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1. VOORWOORD

In maart 2019 vierden we samen met 150 genodigden 1 jaar Cultuurloket. Hierbij werden de resultaten van ons onderzoek ‘Ondernemen in Cultuur’ gepresenteerd en besproken. Doordat het
onderzoek werd begeleid door een klankbordgroep van organisaties uit de zogenaamde ‘bovenbouw’ groeide het besef dat overleg en samenwerking nodig is. Ook werd op die dag door de afgevaardigde van de Minister van Cultuur het ‘Cultuurkrediet’ – de lening voor de cultuur professional – gelanceerd. Cultuurloket en Hefboom werken hierin samen om aan de cultuursector
kleine kredieten ter beschikking te stellen. Voor Cultuurkrediet werd een eigen website en een
eigen huisstijl ontwikkeld.
In 2019 kreeg de werking van Cultuurloket vaste vorm en ook onze nieuwe website www.cultuurloket.be werd gelanceerd. Medewerkers werden aangetrokken en de ploeg was eind 2019 zo goed
als volledig. Het netwerk van freelancers werd verder uitgebouwd.
De regionale werking werd een feit. Eind 2019 is Cultuurloket regelmatig aanwezig in 9 steden
gespreid over Vlaanderen en Brussel.
Naast de freelancers die ingeschakeld zijn in onze dienstverlening, werd in de laatste maanden
van 2019 een samenwerking opgezet met freelancers voor bijzondere opdrachten ten bate van de
eigen werking van Cultuurloket: aanvullende financiering, realiseren van het financieel beleid en
internationalisering.
In december werd duidelijk dat ook de subsidies van Cultuurloket met 8% – 123.000 EUR –
dalen. Deze besparing noopt er ons toe om de regionale uitbouw van de werking enigszins terug
te schroeven.
De aangekondigde besparing zet echter geen domper op de motivatie van het team. Met veel enthousiasme kijken we uit naar 2020 en de uitdagingen die dit laatste jaar van onze ‘inwerking’
met zich brengt.

Jan Timmermans
Directeur
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2. MISSIE, VISIE EN KERNTAKEN VAN CULTUURLOKET

Missie
Cultuurloket vzw heeft tot doel ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector 1 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.

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).

1

4

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 2019 vier keer samen over onder meer:
-

Werkingsverslag 2018
Opmaak begroting 2019 en budgetopvolging (incl. liquiditeiten)
Opvolging indicatoren m.b.t. de werking
Aanwerving nieuwe medewerkers en freelancers
Verbouwing tweede verdieping en verhuis
Onderzoek: ‘Ondernemen in Cultuur’
Event 26 maart 2019
Werking gericht op Europa
Tool: ‘Quick scan voor organisaties’
Lidmaatschap vzw Cultuurloket en bestuursmandaat
Lidmaatschap Sociare en samenwerking met Scwitch
UBO-register, nieuwe wetgeving i.v.m. vzw, …
Besparingen cultuursector
Beleidsplan 2020
Begroting 2020
…

De Statutaire Algemene Vergadering kwam samen op 19 maart 2019 met op de agenda:
-

Goedkeuring notulen AV van 20 maart 2018
Bespreking werkingsverslag 2018
Goedkeuring rekeningen 2018
Goedkeuring begroting 2019
Aanstelling bedrijfsrevisor
Rondvraag
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SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING (op 31 december 2019)
Werkende leden 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
Vandromme.
Voorzitter: Jan Hautekiet.
LEDEN RAAD VAN BESTUUR (op 31 december 2019)
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 Vandromme.
Voorzitter: Jan Hautekiet.
Gezien Loes Vandromme in mei 2019 werd verkozen tot Vlaams parlementslid, kan zij geen deel
meer uitmaken van de organen van Cultuurloket vzw. De Vlaamse Regering besliste op 28 juni
2019 tot eervol ontslag van Loes Vandromme als lid van Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Cultuurloket vzw. Als vervanger werd Felix De Clerck voorgedragen.
Omwille van bepalingen in de statuten van Cultuurloket vzw blijft Loes in functie tot de Algemene Vergadering van maart 2020. Felix werd wel uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad
van Bestuur. Beiden werden op de hoogte gebracht van deze bepalingen en de manier van werken.
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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 voeden zich permanent met informatie over nieuwe
wetten en regelgevingen, over werken in de cultuursector, andere vormen van zich organiseren, nieuwe ontwikkelingen rond aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap. Deze kennisopbouw en kennisdeling gebeurt zowel formeel als informeel. Er
wordt ruimte en tijd gecreëerd om naast de adviesgesprekken en opleidingen kennis te
verwerven over alle topics waar Cultuurloket mee bezig is.
Om de kennisdeling en borging te optimaliseren is er een gestructureerde aanpak.
Maandelijks organiseren we een intern kennisoverleg waarop alle kenniswerkers van
het vaste team aanwezig zijn en indien nuttig ook externe experten.
In 2019 was er 11 keer dergelijk kennisoverleg. In dit overleg komen zowel onderwerpen
gerelateerd aan werken, ondernemen als financieren van cultuur aan bod. We nodigen
tijdens deze momenten ook externe sprekers uit. Zo gingen in 2019 medewerkers van
VLEVA, Artists United, Amplo, Smart en Creative Shelter tijdens deze momenten in
overleg en discussie met de consulenten van Cultuurloket.
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Daarnaast is er een actief netwerk opgezet tussen de kenniswerkers op de loonlijst en de
freelancers. We organiseerden in 2019 gespreid over het jaar drie kennisnetwerkdagen.
Op deze dagen wordt kennis gedeeld, afgestemd en opgebouwd voornamelijk door het
bespreken van cases. Dit resulteert in een gedeelde visie over juridische en zakelijke
vraagstukken.
In 2019 kwamen er drie nieuwe consulenten in dienst. We organiseerden een voor alle
consulenten een week opleiding over onderstaande onderwerpen.
- Help, een nieuwe vennootschapswet
- Statuten en vergoedingen in de cultuursector
- Auteursrechten en naburige rechten: een inleiding
- Financieringsmix
- Overzicht van de werking van VLEVA en inleiding in Europese financiering
- De tax shelter in de audiovisuele sector en de podiumkunsten
- Cultuurloket in het ecosysteem
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.
Een medewerker beëindigde in 2019 de Linc Lage Landen opleiding ‘Leiderschap in Cultuur’; een andere medewerker volgde aan de KdG Hogeschool de opleiding ‘Postgraduaat Digital Business’.
Zie bijlage 1.
Actie 3: Ter beschikking stellen van literatuur en andere informatiebronnen.
Cultuurloket is geabonneerd op verschillende tijdschriften en uitgaven en beschikt over
een interne bibliotheek die geregeld wordt aangevuld. Hiervoor is op jaarbasis een
budget voorzien van 13.000 EUR.
Behalve over klassieke onderwerpen zoals onderhandelen en contracten, (kosten)vergoedingen, belastingen, arbeidsrecht enz., werd de bibliotheek ook aangevuld met documentatie over specifieke onderwerpen, namelijk huur en gebruik van ruimtes, rechtspersonen en verenigingen en de Brexit.
We zijn zowel geabonneerd op gespecialiseerde tijdschriften over fiscaliteit, sociaal
recht, vzw’s, auteursrecht enz. als op algemene kranten en tijdschriften.
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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 is een bundeling van de mogelijkheden van aanvullende financiering voor
de cultuursector ter beschikking, o.a. crowdfunding, mecenaat, tax shelter, enz. Er is
ook een overzicht opgenomen van bestaande financiële instrumenten, zoals Cultuurkrediet, Kunstkoopregeling, Winwinlening, enz. Volledigheidshalve is tevens een overzicht
van subsidies, incl. Europese subsidieprogramma’s, opgenomen.
De mapping is terug te vinden op de website onder het thema Financiering en werkingsmiddelen. Zie: https://www.cultuurloket.be/kennisbank/financiering-en-werkingsmiddelen.
Actie 2: Updaten van de mapping: work in progress vanaf 2018-19.
Uiteraard is het updaten van de mapping een ‘work in progress’. Dit is vervat in het takenpakket van de kenniswerkers.
De eerste mapping werd tussen april en juni gebundeld en in september op de nieuwe
website geplaatst. Gaandeweg wordt de informatie aangevuld.
In december werd de ‘Fondsenwijzer’ gepubliceerd. De Fondsenwijzer geeft een overzicht van stichtingen, fondsen en prijzen in Vlaanderen die mogelijk een cultuurproject
steunen.

SD1 OD4

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

Actie 1: Besprekingen met de Vlaamse overheid bevoegd voor Cultuur.
Waar nodig en gevraagd is er overleg met de Vlaamse overheid bevoegd voor cultuur.
In januari kwam op het kabinet van de Minister van Cultuur de stuurgroep samen om
de werking van Cultuurloket op te volgen.
Er zijn ook besprekingen met de medewerkers van het Departement CJM over topics
die de sector aanbelangen. Volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod.
- Overleg rond de problemen in de cultuursector om de nodige visa voor kort verblijf te
verkrijgen voor buitenlandse artiesten en hun medewerkers voor het werken in de EU.
Het Kabinet Cultuur, Cultuurloket en het Departement CJM overlegden met Dienst
Vreemdelingenzaken en FOD Buitenlandse Zaken over deze problematiek. Dit resulteerde in een handleiding die tot stand kwam met alle actoren, gepubliceerd op de
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website van Cultuurloket.
Zie https://www.cultuurloket.be/kennisbank/internationalisering/visumaanvragenvoor-culturele-activiteiten.
- Overleg rond de impact van Brexit op de cultuursector.
Cultuurloket overlegde met het Departement CJM, de Brexit-coördinator bij Flanders
Investment & Trade en diverse Brexitspecialisten uit de Brexitcel bij het FOD Buitenlandse Zaken over de mogelijke impact van een “no-deal Brexit”. Ook de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de cultuursector werden in kaart gebracht. Dit resulteerde
in een dossier over Brexit op de website, zie https://www.cultuurloket.be/kennisbank/internationalisering/dossier-brexit.
Samen met het Departement CJM organiseerden we hierover een studiedag op 13 september in Oostende.
- Overleg i.v.m. ‘Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject’.
- Informatie-uitwisseling over de mogelijke impact van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen op de cultuurorganisaties. Dit zowel in verband met de mogelijke vennootschapsvormen als in verband met fiscaliteit.
Cultuurloket gaf aan de medewerkers van het Departement CJM twee infosessies over
dit thema.
- Overleg over de kwaliteit van pitches in het kader van de subsidieaanvragen voor Innovatieve Partnerprojecten, pitches bij het benaderen van financiers (sponsors, investeerders). Dit resulteerde in de opleiding ‘Pitching voor de cultuursector’ door Cultuurloket.
- Overleg met het team Media en Film van het Departement CJM rond de tax shelter
podiumkunsten.
- Overleg met het Kabinet Cultuur en het Departement CJM omtrent het kunstenaarsstatuut.
- Overleg rond het bevorderen van zakelijke kennis over schenkingen, giften, legaten.
Cultuurloket maakte een handig overzicht van de verschillende schenkingsvormen.
Zie https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2020-01/CL_Wegwijs-in-de-terminologie-bij-schenken-en-gebruiken_A3_v2.pdf.
Het Departement CJM vroeg daarnaast aan Cultuurloket input voor het beantwoorden van de volgende parlementaire vragen:
- SV 98 van C. Coudyser, dd 19 februari 2019: Omvorming Cultuurloket – stand
van zaken;
- SV 130 van K. Segers, dd 27 maart 2019: Studie ‘Ondernemen in Cultuur’ –
resultaten;
- SV 138 van B. Caron, dd 16 april 2019: Kunsten- en cultuursector –
interimarbeid via sociale bureaus voor kunstenaars (SBK’s);
- SV via mail van het Departement CJM, dd 21 oktober 2019:
Onderwerp: ‘Schriftelijke vraag 2 i.v.m. onze instellingen en organen’.
Tekst van de mail: “Er is een schriftelijke vraag binnengekomen i.v.m. onze in
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stellingen en de bijhorende mandaten. Cultuurloket is één van die instellingen.
Kunnen jullie bijgaande lijst bekijken en aanvullen wat niet gekend is?”
In het kader van dit werkingsverslag elk contact tussen de medewerkers van het Departement CJM en de medewerkers van Cultuurloket opsommen, lijkt ons niet nuttig.
We durven stellen dat er een goed en regelmatig contact is, waardoor nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen vlot met elkaar besproken worden.
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 overheden en overheidsorganisaties.
Vaak gaat het om het geven van praktijkinformatie naar deze overheden en overheidsorganisaties. Anderzijds gaat het om het verschil in interpretatie van wetgeving en reglementering door de overheid of overheidsorganisaties versus de manier van werken
in de cultuursector.
Met de Commissie Kunstenaars was er overleg over:
- de toekenning van de kunstenaarskaart en het visum;
- de evolutie in interpretatie van de lijst van artistieke activiteiten door de Commissie;
- afstemming van de ‘FAQ over de Kleine Vergoedingsregeling voor Kunstenaars
(KVR)’ te vinden op het platform Artist@work’ van de Commissie;
- de werking van het platform ‘Artist@work’.
Met de FOD Sociale Zaken bespraken we diverse knelpunten in het kunstenaarsstatuut.
Met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) was er
overleg over:
- het feit of bestuurders van een vzw, die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, zich al dan niet moeten aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen;
- maakt het verschil of het bestuursmandaat al dan niet bezoldigd is;
- maakt het verschil of er naast dit mandaat ook nog andere beroepsactiviteiten uitgeoefend worden.
Met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) was er contact over de impact van
repetities op werkloosheidsuitkering, de combinatie van een beurs voor het doorgeven
van vakmanschap en de werkloosheidsuitkering, en het ontvangen van subsidies als
individu en de gevolgen hiervan voor de werkloosheidsuitkering.
Aan de RVA stelden we vragen over de inschakelingsuitkering. Wat zijn de gevolgen
van de onderbreking van deze inschakelingsuitkering? Wat met de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt als je dergelijke uitkering geniet?
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Voor VDAB verzorgden we tijdens de jaarlijkse ‘Jobbeurs voor kunstenaars’ een infosessie over auteursrechten als onderdeel van het inkomstenmodel van artiesten en/of
van culturele ondernemingen. Daarnaast werd voor kunstenaars en creatieven een
workshop gegeven over het maken van een ondernemingsplan.
Actie 3: Contacten onderhouden met de sociale partners van de cultuursector.
Al dan niet op vraag en naargelang de onderwerpen die zich vanuit het terrein aandienen, wordt Cultuurloket gecontacteerd of nemen wij contact op met de sociale partners uit de cultuursector. Vaak verloopt dit contact ook informeel op diverse netwerkmomenten.
Er was overleg met oKo over onbelast bijverdienen en de verplichting van opdrachtgevers om fiscale fiches op te stellen bij gebruik van de KVR. Samen formuleerden we
ook opmerkingen op de ‘FAQ Kunstenaarskaart /Kunstenaarsvisum’ op het platform
‘Artist@work’.
Met het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFP) hadden we contact over de vraag welk
loonbarema van toepassing is wanneer iemand bij dezelfde werkgever verschillende
functies uitoefent die onder de verschillende classificaties in de CAO Podiumkunsten
vallen.
We overlegden met de sociale partners (oKo, ACV en ABVV) over:
- de procedure en de voorwaarden om een kunstenaarsvisum te krijgen;
- de betaling van sociale bijdragen op auteursrechten voor werknemers;
- de werking van SBK’s;
- de CAO Taakloon;
- het verlonen van freelancers door het SFP wanneer ze een opleiding volgen.
Met Sociare, de werkgeversorganisatie van het PC 329.01 waaronder Cultuurloket
ressorteert, werd de relatie op scherp gesteld. In juni werd ons meegedeeld dat het lidmaatschap van Cultuurloket bij Sociare on hold werd gezet.
Voor Sociare is de opdracht van Cultuurloket, zoals gestipuleerd in de Beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid, een breekpunt. Na diverse contacten op directieniveau en tussen de respectievelijke voorzitters blijft Sociare op zijn standpunt. Eind
2019 is Cultuurloket geen lid meer van Sociare.
Gezien Sociare medeoprichter en sterkhouder is van Scwitch cvba, is onze relatie met
Scwitch onduidelijk.

Actie 4: Onderzoek (nulmeting) naar kennis van ondernemerschap bij culturele actoren:
opstart in 2019.
Het onderzoek ‘Ondernemen in Cultuur’ werd uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, i.s.m. Idea Consult. In dit onderzoek werd ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector in kaart gebracht en enkele drivers en drempels van dat ondernemerschap
blootgelegd.
13

We maakten de keuze om ondernemerschap eerder als attitude dan als eigenaarschap
te bekijken. Er werd gewerkt met 2 theoretische concepten. De ‘effectuation logic’ van
Sarasvathy waarbij de ondernemer focust op de beschikbare middelen en de controle
van zijn directe omgeving. Ondernemen is hierbij een organisch proces. Daarnaast
werd gekeken naar de ‘ambidexterity’, de balans tussen exploitatie en exploratie.
Deze concepten werden impliciet in een vragenlijst verwerkt die online werd verspreid. Er waren ook gesprekken met verschillende focusgroepen.
Het onderzoek werd begeleid en gevalideerd door een klankbordgroep. De leden waren vertegenwoordigers van Circuscentrum, het Departement CJM, FARO, Flanders
DC, Forum voor Amateurkunsten, Hefboom, Kunstenpunt, Literatuur Vlaanderen
(voorheen Vlaams Fonds voor de Letteren - VFL), Poppunt, Scwitch, Socius en het
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).
De eerste resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op ons event op 26
maart in Kanal-Centre Pompidou. Het definitieve rapport werd in mei 2019 verspreid.
Zie https://www.cultuurloket.be/documenten.
Zie bijlage 2.
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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.
Na het voorbereidend traject met Namahn (service design traject) in 2018 was de
nieuwe structuur van de website en de flow van de dienstverlening duidelijk.
Eind 2018 werd een offerte uitgeschreven voor de bouw van het platform. In januari
2019 gingen we in zee met Duke&Grace (voorheen Wijs) als partner.
De nieuwe website bezit volgende functionaliteiten:
- Kennisbank met relevante zakelijke, juridische en financiële informatie voor de cultuursector, gestructureerd op basis van thema’s;
- Inspiratieluik met ruimte voor nieuws en storytelling;
- Afsprakenmodule voor consultaties, geïntegreerd met ons CRM-systeem;
- Opleidingskalender met inschrijving en betaling online, geïntegreerd met ons CRMsysteem;
- Document library waar documenten, lijsten en tools kunnen gedownload worden;
- Over ons: met specifieke informatie over de werking van Cultuurloket;
- Overzicht van andere organisaties uit het brede cultuurveld.
De nieuwe website ging in september 2019 online. We blijven werken aan de optimalisatie van de website.

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
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website terecht komt, welke zoektermen men hanteert in zoekmachines, de meest gebruikte zoektermen op de website, enz.
In september 2019 ging de nieuwe website online. De informatie uit de bestaande kennisbank werd hertaald en op basis van thema’s gestructureerd. In september stonden
volgende thema’s online:
- Belastingen en btw;
- Creatie beschermen;
- Financiering en werkingsmiddelen;
- Internationalisering;
- Ondernemen en managen;
- Organisatievormen;
- Sociale statuten;
- Vergoedingen en inkomsten.
Zie bijlage 3.
We houden de informatie in de thema’s up-to-date en bouwen die verder uit.
Bij de start van de nieuwe website werd een redirectplan opgesteld. Dit zorgt ervoor
dat de oude pagina’s die door Google reeds geïndexeerd waren en goed scoorden in
Google doorverwijzen naar de nieuwe website.
We monitoren het gebruik van de website via Google analytics. Onder andere het aantal bezoekers, het aantal sessies, de bezochte pagina’s, de bounce rate, enz. wordt geanalyseerd.
Zie bijlage 4.
De bezoekersaantallen zijn zoals verwacht eind 2019 gedaald. Op de oude website zat
heel wat niet-relevante traffic (niet cultuur gerelateerd). Zo zochten mensen op onze
website algemene informatie rond het Koninkrijk België of over de werkloosheidsuitkering. Door de nieuwe structuur krijgen we deze traffic niet meer.
We zien wel dat de duur van een bezoek aan de website en het aantal bezochte pagina’s
terug stijgt. Dit wijst er op dat we de juiste bezoekers aantrekken. Ook de stijging van
direct traffic (mensen die rechtstreeks naar cultuurloket.be surfen en niet vanuit
Google worden doorverwezen) is een positieve evolutie.
De pagina’s rond vergoedingen blijven de meest bezochte pagina’s.
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.
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In 2019 maakten we onderstaande publicaties.
- Brochure: Goed samenwerken via vennootschap, vereniging of stichting
- Brochure: Belastingaangifte 2019
- Brochure: Het kunstenaarsstatuut (update, enkel online)
- Folder: Voorstelling Cultuurloket
- Folder: Organisatievormen
- Folder: Checklist statuten vzw
- Folder: Wettelijke verplichtingen vzw
- Folder: Veelgestelde vragen KVR (update)
- Folder: List of networks and organisations in Europe
- Visuele voorstelling jaarverslag 2018 (enkel online)
- Onderzoek: Ondernemen in Cultuur
Actie 4: 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.
Ook in 2019 bleef de nieuwsbrief ons belangrijkste communicatiekanaal. We versturen
gemiddeld tweewekelijks een nieuwsbrief, 23 in totaal in 2019. We bereiken gemiddeld
11.200 personen met de nieuwsbrief. Gemiddeld opende 40% van de abonnees de
nieuwsbrief en klikte 15% verder door naar de website.
Door de nieuwe privacy wetgeving (GDPR) worden cliënten niet meer automatisch ingeschreven op de nieuwsbrief. Toch is er geen substantiële daling van het aantal abonnees.
Facebook is ons belangrijkste social media kanaal. Onder andere door gerichte advertentiecampagnes is het aantal volgers van de Facebook-pagina gestegen tot 4.533. Het
organische bereik van posts is sterk gedaald door de aanpassing van het Facebookalgoritme. Door gericht te adverteren hebben we het bereik terug doen stijgen.
We zetten ook sterk in op Facebook-events (aparte Facebook-pagina’s met informatie
over onze opleidingen en andere events) voor promotie. Ook hier adverteren we gericht. Dit zorgt voor meer zichtbaarheid. In totaal bereikten we zo 177.754 mensen.
Twitter is een medium waarop vooral opiniemakers aanwezig zijn. De meerwaarde
voor Cultuurloket is heel beperkt en dus zetten we niet verder in op Twitter.
In 2019 hebben we een LinkedIn bedrijfspagina opgezet. Deze pagina staat nog in zijn
kinderschoenen (166 volgers).
Zie bijlage 5.
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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 het afgelopen jaar aanwezig op 28 events van andere organisaties.
Dit zowel met infosessies als voor adviesverstrekking ter plekke.
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.
De opdracht voor het ontwikkelen van een huisstijl en website voor Cultuurkrediet
werd uitbesteed aan Gents bvba.
Tijdens de viering ‘1 jaar Cultuurloket’ (26 maart) werd de website en de folder van
Cultuurkrediet gelanceerd.
Op die website vind je naast cases ook alle informatie over Cultuurkrediet. Vanuit de
website kan je doorklikken naar een specifieke webpagina op de website van Hefboom,
waar je een Cultuurkrediet kan aanvragen.
Zowel Hefboom als Cultuurloket communiceren op geregelde tijdstippen via hun respectievelijke kanalen over het Cultuurkrediet.
De website www.cultuurkrediet.be werd 1.456 keer bezocht in 2019. Met social media
posts werden via testimonials in totaal 13.200 mensen bereikt.
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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‘1 jaar Cultuurloket’
In maart 2019 vierde Cultuurloket zijn eenjarig bestaan met een event waarop:
- de resultaten van het onderzoek ‘Ondernemen in Cultuur’ werden toegelicht;
- de leden van de klankbordgroep van het onderzoek in debat gingen over de
resultaten;
- de nieuwe kantoren van Cultuurloket werden opengesteld;
- de website en huisstijl van Cultuurkrediet werden gelanceerd en toegelicht;
- er een aansluitend netwerkmoment werd voorzien.
De viering ging door in Kanal - Centre Pompidou, Brussel.
Er waren 138 aanwezigen uit het brede cultuurveld.
Zie bijlage 7.
De ‘Brexit Day’ was de tweede studiedag die we in 2019 organiseerden. Wanneer en
hoe de Britten de EU wel of niet zouden verlaten was in 2019 een thema met een hoge
actualiteitswaarde. Te weten komen wat een no-deal voor de cultuursector zou
betekenen was minder evident. Cultuurloket zocht de puzzelstukken bijeen om te weten
welke wetgeving en noodprocedures in werking zouden treden bij een no-deal Brexit.
Om de sector hierover te informeren organiseerden Cultuurloket en het Departement
CJM een studiedag over dit thema op 13 september 2019 in De Grote Post, Oostende.
Cultuurloket gaf de nodige informatie over de gevolgen op het vlak van het vrij
verkeer van personen en diensten, de impact op de sociale zekerheid van Belgische en
Britse burgers en de mogelijke procedures bij het verlaten van de Douane-unie door
het Verenigd Koninkrijk.
Vooraf werd op basis van een bevraging van de sector de problematiek in kaart
gebracht. Op de dag zelf werden twee cases gebracht. Een team van experten ging
vervolgens in op de gestelde problematiek.
Zie bijlage 7.
‘Cultuurloket in Limburg’ 10 december 2019 in Z33, Hasselt
Om de regionale uitbouw van onze werking in Limburg te ondersteunen,
organiseerden we een event in Hasselt. Tijdens dit event was er mogelijkheid tot
speeddating met onze consulenten, je te laten inspireren door ervaren culturele
ondernemers en te netwerken met andere cultuurwerkers uit de regio.
Zie bijlage 7.
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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.
In 2019 hebben we in totaal 3.618 telefonische adviezen verstrekt. Dat is een stijging
met meer dan 25% t.o.v. 2018. De stijging doet zich voor in alle types adviesverlening
maar is het meest uitgesproken in het zakelijk advies.
Sinds de launch van de nieuwe website maakt de cliënt online een afspraak voor een
telefonisch adviesgesprek. Hij vult in het contactformulier zijn vraag in en selecteert
een thema. Op basis van dat thema wordt de vraag toegewezen aan een type consulent
(juridisch, zakelijk, fiscaal). De cliënt kan zelf in een agenda het moment kiezen
waarop hij gebeld wordt door de consulent. Nadien krijgt de cliënt een bevestigingsmail.
Zakelijk en juridisch advies bieden we dagelijks aan, fiscaal advies eenmaal per week.
Een telefonisch adviesgesprek duurt gemiddeld 15 minuten. Als na het telefoongesprek
meer advies nodig blijkt, kan een persoonlijk adviesgesprek ingepland worden.
Zie bijlage 8.
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.
In 2019 hebben we in totaal 868 persoonlijke adviesgesprekken gevoerd, een stijging
van bijna 15% t.o.v. 2018. Ook hier doet de stijging zich voornamelijk voor in de zakelijke adviesgesprekken.
We gingen de samenwerking aan met verschillende freelance consultants die op regionale locaties adviesgesprekken voerden. Naast Antwerpen, Brussel en Gent waren er
adviesgesprekken in Brugge, Genk, Kortrijk, Mechelen, Oostende en Turnhout.
Als na een telefonisch contact (zie supra) blijkt dat verder verduidelijkend advies nodig
is, wordt een persoonlijke afspraak gemaakt. De medewerkers van het onthaal plannen de gesprekken samen met de cliënt in. Deze afspraak duurt een uur.
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We organiseerden ook vier consultatiedagen over een specifiek onderwerp: drie dagen
over Internationale mobiliteit samen met On The Move en een dag over Europese financieringsmogelijkheden samen met VLEVA.
Zowel voor telefonisch advies als voor consultatie op afspraak (PA) wordt gepeild
naar de tevredenheid. Gemiddeld 37% van de personen geeft feedback. Cultuurloket
haalt een gemiddelde score van 8,8 op 10.
Zie bijlage 8.
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 clienteel, hanteren we vanaf 2018 een nieuw en enig begrip “trajectbegeleiding”.
Zie Actie 4.
Actie 4: Coaching voor individuen en organisaties (vanaf 2019 trajectbegeleiding)
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.
In 2019 kregen 57 cliënten een trajectbegeleiding. Dit betekent dat er meerdere contacten waren (telefonisch of persoonlijk) omtrent eenzelfde problematiek, soms met verschillende types consulenten.
Gemiddeld waren er 5,5 contacten per cliënt: 2,5 contacten met een juridisch consulent, 2,6 met een zakelijk consulent en 0,5 met een fiscaal consulent.
Bij 7 trajectbegeleidingen was er maar een type consulent betrokken.
In 7 trajectbegeleidingen kwam het Cultuurkrediet aan bod.
Zie bijlage 8.
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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.
Cultuurloket werkte het afgelopen najaar aan een tool waarbij cultuurorganisaties
een zelfscan kunnen uitvoeren. Ook Socius werkte hieraan mee.
In de tool beantwoorden organisaties 200 gesloten vragen, verdeeld over 25 rubrieken. Na het invullen van deze tool krijgen ze een beeld van hun performantie op zakelijk vlak.
Eind 2019 werden de vragen uitgetest bij 5 cultuurorganisaties, divers qua grootte en
deelsector. De reacties op deze test en de plannen om hier een tool van te maken waren
positief.
De digitale tool wordt ontwikkeld 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 van zakelijk-juridische aangelegenheden, strategisch management, aanvullende financiering, leiderschap en ondernemerschap.
Actie 1: Cultuurloket on tour
Cultuurloket was in 2019 sterk aanwezig met een divers opleidingsaanbod.
Waar in 2018 11 infosessies georganiseerd werden, waren er in 2019 58 regionaal gespreide infosessies. We reiken in deze sessies theoretische basisbeginselen aan die eenvoudig in de praktijk kunnen worden gebracht door de doelgroep.
Nieuw in 2019 waren de infosessies over financieringsmix, kasplanning, van idee naar
realiteit, digital storytelling, de nieuwe vennootschapswetgeving, falen en pitching.
De infosessies rond statuten en vergoeding en auteursrechten werden afgestemd op de
brede cultuursector en het perspectief van culturele ondernemingen.
De infosessies worden gratis aangeboden behalve voor digital storytelling (een dagdeel) vroegen we 25 EUR en voor pitching (drie dagdelen) vroegen we 75 EUR.
Zie bijlage 8.
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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 gevraagd door onderwijsinstellingen om de studenten
tijdens de opleidingen op correcte wijze op de hoogte te brengen van de juridische en
zakelijke aspecten van een creatieve activiteit/onderneming.
In 2019 gaven we 21 opleidingen.
Aan de hogescholen vragen we per sessie een bijdrage van 140 EUR +
verplaatsingskosten + BTW.
Zie bijlage 9.
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.
In 2019 verzorgden we 33 opleidingen voor andere organisaties.
De inhoud wordt dan aangepast aan de specifieke doelgroep van de organisatie.
Voor deze opleidingen op vraag vragen we een vergoeding van 290 EUR +
verplaatsingskosten + BTW.
Zie bijlage 9.
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 2019 organiseerden we in juni en november het opleidingstraject ‘Ondernemen in
Cultuur’.
Deze vijfdaagse opleiding richt 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.
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Hiervoor vragen we een bijdrage van 900 EUR (incl btw) per persoon.
In totaal namen er een 20-tal (12+8) personen deel en werden er per traject twee wild
cards gegeven aan jong afgestudeerden.
Tijdens de opleiding kwamen volgende onderwerpen aan bod:
•
Balans en resultatenrekeningen
•
Communicatie en marketing Ondernemen in cultuur
•
Duurzaamheid in de cultuursector
•
Fundraising en sponsoring
•
Leiderschap en organisatieontwerp
•
Organisatievormen
•
Strategisch management
•
Tewerkstelling in de cultuursector
De docenten waren allen experten in hun werkveld: Bruno Verbergt, Dirk De Corte,
Dirk Vervenne, Eliane Knuts, Eva Peeters, Franky Devos, Griet Dobbelaere, Koen Vandyck, Marie-Louise Reedijk, Steven Vromman en Stijn Michielsen.
Begeleiding: Hugo Vanden Driessche (Zakelijk Advies Kunsten) en Maarten Quaghebeur (Cultuurloket).
In het kader van de regionalisering van onze werking opteerden we voor C-mine in
Genk als locatie voor de Winterschool. We stelden vast dat de belangstelling in Limburg gering is. Acht personen namen deel. De kleine groep werd door de aanwezigen
als een pluspunt beschouwd, er was veel maatwerk en betrokkenheid tussen de docenten en de deelnemers. Toch concluderen we dat we deze opleiding beter in Antwerpen,
Brussel of Gent organiseren zodat alle deelnemers op een redelijke afstand van hun
woonplaats de opleiding kunnen volgen.
In het najaar werkten we een nieuwe opleidingsreeks uit die we in 2020 voor de eerste
keer zullen aanbieden. Het betreft een reeks die focust op de vaak ontbrekende knowhow over hoe je het administratieve en zakelijke gedeelte in een cultuurorganisatie
goed kan organiseren. In vijf aaneensluitende lessen gaan we eerst in op het voeren
van de boekhouding al dan niet in relatie met een extern boekhoudkantoor. In een
tweede reeks van vijf lessen ligt de focus op de personeelsadministratie in een cultuurorganisatie.

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.
Samen met de Buren, Cultuurconnect, oKo en de Universiteit Antwerpen organiseerden we op 18 november een lezing door Marleen Stikker.
Marleen Stikker ontwikkelde in 1993 de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het internet. In 1994 startte zij Waag Products, dat Fairphone lanceerde, de eerste ‘eerlijke’ smartphone ter wereld. Ze is actief betrokken bij de Creative
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Commons-beweging en gelooft dat de samenleving open technologieën nodig heeft om
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.
Er waren 76 aanwezigen. De lezing werd via livestream aangeboden op de Facebookpagina’s van de organisatoren.

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 (vb. 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, de geselecteerde partner om de microkredieten aan te bieden, wordt
maandelijks (of meer) overleg gepleegd i.v.m. de communicatie en begeleiding van
aanvragers.
Het merk Cultuurkrediet werd ontwikkeld en kreeg een eigen huisstijl. Op de website
cultuurkrediet.be vind je naast cases ook alle informatie over Cultuurkrediet. Vanop
de website kan je doorklikken naar een specifieke pagina op de website van Hefboom,
waar je een Cultuurkrediet kan aanvragen. Zie https://hefboom.be/financiering/cultuurkrediet.
Cultuurloket en Hefboom ontwikkelden een sjabloon voor een ondernemingsplan en
een financieel plan. Deze worden door de kandidaat-kredietaanvrager samen met de
kredietaanvraag ingediend bij Hefboom.
Cultuurloket voerde in 2019 49 adviesgesprekken met 30 cliënten. Dit resulteerde in 11
dossiers besproken op consultatie bij Cultuurloket. Zeven van deze dossiers werden
positief beoordeeld door Cultuurloket en het kredietcomité van Hefboom. Van twee
dossiers stelde Cultuurloket dat ze onvolledig waren of onvoldoende gestoffeerd. Ondanks dit advies dienden de cliënten hun aanvraag toch in. Deze aanvragen werden
door het kredietcomité van Hefboom niet weerhouden.
De twee andere dossiers kregen advies over de voorwaarden en modaliteiten van Cultuurkrediet, maar werkten hun kasplanning niet uit onder begeleiding van Cultuurloket. De cliënten dienden een aanvraag bij Hefboom in. Deze aanvragen werden niet
weerhouden.
Cultuurloket en Hefboom ontwikkelden samen infosessies rond financieringsmix en
kasplanning. De eerste 4 sessies (in Brussel en Kortrijk) werden door een consulent
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van Cultuurloket en een medewerker van Hefboom samen gegeven. Ondertussen organiseert Cultuurloket deze infosessie met regelmaat verspreid over Vlaanderen en Brussel.
Zie bijlage 9.1
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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).
Op de website vinden de cliënten naast een uitgebreide toelichting over het onderwerp,
ook vele voorbeelden van aanbieders of belangrijke links naar concrete informatie. Dit
is een ‘work in progress’. Alle informatie is te vinden op https://www.cultuurloket.be/kennisbank/financiering-en-werkingsmiddelen.
De medewerkers van Cultuurloket leggen daarnaast contacten in het ecosysteem van
financiers. In 2019 hadden we contact met o.a. Creative Europe, Emolife, EPOS, EUfinancieringsprogramma I-Portunus, Hefboom, Koning Boudewijnstichting, Luminvest, PMV, Promethéa, St’art invest en Winwinner.
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).
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.
In 2019 werd deze doorlichting nog niet opgestart. De kennis rond fondsenwerving wordt
wel mee opgenomen in de opleiding ‘Financieringsmix’ en de meerdaagse opleiding ‘Ondernemen in Cultuur’.
We zorgden ook voor een bundeling van kennis over de bestaande fondsen in de ‘Fondsenwijzer’ die in december 2019 op de website werd geplaatst.
Vanuit het kennisteam werd overlegd met organisaties die een structuur hebben opgebouwd rond investeren, filantropie of kredietverlening in cultuur:
- Koning Boudewijnstichting: over de verschillende mogelijkheden die KBS aanbiedt, in
het bijzonder de culturele mecenaatsrekening, schenkerskring en projectrekening;
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- Prométhea: toelichting over hun werking en de vraag om uit te breiden naar het
Vlaams Gewest;
- St’art invest: een eerste gesprek over hun werking.
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.
In maart werden twee nieuwe zakelijke consulenten aangeworven.
Het inwerken van de nieuwe consulenten verliep goed, maar het concreet maken van
deze actie was in 2019 niet haalbaar.
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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.

In 2019 werkten we aan de uitrol van de adviesverlening over Vlaanderen. We stelden
ons tot doel de consultatieplaatsen voor persoonlijke adviesgesprekken uit te breiden
van drie naar ongeveer tien met een degelijke spreiding over Vlaanderen en Brussel.
In 2019 waren we aanwezig voor consultatie in onderstaande plaatsen.
- C-mine, Genk
- Cultuurloket, Brussel
- deSingel, Antwerpen
- De Grote Post, Oostende
- De Republiek, Brugge
- De Warande, Turnhout
- H30, Mechelen
- Minard, Gent
- Track, Kortrijk
We stelden tevens drie regiocoördinatoren aan: een voor Brussel en Vlaams-Brabant,
een voor Oost-en West-Vlaanderen en een voor Antwerpen en Limburg.
Hun rol is o.a. het aanreiken van infosessies en opleidingen op maat, aanwezigheid op
events, gesprekken met lokale organisaties en onderwijsinstellingen, netwerking, nagaan hoe goede samenwerkingen opgezet kunnen worden, enz.
In de regio Antwerpen-Limburg waren er contacten met o.a. AAIR, Absolutely Free
Festival, Arenberg, AP Hogeschool, BAAS, Breedbeeld, B-Classic, C-mine, C-mine Crib,
De Studio, Ell Circo D'ell Fuego, FOMU, Het nieuwstedelijk, Kavka, Kunsthal Extra
City, LUCA school of Arts, M HKA, Opera Ballet Vlaanderen, Rock Herk, TAKEOFFANTWERP, Tydeeh, VAKlab en Z33.
In de regio Oost- en West-Vlaanderen waren er contacten met o.a. de Republiek,
KAAP, KASK hogeschool, LOD, NUCLEO, Vives, Warp, en het opstartende Gentse Kunstenoverleg.
In de regio Brussel en Vlaams-Brabant waren er contacten met o.a. Globe Aroma, Zinnema en volgden we het Brussels Kunstenoverleg.
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Uit al deze inspanningen ontstonden samenwerkingen zoals opleidingen op maat voor
Z33, invulling van een open loketfunctie voor juridische vragen in het project BAASxs
van BAAS in Lier, Geel en Mechelen, organisatie van infosessies op locatie van en in
samenwerking met AAIR, de Brusselse Cultuur- en Jeugdraad, Kunsthal Extra City,
LUCA School of Arts, NUCLEO, Zinnema, enz.

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.
In 2019 voerden we heel wat gesprekken met organisaties uit de zogenaamde ‘bovenbouw’. Elkaars werking beter leren kennen, weten waar de noden van de respectievelijke doelgroepen zitten en hoe Cultuurloket daar beter op kan inspelen, is noodzakelijk
om in de toekomst gerichter te kunnen samenwerken.
Met Circuscentrum, FARO, Flanders DC, Kunstenpunt, oKo, OP/TIL, Poppunt (nu
VI.BE), Socius en VLEVA ontstonden inhoudelijke samenwerkingen die zowel door
Cultuurloket als door de betrokken organisatie als versterkend worden ervaren.
Met Circuscentrum:
• Afspraken over doorverwijzen naar Cultuurloket en vice versa.
• Afspraken over en uitwerking van een infosessie ‘Begroten en budgetteren’ in functie van de eerste meerjarige subsidie- aanvragen in het Circusdecreet.
Met FARO:
• Infodag over de werking van de Cultureel Erfgoedsector door medewerkers FARO
voor medewerkers Cultuurloket.
• Verzorgen van een opleiding op maat ‘Opmaken van een meerjarenbegroting’ door
Cultuurloket op de bijeenkomst van Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden en
de Kunststeden in het kader van de aanvraag voor een Cultureel Erfgoedconvenant.
• Afspraken over doorverwijzing en wederzijdse bekendmaking.
• Afspraken over samenwerkingen i.v.m. het opleidingsaanbod 2020.
Met Flanders DC:
• Medewerking aan de hervorming van Kopiloot als databank voor adviesverleners
tweedelijn.
• Conceptualiseren en geven van een workshop over intellectuele eigendom/ auteursrechten bij De Startersfabriek.
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Met Kunstenpunt:
• Samenwerking ‘Fair Practice’ op Theater aan Zee en Theaterfestival.
• Infosessie ‘Begroten en Budgetteren’ door Cultuurloket op infodag rond projectsubsidies Kunstendecreet.
• Medewerking Kunstenpunt aan het event ‘Ondernemen in Cultuur’ op 26 maart
2019.
• Input door Kunstenpunt voor ‘Brexit Day’ op 13 september 2019.
Met oKo:
• Afstemming van elkaars werking: opleidingsaanbod, adviesverlening, communicatie over topics als Brexit, GDPR, enz.
• Samenwerking rond knelpunten in fiscaliteit, beslissingen Commissie Kunstenaars,
beslissingen RVA, beslissingen VDAB.
• Communicatieve en inhoudelijke afstemming rond het conceptualiseren van de opleiding: Boekhouding en Personeelsadministratie in een cultuurorganisatie (2020).
Met OP/TIL:
• Juridische ondersteuning van OP/TIL bij een vraag van een Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) over het ontbinden van een IGS.
• Cultuurloket voerde met OP/TIL gesprekken over de afstemming van de respectievelijke werkingen. Dit voor zowel het vormgeven van gezamenlijke infosessies als voor
doorverwijzing.
Met Poppunt:
• Cultuurloket verzorgde mee infosessies en opleidingen van Poppunt en werkte mee
aan het debat over financiering op hun Muzikale Terzake.
• Duidelijke doorverwijzing en waar nuttig afstemming tussen de Cultuurloketconsulenten en de Poppuntadviseurs.
• Samenwerking op de infodag over projectsubsidies Kunstendecreet op 20 augustus
2019.
• Medewerking Poppunt aan het event ‘Ondernemen in Cultuur’ op 26 maart 2019.
• Medewerking Poppunt aan de ‘Brexit Day’ op 13 september 2019.
Met Socius:
• Cultuurloket voerde met Socius gesprekken over de afstemming van de respectievelijke werkingen.
• Afspraken over doorverwijzen naar Cultuurloket en vice versa.
• Infosessie door Socius voor de medewerkers van Cultuurloket over de socio-culturele sector en over het decreet Sociaal-cultureel Volwassenenwerk.
• Voorbereiding van een gezamenlijke opleiding over nieuwe businessmodellen voor
de doelgroep sociaal-cultureel volwassenenwerk.
• Samenwerking m.b.t. de tool ‘Zelfscan voor organisaties’.
Met VLEVA:
• Bekendmaken nieuwe website VLEVA en exploreren mogelijke samenwerking Cultuurloket-VLEVA.
• Zitdag ‘Europese Financiering’ bij Cultuurloket.
• Bijdrage aan luik over Europese subsidies op cultuurloket.be.
• Medewerking aan ‘Brexit Day’ van Cultuurloket.

31

Verder had Cultuurloket overleg over inhoudelijke aangelegenheden en afstemming
van de werking met tal van andere organisaties uit de ruime cultuursector zoals
Brakke Grond, Friendraising, Isoc,Linc LL, Packed, Pearle, PerPodium, SOTA, Syntra,
Vives, VVSG, Waerbeke, enz.
Cultuurloket was lid van de stuurgroep i.v.m. Friendraising en het onderzoek ‘Cultural
Governance’.

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 was in 2019 aanwezig op volgende conferenties, vergaderingen en evenementen in het buitenland.
• Creative Lenses Slotconferentie – 24-25 april, Helsinki
De eindconferentie van het 4-jarig project Creative Lenses had als focus ‘Cultuur en
business modellen’. Culturele ondernemers, financiers, beleidsmakers en onderzoekers
debatteerden over hoe kunst- en cultuurorganisaties zich kunnen aanpassen aan veranderende omgevingen en duurzamer kunnen worden door hun bedrijfsmodellen te
herzien. Tijdens de slotconferentie werd de publicatie ‘Models to Manifestos. A conceptual toolkit for arts and culture’ voorgesteld.
Hoofdthema's van de conferentie waren:
- Business Model Thinking: wat zijn de verschillende benaderingen van kunst- en cultuurorganisaties om hun bedrijfsmodellen uit te werken of te veranderen?
- Waarde en waardering in kunst en cultuurorganisaties: wat zijn de verschillende
manieren om de waarde te capteren die kunst- en cultuurorganisaties creëren? Hoe
brengen ze conflicterende prioriteiten in evenwicht?
• OTM General Assembly – 24-26 april, Praag
Cultuurloket is lid van On The Move. Op 24 april 2019 vond de Algemene Vergadering
plaats. Gekoppeld aan deze ontmoeting werd een tweedaags programma aangeboden
met workshops. Tijdens de tweedaagse werd ook apart vergaderd met de Mobility Information Points (MIP), actief binnen OTM. Hierbij werd informatie uitgewisseld en
gangbare praktijken in de verschillende landen over (groene) mobiliteit, Brexit, visumaanvragen in de USA, enz. besproken.
• ECBN Board Meeting – 24-25 mei, Brussel (bij Cultuurloket)
Cultuurloket ontving de Board meeting van ECBN in haar lokalen en participeerde in
de aansluitende KIC-meeting (Knowledge and Innovation Community).
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• Artlab Investment Forum – 27-28 juni, Milaan
Het Artlab Investment Forum wordt georganiseerd door Fondazione Fitzcarraldo,
Media Deals en ECBN. In het programma van het Forum is een matchmaking voor
Europese startups uit de culturele en creatieve sector voorzien. Startups worden uit
heel Europa geselecteerd om te pitchen voor een panel van potentiële investeerders.
Cultuurloket was aanwezig om zich verder in te werken in het ECBN-netwerk en om
potentiële Belgische deelnemers voor 2020 beter te kunnen informeren over dit initiatief.
• European Creative Industries Summit (ECIS) – 10-11 september, Helsinki
Op het ECIS ontmoetten we de leden van het European Creative Business Network en
leerden we via speedmeetings en informeel netwerken heel wat andere spelers in voornamelijk de creatieve industrie kennen. In de werkgroepen bespraken we de stand van
zaken rond toegang tot financiering voor creatieven en creatieve ondernemingen in
Europa en de rol van de Creative and Cultural Sector in het beleid en de programma’s
van de EU voor 2021-2027.
• Overleg Mobility Information Points – 14-16 oktober, Brussel
Cultuurloket organiseerde in het najaar een tweedaagse met de Mobility Info Points.
• Werkbezoek aan Estland op uitnodiging van het Estse Ministerie van Cultuur 23-25 oktober, Talinn
Estland en de Vlaamse Gemeenschap tekenden op 29 november 2018 een samenwerkingsovereenkomst. Cultuurloket ging in gesprek met de Estse kabinetsmedewerkers
Cultuur. Deze stelden voor Cultuurloket een programma samen waarbij gefocust werd
op digitaliseringsprocessen in de Estse maatschappij: verregaande toepassingen met
de elektronische identiteitskaart (van openbaar vervoer, parkeermogelijkheden, contacten met de overheden, enz.), specifieke duiding bij de flat tax van 20%, de digitale
residentie voor individuen en ondernemingen. Er was een bezoek aan KAI Art Center,
een organisatie die o.a. zakelijk advies aan kunstenaars en kunstenorganisaties geeft.
De Estse ondersteuningspolitiek voor de creatieve sector en de specifieke regeling
m.b.t. de werk- en leefomstandigheden van cultuurwerkers werden toegelicht.
• ICE Consortium: Deep Dive Partner Meeting – 28-30 november, Keulen
De Europese Commissie wil in de nabije toekomst een call lanceren voor een Creative
KIC. Cultuurloket maakte kennis met andere partners binnen dit consortium dat eventueel een KIC zou gaan oprichten en leerde vooral bij over hoe het Europese beleidsniveau innovatie in sectoren bekijkt en wil aanjagen.
• Cultuurloket ontving op 4 december een delegatie uit Canada – Quebec, waarbij het
ontstaan en de werking van Cultuurloket werden toegelicht. De delegatie bestond uit
een afvaardiging van het ministerie van cultuur & communicatie van Quebec en de
verantwoordelijke van de dienst cultuur van de Canadese ambassade in België.
• SmartDE bracht op 10 mei een bezoek aan Cultuurloket waarbij de respectievelijke
werking werd besproken.
• Kick-off ‘Overbruggen’ op 26 juni, Amsterdam
‘Overbruggen’ is een samenwerking tussen Dutch Culture en de Brakke Grond om de
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obstakels voor Vlaams-Nederlandse samenwerkingen voor kunstenaars actief in podiumkunsten, muziek en design in kaart te brengen. Cultuurloket gaf vooraf input en
nam deel aan de kick-off.
• Webinar ‘Cultural mobility to the US’ op 12 december
Een aantal Vlaamse artiesten kregen een weigering van hun visumaanvraag voor de
USA. Naar aanleiding hiervan organiseerde Cultuurloket een webinar om artiesten en
cultuurorganisaties voor te bereiden op het aanvragen van een visum voor een Amerikaanse tournee. Hiervoor werkten we samen met Tamizdat USA (lid OTM).
• Strategisch infomoment Creative Europe en Erasmus+ op 18 september, Brussel
Cultuurloket was aanwezig op een infomoment over de te verwachten ontwikkelingen
van de Europese financieringsprogramma’s Creative Europe en Erasmus+ voor de periode 2021-2027.
• MobiCulture - Presentatie door Cultuurloket op 11 september, Charlesville
Infosessie met MobiCulture over visa kortverblijf, werken in Europa en de mogelijke
invloed van Brexit op culturele mobiliteit.
• Cultuurloket stelde een lijst samen van 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, zie
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/internationalisering/european-networks.
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
kunstenaars en culturele professionals. Cultuurloket was van 23 april tem 26 april
op de Algemene Vergadering van OTM (zie Actie 1). Daarnaast waren er tijdens het
netwerkmoment brainstormsessies rond internationale mobiliteit (Brexit, Visum, …)
en werden er infosessies georganiseerd rond touren in de USA (Tamizdat) en groene
mobiliteit in de cultuursector.
Op 14 en 15 oktober verzamelde het Mobility Information Points-netwerk in onze
kantoren voor een werksessie van twee dagen. Tijdens dit netwerkmoment werden
topics besproken zoals internationale mobiliteit, Brexit, Schengen visumcode, dubbele belastingverdragen, enz. Cultuurloket onderzoekt samen met de anderen MIP’s
de regelgeving en de praktische uitwerking van de mobiliteit van culturele actoren.
- European Creative Business Network (ECBN): dit netwerk behartigt de belangen
van de culturele creatieve industrieën in Europa. Gezien de diversiteit van cultuuruitingen en van culturele en creatieve markten in Europa draagt ECBN indirect en gedecentraliseerd bij tot de ondersteuning van toonaangevende bureaus, financiers en
intermediairs op lokaal, regionaal en/of nationaal vlak die culturele en creatieve ondernemers als doelgroep hebben.
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Cultuurloket is lid van het netwerk. In 2019 organiseerde ECBN in onze kantoren een
bestuursvergadering, we waren aanwezig op twee ECBN events (Artlab Investment
Forum en European Creative Industries Summit). ECBN wil de band met Brussel
versterken en vroeg aan Cultuurloket of de maatschappelijke zetel kan ondergebracht worden op ons adres. Dit werd besproken met het Kaaitheater en het Departement CJM. Vanaf 24 maart 2020 zal ECBN gevestigd zijn op Sainctelettesquare 19,
Brussel, 2de verdieping.
- VLEVA: het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap. Cultuurloket verzorgt de informatie naar de cultuursector over de financieringsmogelijkheden die Europese
fondsen bieden, over de 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.
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.
Cultuurloket kreeg het afgelopen jaar zicht op de activiteiten van de netwerken zelf
en kon binnen deze netwerken de eerste contacten leggen.
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.
Hiervoor komt in januari 2020 een freelancer de ploeg versterken.
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5. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Zelfscan organisaties
In 2019 onderzochten we hoe we culturele ondernemingen kunnen helpen hun zakelijk beleid
beter te evalueren. Samen met Socius brachten we 25 rubrieken in kaart. Voor elk van deze rubrieken stelden we gesloten vragen op. De digitalisering van de tool is gepland voor 2020.
Onderzoek ‘Ondernemen in Cultuur’
Het onderzoek ‘Ondernemen in Cultuur’ werd uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en
Idea Consult. In dit onderzoek werd het ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector in kaart
gebracht en enkele drivers en drempels van dat ondernemerschap blootgelegd.
We maakten de keuze om ondernemerschap eerder als attitude dan als eigenaarschap te bekijken. Er werd gewerkt met 2 theoretische concepten. De ‘effectuation logic’ van Sarasvathy, waarbij de ondernemer focust op de beschikbare middelen en de controle van zijn directe omgeving.
Ondernemen is hierbij een organisch proces. Daarnaast werd gekeken naar de ‘ambidexterity’,
de balans tussen exploitatie en exploratie.
Deze concepten werden impliciet in een vragenlijst verwerkt die online werd verspreid. De resultaten werden nadien voorgelegd aan verschillende focus-groepen.
Het onderzoek werd begeleid en gevalideerd door een klankbordgroep. De leden waren vertegenwoordigers van Circuscentrum, het Departement CJM, FARO, Flanders DC, Forum voor Amateurkunsten, Hefboom, Kunstenpunt, Literatuur Vlaanderen (voorheen Vlaams Fonds voor de
Letteren - VFL), Poppunt, Scwitch, Socius en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).
De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op ons event op 26 maart.
Het volledige rapport werd in mei 2019 verspreid.
Zie bijlage 2.
Onderzoek ‘Cultural Governance’
Cultuurloket werkt mee aan het onderzoek ‘Cultural Governance’. Het initiatief werd genomen
door het Fonds Cultuurmanagement (UA) en is een samenwerking tussen dit Fonds, Cultuurloket en deBuren.
Het onderzoek is een opvolging van een gelijkaardig onderzoek in 2012. Het wil de draad terug
opnemen en opnieuw de praktijk onder de loep nemen om te zien in hoeverre de ontwikkelde
principes en aanbevelingen ingang gevonden hebben in de sector.
Het onderzoek focust op de praktijk zoals die zich vandaag voordoet en wil deze via een bevraging en focusgroepen in kaart brengen.
In mei 2020 wordt hierover een congres georganiseerd.
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In 2019 is de klankbordgroep (Circuscentrum, Cultuurloket, Departement CJM, FARO, Flanders
DC, Hefboom, Kunstenpunt, Poppunt, Scwitch, Socius en VAF) voor het onderzoek verschillende
malen samen gekomen. De opzet hiervan is om de opvolging van het onderzoek te ondersteunen.
Cultuurloket ondersteunt het onderzoek op volgende wijze:
- Cultuurloket voorziet 10.000 EUR voor het onderzoek.
- Cultuurloket heeft een oproep gedaan aan haar stakeholders om te participeren aan het onderzoek.
- Cultuurloket maakte deel uit van de werkgroep die mee richting gaf aan het onderzoek en de
aanbevelingen definieert.
- Cultuurloket zet zich mee in voor het Congres dat wordt gehouden op 25 mei 2020, Universiteit Antwerpen.
Bachelorproef KU Leuven
Cultuurloket heeft een voorstel gedaan tot een bachelorproef bij de KU Leuven. Dit voorstel werd
in oktober 2019 positief onthaald.
Volgende onderzoeksvragen werden geformuleerd:
- Welke financieringsbehoeften kenmerken de cultuursector?
- Hoe ziet het bestaande instrumentarium voor aanvullende financiering voor de Vlaamse cultuursector er nu uit?
- Welke mogelijkheden en beperkingen bestaan er in de cultuursector voor het aanboren van
aanvullende financiering?
In 2019 hebben de studenten een eerste literatuurstudie gemaakt waarvan zij een verslag hebben
opgemaakt. In 2020 zullen zij aan de hand van een gerichte enquête een SWOT-analyse maken
van de financieringstechnieken voor cultuur. Het resultaat daarvan wordt in mei 2020 verwacht.
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6. MEDEWERKERS
-

Annemie De Tremerie kwam op 1 maart 2019 in dienst als consulent zakelijke dienstverlening.
Marie-Louise Reedijk kwam op 5 maart 2019 in dienst als juridisch consulent.
Annemie Verlinden kwam op 25 maart 2019 in dienst als consulent zakelijke dienstverlening.

Met volgende medewerkers werd op freelancebasis samengewerkt:
- Trees De Bruyne, consulent zakelijke dienstverlening;
- Kitty De Schutter, accountant;
- Kathleen Deboutte, consulent zakelijke dienstverlening;
- Patrick Ghysel, fiscalist;
- Koen Huyghebaert, fiscalist;
- Jan Van den Bossche, consulent zakelijke dienstverlening;
- Jens Van Lathem, jurist;
- Tobias Van Royen, jurist;
- Steven Vanoutryve, accountant;
- Tijs Vastesaeger, consulent zakelijke dienstverlening;
- Michaël Van den Eynde, aanvullende financiering Cultuurloket;
- Eliane Knuts, financieel beleid Cultuurloket.
In het kader van de DUO-day op 16 mei 2019, een werkbelevingsdag voor werkzoekenden met
een ondersteuningsnood, verwelkomde Cultuurloket Griffin Callebout. De stage werd verlengd
en uiteindelijk werkte Griffin gedurende 2 maanden aan een databank met relevante contactgegevens uit de cultuursector.
Ter voorbereiding van de website launch in september werden volgende personen ingeschakeld:
- jobstudent Lara Timmermans (5 dagen)
- gepensioneerde Freddy Quaghebeur (2 dagen)
- interim-medewerker Fien Deman (2 dagen)
Alexa Vandenberghe volgde gespreid over twee dagen (25/11 en 9/12) een observatiestage voor
haar studie rechten aan de KUL – campus Brussel.
De directeur verlaat Cultuurloket eind 2020. Het aanwervingsproces van een nieuwe directeur
ging van start in november 2019 met de publicatie van de vacature en de samenstelling van het
selectiecomité.
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7. INFRASTRUCTUUR
Eind februari 2019 verhuisde Cultuurloket van de 7de naar de 2de verdieping van het Kaaitheater.
Door de groei had de organisatie nood aan een ruimere behuizing.
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 met werkingsmiddelen van Cultuurloket. Hierbij werd specifiek aandacht geschonken aan het faciliteren van ‘Het Nieuwe Werken’, ergonomie, akoestiek, licht, aanwezigheid van kunst en duurzaamheid.
Er werd geïnvesteerd in multimedia apparatuur om de dienstverlening uit te breiden met webinars en videomeetings.

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 voor 2019 een
werkingssubsidie van 1.542.875 EUR.
Rekeningen 2019
De rekeningen worden opgemaakt met het boekhoudkantoor Andante. In 2019 werd maandelijks
een status opgemaakt en werd de realiteit getoetst aan de begroting.
De rekeningen worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor. Er wordt na controle een verslag
afgeleverd over de financiële gegevens. De revisor wordt uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene
Vergadering om duiding te geven over de financiële cijfergegevens.

Zie bijlage 10.
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Bijlage 1: Studiedagen en opleidingsmomenten medewerkers Cultuurloket
Datum
01-17/1/19
7/02/19
19/02/19
26/02/19
19/03/19
22/03/19
28/03/19
28/03/19
28/03/19
16/04/19
18/04/19
23/04/19
23/04/19
23/04/19
24-25/4/19
24-26/4/19
25/04/19
26/04/19
26/04/19
6/05/19
6/05/19
9/05/19
10/05/19
13/05/19
15/05/19
16/05/19
16/05/19
16/05/19
20/05/19
21/05/19
22/05/19
28/05/19
7/06/19
11/06/19
12/06/19
21/06/19
25/06/19
27/06/19
27-28/6/19
4/08/19
30/08/19
10-11/9/19
14/09/19
18/09/19
19/09/19
24/09/19
26/09/19
26/09/19
30/09/19
1/10/19
1/10/19
1/10/19
2/10/19
3/10/19
10/10/19
10/10/19
11 & 18/10/19
14-16/10/19
22/10/19
22/10/19
23/10/19
24/10/19
29/10/19
8 & 15/11/19
12/11/19
18 - 22/11/19
20/11/19
22/11/19
22/11/19
27/11/19
28-30/11/19
2/12/19
4/12/19
9/12/19
9/12/19
13/12/19
17/12/19
19/9 - 12/12
21/12/19
16/12/19

Onderwerp
Organisator
Leiderschap in Cultuur Lage Landen
Linc Lage Landen
Failing Forward
Startups.be
Decreet Bovenlokale Cultuurwerking
CJM/Bovenlokaal
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van rechtspersonen, bestuurders en Lexalert
Event Publiek 19
Publiek Centraal
Wat brengt het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor de HR-praktijk?
Lexalert
Microsoft 365: Teams
Techne
De toekomst van de CV na de invoering van het WVV: terug naar de bron
Lexalert
Salesforce training: rapporten
CloudInnovation
Het nieuwe vennootschapsrecht
Flanders DC
Digitaal systeem Connect
Acerta
20j Sociale Maribel - infosessie cultuursector
Sociale Maribel
Webinar: slim zitten doe je zo
Idewe
Google Analytics: meet uw online succes
Wolters Kluwer
Culture and Business Models in Challenging Times - workshops
Creative Lenses Final Conference
OTM General Assembly (Praag) - workshops
On The Move
Extralegale voordelen en wettelijke verplichtingen
Acerta
Excel: Berekeningen met tijden en data
Oase
Infosessie nieuw economisch migratiebeleid en single permit
FOD Werk en economie
Outlook efficient contacten beheren
Oase
Onbelast bijverdienen, occasionele burgerdiensten, verenigings/vrijwilligerswerk
Lexalert
Ontmoet je toekomstige financier
Sociale Innovatiefabriek
Digitalisering: het einde van het server-tijdperk?
Techne
Acht sleutels voor jobtevredenheid
We assist you
Step into my office: money talk
Trix online
Coöperatieve vennootschap
Febecoop
Kasplanning
Flanders DC
Vennootschapswetgeving
Sociale Innovatiefabriek
Het verplichte UBO-register voor coöperaties
Coopkracht
Hoe krediet aanvragen bij de bank
Flanders DC
Colloquium van het Fonds voor Cultuurmanagement
Universiteit Antwerpen
De toekomst van cv, vof, comm venn en de maatschap na het WVV
Lexalert
Office 365 Zoveel meer dan alleen office
Oase
STEPP Contactdag 'Hoe Werkt Werk?'
STEPP
UBO en VZW wetgeving
Inbeweging
Studiedag: tewerkstelling van vreemdelingen
Vlaamse Overheid
Boekhouden en vennootschapsrecht
Startersfabriek
van eenmanszaak naar vennootschap
LexAlert
Artlab Investment Forum (Milan) - netwerking
Artlab - Fondazino Fitgeraldo
Debat kunstenaarsstatuut
NICC
Planner de tool voor je taskmanagement
Oase
European Creative Industries Summit (ECIS) (Helsinki) - workshops
ECIS
Aan de slag met je bestuur
Socius
Infossessie Creative Europe en Erasmus+
Creative Europe
Risicoanalyse psychosociale aspecten
Idewe
De feitelijke vereniging - stand van zaken na het WVV
Lexalert
Werken aan werkgeluk
We assist you
Dag van de coöperatie
Coopkracht
Goed bestuur in de cultuur
UA, DeBuren,Clok
Het cafetariaplan als bindmiddel
Acerta
Landschapstekening voorstelling
Kunstenpunt
Het nieuwe verenigingsrecht
Acerta
Intro modelcontract VAF
VAF
De flexibele welvaartsstaat
Deburen
Archiveringsplicht van documenten
Escala
Handelshuur en kortetermijnhandelscontracten
Lexalert
Excel
Escala
Overleg Mobility Information Points (Brussel)
MIP
Netwerkdag Pulse
Pulse
Arbeidsduur in de social profit
Acerta
Presenteren kan je leren
We assist you
Maatschap en aanverwante rechtsvormen
KU Leuven
Infosessie over de nieuwe buitenlandse residenties mediakunst & digitale cultuur
Kunstenpunt
Balansen lezen en begrijpen voor de social profit sector
Escala
Nieuw bewijsrecht
CBR - UA
Winterschool: Ondernemen in cultuur
Cultuurloket
Talent of competent Wat kies jij
We assist you
VZW-studiedag
Escala
Creative Ville
Flanders DC
Webinar platform Livestorm
Storycatchers
Deep Dive werksessie
ECBN
Een evaluatiegesprek voorbereiden doe je zo
We assist you
Infosessies over nieuw Wetboek van Vennootschappen – gevolgen voor coöperaties
COOP
Alle samenwerkingsstatuten op een rij
Acerta
International perspectives on the changing roles of cultural management and cultural policy
Universiteit Antwerpen
Masterclass 'Governance' (Brussel)
BSAE
Het sociaal statuut van de bestuurder
Lexalert
Postgraduaat Digital Business
KdG Hogeschool
Werkcongres
VAV
Liquiditeitsprognose in Excel
IFBD
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Functie
Coördinatie Kenniscel
Coördinatie Kenniscel
Coördinatie Kenniscel
Consulent
Mark & Comm
Consulent
Kantoorbeheer
Consulent
Onthaal, Mark & Comm, Coörd kenniscel
Consulent
Kantoorbeheer
Kantoorbeheer
Kantoorbeheer
Mark & Comm
Consulent
Consulent
Kantoorbeheer
Onthaal
Consulent
Onthaal
Consulent
Consulent
Kantoorbeheer
Onthaal
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Directeur, Mark & Comm, Coörd kenniscel
Consulent
Onthaal
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Coördinatie Kenniscel
Consulent
Onthaal
Consulent, Coördinatie Kenniscel
Consulent
Coördinatie Kenniscel
Kantoorbeheer
Consulent
Onthaal
Consulent
Consulent
Kantoorbeheer
Coördinatie Kenniscel
Consulent
Consulent
Consulent
Kantoorbeheer
Consulent
Onthaal
Consulenten
Consulent
Consulent
Onthaal
Consulent
Coördinatie Kenniscel
Kantoorbeheer
Consulent
Consulent
Onthaal
Consulent
Consulent
Consulent, Kantoorbeheer, Mark & Comm
Consulent, Coördinatie Kenniscel
Onthaal
Consulent
Consulent
Coördinatie Kenniscel
Consulent
Consulent
Mark & Comm
Consulent
Consulent

Bijlage 2: Onderzoek ‘Ondernemen in Cultuur’
Samenvatting:
Ondernemen is een attitude
De cultuursector is ondernemender dan hij zelf denkt
Ondernemen. De term lijkt soms haaks te staan op de kunsten- en cultuursector. Maar wat blijkt? Bekijk je ondernemen door een ruimere dan een puur economische bril, dan wordt het veeleer een attitude dan een werkwijze of doel. En volgens die bredere definitie is de culturele wereld een ondernemende sector bij uitstek.
De kunst- en cultuursector staat al jaren financieel onder druk. Het is iets wat alle takken van het veld
(van kunsten, toegepaste kunsten en amateurkunsten over cultureel erfgoed, circuskunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk) met elkaar gemeen lijken te hebben. Gesubsidieerd of niet, eenmanszaak, micro-onderneming of grote organisatie: voldoende middelen bij elkaar krijgen om de praktijk
te realiseren, laat staan te doen groeien, is een grote uitdaging, vandaag misschien wel meer dan ooit.
Vandaar dat het beleid in Vlaanderen ook al een tijd het belang van ondernemen, samenwerken en
extra financiële middelen benadrukt. Meer en meer betrokkenen zien het belang van die speerpunten
stilaan ook in. Maar vaak staan ze er nog wat sceptisch tegenover of ontbreken de kennis, de vaardigheden of de moed om eraan te beginnen. De weg ernaartoe tonen, is een kerntaak van Cultuurloket.
Om een goed beeld van de stand van zaken van het ondernemerschap in de cultuursector te krijgen,
bestelde Cultuurloket dan ook een studie bij de Universiteit Antwerpen en Idea Consult. De onderzoekers baseerden zich voor hun bevindingen op een enquête bij ruim 1000 respondenten uit het
culturele veld, aangevuld met enkele diepte-interviews in gerichte focusgroepen en een literatuuronderzoek.
Cultuurloket neemt de bevindingen en conclusies van de studie als een belangrijk uitgangspunt om
de eigen werking de komende tijd op scherp te stellen. We zoomen er daarom graag even op in.
Wél ondernemend
Ondernemen is binnen de cultuursector nog al te vaak een beladen woord. Het komt uit de economie
en wordt daardoor vereenzelvigd met commercie of met de accentverschuiving binnen de sector naar
aanvullende financiering.
Maar ondernemend zijn gaat verder dan economie en winst maken. Het is ook een houding. Wie kansen zoekt en ziet om de eigen praktijk in stand te houden en uit te bouwen, is ondernemend. Zo bekeken heeft ondernemerschap minder te maken met wat je doet, wel met hoe je het doet: inkomsten
zoeken, partners vinden, kansen grijpen, samenwerken… Anders dan in een gemiddeld commercieel
bedrijf, is het doel van een culturele speler doorgaans niet een zo groot mogelijke financiële opbrengst, wel een verhoging van de kwaliteit en/of een maatschappelijk effect.
Verrassend genoeg blijkt de zin voor ondernemen in alle subsectoren even groot. Hoewel een individuele beeldend kunstenaar voor de ontwikkeling van een eigen praktijk helemaal anders tewerk zal
gaan dan een klein orkest, een mode-ontwerper of een architect, loopt hun ondernemersattitude behoorlijk gelijk.
Anders groeien
Groei is nog zo’n term die vele ladingen dekt. Een gemiddeld bedrijf zal hem puur financieel interpreteren: je groeit als je winst stijgt. In de cultuursector staan ook weer de verbetering van de kwaliteit
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en de vergroting van de maatschappelijke impact voorop. En dat geldt niet alleen voor pakweg de
kunstensector, maar bijvoorbeeld ook voor de toegepaste kunsten, een subsector die in Vlaanderen
traditioneel minder gesubsidieerd wordt, en dus voornamelijk aangewezen is op de vrije markt.
Wat belemmert de groei van culturele spelers dan? Een gebrek aan financiële middelen prijkt veruit
op 1. Op zich verrast die conclusie niet. De cultuursector heeft het niet breed. Sinds de financiële crisis van 2008 schroefden verscheidene Europese landen hun cultuurbudgetten terug en maanden
overheden almaar nadrukkelijker aan om op zoek te gaan naar bijkomende financiering. Ook
Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz koos het stimuleren van ondernemerschap en aanvullende
financiering als strategische doelstelling.
Het vernieuwde Cultuurloket kreeg de taak om de sector op die vlakken te stimuleren en te informeren. Het blijft een uitdaging en een belangrijk aandachtspunt. Grote en kleine spelers in de sector
blijken nog te weinig de weg naar aanvullende financiering te vinden of zelfs te zoeken. Dat komt
enerzijds door de unieke positie van de cultuur, die nu eenmaal niet zomaar in te passen valt in de
mechanismen van de vrije markt – het geldt voor de ene subsector nog meer dan voor de andere.
Vaak vreest de sector bovendien dat de overheid aanvullende financiering op de langere termijn toch
vooral als alternatieve financiering zal zien, die dus in de plaats van en niet bovenop de subsidies
komt.
De studie wijst er tot slot op dat het wel erg moeilijk wordt om ondernemend te zijn (in welke betekenis van het woord dan ook), te groeien (financieel dan wel kwalitatief) of om bijkomende financiële
middelen te vinden als een behoorlijke basisfinanciering ontbreekt. Een sector heeft ademruimte nodig voor hij op welke manier dan ook aan innovatie kan doen of kan groeien.
Klein of groot, weinig ertussen
Die moeizame groei uit zich in een sector die vooral veel kleine organisaties en eenmanszaken bevat,
met daarnaast een handvol heel grote. Middelgrote ondernemingen ontbreken nagenoeg.
Hoe rijm je dat met de gangbare beleidsvisie dat cultuur een groeisector is? Blijkbaar groeit vooral
het aantal micro-organisaties binnen de cultuur: individuen of kleine ploegen die vaak in precaire
omstandigheden werken. Doorgroeien blijft een pijnpunt, en vraagt dus extra aandacht.
De respondenten gaven in dit verband veelvuldig aan dat ze nood hebben aan zakelijke en juridische
ondersteuning, en dan vooral in de beginjaren. De combinatie van het artistiek-creatieve met het zakelijke aspect is een van de grootste uitdagingen voor jonge, creatieve en culturele organisaties en
praktijken, en staat wellicht ook de doorstroom naar iets grotere organisatievormen in de weg.
Zakelijke reflex kweken: waar en wanneer?
Er gaan al langer stemmen op om lessen over de zakelijke, juridische en financiële aspecten van het
creatieve bestaan in te metselen in de programma’s van de (kunst)opleidingen. Hoe voer je een boekhouding? Hoe bepaal je de prijs van je werk? Hoe weef je een netwerk? Wat is een goed contract? Het
is verre van overbodige kennis en het gebrek eraan bij (jonge) creatieve ondernemers heeft soms ingrijpende gevolgen voor de overlevingskansen van de praktijk. De studie plaatst hier wel een paar belangrijke voetnoten bij.
Wanneer zakelijk beleid wordt behandeld in de opleidingen, bereiden zulke lessen de studenten nog
steeds te weinig voor op de realiteit van een creatief beroep.
Bovendien is de timing vaak verkeerd. Studenten zijn volop bezig met de ontwikkeling van hun artistieke identiteit. Het effectief uitbouwen van een creatieve praktijk is nog erg ver van hun bed. Biedt
een opleiding zo’n zakelijk curriculum te vroeg aan, dan zal er dus weinig van blijven hangen. Daarom
is begeleiding van pas afgestudeerde creatieven minstens even cruciaal.
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Samenwerking: wat en hoe?
In de cultuursector zijn de netwerken stevig en werken mensen vaak samen, organisaties nog meer
dan individuen. Ze zoeken meestal partners binnen het eigen veld en werken veelal samen op projectbasis – na afloop van een project gaan ze dan weer met nieuwe partners in zee. Zulke samenwerkingen verrijken de inhoud van het project of leiden tot vernieuwing van de praktijk.
Niet alleen om inhoudelijke redenen werken creatieve ondernemers vaak samen, ook uit pragmatische en praktische overwegingen gebeurt het vaak: twee weten meer dan één, twee hebben meer middelen dan één. Ze bundelen kennis, ervaring en netwerken, stellen ruimte of materiaal ter beschikking.
Samenwerking met andere, niet-creatieve of culturele sectoren bestaat en neemt stilaan toe, maar
komt minder vaak voor. De Vlaamse overheid ziet hier veel onontgonnen mogelijkheden en stimuleert cross-sectorale samenwerking dan ook. Ze kunnen bruggen bouwen tussen sectoren en daar dan
innovatie teweegbrengen. Net als over puur economisch ondernemerschap uit de cultuursector enige
bezorgdheid over dit soort samenwerking. De intrinsieke non-commerciële waarde van de cultuur
mag immers nooit inboeten ten voordele van economische waarde. Toch ziet de studie vooral kansen
voor cross-sectorale partnerschappen. Ze zouden immers evengoed nieuw publiek, nieuwe markten
en processen kunnen opleveren en de sector helpen om zichzelf verder te professionaliseren en – opnieuw – te innoveren. De onderzoekers onderstrepen daarom de nood aan een evenwichtige relatie
tussen zulke cross-sectorale partners.
Besluit voor Cultuurloket
De studie maakte een stand van zaken van ondernemerschap in de cultuursector op. Cultuurloket
weet zijn kerntaken daardoor nog scherper afgelijnd en zal de bevindingen en conclusies dan ook
meenemen in zijn werking.
Cultuurloket wil een nog grotere rol gaan spelen in de zakelijke scholing van de sector, vooral van studenten en starters. Partnerschappen met onderwijs en allerhande andere opleidingsaanbieders zullen
daarin een cruciale rol spelen.
Ook het onontgonnen potentieel van cross-sectorale samenwerking neemt Cultuurloket ernstig. De
organisatie kan een belangrijke matchmaker en procesbegeleider voor mogelijke partners zijn. Ze ziet
ook als geen ander in hoe belangrijk het is voor creatieve beroepers om te allen tijde hun inhoudelijke
autonomie ten opzichte van de profit-partner te behouden.
Een laatste niet te onderschatten opdracht voor Cultuurloket is om zichzelf nog beter bekend te maken in de ruime sector. Uit de studie blijkt dat de organisatie vooral bekend is in de kunsten, en in de
beeldende kunsten in het bijzonder. Nu ze de ruimere cultuursector bestrijkt, moet ze uiteraard inzetten op communicatie met alle subsectoren.
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Bijlage 3: Nieuwe of geüpdatete pagina’s op website

In september 2019 ging onze nieuwe website online. De kennisbank bestond uit 8 thema’s. In
2020 bouwen we het aantal thema’s verder uit.

In het inspiratieluik op de nieuwe website verschenen 17 artikels:
• 03/09: Werkingsverslag 2018
• 03/09: Ondernemen is een attitude
• 03/09: Je werknemers / artiesten naar Frankrijk sturen
• 09/09: Een Cultuurkrediet om draagbare kunst naar de straat te brengen
• 09/09: Kan je bestuurders van een vzw betalen?
• 19/09: Muziek samplen
• 25/09: Deadline UBO-register
• 03/10: Venture Philantropy Fonds
• 03/10: Patent? Octrooi? Copyright?
• 03/10: Europese subsidie-oproep
• 16/10: Cultuurkrediet voor een professionele violiste
• 21/10: One-on-one Europese subsidies
• 08/11: Handvaten voor een dreigende Brexit
• 08/11: BTW-tarief op foto’s
• 21/11: Een cadeau voor je vrijwilligers
• 06/12: Nieuwe regels voor vzw’s
• 13/12: Case: mag je een merk gebruiken in een kunstwerk?
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Bijlage 4: Statistieken website
4.1 Aantal bezoeken

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

TOTAAL

Bezoeken

2017

2018

2019

Unieke bez

Bezoeken

Unieke bez

Bezoeken

29.526

24.121

29.883

23.719

33.857

Unieke bez
27.629

27.163

22.229

26.829

21.636

31.789

25.643

29.707

24.262

29.070

23.366

33.002

26.506

25.867

21.162

25.600

20.801

29.845

23.988

28.632

23.517

29.769

24.205

33.710

27.421

31.647

26.122

33.289

27.569

33.203

26.967

23.537

19.394

28.697

23.375

28.443

23.064

22.845

18.420

26.873

21.755

24.544

19.826

27.764

22.215

30.895

24.628

22.659

18.584

32.169

26.033

35.057

28.385

25.336

20.109

28.978

23.413

31.581

25.427

14.151

11.147

22.845

18.240

26.016

21.413

13.758

10.614

330.680

269.128

353.559

286.279

324.297

261.498

•

Het gemiddeld aantal bezochte pagina’s per bezoek:
o 2017: 2,05 pagina’s
o 2018: 2,05 pagina’s
o 2019: 2,14 pagina’s

•

De gemiddelde bezoektijd bedraagt:
o 2017: 2’03”
o 2018: 1’54”
o 2019: 1’50”

4.2 Oorsprong gebruikers:
•

direct verkeer: 15% (11% in 2018)

•

links vanuit een internet zoekmachine: 78% (83% in 2018)

•

links vanuit externe websites: 4% (4% in 2018)

•

links vanuit sociale media: 2% (2% in 2018)
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4.3 Meest bezochte pagina’s
Oude website (t.e.m. 9/9/19):

Nieuwe website (vanaf 10/9/19):

Opmerking: “/nl” en “/” verwijzen naar de homepagina van cultuurloket.be.
4.4 Woonplaats gebruikers
Brussel
Antwerpen
Gent
elk 2%:

15%
12%
9%
Leuven; Brugge, Mechelen, Sint-Niklaas, Aalst, Schaarbeek,
onbepaald
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4.5 Grafieken
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Bijlage 5: Statistieken online communicatie
5.1 Aantallen nieuwsbrief en abonnees

5.2 Aantal volgers sociale media
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5.3 Grafieken Facebook en Twitter

4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000

Facebook
Aantal volgers

2017: gem. stijging 37 volgers/maand
2018: gem. stijging 23 volgers/maand
2019: gem. stijging 100 volgers/maand

2017

2018

2019

Facebook
Aantal posts
25
20
15
10
5
0

2017

2018

2017: gem. 15 posts/maand
2018: gem. 9 posts/maand
2019: gem. 12 posts/maand

2019

Facebook
Gemiddeld bereik per post
1.500
1.000
500

2017: gem. bereik/post = 1.326
2018: gem. bereik/post = 906
2019: gem. bereik/post = 1327

0

2017

2018
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2019

5.4 Facebook Events
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Bijlage 6. Aanwezigheid op events

• Experts in the House van Gentrepreneur, Gent
Activiteit: infobeurs en consultaties door Cultuurloket (19/02/2019)
• Starterslabo van De Startersfabriek, Gent
Activiteit: infosessie over intellectuele eigendom door Cultuurloket en Flanders DC
(20/02/2019)
• d’ inspiratiedag van Danspunt, Brussel
Activiteit: consultaties en adviestafels geleid door o.a. Cultuurloket (4/03/2019)
• Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel
Activiteit: infosessie over vergoedingen voor de leden van de Brusselse Cultuur, Jeugd en Sportraad (14/03/2019)
• Startfest van De Startersfabriek, Gent
Activiteit: infobeurs en consultaties (29/03/2019 en 30/03/2019)
• Ciné Privé, Gent
Activiteit: consultaties op dit amateurfilmfestival van de Stad Gent (16/03/2019)
• TAKEOFF voor kunstenaars van TAKEOFFANTWERP, Antwerpen
Activiteit: infobeurs en consultaties (1/04/2019)
• Crash Course va, Poppunt, Brussel
Activiteit: infosessie financieringsmix (12/04/2019)
• Maker Faire, Gent
Activiteit: voorstelling Cultuurloket en consultaties (5/05/2019)
• Startersupdate van De Startersfabriek, Gent
Activiteit: consultaties (3/06/2019 en 25/11/2019)
• oKo, Brussel
Activiteit: infossessie door consulent van Cultuurloket en een medewerker van oKo over het
gebruik van beschermd werk door kunstenorganisaties (12/06/2019)
• VDAB Jobbeurs voor kunstenaars, Antwerpen
Activiteit: infosessie over auteursrechten en workshop businessplan ontwikkeling (20/06/2019)
• Theater aan Zee, Oostende
Activiteit 1: inhoudelijke voorbereiding en medewerking aan
- het rekto:verso nummer ‘Moeder waarom werken wij’ (zomer 2019)
- de sectordag voor jonge theatermakers en muzikanten op Theater aan Zee.
Zowel de publicatie als de sectordag stonden in het teken van correct vergoeden in de
cultuursector.
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Activiteit 2: deelname aan publiek debat over het bevorderen van ‘fair pay’ (5/08/2019)
Activiteit 3: consultaties (6/08/2019)
• Infodag aanvragen projectsubsidies deSingel, Antwerpen
Activiteiten:
- voorzitten gespreksgroepen over oriëntatie m.b.t. de functies opgenomen in het
Kunstendecreet
- infosessie begroten en budgetteren
- consultaties (20/08/2019)
• Theaterfestival, Gent
Activiteit: juridische en zakelijke check van voorstellen rond faire vergoeding in de cultuursector
(11/09/2019)
• Feest des Acteurs, Brussel
Activiteit: infosessie tax shelter podiumkunsten en adviestafels over de verschillende statuten en
organisatievormen (4/10/2019)
• Entrepreneurial TAKEOFFANTWERP, Antwerpen
Activiteit: Infobeurs en consultaties (08/10/2019)
• BAASxs, diverse locaties
Activiteiten:
- consultaties in Lier (16/10/2019)
- consultaties in Geel (23/10/2019)
- consultaties in Mechelen (20/11/2019)
• Studiedag FARO: Eerste hulp bij Schenkingen van Collecties en Verzamelingen, Herentals
Activiteit: voorstelling Cultuurloket en consultaties (7/11/2019)
• Gentrepreneur, Gent
Activiteit: consultaties (19/11/2019)
• Trefdag COMEET, Wippelgem
Activiteit: consultaties en infosessie over statuten en vergoedingen (30/11/2019)
• Starterslabo van De Startersfabriek, Gent
Activiteit: infosessie over intellectuele eigendom door BOIP, Cultuurloket en Flanders DC
(10/12/2019)
• Muzikale Terzake van Poppunt
Activiteit: mee samenstellen panel en modereren debat ‘Financiering in de muzieksector’
(18/12/2019)
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Bijlage 7. Eigen evenementen
Programma ‘1 jaar Cultuurloket’ – 26 maart 2019 in Kanal-Centre Pompidou, Brussel
•
•
•
•

•
•

17u-19u: Opendeur nieuw kantoor en/of bezoek tentoonstelling in KANAL – Centre
Pompidou
19u: Welkom door Jan Hautekiet en Jan Timmermans, voorzitter en directeur van Cultuurloket
19u10: Universiteit Antwerpen en Idea Consult stellen de resultaten voor van het onderzoek
‘Ondernemen In Cultuur’
19u40: Belangrijke stemmen uit de sector debatteren over de resultaten van het onderzoek
•
Fred Dhondt (Socius)
•
Alexander Vander Stichele (FARO)
•
Jan Pauly (Poppunt)
•
Koen Allary (Circuscentrum)
•
Lien Verwaeren (OP/TIL)
•
Ann Overbergh (Kunstenpunt)
•
Pascal Cools (Flanders DC)
•
Frederik Beernaert (Vlaams Audiovisueel Fonds)
•
Luk Tas (Scwitch)
20u20: Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz (vertegenwoordigd door zijn kabinetsmedewerker Yago Bastin) lanceert cultuurkrediet.be
20u30: Netwerkmoment

Programma ‘Brexit Day’ – 13 september 2019 in De Grote Post, Oostende
•
•
•
•

•

•
•

9u30: Ontvangst
10u: Inleiding door het Departement CJM en Cultuurloket
•
Rita De Graeve en Maarten Quaghebeur
10u10-10u40: Impact voor Vlaanderen en de Vlaamse cultuursector
•
Hans De Backer, Brexitcoördinator van Flanders Investment and Trade
10u40-11u10: Hello from the other side. Brexit door de ogen en het hart van de Engelse
culturele sector.
•
Mehjabeen Patrick van Creative England
11u10-12u15: Engeland als derde land: introductie tot de gevolgen voor de mobiliteit van
mensen en professionelen en de import en export van goederen en diensten
•
Stijn Michielsen, consulent Cultuurloket
12u30-13u30: lunch
13u30-16u30: 3 cases worden voorgelegd aan een experten panel.
• Kunstcollecties gaan over het Kanaal. Keren ze ook na de Brexit nog makkelijk terug?
o Veerle Demeester van KMSKA
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•

•

Reizen en spelen in de UK.
o Hans Ascrawat van van Lobby Call.
• Europese subsidiëringsprogramma’s en Brexit
o Frank Herman (Creative Europe MEDIA - coördinator Vlaanderen)
• Expertenpanel:
o Felipe Van Huylebroeck (jurist Agentschap Integratie en Inburgering)
o Jeroen Sarrazyn (Brexitcoördinator Douane en Accijnzen)
o Stijn Michielsen (Cultuurloket)
• Vragen uit het publiek
16u30: Receptie

Programma ‘Cultuurloket in Limburg’ – 10 december 2019 in Z33, Hasselt
•

•

Speeddaten met consulenten van Cultuurloket.
Bij de juridische consulenten kan je terecht met vragen over vergoedingen, het kunstenaarsstatuut en andere sociale statuten, vzw en andere organisatievormen, auteursrechten, business planning, financiering enz.
Doorlopend van 15u tot 20u. Inspirerende talks door culturele ondernemers
•
Eric Krols, zakelijk leider van Het nieuwstedelijk: het artist-run theaterhuis dat
inzet op verbinding, samenwerking en ondernemerschap
•
Lennart Jansen, organisator van Absolutely Free Festival: een (uiteraard) gratis
festival dat volop de duurzame kaart trekt
•
Thomas Renwart en Victor Verhelst van Les Monseigneurs: gardeners of a magical garden en winnaars van de BKRK-award.

Een eerste sessie om 16u en we herhalen nog eens om 18u30.
•

Netwerken: doorlopend zijn er medewerkers van Cultuurloket beschikbaar voor contact
en advies tot 21u.
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Bijlage 8. Adviesverstrekking
8.1 Aantal telefonisch en persoonlijk advies
Legende:
PA = Persoonlijk advies = consultatie op afspraak
TA = Telefonisch advies
KVR (onthaal) = vragen over KVR beantwoord door een onthaalmedewerker
maand

2017

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)

aantal
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

2018

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

maand

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
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2019

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 2019
PA
TA
Mail
KVR (onthaal)

aantal
368
72
286
10
354
64
278
12
455
72
369
14
352
67
270
15
380
75
299
6
377
109
262
6
301
51
243
7
337
76
257
4
505
80
416
9
451
79
368
4
356
59
294
3
346
64
276
6
4582
868
3618
96
551

8.2 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
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8.3 Feedback tevredenheid
Zowel voor telefonisch advies als voor consultatie op afspraak (PA) wordt gepeild naar de
tevredenheid. Gemiddeld 37% van de personen geeft feedback. Cultuurloket haalt een
gemiddelde score van 8,8 op 10.
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8.4 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

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

2018 2019%
43%
31%
11%
12%
10%
12%
7%
9%
7%
7%
6%
9%
6%
9%
5%
4%
2%
2%
0%
1%
0%
0%
3%
3%

In 2019 werden er 5.302 onderwerpen op 4.580 adviesaanvragen behandeld.
Ongeveer 16% van de adviesaanvragen omvat meer dan een onderwerp.
8.5 Cliënteel volgens sector
In 2019 lanceerden we een nieuwe website. Omwille van laagdrempeligheid en GDPR werd het
contactformulier eenvoudig en kort gehouden. De sector waarin men actief is, werd niet meer
gevraagd bij het insturen van adviesaanvragen, wel bij het inschrijven voor opleidingen.
Onderstaand overzicht geeft de sectoren waarin men actief is weer bij het cliënteel van onze
opleidingen.

Sector
Podiumkunsten
Beeldende kunsten
Muziek
Audiovisuele sector
Socio-cultureel
Andere
Design
Literatuur
Erfgoed
Architectuur
Mode
Circuskunsten
Gaming

2017
44%
41%
25%
18%
2%
2%
16%
12%
10%
5%
4%
0%
0%
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2018
50%
29%
27%
19%
3%
4%
12%
9%
11%
4%
5%
1%
1%

2019
37%
28%
27%
21%
17%
14%
13%
11%
8%
5%
5%
3%
2%

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

2017
60%
20%
8%
4%
9%

2018
60%
16%
11%
3%
10%

2019
56%
21%
10%
4%
9%

8.6 Trajectbegeleiding

Aantal
Adviesgesprekken

Juridisch

Zakelijk

Fiscaal

57 cliënten in trajectbegeleiding

316

140

147

29

Gemiddeld #adviesgesprekken per cliënt

5,5

2,5

2,6

0,5
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Bijlage 9: Collectieve vormingen

totaal 2017

totaal 2018

totaal 2019

# opleidingen # deelnemers # opleidingen # deelnemers # opleidingen # deelnemers
Eigen aanbod
23
615
11
397
59
1014
Opleiding scholen
19
592
15
483
21
546
Opleiding andere org.
25
479
22
369
33
608
Eigen evenement
3
192
Winterschool-Summerschool
2
34
2
32
2
22
Jaartotaal :
69
1720
50
1281
118
2382

9.1 Eigen aanbod
Cultuurloket organiseerde 59 opleidingen in eigen aanbod.
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• Infosessie: Statuten en vergoedingen / vergoeden in de cultuursector
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.
• Infosessie: 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.
• Infosessie: Help! Een nieuwe vennootschapswet
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.
• Workshop: Contracteren kan je leren
In deze workshop leren de deelnemers 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.
• Infosessie: Financieringsmix
In deze opleiding gaan we dieper in op het belang van het combineren van verschillende financieringsvormen in het ondernemingsmodel: eigen inkomsten, subsidies, crowdfunding, sponsoring, leningen, enz. We bespreken hoe deze mix tot stand kan komen op basis van de eigenschappen van elke financieringsvorm en hoe deze elkaar kunnen aanvullen. We bekijken de financieringsmix ook vanuit het perspectief van een kredietfinancierder en gaan daarbij onder andere
dieper in op het Cultuurkrediet.
• Infosessie: Kasplanning
In deze opleiding tonen we aan waarom je naast een ondernemingsplan en financieel plan als organisatie nood hebt aan een kasplanning. Hoe begin je er aan? Wat kan je er mee doen en hoe
vertaal je zo’n financieel plan in een kasplan. Deze sessie is een vervolg op de opleiding financieringsmix.
• Infosessie: Wegwijs in auteursrechten
In deze infosessie leggen we het verschil uit tussen auteursrechten, naburige rechten en
intellectuele eigendom. We leren de deelnemers hoe ze hun eigen werk kunnen beschermen,
maar ook hoe ze correct een beschermd werk kunnen gebruiken.
• Workshop: Digital storytelling en social media
Social media eisen een steeds groter aandeel op binnen de communicatiemix. Vernieuwende
projecten en nieuwe doelgroepen vereisen ook een aangepaste communicatiestrategie. Binnen de
sessie ‘Digital Storytelling en Social Media’ krijgen de deelnemers een aantal inzichten en handige tips & tricks aangereikt. Een interactieve sessie met sprekende voorbeelden uit de cultuursector.
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• Failing Forward: Vallen en opstaan in de cultuursector
Tijdens deze sessie gaan we samen met Dyzo en Startups.be dieper in op de administratieve en
juridische gevolgen van een faling. Daarna getuigen enkele culturele ondernemers hoe ze met de
wereld en zichzelf omgingen wanneer het in hun projecten al eens verkeerd liep.
• Workshop: Pitching
Deze 2-daagse workshop richt zich op al wie in de nabije toekomst een pitch moet doen voor zijn
organisatie of onderneming. Een pitch voor het vinden van financiering bij een overheid, een
kredietverlener of een mecenas. Maar ook voor wie een project moet voorstellen in het kader van
een mogelijke samenwerking.
• 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, enz.
- Strategisch denken over internationalisering: verder denken dan export/touring
- Identificeren van relevante middelen en informatieplatformen: waar en hoe vind je
oproepen en professionele opportuniteiten?
• Workshop: Europese subsidies
Tijdens deze workshop, i.s.m. VLEVA, kregen de deelnemers een overzicht van de relevante
Europese subsidieprogramma’s.

9.2 Opleidingsaanbod voor hoger onderwijs gericht op de cultuursector
•

Conservatorium, Brussel
Opleiding 3de en laatste jaar Musical
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (15/01/2019)

•

Kunsthumaniora, Brussel
Onderwerp: Kunstenaarsstatuut, sociaal- arbeids- en fiscaal recht (04/02/2019)

•

PXL-MAD, Hasselt
Opleiding: Bachelor illustratie
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (11/02/2019)

•

PXL-MAD, Hasselt
Opleiding: Bachelor grafisch en juweelontwerp
Onderwerp: Van idee naar realiteit (18/11/2019)

•

LUCA School of Arts, Gent
Opleiding: Bachelor beeldende kunst
Onderwerp: Kunstenaarsstatuut (13/02/2019)

•

Gent Arteveldehogeschool, Gent
Voor ondernemende jongeren tussen 18 en 25 jaar
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Onderwerp: Statuten en vormen van ondernemen in het kader van Experts in House
(19/02/2019)
•

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Brussel
Voor studenten uit Vlaamse filmscholen
Onderwerp: Presentatie Cultuurloket (12/03/2019)

•

RITCS, Brussel
Opleiding: Bachelor Productiemanagement
Onderwerp: Sociaal statuut kunstenaar met bijzondere aandacht voor onkostenvergoedingen
en verdienmodellen + wetgeving i.v.m. kinderarbeid (14/5/2019)

•

Odisee, Campus Brussel
Opleiding: Organisatiemanagement
Onderwerpen:
- Bouwstenen organisaties (02/10/2019)
- VZW-wetgeving (09/10/2019)
- Mensen vergoeden (23/10/2019)

•

KASK, Gent
Opleiding: Autonome kunsten
Onderwerpen:
- Statuten en vergoedingen (23/10/2019)
- Auteursrechten (06/11/2019)

•

KASK, Gent
Opleiding: Drama
Onderwerpen:
- Auteursrechten (30/10/2019)
- Statuten en vergoedingen (06/11/2019)

•

KASK, Gent
Opleiding: master en alumni Audiovisuele kunsten (film en animatie)
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (24/04/2019)

•

Universiteit Antwerpen
Opleiding: Cultuurmanagement
Onderwerp: Vennootschapswetgeving (13/11/2019)

•

PXL, Hasselt
Opleiding: Cultuureducator
Onderwerp: Financieringsmix (27/11/2019)

•

AP Hogeschool, Antwerpen
Opleiding: Muziek
Onderwerpen:
- Van idee naar realiteit (18/11/2019)
- Statuten en vergoedingen (16/12/2019)
- Financieringsmix (02/12/2019)
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9.3 Opleidingsaanbod voor andere organisaties
•

Sabattini, Antwerpen
Voor assistenten productie
Onderwerpen:
- Contracten en auteursrechten - vervolgles Sabbatini (23/01/2019)
- Vergoedingen en vergoed worden (08/10/2019)
- Digital Storytelling (8/10/2019)
- Contracten en auteursrechten (5/11/2019)

•

Monty, Antwerpen
Onderwerp: Kunstenaarsstatuut (23/01/2019)

•

Departement CJM, Brussel
Onderwerpen:
- Kunstenaarsstatuut (23/01/2019)
- Ronde tafel Beurzen voor vakmanschap met adviesverleners cultuursector (14/2/2019)
- Wetboek van vennootschappen en verenigingen (5/02/2019 en 30/04/2019)

•

Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI), Brussel
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (17/06/2019)

•

Danspunt, Brussel
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (4/3/2019)

•

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Brussel
Voor leden van de Cultuurraad Jeugd en Sportraad
Onderwerpen: Vrijwilligersvergoeding, KVR, 25-dagenregel (14/03/2019)

•

Cultuurcentrum Mechelen
Onderwerpen:
- Van idee tot realiteit (16/03/2019)
- Statuten en vergoedingen 16/03/2019)

•

Poppunt, Brussel
Onderwerp: Financieringsmix in het kader van Crash Course (12/4/2019)

•

School of Arts – Hogent en HOWEST, Gent
Voor medewerkers van de personeelsdienst
Onderwerp: Statuten en vergoedingen in de cultuursector met focus op combinatie met tewerkstelling in het onderwijs (6/06/2019)

•

oKo, Brussel
Onderwerp: Auteursrechten (12/06/2019)

•

Lierse culturele verenigingen
Onderwerp: Het UBO-register (22/06/2019)
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•

VDAB, Antwerpen
Jobbeurs voor kunstenaars (25/06/2019)
Onderwerpen: Van idee naar realiteit en auteursrechten

•

Jeugdhuis Asgaard, Gent
Onderwerp: Statuten en vergoedingen voor muzikanten en kleine organisatoren
(04/07/2019)

•

Z33, Hasselt
Onderwerpen:
- Wat is auteursrecht (5/07/2019)
- Van idee naar realiteit (09/08/2019)

•

Kunstenpunt, Antwerpen
Onderwerp: Begroten en budgetteren i.h.k.v. de infodag voor aanvragers projectsubsidies
Kunstendecreet (20/08/2019)

•

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Brussel
Onderwerp: Het sociaal en fiscaal statuut van de kunstenaar en verschillende organisatievormen (16/09/2019)

•

Feest des acteurs, Brussel
Onderwerpen: Tax shelter en rondetafelgesprek financiering (4/10/2019)

•

BAASxs
- Adviesgesprekken te Lier (16/10/2019)
- Adviesgesprekken te Geel (23/10/2019
- Adviesgesprekken te Mechelen (20/11/2019)

•

FARO, Brussel
Onderwerp: Workshop rond de opmaak van een meerjarenbegroting (22/10/2019)

•

TAKEOFFANTWERP en KVKA, Antwerpen
Voor medewerkers, studenten en starters
Onderwerp: Vzw-wetgeving (26/11/2019)

•

Cultureel centrum ’t Vondel, Halle
Onderwerp: Vzw-wetgeving (28/11/2019)

•

COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland), Evergem
Onderwerp: Statuten en vergoedingen (30/11/2019)
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9.4 Evenementen
In 2019 organiseerden we 3 evenementen:
‘1 jaar Cultuurloket’, Kanal-Centre Pompidou, Brussel op 26/03/19
Tijdens dit event werden de resultaten van ons onderzoek voorgesteld en was er een debat met
de leden van de klankbordgroep. De website en huisstijl van Cultuurkrediet werd voorgesteld
door een medewerker van de minister van Cultuur.
‘Brexit day’, De Grote Post, Oostende op 13/09/19
Deze dag organiseren we samen met het Departement CJM. In de voormiddag werden een aantal
infosessie gegeven (o.a. door de Brexitcoördinator van FIT en een medewerker van Creative
England). In de namiddag werden 3 concrete Vlaamse cases voorgelegd aan een expertenpanel.
‘Cultuurloket in Limburg’, Z33, Hasselt op 10/12/19
Tijdens dit event kunnen deelnemers speeddaten met onze consulenten, zich laten inspireren
door ervaren culturele ondernemers en netwerken met andere cultuurwerkers uit de regio. Dit
event kadert in de regionale uitbouw en bekendmaking van onze werking.
9.5 Summer- en Winterschool ‘Ondernemen in Cultuur’
Deze vijfdaagse opleiding richt zich tot iedereen, actief in de cultuursector, die zich wil verdiepen
in de vaardigheden van ondernemerschap. Zowel personen die een organisatie (willen) leiden,
als individuen die hun eigen praktijk (verder) willen uitbouwen komen in aanmerking.
Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers 10 inspirerende sessies door ervaren mensen uit de
cultuursector over financiering, vergoeden, managen, enz.
We organiseren deze opleiding eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.
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Bijlage 10: Rekeningen 2019

69

70

70

