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I. Cultuurloket vzw 

 

 
 

 

1. Oprichting en subsidiëring 
 

Het Kunstenloket werd opgericht op 5 maart 2004 als een vereniging zon-
der winstoogmerk. De vzw is een initiatief van de sociale partners actief in 

de artistieke sector en van de Vlaamse kunstensteunpunten. De Vlaamse 
Gemeenschap subsidieerde van meet af aan Kunstenloket v.z.w.  

In 2008 werden de statuten gewijzigd. Hiermee werd tegemoetgekomen 
aan de wens van de subsidiërende overheid zoals omschreven in de Sa-

menwerkingsoverkomst met de Vlaamse gemeenschap 2008 - 2010.  
 

In februari 2016 kondigde de Minister van Cultuur S. Gatz de oprichting 
aan van een Cultuurloket vzw. 

 
Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 19 september 2017 aan-

vaardden de leden de integrale wijziging van de statuten van Kunstenloket 

vzw.  
 

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volledig nieuwe statuten van de vereni-
ging en is Cultuurloket vzw een feit. 

 
Om de werking van Cultuurloket uit te bouwen kent de Vlaamse Regering 

een jaarlijkse subsidie toe aan het Cultuurloket van 1.522.000euro op 
voorwaarde van het afsluiten van een beheersovereenkomst.  

 
 

 
2.  Administratieve gegevens 

 
Maatschappelijke zetel 

 Cultuurloket vzw 

  Sainctelettesquare 19 
1000 Brussel 

  T. 02/ 204 08 00 
 F. 02/ 204 08 09 

 www. Cultuurloket.be 
 info@cultuurloket.be 

 
Paritair comité : 329.01 

 
 

 



 

 
4 

 

Rijksdienst voor sociale zekerheid  
Victor Hortaplein 11 –  1060 Brussel 

T. 02 509 31 11 
Aansluitingsnummer: 262-1780579-52 

Ondernemingsnummer: 864.463.604 

 
Kas voor kinderbijslagen  

Acerta Kinderbijslagfonds vzw 
Sneeuwbeslaan 20 – 2610 Wilrijk 

T. 03/ 829 22 99 
Aansluitingsnummer: 6/ 129443 

 
Kas voor jaarlijkse vakantie 

 Elyzeese Veldenstraat 12 – 1050 Brussel 
 T. 02/ 640 71 40 

Aansluitingsnummer: 1780579 
 

Verzekeringsmaatschappij 
Ethias 

 Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt 

 T. 011/ 28 21 11 
Arbeidsongevallen – polisnr.: 6.564.045 

Burgerlijke aansprakelijkheid – polisnr.: 45.127.450 
Hospitalisatie (Medicomfort) – polisnr.: 1/2152/54056822 

 
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Idewe 
 Wetstraat 23 – 1040 Brussel 

T. 02/ 237 33 24  
Aansluitingsnummer: 827086-0 

 
Sociaal secretariaat 

Acerta 
B&D Center, Heizel Esplanade PB 65 – 1020 Brussel 

T. 02/ 474 01 08 

Aansluitingsnummer: 07/0545 
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II. Opdracht 

 

 

 

 
1. Missie 

 
Cultuurloket vzw heeft tot doel ondernemerschap en professionalisering in 

de Vlaamse cultuursector1 te bevorderen en toeleiding naar aanvullende 
financiering te faciliteren teneinde duurzaam ondernemerschap in de 

Vlaamse cultuursector te stimuleren en te ondersteunen. 
 

 
2.  Visie 

 
De samenleving wordt steeds meer complex, digitaal, multicultureel en 

(internationaal) genetwerkt. Deze wijzigende context geldt ook voor de 
cultuursector. Ondernemen en werken in en financieren van de cultuur-

sector worden complexer.  

Cultuurloket wil in deze veranderende context een kompas en partner zijn 
voor de Vlaamse cultuursector. Het wil een trefplaats zijn, fysiek en digi-

taal, voor uitwisseling, leren en inspireren. Door zijn dienstverlening naar 
die plaatsen te brengen waar de culturele dynamiek plaatsvindt (kunstho-

gescholen, coworking spaces, enz.) houdt Cultuurloket de vinger aan de 
pols van wat er leeft in de sector. De dienstverlening is eerstelijns. De 

kennis wordt continu ontwikkeld op basis van praktijk en theorie (onder-
zoek, informatie en documentatie).  

Voor afstemming en uitwisseling van informatie engageert Cultuurloket 
zich in professionele netwerken op lokaal, Vlaams en internationaal ni-

veau. In zijn relatie met andere organisaties, culturele actoren en overhe-
den, neemt Cultuurloket een neutrale positie in. 

 
Door zijn missie te realiseren wil Cultuurloket: 

- De zelfredzaamheid van culturele actoren stimuleren. D.w.z. organisa-

ties en individuen zo goed mogelijk helpen maar ook inzetten op ver-
nieuwing die ertoe leidt dat er zo weinig mogelijk moet worden gehol-

pen. M.a.w. focussen op duurzaam ondernemerschap zowel in culture-
le als in economische zin. 

-  Meewerken aan de duurzaamheid van cultuur in Vlaanderen. Duur-
zaam betekent dat actoren in de Vlaamse cultuursector ook in de toe-

komst hun culturele activiteiten kunnen ontwikkelen. 
 

                                    
1 Cultuur is de functie gericht op het creëren, deelnemen, genieten, bewaren en doorgeven van 
cultuur en kunst. (Visienota Sociaal Cultureel Volwassenenwerk, Lode Vermeersch, Hiva, KUL, 
16.11.2016). 
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3. Kerntaken 

 
De kerntaken van Cultuurloket zijn: 

 
 Kennis bundelen en visie vormen over zakelijk-juridische aangele-

genheden en aanvullende financiering voor de Vlaamse cultuursec-

tor; 
 Kennis ontsluiten en advies verlenen aan professionele actoren – 

zowel individuen als organisaties – in de Vlaamse cultuursector; 
 Vormings- en opleidingsprojecten organiseren en matchings-

trajecten opzetten om de cultuursector op zakelijk vlak te professio-
naliseren en duurzaam ondernemen te bevorderen; 

 Netwerken met de ondersteunende organisaties uit de cultuursector 
(lokaal, Vlaams en internationaal). 

 
De kerntaken zijn de basis voor het formuleren van strategische en 

operationele doelstellingen. 
Bij het realiseren van de kerntaken zal Cultuurloket erover waken geen 

marktverstorende activiteiten te ontwikkelen. De tweedelijnsdienstver-
lening wordt aan de markt overgelaten. 

 

 
4. Doelgroep 

 
Cultuurloket richt zich tot alle culturele actoren – individuen en organisa-

ties, profit en non-profit, al dan niet gesubsidieerd – actief binnen de 
Vlaamse Gemeenschap. De culturele actoren zijn actief binnen de kunsten 

(met in begrip van de toegepaste kunsten), cultureel erfgoed, circuskun-
sten en sociaal-cultureel volwassenenwerk en organisaties van amateur-

kunsten. 
 

De scope van Cultuurloket is ruimer dan deze van het Kunstenloket. De 
werking van Cultuurloket is ook een verdieping t.o.v. de werking van het 

Kunstenloket. Naast ‘werken in cultuur’ komt ook ‘ondernemen in cultuur’ 
en ‘aanvullende financiering van cultuur’ in de dienstverlening aan bod. 

 

 
5. Plaats in het culturele veld 

 
 Gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap betekent dat Cultuur-

loket er is voor culturele actoren actief in Vlaanderen en Brussel die 
een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de Vlaamse cultuur. 

Ook anderstaligen kunnen bij Cultuurloket terecht. 
 

 Aanspreekpunt zijn voor zakelijke-juridische aangelegenheden, on-
dernemerschap en aanvullende financiering, niet voor inhoudelijke 

aspecten. 
 Eerstelijns dienstverlening voor alle culturele actoren. 
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 Complementair aan organisaties voor inhoudelijke visieontwikkeling, 

promotie en beeldvorming van de sector, zoals de steunpunten, 
Flanders DC, Scwitch enz. Cultuurloket ontwikkelt geen marktver-

storende activiteiten. 
 Katalysator zijn voor samenwerking met andere spelers in het 

Vlaamse ecosysteem, waar mogelijk en zinvol. 

 Jong talent kan moeilijk een plek veroveren in het culturele veld. 
Cultuurloket zet, in dialoog met de opleidingsinstellingen, hierop in. 

 Continu ontwikkelen van kennis op basis van de praktijk en theorie 
(onderzoek, informatie en documentatie) en door de vinger aan de 

pols houden m.b.t. relevante tendensen en trends. 
 Internationalisering door contacten met gelijkaardige organisaties op 

Europees en internationaal niveau.   
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III. Werking 

 

 

 

1. Focus 
 

Cultuurloket heeft de ambitie een kennisknooppunt te zijn op experten-
niveau. Cultuurloket biedt advies, informatie, opleiding, tools, enz. aan de 

Vlaamse cultuursector. 
Hierbij ligt de focus op: 

 Werken en tewerkstellen 
o.a. statuut, vergoedingen, intellectuele eigendom, flexibel werken, 

internationalisering, enz. 
 Ondernemen en management 

o.a. organisatiemodellen, verdienmodellen, strategie, fiscaliteit, 
enz. 

 Financieringsmix 
o.a. aanvullende financiering en instrumentarium hiervan, fiscale 

stimuli (projectrekening, legaten, …), enz. 

 
 

2. Methode 
 

De dagelijkse werking is gestoeld op een aantal principes. 
 

 Kennis opbouwen door:  
opleiding (diploma) van medewerkers, studie, literatuur, intervisie, 

synergie met andere organisaties, onderzoek, …  
 

 Kennis werven op:  
intuïtieve manier door te luisteren naar ons cliënteel, ervaring op te 

doen en te delen met vakgenoten en cliënten, …  
 

 Kennis – in verstaanbare, praktische taal –  delen door:  

informatieverstrekking (o.a. lezingen, publicaties, tools, website, 
webinars), adviesverlening, …  

 
 

 
3. Waarden 

 
 Specialist/competent/degelijk 

Cultuurloket straalt expertise, degelijkheid en competentie uit. De 
kennis is gebaseerd op zowel een theoretische als een praktische 
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invalshoek. Evoluties op het terrein worden gevolgd. De informatie 

wordt permanent geactualiseerd. 
 

 Inspirerend/activerend/gedreven/innovatief 
Cultuurloket stimuleert de zelfredzaamheid2 van actoren in de cul-

tuursector en biedt hen mogelijkheden voor ervaringsuitwisseling. 

Synergiën met professionele spelers binnen en buiten de cultuur-
sector worden ontwikkeld.  

 
 Open/verbindend/toegankelijk 

Cultuurloket participeert actief aan overleg met de organisaties uit 
het ecosysteem en positioneert zich in een internationale context. 

De verstrekte informatie is objectief wordt hertaald in begrijpbare, 
praktische taal.  

 
 Zelfbewust/onafhankelijk 

Cultuurloket handelt als een autonome, zelfbewuste organisatie en 
realiseert haar doelstellingen in functie van de beschikbare midde-

len. Cultuurloket is neutraal3 ten opzichte van belangenverdedigers 
en overheden en voert de gekregen opdracht collegiaal uit. 

 

 
4. Werken met een Jaarplan 

 
Om de opdracht te concretiseren hanteert Cultuurloket een geheel van 

strategische doelen (SD) en operationele doelen (OD), zie infra V.  
Jaarlijks wordt door het team van Cultuurloket een actieplan opgemaakt. 

Deze oefening resulteert in een reeks van acties gekoppeld aan de opera-
tionele doelen welke Cultuurloket verspreid over het werkjaar wil opzet-

ten: het “Jaarplan”. Hierin kan niet alles worden opgesomd. Er moet ruim-
te zijn om aandacht te geven aan de actualiteit en flexibel in te spelen op 

bestaande en toekomstige noden. 
 

 
5.  Toekomstbeeld 

 

Cultuurloket is het toonaangevend aanspreekpunt dat wordt gewaardeerd 
voor zijn zakelijke ondersteuning aan de cultuursector 

In het brede culturele veld zijn we duidelijk aanwezig zowel fysiek als digi-
taal, we worden stilaan als incontournable beschouwd. Die reputatie dan-

ken we aan onze kwaliteit, maar ook aan onze kritische en onafhankelijke 
houding. 

                                    
2 D.w.z. organisaties, kunstenaars, … zo goed mogelijk helpen, maar ook: inzetten op (maatschap-
pelijke) vernieuwing die ertoe leidt dat er zo weinig mogelijk moet worden geholpen. M.a.w. focus-

sen op duurzaam ondernemerschap zowel in culturele als in economische zin. 
3 Neutraliteit is onpartijdigheid. De relatie met andere organisaties, culturele werkers en overheden 
is niet ingekleurd door belangenverdediging. Adviseren, informeren, onderzoeken, … gebeurt over-
eenkomstig de geldende regelgeving en op basis van objectieve criteria. 
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Cultuurloket is een dynamische, moderne organisatie. Dat is intern zicht-
baar door de diversiteit aan medewerkers, de persoonlijke en professione-

le groeimogelijkheden, een actueel organisatiemodel, en vooral een kan-
tooromgeving die onze identiteit en kernwaarden uitstraalt en waar het 

aangenaam werken is. 

Extern in die dynamiek onder meer zichtbaar in onze communicatiestijl, 
onze open-source-mentaliteit, en ons streven naar verbinding en co-

creatie met alle stakeholders. 
 

Cultuurloket is een waardevolle partner in een groot netwerk van andere 
adviesverleners, steunpunten en andere spelers in het bovenbouwveld. 

 
Cultuurloket is hoofdzakelijk actief in de Vlaamse Gemeenschap maar 

reikt ook uit naar de rest van Europa. Behalve inkomsten uit subsidies zijn 
we ook in staat om eigen inkomsten te verwerven. 

 
Cultuurloket 2022 werkt inspirerend en realiseert echt toegevoegde waar-

de voor de cultuursector. We slagen erin om onze kennis en informatie 
heel gestructureerd aan te bieden en dragen er zorg voor dat ze laag-

drempelig is en bereikbaar voor iedereen. 
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IV. Organisatie 

 

 
 

1. Bestuursorganen 

 
Cultuurloket vzw heeft vanaf 1 januari 2018 volgende bestuursorganen: 

➢ Algemene Vergadering (AV) 
➢ Raad van Bestuur (RvB) 

 
 

Samenstelling van de Algemene Vergadering 
 

Volgens de nieuwe statuten zijn er 2 categorieën van leden: 
- Categorie A: onafhankelijke natuurlijke personen voorgedragen door 

de Raad van Bestuur omwille van hun deskundigheid; 
- Categorie B: natuurlijke personen die rechtstreeks lid worden voor-

gedragen door de Vlaamse Gemeenschap. 
 

 

Op 1/101/2018 zijn de volgende personen lid van de Algemene Vergade-
ring: 

- Voor categorie A: 
De Bin Ellen, De Smet Chantal, Gerets Kristien, Hautekiet Jan 

(voorzitter), Khetouta Larbi, Vanden Driessche Hugo. 
 

- Voor categorie B: 
  Callebaut Lucrèce, D’Hoest Rik, Mercelis An, Smolders Carine, Van    

  Damme Pieter, Vandromme Loes 
 

 
Samenstelling van de Raad van Bestuur 

 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit 

10 bestuurders, waarvan: 

 
- 5 bestuurders verkozen door de Algemene Vergadering op voor-

dracht van leden uit categorie A 
- 5 bestuurders verkozen door de Algemene Vergadering op voor-

dracht van leden uit categorie B 
 

Op 1/101/2018 zijn de volgende personen lid van de Raad van Bestuur: 
- Voor categorie A: 

De Bin Ellen, Gerets Kristien, Hautekiet Jan (voorzitter), Khetouta 
Larbi, Vanden Driessche Hugo. 
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- Voor categorie B: 

  D’Hoest Rik, Mercelis An, Smolders Carine, Van    
  Damme Pieter, Vandromme Loes. 

 
 

2. Personeelsploeg 

 
Cultuurloket is een middelgrote organisatie met een vlakke organisatie-

structuur. 
 

De personeelssamenstelling is per 01/01/2018 als volgt: 
- directeur: 1 vte 

- consulenten: 3,5 vte 
- officemanagement en communicatie: 1 vte  

- onthaal: 1 vte 
 

Aanwervingen in de periode 2018-2022 
Om de ambities te verwezenlijken kunnen maximaal 8.5 vte personeelsle-

den bijkomend worden aangetrokken. 
De personeelssamenstelling wordt dan: 

- directeur: 1 vte 

- kennis- en advies: 8 vte 
- marketing en communicatie: 2 vte 

- financiën en administratie: 2 vte 
- begeleiding van cliënten en onthaal: 2 vte 

 
De ontwikkeling van de nieuwe werking en de nieuwe website zijn bepa-

lend voor de aan te trekken profielen en het invullen van het personeels-
bestand naar aantal. In de Beheersovereenkomst (art. 5 §3) is hiervoor 

een opstartfase voorzien van 3 jaar. 
 

 
3.  Netwerking 

 
Om af te stemmen met andere organisaties binnen of buiten de cultuur-

sector, engageert Cultuurloket zich in een aantal professionele netwerken 

om informatie uit te wisselen, zowel lokaal, op Vlaams niveau als interna-
tionaal. 

- Op lokaal niveau zal Cultuurloket gespreid over Vlaanderen en Brus-
sel zijn dienstverlening ter beschikking stellen.  

- Op Vlaams niveau zal Cultuurloket participeren aan regelmatig en 
gestructureerd overleg met de andere actoren binnen het Vlaamse 

ecosysteem.  
- Op internationaal niveau wil Cultuurloket de verschillende netwerken 

voor werken en ondernemen in cultuur in kaart brengen en partici-
peren in de relevante netwerken die een meerwaarde zijn voor de 

werking en de ontwikkeling van Cultuurloket en zo ook voor de 
Vlaamse cultuursector. 
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Cultuurloket werkt complementair aan organisaties voor inhoudelijke vi-
sieontwikkeling, promotie en beeldvorming van de Vlaamse cultuursector.  

 
 

4.  Infrastructuur 

 
Cultuurloket huurt vanaf eind 2018 de tweede verdieping van het Kaaithe-

ater. Het gebouw is in erfpacht genomen door de Vlaamse Gemeenschap 
die het gebouw in beheer heeft gegeven aan het Kaaitheater. Het Kaai-

theater verhuurt de tweede verdieping op zijn beurt aan Cultuurloket. 
 

Voor de dienstverlening ten lande worden de nodige lokalen en technische 
faciliteiten gehuurd bij culturele organisaties, onderwijsinstellingen, 

coworking spaces, enz. 
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V. Financieel beleid 

 

 

 

Cultuurloket is een dienstverlenende organisatie en dus personeelsinten-
sief. Kennis en expertise zijn belangrijk maar duur, dit beïnvloedt het ge-

voerde financiële beleid. 
 

 
1. Krachtlijnen 

 
Om het financieel beleid vorm te geven worden een drietal krachtlijnen 

gehanteerd. 
 

Bewaken van een betaalbare dienstverlening 
Culturele actoren, individuen en organisaties, hebben gratis toegang tot 

de begeleiding en advies van Cultuurloket. Voor de meer gespecialiseerde 
opleidingen kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd. 

Cultuurloket kan bovendien eigen inkomsten werven o.a. door het aanbie-

den van gespecialiseerde diensten tegen vergoeding – zonder hierbij 
marktverstorend te zijn –, aantrekken van sponsors, verkoop van publica-

ties, enz. 
 

 
Uitbouwen van de werking 

De hoofdmoot van de dienstverlening van Cultuurloket bestaat uit de 
nieuwe website als dynamisch en interactief platform (co-creatie, forum, 

community), consultaties en het aanbod van diverse opleidingen. Dit alles 
is vrij arbeids- en kostenintensief. Het realiseren van de werking doen we 

in verhouding tot de beschikbare middelen. 
 

 
Streven naar kwaliteit in de dienstverlening met oog voor kosten-

beheersing 

Cultuurloket streeft er naar een zo groot mogelijk bereik. Gezien de aard 
van de dienstverlening is het ook zaak om de ‘cliënten’ op te voeden. Zo 

niet groeit de tijdsinvestering van de ploeg medewerkers te sterk. De 
kwaliteit van de dienstverlening verstevigen via een goede website, ge-

richte communicatie en een evenwichtig opleidingsaanbod, … zorgt ervoor 
dat de kosten beheersbaar blijven.  
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2. Financieel meerjarenplan 

 
Het financieel meerjarenplan is de vertaling van de werking en ambities in 

centen. Het plan geeft een inschatting van kosten en opbrengsten in grote 
blokken. De personeelskost houdt rekening met de aangroei zoals voor-

zien in het punt III-3 Personeelsploeg. Wat de inkomsten betreft, wordt er 

geen rekening gehouden met indexeringen noch met de inkomsten voor 
bijkomende opdrachten 

Tot slot weze gesteld dat dit financieel meerjarenplan een inschatting is. 
Het is niet onlogisch dat er zich in de loop van het voorliggende beleids-

plan wijzigingen voordoen. 
 

 

CULTUURLOKET 
vzw 

BEGR  
2018 

BEGR  
2019 

BEGR  
2020 

BEGR  
2021-22 

BEDRIJFSKOSTEN 1 316 900 1 742 650 1 733 050 1 690 850 

            

Dienstverlening 247 500 263 800 256 750 219 750 

            

Diensten en diverse goederen 161 300 159 500 156 850 154 150 

            
Bezoldiging, Soc. Lasten, 
pensioen 796 500 1 237 750 1 237 750 1 271 250 

            

Afschr/wrdverm/voorz risico's 110 000 80 000 80 000 44 000 

            

Financiële kosten 0 0 0 0 

            

Roerende voorheffing 1 600 1 600 1 700 1 700 

            

            

BEDRIJFSOPBRENGSTEN   1 591 500 1 627 350 1 650 250 1 694 500 

            
Subsidies Vlaamse Gemeen-
schap 1 558 000 1 558 000 1 558 000 1 558 000 

            

Eigen inkomsten 31 000 66 850 89 750 134 000 

            

Uitzonderlijke inkomsten 2 000 2 000 2 000 2 000 

            

Fianciële opbrengsten 500 500 500 500 

            

SALDO 274 600 -115 300 -82 800 3 650 
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VI. Strategische en operationele doelen en acties 

 

 
 

 

SD1 

Kennis bundelen en beleidsvoorbereidend een visie vormen, op 
basis van praktijkervaring, over zakelijk-juridische aangelegenhe-

den en aanvullende financiering voor de doelgroep.  

 
SD1 OD1 & OD2 Opvolgen reglementering i.v.m.  

OD1 Zakelijk-juridische aangelegenheden, zoals: rechtspersonen en  
organisatievormen, verdienmodellen, statuut en vergoedingen voor 

culturele professionals, intellectuele eigendomsrechten, fiscaliteit, 
internationale mobiliteit, contracten, enz. 

OD2 Aanvullende financiering, zoals tax shelter, crowdfunding,  
matchfunding, impact investment, sponsorwerving, fondswerving, 

microkredieten, enz. 
 

Actie 1: Tijd inbouwen voor kenniswerving en intervisie. 

 
Actie 2: Voorzien in een opleidingsbudget. 

 
Actie 3: Ter beschikking stellen van literatuur en andere informatie-

bronnen. 
 

SD1 OD3 In kaart brengen en updaten van de aanbieders van aan-
vullende financiering 

 
Actie 1: Mapping (basis: studie van Idea Consult) en ontsluiten van 

de verschillende aanbieders (2018-19) naar soort 
 

Actie 2: Updaten van de mapping: work in progress vanaf 2018-19 
 

SD1 OD4 Communiceren met beleidsactoren op basis van theoreti-

sche kennis en van de praktijkervaring 
 

Actie 1: Besprekingen met de Vlaamse overheid bevoegd voor Cul-
tuur. 

 
Actie 2: Contacten onderhouden met andere bevoegde overheden en 

overheidsorganisaties zoals VDAB, RVA, RSVZ, RSZ, commissie kun-
stenaars, btw-administratie, … 

 
Actie 3: Contacten onderhouden met de sociale partners van de cul-

tuursector. 
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Actie 4: Onderzoek (nulmeting) naar kennis van ondernemerschap bij 
culturele actoren: opstart in 2019(?). 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SD2 

Kennis ontsluiten voor en advies verlenen aan professionele acto-

ren – zowel individuen als organisaties – binnen de doelgroep 

 
Cultuurloket organiseert en biedt gratis eerstelijnsopleidingen aan die be-

antwoorden aan de noden van de culturele professionals en organisaties 
uit de doelgroep. 

 
SD2 OD1 Kennis ontsluiten (informeren) 

Via publicaties, website, sociale media, partnerorganisaties, etc.  
 

Actie 1: Nieuwe website bouwen 
In 2018-19 wordt een nieuwe website gebouwd. De website wordt 

een open en interactief kennisplatform waar zowel organisaties als 
individuen gepaste informatie vinden over ondernemerschap, 

zakelijke-juridische aspecten en aanvullende financiering. 
 

Actie 2: Website uitbouwen 

De website wordt constant bijgewerkt en up-to-date gehouden. Ex-
perten worden aangezocht om nieuwe topics uit te diepen. De teksten 

worden systematisch gescreend en, wanneer nodig, doet de auteur-
expert aanvullingen.  

In een eerste fase zullen vnl. topics over aanvullende financiering en 
ondernemerschap aan de orde zijn. 

 
Verder wordt gemeten wat de meest bezochte pagina’s zijn, via welke 

kanalen men op onze website terecht komt, welke zoektermen men 
hanteert in zoekmachines, de meest gebruikte zoektermen op de 

website, enz. 
 

Indicatoren SD1 

Studiedagen en opleidingsmomenten gevolgd door Cultuurloket (tijd voor kenniswerving en 
intervisie) 

Mapping van trends en problematieken m.b.t. aanvullende financiering en zakelijk-
juridische aangelegenheden 

Mapping van aanbieders van aanvullende financiering 
Overleg met de Vlaamse overheid en input voor (parlementaire) vragen mbt tot de missie 
en visie van Cultuurloket 

Overleg met andere overheden en overheidsinstanties 



 

 
18 

Opmerking 

Het uitbouwen van de website is gerelateerd aan de nieuwe website 
(zie actie 1 supra). De tools en features die op de nieuwe website 

aanwezig zullen zijn, zijn a work in progress. 
 

Actie 3: Maken en spreiden van publicaties online en/of in print.  

Ook hier zullen in een eerste fase vnl. topics over aanvullende finan-
ciering en ondernemerschap aan de orde zijn. Alle info in print is ook 

online ter beschikking. 
 

Actie 4: E-nieuwsbrief en sociale media 
De tweewekelijkse nieuwsbrief bevat naast een korte toelichting over 

een aspect van ondernemen en werken in en financieren van cultuur 
ook een overzicht van de geplande opleidingen. 

Ook via de sociale media bouwt Cultuurloket een dagelijkse band op 
met zijn doelgroep via posts over relevante informatie en de inhoude-

lijke en praktische werking van Cultuurloket.  
 

Actie 5: Aanwezigheid op events 
Het Cultuurloket wil aanwezig zijn (met infostand, consultancy, oplei-

ding, enz.) op events die mensen en organisaties aantrekken die ook 

tot haar doelgroep behoren. 
 

Actie 6: Ontwikkelen en uitrollen van een communicatiecampagne 
(tweejaarlijks) over aanvullende financiering. 

In samenwerking met een communicatiebureau en andere spelers 
(o.a. de Cultuurbank) wordt een communicatieplan uitgewerkt.  

Doel: bekendheid creëren over de verschillende mogelijkheden en 
systemen van aanvullende financiering. Tweejaarlijks. 

 
Actie 7: Organisatie van een (meerdaags) event over werken en on-

dernemen in cultuur en financieren van cultuur. 
Tweejaarlijks organiseert Cultuurloket een event waarop de aanbie-

ders van aanvullende financiering zich kunnen tonen aan het publiek. 
Naast een ruimte met presentatieplekken (standen) komen ook aan 

bod: infosessies, workshops, consultancy, speeddating, … 

Het event kan na verloop van tijd uitgroeien tot een meerdaags ge-
beuren voor informatie en advies over het werkterrein van Cultuurlo-

ket. Het eerste event wordt georganiseerd in 2020. 
 

Actie 8: Organisatie studiedag 
Tweejaarlijks organiseert Cultuurloket een studiedag rond een 

zakelijk aspect. Hierop worden gastsprekers uitgenodigd, cases 
besproken, ‘goede praktijken’ toegelicht enz. De studiedag wordt 

desgevallend geïntegreerd in het event (actie 7). Een eerste 
studiedag vindt plaats in 2019. 
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SD2 OD2 Adviesverstrekking (eerstelijns) 

Zowel organisaties als individuen uit de doelgroep kunnen een beroep 
doen op het advies van Cultuurloket. Het gaat hierbij over alle mogelijke 

onderwerpen die te maken hebben met ondernemen in cultuur, werken in 

de cultuursector en alle aspecten van strategisch management en aanvul-
lende financiering. Voor de tweedelijn wordt doorverwezen naar de private 

sector en wordt actief gebruik gemaakt van relevante instrumenten van 
andere Vlaamse beleidsdomeinen. 

 
Actie 1: Telefonisch advies 

Er wordt telefonisch advies verstrekt voor dringende en concrete vra-
gen. 

 
Actie 2: Consultatie op afspraak 

Voor vragen die te complex zijn om telefonisch te behandelen wordt 
een afspraak gemaakt. De consultatieplaatsen worden van 3 plaatsen 

(Antwerpen, Gent, Brussel) uitgebreid naar +/- 10 plaatsen gespreid 
over Vlaanderen en Brussel. Deze geografische spreiding wordt aan-

gevat in 2018 naargelang de aanwerving van bijkomende consulen-

ten. 
 

Opmerking  
Actie 1 en actie 2: de output zal worden beïnvloed door het uitbou-

wen van de nieuwe website: p²p forum, blogs, enz. 
 

Actie 3: Check-up gesprek voor individuen en organisaties 
Het check-up gesprek gericht op actieve en/of ervaren culturele acto-

ren die de professionele aanpak van hun onderneming of hun carrière 
willen verbeteren of herdenken. Het check-up gesprek is een evalua-

tie van de bestaande activiteit waarbij ideeën worden aangereikt voor 
het herdenken of uitbreiden ervan. Een aantal onderwerpen komen 

aan bod: positionering, promotie, distributie, verdienmodel, prijszet-
ting, organisatie van backoffice, enz. Opstart in 2018, op kruissnel-

heid in 2021. 

 
 

Indicatoren SD2 OD1 

Topics op de eigen website 

Unieke bezoekers website + verdere analyse volgens Google Analytics (woonplaats, leeftijd, 
hoe zijn ze op de website gekomen, …)  

Aanbieders van eerstelijns- en tweedelijnsadvies die op de website zijn opgenomen  

Topics op het online platform met jaarlijks meer dan 200 unieke bezoekers (cf. Google Analy-
tics)  

Sociale media analyse (aantal, bereik, woonplaats, leeftijd, …) 
Publicaties (online en offline)  
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Actie 4: Coaching voor individuen en organisaties 

Coaching richt zich tot culturele actoren met een duidelijk project. Na 
een intakegesprek wordt een stappenplan opgesteld met vervolgaf-

spraken. Tussendoor is er begeleiding door telefonisch contact of via 
e-mail. Verschillende zakelijke en strategische aspecten komen aan 

bod: begroting, (aanvullende) financiering, human resources, promo-

tie, overeenkomsten, opstellen van een businessplan, enz. Indien no-
dig wordt de weg gewezen naar vorming en/of wordt er doorverwe-

zen naar sectororganisaties of andere spelers op de markt. 
Opstart in 2018, op kruissnelheid in 2021. 

 
Actie 5: Quick scan van organisaties 

Dergelijke scan (1dag) omvat een doorlichting van een aantal facet-
ten van de werking: statuten, werking RvB en AV, financiële struc-

tuur, hrm, marketing en communicatie. 
De quick scan kan ook het intakegesprek zijn voor langere trajectbe-

geleiding. Opstart in 2019, op kruissnelheid in 2020. 
 

Actie 6: Bevorderen van goed bestuur in culturele organisaties 
Veel organisaties worstelen met het implementeren van de principes 

van goed bestuur. Het toetsen van hun werking aan deze principes en 

het aanbieden van advies en begeleiding, zal hen helpen hierin orde 
op zaken te krijgen. Opstart in 2020, op kruissnelheid in 2022. 

 
 

 
 

SD2 OD3 Organisatie van collectieve vormingen 
Organisatie van collectieve vormingen m.b.t. alle aspecten zakelijk-

juridische aangelegenheden, strategisch management, aanvullende finan-

ciering, leiderschap en ondernemerschap. 
 

Actie 1: Cultuurloket on tour 
Het zijn regionaal gespreide infosessies waarbij wordt gestreefd naar 

het aanreiken van theoretische basisbeginselen die eenvoudig in de 
praktijk kunnen worden gebracht. We denken hierbij aan volgende 

onderwerpen i.v.m. 
 

Indicatoren 

Vragen en rangorde volgens topic  
Aantal binnengekregen vragen voor eerstelijnsadvies per kanaal (online, email, etc.) en per 
sector 

Aandeel van het aantal beantwoorde vragen met “zelf beantwoord met eerstelijnsadvies”, 
“doorverwezen voor eerstelijnsadvies naar andere speler in het ecosysteem “ of “doorverwe-
zen voor tweedelijnsadvies” 

Unieke actoren (individuen en organisaties) die eerstelijnsadvies kregen 

Unieke actoren (individuen en organisaties) die herhaaldelijk terugkomen voor advies door-
heen hun traject + opsplitsing per topic 
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-  Werken in de cultuursector: zelfstandige in bijberoep, contracten 

onderhandelen, statuut van de kunstenaar, enz. 

-  ondernemen in cultuur: vennootschaps- en samenwerkingsvormen, 

intellectuele eigendom, enz. 

-   aanvullende financiering van cultuur: financieringsmix,  

crowdfunding, sponsoring, enz. 

 

Actie 2: Opleidingsaanbod voor hoger onderwijs gericht op de 
cultuursector 

Om jonge mensen al voor het afstuderen in te lichten over de 
concrete beroepspraktijk, verzorgt het Cultuurloket op hogescholen 

en academies infosessies/gastcolleges. Om de dienstverlening aan te 
passen aan de noden die door docenten wordt ervaren is er 

regelmatig overleg met de docenten.  
 

Actie 3: Opleidingsaanbod voor andere organisaties 

Ook aan (koepel)organisaties biedt het Cultuurloket aan om 
infosessies of lezingen te geven. Deze infosessies en lezingen worden 

op maat geconcipieerd. 
 

Actie 4: Opleidingstrajecten 
Jaarlijks willen we meerdaags opleidingstrajecten organiseren. Hier-

voor worden externe docenten ingeschakeld die naast een ruime the-
oretische bagage ook ervaringsdeskundige zijn in hun vakgebied. 

  
Voorbeelden: 

- Ondernemerschap in de cultuursector 
Deze opleiding richt zich tot personen die een functie met verant-

woordelijkheid beogen binnen het zakelijk beheer van een culture-
le organisatie. 

- Stratego voor culturele ondernemers 
Deze opleiding richt zich tot personen die een organisatie willen 

opstarten of verder uitbouwen. Zij worden wegwijs gemaakt in het 

schrijven van een businessplan. 
- Internationaal werken 

- … 
 

Actie 5: Toplezingen 
Vanaf 2018 zal Cultuurloket toplezingen organiseren eventueel met 

lunch. Markante personen uit de bedrijfswereld en/of de cultuursector 
geven een lezing over wat hen inspireert en drijft. 
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SD2 OD4 Organisatie van coaching van financieringsdossiers  
Cultuurloket organiseert de coaching van financieringsdossiers die inge-

diend worden bij de Cultuurbank. De eerstelijnscoaching gebeurt door Cul-
tuurloket zelf (b.v. voor aanvragen van microkredieten). Voor de tweede-

lijnscoaching faciliteert Cultuurloket de matching van vraag en aanbod. 
Voor financieringsdossiers is de Cultuurbank de preferente partner. 

  
Actie 1: Samenwerken met de Cultuurbank 

Voor het aanbieden van microfinanciering is de Cultuurbank de prefe-
rente partner. De consulenten van het Cultuurloket zijn goed ge-

plaatst om bij cliënten de nood aan financiering te duiden en na te 
gaan via welk instrument aanvullende financiering het best kan. Eens 

financiering bekomen kan verdere begeleiding via het reguliere aan-

bod (zie supra SD2 - OD2 – Acties 3 en 4) het Cultuurloket worden 
ingeschakeld om de cliënt verder te begeleiden (zie supra SD2-OD2) 

in de ontwikkeling van het project. In 2018 knopen we het gesprek 
met de Cultuurbank aan. In 2019 geven we de samenwerking vorm 

en inhoud.  
 

 
 
 

 

Indicatoren SD2 OD3 

Activiteiten die Cultuurloket zelf heeft georganiseerd  
Externe experten met wie Cultuurloket heeft samengewerkt voor haar activiteiten 

Deelnemers voor haar activiteiten + opsplitsing per sector 

Gezamenlijke opgezette activiteiten met andere actoren uit Vlaamse ecosysteem: 
•Gezamenlijk opgezette vormingen 
•Gezamenlijke adviesverleningstrajecten (m.n. wanneer de vraag binnen komt bij Cultuurlo-
ket) 
•Gezamenlijke presentatie op evenementen 

Bekend maken van vormingen gericht op de cultuursector door andere organisaties i.v.m. 
werken en ondernemen in en financiering van de cultuursector 

Deelnemers (individuen en organisaties) van gezamenlijke opgezette activiteiten met andere 
actoren uit het ecosysteem + opsplitsing per sector 

Indicatoren SD2 OD4 

Adviestrajecten en follow-uptrajecten bij aanvragen tot financiering (eerstelijnsadvies en 
eventueel verder doorverwijzen naar experten; registratie per type financiering en toeleiding) 

Unieke actoren (individuen en organisaties) die na advies door Cultuurloket een krediet of 
participatie hebben aangevraagd bij de Cultuurbank (indicator moet samen ontwikkeld wor-
den met Cultuurbank)  

Unieke actoren die deelnemen aan de adviestrajecten en opsplitsing per sector  
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SD3 
De doelgroep in contact brengen met de gepaste tool en/of aan-

bieder van aanvullende financiering. 

 
SD3 OD1 Een netwerk ontwikkelen van aanbieders van financie-

ring, platformen voor crowdfunding, organisaties voor tax shelter 

enz. 
 

Actie 1: Mapping en ontsluiten van het instrumentarium (2018-19) 
 

Actie 2: Mapping exemplarische voorbeelden uit het buitenland 
(2020) 

 
Actie 3: Nagaan welke instrumenten voor aanvullende financiering in 

Vlaanderen ontbreken (in vergelijking met het buitenland) en voor-
stellen tot verbetering formuleren. (2021) 

 
Actie 4: Lacunes in regelgeving op vlak van aanvullende financiering 

signaleren aan de overheid en voorstellen tot verbetering formuleren. 
(2022) 

 

 
SD3 OD2 Fondsenwerving stimuleren al dan niet in samenwerking 

met relevante partners. 
 

Actie 1: Doorlichten van organisaties naar mogelijkheden om aan 
fondsenwerving te doen. Opstart in 2018-20, op kruissnelheid in 

2021. 
 

Actie 2: Informeren en toeleiden naar van culturele organisaties bij 
het opzetten van een schenkerskring of een projectrekening. 

Er zijn filantropen die projecten willen steunen. Meestal situeren deze 
projecten zich in gezondheid, welzijn of ecologie. Met deze filantropen 

een schenkerskring uitbouwen of een projectrekening opzetten (vb. 
bij de Koning Boudewijnstichting) is een uitdaging. 

 
 

 
 

Indicatoren 

Beschrijving van netwerkontwikkeling m.b.t. aanvullende financiering 

Acties opgezet rond aanvullende financiering en fondsenwerving 
Unieke actoren die rond aanvullende financiering een vraag stellen + opsplitsing per sector + 
rangschikking per topic 



 

 
24 

 

SD4 

Cultuurloket ontwikkelt zijn werking in netwerk met verschillende 
ondersteunende organisaties uit de cultuursector (lokaal, Vlaams, 

nationaal en internationaal) en streeft een optimale verstandhou-

ding met de bestaande organisaties in het Vlaamse ecosysteem 

na. 

 

SD4 OD1 Werking Cultuurloket op lokaal niveau 
Cultuurloket zal een lokaal netwerk uitbouwen gespreid over 

Vlaanderen en Brussel.  
 

Doordat de consultatieplaatsen uitbreiden van 3 naar +/- 10 ge-
spreid over Vlaanderen en Brussel (zie supra SD2-OD2-Actie2) 

wordt ook een lokaal netwerk gecreëerd. 
 

 
SD4 OD2 Werking Cultuurloket op Vlaams niveau 

Cultuurloket gaat in dialoog met relevante spelers uit het Vlaamse 
ecosysteem om de dienstverlening op elkaar af te stemmen en 

werkafspraken te maken.  

 
Om de dienstverlening op elkaar af te stemmen en werkafspraken te 

maken zullen de organisaties uit het Vlaamse ecosysteem regelma-
tig rond de tafel moeten zitten. Uiteraard zal het Cultuurloket actief 

participeren aan dit overleg. 
 

 
SD4 OD3 Werking Cultuurloket op (inter)nationaal niveau 

Cultuurloket zal zich internationaal vernetwerken met de bedoeling om de 
eigen werking in te bedden binnen internationale tendensen m.b.t. aan-

vullende financiering en werken en ondernemen in cultuur. Daardoor kan 
Cultuurloket culturele actoren informeren over internationale program-

ma’s. 
 

Actie 1: EU-netwerken met focus op werken en ondernemen in cul-

tuur in kaart brengen. 
In 2018 willen we een zicht hebben op interessante netwerken. 

 
Actie 2: Actief participeren in geselecteerde EU-netwerken. 

In 2018 willen we actief participeren aan 1 netwerk, vanaf 2019 aan  
max. 2 netwerken. 

 
Actie 3: Uitwisselen medewerkers van Cultuurloket met andere or-

ganisaties uit de EU. 
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Het is goed dat medewerkers van Cultuurloket inzicht krijgen over 

hoe andere gelijkaardige organisaties werken en ervaringen kunnen 
opdoen en uitwisselen. 

In 2019-20 willen we nagaan met welke organisatie(s) we een uit-
wisseling kunnen opzetten. Vanaf 2021 mikken we jaarlijks op een 

uitwisseling. We gaan we hierbij na of deze uitwisselingsprojecten 

ook voor andere organisaties toegankelijk zijn. 
 

Actie 4: Gezamenlijk EU-projecten indienen. 
Het is de bedoeling om eens ingewerkt in de Europese netwerken na 

te gaan aan welke projecten we kunnen participeren mits financie-
ring vanuit Europa. 

 
 

 
 

 

Indicatoren SD4 

Overlegmomenten met andere actoren uit het Vlaamse ecosysteem 

Participaties in (inter)nationale netwerken (formeel en informeel) 
Internationaal gefinancierde projecten waaraan Cultuurloket deelneemt 


