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1. VOORWOORD

Bij ‘Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden Cultuur en Jeugd’
werd de Vlaamse Regering gemachtigd om mee te werken aan de oprichting van een vereniging
zonder winstoogmerk “Cultuurloket vzw” en toe te treden tot die vereniging met als doel ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector en toeleiding naar aanvullende financiering te faciliteren. Cultuurloket is dus een ‘overheids-vzw.
Er is tussen de Vlaamse overheid en Cultuurloket vzw een beheersovereenkomst afgesloten voor
de beleidsperiode 2018 – 2022. De nieuwe opdracht vergt zowel een inhoudelijke als een organisatorische oriëntatie. Cultuurloket is een organisatie in opstartfase. Vanaf 2021 zal Cultuurloket
op kruissnelheid zijn.
De werking krijgt, in vergelijking met Kunstenloket, andere accenten. Naast werken in cultuur
zetten we meer dan voorheen in op ondernemen in cultuur en financieren van cultuur. De scoop
van Cultuurloket bestrijkt de kunstensector (inclusief de toegepaste kunsten), cultureel erfgoed,
circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en organisaties van amateurkunsten met professionele doorgroeiambities.
Nieuwe medewerkers voor communicatie, financiën en kenniswerk werden aangetrokken. Om een
regionale spreiding en inbedding van de dienstverlening te realiseren werd de werking met freelancers voor eerstelijnsadvies uitgetekend. De eerste stappen om microkredieten te kunnen aanbieden zijn gezet.
Samen met de medewerkers is een traject i.v.m. ‘het nieuwe werken’ aangevat, waarbij projectwerking de leidraad is.
Door de groei verhuist Cultuurloket naar de tweede verdieping van het Kaaitheater. Om de verbouwing te realiseren is een samenwerking met een architect opgestart. Als eerste stap naar een
nieuwe website werd een service designtraject opgestart. Voor Cultuurloket is een nieuwe huisstijl
en branding ontwikkeld.
Vanaf 1 januari 2018 is Cultuurloket vzw een feit.

Jan Timmermans
Directeur

3

2. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN VAN CULTUURLOKET

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.
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 cultuursector worden complexer.
Cultuurloket wil in deze veranderende context een kompas en partner zijn voor de Vlaamse cultuursector. Het wil een trefplaats zijn, fysiek en digitaal, voor uitwisseling, leren en inspireren.
Door zijn dienstverlening naar die plaatsen te brengen waar de culturele dynamiek plaatsvindt
(kunsthogescholen, 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 (onderzoek, informatie en documentatie).
Voor afstemming en uitwisseling van informatie engageert Cultuurloket zich in professionele netwerken op lokaal, Vlaams en internationaal niveau. In zijn relatie met andere organisaties, culturele actoren en overheden, neemt Cultuurloket een neutrale positie in.

Door zijn missie te realiseren wil Cultuurloket:
-

-

De zelfredzaamheid van culturele actoren stimuleren. D.w.z. organisaties en individuen zo
goed mogelijk helpen maar ook inzetten op vernieuwing die ertoe leidt dat er zo weinig mogelijk moet worden geholpen. M.a.w. focussen op duurzaam ondernemerschap zowel in culturele als in economische zin.
Meewerken aan de duurzaamheid van cultuur in Vlaanderen. Duurzaam betekent dat actoren
in de Vlaamse cultuursector ook in de toekomst 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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Kerntaken
De kerntaken van Cultuurloket zijn:





Kennis bundelen en visie vormen over zakelijk-juridische aangelegenheden en aanvullende financiering voor de Vlaamse cultuursector;
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 professionaliseren 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 tweedelijnsdienstverlening wordt aan de markt overgelaten.
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3. RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING

VERGADERINGEN
De Raad van Bestuur kwam in 2018 vijf keer samen over onder meer:
-

Werkingsverslag 2017
Opmaak begroting 2018 en budgetopvolging (incl. liquiditeiten);
Aanwerving nieuwe medewerkers
Renovatie tweede verdiep
Statuten, huishoudelijk reglement, deontologische code
Beleidsplan 2019
Cultuurkrediet
Onderzoek: ‘Ondernemen in cultuur’
…

Een Bijzondere Algemene Vergadering kwam samen op 20/02/2018 met op de agenda:
-

Welkom en kennismaking
Benoeming van de voorzitter van de Algemene Vergadering
Goedkeuring verslag BAV van 19/09/2017
Benoeming bestuurders
Benoeming bedrijfsrevisor
Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en Cultuurloket vzw
voor de periode 2018-2022
Rondvraag
Bezoek aan Cultuurloket vzw met hapje en drankje

De Statutaire Algemene Vergadering kwam samen op 20/03/2018 met op de agenda:
-

Goedkeuring notulen BAV van 20 februari 2018
Bespreking werkingsverslag 2017
Goedkeuring rekeningen 2017
Goedkeuring begroting 2018
Beheersovereenkomst 2018-2022: stavaza
Rondvraag
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SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING (op 31/12/2018)
Werkende leden zetelend als onafhankelijk deskundige (categorie A)
Ellen De Bin, Chantal De Smet, Kristien Gerets, Jan Hautekiet, Larbi Khetouta, Hugo Vanden
Driessche.
Werkende leden aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap (categorie B)
Lucrèce Callebaut, Rik Dhoest, An Mercelis, Carine Smolders, Pieter Van Damme, Loes Van
Dromme.
Voorzitter: Jan Hautekiet.
LEDEN RAAD VAN BESTUUR (op 31/12/2018)
Bestuurders verkozen op voordracht van de leden uit categorie A
Ellen De Bin, Kristien Gerets, Jan Hautekiet, Larbi Khetouta, Hugo Vanden Driessche.
Bestuurders verkozen op voordracht van de leden uit categorie B
Rik Dhoest, An Mercelis, Carine Smolders, Pieter Van Damme, Loes Van Dromme.
Voorzitter: Jan Hautekiet.
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4. WERKING

Jaarplan
Om de opdracht te concretiseren hanteert Cultuurloket een geheel van strategische doelen (SD)
en operationele doelen (OD). Jaarlijks wordt door het team van Cultuurloket een actieplan opgemaakt. Deze oefening resulteert in een reeks van acties, gekoppeld aan de operationele doelen,
welke Cultuurloket verspreid over het werkjaar wil opzetten: het “Jaarplan”. Hierin kan niet alles
worden opgesomd en niet alles van wat is opgesomd kan worden gerealiseerd. Zo wordt ruimte
gecreëerd voor actualiteit en opportuniteiten die zich aandienen. De invulling van het Jaarplan
wordt ook bepaald door de noden van de organisaties die ad hoc beroep doen op het Cultuurloket:
culturele organisaties, scholen, kabinetsmedewerkers, parlementairen, diverse administraties,
pers, e.a.

SD1
Kennis bundelen en beleidsvoorbereidend een visie vormen, op basis van praktijkervaring, over zakelijk-juridische aangelegenheden 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.

De kenniswerkers van Cultuurloket dienen zich permanent te voeden met informatie
over nieuwe wetten en regelgevingen, andere vormen van zich organiseren, enz.
Het inwerken van nieuwe medewerkers en freelancers vraagt om een gestructureerde
aanpak van kennisopbouw en kennisdeling.
Het is de bedoeling om maandelijks een intern kennisoverleg te organiseren waarop
alle kenniswerkers aanwezig zijn en desgevallend ook externe experten. Op dit overleg
worden actuele topics i.v.m. zakelijke en juridische aangelegenheden besproken.
In 2018 was er 6 keer gestructureerd kennisoverleg. De volgende onderwerpen kwamen
aan bod:
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- 24 mei: Hoe leiden we in adviesgesprekken toe naar de meest geschikte organisatievorm
- 27 juni: Financiering en financieringsmix
- 11 juli: Wat met de aanpassingen aan het wetboek vennootschappen en verenigingen
- 29 augustus:
- Advisering meester-leerling beurzen
- Overleg over onbelast bijverdienen
- Arrest grondwettelijk hof 102/2018 dd 19/07/2018 (i.v.m. loonbegrip en auteursrechten) met gevolgen voor de begrippen taakloon en 1bis
- 17 oktober:
- Combinatie bestuurder en werkloosheidsuitkering
- Kunst verkopen via een vzw en de mogelijke gevolgen ervan in het licht van het
nieuwe begrip onderneming, fiscaliteit, schijnconstructies, …
- 26 november – 2 december: Week van de kennisoverdracht. Doel was zoveel mogelijk
kennis van de consulenten die niet langer op vaste basis voor Cultuurloket zullen werken te borgen. Er werd gewerkt rond de volgende onderwerpen:
- Vergoeden en vergoed worden
- Creaties beschermen en beschermd werk gebruiken
- Financieren
- Organisatievormen
- Visaproblematiek
Daarnaast werd met input van externe experten overlegd over tax shelter audiovisueel
en podiumkunsten, internationale mobiliteit (werking van OTM + Cultuurloket als Mobility Information Point - MIP).
In het najaar van 2018 werd de planning voor 2019 opgemaakt. De data van het kennisoverleg (1x/maand) voor het hele jaar werden vastgelegd en de data waarop ook de
freelancers in Cultuurloket worden uitgenodigd (3 à 4 keer per jaar). Op deze momenten delen de vaste en de freelance consulenten kennis op basis van op voorhand uitgewerkte en gedeelde cases. Steevast wordt er op zo’n dag ook een moment ingelast voor
een lezing ev. verzorgd door een genodigde.
Nieuw in 2018 is het abonneren op nieuwsbrieven vanuit een gemeenschappelijk e-mail
adres. Op die manier beschikken ook nieuwe medewerkers meteen over de meest noodzakelijke nieuwsbrieven.
Op speciale “Topteam”-dagen namen alle medewerkers van Cultuurloket de tijd om te
brainstormen over de nieuwe opdracht en organisatie van Cultuurloket en hoe de werking vorm te geven. Deze vergaderingen vonden plaats op 20 september en 6 december.
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Actie 2: Voorzien in een opleidingsbudget.

Per medewerker – niet enkel voor de kenniswerkers – is een budget van 1.200 EUR per
jaar per vte voorzien voor opleiding.
In 2018 werd voor vorming en opleiding van de medewerkers een bedrag van 10.275,65
euro uitgegeven. Er werden 27 opleidingen gevolgd.
Zie bijlage 1.

Actie 3: Ter beschikking stellen van literatuur en andere informatiebronnen.

Cultuurloket beschikt over een interne bibliotheek die geregeld wordt aangevuld en is
geabonneerd op verschillende tijdschriften en uitgaven.
In 2018 werd hieraan 8.525,68 euro besteed.

SD1 OD3

In kaart brengen en updaten van de aanbieders van aanvullende
financiering

Actie 1: Mapping (basis: studie van Idea Consult) en ontsluiten van de verschillende aanbieders (2018-19) naar soort.

Op de website zijn de mogelijkheden van aanvullende financiering voor de cultuursector
opgenomen: https://www.cultuurloket.be/nl/mst/9743.
Van januari tot augustus verzamelde de consulent voor aanvullende financiering informatie over verschillende aanbieders. Hij werkte zich tevens in in de thematiek van aanvullende financiering. Deze medewerker verliet Cultuurloket in augustus en werd niet
onmiddellijk vervangen. Met de beperkte ploeg werd voorrang gegeven aan het ontwerptraject voor de nieuwe website en aan uitwerking van de samenwerking met Hefboom i.h.k.v. Cultuurkrediet. In december werd een nieuwe medewerker met focus op
aanvullende financiering aangeworven. Deze vervoegt het team pas op 25/03/2019.
Streefdoel is om bij het online gaan van de nieuwe website van Cultuurloket een zo volledig mogelijk overzicht van de aanbieders van aanvullende financiering via de website
te delen.
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Actie 2: Updaten van de mapping: work in progress vanaf 2018-19.

Door de personeelssituatie bleven de updates in 2018 beperkt tot het bijwerken van de
online informatie met een aantal platformen voor crowdfunding en met de informatie
over Cultuurkrediet. Het updaten van de mapping wordt deel van opdracht van de 2
nieuwe ‘zakelijke’ medewerkers. De selectie is afgerond in 2018. De indiensttreding is
respectievelijk op 1 en 25/03/2019.

SD1 OD4

Communiceren met beleidsactoren op basis van theoretische kennis
en van de praktijkervaring

Actie 1: Besprekingen met de Vlaamse overheid bevoegd voor Cultuur.

Op 29/08/2019 was er een eerste stuurgroep op het kabinet van de Minister van Cultuur om de werking van Cultuurloket te bespreken en op te volgen.
Met de medewerkers van het Departement CJM werd in 2018 samengewerkt rond volgende topics:
- Jun-dec: lancering “Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meesterleerling-traject”
- duiding van de problematiek omwille van het ontstaan van een arbeidsrelatie
en de problematiek van belastingvrijstelling voor beurzen.
- De specifieke dienstverlening van Cultuurloket i.v.m. dit project werd opgenomen in
de “Handleiding van de beurs”.
- Aug-sep: uitdiepen aan de hand van binnengekomen vragen bij Cultuurloket en Departement rond de combinatie van een vervangingsinkomen met de beurs.
- uitwerken piste voor geven van duiding over de problematiek aan wie een
beurs krijgt.
- Okt-nov: nalezen en becommentariëren van de binnengekomen dossiers en bespreking van de bevindingen (problematiek i.v.m. fiscaliteit en i.v.m. het ontstaan van arbeidsrelaties) met de medewerkers van het Departement.
- Dec: alle meesters en leerlingen die een beurs toegekend kregen konden voor juridisch en fiscaal advies langskomen bij Cultuurloket op 2 speciale zitdagen (24 afspraken).
Tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap werd vanuit de respectievelijke kabinetten
Cultuur een overleg opgestart i.v.m. een aantal knelpunten m.b.t. het statuut van de
kunstenaar. Cultuurloket participeerde aan dit overleg. Er werd een nota uitgewerkt
waarin een aantal knelpunten vanuit de praktijk werden gecontextualiseerd en verschillende pistes tot oplossing werden voorgesteld. De werkgroep kwam samen op
11/01 en 27/08/2018. Tussentijds waren er besprekingen van de consulenten Cultuurloket en van de Franse Gemeenschap.
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Op EU-niveau is er een voorstel voor een hervorming van de btw-wetgeving. Deze kan
impact hebben op de verkoop van kunstwerken door de kunstenaars zelf, nl een stijging van 6% btw vandaag naar het standaard btw-tarief. Om hierover een positie te
kunnen innemen wou het Departement een zicht krijgen op de hervorming en de impact ervan. Cultuurloket bezorgde aan het Departement hierover een grondige nota
met een analyse van de op til zijnde btw-regelgeving en mogelijke gevolgen (augustus
2018).
Overleg met kabinet Minister van Cultuur en Departement over visaproblematiek.
Cultuurloket maakte een mapping van de problematiek ‘Visa kort verblijf voor nietEU kunstenaars in België’. Hiervoor werden een aantal culturele organisaties bevraagd (september-oktober 2018) en was er overleg met de Adviseur-generaal van de
FOD Buitenlandse Zaken (12/11/2018) en de Dienst Vreemdelingenzaken (januari
2019).
Toelichting aan het Departement over de aanpassingen in het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (november 2018).
Voor een vierjaarlijkse rapportering van België aan de UNESCO i.v.m. de implementatie van het verdrag ter bescherming en promotie van de diversiteit leverde Cultuurloket op vraag van het Departement een bijdrage (maart 2018).

Actie 2: Contacten onderhouden met andere bevoegde overheden en overheidsorganisaties
zoals VDAB, RVA, RSVZ, RSZ, commissie kunstenaars, btw-administratie, …

Al dan niet op vraag en naargelang de onderwerpen die zich vanuit het terrein aandienen, wordt Cultuurloket gecontacteerd of nemen wij contact op met diverse administraties.
In 2018 hadden we contact met o.a. RVA over het al dan niet in aanmerking komen
van in het buitenland gepresteerde arbeid voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering (juli 2018).
In 2018 was er geen ontmoeting met de Commissie Kunstenaars. Eind 2018 planden
we een bijeenkomst met de voorzitter die doorging op 09/01/2019.
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Actie 3: Contacten onderhouden met de sociale partners van de cultuursector.

Cultuurloket participeerde aan een bespreking over taakloon en werkloosheid met oKo
en de sociale partners (januari 2018)
Daarnaast werd met oKo in 2018 een drietal keer kort overlegd. Hierbij werd toegelicht waarvoor Cultuurloket staat en hoe de werking zal worden ontplooid.
Eind november werd vanuit Cultuurloket het initiatief genomen om “het overleg adviesverleners” opnieuw op te starten. Dit is een overleg met de sociale partners over
actuele thema’s en knelpunten in de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. (Op
15/01/2019 vond de eerste vergadering plaats).

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

In november 2018 werd de opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek ‘Ondernemen
in cultuur’ gegund. De resultaten worden verwacht tegen medio maart 2019.
Om dit onderzoek in te bedden in de cultuursector werd een klankbordgroep geïnstalleerd. De leden zijn: Kunstenpunt, Faro, Socius, Scwitch, Flanders DC, Vlaams Audiovisueel Fonds, Vlaams Fonds voor de Letteren, Circuscentrum, Forum voor Amateurkunsten, Poppunt, Hefboom en het Departement CJM.
De klankbordgroep kwam een eerste maal samen op 26 september om het onderzoeksvoorstel te verfijnen. Nadat de opdracht werd gegund kwam de klankbordgroep nog
tweemaal samen (13 en 18/12/2018) om de vragenlijst te bespreken met de onderzoekers.
Cultuurloket verwacht dat deze manier van werken een aanzet is om binnen het
Vlaamse ecosysteem te evolueren naar een gestructureerd overleg.
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SD2
Kennis ontsluiten voor en advies verlenen aan professionele actoren
– zowel individuen als organisaties – binnen de doelgroep.

Cultuurloket organiseert en biedt gratis eerstelijnsopleidingen aan die beantwoorden aan de noden van de culturele professionals en organisaties uit de doelgroep.

SD2 OD1

Kennis ontsluiten (informeren)
Via publicaties, website, sociale media, partnerorganisaties,
enz.

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.

In 2018 werd een oefening opgestart om te evolueren naar een compleet nieuw platform,
aangepast aan de huidige technologische standaarden enerzijds en aan de
verwachtingen van onze huidige en toekomstige gebruikers anderzijds.
Er werd in 2 stappen gewerkt:
Stap 1
Een service design traject. Dit is een oefening in de diepte waarbij vertrokken werd van
de nieuwe beheersovereenkomst. Deze werd vertaald naar een nieuwe dienstverlening en
structuur voor een nieuwe website.
Stap 2
Effectieve ontwikkeling en design van de nieuwe website
Service Design Traject
Voor dit traject werd een gespecialiseerd bureau onder de arm genomen.
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Er vonden verschillende intensieve workshops plaats, er werden heel wat ‘oude’ en
‘nieuwe’ gebruikers geïnterviewd over hun verwachtingen, er werd een toptakenanalyse
uitgevoerd, …
Met al deze informatie werd een informatiearchitectuur en een conceptueel ontwerp van
de nieuwe website gemaakt waarin de gebruikers centraal staan.
Er wordt gefocust op:
- Een betere en snellere dienstverlening en advies op maat:
- een eerste (telefonisch) contact binnen 24u na de adviesaanvraag
- gesprekken face-to-face op plaats en uur best geschikt voor de cliënt
- de adviesaanvraag wordt mogelijk vanop elke pagina van de website
- De opleidingen worden op elke pagina van de website in de verf gezet.
- Mogelijkheid tot aanmaken van een persoonlijk profiel waarbij de cliënt een overzicht
krijgt van zijn gestelde vragen en antwoorden, gevolgde opleidingen, gebookmarkte pagina’s, …
- Een nieuwe basisstructuur van de website volgens rubrieken: Belastingen en btw, Beschermd werk gebruiken, Boekhouding en administratie, Contracten en overeenkomsten,
Creatie beschermen, Financiering en werkingsmiddelen, Internationalisering, Ondernemen en managen, Organisatievormen, Personen tewerkstellen, Prijszetting, Promoten,
Sociale statuten, Sociale zekerheid en pensioen, Vergoedingen en inkomsten, Verzekering,
Werkplek en werkomgeving.
Het service design traject werd afgerond in november 2018.
Ontwikkeling
In december werden offertes opgevraagd aan verschillende ontwikkelaars en in januari
2019 werd de opdracht voor de ontwikkeling toegewezen.

Actie 2: Website uitbouwen.
De website wordt constant bijgewerkt en up-to-date gehouden. Experten 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.
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In 2018 werden 19 items uitgediept en/of nieuwe onderwerpen aangeboden.
Zie bijlage 2.
Regelmatig werd een kunstenaar of organisatie geïnterviewd over de zakelijke kant
van de creatieve activiteit. Deze interviews werden via alle online kanalen gepubliceerd onder de titel “Kanttekening”. In 2018 publiceerden we interviews met Jan Duytschaever, Prudence Geerts, Patrick Housen, Luk Van Soom, Sieglinde, Perron Zes,
Christophe De Jaeger, Compagnie Tartaren, Erik Vlaminck.
Zie bijlage 3.
In 2018 werd het gebruik van de website gemonitord door o.a. volgende gegevens bij
te houden en te analyseren:
- Aantal bezoekers
- Aantal bezochte pagina’s
- Gemiddelde duur van een bezoek
- Oorsprong gebruiker (Hoe komt de gebruiker op de website?)
- Meest bezochte pagina’s
- Woonplaats gebruikers
Het gemiddeld aantal bezoekers per maand blijft stijgen. We trekken die bezoekers
aan door goed te scoren in de google-resultaten, via onze nieuwsbrief en via sociale
media. We zien wel dat in de top 25 van meest bezochte pagina’s vooral ‘kunsten’ gerelateerde pagina’s staan. Dat is logisch gezien de historiek van de organisatie.
Daarnaast is onze nieuwsbrief een belangrijk kanaal (direct) om gebruikers naar de
website toe te leiden. Ook links vanop andere websites leveren vrij veel verkeer op (referral). Het doorklikken vanuit sociale media is beperkt.
De gemiddelde duur van een bezoek en het gemiddeld aantal bezochte pagina’s tijdens
een sessie kent een kleine daling. Een van de mogelijke redenen is dat de huidige website niet geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik. Dit wordt opgelost met het nieuwe
platform.
De gebruikers van onze website komen in de eerste plaats uit Brussel, Antwerpen en
Gent.
Zie bijlage 4.
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Actie 3: Maken en spreiden van publicaties online en/of in print.
Ook hier zullen in een eerste fase vnl. topics over aanvullende financiering en ondernemerschap aan de orde zijn.
Alle info in print is ook online ter beschikking.

In 2018 werden onderstaande brochures verspreid:
- Zelfstandige in bijberoep (update – online en print)
In deze brochure wordt uitgelegd wat de spelregels zijn: Wat zijn de voorwaarden?
Wie komt in aanmerking? Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Ook de fiscale
gevolgen van dit statuut en de voor- en nadelen die er aan verbonden zijn worden
overlopen.
- Het kunstenaarsstatuut (update – online en print)
De brochure bundelt de basisinformatie omtrent het sociaal statuut van de kunstenaar. We vertrekken vanuit de vraag welke statuten er bestaan, wat het betekent om
te werken als zelfstandige of als werknemer en belichten de specifieke voorwaarden
die aan de statuten verbonden zijn. Er wordt verduidelijkt hoe de individuele artistieke
activiteit geïntegreerd is in de sociale zekerheid en welke implicaties dit met zich mee
brengt.
- Belastingaangifte aanslagjaar 2018 (online en print)
Deze brochure is een leidraad in het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte in
juni.
- KVR – Veel gestelde vragen (online en print)
Wat komt aan bod in deze publicatie?
- Principe, voorwaarden en documenten
- Combinatie werkloosheid en vervangingsinkomen
- Kan ik KVR toepassen als student?
- Ben ik verzekerd als ik werk met KVR?
- Moet ik de KVR aangeven op mijn belastingbrief?
- Do’s en don’ts van de tax shelter voor podiumkunsten (online en print)
Op basis van de interactie met het cliënteel lijstten we 22 punten op die het tax sheltersysteem helder analyseren en veel gestelde vragen beantwoorden.

17

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 band op met zijn doelgroep via
posts over relevante informatie en over de inhoudelijke en praktische werking van Cultuurloket.

E-nieuwsbrief
In het kader van de branding van Cultuurloket werd een nieuwe template voor de enieuwsbrief ontwikkeld.
In 2018 werden 24 nieuwsbrieven verstuurd naar gemiddeld 11.347 abonnees. Het
aantal abonnees neemt jaar na jaar toe. Het aantal abonnees dat de nieuwsbrief opent
en doorklikt schommelt per nieuwsbrief. Dit heeft o.a. te maken met de populariteit
van onderwerpen. Gemiddeld 36% van de abonnees opent daadwerkelijk de nieuwsbrief en hiervan klikt 8,5% door naar een artikel op de website.
Zie bijlage 5.
Sociale media
Cultuurloket is actief op Facebook, Twitter en LinkedIn.
Facebook
Het aantal volgers op Facebook blijft stijgen. In 2018 daalde het gemiddeld aantal
posts. De communicatieverantwoordelijke kwam pas medio 2018 in dienst en een inwerkingsperiode was nodig. Het was ook zoeken naar de juiste toon en content voor
Facebook.
De daling in het bereik van de posts is te wijten aan de veranderingen in het algoritme
van Facebook. Dit zorgde ervoor dat het organisch bereik van pagina’s sterk gedaald
is. Op het einde van het jaar deden we een aantal succesvolle experimenten met Facebookadvertising. Die strategie wordt verder ontwikkeld.
Twitter
Het aantal volgers bleef op peil. Er was in 2018 minder continuïteit in het posten.
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LinkedIn
LinkedIn is een professioneel netwerk en dus geschikt voor Cultuurloket om zowel een
B2C als een B2B netwerk uit te bouwen. Eind 2018 werd een account aangemaakt wat
vooral werd gebruikt in functie van aanwervingen. Een bredere strategie is in ontwikkeling.
Zie bijlage 5.

Actie 5: Aanwezigheid op events
Cultuurloket wil aanwezig zijn (met infostand, consultancy, opleiding, enz.) op events die
mensen en organisaties aantrekken die ook tot haar doelgroep behoren.

Cultuurloket was in 2018 aanwezig op 15 events voor consultaties, met een stand, …
- Starterssalon (Gent, 09/01/2018 | 13/02/2018 | 13/03/2018 | 10/04/2018 |
08/05/2018 | 26/06/2018 | 11/09/2018 | 09/10/2018 | 13/11/2018)
De Startersfabriek organiseert maandelijks een open beurs “Starterssalon” waar starters verschillende dienstverleners, die hen kunnen bijstaan bij de opstart van hun activiteiten, leren kennen. Cultuurloket was aanwezig voor adviesverstrekking en verbreding van zijn netwerk. Maandelijks werden op die manier 10 à 15 nieuwe contacten
gelegd.
- BarVIZart ShortCut kortfilmfestival (Wilrijk, 03/02/2018)
ShortCut (spinoff van JEF, het voormalige Jeugdfilmfestival) organiseert een kortfilmfestival en -wedstrijd voor jonge filmmakers. In het kader van het totaalpakket aan
technische, financiële en zakelijke ondersteuning dat zij aanbieden, werkte Cultuurloket mee aan een openbare infodag voor af te studeren of pas afgestudeerde creatieven
en technici in de audiovisuele sector.
- TakeOffAntwerp - editie kunstenaars (Antwerpen, 20/03/2018)
TakeOffAntwerp is een initiatief van de associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Het is een werking en een plek waar studenten, door o.a. workshops, gestimuleerd worden om zich als vrije beroeper of ondernemer te ontwikkelen. Cultuurloket
hield consultaties (speeddating) op de editie voor kunstenaars.
- Startfest (Gent, 29/03/2018)
Op dit netwerkevent voor het éénjarige bestaan van De Startersfabriek was Cultuurloket één van de 75 expert-partners om 275 Gentse (pre)starters te adviseren en te inspireren.
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- Ondernemersmarkt “Ondernemen & Transitie (Kortrijk, 06/04/2018)
Als slotevent van het bootcamp rond duurzaam ondernemen & creatieve beroepen organiseerde Muziekcentrum Track een “ondernemersmarkt”. Cultuurloket was één van
de standhouders om jonge ondernemers van gepast advies te voorzien.
- Entrepreneurial Kickoff TakeOffAntwerp (Antwerpen, 09/10/2018)
Cultuurloket was standhouder op het showcase en netwerkgedeelte van dit jaarlijks
startevent voor studenten en jongeren met ondernemingszin. Voor dit event bundelen
stad Antwerpen, de voornaamste Antwerpse hoger onderwijsinstellingen, jongerenwerking KAVKA, studentenvereniging SINC en ondernemersorganisatie VOKA de
krachten. Zo’n 650 young potentials namen deel en Cultuurloket gaf aan enkele tientallen van hen advies omtrent hun artistiek ondernemerschap.
- Mad Job Day “Design your future” (Brussel, 25/10/2018)
Cultuurloket werkte mee aan een jobbeurs (met expo) georganiseerd door MAD Brussels (Brussels Fashion and Design Platform). Zoals andere organisaties uit de Regio
Brussel (Iles, Amplo, Creamoda, Jobyourself, Smart, Actiris, Gel, Backstage…) was
Cultuurloket aanwezig met een stand voor informatie en advies aan ondernemers in
deze niche.
Zie bijlage 6.

Actie 6: Ontwikkelen en uitrollen van een communicatiecampagne (tweejaarlijks) over
aanvullende financiering.
In samenwerking met een communicatiebureau en andere spelers (o.a. Hefboom) wordt
een communicatieplan uitgewerkt.
Doel: bekendheid creëren over de verschillende mogelijkheden en systemen van aanvullende financiering. Tweejaarlijks.

Eind juli 2018 lanceerde minister S. Gatz het cultuurkrediet. Er werd een overeenkomst gesloten met Hefboom cvba voor het verstrekken van de kredieten. Cultuurloket
zorgt voor de toeleiding naar en begeleiding bij het cultuurkrediet.
Cultuurloket en Hefboom startten hierover overleg op. Er werden afspraken gemaakt
rond communicatie en rolverdeling.
Communicatie:
- Cultuurloket kocht de domeinnaam “cultuurkrediet.be” en varianten (cultuurkredieten.be, cultuurkrediet.eu en cultuurkredieten.eu) aan.
20

- Er wordt een logo en eigen website voor Cultuurkrediet ontwikkeld die medio maart
2019 operationeel zal zijn.
Rolverdeling:
- Er werden afspraken gemaakt over de rollen en de verwachtingen. Cultuurloket
staat in voor toeleiding en begeleiding.
- Er werd samengewerkt aan vormingssessies die in 2019 zullen gegeven worden.
- Er zijn gesprekken gestart over hoe de toeleiding naar, informatie over, en consultaties en begeleiding i.v.m. cultuurkredieten aan te bieden.
- Cultuurloket en Hefboom hadden hierover overleg op 27/08, 13 /09 en 15/11/2018.

Actie 7: Organisatie van een (meerdaags) event over werken en ondernemen in cultuur en
financieren van cultuur.
Tweejaarlijks organiseert Cultuurloket een event waarop de aanbieders 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 gebeuren voor informatie
en advies over het werkterrein van Cultuurloket.
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 (actie 7) wordt desgevallend geïntegreerd in het event.
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
aanvullende financiering. Voor tweedelijnsadvies wordt doorverwezen verwijzen we door naar de
private sector en wordt actief gebruik gemaakt van gebruiken we relevante instrumenten van andere Vlaamse beleidsdomeinen.
Actie 1: Telefonisch advies
Er wordt telefonisch advies verstrekt voor dringende en concrete vragen.

Het telefonisch advies wordt door de onthaalmedewerkers gegroepeerd per thema:
juridisch, fiscaal of zakelijk.
In 2018 werden door de consulenten van Cultuurloket 2.864 telefonische adviezen verstrekt.
Daarnaast behandelden de onthaalmedewerkers 638 vragen over de KVR via telefoon
of mail.
Zie bijlage 7.

Actie 2: Consultatie op afspraak
Voor vragen die te complex zijn om telefonisch te behandelen wordt een afspraak gemaakt.
Het aantal consultatieplaatsen wordt van 3 (Antwerpen, Gent, Brussel) uitgebreid naar +/10 gespreid over Vlaanderen en Brussel. Deze geografische spreiding wordt aangevat in
2019 naargelang de aanwerving van bijkomende consulenten.

De consultatie op afspraak (= Persoonlijk advies / PA) wordt door de onthaalmedewerkers gegroepeerd per thema: juridisch, fiscaal of zakelijk.
In 2018 werden door de consulenten van Cultuurloket 764 persoonlijke adviezen verstrekt (van telkens ca. 1 uur).Vanaf september 2018 werden in Gent ook zakelijke consultaties op zaterdag aangeboden.
In de loop van 2018 werden 6 freelancers ingeschakeld voor zakelijk, juridisch en fiscaal advies. In totaal voor 0,4 vte op jaarbasis.
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De persoonlijke adviesverlening werd georganiseerd:
•
•
•

in Antwerpen: deSingel en TakeOffAntwerp
in Brussel, Cultuurloket en Luca School of Arts
in Gent: Nest (Het Loket), KASK en De Minard Schouwburg

Zowel voor telefonisch advies als voor consultatie op afspraak (PA) wordt sinds oktober 2018 gepeild naar de tevredenheid. Gemiddeld 29% van de personen geeft feedback. Cultuurloket haalt een gemiddelde score van 8,9 op 10.
Zie bijlage 7.

Actie 3: Check-up gesprek voor individuen en organisaties
Het check-up gesprek gericht op actieve en/of ervaren culturele actoren die de professionele aanpak van hun onderneming of hun carrière willen verbeteren of herdenken. Het
check-up gesprek is een evaluatie van de bestaande activiteit waarbij ideeën worden aangereikt voor het herdenken of uitbreiden ervan. Een aantal onderwerpen komen aan bod: positionering, promotie, distributie, verdienmodel, prijszetting, organisatie van backoffice,
enz.
Opstart in 2018, op kruissnelheid in 2021.

Omdat de terminologie “check-up gesprek” en “coaching” tot verwarring leidt bij het
cliënteel, hanteren we vanaf 2018 een nieuw en enig begrip “trajectbegeleiding”.
Zie Actie 4.

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 vervolgafspraken. Tussendoor is er begeleiding door
telefonisch contact of via e-mail. Verschillende zakelijke en strategische aspecten komen
aan bod: begroting, (aanvullende) financiering, human resources, promotie, overeenkomsten, opstellen van een businessplan, enz. Indien nodig wordt de weg gewezen naar vorming en/of wordt er doorverwezen naar sectororganisaties of andere spelers op de markt.
Opstart in 2018, op kruissnelheid in 2021.
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Trajectbegeleiding is de enige term die we nog hanteren.
Het is de begeleiding van culturele actoren in de ontwikkeling van een idee naar een
businessplan of van een groeiplan voor een organisatie. Hierbij komen verschillende
zakelijke en strategische aspecten aan bod. Met de cliënt wordt een stappenplan opgesteld met verschillende vervolgafspraken. Indien wenselijk werken verschillende experten uit diverse domeinen (= adviestypes juridisch, fiscaal en zakelijk) samen rond
één dossier.
De nieuw aangeworven consulent management en ondernemen werkte vanaf april de
formule trajectbegeleiding uit.
In 2018 waren er 17 trajectbegeleidingen (46 adviesmomenten). Onder andere volgende organisaties en individuen kwamen in trajectbegeleiding:
- Arthuur: kunstverhuur in de Kempen
- Poolster Producties: productiehuis van musicals voor lagere scholen
- Management en technische begeleiding van Brusselse hiphopartiesten
- Opstart zelfstandige praktijk met raamschilderijen en wanddecoraties in combinatie
met workshops illustratie
- Uitwerken duo kunstenaarspraktijk
In de trajectbegeleidingen wordt samengewerkt en doorverwezen tussen de juridische, zakelijke en fiscale consulenten. We zoeken ook naar mogelijkheden om door te
verwijzen naar andere sectororganisaties en spelers op de markt, bv. Poppunt, VDAB,
Unizo, …

Actie 5: Quick scan van organisaties
Dergelijke scan (1 dag) omvat een doorlichting van een aantal facetten van de werking: statuten, werking RvB en AV, financiële structuur, HR, marketing en communicatie.
De quick scan kan ook het intakegesprek zijn voor langere trajectbegeleiding.
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.
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SD2 OD3

Organisatie van collectieve vormingen

Organisatie van collectieve vormingen m.b.t. alle aspecten van zakelijk-juridische aangelegenheden, strategisch management, aanvullende financiering, 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.

Cultuurloket on tour wordt meermaals per jaar verspreid over Vlaanderen aangeboden. Het zijn infosessies, interactieve workshops en debat.
In deze korte bijeenkomsten kaarten we de essentie van een bepaald onderwerp aan. Ze
geven bekendheid aan Cultuurloket en de consulenten en leiden toe naar onze andere
diensten.
In 2018 organiseerde Cultuurloket 11 keer een Cultuurloket on tour op 10 plaatsen.
Zie bijlage 8.

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.

Cultuurloket wordt regelmatig bevraagd door onderwijsinstellingen om de studenten
tijdens de opleiding op correcte wijze op de hoogte te brengen van de juridische en
zakelijke aspecten van een creatieve activiteit/onderneming.
In 2018 gaven we 16 opleidingen rond 6 verschillende onderwerpen.
Aan de hogescholen vragen we per sessie een bijdrage van 150 EUR +
verplaatsingskosten.
Zie bijlage 8.
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Actie 3: Opleidingsaanbod voor andere organisaties
Ook aan (koepel)organisaties biedt Cultuurloket aan om infosessies of lezingen te geven.
Deze infosessies en lezingen worden op maat geconcipieerd.

Cultuurloket wordt regelmatig uitgenodigd door andere organisaties om een opleiding
of consultaties te geven voor hun leden en/of doelgroep. We passen deze opleidingen
aan de specifieke vragen van de organisatoren en deelnemers aan.
In 2018 gaven we 22 opleidingen.
Voor deze ‘opleidingen op vraag’ vragen we een vergoeding van 300 EUR +
verplaatsingskosten.
Zie bijlage 8.

Actie 4: Opleidingstrajecten
Jaarlijks willen we meerdaagse opleidingstrajecten organiseren. Hiervoor worden externe
docenten ingeschakeld die naast een ruime theoretische bagage ook ervaringsdeskundige
zijn in hun vakgebied.

In 2018 werd de opleiding ‘Ondernemerschap in cultuur’ georganiseerd in juni en november. Hiervoor vragen we een bijdrage van 750 EUR per persoon.
Voor deze vijfdaagse opleiding richt Cultuurloket zich tot iedereen die zich wil verdiepen in de vaardigheden van ondernemerschap in de cultuursector. Zowel personen die
een organisatie (willen) leiden, als individuen die hun eigen praktijk (verder) willen
uitbouwen, volgen deze opleiding.
Telkens namen er 15 deelnemers deel en werden er twee wild cards gegeven aan jong
afgestudeerden.
Tijdens de opleiding kwamen volgende onderwerpen aan bod:
•
Ondernemen in cultuur
•
Leiderschap en organisatieontwerp
•
Strategisch management
•
Balans en resultatenrekeningen
•
Duurzaamheid in de cultuursector
•
Aanvullende financiering
•
Fundraising en sponsoring
•
Tewerkstelling in de cultuursector
•
Intellectuele eigendom
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•
•
•

Communicatie en marketing
Rol van Europa
Europese Subsidiemogelijkheden

De docenten waren allen experten in hun werkveld: Johan Penson, Bruno Verbergt,
Dirk De Corte, Koen Vandyck, Eliane Knuts, Tobias Van Royen, Oliver Lenaerts, Arne
Ottoy, Bart Temmerman, Maarten Quaghebeur, Jens Van Lathem, Anita Debaere,
Franky Devos, Geert Dobbelaere.
Begeleiding: Hugo Vanden Driessche (Zakelijk Advies Kunsten)

Actie 5: Toplezingen
Vanaf 2019 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.

SD2 OD4

Organisatie van coaching van financieringsdossiers

Cultuurloket organiseert de coaching van financieringsdossiers die ingediend worden bij de Cultuurbank. De eerstelijns coaching gebeurt door Cultuurloket zelf (bv. voor het aanvragen van microkredieten). Voor de tweedelijns coaching 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 geniet de Cultuurbank de voorkeur als partner.
De consulenten van Cultuurloket zijn goed geplaatst om bij cliënten de nood aan financiering te duiden en na te gaan via welk instrument aanvullende financiering het beste kan.
Van zodra de financiering rond is kan via het reguliere aanbod (zie supra SD2-OD2-Acties
3 en 4) Cultuurloket worden ingeschakeld om de cliënt verder te begeleiden (zie supra
SD2-OD2) in de ontwikkeling van het project.

Met Hefboom zijn we in het najaar gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijke
template voor het opmaken van een ondernemingsplan, financieel plan en een kasplan. Werken op basis van een gezamenlijke template – die geënt kan worden op de
individuele case – zorgt voor een vlotte informatiestroom tussen de medewerkers van
Hefboom en Cultuurloket.
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Tevens werd in 2018 samen een infosessie rond financieringsmix en kasplanning voorbereid. Uitrol vanaf januari 2019.
Sinds eind 2018 worden cultuurkredieten aangeboden aan organisaties en zelfstandigen die beschikken over een ondernemingsnummer.
Voor het verstrekken van kredieten aan personen zonder ondernemingsnummer moet
Hefboom nog de toelating krijgen van de FMSA. Deze ondernemers in cultuur kunnen
uiteraard wel terecht bij Cultuurloket voor informatie, advies en begeleiding.
In de trajectbegeleidingen komt steevast de financieringsmix ter sprake. Hierbij wordt
sinds de invoering van het cultuurkrediet, dit krediet als een mogelijke financieringsvorm geduid.
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SD3
De doelgroep in contact brengen met de gepaste tool en/of aanbieder van aanvullende financiering.

SD3 OD1

Een netwerk ontwikkelen van aanbieders van financiering,
platformen voor crowdfunding, organisaties voor tax shelter enz.

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

In de eerste helft van 2018 legde de consulent voor aanvullende financiering contacten
met een aantal aanbieders. Deze contacten zullen door de nieuwe medewerker aanvullende financiering (in dienst per 25/03/2019) terug opgenomen en verder uitgewerkt
worden. In de tweede helft van 2018 werd prioritair aandacht gegeven aan de voorbereiding van de toeleiding naar Cultuurkrediet.
In 2019 bouwen we voort op de mapping zoals die werd aangevat in 2018. De ontsluiting zal gebeuren door informatie op de website, in nieuwsbrieven, via sociale media en bij opleidingen.

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 voorstellen tot verbetering formuleren
(2021).

Actie 4: Lacunes in regelgeving op vlak van aanvullende financiering signaleren aan de
overheid en voorstellen tot verbetering formuleren (2022).
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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.

Omwille van personeelswissels werd hier in 2018 niet aan gewerkt.

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 (bv. bij de Koning Boudewijn-stichting) is een uitdaging.

Omwille van personeelswissels werd hier in 2018 niet aan gewerkt.
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SD4
Cultuurloket ontwikkelt zijn werking in netwerk met verschillende ondersteunende organisaties uit de cultuursector (lokaal, Vlaams, nationaal en internationaal) en streeft een optimale verstandhouding 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.

Het uitbouwen van een lokaal netwerk manifesteert zich door:
- de organisatie van dienstverlening in diverse steden gespreid over Vlaanderen en
Brussel
- de aanwerving van regio-coördinatoren voor 3 regio’s: West- en Oost-Vlaanderen,
Antwerpen en Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel
- aantrekken van freelancers (eerstelijns) gespreid over Vlaanderen
De persoonlijke adviesverlening werd in 2018 georganiseerd:
•
in Antwerpen: deSingel en TakeOffAntwerp
•
in Brussel, Cultuurloket en Luca School of Arts
•
in Gent: Nest (Het Loket), KASK en De Minard Schouwburg
Om de regionale inbedding te realiseren doen we voor huisvesting en communicatie
een beroep op collega-organisaties uit het culturele ecosysteem.
In West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg zijn deze plekken gevonden in Muziekcentrum Track, Mu.zee en De Grote Post Oostende en De Republiek in Brugge, de Warande in Turnhout en C-mine in Genk.
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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 regelmatig rond de tafel moeten zitten. Uiteraard
zal Cultuurloket actief participeren aan dit overleg.

Van de klankbordgroep i.v.m. het onderzoek ‘Ondernemen in cultuur’ verwacht Cultuurloket dat deze een aanzet kan zijn om binnen het Vlaamse culturele ecosysteem te
komen tot een gestructureerde samenwerking.
Met FARO was er kennisoverleg over het afstemmen van de respectievelijke werkingen.
Ontmoeting met oKo (oktober 2018) i.v.m. afstemmen werking Cultuurloket met het
aanbod van oKo.
Een aantal voorbeeldcontracten voor de beeldende kunsten ontwikkeld door Cultuurloket, zijn vrij ter beschikking gesteld aan oKo.
Flanders DC:
- Cultuurloket ondersteunde communicatief mee de initiatieven “Creative Fair Play”
(maart 2018) en “Supernova” (september 2018).
- Op 4 september vond er een bezoek van Cultuurloket aan Flanders DC plaats om medewerkers aan elkaar voor te stellen en cases uit te wisselen.
- Organisatie gezamenlijke opleiding voor cijferberoepers (2x 4 sessies in mei/juni en
november/december).
- Flanders DC is lid van de klankbordgroep i.v.m. het onderzoek “Ondernemen in cultuur”.
Altius advocaten kreeg van FOD Financiën een opdracht om de spelregels rond intellectuele eigendom in kaart te brengen. Cultuurloket leverde input i.v.m. de aard van de
vragen en bekommernissen in de culturele creatieve sectoren.
Cultuurloket heeft een gentleman’s agreement met Acteur.be-Comedien.be voor het
verstrekken van opleidingen en informatie over zakelijke en juridische aspecten voor
de leden van het platform.
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Met Socius werd een eerste gesprek gevoerd over het afstemmen van de respectievelijke werkingen – wordt vervolgd.
Met Poppunt werd afgesproken om:
- 2x/jaar de agenda’s te overlopen en af te stemmen
- waar mogelijk samen opleidingen uit te werken en te geven
- voeling te houden met de dagelijkse realiteit van elkaars werkveld door kennisoverleg van de respectievelijke kenniswerkers
Met Scwitch waren er op maandelijkse basis (tot oktober 2018) gesprekken met
Scwitch over mogelijke samenwerkingen i.v.m. o.a. screening van freelancers, opmaak van voorbeeldcontracten, ontwikkeling van tools, infosessie verenigings- en
vennootschapsrecht.
Met Sabam vond een kennismakingsgesprek plaats met aanzet tot het gezamenlijk organiseren van opleidingen voor hun doelgroep (december 2018).
Met Circuscentrum vond een kennismakingsgesprek plaats (september 2018). Er werden afspraken gemaakt rond het organiseren van opleidingen voor hun doelgroep.
Circuscentrum is ook lid van de klankbordgroep i.v.m. het onderzoek “Ondernemen in
cultuur”.
Met Pulse was er een kennismakingsgesprek (augustus 2018). Cultuurloket wordt lid
van het transitienetwerk Pulse.
Overleg socio-culturele sector: Isoc
In 2018 was deelname aan Isoc vooral nuttig om de problematiek i.v.m. de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht van nabij te volgen. Cultuurloket leverde informatie aan m.b.t. rechtspersonen met sociaal oogmerk en wees op de mogelijke impact van de hervorming op de combinatie werkloosheidsuitkering en bestuursmandaat in een vzw. Ook andere lopende en voltrokken wetswijzigingen werden besproken met de verschillende steunpunten: vrijwilligerswerk, verenigingswerk, deeleconomie, enz.
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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. aanvullende financiering en werken en ondernemen in cultuur. Daardoor kan Cultuurloket culturele actoren informeren over internationale programma’s.
Actie 1: EU-netwerken met focus op werken en ondernemen in cultuur in kaart brengen.
Tegen eind 2018 willen we een zicht hebben op interessante netwerken.

Cultuurloket stelde een lijst samen van ca 90 netwerken, platformen en projecten die
op Europees niveau actief zijn. Doel: cultuurwerkers en organisaties helpen om de
juiste match voor samenwerking te vinden. De lijst is ter beschikking op de website.
https://www.cultuurloketloket.be/en/node/5146

Actie 2: Actief participeren in geselecteerde EU-netwerken.
In 2018 participeerden we actief in 1 netwerk, vanaf 2019 zal dat max. aan 2 netwerken
worden.

Cultuurloket is lid van:
- On The Move (OTM): een netwerkorganisatie i.v.m. internationaal werken van culturele professionals. Cultuurloket woont de Algemene Vergadering bij, neemt deel
aan conferenties en is lid van de werkgroep MIP (Mobility Information Points).
- European Creative Business Network (ECBN): Cultuurloket neemt deel aan diverse netwerkontmoetingen.
- Vleva: Cultuurloket verzorgt de informatie naar de cultuursector over de financieringsmogelijkheden die Europese fondsen bieden, over beleidsvoorbereiding en geeft
input aan Vleva over de noden en bekommernissen van de Vlaamse cultuursector.

Actie 3: Uitwisselen medewerkers van Cultuurloket met andere organisaties uit de EU.
Het is goed dat medewerkers van Cultuurloket inzicht krijgen over hoe andere gelijkaardige organisaties werken en ervaringen kunnen opdoen en uitwisselen.
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In 2019-20 willen we nagaan met welke organisatie(s) we een uitwisseling kunnen opzetten. Vanaf 2021 mikken we jaarlijks op een uitwisseling. We gaan we hierbij na of deze uitwisselingsprojecten ook voor andere organisaties toegankelijk zijn.

Voor uitwisseling van medewerkers is er interesse binnen de MIP-werkgroep van
OTM.
Vanuit het Departement kwam de vraag om na te denken over samenwerking met de
Culturele overheid in Estland. Tegelijkertijd was er al contact met Talinn Music
Week waar er interesse voor samenwerking en uitwisseling is.
In samenspraak met het Departement werd een ontmoeting georganiseerd met de
adviseurs kunsten van de Estse minister van cultuur. De afspraak vond plaats in
maart 2019.

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 financiering vanuit Europa.

In het kader van aanvullende financiering voor Cultuurloket, wordt uitgekeken naar
opportuniteiten binnen de netwerken waarin Cultuurloket actief is. Participeren in
een project is vandaag nog niet aan de orde.
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5. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Avola, oKo en Cultuurloket hebben samen geparticipeerd aan een thesisonderzoek van twee studenten aan de KU Leuven (Master Informatiemanagement). Doel was de bestaande informatie
rond dubbelbelastingverdragen om te zetten in een beslissingsschema, wat later ook in software
van Avola verwerkt kan worden.

6. MEDEWERKERS














Sabine Riche kwam op 15 januari 2018 in dienst als medewerker onthaal en begeleiding
cliënteel.
Jan Van den Bossche, consulent zakelijke dienstverlening, ging op 31 januari 2018 uit
dienst.
Maarten Quaghebeur kwam op 1 april 2018 in dienst als consulent zakelijke dienstverlening in een arbeidsstelsel van 60%; vanaf 1 september werd dat 100% als coördinator
kenniscel.
Stijn Michielsen kwam op 15 april 2018 in dienst als juridisch consulent.
Stef Ampe kwam op 1 juni 2018 in dienst als verantwoordelijke financiën en organisatie.
Hij ging uit dienst op 26 november 2018.
Julie Van Elslande, juridisch consulent, ging uit dienst op 24 mei 2018.
Karel-Jan Meert kwam op 11 juni 2018 in dienst als verantwoordelijke communicatie en
marketing.
Oliver Lenaerts, consulent aanvullende financiering, ging uit dienst op 20 augustus 2018.
Dirk Vervenne kwam op 1 september 2018 in dienst als juridisch consulent.
Jens Van Lathem, juridisch consulent, ging uit dienst op 7 december 2018.
Tobias Van Royen, juridisch consulent, ging uit dienst op 7 december 2018.

Met volgende medewerkers werd op freelancebasis samengewerkt:







Michaël Van den Eynde, jurist, van 1 januari tem 19 december 2018.
Koen Huyghebaert, fiscalist, vanaf 1 januari 2018.
Kitty De Schutter, accountant, vanaf 1 januari 2018.
Jan Van den Bossche, consulent zakelijke dienstverlening, vanaf 25 oktober 2018.
Tobias Van Royen, jurist, vanaf 8 december 2018.
Jens Van Lathem, jurist, vanaf 8 december 2018.

In het kader van de GTB Duo-day op 26 april 2018, een werkbelevingsdag voor werkzoekenden
met een ondersteuningsnood, verwelkomde Cultuurloket een rolstoelgebruiker als medewerker
aan het onthaal voor 1 dag.
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7. INFRASTRUCTUUR
Door de groei heeft Cultuurloket nood aan een ruimere behuizing. Hiervoor werd de 2de verdieping van het Kaaitheater gehuurd. Om de noodzakelijke verbouwing te realiseren werd medio
2018 een binnenhuisarchitect ingeschakeld. FoCI verschafte de middelen voor de structurele
werken (ontmanteling, elektriciteit en bekabeling, loodgieterij, vloer- en plafondbekleding,
nieuwe wanden). De inkleding werd betaald van de werkingsmiddelen van Cultuurloket.
De werken ging van start op 5/11/2018.
Conform de GDPR-wetgeving die eind mei 2018 van kracht werd, ontwikkelde Cultuurloket een
aangepast privacybeleid (inclusief dataregister en verwerkersovereenkomsten) en stelde privacybepalingen op voor alle medewerkers (intern/freelance).

8. FINANCIEEL

Cultuurloket wordt vanaf 2018 gesubsidieerd via een Beheersovereenkomst.
De Beheersovereenkomst werd getekend op 6 februari 2018 en is in principe gesloten voor 5 jaar.
Voor de uitvoering van de Beheersovereenkomst voorziet de Vlaamse overheid een jaarlijkse
werkingssubsidie van 1.522.000 euro.
Rekeningen 2018
De rekeningen worden opgemaakt met het boekhoudkantoor Andante. In 2018 werd maandelijks
een status opgemaakt en werd de realiteit getoetst aan de begroting.
Vanaf 2018 worden de rekeningen gecontroleerd door een bedrijfsrevisor. Er wordt na controle
een verslag afgeleverd over de financiële gegevens. De revisor wordt uitgenodigd op de jaarlijkse
Alegemene Vergadering om duiding te geven over de financiële cijfergegevens.

Zie bijlage 9.
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Bijlage 1: Studiedagen en opleidingsmomenten medewerkers Cultuurloket

Datum

Onderwerp

Organisator

Functie

19/feb

Studiedag deeleconomie

KU Leuven

Consulent

20 & 21/feb

Financieel management voor niet-financiëlen

VOKA

Consulent

22/feb & 15/mrt

Video's maken met smartphone

Publiek Centraal

Consulent

6/mrt

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Lexalert

Consulent

23/mrt

Auteurs- en naburige rechten: wettelijk kader en rulings

Lexalert

Consulent

27/mrt

Intro financieringsmix en ontmoeting met mogelijke financiers

Consulent

14/mei

Coll “Cultuur op eigen koers": verzelfstandiging van musea

23/mei

KMO Talks Finance Day

Sociale Innovatiefabriek
Fonds voor Cultuurmanagement
VOKA

29/mei, 12 & 26/jun

Opleidingstraject voor cijferberoepen

Vlaio

Consulent

2/jun

VZW wetgeving

Escala

Consulent

5/jun

Colloquium "Vlaanderen Galeriestad"

BUP

Consulent

6/jun

Vennootschaps- en verenigingsrecht

Graydon

Consulent

Consulent
Consulent

8/jun

Autonomie in de organisatie

Acerta

Administr

11 & 15/jun

Summerschool: Ondernemen in de cultuursector

Cultuurloket

Consulent

13/sep

Office 365 apps

Techne

Administr

14/sep

Lezing Felipe Santos: Scaling strategies for sociale enterprises

Sociale Innovatiefabriek

Consulent

17/sep

Single permit voor buitenlandse werknemers

Lexalert

Consulent

18/sep

Waar(de) voor je geld

Pulse

Financiën

21/sep

Het zakelijk plan: inzet van medewerkers

Socius

Consulent

28/sep

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Intersentia

Consulent

2 dagen/week

Leinderschap in Cultuur (Linc Lage Landen)

Antwerp Management School

Consulent

1/okt

Nieuwe vennootschapswetgeving: Implicaties voor coöperaties!

Coopkracht

Consulent

2/okt

Info over maatschappen ikv nieuwe vennootschapswetgeving

advocatenkantoor

Consulent

19/okt

Het nieuwe ondernemingsrecht

KU Leuven

Consulent

23/okt

Muziekrechten in audiovisuele producties

Mediarte

Consulent

21/nov

Pakt het Cultuurpact nog?

deBuren

Directeur

19-23/nov

Winterschool: Ondernemen in de cultuursector

Cultuurloket

Consulent
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Bijlage 2: Nieuwe of geüpdatete pagina’s website





















Waarom kiezen voor ondernemen via een rechtspersoon?
Betalingsbeheer
Tax shelter voor podiumkunsten: Do’s en don’ts tax shelter voor podiumkunsten
Veelgestelde vragen i.v.m. de ‘VZW-coproducent’
Raamovereenkomst producent & investeerder tax shelter voor podiumkunsten
Sociale bijdragen voor starters in hoofdberoep
Inkomsten naast een werkloosheidsuitkering: auteursrechten en RVA
Onbelast bijverdienen
Cultuurkrediet
Visum aanvragen (binnen en buiten de Schengenzone)
EU richtlijn auteursrecht
Rechten voor TV
VZW protestverplichting
Nieuwe regels voor de maatschap
UBO-register
Fiscale aftrekbaarheid giften en legaten
Europese netwerken
Toolbox EU-funding
Mobility Information Points
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Bijlage 3: Kanttekeningen

Jan Duytschaever: beeldend kunstenaar – kunstenaarscollectief KRAKK
Prudence Geerts: Planet Prudence – illustratrice
Patrick Housen: componist en geluidskunstenaar
Luk Van Soom: beeldend kunstenaar
Sieglinde Heymans: zangeres
Perron Zes: kunstenaarscollectief
Christopher De Jaeger: Gluon – creatieve partnerschappen
Compagnie Tartaren: sociaalartistiek gezelschap
Erik Vlaminck: auteur
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Bijlage 4: Statistieken website

4.1 Aantal bezoeken
2016

2017

2018

Bezoeken

Unieke bez

Bezoeken

Unieke bez

Bezoeken

Unieke bez

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

27 074

22 345

29 526

24 121

29 883

23 719

25 281

20 783

27 163

22 229

26 829

21 636

25 978

21 024

29 707

24 262

29 070

23 366

25 650

20 923

25 867

21 162

25 600

20 801

26 375

21 796

28 632

23 517

29 769

24 205

30 683

25 440

31 647

26 122

33 289

27 569

22 522

18 990

23 537

19 394

28 697

23 375

20 359

16 627

22 845

18 420

26 873

21 755

25 223

20 384

27 764

22 215

30 895

24 628

27 242

22 398

32 169

26 033

35 057

28 385

26 356

21 127

28 978

23 413

31 581

25 427

december

24 939

20 647

22 845

18 240

26 016

21 413

TOTAAL

307 682

252 484

330 680

269 128

353 559

286 279

o

Het gemiddeld aantal bezochte pagina’s per bezoek:
- 2016: 2,11 pagina’s
- 2017: 2,05 pagina’s
- 2018: 2,05 pagina’s

o

De gemiddelde bezoektijd bedraagt:
- 2016: 2’05”
- 2017: 2’03”
- 2018: 1’54”.

4.2 Oorsprong gebruikers:
o

direct verkeer: 11%

o

links vanuit een internet zoekmachine: 83%

o

links vanuit externe websites: 4%

o

links vanuit sociale media: 2%
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4.3 Meest bezochte pagina’s
Pagina's
/nl/documenten/kvr-verklaring-op-eer
/nl/homepagina
/nl/advies/vergoedingen/heb-ik-recht-op-een-werkloosheidsuitkering
/nl/advies/vergoedingen/de-kleine-vergoedingsregeling-andere-kostenvergoeding
/nl/advies/buitenlandse-kunstenaars-belgie/arbeidsmarkt
/nl/Kennisbank/Het kunstenaarsstatuut/De kunstenaarskaart
/fr/Conseil/Artistes étrangers en Belgique/Que devez-vous connaître de la Belgique avant votre départ
/nl/advies/vergoedingen/belastingaangifte-als-zelfstandige
/nl/advies/kunstenaarsstatuut
/nl/advies/vergoedingen/alles-over-btw
/nl/nieuws/2018-nieuwe-maxima-forfaitaire-kostenvergoedingen
/nl/advies/vergoedingen/belastingaangifte-van-je-occasionele-inkomsten
/nl/advies/vzws-stichtingen-vennootschappen/welke-documenten-moet-ik-neerleggen-op-de-griffie
/nl/nieuws/kvr-veelgestelde-vragen
/nl/nieuws/aanvraag-kunstenaarskaart-kvr
/nl/documenten/vzw-boekhouding-kleine-vzw-rekenblad
/nl/advies/vergoedingen/occasionele-activiteit
/fr/Conseil/Rémunérations/Déclaration d'impôts-0
/nl/Kennisbank/Ondernemen/Wat kost een werknemer
/nl/Kennisbank/Ondernemen/Hoe bereken ik mijn uurtarief als zelfstandige

4.4 Woonplaats gebruikers
Brussel
Antwerpen
Gent
(not set)
Leuven
Brugge
Mechelen
Sint-Niklaas
Hasselt

31%
26%
19%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
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Sessies
21466
20353
15716
10608
10005
9986
9019
7501
7291
7223
5561
5506
5330
5156
5095
4404
4321
3851
3589
3095

4.5 Grafieken

Website
Aantal bezoeken per maand
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2016: gem. 25.640 bezoeken/maand
2017: gem. 27.557 bezoeken/maand
2018: gem. 29.463 bezoeken/maand

2016

2017

2018

Website
Aantal pagina's per bezoek
2,5
2
1,5

2016: gem. 2,11 pagina's/bezoek
2017: gem. 2,05 pagina's/bezoek
2018: gem. 2,03 pagina's/bezoek

1
0,5
0

2016

2017
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2018

Website
Duur van het bezoek (min:sec)
02:36
02:18
02:01
01:44
01:26
01:09
00:52
00:35
00:17
00:00

2016: gem. duur bezoek: 2:03
2017: gem. duur bezoek: 2:03
2018: gem. duur bezoek: 1:54

2016

2017
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Bijlage 5: Statistieken online communicatie

5.1 Aantallen nieuwsbrief en abonnees + grafiek

Aantal nieuwsbrieven
Aantal abonnees

2016

2017

2018

24

26

24

10012

11321

11330

%
2016: 24 nieuwsbrieven
2017: 26 nieuwsbrieven
2018: 23 nieuwsbrieven

2016: gem. 9.278 abonnees
2017: gem. 10.855 abonnees
2018: gem. 11.347 abonnees

OPENED
Gemiddeld 36%

CLICKED
Gemiddeld 8,5%
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5.2 Aantal volgers sociale media

%

2016

2017

2018

Facebook

2611

3059

3330

Twitter

1465

1600

1695

5.3 Grafieken Facebook en Twitter

Facebook
Aantal volgers
3 400
3 200
3 000
2 800
2 600

2016: gem. stijging 45 volgers/maand
2017: gem. stijging 37 volgers/maand
2018: gem. stijging 23 volgers/maand

2 400
2 200
2 000

2016

2017

47

2018

Facebook
Aantal posts
35

2016: gem. 21 posts/maand
2017: gem. 15 posts/maand
2018: gem. 9 posts/maand

30
25
20
15
10
5
0

2016

2017

2018

Facebook
Gemiddeld bereik per post
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

2016: gem. bereik/post = 1.016
2017: gem. bereik/post = 1.326
2018: gem. bereik/post = 906

2016

2017
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2018

Twitter
Aantal volgers
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300

2016: gem. stijging 21 volgers/maand
2017: gem. stijging 12 volgers/maand
2018: gem. stijging 8 volgers/maand

1 200
1 100
1 000
900

2016

2017

2018

Twitter
Aantal tweets
18
16

2016: gem. 8 tweets/maand
2017: gem. 7 tweets/maand
2018: gem. 3 tweets/maand

14
12
10
8
6
4
2
0

2016

2017
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Bijlage 6. Aanwezigheid op events

 Starterssalon van De Startersfabriek, Gent
Activiteit: Infobeurs + consultaties
(09/01/2018 | 13/02/2018 | 13/03/2018 | 10/04/2018 | 08/05/2018 | 26/06/2018 |
11/09/2018 | 09/10/2018 | 13/11/2018)
 BarVIZart ShortCut kortfilmfestival, Wilrijk
Activiteit: Infobeurs & consultaties (03/02/2018)
 TakeOffAntwerp - editie kunstenaars, Antwerpen
Activiteit: Consultaties in de vorm van speeddating (20/03/2018)
 Startfest, Gent
Activiteit: Infobeurs & consultaties (29/03/2018)
 Ondernemersmarkt “Ondernemen & Transitie, Kortrijk
Activiteit: Infobeurs & consultaties (06/04/2018)
 Entrepreneurial TAKE-OFF, Antwerpen
Activiteit: Infobeurs en consultaties (09/10/2018)
 Mad Job Day “Design your future”
Activiteit: Infobeurs en consultaties (25/10/2018)
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Bijlage 7. Adviesverstrekking
7.1 Aantal telefonisch en persoonlijk advies
Legende:
PA = Persoonlijk advies = consultatie op afspraak
TA = Telefonisch advies
KVR (onthaal) = vragen over KVR beantwoord door een onthaalmedewerker
2016
maand
01 January
PA
TA
Mailformat
02 February
PA
TA
Mailformat
03 March
PA
TA
Mailformat
04 April
PA
TA
Mailformat
05 May
PA
TA
Mailformat
06 June
PA
TA
Mailformat
07 July
PA
TA
Mailformat
08 August
PA
TA
Mailformat
09 September
PA
TA
Mailformat
10 October
PA
TA
Mailformat
11 November
PA
TA
Mailformat
12 December
PA
TA
Mailformat
Jaartotaal 2016
PA
TA
Mailformat
KVR (onthaal)

2018

2017
aantal
321
61
259
1
350
54
296
0
345
66
273
6
335
63
268
4
294
45
247
2
380
81
296
3
230
50
177
3
249
51
197
1
345
53
291
1
351
66
285
0
311
70
240
1
291
50
241
0
3802
710
3070
22
855

maand

aantal

01 January
PA
TA
Mail
02 February
PA
TA
Mail
03 March
PA
TA
Mail
04 April
PA
TA
Mail
05 May
PA
TA
Mail
06 June
PA
TA
Mail
07 July
PA
TA
Mail
08 August
PA
TA
Mail
09 September
PA
TA
Mail
10 October
PA
TA
Mail
11 November
PA
TA
Mail
12 December
PA
TA
Mail
Jaartotaal 2017
PA
TA
Mail
KVR (onthaal)
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356
54
293
9
348
60
274
14
357
70
273
14
285
47
225
13
324
56
258
10
354
72
266
16
252
47
188
17
312
68
215
29
345
62
258
25
345
56
264
25
378
74
280
24
216
46
156
14
3872
712
2950
210
795

maand
01 January
PA
TA
Mail
02 February
PA
TA
Mail
03 March
PA
TA
Mail
04 April
PA
TA
Mail
05 May
PA
TA
Mail
06 June
PA
TA
Mail
07 July
PA
TA
Mail
08 August
PA
TA
Mail
09 September
PA
TA
Mail
10 October
PA
TA
Mail
11 November
PA
TA
Mail
12 December
PA
TA
Mail
Jaartotaal 2018
PA
TA
Mail
KVR (onthaal)

aantal
339
46
283
10
322
59
252
11
318
63
245
10
284
61
216
7
277
54
213
10
325
80
235
10
282
64
210
8
281
60
215
6
383
75
292
16
361
77
271
13
325
57
252
16
253
68
180
5
3750
764
2864
122
638

7.2 Grafieken advies per thema (juridisch – zakelijk – fiscaal)
Legende:
TA = Telefonisch advies
PA = Persoonlijk advies = consultatie op afspraak
KVR (onthaal) = vragen over KVR beantwoord door een onthaalmedewerker

Juridische dienstverlening
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
J

F

M

A

M

J
TA

J
PA

A

S

O

N

D

O

N

D

Mail

Zakelijke dienstverlening
30
25
20
15
10
5
0
J

F

M

A

M

J
TA

J
PA
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Mail

A

S

Fiscale dienstverlening
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
J

F

M

A

M

J
TA

J
PA

7.3 Feedback tevredenheid
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Mail
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S

O

N

D

7.4 Onderwerpen tijdens telefonisch en persoonlijk advies

Onderwerp
Kwalificatie van vergoedingen
Fiscale kwalificatie
Vervangingsinkomen
Ondernemen, marketing & contracten
Auteurs- en naburige rechten
Rechtspersonen
Financieel management
Internationale mobiliteit
Arbeidsrecht
Arbeidsmarkt
Info over opleidingen in de creatieve sector
Andere
Totaal

2016
52%
10%
11%
6%
6%
5%
3%
3%
1%
0%
0%
2%
100%

2017
50%
10%
11%
6%
6%
5%
4%
4%
2%
0%
0%
2%
100%

In 2018 werden er 4236 onderwerpen op 3750 adviesaanvragen behandeld.
Ongeveer 13% van de adviesaanvragen omvat dus meerdere onderwerpen.

7.5 Cliënteel volgens sector

Sector
Beeldende kunsten
Podiumkunsten
Muziek
Audiovisueel
Design
Literatuur
Cultureel erfgoed
Mode
Architectuur
Andere
Gaming
Sociaal-cultureel werk
Totaal

2016
25,9%
21,4%
18,9%
11,4%
7,6%
7,9%
2,4%
2,3%
1,7%
0,3%
0,2%

2017
26,9%
22,3%
18,1%
11,9%
6,7%
6,2%
2,5%
2,2%
1,6%
1,4%
0,2%

100%

100%
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2018
23,5%
22,2%
18,6%
13,6%
6,0%
7,1%
3,9%
2,1%
1,6%
1,2%
0,1%
0,1%
100%

2018
43%
11%
10%
7%
7%
6%
6%
5%
2%
0%
0%
3%
100%

Multidisciplinariteit
1 sector
2 sectoren
3 sectoren
4 sectoren
5 of meer sectoren
Totaal

2016
80,1%
13,6%
3,7%
1,3%
1,4%
100%
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2017
74,6%
16,8%
5,6%
1,7%
1,2%
100%

2018
71,0%
19,3%
5,8%
2,2%
1,7%
100%

Bijlage 8: Collectieve vormingen

totaal 2016
#
#
opleidingen deelnemers
Infosessie
Opleiding scholen
Opleiding andere org.
Evenementen
Workshops/debat
Toplezingen
Winterschool-Summerschool
Opleiding internationaal werken
Jaartotaal :

17
26
25
6
5

433
606
357
249
84

1

17

80

1746

totaal 2017
#
#
opleidingen deelnemers
16
19
25
11
6
3
2
1
83

405
592
479
226
117
38
34
93
1984

totaal 2018
opleidingen deelnemers
YTD
YTD
7
16
22
15
4

302
528
369
132
95

2

32

66

1458

8.1 Cultuurloket on tour
Cultuurloket organiseerde 11 infosessies en workshops/debat in 2018.
Infosessies
 Statuten en vergoedingen
Tijdens deze infosessie geven we een stand van zaken over het sociaal statuut van de kunstenaar.
Na het schetsen van een algemeen kader en een korte historiek, lichten we de wijzigingen inzake
werkloosheid en sociale zekerheid toe. Er wordt de nodige aandacht besteed aan de verschillende
vormen van vergoedingen.
29/1 (Webinar), 30/5 (Brussel, RITCS)
Docent: Tobias Van Royen, Jens Van Lathem (consulenten Cultuurloket)
 Tax shelter voor de podiumkunsten
Op het moment van deze infosessie is deze tax shelter twee jaar van kracht en hebben
producenten en FOD Financiën de eerste praktijkervaring achter de rug.
Onze gastdocenten overlopen de stappen die een producent moet nemen om in aanmerking te
komen om een productie te tax shelteren. In het tweede deel gaan we in detail in op de FAQ voor
de podiumkunsten, opgesteld door de FOD Financiën.
17/9 (Brussel, De Markten)
Gastdocenten: Anja Berlanger en Eline Vanhulle van de Cel Tax Shelter – FOD Financiën en
Saskia Dierickx van Departement CJM
Facilitator: Jens Van Lathem (consulent Cultuurloket)
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 Meer bereiken met sociale media: marketing in de praktijk
Tijdens deze infosessie bekijken we hoe strategisch om te gaan met sociale media: “Wat wil ik
bereiken? Wie is mijn doelgroep? Waar vind ik die doelgroep? Waar liggen hun interesses en hoe
speel ik daarop in? Hoe zorg ik dat ze me vinden en mijn content zien?” Dit alles stofferen we
met praktijkvoorbeelden uit de cultuursector.
25/10 (Antwerpen, Extra City); 11/12 (Gent, Zebrastraat)
Docent: Karel-Jan Meert (Communicatie & Marketing Cultuurloket)
 De nieuwe vennootschaps- en verenigingswet
Deze infosessie duidt de verschillende veranderingen en hun mogelijke impact op de werking
van een organisatie. Daarnaast wordt een algemene handleiding, tips en tricks geboden voor het
kiezen van de juiste rechtspersoon.
13/11 (Oostende, De Grote Post), 13/12 (Brussel, deBuren)
Docent: Stijn Michielsen (consulent Cultuurloket)
Workshops/debat
Op basis van een interessante actuele casuïstiek nodigen we het publiek uit tot debat en het delen
van ervaringen in dialoogvorm. Voor sommige onderwerpen wordt een externe spreker
betrokken om een bepaald thema toe te lichten.
In 2018 organiseerden we 4 activiteiten.
 Workshop omtrent werktijd
In deze workshop brengen we in kaart welke “tijdsaspecten” er bij een samenwerking komen
kijken. Onvermijdelijk komt er een punt waarop iemand meer wil doen dan eerst was
afgesproken. Wat doe je wanneer de nodige tijd moeilijk is in te schatten? Hoe ver reikt
flexibiliteit en hoe behoud je toch die balans tussen werk en privé? Samen met de gastdocent
worden deze uitdagingen en hun oplossingen onder de loep genomen.
8/3 (Brussel, Art2Work)
Gastdocent: Sarah De Groof (KU Leuven/Unicorn Consulting)
Moderator: Julie Van Elslande (consulent Cultuurloket)
 Workshop contracteren
In deze workshop leren de twee gastdocenten om evenwichtige contracten op te stellen die
voldoende duidelijk, praktisch en niet open voor interpretatie zijn. Er worden tools aangereikt
om zelf aan de slag te gaan. Hierbij wordt specifiek ingezoomd op twee onderwerpen die niet
zelden het hele contract beïnvloeden: intellectuele eigendom en klare, heldere taal.
7/5 (Brussel, Muntpunt)
Gastdocenten: Kristof Neefs (INTEO) en Gonnie Put (Bureau Klare Taal)
Coördinator: Jens Van Lathem (consulent Cultuurloket)
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 Debat: verrijk je met cultuur
Creatieven uit diverse hoeken van het culturele landschap debatteren over ondernemen in
cultuur. Wat is ondernemen voor hen? Hun artistieke en inhoudelijke successen zijn gekend
maar hoe hebben ze die successen kunnen verwezenlijken? Wat kunnen andere creatieven,
cultuurwerkers en organisaties van hen leren?
18/9 (Gent, KASK Cinema)
Gasten: David Bauwens (Ontroerend Goed), Isabelle Finet (Fibre Mood), Stefanie Callebaut
(SX), Maarten Van Cauwenberghe (Voetvolk), Bart Van der Roost (Opera Ballet Vlaanderen)
Moderator: Lisbeth Imbo
Coördinator: Maarten Quaghebeur (consulent Cultuurloket)
 Workshop: internationale mobiliteit
In deze workshop rond de internationalisering van de artistieke activiteit komen o.a. volgende
zaken aan bod:
- De ontwikkeling van een Europese en internationale werking: touring, samenwerking,
residenties, netwerking, …
- Strategisch denken over internationalisering: verder denken dan export/touring
- Identificeren van relevante middelen en informatieplatformen: waar en hoe vind je
oproepen en professionele opportuniteiten?
3/10 (Brussel, Workspace Brussel)
Gastdocent: Marie Le Sourd (On The Move)
Coördinator: Jens Van Lathem (consulent Cultuurloket)
8.2 Opleidingsaanbod voor hoger onderwijs gericht op de cultuursector
 Universiteit Antwerpen, opl Cultuurmanagement
Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar (12/02/2018 en 09/10/2018)


Luca School of Arts Campus Sint-Lukas, opl. Beeldverhaal, Vrije kunsten en Fotografie,
Brussel
Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket + inleiding statuten en vergoedingen (09/03/2018)
 Luca School of Arts Campus Sint-Lukas, opl. Interieurvormgeving, Brussel
Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket + inleiding statuten en vergoedingen (23/03/2018)
 PXL-MAD studiedag Creatief Ondernemen, Hasselt
Onderwerpen: Opleiding vergoedingen en contracten (23/03/2017)
 RITCS, opl Productie management, Brussel
Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar (02/05/2018)
 Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) Summerschool voor filmstudenten, Brussel
Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar + organisatievormen en rechtspersonen
(10/09/2018)
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 KASK, Opl. Beeldende kunsten en Fotografie, Gent
Onderwerpen:
- Statuten en vergoedingen (16/10/2018)
- Auteursrechten (30/10/2018)
 KASK, Opl. Film en Drama, Gent
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (31/10/2018)
 Artesis Plantijn Hogeschool, Opl. Drama en Muziek (i.k.v. Ondernemerschap), Antwerpen
Onderwerpen:
- From Idea to Public
Mission & Vision - Cultural Landscape – Stakeholders… (05/11/2018)
- Budgeting and your project
Cost calculation – Revenue - Project management (12/11/2018)
- Financing & Revenue models
Mix – Grants and subsidies – Tax shelter – Copyright… (03/12/2018)
- How to remunerate and be renumerated as an artist
Employee or Self-employed – KVR – Artist status… (10/12/2018)
 KASK, Opl. Film en Drama i.k.v. Sabattini, Gent
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (21/11/2018)
 Karel De Grote Hogeschool, Opl. Fotografie, Antwerpen
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (20/12/2018)

8.3 Opleidingsaanbod voor andere organisaties
 VLAMO, Leuven en Gent
Onderwerpen:
- Voor- en nadelen van een VZW
- Vergoedingen en contractonderhandelingen met dirigenten en solisten (03/03/2018 en
24/03/2018)
 Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Brussel
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (09/03/2018)
 Jeugd en Muziek, Brussel
Onderwerp: Voor- en nadelen van artistieke en niet-artistieke prestaties & Organisatievormen
(15/03/2018)
 VLAMO, Gent
Onderwerpen: Voor- en nadelen van een VZW & Vergoedingen en contractonderhandelingen
met dirigenten en solisten (24/03/2018)
 Muziekcentrum Track & Bolwerk, Bootcamp Ondernemerschap, Kortrijk
Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar (06/04/2018)
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 Opleidingstraject voor Cijferberoepers i.s.m. AIO en Flanders DC, Vilvoorde en Mechelen
Onderwerpen:
- Landschapstekening cultuursector (15/05/2018)
- Auteursrechten en fiscaliteit (29/05/2018 en 20/11/2018)
- Financiering en organisatievormen (12/06/2018)
- Dubbelbelastingverdragen en btw (26/06/2018)
- Financieel management en Tax Shelter (06/11/2018)
- Dubbelbelastingverdragen + Statuten en vergoedingen (04/12/2018)
- Btw: nationaal en internationaal (18/12/2018)
 Kabinet minister van Cultuur, Jeugd, Media, Brussel
Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar (27/08/2018)


GTB (dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of
gezondheidsproblemen), Brussel
Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket (25/09/2018)


Cluster en La Barraca i.s.m. De Casino ’t Ey, Presentatiedag Vlaams professionele
muzieklandschap, Sint-Niklaas
Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket (08/10/2018)
 C-mine cultuurcentrum, Genk
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (17/10/2018)
 AmuseeVous, Gent
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (23/10/2018)
 Het Entrepot, Brugge
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (09/11/2018)
 Jeugdhuis Lodejo, Lochristi
Onderwerp: Voorstelling Cultuurloket (18/11/2018)
 deSingel i.k.v. Sabattini, Antwerpen
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (21/11/2018)
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Bijlage 9: Rekeningen 2018
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