Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
Tel. : 02 204 08 00
info@cultuurloket.be
www.cultuurloket.be

WERKINGSVERSLAG
2020

Maart 2021

INHOUD
1.

Voorwoord

3

2.

Missie, visie en kerntaken van Cultuurloket

4

3.

Bestuursorgaan en Algemene Vergadering

5

4.

 Vergaderingen
 Samenstelling Algemene Vergadering
 Leden Bestuursorgaan

5
6
6

Werking: Strategische en Operationele doelen

7

 SD1 OD1 - OD2
 SD1 OD3
 SD1 OD4

7-8
9
9

SD2 OD1
SD2 OD2
SD2 OD3
SD2 OD4

15
20
24
27

 SD3 OD1
 SD3 OD2

28
30

 SD4 OD1
 SD4 OD2
 SD4 OD3

32
33
37






5.

Onderzoek en ontwikkeling

40

6.

Medewerkers

43

7.

Infrastructuur

45

8.

Financieel

45

9.

Overzicht van de bijlagen

46
2

1. VOORWOORD
2020 moest het jaar worden van de generale repetitie van de vernieuwde werking van Cultuurloket. Een goed ingewerkt kennisteam was klaar om via een goede communicatiemix zakelijke ondersteuning te bieden aan de brede cultuursector, daarin ondersteund door een efficiënte backoffice voor planning, logistiek, HRM en administratie. De verspreiding van het COVID-19 virus
en de overheidsmaatregelen om de pandemie te bestrijden, haalden die plannen volledig overhoop.
Cultuurloket schakelde snel en nam als zakelijk ondersteuner een prominente rol op in het informeren en ondersteunen van culturele ondernemingen en cultuurwerkers. De coronalijn en FAQ
zorgden voor de noodzakelijke informatie over de overheidsmaatregelen. In de crisisbegeleiding
kunnen cultuurwerkers en culturele ondernemingen terecht voor hulp en advies om hun ondernemingen en loopbaan aan te passen aan het nieuwe normaal.
Wat dat nieuwe normaal is, kan niemand vandaag zeggen. Begin 2021 kijken we terug op een
jaar met grote impact op de cultuursector en onze samenleving. De gevolgen van deze pandemie
zullen op lange termijn ingrijpend zijn.
In de lerende netwerken over duurzame financiering en nieuwe businessmodellen voor live performance verkennen we de toekomst samen met de sector. Die toekomst zal voor een groter stuk
digitaal zijn. Net als in andere sectoren zal de beleving van cultuur zowel fysiek als digitaal gebeuren. Er liggen opportuniteiten om nieuwe doelgroepen te bereiken en nieuwe verdienmodellen te laten doorgroeien. De sector experimenteert met livestreaming zowel vanuit de gekende
presentatieplekken, de huiskamers en virtuele podia.
De brede cultuursector krijgt steun van de overheid om te overleven. Maar de sector reageert ook
zelf en zoekt hulp. Vragen om giften en steun bij het publiek met behulp van fiscale stimuli,
crowdfunding, projectrekeningen, enz. vormen geen taboe meer.
Ook kredietfinanciering komt in beeld. Cultuurkrediet, Herstel Cultuurkrediet, de Winwinlening
en overbruggingskredieten bij de bank zullen in de toekomst een wezenlijk onderdeel uitmaken
van de financiering van cultuur.
Cultuurloket nam eind 2020 ook afscheid van directeur Jan Timmermans. In 2004 startte Jan
als directeur van het Kunstenloket. In 2018 werd de organisatie omgevormd tot Cultuurloket.
Jan begeleidde de transitie naar een cultuursectorbrede organisatie ter ondersteuning van iedereen die professioneel werkt en onderneemt in die sector. De organisatie focust op professionalisering van de cultuursector en toeleiding naar aanvullende financieringsmogelijkheden. Ik wil
namens de hele organisatie Jan bedanken voor de jarenlange inzet voor Cultuurloket en de sector.
Voor Cultuurloket was 2020 dus geen generale repetitie maar een jaar waarin we als jonge organisatie toonden dat we klaar zijn om de sector ook in de komende jaren te ondersteunen met een
sterk team van vaste medewerkers en freelancers. We werken samen met de verschillende spelers in de bovenbouw, we delen onze kennis met verschillende beleidsactoren, belangenbehartigers en het veld. We kijken naar de toekomst en passen onze werking daarop aan.

Maarten Quaghebeur
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.
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.

Cultuur is de functie gericht op het creëren, deelnemen, genieten, bewaren en doorgeven van cultuur en
kunst. (Visienota Sociaal Cultureel Volwassenenwerk, Lode Vermeersch, Hiva, KUL, 16.11.2016).
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3. BESTUURSORGAAN EN ALGEMENE VERGADERING
VERGADERINGEN
Het Bestuursorgaan kwam in 2020 vier keer samen over onder meer:
-

Werkingsverslag 2019
Opmaak begroting 2020 en budgetopvolging (incl. liquiditeiten)
Samenwerking bedrijfsrevisor M. Massy
Opvolging indicatoren m.b.t. de werking
Aanwerving nieuwe directeur + volmachten
Aanwerving nieuwe medewerkers en freelancers
Coronacrisis en opdracht tweedelijnsadvies / opvolging werking
Lidmaatschap vzw Cultuurloket en bestuursmandaat
De Zaak Cultuur
Werking gericht op Europa
Lidmaatschap Sociare en samenwerking met Scwitch
Wijziging statuten volgens nieuwe wetgeving
Beleidsplan 2021
Begroting 2021
…

Drie van de vier vergaderingen verliepen digitaal.
Voor de Statutaire Algemene Vergadering werd wegens de maatregelen rond het coronavirus
(COVID-19) een schriftelijke procedure opgesteld. De leden van de AV kregen alle documenten
digitaal en in print toegestuurd. Op 16 maart 2020 werd een link naar een online formulier
gestuurd om goedkeuring en/of opmerkingen te geven bij onderstaande agendapunten.
-

Goedkeuring notulen AV 19 maart 2019
Bespreking werkingsverslag 2019
Goedkeuring rekeningen 2019
Ontslag en aanvaarding van leden
Ontslag en benoeming van bestuurders
Goedkeuring begroting 2020
Kwijting van de bestuurders en revisor
Aanstelling bedrijfsrevisor
Rondvraag
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SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING (op 31 december 2020)
Werkende leden als onafhankelijk deskundige (categorie A)
Ellen De Bin, Chantal De Smet, Jan Hautekiet, Hugo Vanden Driessche
Het bestuursorgaan aanvaardde het ontslag van Kristien Gerets op 20 oktober 2020.
Werkende leden aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap (categorie B)
Lucrèce Callebaut, Rik Dhoest, Felix De Clerck, An Mercelis, Carine Smolders, Pieter Van
Damme
Voorzitter: Jan Hautekiet

LEDEN BESTUURSORGAAN (op 31 december 2020)
Bestuurders verkozen op voordracht van de leden uit categorie A
Rachid Atia (*), Jade Corbey (*), Ellen De Bin, Jan Hautekiet, Hugo Vanden Driessche
(*) Rachid Atia en Jade Corbey werden op het bestuursorgaan van 20 oktober 2020 gecoopteerd. Hun lidmaatschap van Cultuurloket vzw en mandaat als bestuurder wordt aan de Algemene Vergadering van maart 2021 voorgelegd.
Het bestuursorgaan aanvaardde het ontslag van Kristien Gerets op 20 oktober 2020.
Bestuurders verkozen op voordracht van de leden uit categorie B
Felix De Clerck, Rik Dhoest, An Mercelis, Carine Smolders, Pieter Van Damme
Voorzitter: Jan Hautekiet
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4. WERKING

Jaarplan
Om de opdracht te concretiseren hanteert Cultuurloket een geheel van strategische doelen (SD)
en operationele doelen (OD). Jaarlijks wordt door het team van Cultuurloket een actieplan opgemaakt. Deze oefening resulteert in een reeks van acties, gekoppeld aan de operationele doelen,
welke Cultuurloket verspreid over het werkjaar wil opzetten: het “Jaarplan”. Hierin kan niet alles
worden opgesomd en niet alles van wat is opgesomd kan worden gerealiseerd. Zo wordt ruimte
gecreëerd voor actualiteit en opportuniteiten die zich aandienen. De invulling van het Jaarplan
wordt ook bepaald door de noden van de organisaties die ad hoc beroep doen op het Cultuurloket:
culturele organisaties, scholen, kabinetsmedewerkers, parlementairen, diverse administraties,
pers, e.a.
SD1
Kennis bundelen en beleidsvoorbereidend een visie vormen, op basis van praktijkervaring, over zakelijk-juridische aangelegenheden en aanvullende financiering voor de doelgroep.
SD1 OD1 & OD2 Opvolgen reglementering i.v.m.:
OD1 Zakelijk-juridische aangelegenheden, zoals: rechtspersonen en organisatievormen, verdienmodellen, statuut en vergoedingen voor culturele professionals, intellectuele eigendomsrechten, fiscaliteit, internationale mobiliteit, contracten, enz.
OD2 Aanvullende financiering, zoals tax shelter, crowdfunding, matchfunding, impact investment, sponsorwerving, fondswerving, microkredieten, enz.
Actie 1: Tijd inbouwen voor kenniswerving en intervisie.
De kenniswerkers van Cultuurloket voeden zich permanent met informatie over
nieuwe wetten en regelgevingen, over werken in de cultuursector, andere vormen van
zich organiseren, nieuwe ontwikkelingen in het kennisgebied van 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 2020 was er negen 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 experten uit. Om de kennis beter te kunnen
overbrengen tijdens opleidingen en webinars, kregen de medewerkers tijdens het kennisoverleg van januari en februari 2020 vorming over ‘Hoe betere presentaties geven’
door expert Wim Coessens. Fiscaal expert Herman De Cnijf gaf een vorming over BTW
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en de fiscaliteit van giften. Alle kennisoverlegmomenten vonden vanaf maart 2020
plaats via Zoom.
Cultuurloket organiseerde zoals gepland vier kennisnetwerkdagen. Het eerste netwerk
op 14 februari werd in Brussel in het kantoor van Cultuurloket georganiseerd met de
kenniswerkers op de loonlijst en de freelancers actief in de eerstelijnsadviesverlening
van Cultuurloket. De drie daaropvolgende kennisnetwerkdagen (29 mei, 28 augustus,
18 december) verliepen via Zoom. Op 28 augustus en 18 december namen ook de adviesverleners actief in de crisisbegeleiding deel. De deelnemers wisselden ervaringen
en tools uit en leerden elkaars expertise beter kennen. Tijdens deze kenniswerkdagen
werd de aanpak van de crisisbegeleiding verder verfijnd. Daarnaast bleek dat de nood
aan uitwisseling van kennis en de borging ervan bij Cultuurloket en het delen van
tools in dit kennisnetwerk gefaciliteerd kan worden.
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 volgde in 2020 aan de Fiscale Hogeschool de ‘Grondige snelcursus
BTW’ (56u) en deed hiervoor beroep op het betaald educatief verlof (Brussel).
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 zoals vermogensplanning voor particuliere
kunstverzamelingen, innovatie en disruptie in het economisch recht, enz.
We zijn zowel geabonneerd op gespecialiseerde tijdschriften over fiscaliteit, sociaal
recht, vzw’s, auteursrecht enz. als op algemene kranten en tijdschriften.
De abonnementen op algemene en gespecialiseerde kranten en tijdschriften zijn in
hoge mate digitaal beschikbaar. Veel van de informatie was dan ook voor de kenniswerkers toegankelijk tijdens de lange thuiswerkperiodes in 2020. Cultuurloket beschikt echter over een aantal gespecialiseerde boeken die niet digitaal ter beschikking
zijn. Voor de juridische consulenten blijft het daarom soms nodig om in de bibliotheek
op kantoor deze werken te komen raadplegen.
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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 ook 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.
De mapping wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt door de kenniscel.
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. In het afgelopen jaar werden de teksten van het
thema ‘Financiering en werkingsmiddelen’ bijgewerkt. De informatie over crowdfunding kreeg een update. Enkele crowdfundingplatformen die niet meer bestaan werden
verwijderd. Een aantal nieuwe platformen zoals Cosmos Kosmos en CrowdfundingMechelen werden toegevoegd.
De website van het departement CJM werd in 2020 grondig vernieuwd. Vanuit de
kennisbank van Cultuurloket werden de nodige linken naar die nieuwe website aangepast. Bij subsidies werd informatie over Screen Flanders en FoCI toegevoegd.

SD1 OD4

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

Actie 1: Besprekingen met de Vlaamse overheid bevoegd voor Cultuur.
Om de werking van Cultuurloket op te volgen worden twee overlegmomenten per jaar
gepland met de stuurgroep. De geplande stuurgroep op 11 maart 2020 kon door de
uitbraak van de COVD-19 pandemie niet doorgaan. De stuurgroep kwam bijgevolg
maar een keer samen op 26 november 2020.
Toch was het overleg tussen Cultuurloket en de Vlaamse Overheid bevoegd voor Cultuur in 2020 erg intensief.
Zo waren er overlegmomenten over de steun voor cultuurwerkers en culturele organisaties in het kader van de coronacrisis, de relancemogelijkheden voor de cultuursector
en werd er heel wat advies geformuleerd om het Departement CJM te ondersteunen en
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de adviesverlening van het Departement CJM en Cultuurloket op elkaar af te stemmen.
Cultuurloket nam een belangrijke rol op in het informeren van de cultuursector over
de maatregelen van de verschillende overheden om de gevolgen van de coronacrisis
ook voor cultuurwerkers en culturele ondernemingen te beperken. In maart 2020
werd door het Departement CJM een Taskforce opgericht. Cultuurloket zorgde voor
informatie over de statuten en contracten van cultuurwerkers, organisatievormen van
culturele ondernemingen, de financieringsbehoefte van de verschillende actoren in de
culturele sector, enz. Zo informeerde Cultuurloket het beleid over knelpunten ten gevolge van de coronacrisis in de cultuursector.
Bijvoorbeeld:
- Hoe correct vergoeden in de cultuursector.
- De problematiek voor werknemers met korte contracten en het ontbreken van een
getekende arbeidsovereenkomst om in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheid door overmacht.
- De fiscaliteit van vergoedingen voor derden in de waardeketen in het kader van
het Noodfonds cultuur.
- De fiscaliteit van annuleringsvergoedingen aan cultuurwerkers.
- NACE codes van ondernemingen in de culturele en creatieve sector.
- Het toepassingsgebied van de hinderpremie van VLAIO.
- Advies over verschillende wetsvoorstellen om tegemoet te komen aan de precaire
situatie van kunstenaars en cultuurwerkers ten gevolge van de coronacrisis.
- Advies over de berekeningswijze van het bruto-inkomen van cultuurwerkers.
- Juridische en zakelijke input bij het opstellen van de FAQ cultuurcoronapremie
voor cultuurwerkers.
- Ontwerp van een modelovereenkomst tussen culturele organisaties en derden in de
waardeketen in het kader van het Noodfonds Cultuur.
- Advies over mogelijke steunmaatregelen vanuit VLAIO en de impact op ondernemingen in de cultuursector.
- enz.
Daarnaast was er overleg met het Departement CJM over de impact van de cultuursector in het kader van de nakende Brexit, de organisatie en taakverdeling voor het
beantwoorden van vragen uit de cultuursector naar aanleiding van de Brexit, internationale mobiliteit van cultuurwerkers die (tijdelijk) in Nederland werken, de problematiek van verblijfsvergunning voor buitenlandse cultuurwerkers, het verbeteren van
de informatiedoorstroming over Europese financieringsmogelijkheden voor de cultuursector, enz.
Het Departement CJM vroeg daarnaast input aan Cultuurloket voor het beantwoorden van de volgende parlementaire vragen:
-

SV 49 van 9 december 2019 van F. Brusselmans aan Minister Jan Jambon:
Cultuurloket – Evaluatie transitie;
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-

-

-

SV56 van 19 december 2019 van F. Brusselmans aan Minister Jan Jambon:
Cultuurgebonden organisaties met vertegenwoordiging van de Vlaamse Gemeenschap – Onafhankelijk deskundigen in raden van bestuur;
SV 101 van 9 januari 2020 van C. Coudyser aan Minister Jan Jambon:
Meester-leerlingtrajecten-beurzen;
SV 195 van Jos D’ Haese aan Minister Bart Somers:
Overheidsgerelateerde diensten – Raden van Bestuur;
SV 860 van 10 december 2020 van C. Coudyser aan Minister Jan Jambon:
Vraag om uitleg over de open brief van cultuurwerkers met betrekking tot de
Werkloosheidsuitkeringen;
SV 78 van 23 november 2020 van L. Vandromme aan Minister Jan Jambon:
Cultuurloket – ondersteuning cultuursector.

Cultuurloket werd ook uitgenodigd op de volgende hoorzittingen in de Commissie Cultuur, Jeugd en Media van Vlaams Parlement en de Commissie Sociale Zaken, Werk en
Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers:
-

-

Hoorzitting in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Commissie Sociale
Zaken, Werk en Pensioenen over de prioriteiten en noden van de culturele, de artistieke en de evenementen sectoren die onder federale bevoegdheid vallen op 29 mei
2020;
Hoorzitting in de Commissie Cultuur, Jeugd en Media over de ‘Visienota Kunsten’
op 4 juni 2020;
Hoorzitting in de Commissie Cultuur over de voorstellen van resolutie voor een
sterk relanceplan voor de cultuur- en eventsector en over het uitzetten van een
sterk en duurzaam relanceplan voor de culturele en creatieve sector in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media op 22 oktober 2020.

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 te 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.
Meestal betreft het vragen over de interpretatie en de toepassing van de wetgeving op
de manier van werken in de cultuursector.
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We hebben o.a. contact gehad met:
de Commissie Kunstenaars, over
- de mogelijkheid voor een organisatie om de KVR te gebruiken om een artiest te
vergoeden voor een geannuleerde prestatie.
de RSZ, over
- de tewerkstelling van kinderen;
- Dimona en DmfA voor contracten op basis van artikel 1bis RSZ-wet;
- bijklussen als organist tijdens kerkdiensten.
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, over
- de tewerkstelling van kinderen;
- het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werknemers met korte contracten.
de FOD Financiën, over
- de tewerkstelling van kinderen;
- fiscale fiche in geval van KVR.
de RVA, over
- het tijdelijk recht op uitkeringen voor artiesten en technici;
- termijn voor de indiening van een aanvraag;
- verlenging tot 31/03/21;
- berekening van het aantal vereiste activiteiten en arbeidsdagen;
- de uitkering tijdelijke werkloosheid;
- voorwaarden in geval van geannuleerde evenementen;
- cumul met een activiteit;
- impact op aantal arbeidsdagen nodig voor toekenning of verlenging kunstenaarsstatuut;
- berekening uitkering in geval van taakloon;
- recht op uitkering na prestatie in toepassing van artikel 1bis RSZ-wet;
- wat indien afspraken over werk en loon, maar geen getekende arbeidsovereenkomst;
- overgang van deeltijdse naar voltijdse werkloosheidsuitkering;
- invloed van deeltijdse tewerkstelling op de referteperiode voor de verlening van
het “kunstenaarsstatuut”;
- cumul uitkering met activiteit als straatmuzikant;
- berekening artistieke arbeidsdagen indien gemengd contract artistiek en niet-artistiek.
Het AGII (Agentschap integratie en inburgering), over
- culturele verplaatsingen uit landen buiten de EU en Schengen.
De FOD Buitenlandse Zaken over
- de mogelijkheid om de quarantaine te onderbreken voor artistieke prestaties.
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De FOD Volksgezondheid (info-coronavirus) over
- de uitzonderingen op de quarantaine- en testverplichting voor reizigers uit rode
zones.
De POD Maatschappelijke Integratie, over
- cumul ontwikkelingsbeurs met leefloon.
Met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen
- over de verschillende ondersteuningsmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen tijdens de coronacrisis;
- over de al dan niet uitsluiting van bepaalde NACE-codes uit de cultuursector voor
subsidies uit het VLAIO-instrumentarium;
- over de macro-economische impactstudie voor de creatieve sector.

Actie 3: Contacten onderhouden met de sociale partners van de cultuursector.
De consulenten overleggen geregeld met de sociale partners.
In 2020 werden de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en de uitbetalingsinstellingen overstelpt met aanvragen voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid en waren ze
moeilijk of niet bereikbaar. We kregen hierover klachten en hebben dat gemeld aan
enkele uitbetalingsinstellingen.
Met het ACV was er contact over:
- het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering voor artiesten en technici;
- de combinatie van een werkloosheidsuitkering met een artistieke activiteit als zelfstandige in bijberoep;
- de toepassing op technici van de verlenging van de referteperiodes voor de aanvraag of verlenging van het “kunstenaarsstatuut”.
We hebben het ABVV gecontacteerd over de vraag of werknemers in de audiovisuele
sector in aanmerking komen voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering op basis van
een belofte van een arbeidsovereenkomst voor een geannuleerd “evenement”.
Met oKo was er frequent overleg:
- de problematiek van geannuleerde activiteiten en het effect hiervan op het al dan
niet in aanmerking komen van een vervangingsinkomen en/of een annuleringsvergoeding werd besproken;
- Cultuurloket informeerde over het begrip overmacht en stelde een overmachtsclausule op;
- samen met oKo werd een onderzoek gevoerd om de knelpunten in het sociaal en
fiscaal statuut van de kunstenaar, en bij uitbreiding de cultuurwerker, in kaart te
brengen. Dit gezamenlijke onderzoek vormt de basis voor een aantal aanbevelin13

-

-

gen die Cultuurloket begin 2021 meeneemt in het overleg met overheden en beleidsactoren.
Cultuurloket en oKo stelden samen een verklaring op eer op, die organisaties en
cultuurwerkers kunnen tekenen om te bevestigen dat ze professioneel actief zijn en
dat ze ondanks de coronamaatregelen, mogen opnemen, repeteren enz.;
uitwisseling over de vraag of een werkloze recht heeft op een uitkering tijdens dagen waarop hij onbetaald repeteert.

Met Sociare was er overleg over
- de toepassing van de regeling tijdelijke werkloosheid corona binnen PC 329.

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.
De eerste resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op het event ‘1 jaar Cultuurloket’ op 26 maart 2019 in Kanal-Centre Pompidou. Het definitieve rapport werd
in mei 2019 verspreid.
De resultaten van het onderzoek zijn een leidraad voor de verdere ontwikkeling van de
visie op cultureel ondernemerschap en de werking van Cultuurloket.
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SD2
Kennis ontsluiten voor en advies verlenen aan professionele actoren
– zowel individuen als organisaties – binnen de doelgroep.
Cultuurloket organiseert en biedt gratis eerstelijnsopleidingen aan die beantwoorden aan de noden van de culturele professionals en organisaties uit de doelgroep.
SD2 OD1

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

Actie 1: Nieuwe website bouwen.
In 2018-19 wordt een nieuwe website gebouwd. De website wordt een open en interactief
kennisplatform waar zowel organisaties als individuen gepaste informatie vinden over
ondernemerschap, zakelijke-juridische aspecten en aanvullende financiering.
In 2020 waren er geen ingrijpende structuurwijzigingen aan de website. We zetten in
de eerste plaats in op de verdere uitbouw van de kennisbank en het inspiratieluik.
Er werd een systeem opgezet om cliënten, naast het maken van een telefonische afspraak, ook een persoonlijke afspraak te laten inboeken via hun account op de website.
Door de coronacrisis werden de persoonlijke afspraken via videocall georganiseerd.
Daardoor werd dit project on hold gezet (het was gebaseerd op afspraken op locatie).
In 2021 nemen we dit terug op.
In 2020 werd vooral ingezet op nieuwe content. Zie Actie 2.
Actie 2: Website uitbouwen.
De website wordt constant bijgewerkt en up-to-date gehouden. Experten worden aangezocht om nieuwe topics uit te diepen. De teksten worden systematisch gescreend en, wanneer nodig, doet de auteur-expert aanvullingen.
In een eerste fase zullen vnl. topics over aanvullende financiering en ondernemerschap aan
de orde zijn.
Verder wordt gemeten wat de meest bezochte pagina’s zijn, via welke kanalen men op onze
website terecht komt, welke zoektermen men hanteert in zoekmachines, de meest gebruikte zoektermen op de website, enz.
In 2020 werden negen nieuwe thema’s aan de kennisbank van de website toegevoegd.
De zeven bestaande thema’s werden geüpdatet of verder uitgediept. De kennisbank bestaat nu uit zeventien thema’s.
In het inspiratieluik van de website verschenen 61 nieuwe artikels. Verder werden er
35 tools, voorbeelddocumenten of brochures toegevoegd of geüpdatet.
Zie bijlage 2.
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We monitoren het gebruik van de website via Google Analytics; o.a. het aantal bezoekers, het aantal sessies, de bezochte pagina’s, de bounce rate, enz. wordt geanalyseerd.
Zie bijlage 3.
Bij de launch van de nieuwe website in september 2019 zagen we een (verwachte) daling van het aantal bezoekers. In 2020 is het aantal maandelijkse bezoekers van de
website gestaag gestegen. We klokken het jaar af met meer dan 200.000 bezoekers op
onze website.
Zij bezoeken gemiddeld meer dan twee pagina’s en blijven meer dan twee minuten op
de website. Ook hier zien we een stijging. Wat betekent dat we relevante content aanbieden op de website.
De pagina’s over vergoedingen (o.a. KVR), over sociale statuten (o.a. kunstenaarsstatuut) en vzw blijven de meeste bezochte pagina’s op onze website.
Het verbaast niet dat, naast die traditionele hoog scorende pagina’s, dit jaar de pagina’s over de coronacrisis heel veel bezoekers kregen. We maakten een centrale pagina ‘alles over de coronacrisis’. Daarnaast voegden we een thema toe aan de kennisbank ‘coronamaatregelen’. In dit thema staan alle steunmaatregelen, de regels over
wat mag en wat niet, enz. Dat overzicht vind je hier.
Zie bijlage 3.3 voor een overzicht van de 30 meest bezochte pagina’s van de website.
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.
Cultuurloket maakte in 2020 de keuze voor radicaal digitaal.
Dit betekent in de eerste plaats dat we hebben ingezet op nieuwe content op onze website: uitbreiding van de kennisbank, inspiratie-artikels en interviews, brochures, tools
en voorbeelddocumenten.
Zie bijlage 2.
We leiden maximaal toe naar deze content via onze nieuwsbrief en sociale mediakanalen. In functie van het sociale mediakanaal maken we aangepaste content: bv. video
voor Facebook en infographics voor Instagram.
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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.
De nieuwsbrief blijft een erg belangrijk communicatiekanaal voor Cultuurloket. In
2020 verstuurden we 35 nieuwsbrieven naar gemiddeld 10.986 abonnees. Vanaf september zijn we overgeschakeld van een tweewekelijkse nieuwsbrief naar een wekelijkse nieuwsbrief.
Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is gedaald. Dit heeft te maken met de GDPRwetgeving. Voorheen werd iedereen die een adviesvraag stelde of zich inschreef voor
een opleiding automatisch toegevoegd aan de distributielijst. Nu is er een verplichte
opt-in. In 2021 zullen we gerichte acties ondernemen om het aantal inschrijvingen op
de nieuwsbrief terug op te trekken.
Facebook is het grootste sociale mediakanaal voor Cultuurloket. In 2020 zagen we een
stijging van 43% van het aantal volgers (6.474). We posten meer berichten en ze halen
een veel hoger bereik. Dit is o.a. te danken aan gerichte advertentiecampagnes.
Via Facebook-events promoten we onze opleidingen. We hebben zo 329.911 mensen bereikt.
We startten met het gebruik van LinkedIN in 2019. Toen sloten we het jaar af met 166
volgers. In 2020 steeg dat aantal tot 824.
In 2020 zijn we ook gestart met een Instagram-pagina. Die sloten we af met 831 volgers. Via Instagram zetten we in op het bereik van een jonger publiek.
Naast Instagram hebben we ook een YouTube-kanaal opgericht. Op dat kanaal verspreiden we de replays van onze webinars. Die zijn in totaal 8.279 keer bekeken.
Op Facebook en Instagram zijn we in september gestart met de reeks ‘NieuwNormaal(?)’. In deze reeks brengen we inspirerende verhalen van cultuurwerkers en organisaties uit de brede cultuursector. Ze vertellen over het effect van de coronacrisis op
hun praktijk en hoe ze daar mee omgaan. In bijlage vind je een overzicht van de verhalen.
Zie bijlage 4.
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 negen events van andere organisaties.
Dit zowel met infosessies als voor adviesverstrekking ter plekke.
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Vier events konden fysiek plaats vinden, vijf events vonden digitaal plaats.
Zes geplande aanwezigheden op events werden in 2020 geannuleerd omdat de initiatiefnemers geen onlineversie organiseerden (o.a. voorstelling Cultuurloket op netwerk
vrijetijdscoördinatoren VVSG, sessie financieringsmix op Summerschool Vi.be, enz.).
Zie bijlage 5.
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.
In 2020 organiseerden we een reeks webinars over aanvullende financiering:
- Financieringsmix;
- Kasplanning;
- Crowdfunding;
- Digitale fondsenwerving;
- Creatieve samenwerkingen;
- Fondsenwerving en mecenaat;
- Winwinlening.
De replays van deze webinars werden via ons YouTube-kanaal en onze website beschikbaar gemaakt.
Zie bijlage 4 en 8.
Er was ook speciale aandacht voor het Herstel Cultuurkrediet.
De website www.cultuurkrediet.be werd aangepast en er werden twee webinars georganiseerd. De website kreeg 1. 321 bezoekers. Met onze social media posts over (Herstel)
Cultuurkrediet bereikten we 20.000 mensen.
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.
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Cultuurloket plande op 27 en 28 oktober de eerste editie van het evenement De Zaak
Cultuur in de Beursschouwburg in Brussel.
In mei 2020 bespraken we met de collega’s uit de bovenbouw het idee om een gezamenlijk digitaal evenement te plannen. De verspreiding van het coronavirus maakte
een fysiek evenement plannen zo goed als onmogelijk. Daarenboven leek een gezamenlijk evenement, zeker nu de cultuursector zo zwaar getroffen werd, hét moment om de
krachten te bundelen in de bovenbouw en samen te werken aan één event. Een overkoepelende werkgroep met zowat alle spelers uit de bovenbouw dacht na over de toekomst van de cultuursector met als doel die sterker uit de crisis te laten komen.
Dit leidde tot drie grote vragen die in drie ‘kamers’ werden uitgewerkt.
- Samen digitaal: welk pad stippelen we uit voor de cultuursector?
- Hoe zorg je dat iedereen groeikansen krijgt in cultuur, zowel in een dorp als in de
stad?
- Hoe versterken we de financiële veerkracht van de cultuursector?
Cultuurloket was de trekker én ondersteuner van dit gezamenlijke initiatief. Inhoudelijk werkten we het totaalevent mee uit in de overkoepelende werkgroep en in de uitwerking van het programma van de Kamer Financiële Veerkracht.
Cultuurloket zorgde op communicatievlak voor een aparte huisstijl en website binnen
de bestaande website van Cultuurloket en voerde de algemene communicatie. De communicatiemedewerkers van de deelnemende organisaties zorgden voor de verdere
verspreiding via hun kanalen.
Cultuurloket zorgde voor productionele ondersteuning van de verschillende kamers en
nam ook 85% van de directe uitgaven voor haar rekening (28.335 €). In de Kamer Financiële Veerkracht namen Socius en VAF elk 2.215 € voor hun rekening.
De Zaak Cultuur was een initiatief van Circuscentrum, Cultuurconnect, Cultuurloket,
Demos, Faro, Kunstenpunt, Meemoo, OP/TIL, Publiq, Pulse, Socius, VAF en VI.be.
De Zaak Cultuur vond uiteindelijk digitaal plaats op 2, 3 en 4 december. De digitale
debatten en lezingen werden goed bijgewoond door diverse spelers uit de brede cultuursector.
Zie bijlage 6.
De brieven van de Spraakmakers, de digitale sessies en het verslag van de verschillende sessies blijven beschikbaar op de landingspagina van de Zaak Cultuur. Ze zijn
een inspiratiebron voor het debat over de toekomst van de cultuursector. De Zaak Cultuur editie 2020 was daarvoor een eerste maar belangrijke stap. Cultuurloket en de
initiatiefnemers willen hier in 2021 op verder werken.
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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De studiedag in 2020 was De Zaak Cultuur (supra).

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 2020 hebben we in totaal 3.611 telefonische adviezen verstrekt. Dat is volledig in lijn
met het aantal telefonische adviezen in 2019 (3.618). We zien wel een verschuiving.
Cultuurloket verstrekt iets minder juridische adviezen, maar er is een duidelijke stijging in het aantal zakelijke adviesgesprekken. Het aantal fiscale adviezen lag in lijn
met vorig jaar.
De cliënt maakt 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 sinds juli tweemaal
per week.
Een telefonisch adviesgesprek duurt gemiddeld 15 minuten. Als na het telefoongesprek
meer advies nodig blijkt, kan een persoonlijk adviesgesprek ingepland worden.
Op 13 maart installeerden we de coronalijn. Cultuurwerkers en culturele organisaties
en ondernemingen kunnen op de coronalijn terecht met korte, punctuele coronagerelateerde juridische of zakelijke vragen. O.a. vragen over de steunmaatregelen, wat mag
en wat niet, overmacht, enz.
In 2020 beantwoorden we 1.969 oproepen. De eerste weken was de coronalijn zeven
dagen op zeven bereikbaar van 10u tot 18u. Nadien van maandag t.e.m. vrijdag.
Zie bijlage 7.
Actie 2: Consultatie op afspraak
Voor vragen die te complex zijn om telefonisch te behandelen wordt een afspraak gemaakt.
Het aantal consultatieplaatsen wordt van 3 (Antwerpen, Gent, Brussel) uitgebreid naar +/10 gespreid over Vlaanderen en Brussel. Deze geografische spreiding wordt aangevat in
2019 naargelang de aanwerving van bijkomende consulenten.
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In 2020 hebben we in totaal 816 persoonlijke adviesgesprekken gevoerd.
Als na een telefonisch contact (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.
Zowel voor telefonisch advies als voor consultatie op afspraak (PA) wordt gepeild
naar de tevredenheid. Gemiddeld 25% van de personen geeft feedback. Cultuurloket
haalt een gemiddelde score van 8,8 op 10.
Sinds maart 2020 voerden we alle persoonlijke adviesgesprekken per videocall.
Zie bijlage 7.
Actie 3: Check-up gesprek voor individuen en organisaties
Het check-up gesprek gericht op actieve en/of ervaren culturele actoren die de professionele aanpak van hun onderneming of hun carrière willen verbeteren of herdenken. Het
check-up gesprek is een evaluatie van de bestaande activiteit waarbij ideeën worden aangereikt voor het herdenken of uitbreiden ervan. Een aantal onderwerpen komen aan bod: positionering, promotie, distributie, verdienmodel, prijszetting, organisatie van backoffice,
enz.
Opstart in 2018, op kruissnelheid in 2021.
Omdat de terminologie ‘check-up gesprek’ en ‘coaching’ tot verwarring leidt bij het 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 2020 kregen 49 cliënten een trajectbegeleiding. Dit betekent dat er verschillende
contacten waren (telefonisch of persoonlijk) omtrent eenzelfde problematiek, soms met
verschillende types consulenten. In deze 49 trajectbegeleidingen waren er in totaal 177
adviesmomenten. 76 gesprekken gingen door met een zakelijk consulent, 85 met een
juridisch consulent, 16 met een fiscaal consulent.
In het kader van de coronacrisis startte Cultuurloket eind mei met een specifieke tra21

jectbegeleiding: crisisbegeleiding. In 2020 werden 75 begeleidingen opgestart. 24 begeleidingen werden in 2020 afgerond.
In totaal vonden er in 2020 in het kader van deze begeleidingen 226 gesprekken
plaats. Voor deze trajectbegeleiding werkte Cultuurloket met vier dossierbeheerders
en 18 crisisbegeleiders. Deze crisisbegeleiders gingen oplossingsgericht aan de slag
met de cliënten om hen bij te staan bij zakelijke vragen en problemen in hun professionele activiteiten in de cultuursector of hun onderneming die door de coronacrisis niet
of slechts onder sterk beperkende voorwaarden uitgevoerd konden worden. Cultuurloket richt zich in deze begeleiding o.a. op het professionaliseren en innoveren van de activiteiten en het verdienmodel van de cliënten.
OP/TIL contacteerde Cultuurloket voor ondersteuning op zakelijk vlak, met daarbij de
focus op nieuwe denkpistes naar andere verdienmodellen en een efficiëntie-oefening
op vlak van managementtools & -processen.
We stelden een traject voor met een assessment van de organisatie en een plan van
aanpak om te werken aan het verdienmodel en financieel plan waarbij gestreefd
wordt naar een goede financieringsmix op maat van OP/TIL. Daarbij gaat ook aandacht naar de optimalisatie van de tools en processen voor boekhouding, verzekeringen en aankoopbeheer. Ten slotte worden de contracten onder de loep genomen.
De eerste stap, het assessment werd afgewerkt in 2020. Een Cultuurloketconsulent
werkte het assessment uit in samenwerking met een tweedelijnsadviseur die de gesprekken met de organisatie ook begeleidde. De kosten voor de tweedelijnsadviseur
werden vergoed door OP/TIL.
We startten in 2020 ook met een trajectbegeleiding voor vijf Vlaamse circussen.
De kwetsbaarheid van de traditionele circussen - ook en vooral op financieel vlak kwam het afgelopen jaar duidelijk naar boven naar aanleiding van de coronamaatregelen en het noodweer. Het zijn organisaties die weinig veerkracht hebben en op een
aantal punten versterking nodig hebben om te kunnen overleven. Om de (financiële)
zelfredzaamheid van de circussen te vergroten zodat het circus als levende praktijk
kan blijven voortbestaan in zijn traditionele vorm en de kwaliteit optimaal gegarandeerd wordt, werd een traject uitgewerkt in samenwerking met het Circuscentrum. Dit
traject bestaat uit 1) een assessment 2) een reeks van gezamenlijke digitale opleidingen
en 3) een individuele trajectbegeleiding. In 2020 werd deel 1 Het assessment afgerond.
Zie bijlage 7.
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.
In 2019 startten we in samenwerking met Socius met de ontwikkeling van een tool
waarbij organisaties een zelfscan kunnen uitvoeren. Op basis van een vragenlijst van
200 vragen, verdeeld over 25 rubrieken, krijgen organisaties een beeld van hun performantie op zakelijk vlak.
22

In 2020 werd verder gewerkt aan de verwerking van de vragenlijst: hoe worden de
scores berekend en welke content komt er in het rapport? Op basis van de testen met
de vragenlijst was immers gebleken dat organisaties naast een score ook graag een
rapport willen met toelichting en tips om hun zwakkere punten te versterken.
In 2021 wordt de tool digitaal ontwikkeld en beschikbaar gemaakt op onze website.
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.
Het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen voerde met ondersteuning van Cultuurloket en deBuren een onderzoek naar ‘Goed Bestuur in de cultuursector’. De resultaten van dit onderzoek zouden tijdens een congres in Antwerpen
voorgesteld worden op 25 mei 2020. Het gekende virus stak ook hier een stokje voor.
Uiteindelijk was er op 26 juni een plechtige overhandiging met beperkt publiek van de
nieuwe ‘Bestuurscode Cultuur’ aan Minister-President Jan Jambon. Cultuurloketdirecteur Jan Timmermans onderstreepte tijdens de overhandiging het belang van goed bestuur voor de cultuursector. De overhandiging en de speeches waren te volgen via de
sociale mediakanalen van deBuren, de Universiteit Antwerpen en Cultuurloket.
Het geplande congres vond uiteindelijk digitaal plaats verspreid over twee middagen.
Een middag met ‘parallelle sessies’ op 30 november 2020 en een middag met lezingen
en debat op 7 december. Maarten Quaghebeur, directeur Cultuurloket, nam als spreker over het thema zelfevaluatie deel aan de ‘parallelle sessies’ en aan het panelgesprek
over de Bestuurscode in de praktijk’ op 7 december 2020. Andere deelnemers aan het
panelgesprek waren Titia Haaxma (directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen), Thomas Leysen (Voorzitter Topstukkenraad), Willem Bongers-Dek (directeur deBuren).
Professor dr. Schramme modereerde het gesprek.
De aanpassingen aan de Bestuurscode Cultuur en het in 2019 grondig vernieuwde
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zijn door de consulenten van Cultuurloket
grondig opgevolgd. Onder het thema ‘Organisatievormen’ in de kennisbank is informatie terug te vinden over organisatievormen en de wettelijke verplichtingen waar de
bestuurders van de organisaties op moeten letten. Onder dit thema is ook een uitgebreid dossier over ‘Goed Bestuur’ opgenomen. Je vindt er o.a.:
- de Bestuurscode Cultuur, een overzicht van de verwijzingen naar ‘Goed Bestuur’ in
de verschillende decreten voor de erfgoedsector, de kunsten en het sociaal-cultureel
werk;
- nuttige instrumenten zoals een intern reglement, een model voor het ledenregister,
Model verslagen voor de algemene vergadering en het bestuursorgaan, enz.;
- een overzicht van interessante websites en lectuur over Goed Bestuur;
- een webinar van Cultuurloket over Cultural Governance (dd 6 juli 2020).
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SD2 OD3

Organisatie van collectieve vormingen

Organisatie van collectieve vormingen m.b.t. alle aspecten van zakelijk-juridische aangelegenheden, strategisch management, aanvullende financiering, leiderschap en ondernemerschap.
Actie 1: Cultuurloket on tour
Cultuurloket organiseerde in 2020 45 collectieve vormingen. 36 daarvan waren digitale opleidingen. Slechts negen gingen fysiek door: zeven voor de coronacrisis en twee
met toepassing van strikte coronamaatregelen.
In het oorspronkelijke plan voor 2020 namen we ons al voor om meer in te zetten op
webinars en online vormingen. De realiteit haalde ons in.
We bereikten met onze webinars en online vormingen in 2020 5.634 personen.
In 2020 ging heel wat aandacht naar het maken van webinars over financiering en
werkingsmiddelen voor culturele organisaties. Hierbij legt Cultuurloket een grote focus op het verweren van middelen uit aanvullende financiering.
We gaven in 2020 webinars over o.a.:
- financieringsmix (21/01, 20/02, 30/04);
- kasplanning (20/02, 19/05);
- crowdfunding (5/05);
- digitale fondsenwerving (28/05);
- creatieve samenwerkingen (30/06);
- fondsenwerving en mecenaat (1/07);
- Herstel Cultuurkrediet (16/07 en 23/09);
- winwinlening (24/11).
Vanaf midden maart 2020 werkten we hoofdzakelijk van thuis uit. Ook het geven van
opleidingen organiseerden we voor het grootste gedeelte digitaal. Voor de infosessies
en korte opleidingen was de omslag snel gemaakt. Voor de meerdaagse opleidingen
lag dit moeilijker.
Om de sector zo goed en zo snel mogelijk te informeren organiseerde Cultuurloket
webinars over:
- steunmaatregelen voor zelfstandigen (24/03);
- tijdelijke werkloosheid door corona (26/03, 17/04 en 24/06);
- kredietmaatregelen tijdens de coronacrisis (6/04);
- steunmaatregelen voor zelfstandigen, organisaties en ondernemingen (10/04);
- relancemaatregelen voor zelstandigen, organisaties en ondernemingen (29/06);
- Herstel Cultuurkrediet (16/07 en 23/09);
- steunmaatregelen voor de cultuursector (1/12/2020)
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 culturele activiteit/onderneming.
In 2020 gaven we 21 opleidingen. De meeste van deze opleidingen gingen digitaal
door.
Aan de hogescholen vragen we per sessie een bijdrage van 145 EUR +
verplaatsingskosten + BTW.
Zie bijlage 8.
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 2020 verzorgden we 35 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 8.
Actie 4: Opleidingstrajecten
Jaarlijks willen we meerdaagse opleidingstrajecten organiseren. Hiervoor worden externe
docenten ingeschakeld die naast een ruime theoretische bagage ook ervaringsdeskundige
zijn in hun vakgebied.
De opleiding ‘Ondernemen in Cultuur’ gepland in juni en november 2020 ging niet
door.
Voor de editie in juni hoopten we zoals velen dat deze toch fysiek had kunnen
plaatsvinden. Dit bleek door de regels niet mogelijk. Door tijdsdruk, ontbreken van
draagvlak bij de docenten en nog onvoldoende visie op hoe een bestaande meerdaagse
opleiding omgezet kon worden naar een kwalitatieve digitale variant, kon ook de
editie in november 2020 niet doorgaan. We werkten wel al aan een nieuwe digitale
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variant van de opleiding ‘Ondernemen in Cultuur’ voor 2021.
De geplande vijfdaagse opleidingen ‘Boekhouden in een cultuurorganisatie’ en
Personeelsadministratie in een cultuurorganisatie’ werden verplaatst. ‘Boekhouden in
een cultuurorganisatie vond fysiek en coronaproof plaats op vijf
maandagvoormiddagen in september en oktober. De laatste sessie viel net voor het
ingaan van de tweede lockdown.
De opleiding werd begeleid door Hugo Vanden Driessche. De docenten waren Eliane
Knuts, Nico De Vries, Herman De Cnijf, Marie-Louise Reedijk en Eric Krols.
De geplande opleiding ‘Personeelsadministratie in een cultuurorganisatie verplaatsten
we naar begin januari 21. Deze opleiding zal volledig digitaal plaats vinden. Voor elk
van deze opleidingen betalen de deelnemers 290 euro + BTW.
Cultuurloket werkte in de zomer van 2020 aan het opzetten van een aantal lerende
netwerken. De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis zet de
samenleving op zijn kop. In de lerende netwerken brengen we culturele actoren samen
om kennis te delen, systeemfouten te detecteren en naar oplossingen te zoeken. Door
actoren uit de verschillende deelsectoren samen te brengen, kunnen nieuwe
samenwerkingen ontstaan. De lerende netwerken hebben elk een thema:
- Duurzame financiering
- Nieuwe businessmodellen voor live performance
- Internationaal werken
Innovatie-experte Saskia Westerduin begeleidt in samenwerking met twee
medewerkers van Cultuurloket (een zakelijk consulent en een
communicatiemedewerker) elk lerend netwerk. In vijf digitale sessies wordt op basis
van een toolmap via design thinking gewerkt. De deelnemers krijgen de toolmap
nadien ook ter beschikking. De lerende netwerken over Duurzame financiering en
Nieuwe businessmodellen voor live performance gingen in 2020 door. Het lerend
netwerk Internationaal werken bereidden we voor in 2020 maar startte begin 2021.
Elk lerend netwerk biedt plaats aan achttien deelnemers. De deelname is gratis en
maakt deel uit van de werking in het kader van corona.
Zie bijlage 8.
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.
Bedrijfsadviseurs Ann Maes en Herman Toch publiceerden in 2019 het boek ‘The
Positive Sum Game’. In het boek gaan de auteurs in op de tendens waarbij de
scheidingslijn tussen profit en non profit steeds vager wordt. Profit spelers worden
socialer, de non-profit wordt ondernemender. Zo ontstaat een nieuwe tussenruimte:
een wereld waarin ‘beter voor mij+beter voor de wereld’ samenkomen. De auteurs
dagen elke ondernemer en onderneming uit om vanuit ‘purpose’ te ondernemen.
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Cultuurloket organiseerde in het Cultuurloketkantoor in Brussel een lezing met auteur
Ann Maes op 14 januari 2021. Er waren 9 aanwezigen.
De plannen voor verdere lezingen werden in 2020 gedwarsboomd door de
coronacrisis.
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 (supra SD2-OD2-Acties 3
en 4) Cultuurloket worden ingeschakeld om de cliënt verder te begeleiden (supra SD2OD2) in de ontwikkeling van het project.
Naast het Cultuurkrediet werd in het kader van de steunmaatregelen voor de cultuursector met middelen uit het Noodfonds een nieuw instrument gecreëerd: het HerstelCultuurkrediet. Hefboom verstrekt dit krediet. Cultuurloket informeert de sector en
voorziet in begeleiding. Cultuurloket en Hefboom overlegden regelmatig om af te
stemmen over de communicatie en de begeleiding.
De website www.cultuurkrediet.be werd aangepast met de nieuwe voorwaarden voor
het Herstel Cultuurkrediet en we organiseerden samen 2 webinars (16 juli en 23 september). Deze webinars werden ook beschikbaar gemaakt op het YouTubekanaal van
Cultuurloket en via onze social mediakanalen.
Zie bijlage 4 en 8.
Het Cultuurkrediet of Herstel Cultuurkrediet kwam in 119 van onze adviesgesprekken
aan bod. 22 van die gesprekken waren in het kader van een crisisbegeleiding.
43% van de mensen die contact opnamen met Hefboom over een Cultuurkrediet en
50% van de geïnteresseerden in een Herstel Cultuurkrediet kregen de eerste informatie
via Cultuurloket. We zijn dus een belangrijke instroombron.
Hefboom verwees mogelijke cliënten 43 maal door naar Cultuurloket: 23 in het kader
van een Cultuurkrediet en 20 in het kader van een Herstel Cultuurkrediet. 36 van die
aanvragers hebben een begeleiding aangevraagd en gekregen bij Cultuurloket. 32
vroegen uiteindelijk een Cultuurkrediet of Herstel Cultuurkrediet aan. Acht daarvan
kregen uiteindelijk een Cultuurkrediet toegekend en 11 een Herstel Cultuurkrediet.
Er werden in 2020 24 Cultuurkredieten en 27 Herstel Cultuurkredieten toegekend.
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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.
In 2020 hielden we contact met verschillende aanbieders van financiering. Enerzijds
zorgden we voor informatie voor de sector naar aanleiding van de corona ondersteuningsmaatregelen. Anderzijds brachten we de verschillende vormen van aanvullende
financiering onder de aandacht. Het doel blijft om concrete tips en handvaten aan te
bieden aan de cultuursector om hiermee aan de slag te gaan.
In 2020 ging o.a. aandacht naar de onderstaande vormen van aanvullende financiering.
-

-

-

-

-

Winwinlening: in samenwerking met PMV en Winwinner The Harbour hebben we
de winwinlening toegelicht met aandacht voor de nieuwe uitbreidingen in het kader van corona. Daarbij werd een concrete case besproken.
Crowdfunding: in samenwerking met Growfuding hebben we de aanpak van een
crowdfunding campagne doorgelicht.
Digitale fondsenwerving: in samenwerking met Koalect. Dit webinar werd gevolgd door een workshop waarbij organisaties de kans kregen om hun eigen case
verder uit te werken onder begeleiding van Koalect.
Mecenaat: in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Naast de mogelijkheden die de KBS biedt aan organisaties werden ook de fiscale aspecten bij giften besproken.
Creatieve partnerschappen: in samenwerking met Corporate Art Engagement
hebben we de opportuniteiten toegelicht die er bestaan voor cultuurwerkers om samen te werken met andere sectoren dan de cultuursector.
(Herstel) Cultuurkrediet: het Cultuurkrediet en Herstel Cultuurkrediet werden uitgebreid onder de aandacht gebracht in twee webinars, in samenwerking met Hefboom.
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-

Met Fundraisers Alliance Belgium legden we contact voor het uitwerken van een
opleiding over fondsenwerving voor culturele organisaties: Expeditie Cultuurwervers.

Cultuurloket nam ook deel aan enkele seminaries over financiering van cultuur zoals
Flipping The Odds en de Fundraising Summit 2020. We namen contact op met organisaties buiten Vlaanderen om buitenlandse aanvullende financieringstechnieken te onderzoeken: Voor de Kunst, Artsvest, Nesta en UK Gift Aid.
Actie 2: Mapping exemplarische voorbeelden uit het buitenland (2020).
In 2020 werden enkele best practices van aanvullende financieringsvormen voor de
culturele en creatieve sectoren in het buitenland opgesomd. Dit verslag is gebaseerd op
een aantal bestaande studies of boeken over de toegang tot financiering voor de CCS.
Deze studies zijn vaak online te vinden. Er werden ook een aantal personen gecontacteerd, waaronder verschillende leden van ECBN.
Deze studies zijn o.a.:
- Towards more efficient financial ecosystems: innovative instruments to facilitate
access to finance for the cultural and creative sectors (CCS): good practice report
(2016);
- Tax incentives as a creative industries policy instrument. In Tax Incentives for the
Creative Industries (2017);
- Matching the crowd (2017);
- Be Creative, Call the bank (2018);
- Opportunities for CCSs to Access Finance in the EU - Short Analytical Report
(2014);
- Crowdfunding, Reshaping the crowd’s engagement in culture (2017);
- Onderzoek met betrekking tot een geefbeleid in Vlaanderen (2017).
Over de best practices waar Vlaamse culturele organisaties gebruik van kunnen maken, communiceren we in 2021.
De best practices uit het buitenland die ontbreken in Vlaanderen worden nog nauwkeuriger onderzocht en vormen de basis om lacunes in de regelgeving en voorstellen
tot verbetering voor het beleid te kunnen formuleren (zie actie 4).
Actie 3: Nagaan welke instrumenten voor aanvullende financiering in Vlaanderen ontbreken (in vergelijking met het buitenland) en voorstellen tot verbetering formuleren
(2021).
Actie 4: Lacunes in regelgeving op vlak van aanvullende financiering signaleren aan de
overheid en voorstellen tot verbetering formuleren (2022).
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SD3 OD2
Fondsenwerving stimuleren al dan niet in samenwerking met
relevante partners.
Actie 1: Doorlichten van organisaties naar mogelijkheden om aan fondsenwerving te doen.
Opstart in 2018-20, op kruissnelheid in 2021.
In de persoonlijke adviesgesprekken is het opbouwen van een gezonde financieringsmix en de rol van fondsenwerving een veel voorkomend onderwerp. Ook in de trajectbegeleidingen en de crisisbegeleiding besteden we de nodige aandacht aan het belang
en de te ondernemen acties door de culturele actoren op dit vlak. De eerstelijnsinformatie is ondertussen goed ontsloten in de kennisbank.
De manier van werken die we voor de crisisbegeleiding in 2020 hanteerden, is een
blauwdruk voor het opzetten van trajectbegeleidingen over o.a. Fondsenwerving.
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.
Met de Koning Boudewijnstichting werkten we een webinar uit over mecenaat. Tijdens
dit webinar lichtte Stéphanie Smets (KBS) uitgebreid toe welke mogelijkheden KBS
aanbiedt voor organisaties die een fondsenwervingscampagne willen opstarten, maar
ook voor potentiële schenkers die bijvoorbeeld een schenkerskring willen oprichten.
Anne De Breuck (KBS) ging tijdens het webinar dieper in op de do’s en don’ts van een
fondsenwervingscampagne en de fiscale aspecten die hierbij komen kijken. Het webinar kan herbekeken worden en de informatie is beschikbaar op de website.
Naast de contacten met KBS zijn er regelmatig gesprekken met Koalect, een organisatie die zich toelegt op digitale fondsenwerving. In de cultuursector zijn heel wat organisaties nog niet vertrouwd met het opzetten van zulke campagnes. Koalect wil dit
soort campagnes ook voor de cultuursector uitwerken. Cultuurloket organiseerde een
webinar waarin toegelicht werd hoe je zo’n digitale fondsenwervingscampagne kan
opzetten. De deelnemers konden zich nadien kandidaat stellen om deel te nemen aan
een workshop waar de eigen fondsenwervingscampagne onder de loep genomen werd
door Koalect. Cultuurloket en de deelnemers deelden tijdens deze tweedaagse workshop hun ervaring en kennis met Koalect.
Ter voorbereiding van de Expeditie Cultuurwervers in 2021 overlegden we in het afgelopen jaar regelmatig met Fundraisers Alliance Belgium. Zij verenigen fondsenwervers en organisaties uit alle sectoren die actief aan fondsenwerving doen. Ook zij voelen de interesse vanuit de cultuursector en zijn bereid om hun kennis te delen. Dit
meerdaags traject is gericht naar organisaties die concrete plannen hebben of die
reeds hun eerste stappen in fondsenwerving hebben gezet. In 2020 werd een eerste online infosessie gehouden met een poll om af te tasten waar de concrete noden liggen bij
onze cliënten. Op basis van die noden werken we het programma van de Expeditie
Cultuurwervers uit.
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Fondsenwerving kwam ook aan bod tijdens het lerend netwerk over Duurzaam financieren. Door de deelnemers werd de vraag gesteld of culturele organisaties de krachten kunnen bundelen om een gezamenlijke fondsenwervingsstrategie uit te werken.
Deze vraag kwam voort uit de onzekerheid wat een campagne financieel kan opleveren tegenover de kost om ze op te starten en de tijdsbesteding die dit vraagt. Er zijn
nog te weinig sprekende voorbeelden uit het Vlaamse cultuurveld.
We zagen in 2020 ook verschillende initiatieven van filantropen ter ondersteuning van
de sector naar aanleiding van de coronacrisis. Fonds Strandschelp, Live2020, Belgian
Music Fund, uitbreiding van het Fonds Norma Joossens, het solidariteitsinitiatief SOS
Relief en crowdlending voor de socio-culturele organisaties via het SoCrowd coronafonds.
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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.

De opgelegde besparing voor 2020 leidde tot een beslissing om de regionale spreiding
van de consultatieplekken voor eerstelijns adviesverlening te beperken tot Brussel,
Antwerpen en Gent.
Door de coronamaatregelen werden vanaf half maart de persoonlijke adviesgesprekken allemaal via videocall georganiseerd. Deze maatregel hielden we het hele jaar
aan. De cliënten zijn ondertussen vertrouwd met deze adviesgesprekken via Zoom en
reageren hierop positief. We zien bijgevolg weinig nut in het verder uitbouwen van de
regionale consultatieplekken.
Toch blijft Cultuurloket streven naar een groot bereik van individuen en organisaties
in de Vlaamse cultuursector. De intentie voor 2020 was om de opleidingen in eigen
aanbod goed te spreiden over Vlaanderen. Waar nuttig en opportuun wilden we na
een opleiding een ‘terugkommoment’ organiseren waarbij we in konden gaan op bijkomende vragen die na de opleiding in de praktijk van de individuen en organisaties
ontstaan. Door corona zijn ook alle opleidingen vanaf half maart digitaal doorgegaan.
We beschikken enkel over een degelijke monitoring van de bezoekers van onze website.
Dit is representatief aangezien zowel het raadplegen van de kennisbank als het maken
van een afspraak via het contactformulier als het reserveren voor een opleiding, via de
website gebeurt. 36,4% van de bezoekers van de website wonen in Brussel, Antwerpen
of Gent.
De regiocoördinatoren houden contact met cultuurorganisaties over heel Vlaanderen.
We onderscheiden drie regio’s: één voor Brussel en Vlaams-Brabant, één voor Oost- en
West-Vlaanderen en één 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 Oost- en West-Vlaanderen waren er contacten met o.a. Ministry of Makers,
Gents Kunstenoverleg, Kunsthal, Nucleo, De Republiek, KAAP, De Grote Post, enz.
In de regio Antwerpen en Limburg waren er contacten met o.a. Limburgs Kunstenoverleg, Antwerps kunstenoverleg, De Studio, Antwerp Art, AAIR, Open Doek, Arenberg, deSingel, Kavka, BaasBaas, Formaat, HavenCoop, AP Hogeschool, KDG Hogeschool, BiSart, PXL Hogeschool, Artfuse, CKV (M HKA), Stad Antwerpen, TAKEOFF
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Antwerp, Z33, Flanders Doc, Corporate Art Engagement, Academie van Schone Kunsten, enz.
In de regio Brussel en Vlaams-Brabant waren er contacten met o.a. Zinnema, Globe
Aroma, Brussels Kunstenoverleg, Kunstenpunt, Faro, Radar, Acteurs.be, MijnLeuven,
Unie van Regisseurs, Sabam, Docville, 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.
Maandelijks vergaderen de verschillende spelers uit de culturele bovenbouw. Op deze
vergaderingen leren we elkaars werkingen beter kennen en wisselen we informatie uit
over wat reilt en zeilt in de cultuursector. Vanuit deze groep werd het initiatief genomen om de Cultuurtafel op te richten. Circuscentrum, Cultuurconnect, Cultuurloket,
Demos, FARO, Kunstenpunt, Literatuur Vlaanderen, meemoo, Publiq, Pulse, OP/TIL,
Socius, Vi.be en het Vlaams Audiovisueel Fonds participeren allen in de Cultuurtafel.
De Cultuurtafel is een gestructureerd doch informeel overleg. De Cultuurtafel heeft
niet als opdracht beleidsvoorbereidend te zijn, wel aan visievorming te doen van
waaruit inhoudelijk voorstellen richting beleid gestuurd kunnen worden. De deelnemende organisaties zijn stuk voor stuk organisaties die zich richten tot het gehele cultuurveld of tot aanzienlijke sectoren van dit veld. Om hun opdracht te vervullen worden hun werkingsmiddelen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Belangenbehartigers (ledenorganisaties) maken geen deel uit van de Cultuurtafel. De Cultuurtafel kwam in 2020 acht keer samen.
Vanuit deze groep werd ook onder impuls van Cultuurloket het gezamenlijke initiatief
voor de organisatie van ‘De Zaak Cultuur’ genomen. Zie SD2 OD1 Actie 7.
Zoals aangegeven in het beleidsplan 2020 werkte Cultuurloket op verschillende manieren inhoudelijk samen met verschillende spelers uit de bovenbouw. Met anderen
voerden we verdere gesprekken over afstemming en/of mogelijke samenwerkingen.
Hieronder geven we een opsomming van de belangrijkste zaken die we met verschillende bovenbouwspelers realiseerden of bespraken.
Met Circuscentrum
- Werkten we samen aan het programma van ‘De dag van de circussector’. We gaven er een sessie over het ‘begroten en budgetteren in het kader van een meerjarenbegroting’.
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-

De coronacrisis zorgde ook voor de rondreizende circussen voor heel wat kopzorgen. Circuscentrum nam contact met Cultuurloket voor het opzetten van een traject om de het zakelijk beheer van de vijf Vlaamse circussen te verbeteren’. Cultuurloket bracht de noden in kaart via gesprekken met de circussen aan de hand van
een assessment. Dit traject wordt in 2021 verder gezet.

Met Cultuurconnect
- Zochten we naar afstemming over informatie over (live)streaming.
Met FARO
- Organiseerden we een sessie over ‘begroten voor een kleine museumorganisatie’.
- Werkten we samen in de kamer Financiële Veerkracht van De Zaak Cultuur.
- Hadden we regelmatig contact in functie van informatie-uitwisseling over de invloed van corona op de erfgoedsector.
- Namen we deel aan de stuurgroep ‘Hoe starten met intergemeentelijk samenwerken’. Dit is een initiatief van FARO en OP/TIL.
Met Kunstenpunt
- Zorgden we voor afstemming en doorverwijzing naar elkaar. We keken specifiek
naar de nieuwe pagina’s over ‘Werken in de kunsten’ en de doorverwijzingen naar
de relevantiepagina’s in de kennisbank van Cultuurloket.
- Werkten we samen in de kamer Financiële Veerkracht van De Zaak Cultuur.
- Hadden we regelmatig contact in functie van informatie-uitwisseling over de invloed van corona op de kunstensector.
- Namen we deel aan initiatieven van Kunstenpunt als de ‘infosessie projectsubsidies
aanvragen in het kader van het Kunstendecreet, ‘A fair new idea’ tijdens het Theaterfestival, overleg en afstemming over de adviesverlening in het kader van de opmaak van dossiers voor de komende structurele subsidiëringsronde (Nieuw Kunstendecreet), overlegmomenten over een verloningskader voor beeldende kunstenaars, enz.
- Onderzoeken we hoe een verloningskader voor beeldend kunstenaars er uit kan
zien. Hiervoor werd in 2020 een werkgroep samengesteld die 3 keer samenkwam.
Met Literatuur Vlaanderen
- Namen we deel aan een focussessie van Literatuur Vlaanderen met als thema
‘Steunpunt en Onderzoek’ ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan van Literatuur Vlaanderen.
- Overleggen we sporadisch over de invloed van corona op de literaire sector.
Met meemoo
- Sloten we de samenwerking af over ‘Tools voor het bewust omgaan met auteursrecht en gebruiksbeperkingen op culturele content’. Deze tools werden voorgesteld
tijdens een slotevent in Gent op 25 september 2020. De tools werden toegevoegd
aan de kennisbank.
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Met OP/TIL
- Werkten we een trajectbegeleiding uit om de mogelijkheden voor aanvullende financiering voor OP/TIL te onderzoeken. Hiervoor schakelden we een adviseur uit
het tweedelijnsnetwerk van Cultuurloket in.
- Namen we deel aan de stuurgroep ‘Hoe starten met intergemeentelijk samenwerken’. Dit is een initiatief van FARO en OP/TIL.
Met Pulse
- Was er overleg en kennisdeling over werken als coöperatieve vennootschap en
over financieringsmogelijkheden.
Met Socius
- Hadden we regelmatig contact in functie van informatie-uitwisseling over de invloed van corona op socio-culturele sector.
- Werkten we samen in de kamer Financiële Veerkracht van De Zaak Cultuur.
- Werkten we verder aan de ‘Organisatieselfie’.
- Organiseerden we samen de opleiding ‘Nieuwe businessmodellen voor verenigingen’ en de voorbereiding van een opleiding over ‘Goed bestuur voor socio-culturele
organisaties’.
- Was er overleg over vragen uit onze adviesverlening met betrekking tot organisaties in de socio-culturele sector (o.a. DAC-statuten, fiscaliteit van giften, coronaclausule contracten, enz.).
Met Vi.be
- Hadden we regelmatig contact in functie van informatie-uitwisseling over de invloed van corona op de niet-klassieke muzieksector.
- Stemden we regelmatig af over zakelijke vragen uit de adviesverlening van de
beide organisaties. (o.a correct vergoeden, goed contracteren bij (live)streaming,
enz.).
Met het Vlaams Audiovisueel Fonds
- Werkten we samen in de kamer Financiële Veerkracht van De Zaak Cultuur.
- Gaven we opleidingen over ‘Het sociaal en fiscaal statuut van de kunstenaar’ en
over ‘Organisatievormen in de audiovisuele sector’ op de VAF Summerschool.
Cultuurloket overlegt ook regelmatig met VLEVA, Creative Europe, JINT, EPOS, het
Departement CJM en het Departement EWI in het kader van kennisdeling en informatiedoorstroming over Europese financiering. Met VLEVA overleggen we ook over zakelijke onderwerpen. Hiervoor maakten we in 2020 samen met VLEVA een operationeel plan op.
Met Flanders DC was er in 2020 samenwerking in het kader van het consortium ‘Creative Bang Flanders’ en Kopiloot. Cultuurloket nam ook deel aan een voorbespreking
van de update van de ‘Impactmeting culturele en creatieve sectoren in Vlaanderen’.
Deze cijfers worden ontsloten op de website www.creatievesector.be. Flanders DC
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vroeg Cultuurloket om drie middagen adviesgesprekken te verzorgen inzake intellectuele eigendom voor VLAIO. Flanders DC en Cultuurloket stemden ook regelmatig af
over cases uit hun adviesverlening (o.a. de uitsluiting van het VLAIO-instrumentarium
voor een aantal NACE codes van culturele ondernemingen, het oprichten van een webshop, fiscaliteit van auteursrechten, enz.).
Met Scwitch voerden we gesprekken over de afstemming. Er waren gesprekken tussen
de coördinator kenniscel en een inhoudelijk medewerker van Scwitch. Deze gesprekken
zorgden voor een duidelijker beeld van de kennisgebieden en focus van zowel Cultuurloket als Scwitch inzake adviesverlening. Cultuurloket wijst voor tweedelijnsadvies
voor socio-culturele organisaties waar mogelijk door naar Scwitch. De vraag van
Scwitch om als exclusieve tweedelijnsadviseur aangeraden te worden door Cultuurloket strookt niet met de manier van doorverwijzen die Cultuurloket hanteert voor tweedelijnsadviseurs. Cultuurloket streeft er steeds naar een aantal verschillende tweedelijnsadviseurs voor te stellen. De cliënt heeft steeds de eindbeslissing.
Met het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten overlegden we over de opleiding ‘Bisart’
(Business and Art). Deze opleiding is een samenwerking van VDAB en het Sociaal
Fonds voor Podiumkunsten. Cultuurloket verzorgde in deze opleidingsreeks sessies
over het opmaken van een businessplan, budgetteren en begroten en starten als freelancer.
Cultuurloket ging in 2020 in dialoog met nog heel wat andere relevante spelers uit het
zakelijke en culturele werkveld. Zo waren er gesprekken met o.a. Histories, Herita, De
Ambrassade, VVSG, de Vlaamse Auteursvereniging, Mediarte, de Artiestencoalitie,
SABAM, Playright, de Crisiscel Cultuur, Cult!, enz.
Cultuurloket zetelt ook in een aantal stuurgroepen en focusgroepen:
- Overleg Digitale transformatie Cultuursector en beleid (4 maart & 10 september);
- Crisisoverleg economische impact COVID-19 Cultuur, Jeugd en Media (diverse
overlegmomenten);
- Klankbordgroep economische impact COVID-19, Cultuur, Jeugd en Media (diverse
overlegmomenten);
- De Stuurgroep van het leiderschapsprogramma Linc Lage Landen. Deze stuurgroep kwam in 2020 twee keer samen (20 mei en 16 november);
- Stuurgroep ‘Hoe starten met een intergemeentelijke samenwerking (25 juni).
Via deze klankbordgroepen en stuurgroepen maken we kennis met nieuwe ontwikkelingen in de sector, leren we onze collega’s beter kennen en breiden we onze contacten
verder uit.
Cultuurloket is eind 2020 een goed vernetwerkte organisatie. Het zoeken naar afstemming en maken van werkafspraken is een work in progress. Dit vraagt tijd en inspanning van alle betrokken partijen.
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SD4 OD3

Werking Cultuurloket op (inter)nationaal niveau

Cultuurloket zal zich internationaal vernetwerken met de bedoeling om de eigen werking in te
bedden binnen internationale tendensen m.b.t. aanvullende financiering en werken en ondernemen in cultuur. Daardoor kan Cultuurloket culturele actoren informeren over internationale programma’s.
Actie 1: EU-netwerken met focus op werken en ondernemen in cultuur in kaart brengen.
Tegen eind 2018 willen we een zicht hebben op interessante netwerken.
Cultuurloket is lid van On The Move en ECBN.
Cultuurloket maakt deel uit van het ICE Consortium. Dat consortium bereidt een dossier voor om de KIC for Culture and Creativity op te zetten.
Cultuurloket is ook lid van het ‘Creative Bang Flanders’ consortium. Dit Vlaamse consortium bereidt een dossier voor als European Digital Innovation Hub.
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.
Oorspronkelijk stond in mei 2020 een fysieke algemene vergadering gepland in
Helsinki . Door de coronamaatregelen werd de AV digitaal gehouden op 13 mei
2020.
Cultuurloket nam ook deel aan een overleg tussen de verschillende Mobility Information Points uit het OTM-netwerk. Dat overleg vond regelmatig plaats (14/05,
2/07, 18/11 en 17/12). In het overleg kwamen topics als internationale mobiliteit,
Brexit, de Schengen visumcode, dubbelbelastingverdragen, enz. aan bod. Cultuurloket onderzoekt samen met de andere MIP’s de regelgeving en de praktische uitwerking van de mobiliteit van culturele actoren. Cultuurloket was op 17 oktober
2020 gastspreker op een internationale conferentie van de German Dance Association.

-

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. Cultuurloket is lid van het netwerk.
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ECBN plande de verplaatsing van de maatschappelijk zetel van de werking naar
Brussel, met name op ons adres. Er zou meteen ook werk gemaakt worden van de
oprichting van een iVZW. Het verbod op samenkomen en internationaal reizen
heeft deze geplande oprichting en verhuis vertraagd.
Cultuurloket werd in januari 2020 gevraagd om deel uit te maken van het bestuursorgaan van ECBN. We geloven in de sterkte van dit netwerk en nemen dit
mandaat bijgevolg op. Cultuurloket nam in 2020 actief deel aan de bestuursvergaderingen (24/03, 7/07, 16/11, 9/12).
Tijdens de bestuursvergaderingen werd o.a. gesproken over de invloed van de coronacrisis op de culturele en creatieve sector, het European Multiannual Framework en European Recovery Plan , een nieuwe naam en website voor ECBN in
2021, het New European Bauhaus, enz.
ECBN organiseerde in september ook een digitale editie van het jaarlijkse event
ECIS. Ondanks het interessante programma konden we hier slechts beperkt aan
deelnemen.
-

VLEVA: het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap. Cultuurloket verzorgt de
informatie naar de cultuursector over de financieringsmogelijkheden die Europese
fondsen bieden. VLEVA en Cultuurloket maken jaarlijks afspraken over welke acties VLEVA opvolgt voor Cultuurloket. VLEVA voorziet op die manier de medewerkers Cultuurloket van informatie over wat er beweegt op het Europese niveau dat
invloed kan hebben op de cultuursector. Het verwerken van deze informatie in concrete informatie voor de verschillende actoren in de cultuursector is geen evidentie
voor de Cultuurloketploeg. Veel van de informatie is erg breed en geeft ideeën over
hoe Europese regelgeving inspeelt op een Europa in de toekomst. Het is niet evident om dit tastbaar te maken voor de Vlaamse cultuurwerker en culturele ondernemingen.

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 hierbij na of deze uitwisselingsprojecten ook voor andere organisaties toegankelijk zijn.
Door de verspreiding van het coronavirus was reizen en fysiek netwerken ten stelligste
afgeraden. Online vergaderen en netwerken kreeg in 2020 een nieuwe dimensie. Het
is onduidelijk hoe het leren van en met anderen in de komende periode zal evolueren.
Cultuurloket zoekt zijn weg en gelooft dat digitaal samenwerken en netwerken kan.
38

Hiervoor zullen de bestaande technologieën nog verder verfijnd worden. Cultuurloket
leert hier waar mogelijk uit good practices van en met andere organisaties uit binnen
en buitenland. Toch hopen we dat we de mensen van andere organisaties ook in de
toekomst fysiek zullen kunnen ontmoeten. Langere uitwisselingsprojecten waarbij medewerkers een project uitvoeren in een andere organisatie en deels meedraaien in de
reguliere werking van Cultuurloket vanop afstand zijn daarin mogelijke denkpistes.
Vandaag is dit echter nog toekomstmuziek.
In 2020 namen we naast de evenementen van de netwerken waar we zelf lid van zijn
deel aan de volgende conferenties met internationale deelnemers:
- Creative Flip: Flipping the Odds: event en focusgroep over financiering voor cultuur op 28 januari 2020 in Brussel.
- Verschillende werksessies en inspirerende lezingen als voorbereiding voor het aanvraagdossier voor de KIC for Culture and Creativity.
German Dance Association: op 17 oktober 2020 nam Cultuurloket deel als spreker
op een event rond het sociaal statuut van dansers in Duitsland. Cultuurloket lichtte
op het event de sociaal- en arbeidsrechtelijke Belgische regelgeving toe rond het
statuut van kunstenaars, gericht op de podiumkunsten.

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 werd in januari 2020 een freelancer aangetrokken. Door privéomstandigheden kon deze freelancer niet de gehoopte inspanningen leveren. De samenwerking
werd in november 2020 dan ook beëindigd.
Toch zette het vaste team van Cultuurloket in 2020 een aantal belangrijke stappen
om de toekomst deels met Europese middelen projecten te kunnen opzetten.
In de zomer van 2020 werkte Cultuurloket samen met VRT en VRT Sandbox, Thomas
More Hogeschool, KBC Start it, Flanders DC, Medianet Vlaanderen en DAE. Dit resulteerde in een consortium: ‘Creative Bang Flanders’. Op 31 augustus diende dit
consortium een aanvraagdossier bij het Departement Economie, Wetenschappen en
innovatie in voor de Vlaamse preselectie als European Digital Innovation Hub. Op 16
oktober ontving het consortium het nieuws dat de kandidatuur is weerhouden en dat
‘Creative Bang Flanders’ mag deelnemen aan de Europese selectieprocedure. De procedure liep vertraging op. Het uitwerken en opmaken van een aanvraagdossier voor
drie jaar als European Digital Innovation Hub zal in 2021 gebeuren.
Cultuurloket is ook partner in het ICE Consortium. Dit consortium bereidt een kandidatuur voor een te verwachten call vanuit de Europese Unie voor de oprichting van
een KIC for Culture and Creativity. Cultuurloket nam in 2020 deel aan een intensieve
reeks workshops en vergaderingen van dit consortium. Cultuurloket wil een rol opnemen als lead partner in de nieuwe juridische entiteit die voor deze KIC for Culture
and Creativity zal worden opgericht.
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5. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Organisatieselfie
In 2019 startten we in samenwerking met Socius met de ontwikkeling van een tool waarbij organisaties een zelfscan kunnen uitvoeren. Op basis van een vragenlijst van 200 vragen, verdeeld
over 25 rubrieken, krijgen organisaties een beeld van hun performantie op zakelijk vlak.
In 2020 werd verder gewerkt aan de verwerking van de vragenlijst: hoe worden de scores berekend en welke content komt er in het rapport? Op basis van de testen met de vragenlijst was immers gebleken dat organisaties naast een score ook graag een rapport willen met toelichting en
tips om hun zwakkere punten te versterken.
In 2021 wordt de tool digitaal ontwikkeld en beschikbaar gemaakt op onze website.
Onderzoek ‘Cultural Governance’ (2019-2020)
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 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 ondersteunde 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 gepland was op 25 mei 2020, Universiteit
Antwerpen. Door de verspreiding van het coronavirus werd dit evenement geannuleerd. Uiteindelijk was er op 26 juni 2020 een officiële overhandiging van de Bestuurscode Cultuur
aan Minister-President Jan Jambon en een digitaal congres Cultural Governance verspreid
over twee dagen. (30 november en 7 december 2020).

40

Bachelorproef ‘Financieringstechnieken voor de creatieve sector’ KU Leuven (2019-2020)
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 maakten zij aan de hand van een gerichte enquête een SWOT-analyse van
de financieringstechnieken voor cultuur.
In mei 2020 werd het onderzoek: ‘Financieringstechnieken voor de creatieve sector: een SWOTanalyse opgeleverd.
Onderzoek ‘Het sociaal en fiscaal statuut’ van de Cultuurwerker’
Cultuurloket bracht de afgelopen jaren de knelpunten in het sociaal en fiscaal statuut van de
kunstenaar samen in een knelpuntennota. De coronacrisis heeft aangetoond dat de veranderde
organisatie van de arbeidsmarkt gekenmerkt door het werken met korte contracten, het ontbreken van correcte verloningskaders voor zelfstandigen en werknemers, de vele vormen van nietvergoede arbeid, enz. het moeilijk maakte om adequate steunmaatregelen in het leven te roepen
voor wie niet werkt met een contract van onbepaalde duur als werknemer of als zelfstandige in
hoofdberoep. De politieke aandacht voor de precariteit van freelancers en kunstenaars creëerde
het draagvlak om hervormingen te bestuderen. Cultuurloket startte in de zomer van 2020 met
een onderzoek met de eigen juridische consulenten en freelancers om een aantal voorstellen uit
te werken om tegemoet te komen aan de precariteit van cultuurwerkers. Aangezien oKo een gelijkaardig traject plande werd de groep eind september uitgebreid en voerden we het onderzoek
samen. Het onderzoek zal resulteren in een nota die in februari 2021 verspreid zal worden.
De voorstellen werden eind december kort afgetoetst met experten Bea Cantillon, Yasmine Kherbache en Eva Vanbelle.
Onderzoek: ‘Verbetervoorstellen voor aanvullende financiering voor de cultuursector’
Vanuit de mapping van mogelijkheden voor aanvullende financiering en de mapping van exemplarische voorbeelden van Cultuurloket en een reeks in het verleden gevoerde onderzoeken in
Vlaanderen en het buitenland werd in samenwerking met oKo opdracht gegeven aan Kurt Melens om de lacunes in het instrumentarium in kaart te brengen en een eerste aanzet tot verbetervoorstellen te formuleren. De opdracht loopt door in 2021. Dit onderzoek moet Cultuurloket helpen om de acties 3 en 4 van SD3 OD1 te realiseren.
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Onderzoek ‘Verloningskaders beeldende kunsten’
Cultuurloket maakt op vraag Kunstenpunt deel uit van een werkgroep om te onderzoeken of er
een verloningskader voor beeldend kunstenaars uitgewerkt kan worden.
Beeldend kunstenaars werken vaak lang aan een een creatie. In die periodes zijn er vaak geen
inkomsten. Het onderzoek bekijkt buitenlandse voorbeelden als inspiratie voor voostellen die in
België zouden kunnen werken. De werkgroep kwam in 2020 twee keer samen. Ook oKo, SOTA,
de Artiestencoalitie en het NICC maken deel uit van de werkgroep.
De impact die wordt nagestreefd is:
− Kunstenaars bewust te maken van een goede prijszetting.
− Organisaties te informeren over te hanteren minima die door de sector gedragen worden.
− Overheid en beoordelaars handvatten aanreiken voor fair pay van beeldend kunstenaars
bij de beoordeling en evaluatie van dossiers.
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6. MEDEWERKERS
De personeelsploeg van Cultuurloket bestaat op 31/12/2020 uit 13 vaste medewerkers (12,9 vte).
-

Nele Meulemans kwam op 24/08/2020 in dienst als communicatiemedewerker.
Justien Vervaeck kwam op 01/09/2020 in dienst als consulent zakelijke dienstverlening.
Maarten Quaghebeur, voorheen coördinator kenniscel, werd op 01/09/ 2020 directeur.
Het aanwervingsproces van een nieuwe coördinator kenniscel ging van start in oktober
2020.
Jan Timmermans, directeur, verliet Cultuurloket eind 2020 na 16 dienstjaren.

Met onderstaande medewerkers werd op freelancebasis samengewerkt.
Eerstelijnsdienstverlening:
-

Laura Coeckelberghs, consulent juridische dienstverlening;
Trees De Bruyne, consulent zakelijke dienstverlening;
Kitty De Schutter, consulent fiscale dienstverlening;
Kathleen Deboutte, consulent zakelijke dienstverlening;
Robin Goossens, consulent juridische dienstverlening;
Herman De Cnijf, consulent fiscale dienstverlening;
Nico De Vries, consulent fiscale dienstverlening;
Koen Huyghebaert, consulent fiscale dienstverlening;
Charlotte Potemans, consulent juridische dienstverlening;
Nele Somers, consulent juridische dienstverlening;
Jan Van den Bossche, consulent zakelijke dienstverlening;
Jens Van Lathem, consulent juridische dienstverlening;
Tobias Van Royen, consulent juridische dienstverlening;
Tijs Vastesaeger, consulent zakelijke dienstverlening;
Arthur Verhoye, consulent juridische dienstverlening;

Tweedelijnsdienstverlening (corona crisisbegeleiding):
-

Frederic Busscher
Nathalie De Boelpaep
Trees Debruyne
Bregt Depreeuw
Griet Dobbelaere
Kay Doms
Benedicte Goesaert
Kasper Jordaens
Kurt Melens
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-

Maarten Soete
Pieter Smeets
Jan Van den Bossche
Ines Van Langendonck
Jens Van Lathem
Tijs Vastesaeger
Ken Veerman
Arthur Verhoye
Saskia Westerduin

Projectwerking Cultuurloket:
-

Anna Geukens, internationalisering Cultuurloket;
Eliane Knuts, financieel beleid Cultuurloket;
Michaël Van den Eynde, aanvullende financiering Cultuurloket;
Hugo Vanden Driessche, opleidingen “Boekhouden in een cultuurorganisatie” en “Personeelsadministratie in een cultuurorganisatie”.
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7. INFRASTRUCTUUR
Cultuurloket is gehuisvest op de 2de verdieping van het Kaaitheater te Sainctelettesquare 19,
1000 Brussel.
Het Kaaitheater treedt op als hoofdhuurder van de Vlaamse Gemeenschap en zorgt ook voor het
nodige eigenaarsonderhoud.
De regionale consultaties werden georganiseerd in volgende locaties:
- Arenberg, Antwerpen
- deSingel, Antwerpen
- De Republiek, Brugge
- Minard, Gent
- ARTenova, Mechelen
- De Grote Post, Oostende
Sinds de corona lockdown van midden maart 2020 organiseert Cultuurloket haar dienstverlening op digitale wijze (videocalls).
De medewerkers van Cultuurloket hielden zich strikt aan het thuiswerkbeleid opgelegd door de
overheid. Hiervoor stelde Cultuurloket het nodige materiaal ter beschikking.

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 2020 een
werkingssubsidie van 1.428.072,42 EUR.
In 2020 werd een addendum aan deze beheersovereenkomst opgesteld in het kader van een
eenmalige werkingssubsidie van 500.000 EUR om extra opdrachten op te nemen naar de
doelgroep van de vereniging n.a.v. de COVID-19 pandemie. Hiervan werd 279.876 EUR in 2020
besteed. Het resterende saldo ten bedrage van 220.124 EUR blijft beschikbaar in 2021.
Rekeningen 2020
De rekeningen worden opgemaakt met het boekhoudkantoor Andante. In 2020 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 9.
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Bijlage 1: Studiedagen en opleidingsmomenten medewerkers Cultuurloket
Datum
21/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
28/01/2020
14/02/2020
19/02/2020
4/03/2020
6/03/2020
10/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
24/03/2020
27/03/2020
3/04/2020
3/04/2020
9/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
5/05/2020
6/05/2020
6/05/2020
7/05/2020
11/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
15/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
26/05/2020
2/06/2020
4/06/2020
4/06/2020
4/06/2020
9/06/2020
9/06/2020
11/06/2020
16/06/2020
25/06/2020
7/07/2020
10/07/2020
4/08/2020
12/08/2020
18/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
3/09/2020
4/09/2020
15/09/2020
21/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
23/09/2020
23/09/2020
15/10/2020
6/11/2020
7/11/2020
2/12/2020
3/12/2020
4/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
16/12/2020

Onderwerp
Salesforce lightning - intensieve opleiding
University of the Future: How will we pave the way forward
Webinar
Hoe betere presentaties geven (2 sessies)
Creative Flip: Flipping the Odds (2 sessies)
Salesforce lightning - basis opleiding
Platform work in the context of the EU social acqui
Booklaunch 'The Phoenix and The Unicorn' Peter Hinssen
Corona-virus
Publiek20 inspiratiedag
Corona-virus: Thuiswerk
Train the Trainer - Business modellen socio-cultureel
FAQ Coronacrisis en HR-beleid
Bezoldiging bedrijfsleiders
Freelance Friday - tips voor freelancers - specifiek focus op Coronamaatregelen
Vastgoedrecht
Vennootschapsrecht en corona
Rechtenworkshop: publiekdomein en auteursrecht
The evolution of record deals
Leer lobbyen bij de EU (2 sessies)
Digitaal gesprek over covid-19 impact op cultuur en podiumkunsten
Music data rights made simple
Corona-virus: Herstart ondernemingen
Streaming explained, how digital licensing works
De kracht van de crisis
Music Marketing - toolkit & tactics
Crowdfunding
OneNote
Streaming explained - how money gets shared
Auteursrechten - Fiscale en sociaalrechtelijke vraagstukken
Overmacht
Artsen en kunstenaars. Cultural Connections: Lezing Wouter Deploey CEO NZA
Masterclass Vereniging 3.0
Price setting ten tijde van crisis
Online Debat - De generieke gids in de praktijk
Sharepoint
Stilaan opgebrand/ omgaan met stress
Het financiële beheer van je coöperatie
De balans en liquiditeitstest in de praktijk
internationalisering verankeren in de volwasseneneducatie
Handelshuur - recente ontwikkelingen met impact op nieuwe en lopende huurovereenkomsten en covid-19
E-Masterclass Community Building
Webinar Engagement from a distance
Algemene factuurvoorwaarden anno 2020
Belangenbehartiging 3de Generatie
Werken met freelancers, werknemers delen, interim of flexi-jobs
Detachering van werknemers naar en vanuit België:
Hoe fiscaal anticiperen op de hervorming van het goederenrecht
BTW en de fiscaliteit van giften
Noodfonds: gesubsidieerde organisaties
Demo Connect Smart
Defining the new normal - virtual global fundraising summit
Verbintenissenrecht
Pitching
Het nieuw goederen recht
Lecture on Creative Economy by Hasan Bakhshi, Nesta/PEC
Miro - online collaborative whiteboard platform
Boekhouden in een cultuurorganisatie (5 sessies)
Het beste uit office!
BTW grondige snelcursus (14 sessies)
Een New Deal voor de Cultuursector
Balancing the creative business model: Doctoraatsverdediging Walter Van Andel
Schuldeiser & Rechtspersoon - 15/10/2020
European Alternative Finance Research Conference 2020
De kunstensector “op Erasmus”?
De Zaak Cultuur: Samen digitaal. Welk pad stippelen we uit voor de cultuursector?
De Zaak Cultuur: Hoe krijgt iedereen groeikansen in cultuur, zowel in een dorp als in de stad?
De Zaak Cultuur: Hoe versterken we de financiële veerkracht van de cultuursector?
Webinar: Value based pricing in de praktijk
Hoe word je een webinarexpert
Hoe bouw je een community podcast
De Zaak Cultuur: Naar nieuwe businessmodellen
Moonshot ambitions with Mariana Mazzucato
Innovation Masterclass with Peter Hinssen en Seb Chan
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Organisator
Cultuurloket / CloudInnovation
UNA Europa
BSAE
Cultuurloket
Goethe Institute and EC
Cultuurloket / CloudInnovation
UA
Nexxworks en BMW Benelux
Idewe & Acerta
Publiek Centraal
Acerta
Cultuurloket
Lexalert
Lexalert
UNIZO
KULeuven
Lexalert
Meemoo
CMU
Europahuis Ryckevelde
IETM, e.a.
CMU
Acerta
CMU
Otoof
CMU
Growfunding
Techne
CMU
Lexalert
Cultuurloket
Linc Lage Landen/ De Buren
BSAE
Flanders DC
Acerta
Techne
Mediarte
Coopkracht
Coopkracht
Landcommanderij Alden Biesen
Lexalert
BSAE
Faro+ Guiselain
Lexalert
BSAE
Acerta
Lexalert
LegalNews.be (Fides Ganda bv)
Cultuurloket
Departement CJM
Acerta
Arts Professional
Intersentia
Cultuurloket
Ugent
ICE Consortium/ ECBN
Apollo 18
Cultuurloket
Escala
Fiscale Hogeschool
UCSIA
UA
KULeuven
European Center for Alternative Finance
Kunstenpunt
Cultuurloket + partners
Cultuurloket + partners
Cultuurloket + partners
Flanders DC
Media and Culture Fast Forward
Media and Culture Fast Forward
Media and Culture Fast Forward
Media and Culture Fast Forward
Media and Culture Fast Forward

Medewerker
Teamopleiding
Coördinator kenniscel
Consulent
Teamopleiding consulenten
Coördinator kenniscel, consulent
Teamopleiding consulenten
Consulent
Coördinator kenniscel
Kantoorbeheer
Marketing & Communicatie
Consulent, Kantoorbeheer
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Coördinator kenniscel
Consulent
Consulent
Kantoorbeheer
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Kantoorbeheer
Consulent
Consulent
Consulent
Coördinator kenniscel
Consulent
Consulent
Consulent
Kantoorbeheer
Onthaal
Consulent
Consulent
Coördinator kenniscel
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Coördinator kenniscel
Consulent
Consulent
Consulent
Teamopleiding consulenten
Consulent
Kantoorbeheer
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent
Coördinator kenniscel, Consulent
Teamopleiding
Annemie DT
Onthaal
Marie-Louise
Coördinator kenniscel, Consulent
Directeur
Consulent
Consulent
Consulent
Teamopleiding
Teamopleiding
Teamopleiding
Consulent
Consulent
Consulent
Consulent, Directeur
Consulent
Consulent

Bijlage 2: Nieuwe of geüpdatete pagina’s op website

In september 2019 ging onze nieuwe website online. De kennisbank bestond toen uit 8 thema’s.
• Belastingen en btw
• Creatie beschermen
• Financiering en werkingsmiddelen
• Internationalisering
• Ondernemen en managen
• Organisatievormen
• Sociale statuten
• Vergoedingen en inkomsten
In 2020 werden deze thema’s verder uitgediept en/of up-to-date gebracht. We hebben het aantal
thema’s ook verder uitgebouwd:
• Beschermd werk gebruiken
• Boekhouden
• Gebruik van ruimte
• Promotie
• Personen tewerkstellen
• Verzekeringen
• Brexit
• Coronamaatregelen
• Crisisbegeleiding
De website heeft nu 17 thema’s.
In het inspiratieluik verschenen 61 nieuwe artikels:
• Aanpassingen bedragen KVR
• Tegen de muur gelopen bij een visumaanvraag?
• UBO-register: deadline is verstreken
• Nieuwe regels voor visumaanvragen kort verblijf
• Een bvba lees je vanaf nu als bv
• Nieuw platform: Unisono
• Brexit en jouw organisatie in een Europees subsidieprogramma
• Europese jeugdprogramma’s
• Kan een banaan beschermd zijn door het auteursrecht?
• Werken met KVR? Niet zonder kunstenaarskaart
• Mecenas, de discrete broer van sponsor
• Alles over de coronacrisis
• Nieuwe regels voor vzw’s
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe steunmaatregelen Vlaamse regering
Tijdelijke werkloosheid (ook) voor sommige freelancers
Maatregelen voor sociale ondernemingen
Gedaan met onbelast bijklussen
Nieuwe directeur voor Cultuurloket
Allez, chantez!: cultureel ondernemen in coronatijden
Versoepeling tijdelijke werkloosheid freelancers
Digitaal ondernemen in de creatieve sector
Jaarverslag 2019
Geld lenen om de handelshuur te betalen
Heropstart
Eerste hulp bij belastingen
Hoe kan je overmacht regelen in een contract
Open call: culture for solidarity
Deponeer je werk gratis via I-depot
Kom jij onze communicatie en marketing versterken?
Corona compensatiepremie kan aangevraagd worden
Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli 2020
Kunstwerk verkopen via Art.1bis?
Permission Machine
Call: digitale transformatieprojecten
Cultuurcoronapremie
Fundraising summit 2020: defining the new normal
Europese financiering voor je project?
Deadline UBO-register
Versoepeling culturele evenementen
Vraag steun aan LIVE2020
Oproep strategische partnerschappen
Subsidie innovatieve partnerprojecten
Belangrijke informatie projectsubsidies
Een event organiseren met grotere capaciteit
Lerende netwerken voor de cultuursector
Interview: ‘we helpen je het hele plaatje zien’
Help jij onze missie realiseren als nieuwe coördinator kenniscel?
Interview: ‘de beste kunstenaars is er een met brood op de plank’
Interview: ‘hoe kom je deze periode door en hoe zorg je voor een stevige financiële
toekomst?’
Save the date: De Zaak Cultuur
Elke vzw moet een belastingaangifte doen
Kan je bestuurders van een vzw betalen?
Subsidies bovenlokale cultuurprojecten
Interview: ‘soms heb je gewoon een zacht duwtje nodig’
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Crisisbegeleiding
Interview: ‘ga op het probleem af, steek je niet weg’
Interview: ‘technologie is zoveel meer dan een noodoplossing’
Hoe gaat het met jou?
Heb je een visum nodig voor reizen naar het VK vanaf 2021?
Geldig vergaderen tijdens een lockdown
Expeditie cultuurwervers
Hoe kan een organisatie iemand vergoeden die geen prestaties heeft geleverd?

Volgende brochures, tools, voorbeelddocumenten, ... werden aan de documenten op onze
website toegevoegd of geüpdatet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelcontract literaire uitgave
Overdracht van rechten inzake portretrecht
Start to train: duurzaam internationaal reizen
Overeenkomst creatie beeldend werk en licentie
Wegwijs in de terminologie bij schenken en gebruiken
De berekening van de personenbelasting
Lijst erkende instanties fiscaal voordeel prijzen en subsidies
Tool boekhouding kleine vzw
Checklist contracten art. 1 bis
Hoeveel btw moet je aanrekenen?
Drempelwaarden boekhouding en jaarrekening
Checklist arbeidsovereenkomst studenten
Brochure: Belastingaangifte inkomsten 2019
Cultuurloket: werkingsverslag 2019
Model ledenregister
Voorbeeld verslag bestuursorgaan
Voorbeeld verslag AV
Voorbeeld statuten vzw
Model overeenkomst noodfonds: doelgroeporganisatie – begunstigde
Lijst erkende sociale bureaus voor kunstenaars (SBK)
Toepassing art. 17 in de Belgische dubbelbelastingverdragen
Model overmachtsclausule corona
Voorbeeld: ontbinding en vereffening van een vzw
Attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats
Voorbeeld: overeenkomst opdracht
Voorbeeld: ontbinding en vereffening vzw in 1 akte
Organisatievormen: een overzicht
Verklaring op eer: professioneel werken achter de schermen
Vergoeding aan derden via gesubsidieerde organisaties
Schema: internationale verplaatsingen corona
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KVR - Veelgestelde vragen
KVR – nominale lijst opdrachtgever
KVR – nominale lijst kunstenaar
KVR – verklaring op eer
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Bijlage 3: Statistieken website
3.1 Aantal bezoeken
2017
2018
2019
2020
Bezoeken Unieke bez Bezoeken Unieke bez Bezoeken Unieke bez Bezoeken Unieke bez
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

2 9 .52 6

2 4 .1 2 1

2 9 .883

2 3 .7 1 9

3 3 .857

2 7 .6 2 9

1 4 .9 7 8

1 1 .3 6 9

2 7 .1 6 3

2 2 .2 2 9

2 6 .82 9

2 1 .6 3 6

3 1 .7 89

2 5.6 4 3

1 1 .9 9 5

8.9 2 6

2 9 .7 07

2 4 .2 6 2

2 9 .07 0

2 3 .3 6 6

3 3 .002

2 6 .506

8.7 57

6 .583

2 5.86 7

2 1 .1 6 2

2 5.6 00

2 0.801

2 9 .84 5

2 3 .9 88

1 2 .3 83

8.9 4 8

2 8.6 3 2

2 3 .51 7

2 9 .7 6 9

2 4 .2 05

3 3 .7 1 0

2 7 .4 2 1

1 5.7 05

1 1 .7 82

3 1 .6 4 7

2 6 .1 2 2

3 3 .2 89

2 7 .56 9

3 3 .2 03

2 6 .9 6 7

1 7 .6 6 4

1 3 .7 59

2 3 .53 7

1 9 .3 9 4

2 8.6 9 7

2 3 .3 7 5

2 8.4 4 3

2 3 .06 4

1 3 .3 4 1

1 0.2 7 9

2 2 .84 5

1 8.4 2 0

2 6 .87 3

2 1 .7 55

2 4 .54 4

1 9 .82 6

1 3 .2 84

1 0.2 2 3

2 7 .7 6 4

2 2 .2 1 5

3 0.89 5

2 4 .6 2 8

2 2 .6 59

1 8.584

1 9 .7 2 8

1 5.1 59

3 2 .1 6 9

2 6 .03 3

3 5.057

2 8.3 85

2 5.3 3 6

2 0.1 09

2 7 .04 7

2 0.53 8

2 8.9 7 8

2 3 .4 1 3

3 1 .581

2 5.4 2 7

1 4 .1 51

1 1 .1 4 7

2 7 .7 05

1 9 .9 2 9

decem ber

2 2 .84 5

1 8.2 4 0

2 6 .01 6

2 1 .4 1 3

1 3 .7 58

1 0.6 1 4

2 3 .551

1 7 .9 9 5

TOTAAL

330.680

269.128

353.559

286.279

324.297

261.498

206.138

155.490

(in september 2019 lanceerden we een nieuwe website)
•

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
o 2020: 2,07 pagina’s

•

De gemiddelde bezoektijd bedraagt:
o 2017: 2’03”
o 2018: 1’54”
o 2019: 1’50”
o 2020: 2’03”

3.2 Oorsprong gebruikers:
•

direct verkeer: 23,1% (15% in 2019)

•

links vanuit een internet zoekmachine: 62,8% (78% in 2019)

•

links vanuit externe websites: 6,4% (4% in 2019)

•

links vanuit sociale media: 7,5% (2% in 2019)
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3.3 Meest bezochte pagina’s

Opmerking: “/” verwijst naar de homepagina van cultuurloket.be.
3.4 Woonplaats gebruikers
Brussel
Antwerpen
Gent
Leuven
Brugge
Mechelen
Hasselt
Kortrijk
Aalst
Sint-Niklaas

12,8 %
12,7 %
10,9 %
2,4 %
2,4 %
1,9%
1,7 %
1,2 %
1,2%
1,1%
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3.5 Grafieken
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Bijlage 4: Statistieken online communicatie
4.1 Aantallen nieuwsbrief en abonnees

4.2 Aantal volgers sociale media

Facebook
LinkedIN
Instagram
Youtube

2017
3059

2018
3333

2019
4533
172
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2020
6474
824
831
165

4.3 Grafieken Facebook
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4.4 Facebook Events
Datum
14/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
30/01/2020
20/02/2020
27/02/2020
3/03/2020
4/03/2020
4/03/2020
24/03/2020
26/03/2020
1/04/2020
6/04/2020
10/04/2020
17/04/2020
24/04/2020
30/04/2020
5/05/2020
7/05/2020
11/05/2020
19/05/2020
28/05/2020
22/06/2020
24/06/2020
24/06/2020
25/06/2020
26/06/2020
29/06/2020
30/06/2020
1/07/2020
6/07/2020
16/07/2020
23/09/2020
13/10/2020
20/11/2020
24/11/2020
26/11/2020
30/11/2020
1/12/2020
2-4/12/20
10/12/2020

Plaats
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Gent
Brugge
Brugge

Intrest
Reach
Event
3.500
30
Lezing: Ann Maes, the positive sum game
5.000
85
Infosessie vergoeden in de cultuursector
37
2.900
Infosessie financieringsmix
48
Webinar: als professional aan de slag in de cultuursecto
6.700
2.200
22
Infosessie kasplanning
72
4.600
Workshop smartphonevideo
Digitale versterking in cultuur
7.800
61
4.800
30
One-on-one juridisch advies
127
5.500
Infosessie: vergoeden in de cultuursector
442
28.100
Webinar: coronacrisis, maatregelen voor zelfstandigen
349
21.500
Webinar: coronacrisis en tijdelijke werkloosheid
8.500
130
Webinar: bijklussen in de cultuursector
10.000
37
Webinar: kredietmaatregelen tijdens de coronacrisis
76
Webinar: steunmaatregelen zelfstandigen en ondernem
8.800
102
Webinar: tijdelijke werkloosheid coronacrisis
12.100
9.700
132
Workshop: overtuigen met een sterke pitch
76
Webinar: financieringsmix
5.700
9.300
172
Webinar: cronwdfunding
445
Webinar: het kunstenaarsstatuut
21.300
102
Webinar: overmachta
9.200
Webinar: kasplanning
7.300
70
98
6.000
Webinar: digitale fondsenwerving
Webinar: auteursrechten als verdienmodel
16.660
267
8.600
46
Webinar: tijdelijke werkloosheid coronacrisis
Workshop digitale fondsenwerving
3.700
44
Webinar: hoe bepaal je de prijs van je kunstwerk?
12.600
325
2.100
34
Overhandiging nieuwe bestuurscode Jan Jambon
Webinar: relancemaatregelen voor zelfstandigen en org
5.800
31
9.600
179
Webinar: creatieve samenwerkingen
3.900
66
Webinar: fondsenwerving en mecenaat
Webinar: cultural governance
10200
180
5.368
23
Webinar: Herstel Cultuurkrediet
Webinar: Herstel Cultuurkrediet
5.109
23
Workshop matching arts, culture & business
1.187
17
Werken met mensen met een buitenlandse nationalitei
1.107
25
Webinar: winwinlening
10.511
78
Webinar: start 2 freelance
8.975
157
9.984
87
Webinar: verzekeringen in de cultuursector
Webinar: steunmaatregelen voor de cultuursector
5.153
165
8.300
225
De Zaak Cultuur
Expeditie Cultuurwervers
557
20
329.911
4.735
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4.5 YouTube

jan/20
feb/20
mrt/20
apr/20
mei/20

views
48
26
1700
1700
1200

kijktijd
1,7u
2u
126,8u
125,5u
140,3u

gemiddelde kijktijd
2:07
4:36
4:29
4:29
7:03

nieuwe abonnees
3
0
10
27
28

jun/20
jul/20
aug/20
sep/20
okt/20
nov/20
dec/20

768
557
297
565
540
414
923

122,5u
86,3u
25,5u
55,4u
48,1u
34,4u
103u

9:34
9:17
5:08
5:52
5:20
4:59
6:41
totaal abonnees

39
16
3
5
10
9
15
165

Cultural mobility to the US
Als professional aan de slag in de cultuursector
Coronacrisis: maatregelen voor zelfstandigen
Coronacrisis en tijdelijke werkloosheid
Bijklussen in de cultursector
Kredietmaatregelen tijdens de coronacrisis
Coronacrisis: steunmaatregelen voor zelfstandigen
en ondernemingen
Tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis
Begroten en budgeteren van een projectsubsidie
Financieringsmix
Crowdfunding
Het kunstenaarsstatuut
Overmacht
Kasplanning
Digitale fondsenwerving
Auteursrechten als verdienmodel
Tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis
Hoe bepaald je de prijs van je kusntwerk?
Relancemaatregelen voor zelfstandigen en
organisaties
Creatieve samenwerkingen
Fondsenwerving en mecenaat
Herstel Cultuurkrediet
Begroten en budgeteren van een projectsubsidie
Herstel Cultuurkrediet
Winwinlening
Start 2 freelance
Verzekeringen in de cultuursector
Steunmaatregelen voor de cultuursector
De Zaak Cultuur: financiële veerkracht
Cultural Governance

Gepubliceerd
13/12/2019
5/02/2020
24/03/2020
26/03/2020
1/04/2020
6/04/2020

Views
88
155
1300
1014
118
184

10/04/2020
20/04/2020
28/04/2020
30/04/2020
5/05/2020
7/05/2020
11/05/2020
19/05/2020
28/05/2020
22/06/2020
24/06/2020
25/06/2020

638
403
669
236
193
722
152
152
191
130
109
563

4:45
5:38
6:52
9:39
8:06
4:56
10:46
9:11
6:35
5:45
5:01
16:56

11%
14%
12%
18%
7%
6%
8%
17%
7%
18%
14%
12%

29/06/2020
30/06/2020
1/07/2020
16/07/2020
1/09/2020
24/09/2020
24/11/2020
26/11/2020
30/11/2020
1/01/2020
7/12/2020
8/12/2020

101
101
102
145
167
84
31
68
68
178
193
24
8.279

2:12
11:25
7:55
5:48
6:09
3:23
3:48
4:55
10:05
4:15
11:59
5:00

5%
9%
11%
9%
7%
10%
4%
8%
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Gemiddelde kijktijd Kijkers tot het einde
4:18
10%
8:38
19%
3:30
9%
5:21
11%
3:55
11%
3:17
8%

9%
16%
14%

4.6 Instagram
Instagram (10/09/2020-31/12/2020)
Nieuwe in 2020: 837 (totaal = 837)
Aantal volgers
69
Aantal posts op feed
+/- 270
Aantal posts op verhaal
Tussen
200
en
300
organisch;
tussen
2000
en
3000
advertised
Gemiddeld bereik per post
“Hoe gaat het met jou?” (mentale gezondheid)
Meest populaire posts

4.7 LinkedIN
LinkedIn (1/01/2020-31/12/2020)
Aantal volgers
Aantal posts
Gemiddeld bereik per post

Meest populaire posts

Nieuwe in 2020: 723 (totaal = 826)
123
225 weergaven per bericht

“Maarten in De Morgen”, “aankondiging Maarten als directeur”,
“Nele als nieuwe collega” & “de brieven van de spraakmakers”

4.8 NieuwNormaal(?)
Een reeks op Facebook en Instagram met inspirirende verhalen van cultuurwerkers en
organisaties uit de brede cultuursector. Ze vertellen over het effect van de coronacrisis op hun
praktijk en hoe ze daar mee omgaan.
-

Annelore en Laila (intitatiefneemsters van Allez, Chantez!): Meer muziek en verbondenheid
in huiskamers en ziekenhuizen
Daan (boekingsagent): lancering van een gloednieuw merchandising platform
Siel (schrijfster): verhalen voorlezen via Instagram en brieven schrijven voor boek De
Afstand
Lieven (illustrator): verkoop van geïllustreerde postkaarten met thema ‘knuffelen’
Mathijs en Korneel (oprichters SkaGen): theater via Whatsapp
Fatinha (illustrator): illustraties om mensen te verbinden
Loubna (coördinator Fleks vzw): jongeren blijven inspireren met Instagram takeovers door
rolmodellen
Jonas (beeldend kunstenaar): Behind the glass, kunst bekijken vanachter het raam
Julie en Jasmine (projectleiders stad Aalst): virtual tour door de Sint-Martinuskerk, buiten
fototentoonstelling en Sint-Maarten kinderzoektocht
Jaouad (ondernemer, zanger, danser, theatermaker): oprichten van productiehuis Sjamaan
en eigen talkshow
Eve (lesgever circusatelier Woesh): online lessen met huis-, tuin- en keukenspullen
Esohe (podiumdichteres, host en moderator): geleerd om een gezonde balans te zoeken
Charlie (regisseur en scenarioschrijver): dankbaar voor de extra tijd
Jonas (oprichter Wederzijds Genoegen): Verzoekjes aan de voordeur
59

-

Jana (stripmaker in illustrator): tekening buiten tentoongesteld en online 24 uur comics
marathon
Jan (rapper en slamdichter): online rapworkshop en gedichten via telefoon
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Bijlage 5. Aanwezigheid op events

1. Een dag voor de circussector voor Circuscentrum – sessie correct begroten en budgetteren (meerjarenplanning) op 28 januari 2020
2. Overhandiging Bestuurscode Cultuur aan Minister-President Jan Jambon voor Fonds
voor Cultuurmanagement, deBuren en Cultuurloket – keynote op 26 juni 2020
3. Subsidies aanvragen via het Kunstendecreet – sessie correct begroten en budgetteren
(projectmatig) op 20 augustus 2020
4. A fair new world Theaterfestival en Kunstenpunt – moderatie gesprekstafel kunstenaarschap en (over)leven op 4 september 2020
5. A fair new world Theaterfestival en SOTA – deelname gesprekstafels ‘Alternatieven voor
het kunstenaarsstatuut’ en ‘Juist is juist, ook in de praktijk’ op 5 september 2020
6. Sabam@docville: van idee naar realiteit in de filmsector op 29 september 2020
7. d’ inspiratiedag Danspunt: programma in samenwerking met Cultuurloket over aanvullende financieringsmogelijkheden met oa. sessie financieringsmix, gesprekstafels over
crowdfunding, friendraising, kredietmogelijkheden voor cultuur, verdienmodelen en giften beheren via de Koning Boudewijnstichting.
8. Congres Cultural Governance: parallelle sessies Bestuurscode Cultuur – inleiding sessie
door Cultuurloket op 30 november 2020
9. Congres Cultural Governance: plenaire sessie met deelname Cultuurloket aan panelgesprek op 7 december 2020
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Bijlage 6. Cijfers De Zaak Cultuur (2-4/12/2020)

De Zaak Cultuur was een initiatief van Circuscentrum, Cultuurconnect, Cultuurloket, Demos,
FARO, Kunstenpunt, Meemoo, OP/TIL, Publiq, Pulse, Socius, VAF en VI.be.
-

Samen digitaal: welk pad stippelen we uit voor de cultuursector?
Hoe zorg je dat iedereen groeikansen krijgt in cultuur, zowel in een dorp als in de stad?
Hoe versterken we de financiële veerkracht van de cultuursector?

Aantal inschrijvingen per kamer:
• Samen digitaal: 134
• Groeikansen: 204
• Financiële veerkracht: 225
Aantal bezoeken webpagina’s:
• Samen digitaal: 549
• Groeikansen: 788
• Financiële veerkracht: 1.150
Aantal downloads per pagina (bvb van de brieven spraakmakers, interviews, enz.)
Er is geen zicht op het aantal individuele downloads van een document, wel van het totale aantal
downloads op een pagina):
• Groeikansen: 150
• Financiële veerkracht: 720
Replay van het debat van de kamer financiële veerkracht op YouTube: 204 views
Facebook-event De Zaak Cultuur:
• Bereik van 8.300 personen
• 225 personen gaven aan geïnteresseerd te zijn
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Bijlage 7. Adviesverstrekking
7.1 Aantal telefonisch en persoonlijk advies
Legende:
PA = Persoonlijk advies = consultatie op afspraak
TA = Telefonisch advies
KVR (onthaal) = vragen over KVR beantwoord door een onthaalmedewerker
maand

2017

aantal

maand

2018

aantal

maand

2019

aantal

maand

01 January
PA
TA
Mail
02 February
PA
TA
Mail
03 March
PA
TA
Mail

356
54
293
9
348
60
274
14
357
70
273
14

01 January
PA
TA
Mail
02 February
PA
TA
Mail
03 March
PA
TA
Mail

339
46
283
10
322
59
252
11
318
63
245
10

01 January
PA
TA
Mail
02 February
PA
TA
Mail
03 March
PA
TA
Mail

368
72
286
10
354
64
278
12
455
72
369
14

04 April
PA
TA
Mail

285
47
225
13

04 April
PA
TA
Mail

284
61
216
7

04 April
PA
TA
Mail

352
67
270
15

05 May
PA
TA
Mail

324
56
258
10

05 May
PA
TA
Mail

277
54
213
10

05 May
PA
TA
Mail

380
75
299
6

06 June
PA
TA
Mail

354
72
266
16

06 June
PA
TA
Mail

325
80
235
10

06 June
PA
TA
Mail

377
109
262
6

07 July
PA
TA
Mail

252
47
188
17

07 July
PA
TA
Mail

282
64
210
8

07 July
PA
TA
Mail

301
51
243
7

08 August
PA
TA
Mail

312
68
215
29

08 August
PA
TA
Mail

281
60
215
6

08 August
PA
TA
Mail

337
76
257
4

09 September
PA
TA
Mail

345
62
258
25

09 September
PA
TA
Mail

383
75
292
16

09 September
PA
TA
Mail

505
80
416
9

10 October
PA
TA
Mail

345
56
264
25

10 October
PA
TA
Mail

361
77
271
13

10 October
PA
TA
Mail

451
79
368
4

11 November
PA
TA
Mail

378
74
280
24

11 November
PA
TA
Mail

325
57
252
16

11 November
PA
TA
Mail

356
59
294
3

12 December
PA
TA
Mail

216
46
156
14

12 December
PA
TA
Mail

253
68
180
5

12 December
PA
TA
Mail

346
64
276
6

Jaartotaal 2017
PA
TA
Mail
KVR (onthaal)
2017 vs 2016
Totaal adv iesaanv ragen
PA
TA
Mail v s m ailform at
KVR

3872
712
2950
210
795
102%
100%
96%
955%
93%

Jaartotaal 2018
PA
TA
Mail
KVR (onthaal)
2018 vs 2017
YTD decem ber
PA
TA
Mail
KVR

3750
764
2864
122

Jaartotaal 2019
PA
TA
Mail

638 KVR (onthaal)
97 %
107 %
97 %
58%
80%

2019 vs 2018
YTD decem ber
PA
TA
Mail
KVR

63

4582
868
3618
96
551
122%
114%
126%
7 9%
86%

2020

01 January
PA
TA
Mail
02 February
PA
TA
Mail
03 March
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
04 April
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
05 May
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
06 June
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
07 July
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
08 August
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
09 September
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
10 October
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
11 November
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
12 December
PA
TA
Mail
Oproepen Coronalijn
Jaartotaal 2020
PA
TA
Mail
Coronalijn
KVR (onthaal)
2020 vs 2019
YTD decem ber
PA
TA
Mail
KVR

aantal
414
76
333
5
380
82
289
9
612
78
265
7
262
556
36
253
8
259
517
52
290
4
171
535
76
332
3
124
465
69
228
4
164
439
51
230
3
155
612
79
349
11
173
661
71
329
15
246
670
81
361
11
217
626
65
352
11
198
6487
816
3611
91
1969
313
142%
94%
100%
95%
57 %

7.2 Grafieken advies per thema (juridisch – zakelijk – fiscaal)
Legende:
TA = Telefonisch advies
PA = Persoonlijk advies = consultatie op afspraak
Mail = advies werd per e-mail verzonden
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7.3 Feedback tevredenheid
Zowel voor telefonisch advies (TA) als voor consultatie op afspraak (PA) wordt gepeild naar de
tevredenheid. Gemiddeld 25% van de personen geeft feedback. Cultuurloket haalt een
gemiddelde score van 8,8 op 10.

7.4 Onderwerpen tijdens telefonisch en persoonlijk advies
Onderwerp
Kwalificatie van vergoedingen
Fiscale Kwalificatie
Vervangingsinkomen
Ondernemen, marketing & contracten
Auteurs-en naburige rechten
Rechtspersonen
Financieel management
Internationale mobiliteit
Arbeidsrecht
Arbeidsmarkt
Info over opleidingen in de creatieve sector
Andere

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

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

2019
31%
12%
12%
9%
7%
9%
9%
4%
2%
1%
0%
3%

2020
23%
8%
11%
15%
8%
11%
13%
3%
2%
1%
0%
5%

In 2020 werden 4.518 adviesaanvragen (reguliere pa, ta en mail) behandeld.
Ongeveer 14% van de adviesaanvragen omvat meer dan een onderwerp.
7.5 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.
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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%

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%

2020
44%
35%
33%
22%
35%
3%
11%
12%
13%
6%
5%
6%
3%

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%

2020
49%
18%
11%
6%
15%

7.6 Trajectbegeleiding
# gesprekken

# zakelijk

# juridisch

# fiscaal

49 cliënten in trajectbegeleiding

177

76

85

16

gemiddeld # gesprekken

3,61

1,55

1,73

0,33

7.7 Crisisbegeleiding

Crisisbegleiding 2020
# opgestart
# afgerond
# gesprekken
Gemiddeld # gesprekken

75
24
226
3
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Bijlage 8: Collectieve vormingen
8.1 Eigen aanbod
Cultuurloket organiseerde 45 opleidingen in eigen aanbod. We bereikten 5.634 deelnemers.
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8.2 Opleidingsaanbod voor hoger onderwijs gericht op de cultuursector

Opleiding financieringsmix - KASK
21/01/2020
Opleiding auteursrechten - AP Hogeschool
3/02/2020
Opleiding auteursrechten en naburige rechten - LUCA
25/02/2020
Opleiding begroten en budgetteren - PXL
24/03/2020
Opleiding statuten en vergoedingen, auteursrechten - PXL
25/03/2020
Presentatie werking Cultuurloket - LUCA
24/04/2020
Opleiding statuten en Vergoedingen - LUCA
4/05/2020
Opleiding vennootschapswetgeving - UA
3/11/2020
Opleiding businessplan (van idee tot realiteit) - AP Hogeschool
9/11/2020
Opleiding statuten en vergoedingen - KASK Beeldende Kunsten 19/11/2020
Opleding financieringsmix - AP Hogeschool
23/11/2020
Opleiding auteursrechten - KASK Drama
25/11/2020
Opleiding statuten en vergoedingen - LUCA
25/11/2020
Opleiding auteurs-en naburige rechten - KASK Beeldende Kunste 26/11/2020
8.3 Opleidingsaanbod voor andere organisaties
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8.4 Opleidingstrajecten
Overtuigen met een sterke pitch
Deze tweedaagse opleiding werd gegeven door Wim Coessens.
Ze werd twee maal georganiseerd.
Reeks 1: 10 deelnemers
- 24/04/20: plenaire sessie over de basisprincipes van een goede pitch
- 15 en 18/05/20: oefensessies in kleine groepen
Reeks 2: 9 deelnemers
- -26/08/20: plenaire sessie over de basisprincipes van een goede pitch
- 21/09/20: oefensessies in kleine groepen
Boekhouden in een cultuurorganisatie
In deze reeks van 5 lessen focussen we op boekhouding in een cultuurorganisatie. De opleiding
richt zich op medewerkers van een culturele organisatie die de dagelijkse boekhouding organiseren en bijhouden, al dan niet in het licht van een samenwerking met een boekhoudkantoor. De
opleiding werd begeleid door Hugo Vanden Driessche. Elke sessie werd gegeven door een andere
lesgever, gespecialiseerd in het thema.
Er waren 19 deelnemers.
-

Dag 1 – basisprincipes boekhouding 21/09/20 - Eliane Knuts
Dag 2 – verwerking boekhoudkundige documenten 28/09/20 - Nico Devries
Dag 3 – fiscale, auteursrechtelijke en andere verplichtingen 05/10/20 - Marie-Louise Reedijk
Dag 4 – BTW 12/10/20 - Herman De Cnijf
Dag 5 – budgetteren en opvolging budgetten 19/10/20 - Eric Krols

Lerend netwerk: duurzame financiering
In een lerend netwerk staan de deelnemers centraal. Het draait om hen en hun ideeën. We brengen een aantal mensen samen om rond een bepaald thema te brainstormen, te leren, te ontwikkelen. Het lerend netwerk ‘duurzame financiering’ ondersteunt de deelnemers in de zoektocht
naar oplossingen en opportuniteiten.
Het lerend netwerk ‘duurzame financiering’ werd begeleid door Saskia Westerduin als externe
expert. Vanuit Cultuurloket namen Annemie Verlinden (als expert financiering) en Nele Meulemans (technische ondersteuning) deel. Het lerend netwerk kwam vijf keer samen in een digitale meeting. We werken daarvoor met online collaboratietool Miro. Er waren 16 deelnemers.
- Donderdag 1 oktober
- Donderdag 8 oktober
- Donderdag 15 oktober
- Donderdag 22 oktober
- Donderdag 29 oktober
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Lerend netwerk: nieuwe businessmodellen voor live performance
In dit lerend netwerk staat het verdienmodel van live-performers centraal. De anderhalve meter
samenleving heeft een sterke impact op cultuurhuizen en live performances, maar ook op socioculturele organisaties. Hoe kunnen ze nog voldoende inkomsten genereren als het samenkomen
van mensen beperkt wordt in aantallen en ruimte?
Het lerend netwerk ‘duurzame financiering’ werd begeleid door Saskia Westerduin als externe
expert. Vanuit Cultuurloket namen Annemie De Tremerie (als expert businessmodellen) en Nele
Meulemans (technische ondersteuning) deel.
Het lerend netwerk kwam vijf keer samen in een digitale meeting. We werken daarvoor met online collaboratietool Miro. Er waren 17 deelnemers.
- Dinsdag 17 november
- Dinsdag 24 november
- Dinsdag 1 december
- Dinsdag 8 december
- Dinsdag 15 december

70

Bijlage 9: Rekeningen 2020
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