Waar de grote kans voor de toekomst ligt…. : nu de wereld op haar grondvesten 

staat te schudden zou ik vandaag eerder willen spreken over uitdagingen, maar deze 

vormen ook kansen om niet vast te roesten in gewoonten en te kijken naar nieuwe 

ontwikkelingen in de maatschappij. Oko kan hierin helpen om het debat te voeren, te 

reflecteren en de kansen te detecteren en deze delen.  



Aan jullie oko-ers, oko-leden, oko-team, oko-partners bravo voor alle verwezenlijkingen en 

alvast proficiat voor de vele realisaties die nog zullen komen in het volgende dertig-jaren 

luik. 

 


