
WAAROP willen we 
wegen bij het beleid?

Welke elementen uit jullie 
toekomstplannen zijn uitdagend 
voor de huidige beleidskaders?

DUO1
Tijd en ruimte 

om je als 
kunstenaar te 

kunnen 
ontwikkelen

Langetermijn 
ondersteuning 

kunstenaars 
even belangrijk 
als fair practice

Plan voor de in- 
en uitstroom van 

jonge en oude 
profielen (zowel 

technisch als 
artistiek)

Link/samenwerkin
g tussen 

verschillende 
departementen Vl 
Gem (bv cultuur 

en onderwijs)

internationale 
aanwezigheid van Vlaamse 
artiesten vrijwaren binnen 
concurrentiële markt van 
culturele actoren land - of 
regio gebonden (Goethe 

instituut, Canada, ... ). Ruimte/budget 
vr onderzoek 
en expiriment 

vs politiek 
klimaat

Digitale wereld 
als creatieplek 

en als 
connectie met 
jong publiek

Budget voor mid- 
career en pre- 

pensioen artiesten 
(met huidige 

loonbarema’s) of 
aanpassen barema’s

klimaat, 
duurzaamheid 

tov 
(inter)nationaal 

toeren

Belong 
van 

educatie

Juiste balans 
van planlast vs 

toegekende 
subsidies

Impact van 
beeldcultuur 
op makers en 
jong publiek

mentale 
welzijn

Spreiding/
internatio
nalisering

Hoe de jongeren 
van vandaag de 

kunsten van 
morgen laten 
ontdekken en 

maken.

Ondersteuning / good 
practices / 

vernieuwende 
modellen 

organisatiestructuren 
(inspraak personeel, 

artistiek, publiek)

Hoe kunnen we 
een veilige 

vrijplaats zijn 
blijven voor art. 

Onderzoek.

Infrastructuur 
verduurzamen

Belang 
van 

educatie

Internationali
sering 

doorstroming

Inclusie: meer 
afspiegeling van 
de op en achter 

de scène (moet al 
starten bij het 

onderwijs)

Hokjesdenken 
binnen 

kunstendecreet

jezelf in het buitenland 
representeren als 

Belgische organisatie 
(tegenover specifiek 

Vlaams kader van 
subsidiëring)

Problemen die er 
waren (sociaal 

economische) zijn 
nog steeds niet 

opgelost

Betaalbaarheid 
langdurig 

engagement 
artiesten (in 
ensemble 
structuur)

Ruimte en 
tijd voor 

experiment

Concurrentienade
el Vlaanderen tov 

buitenland ivm 
internationale 

mobiliteit 
wegwerken.

hoe het bewaken van 
witruimte in planning / 

capaciteit binnen de 
ploeg om in te spelen 

op acute vragen uit 
sector en samenleving 

binnen het hoge tempo

Vertrouwen - ook 
in 

generatiewissels 
van 

continuerende 
organisaties

Problematiek van 
verhouding tussen 

ticketprijzen en 
uitkoopsom bij 

jeugd voorstellingen

Een maatschappelijk 
draagvlak voor de kunsten 
blijven voeden en blijven 
eisen bij beleidsmakers. 

(Met bijzondere aandacht 
voor Jongeren en 

diversiteit)

Dorst!

Nu de sekswerkers 
uit het strafwetboek 
zijn gehaald, is het 

tijd om de 
kunstenaar een 

erestatuut te geven.

Laagdrempeligheid om 
actief of passief cultuur te 
beleven komt onder druk. 
Moeten zien dat door druk 
op eigen inkomsten we niet 

te elitair worden in 
o.A.prijsbeleid

Meer 
ruimte 

geven voor 
risico.

Diversiteit 
zowel in 

publiek als 
personeel

De cultuursector als 
werkgever: 

interessant blijven 
om talent aan te 

trekken, te 
ontwikkelen en te 

houden

Percentage eigen 
inkomsten versus 

focus op participatie 
en ontwikkeling 

(naast presentatie)

Noodzaak aan 
middelen en ruimte 
voor participatieve 

kunsten, 
kunstparticipatie en 

educatie

Voldoende ruimte voor 
talentontwikkeling, 

R&D, artistieke 
instroom & jong werk 
(tegenover focus op 

excelleren, grootsheid 
én eigen middelen)

Inclusie: meer 
afspiegeling van de 
maatschappij op en 

achter de scène 
(moet als starten bij 

onderwijs)

Doorbreken van schotten 
tussen sectoren om de 
artistieke werking meer 

slagkracht te geven 
(welzijn, onderwijs, 

toerisme, ....) en een breder 
publiek te bereiken

Fair practice 
verkleint 

speelkansen, dus 
minder inkomsten, 

dus extra geld 
aanvragen is nodig

Diversiteit steeds 
minder van belang 

in beleidskader, 
maar exponentieel 

van belang in 
praktijk

Internationale 
spreiding 

blijven 
ondersteunen

Aandacht 
voor de na- 
weeën van 

covid.

De discussie 
tussen de kunsten 

en het 
maatschappelijke

Het belang van kunst 
en cultuur op 

maatschappelijk niveau 
in andere 

beleidsdomeinen 
uitdragen zoals welzijn, 
onderwijs en economie

Élémenten 
waar weinig 
inkomsten 
tegenover 

staan.

Begeleiding in 
optimalisatie / 

uitrol 
welzijnsbeleid

Meer 
inzetten op 

lokale 
verankering.

Breuklijn door 
hokjesdenken 

(educatie, 
andere 

sectoren,...)

Uitbreiding 
alternatieve 
financiering

svormen

Gezinsbudgetten 
die onder druk 

staan vs 
deelname 

cultuur/kunsten

Balans zoeken tussen 
artistieke ambitie 

(scherpte) en 
maatschappelijke ambitie 
(verbreding) en het welzijn 
van het brede team in een 
krimpend financieel kader

Absolute noodzaak aan 
publieksbevraging en 

onderzoek => kritische 
massa, draagvlak 

verbreding, relevantie...

Taxshelter 
voor niet 

klassiek!!!!!!!

Autonomie 
versus 

politieke 
besturen

Een 
middelgrote 
organisatie 

willen zijn én 
blijven

Heldere 
bevoegdheidsafba

kening tussen 
stedelijke en 

vlaamse overheid

Relatie en 
verantwoordelijkh
eden tss diverse 

sectoren (b.v. 
kunsten en 
onderwijs)

Knelpunt 
beroepen in de 
sector (techniek 

en zakelijke 
ondersteuning) 

aanpakken

Domeiniverschrijdende 
projecten (cultuur, 

onderwijs, innovatie, 
ondernemerschap) 

vragen ook om 
domeinoverschreidend 

beleidmogelijlheden.

Leefbaar werk 
blijft een mega 

uitdaging met alle 
bijkomende 

beleidsaccenten 
en laag budget

Aandacht voor 
diversiteit, en de 
inverstering die 

dat met zich 
meebrengt

Gebrek aan voeling 
met realiteit van wat 

ontwikkeling, 
educatie en 

participatie zijn 
binnen beleid

Aandacht vvoor 
participatie in de 

kunsten vergroten 
en de manier 

waarop dit 
beoordeeld wordt.

Internationale 
partners en speel 

mogelijkheden 
behouden en 
vernieuwen

Kerntakendebat 
tss VL en 
stedelijke 
overheid?

Welzijn van 
medewerkers

Uitdaging 
rond 

digitalisering

Financiering 
van ont 
ikkeling

Stadsoverschrijde
nde 

samenwerking 
rond participatie 

spreiding en 
ontwikkeling

Kan lange 
termijn 

financiering ook 
voor kleine(re) 

organisaties

Werken in een 
Brusselse 

grootstedelijke 
meertalige 

context

Instrumenten 
internationalis
ering artistieke 

praktijken

Geen 
excuustruus 
partnerships

Waardering 
onzichtbaar 

werk

Bewust zijn 
dat digitale de 
live ervaring 
niet vervangt

tijd en ruimte 
voor (lange) 
ontwikkeling

digitale wereld 
als creatieplek

mentaal 
welzijn

educatie

loopbaan: in 
en uitstroom

uit de hokjes / 
cross sectoraal

ruimte / budget 
voor onderzoek 
en experiment

klimaat 
duurzaamheid

diversiteit 
en inclusie

kinderen en 
jongeren

internation
alisering

artistieke 
kwaliteit

stabiele 
jaarwerking

sociaal 
economische 
problemen

stabiele en 
vernieuwende 
organisaties

fair 
practice

post covid

maatschappelijk 
draagvlak

statuut 
kunstenaar

lokale 
verankering

alternatieve 
financierings 

vormen

talent 
ontwikkeling

HR

autonomie

laagdrempelige + 
werkbare 

ticketprijzen

Meertalig 
he'd - 

Brussel - 
Vlaanderen

Meertaligheid

meertaligheid

Diversiteit in onze 
werking (beleid, 

artistiek, publiek) 
implementeren zonder 
te beperken tot sociaal 
artistiek werk zoals het 
nu omschreven wordt.

Oude 
instrumenten 

en jong publiek 
en jonge  

kunstenaars

De input vanuit 
diversiteit en 

participatie als kans 
in het 

kunstenlandschap 
verder ontwikkelen

Instroom / 
uitstroom 

organisaties

instroom / 
uitstroom 

organisaties

niet 
geclusterd



Welke strategieën zetten we 
best in om de komende jaren te 

kunnen wegen op het beleid?

DUO2

HOE willen we wegen 
op het beleid?

De 
onaangepastheid 

om niet louter 
cijfermatige 

impact te meten

(anders) meten 
= weten

Beter 
communiceren 

met groot 
publiek

Hoe bouwen aan 
verbreding van 
het draagvlak 
voor kunst en 

cultuur?

Beter 
communiceren 

met groot 
publiek

Minder 
technocratische 

aanpak

Straffer 
positie 

pakken in de 
maatschappij

Belang van kunst 
en cultuur in een 
samenleving met 
trots uitdragen.

Best practices op vlak 
van toeleiden van 

divers publiek via oKo 
aan beleidsmakers 

communiceren. Input x 
(budget), leidt tot 

output y.

Het beleid 
confronteren met 

de stijgende 
werkloosheid als 
resultaat van het 
besparingsbeleid

Niet alleen de 
problemen onder 
aandacht brengen 
maar ook de zaken 
waar we als sector 

trots op zijn/ in 
uitblinken.

Via lokale 
besturen 
politiek 

draagvlak 
ceëeren.

Nog meer verenigen (= nog 
meer impact), bijvoorbeeld 

door scope nog uit te 
breiden naar jonge, nieuwe 

ensembles, collectieven, 
organisaties... die (nog) niet 

gesubsidieerd zijn

Meer (middelen 
voor) studies die 

resulteren in 
concrete, 

begrijpelijke cijfers 
voor beleidsmakers.

Onze 
boodschap 

Onderbouwd 
uitschreeuwen

Input vanuit jonge 
doelgroepen zelf 
ipv top down via 
de organisaties

Actief bruggen slaan 
met andere 

beleidsdomeinen en 
sectoren als onderwijs 

en wetenschap oa. over 
gedeelde uitdagingen 

met deze sectoren.

Positieve 
benadering. Uitgaan 
van onze sterkten. 

Niet enkel 
mopperenP op 

subsidie momenten.

Internationale 
positie van de 

Vlaamse 
kunsten 

terugwinnen

Algemene 
campagne naar 
breed publiek 

zoals voorgesteld 
door oKo.

oKo meer kenbaar 
maken bij hoger 

kunstonderwijs (= 
integreren in vakken 

rond 
ondernemerschap)

Buitenlandse 
benchmarks.

Meer ludiek, creatief 
en actueel 

communiceren qua 
vormgeving en 

inhoudelijk meer 1 
boodschap

Publiek 
inschakelen als 
vertegenwoordi

ger van de 
sector

Straffe 
voorstellingen 
blijven maken

Fijnmazig 
lobbyen. 

Eén op één 
contacten.

Crosssectoraal 
werken

Politiek 
bondgenoot 

maken

Banden met 
lokale 

vertegenwoor
digers 

versterken

Regelmatige 
persaandacht 
voor/over de 

hele 
kunstensector.

vertrouwen 
van 

beleidsmakers 
in de sector 
vergroten

Zichtbaarheid/stem 
van de kunstenaars 
vergroten binnen 

het overleg op 
verschillende 

niveaus.

Onze trots over 
onze makers 

delen en 
uitdragen in 
binnen- en 
buitenland

Laat ons een 
synthese maken van 
alle plannen van alle 
kunstenorganisaties 

en over onze 
creativiteit 

communiceren

Het publiek 
ambassadeur 

maken voor het 
draagvlak kunsten 
en meer bepaald 

jong publiek

Inzicht geven in hoe 
kunstorganisaties en 

gezelschappen werken om 
zo de publieke opinie 

duidelijk te maken hoe 
arbeidsintensief onze 

sector is.

Oko = 
iedereen 
van ons!

essentie: straf 
artistiek werk 

maken of 
mogelijk maken. 
Risico's nemen.

Minder focus & puur 
inspelen op CJM niveau, 

maar ook doorduwen via 
parlement en via 

onderzoek meer belang 
aan de sector geven

Draagvlak voor 
de kunsten bij 

het publiek 
vergroten

Meer inzetten op 
publiekswerking 

en 
publieksbevraging

.

Met de overheid 
echt in dialoog 

gaan  als 
evenwaardige 

gesprekspartner

De noodzakelijke 
samenwerkingen en 

nood aan de 
werking van andere 
organisaties (blijven) 

uitspreken

Vertrouwen van 
de burger en 
toekomstige 

generaties in onze 
sector vergroten

Ambassadeurs 
(artiesten maar 

zeker ook 
daarbuiten) als 
pleitbezorgers 
voor de sector

Stem laten 
horen in 

openbare 
ruimte.  

Collectief.

Nog breder 
draagvlak creëren 

voor het 
betekenisvolle van 
kunst en cultuur in 

de maatschappij

Relatie tot andere 
belangenbehartigers 

(SOTA, lokale 
kunstenoverleggen 

als GKO, cult!,...) 
meer uitspelen/in de 

verf zetten

We moeten 
stouter zijn

Beleidsmakers 
voorzien van 
discours over 

belang van 
kunst en cultuur

Persoonlijke band 
creëren met 

beleidsmakers 
(ook los van 

koepel)

Burgerparlement 
voor cultuur

Strategische gesprekken 
opstarten met andere 

sectoren zoals onderwijs, 
economie en innovatie. 
Meer gesprek met de 

brede samenleving. En wat 
we voor elkaar kunnen 

betekenen.

Vanuit OkO 
ook meer 
wegen op 

lokale 
overheden.

2. Ons publiek hierin 
maximaal betrekken, 

bevragen, over wat en 
waarom, drijfveren. Data 
verzamelen, analyseren, 

verwerken. Daarmee 
communiceren en 

informeren.

Politiek 
draagvlak 
via lokaal 

niveau

Onze creativiteit 
als voorbeeld 
voor andere 

sectoren 
inzetten

Inzetten op 
nieuwe 

generatie. 
Hoe? Co- 
creatie!

Betere 
woordvoerders 

vinden en 
opleiden

Open 
bedrijven dag 

voor 
cultuursector

Sector 
aantrekkelijker 

maken naar 
recrutering, 

wisselwerking en 
doorgeven van 

kennis

Mediacampagnes en 
open deur 
momenten 

gebruiken om 
zichtbaarheid te 
creëren van de 

werkingen

We moeten 
trotser zijn op 
ons werk en 
onze sector

Minder schrik van 
data hebben om 
belang van onze 

sector aan te 
tonen

Complementair aan het 
gevraagde subsidiebedrag 
van 38milj meegeven in het 

verhaal hoeveel de 
organisaties er zelf naast 

leggen. Ook de niet - 
economisch meerwaarde 

in hetzelfde verhaal 
brengen.

Positieve 
benadering 
werkt het 

best.

Continuïteit in 
de 

communicatie, 
ook als het 
goed gaat.

Impact van 
cultuur als 

maatschappelijke 
waarde 

becijferen. Wij zijn 
nodig!

Informatieve stuk 
is zeer interessant 
en bruikbaar als 

organisatie (groot 
of klein)

1 woordvoerder. 
Scherpere 

boodschap. 
Helder en stouter.

Publiek informeren 
en inzetten als 

ambassadeurs. (ook 
via sociale media en 

positieve 
campagnes)

We richten 
een Partij 

van de 
Kunst op

Voorstellingen 
in het 

parlement

Meer Oko 
leden in de 

politiek!

Eerst en vooral 
straffe creaties 
blijven maken. 
Dan in dialoog 

blijven gaan met

Zelf lokaal actief zijn 
als organisatie en zo 
de band met publiek 

en politiek 
aanschouwelijk 

maken

Cultuurveld nog meer 
proberen samen te 
brengen (nog meer 
netwerkmomenten, 
over verschillende 

genres/kunstvormen 
heen)

Kwaliteit 
blijven 
leveren

Situatie bxl: we 
werken allemaal 
voor één publiek, 

Vlaams, bxl, en 
anderstalig

Een aparte 
minister van 

cultuur is een 
goeie start?

Kunst centraal 
zetten in de 

maatschappij, 
guerrilla style in de 
wereld en buiten 

onze muren treden

Wegen op het 
beleid door 

minder in de 
pas te lopen

Maatschappelijke 
relevantie van onze 

artiesten sterker 
uitspelen - artiesten 
als klankbord voor 
gevoelige thema s

Minder 
gefragmenteerd 

naar buiten 
treden...in 

deelsectoren.

Oko betaalt 1 
full- time 

cultuurlobbyist

We moeten af 
van een burn- 

out- werkmodus. 
Meer tijd nemen

L’UNION 
FAIT LA 
FORCE

Overbruggen 
van de kloof 

naar alle delen 
van de 

maatschappij.

Het woord subsidie 
vervangen dr 

investeringskrediet of 
iets dergelijks om de 
economische return 

van onze sector beter 
te duiden

Niet te eerlijk 
zeggen dat we 
al behoorlijk 
verwend zijn 

🤪

Bso tso 
studenten bij 

werking 
betrekken ... is 
50 % vd jeugd

Ook op lokaal niveau 
worden omwille van 

politieke keuzes 
budgetten voor cultuur 
geschrapt. Kunnen we 

dit ook opvolgen?

Herdenken 
klassieke 

representati
estructuren

Grote media 
bespelen en 

betrekken. Vb. 
TARMAC v Rtbf 

(programma voor 
urban cultuur)

Meer 
humor!

Focus op de 
positieve verhalen, 

verbinding, 
connectie, ook in 

onze communicatie 
en media

Focus op de 
humuslaag 

van het 
artistieke veld

Intergewestelijk 
beleid 

stimuleren en 
financieren

Ipv doodgeklopt te worden 
door het beleid, het beleid 
zelf doodklopoen met onze 
ambities, ons belang, onze 
dromen, onze realisaties, 

onze noodzaak, onze 
reputatie…

oKo en haar 
geweldige werking 

sexy maken - 
persoonlijke 

branding van onze 
belangenvertegenw

oordigers

Samenwerking 
met vrt 

intensifierenAndere 
sectoren 

betrekken bij 
onze sector

Nadenken over 
vernieuwend 

kunstendecreet? 
duurzamer en meer 

lange termijn gericht? 
geïnspireerd door een 

externe mediator ?

Zet bestaan de 
samenwerkingen 

met vb onderwijs en 
jeugdveld in the 

picture met grote en 
kleine successen

positief en trots 
focussen op de 

kern van de zaak

breed discours, 
breed publiek

minder 
technocratisch

stouter zijn

kracht van 
lokaal niveau

positie in de 
maatschappij

fijnmazig 
lobbyen, 1 op 1 

contacten

politiek = 
bondgenoot

1. Blijven informeren, 
uitleggen. Hierin 

professionaliseren. 
Hapklare fiches en 
statements kunnen 
hanteren. Basaal en 

inclusief.

3. Overstijgen van 
tweedeling reeds 
erkende en nog 

meer nieuwe losse 
spelers. Niet tegen 
elkaar uitgespeeld 

worden.

internationale 
positie

cross sectorale 
bruggen

SAMEN

1 woordvoerder. 
Scherpere 

boodschap. 
Helder en stouter.

jonge 
generatie

representatie

media

zorgzaam

HR

duurzame 
community 

building in een 
hoog productie en 

presentatie 
tempo

Mobiliteit 
van 

kennis

mobiliteit 
kennis

netwerk, 
community voldoende 

differentiëren 
verschillende 
werkgroepen

DIFFERENTIEREN

niet 
geclusterd


