
JAARsinds 1991



Al twintig jAAr is Overleg Kunstenorganisaties – formerly known as vdp – 
een steun en toeverlaat voor de artistieke praktijk. Dit efficiënt netwerk van 
artistieke organisaties en instellingen bepleit – vaak succesvol – bij de diverse 
betrokken overheden werkzame beleidsmaatregelen, aangepast aan de 
specificiteit van de kunstensector. Ook voor het ondersteunen, het uitbouwen 
en het versterken van een deskundige bedrijfsvoering van de kunstenorgani-
saties worden heel wat acties ondernomen. Het Overleg Kunstenorganisaties 
schakelt zich verder ook in een uitgebreider netwerk van belangenbehartigers 
in. Met gezamenlijke initiatieven en standpunten wordt gewerkt aan een kwali-
tatief en rijkgeschakeerd cultuur- en kunstenveld en wordt de samenleving van 
het belang hiervan overtuigd.
Door als netwerkstructuur deze taken op zich te nemen, zorgt oKo ervoor dat 
de individuele kunstenorganisaties zich volledig kunnen toeleggen op hun 
eigenlijke opdracht en bestaansreden: het ontwikkelen en het realiseren van 
briljante, spraakmakende artistieke ideeën.
Met dit notaboekje doet oKo er – na 20 jaar noeste arbeid – nog een schep 
bovenop. Dit schrift biedt letter(lijk)ruimte om aanzetten, gedachten, invallen 
voor nieuwe creaties van allerlei aard neer te pennen en verder te laten sud-
deren. Deze middenkatern biedt de gelegenheid om de blik en de gedachten 
even te laten afglijden en – waarom niet – geïnspireerd te worden door splinters 
oKo-geschiedenis. 
Het (geschreven) woord is hiermee waar het hoort te zijn: bij de artistieke 
sector en bij de samenleving, die enkel maar waardevoller kan worden naar-
mate haar eigen kunstenveld floreert. Zo kan er nog meer toekomstgerichte 
geschiedenis worden gecreëerd.

Hiernaast de eerste officiële brief 
van vdp – nu oKo – ondertekend 

door mevrouw ivonne lex,  
de eerste voorzitter

→ 







Een interdisciplinaire overlegstructuur

Elke artistieke organisatie moet een gelijkwaardige inbreng hebben; 
dat vonden de initiatiefnemers in 1991 essentieel voor een onderbouwde 
en slagkrachtige werking van het Overleg. Om bovendien efficiënt te 
zijn, diende die inbreng gestroomlijnd te verlopen. Hiervoor werd 
verdergebouwd op de zelforganisatie van de kunstensector die al vóór 
de oprichting van vdp/oKo was ingezet (en die hierbij zelfs een 
belangrijke rol speelde): een werkgroepsstructuur per artistieke 
discipline of organisatiesoort.

In 2011 zijn binnen oKo acht disciplinaire werkgroepen actief. 
Hier worden praktijkervaringen uitgewisseld, worden initiatieven 
ontwikkeld ter verbetering van de bedrijfsvoering en wordt overlegd 
over bestaande en gewenste overheidsmaatregelen. De oKo-leden en 
het secretariaat halen uit deze vergaderingen alleszins heel wat 
informatie en inspiratie. 

Daarnaast worden, voor urgente problemen, thematische werkgroepen 
opgericht. De werkgroepen Technische Normen, de werkgroep 
Auteursrecht of, zeer actueel, deze die de wijziging van de Europese 
richtlijn in verband met radiofrequenties bestudeert en de gevolgen 
ervan voor het gebruik van draadloze microfoons in en rond de scène 
in kaart brengt, zijn hier een voorbeeld van.

De werkgroepsstructuur evolueert dus mee met het ontwikkelingsritme 
van het kunstenveld en met de actuele topics die er zich aandienen. 
Vdp/oKo ging twintig jaar geleden van start met werkgroepen voor 
Teksttheater, Kunstencentra, Dans en Muziekensembles. Al in 1993 
vervoegt een werkgroep Muziektheater het geheel. In 1996 splitst 
de werkgroep Muziekensembles zich in Muziek en Clubs en verzamelen 
de grootschaligere instellingen in werkgroep ZES. De werkgroep 
Kunstencentra verbreedt enkele jaren later zijn werkterrein tot de 
multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals. De 
jongste oKo-telg, die in 2010 het levenslicht zag, is de werkgroep 
Kunsteducatie.

En de geschiedenis stopt niet noodzakelijk daar. De naamswijziging 
van vdp naar oKo in 2006 symboliseerde de openheid om ook andere 
artistieke disciplines of organisaties die ressorteren onder Paritair 
Comité 304 in het netwerk op te nemen en om, indien nodig, hiervoor 
bijkomende werkgroepen te voorzien. Die openheid is vandaag nog 
minstens even groot. 

In dergelijke interdisciplinaire overlegstructuur kan het belang van 
de Algemene Vergadering moeilijk overschat worden. Minstens twee 
keer per jaar komen alle oKo-leden samen en werken ze aan standpunten 
en inzichten die hun particuliere belang en dat van hun artistieke 
discipline overstijgen. Dit geeft aan oKo de mogelijkheid om krachtig 
en met één stem op te komen voor het belang van de kunsten.
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oKo: toegangspoort tot zakelijke en juridische kennis  
van de kunstensector

Het oKo-netwerk bouwde doorheen de jaren een indrukwekkend bestand 
van sectorspecifieke juridische en zakelijke kennis op. 

Vanaf het prille begin van oKo - en zelfs in de aanloop daartoe – 
wisselen de zakelijk verantwoordelijken van de kunstenorganisaties 
hun ervaringen, kennis en inzichten uit in werkgroepen en tijdens 
andere overlegmomenten. Hierdoor ontstaat al snel een levend netwerk 
avant la lettre.

Op 1 januari 1995 krijgt dit informatienetwerk een fikse impuls met 
de professionalisering van vdp/oKo: de oprichting van een autonoom 
secretariaat met een eigen administratieve kracht. Een jaar later 
wordt het secretariaat bemand door een juriste die zich gaandeweg 
specialiseert in de relevante regelgeving.
Het oKo-secretariaat gaat vanaf dan intensief aan de slag met de 
praktijkervaringen maar ook met de wijzigingen in de regelgeving en 
met de evoluties in de toepassing daarvan. 
De probleemgebieden worden in kaart gebracht, geanalyseerd en 
geduid. Indien nuttig wordt er een beroep gedaan op externe 
deskundigen voor verdere uitdieping. Het resultaat ervan wordt dan 
telkens ‘vertaald’ naar de artistieke praktijk en voor het geheel 
van de leden ontsloten. De voortdurende terugkoppeling naar de 
artistieke praktijk en de signaalfunctie en genereuze inbreng van de 
lidorganisaties blijven hierbij cruciaal.

Door het samenspel van deze collectieve inbreng, van de 
verbeteringen en nuanceringen ervan en van de voortdurende instroom 
van actuele informatie ontstaat een zakelijke en juridische 
kunstensector-Wikipedia. Via de oKo-website staat deze 24/24 en 
7/7 ter beschikking van alle oKo-leden die er zelf op zoek kunnen 
gaan naar antwoorden. Maar de informatie wordt ook actief onder de 
aandacht gebracht via de maandelijkse nieuwsbrieven, de nieuwsflashes 
en de RSS-feeds. En het oKo-secretariaat - anno 2011 uitgebreid tot 
vijf medewerkers, goed voor 3,5 VTE – staat de lidorganisaties ook 
graag persoonlijk bij in hun zoektocht naar een correcte en billijke 
oplossing op maat.

Fijn om weten is dat de sectorsolidariteit niet enkel wordt 
weerspiegeld door de onderlinge informatie-uitwisseling. Dankzij 
de ‘oKo-sectorpas’ genieten sinds 1997 alle medewerkers van de 
kunstenorganisaties een mooie korting in de huizen wanneer ze 
één van de talloze concerten, voorstellingen of presentaties 
bezoeken. En oKo opent ook hier de deur. Andere sectororganisaties 
kunnen immers tot het systeem toetreden. Momenteel maken de 
podiumkunstenaars aangesloten bij BETONvzw (beroepsvereniging 
van toneelkunstenaars) en deelnemers van het Sabbattini-
opleidingsproject gebruik van de sectorpas.



Vraag het aan oKo





Voorspoed  
door  

Paritair Comité 304



Sociaal overleg voor een gunstig artistiek arbeidsklimaat

Het Overleg Kunstenorganisaties is vanaf zijn prille ontstaan een van 
de belangrijkste voortrekkers van het sociaal overleg in de artistieke 
sector. Zijn doel en voortdurende bekommernis hierbij is dat, in de 
context van de vigerende sociale wetgeving, de sectorale arbeids- en 
loonvoorwaarden optimaal aansluiten bij de specifieke werking van de 
kunstenorganisaties. 

In de periode 1991-1995 werd de sociale dialoog gevoerd via bilaterale 
gesprekken tussen vdp/oKo-afgevaardigden en de vakbondsdelegatie van 
ACV en ACOD, wat al snel uitmondde in een eerste cao Podiumkunsten 
op 29 juni 1993. Op aansporen van vdp/oKo werd dan het bestaande 
– maar slapende - Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf 
(PC 304) nieuw leven ingeblazen. Dit zou immers het effect van het 
sociaal overleg versterken en zou het draagvlak voor de resultaten 
ervan verstevigen en verbreden. De volgende cao Podiumkunsten, die in 
1996 in het gerevitaliseerde PC 304 boven de doopvont werd gehouden, 
zag inderdaad hierdoor haar toepassingsgebied exponentieel verruimd. 
De maatregelen van deze collectieve arbeidsovereenkomst werden niet 
enkel verplicht voor de vdp/oKo-leden en hun werknemers; ook andere 
organisaties die podiumkunstenaars in dienst namen, moesten zich eraan 
conformeren. 

In 1999 werd een soortgelijke operatie succesvol doorgevoerd; ditmaal 
voor de muzieksector. Twee jaar ervoor nog dreigde er voor de 
muziekorganisaties een fiasco omdat een – nog steeds in voege zijnde 
maar vergeten - cao uit ’68 vanonder het stof zou worden gehaald. De 
vergoedingen die daarin werden genoemd zouden, mits het verrekenen van 
20 jaren indexering, leiden tot onrealistische en zelfs fatale loon-
eisen.In nauw overleg met zijn werkgroep Muziek onderhandelde vdp/
oKo gedurende twee jaar met de vakbonden en de Franstalige collega’s. 
In 1999 werd dan, voor het eerst in dertig jaar, voor de muzieksector 
een algemeen verbindend verklaarde cao afgesloten met een nationaal 
toepassingsgebied. Sindsdien moeten dus zelfs werkgevers uit andere 
sectoren, indien ze een beroep doen op een muzikant, de afspraken die 
vervat zijn in de cao Muziek nauwgezet opvolgen.

De afgelopen tien jaar werden er in de schoot van Paritair Comité 
304 een hele reeks collectieve arbeidsovereenkomsten opgemaakt en 
ondertekend. Om er maar enkele te noemen: de cao betreffende een 
aanvullend pensioen, de cao Vorming, de cao Brugpensioen, de cao 
Risicogroepen, de cao Lerenden, de non-discriminatie-cao... Bijzonder 
vermeldenswaard is de ‘cao betreffende de oprichting van een fonds 
voor bestaanszekerheid’ uit 2000 – de geboorteakte van het huidige 
Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap. Dit 
Fonds is momenteel een cruciale en erg actieve partner van oKo en de 
vakorganisaties om, onder andere via opleidingen, mee te werken aan 
een optimaal arbeidsklimaat in de artistieke sector.  





De standpunten van oKo halen zelden de pers...

... want oKo kiest uitdrukkelijk voor het constructieve 
gesprek en voor langetermijnrelaties, eerder dan voor de harde 
confrontatie. Overleg Kunstenorganisaties gaat graag de dialoog 
aan met personen en instanties die met genuanceerde, onderbouwde 
standpunten ook echt aan de slag kunnen en willen gaan en die 
hiermee het verschil willen maken. 

Heel wat boodschappen en aandachtspunten van oKo kom je dan ook 
op eerder onverwachte plekken tegen: in Parlementaire vragen of 
resolutieteksten van Vlaamse parlementsleden uit de Commissie 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media; in wetsvoorstellen van 
federale volksvertegenwoordigers over het kunstenaarsstatuut, 
in de teksten van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten van 
Paritair Comité 304, in manifesten van het MuziekOverleg en 
van het Overleg Creatieve industrieën, ... In de loop van de 
voorbije jaren zijn zelfs in de beleidsbrieven van een aantal 
cultuurministers suggesties van oKo terug te vinden. 

Maar de media zijn en blijven waardevolle partners. Zij hebben de 
mogelijkheid om het brede publiek bewust te maken van de waarde 
en de rol van kunst in de samenleving. Zij kunnen ook voor de 
nodige aandacht zorgen bij maatschappelijke uitdagingen die het 
particuliere belang van de oKo-leden overstijgen.
Het is dan ook telkens een opsteker wanneer de pers uitvoerig 
bericht over de acties waar oKo mee zijn schouders onder zet. 
En die zijn vaak heel divers van aard. In het tijdsbestek van 
een maand kan dat gaan om pleidooi bij de Nederlandse Ambassade 
voor een bloeiende kunstensector in de Lage Landen – de Actie 
Potgrond -, om een vraag aan de Vlaamse overheid om een billijk 
bedrag aan overheidsinvesteringen in de kunstensector of over een 
loopbaanbegeleidingstraject voor dansers ...



Drijvende kracht

Samen met anderen nam Overleg Kunstenorganisaties verschillende 
initiatieven voor de verdere uitbouw van een deskundige begeleiding en 
ondersteuning van de kunstensector.
  
in 1993 stonden oKo en de vakorganisaties aan de wieg van het Sociaal 
Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap. Dit fonds 
voor bestaanszekerheid van het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) werd in 
2000 ondergebracht bij vdp/oKo. Het Fonds draait nu al enkele jaren op 
kruissnelheid en is erg actief op domeinen als opleiding en tewerkstelling, 
met een bijzondere aandacht voor risicogroepen.

Het Kunstenloket – dat nota bene net als vdp/oKo groeide uit de Studie- en 
Ombudsdienst van het Vlaams theater instituut – is een aanspreekpunt 
voor kunstenaars en creatieven die op zoek zijn naar zakelijk en juridisch 
advies. Het Kunstenloket werd in 2004 opgericht door de kunstensteun-
punten, de vakorganisaties en Overleg Kunstenorganisaties en is sindsdien 
niet meer weg te denken uit het artistieke landschap.

Pearle* (°1991) – het acronym staat voor European league of Employers’ 
Associations in the Performing Arts Sector - vertegenwoordigt via haar 
lidorganisaties meer dan 4500 theater- en dansgezelschappen, orkesten 
en muziekensembles, opera- en ballethuizen, kunstenpodia en festivals; 
allemaal werkgevers uit de Europese kunstensector. oKo, één van deze 
lidorganisaties, neemt binnen Pearle* al jaren de verantwoordelijkheid 
van afgevaardigd bestuurder op zich.  Met ingang van 1 januari 1999 werd 
Pearle* overigens gehuisvest bij vdp/oKo. 

Overleg Kunstenorganisaties neemt anno 2011 nog steeds zijn verant-
woordelijkheid op in de bestuursraden van deze organisaties waar het 
zijn ervaring, deskundigheid en enthousiasme ter beschikking stelt. Dit 
engagement biedt oKo tegelijk de gelegenheid om, ten behoeve van zijn 
leden,  voortdurend de vinger aan de pols te houden.
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