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1. VOORWOORD  
 
 
 
In 2021 was de rode draad voor Cultuurloket de digitalisering van de adviesverlening en alge-
mene werking. 
De cultuursector vond het afgelopen jaar goed de weg naar onze adviesverlening. De jaarcijfers 
van de telefonische adviesgesprekken op afspraak, de persoonlijke adviesgesprekken via video-
call, de webinars en de kennisbank op de website stegen opnieuw. We slaagden er ook in om 
onze werking bekend te maken in de hele cultuursector. Cultuurloket groeit in cijfers en in de 
kwaliteit van de dienstverlening. Het waarderingscijfer voor de adviesgesprekken van 8,8 en de 
positieve evaluaties van de verstrekte webinars en opleidingen tonen aan dat we een gewaar-
deerde en kwalitatieve zakelijke ondersteuner voor de cultuursector zijn. 
 
Ook de tussentijdse evaluatie in opdracht van het Departement CJM uitgevoerd door IDEA Con-
sult was positief over de ontwikkeling van Cultuurloket en de uitvoering van de beheersovereen-
komst. 
 
In 2021 voerden we naast de gewone werking ook verder de bijkomende opdracht uit in het ka-
der van de ondersteuning van de sector tijdens de pandemie. Cultuurloket zorgde voor correcte 
informatie over de beperkende maatregelen en de steunmaatregelen van de verschillende over-
heden van toepassing op de cultuursector. Voor vele cultuurwerkers en culturele ondernemingen 
was het een jaar van aan- en uitschakelen, annuleren en herplannen. Het omgaan met deze 
snelle en vaak abrupte veranderingen vergt veerkracht en een grote wendbaarheid. Cultuurloket 
kon zijn werking in grote mate verderzetten door de keuze om radicaal digitaal te gaan. We kon-
den elkaar, weliswaar online, blijven zien, spreken en samenwerken. Zowel voor de interne sa-
menwerking als voor de netwerking groeit de nood aan meer mogelijkheden om fysiek samen te 
komen. 
 
We zijn alvast trots dat we met ons vast team en onze freelancers in 2021 konden blijven instaan 
voor een kwalitatieve dienstverlening. 
Cultuurloket realiseert de missie in samenwerking met de sector. Daarvan zijn het coachingtra-
ject en de zelfevaluatietool ‘innovatie in cultuur’, de opleiding Bisart, de verkenning van Euro-
pese financieringsmogelijkheden voor de culturele sector, de gezamenlijke dienstverlening aan 
indieners van een aanvraag voor een werkingssubsidie in het Kunstendecreet en de intensieve 
samenwerking met de sectorale steunpunten voor het rapport ‘Cultuur na corona’ mooie voor-
beelden. 
 
Cultuurwerkers en culturele ondernemingen konden in 2021 niet voluit ondernemen. Cultuurlo-
ket zorgde voor ondersteuning en inspireerde hen door het delen van goede praktijken en het sti-
muleren van innovatie. 
 
 
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 cultuur-
sector1 te bevorderen en toeleiding naar aanvullende financiering te faciliteren teneinde duur-
zaam ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector te stimuleren en te ondersteunen. 
 
Visie 
De samenleving wordt steeds meer complex, digitaal, multicultureel en (internationaal) genet-
werkt. 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 cul-
tuursector. 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: organisaties en individuen zo goed 
mogelijk helpen maar ook inzetten op vernieuwing die ertoe leidt dat er zo weinig moge-
lijk moet worden geholpen. Cultuurloket legt de focus op duurzaam ondernemerschap 
zowel in culturele als in economische zin. 

− Meewerken aan de duurzaamheid van cultuur in Vlaanderen. Duurzaam betekent dat ac-
toren 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 aanvul-
lende financiering voor de Vlaamse cultuursector; 

− Kennis ontsluiten en advies verlenen aan professionele actoren in de Vlaamse cultuursec-
tor, zowel individuen als organisaties; 

− Vormings- en opleidingsprojecten organiseren en matchingstrajecten opzetten om de cul-
tuursector op zakelijk vlak te professionaliseren en duurzaam ondernemen te bevorde-
ren; 

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

 
De kerntaken zijn de basis voor het formuleren van strategische en operationele doelstellin-
gen. Bij het realiseren van de kerntaken zal Cultuurloket erover waken geen marktversto-
rende activiteiten te ontwikkelen. De tweedelijnsdienstverlening wordt aan de markt overge-
laten. 

 
1 Cultuur is de functie gericht op het creëren, deelnemen, genieten, bewaren en doorgeven van cultuur en 
kunst. (Visienota Sociaal Cultureel Volwassenenwerk, Lode Vermeersch, Hiva, KUL, 16.11.2016). 
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3. BESTUURSORGAAN EN ALGEMENE VERGADERING 
 
 
VERGADERINGEN 
 
Het Bestuursorgaan kwam in 2021 zeven keer samen over onder meer: 
 

− Wijziging statuten volgens nieuwe wetgeving (werkgroep)  
− Werking met betrekking tot corona  
− Jaarverslag 2020 
− Begroting 2020 en beleidsplan 2021 
− Zelfevaluatie werking bestuursorgaan 
− Samenwerking bedrijfsrevisor 
− Opvolging indicatoren m.b.t. de werking 
− Negatieve bankintresten 
− Bijkomende opdracht Cultuurloket COVID-19 – extra middelen 
− Opdracht Cultuur na corona 
− Overeenkomst ECBN-Cultuurloket 
− Zelfevaluatie Cultuurloket 2018-2020  
− Functioneringsgesprek directeur 
− Beëindiging lidmaatschap leden op 31 oktober 2021 – kandidaatstelling tweede termijn 
− Werken Kanal-Kaaitheater en tijdelijke verhuis 2022-2024 
− Budgetopvolging 2021  
− Kandidaturen leden algemene vergadering categorie A 
− Benoeming en stemming voorzitter 
− Beleidsplan 2022 
− Voorlopige begroting 2022 
− Intern reglement en statuten 
− Aanwerving nieuwe medewerkers, vervangingen en freelancers 

 
Zes van de zeven vergaderingen verliepen digitaal. 
 
Voor de aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving werd een werkgroep 
samengesteld. De werkgroep kwam samen op 21 januari en 1 februari 2021. De gereviseerde sta-
tuten werden voorgelegd aan de bestuursvergadering van 16 februari. De statuten van Cultuurlo-
ket bepalen dat voor wijzingen aan de statuten het akkoord van de Vlaamse Regering nodig is. 
Dit akkoord werd door de Vlaamse Regering verleend op 10 december 2021. De gereviseerde sta-
tuten zullen op 15 maart 2022 voorgelegd worden aan de algemene vergadering. 
 
Op 26 september organiseerden we een denkdag met de bestuurders en de directeur. Koen Van-
dyck begeleidde de dag. Op deze dag werd het evaluatierapport van IDEA Consult besproken en 
nagedacht over de strategische ontwikkeling van Cultuurloket.  
 
 



 
 

6 
 
 

De algemene vergadering kwam in 2021 twee keer samen:  
 
16 maart 2021: statutaire algemene vergadering 

− Goedkeuring verslag AV 17 maart 2020 
− Bespreking werkingsverslag 2020 
− Ontslag en aanvaarding van leden  
− Ontslag en benoeming van bestuurders 
− Goedkeuring begroting 2021 
− Kwijting van de bestuurders en revisor 
− Aanstelling bedrijfsrevisor 

 
16 november 2021: buitengewone algemene vergadering 

− Voorstelling leden aangeduid als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap 
categorie B 

− Voorstelling kandidaat-leden categorie A 
− Aanvaarding kandidaat-leden categorie A 
− Benoeming en stemming bestuurders op voordracht van de leden uit categorie A 
− Benoeming en stemming bestuurders op voordracht van de leden uit categorie B 
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SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING (op 31 december 2021) 
 
Op 31 oktober 2021 werd het lidmaatschap van alle leden beëindigd zoals bepaald in de statuten. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering van 16 november 2021 werden volgende leden 
aanvaard: 
 
Als onafhankelijk deskundige (categorie A) 
Sigrid Bousset, Ellen De Bin, Jade Corbey, Jan Hautekiet, Hugo Vanden Driessche, Reinhilde 
Weyns 
 
Aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap (categorie B) 
Mark Andries, Yago Bastin, Felix De Clerck, Edmond Jonckheere, An Mercelis, Merdan Taplak 
 
Voorzitter: Jan Hautekiet 
 
 
 
LEDEN BESTUURSORGAAN  
 
Bestuurders verkozen op voordracht van de leden uit categorie A 
(tot 31 oktober 2021)  
Rachid Attia, Ellen De Bin, Jade Corbey, Jan Hautekiet, Hugo Vanden Driessche 
 
Bestuurders verkozen op voordracht van de leden uit categorie B 
(tot 31 oktober 2021) 
Rik Dhoest, Felix De Clerck, An Mercelis, Carine Smolders, Pieter Vandamme 
 
 
Bestuurders verkozen op voordracht van de leden uit categorie A 
(op 31 december 2021) 
Sigrid Bousset, Ellen De Bin, Jade Corbey, Jan Hautekiet, Hugo Vanden Driessche 
 
Bestuurders verkozen op voordracht van de leden uit categorie B 
(op 31 december 2021) 
Mark Andries, Yago Bastin, Felix De Clerck, Edmond Jonckheere, An Mercelis 
 
Voorzitter: Jan Hautekiet 
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4. WERKING 
 
 
 
Jaarplan  
 
Om de opdracht te concretiseren hanteert Cultuurloket een geheel van strategische doelstellingen 
(SD) en operationele doelstellingen (OD). Jaarlijks wordt door het team van Cultuurloket een ac-
tieplan opgemaakt dat resulteert in een reeks van acties, gekoppeld aan de operationele doelstel-
lingen die Cultuurloket verspreid over het werkjaar wil opzetten: het “Jaarplan”. Hierin kan niet 
alles worden opgesomd en niet alles 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 een beroep doen op het Cultuur-
loket: culturele organisaties, scholen, kabinetsmedewerkers, parlementairen, diverse administra-
ties, pers, e.a.  
 
 
SD1 
Kennis bundelen en beleidsvoorbereidend een visie vormen, op basis van prak-
tijkervaring, over zakelijk-juridische aangelegenheden en aanvullende financie-
ring voor de doelgroep. 
 
 
SD1 OD1 & OD2 Opvolgen reglementering i.v.m.: 
OD1  Zakelijk-juridische aangelegenheden, zoals: rechtspersonen en organisatievormen, ver-
dienmodellen, statuut en vergoedingen voor culturele professionals, intellectuele eigendoms-
rechten, fiscaliteit, internationale mobiliteit, contracten, enz. 
OD2  Aanvullende financiering, zoals tax shelter, crowdfunding, matchfunding, impact invest-
ment, 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 finan-
ciering en cultureel ondernemerschap. Deze kennisopbouw en kennisdeling gebeurt 
zowel formeel als informeel. Er wordt ruimte en tijd gecreëerd om naast de adviesge-
sprekken en opleidingen kennis te verwerven over alle topics waar Cultuurloket mee 
bezig is. 
 
Persoonlijke kennisopbouw consulenten 
Naast de kennis die voor alle consulenten van belang is voor de algemene dienstverle-
ning, zijn we gestart met een specifieke toewijzing van kennisdomeinen binnen de ta-
kenpaketten van de consulenten. 
Bij de juristen gaat dit bijvoorbeeld over auteursrechten, internationale mobiliteit & 
EU-wetgeving, Brexit en goed bestuur. 
Bij de zakelijke consulenten over kredietfinanciering, boekhouding, financieringsmix, 
verdienmodellen en prijszetting. 
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Algemene kennisopbouw blijft voor alle consulenten nodig maar door specifieke do-
meinen toe te wijzen aan een specifieke consulent, is het duidelijker welke consulent in 
welk kennisdomein het voortouw neemt. 
 
Interne afstemming en overleg 
Maandelijks komt het intern kennisteam samen in het kennisoverleg. Doel van dit 
overleg is de samenhang tussen de zakelijke en juridische kennisdomeinen te verster-
ken. 
In het kennisoverleg is er ook ruimte om de competenties van medewerkers aan te 
scherpen. In 2021 werkten we bijvoorbeeld aan opleidings- en workshopdidactiek en 
schrijfstijl. 
 
In 2021 waren er negen kennisoverleggen. 
 
Door deze overlegmomenten ontstaat er een interessant samenspel tussen de kennis-
domeinen van de consulenten. Een goed praktijkvoorbeeld dat hieruit voortkomt is het 
vernieuwd opleidingsaanbod voor hoger onderwijs (zie ook actie 2 bij SD2OD3). 
 
Afstemming en overleg met freelancers in het kennisnetwerk 
Het freelanceteam is (o.a. door de coronadienstverlening) sterk uitgebreid. Om ook de 
kennisopbouw en de uitwisseling in het groeiende freelancenetwerk te realiseren, stap-
ten we over naar de organisatie van een maandelijks (online) kenniscafé, en tweemaal 
per jaar een volledige dag: een zomercafé en een wintercafé. 
De online kenniscafés en de twee fysieke seizoencafés vervangen de kennisnetwerkda-
gen. 
 
In de kenniscafés brengt afwisselend iemand uit het kennisnetwerk een presentatie 
over een thema. Er is ruimte voor uitwisseling, debat en kennisdeling. 
De kenniscafés hebben naast kennisdeling als doel de theorie aan praktijk te toetsen en 
visie af te stemmen over bepaalde onderwerpen. 
 
Op de kenniscafés kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 
26/02: kennisnetwerkdag over digitale opleidingsdidactiek en gesprekstechnieken 
18/06: kenniscafé Kunstendecreet 
27/08: zomercafé met opleidingen Salesforce, freelancebeleid 
28/09: kenniscafé Cultuur na corona 
23/11: kenniscafé cases & dienstverlening 2022 
09/12: kenniscafé tewerkstelling& fiscaliteit van de freelance-cultuurwerker 
 

 
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. 
De Cultuurloketmedewerkers volgden in 2021 88 opleidingen, vier opleidingen werden 
gevolgd door alle consulenten: 
- Tools en pedagogie voor digitale opleidingen 
- Gesprekstechnieken  
- Uitgangspunten Kunstendecreet 
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- Digitalisering van de adviesverlening: visie, aanpassingen en gebruik 

Alle medewerkers volgden een opleiding van drie sessies over werken met SharePoint 
en Teams en een opleiding over verbinding in een organisatie in coronatijd. 
 
De financieel beleidsmedewerker volgde een tweedaagse opleiding ‘Financiële rappor-
tering in Excel’ bij Syntra. 
De medewerker communicatie volgde een opleiding ‘Adobe Creative Cloud’ op het on-
line leerplatform ‘Skillshare’. 
Een medewerker volgde een cursus ‘Timemanagement’ bij NCOI. 
 
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. 
 
Behalve over klassieke onderwerpen zoals onderhandelen en contracten, (kosten)ver-
goedingen, belastingen, arbeidsrecht enz., werd de bibliotheek ook aangevuld met do-
cumentatie over welzijn op het werk, financiering, business modellen, verenigings-
werk, ... 
 
Er werd ook literatuur aangekocht over o.a. ‘ Scoren met creatieve content op sociale 
media’ en ‘Adverteren op Facebook en Instagram’. 
 
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. Cultuurloket beschikt echter over een aantal gespecia-
liseerde 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 raadple-
gen. 
 

 
  



 
 

11 
 
 

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 aan-
bieders (2018-19) naar soort. 
 

 
Op de website is een bundeling ter beschikking van de mogelijkheden van aanvullende 
financiering voor de cultuursector, o.a. crowdfunding, mecenaat, tax shelter, enz.  
Er is ook een overzicht opgenomen van bestaande financiële instrumenten, zoals Cul-
tuurkrediet, Kunstkoopregeling, Winwinlening, enz. Volledigheidshalve is er ook een 
overzicht van subsidies, incl. Europese subsidieprogramma’s. 
 
De mapping is onder het thema Financiering en werkingsmiddelen terug te vinden op 
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/financiering-en-werkingsmiddelen. We 
brachten in 2021 deze mapping onder de aandacht binnen de inspiratieweek over fi-
nanciering & fondsenwerving. 
 

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

 
De mapping is regelmatig geüpdatet en aangevuld. De aanwezige informatie brachten 
we op verschillende manieren (opnieuw) onder de aandacht:  
 
Via webinars en opleidingen 
- webinar Herstel Cultuurkrediet , in samenwerking met Hefboom. 
- Met Fundraisers Alliance Belgium organiseerden we een eerste Expeditie Cultuur-

wervers. In vier sessies maken we de deelnemers vertrouwd met bouwstenen van 
een fondsenwervingscampagne, basisprincipes bij fondsenwerving, componenten 
van het budget van een fondsenwervingscampagne, fondsenwerving binnen de 
financieringsmix, betrokkenheid van het bestuur, doelgroepen benoemen, donor 
journey, kanalen om je doelgroep te bereiken en sponsoring. 

- EU-financiering: we bouwden de contacten met de informatiepunten achter de 
verschillende EU subsidie programma’s uit. Dit resulteerde onder andere in een 
webinar EU-financieringskansen voor het brede culturele veld i.s.m. VLEVA, De-
partement CJM en Creative Europe Desk Flanders. 

 
Op de kennisbank 
- Legaten: wijzigingen in de erf- en schenkbelasting. 
- Een overzicht van de Europese financieringsmogelijkheden voor cultuur. 
- De mogelijkheden voor Vlaamse cultuurwerkers en organisaties in het Prins Bern-

hard Cultuurfonds. 
- Gift Aid: organisaties die binnen en buiten het VK opereren kunnen fiscaal voor-

deel boeken via het Gift Aid programma. 
- Uitbreiding van de toegang tot Vlaio-subsidies voor culturele activiteiten. 
- Matchfunding: interview met Ensemble vzw die via Growfunding een matchfun-

ding vond met VDK bank. 
- Sponsoring: beschikbaar maken van een model sponsorovereenkomst. 
 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/financiering-en-werkingsmiddelen
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Tijdens de inspiratieweek financiering & fondsenwerving van 22 tot 26 no-
vember 
Naar aanleiding van de inspiratieweek over financiering & fondsenwerving werd de 
bestaande mapping aangevuld, geüpdatet en opnieuw onder de aandacht gebracht. 
Via sociale media kon gereageerd worden op vragen en stellingen. In die week zetten 
we ook de bestaande webinars over digitale fondsenwerving, mecenaat en crowdfun-
ding opnieuw in de kijker. 
 
In onze podcastreeks ‘Cultuurzaken’ met inspirerende verhalen over financie-
ring (link) 
 

 
SD1 OD4  Communiceren met beleidsactoren op basis van theoretische kennis  
 en van de praktijkervaring. 
 

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

 
Medewerkers van Cultuurloket hebben regelmatig contact met het kabinet Cultuur en 
verschillende departementen, waardoor nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en moge-
lijke oplossingen vlot met elkaar besproken worden. Hieronder geven we een niet-ex-
haustief overzicht van de belangrijkste besprekingen en overleggen. 
 
Taskforce Cultuur en opdracht ‘Cultuur na corona’ 
In november 2020 gaf de minister van Cultuur de opdracht aan de Taskforce Cultuur 
om maatregelen op korte en middellange termijn te formuleren voor de onmiddellijke 
steun en de relance van de cultuursector. Het kabinet Cultuur, het Departement CJM, 
professor Annick Schramme en Cultuurloket vormen de stuurgroep van de Taskforce 
Cultuur. 
Voor de maatregelen op korte termijn werd een uitgebreide werkgroep samengesteld. 
Voor de middellange termijn werkte Cultuurloket met de sectorale steunpunten aan 
een rapport ‘Cultuur na corona’. Van april tot en met de zomer van 2021 werd gewerkt 
aan drie deelrapporten. Ook De Federatie leverde voor de amateurkunsten een deel-
rapport af. Cultuurloket begeleidde de opmaak van de drie deelrapporten en ver-
werkte de algemene observaties relevant voor de gehele cultuursector in een eindrap-
port ‘Cultuur na corona’ met tien observaties. Deze observaties geven de ontwikkelin-
gen tijdens de crisis weer met betrekking tot de totstandkoming van nieuwe verdien-
modellen en het bereiken van nieuwe doelgroepen. De digitalisering loopt als een rode 
draad door deze ontwikkelingen. De good practices uit de verschillende deelsectoren 
werden ontsloten met video’s uit de brede kunstensector en getuigenissen uit het soci-
aal-cultureel werk. 
Op 30 september 2021 stelde Cultuurloket het eindrapport voor aan het kabinet en het 
Departement CJM. 
 
De vergaderingen met de Taskforce, de verschillende werkgroepen, klankbordgroepen 
en de samenwerking met de sectorale steunpunten en het Departement waren inten-
sief. 
Voor de opdracht ‘Cultuur na corona’ werd 105.000 EUR inclusief BTW ter beschik-
king gesteld. Deze middelen werden besteed aan interne en externe loonkosten voor dit 
project, de productie van de video’s en vergoeding van kosten gemaakt door de ver-
schillende steunpunten betrokken in dit project. 

https://www.cultuurloket.be/inspiratie/podcast-cultuurzaken
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Het event van het Departement CJM voor verder debat met de brede cultuursector ge-
pland op 20 december 2021 in de Ancienne Belgique kon door de beperkende corona-
maatregelen niet doorgaan. 
 
Innovatiemechanisme – Innovatie in Cultuur 
Een van de steunmaatregelen van de werkgroep korte termijn van de Taskforce Cul-
tuur was het innovatiemechanisme. Deze steunmaatregel werd geflankeerd door een 
opdracht van het Departement CJM aan Bax en Co om een startnota ‘innovatie in cul-
tuur’ op te leveren en een zelfevaluatietool om de innovatiecapaciteit van individuen 
en organisaties te verbeteren. Deze tool moest door aanvragers van het innovatieme-
chanisme ingevuld worden op de website van Cultuurloket. 
Cultuurloket zette zelf (met middelen uit de bijkomende opdracht COVID-19) een coa-
ching traject ‘innovatie in cultuur’ op voor een groep cultuurwerkers, culturele organi-
saties en innovatie-experten. Doelstelling was innovatie in de cultuursector stimuleren 
en de poule van innovatie-experten voor cultuur vergroten. 
 
Een projectmedewerker van Cultuurloket woonde de vergaderingen van de stuur-
groep ‘innovatie in cultuur’ bij en gaf input voor de zelfevaluatietool en de startnota. 
Deze projectmedewerker zorgde ook voor de realisatie van het coaching traject ‘inno-
vatie in cultuur’. Dit traject liep van september 2021 tot januari 2022. 
 
Overleg uitrol Kunstendecreet  
Cultuurloket maakte op initiatief van Departement CJM samen met Kunstenpunt en 
oKo deel uit van de werkgroep t.a.v. de uitrol Kunstendecreet. De werkgroep stemde 
de ondersteuning van de sector bij het indienen van de aanvragen binnen het decreet 
af zodat er aanvullend op elkaar gewerkt werd. Cultuurloket organiseerde samen met 
Kunstenpunt de infosessies en morning coffees (thema’s financieren, begroten, goed 
bestuur). 
Met oKo boden we culturele organisaties tijdens hun voorbereiding op indiening van 
een aanvraag binnen het kunstendecreet trajecten aan om de inkomsten uit aanvul-
lende financiering te verhogen. Ook was oKo betrokken bij de driedaagse opleiding 
goed bestuur. Deze werkgroep kwam viermaal samen. 
 
Corona – MB en KB – Klankbordgroep 
Cultuurloket nam deel aan het overleg met het Departement CJM, de steunpunten en 
belangenbehartigers m.b.t. de interpretatie van de vigerende wetgeving binnen de 
nieuwe MB/KB’s in het kader van de coronamaatregelen. 
De klankbordgroep vergaderde vlak na de publicatie van elk nieuw MB/KB. 
 
Linc Lage Landen  
De stuurgroep van het programma Linc Lage Landen, een leiderschapsprogramma 
van de Universiteit Utrecht en de Antwerp Management School kwam in 2021 twee-
maal samen (24/02 en 10/11). Cultuurloket, deBuren, het Departement CJM en het ka-
binet Cultuur zijn langs Vlaamse zijde lid van de stuurgroep. 
In 2021 ging naast de rapportering over het verloop van editie twee en drie van het 
programma ook aandacht naar de verderzetting van het programma vanaf 2022. 
 
Hervorming kunstenaarsstatuut 
Cultuurloket lanceerde op 12 februari 2021 een nota ‘Het statuut van de cultuurwer-
ker’. De nota werd besproken met het kabinet Cultuur en het departement. 
We overlegden over deze nota met verschillende sectorspelers: SOTA, oKo, VI.BE, De 

https://zelfevaluatietool-innovatie.cultuurloket.be/
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-09/Startnota_VCCS_8.pdf
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2021-02/20210212_Het%20Statuut%20van%20cultuurwerkers_Cultuurloket.pdf
https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2021-02/20210212_Het%20Statuut%20van%20cultuurwerkers_Cultuurloket.pdf
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Federatie, de Acteursgilde, de sociale partners, de commissie Kunstenaars,... 
Directeur Maarten Quaghebeur werd uitgenodigd voor een hoorzitting in de Commis-
sie voor sociale zaken, werk en pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordi-
gers op 20 januari 2021. 
Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke lanceerde een participatief traject 
‘Working in the Arts’. Cultuurloket leverde input in de publieke bevraging en woonde 
verschillende overlegmomenten met belangenbehartigers en cultuurwerkers bij. Cul-
tuurloket was geen lid van de technische werkgroep die voorstellen voor de hervor-
ming formuleerde. Er was wel driemaal een overleg met de adviseurs van minister 
Frank Vandenbroucke over de voorstellen van de technische werkgroep. 
 
Hoorzitting over het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de 
professionele kunsten (link) 
De commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media organiseerde op 18 maart 2021 een 
hoorzitting over het ontwerp van decreet voor de professionele kunsten. De SARC, 
oKo, Kunstenpunt, Cultuurloket, de Adviescommissie Kunsten, de Artiestencoalitie en 
een vertegenwoordiger van de kunstopleidingen werden gehoord. 
 
Hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het 
cultuurbeleid in de Werkgroep Institutionele Zaken (link) 
Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken 
op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden 
van de werkgroep hielden een hoorzitting op 3 mei 2021 over homogene bevoegdheids-
pakketten met betrekking tot het cultuurbeleid met experts uit de kunst- en cultuursec-
tor. 
Cultuurloket sprak tijdens deze hoorzitting en lichtte o.a. de voordeelregels in de werk-
loosheidsreglementering voor kunstenaars toe, de positie van zelfstandigen en auto-
nome kunstenaars in de cultuursector en de rol van de uitbetalingsinstellingen en de 
VDAB en Actiris. 
Naast Cultuurloket werden ook de secretaris-generaal van het Departement CJM, de 
directeur Cultuur, Jeugd en Sport bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de voorzit-
ter van SABAM en de directeur van het Museum voor Kunst en Geschiedenis gehoord. 
 
Innovatieve Partnerschappen 
Cultuurloket organiseerde op 7 mei 2021 samen met het Departement CJM een info-
sessie over de regeling Innovatieve Partnerschappen. Om de kwaliteit van de aanvra-
gen te verbeteren werkte Cultuurloket een modelcontract voor afspraken tussen de 
partners uit en gaven we uitleg over de opmaak van de begroting. We hielpen aanvra-
gers de vereiste pitch voor te bereiden in onze opleiding ‘Overtuigen met een sterke 
pitch’ in juli 2021. 
 
Onderzoek Creatieve Professionals 
Dit onderzoek naar de sociaaleconomische positie van de creatieve professional wordt 
uitgevoerd door de Onderzoeksgroep CuDOS (UGent) in opdracht van het Departe-
ment Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid. Cultuurloket werkte mee aan 
de verspreiding van de bevraging. 
Cultuurloket maakt deel uit van de klankbordgroep die in 2021 feedback leverde aan 
de onderzoeksgroep CuDOS over de vragenlijst (mei en juni 2021) en overlegde over 
de eerste resultaten (oktober 2021). 
 
 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1490167
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1508431
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Overleg nieuw reglement Borgen voor morgen – vakmanschap doorgeven 
in meester-leerlingtrajecten. 
Er was overleg over het vernieuwde reglement voor de meester-leerlingtrajecten en de 
juridische en fiscale aspecten van de beurzen. Soms op initiatief vanuit het Departe-
ment, soms op initiatief van Cultuurloket n.a.v. cases uit onze dienstverlening. 
We zaten vijfmaal samen over het vernieuwde regelement, de bijhorende FAQ en 
werkten mee aan de infosessie op 11 mei 2021. 
Over de regeling werden verschillende (parlementaire) vragen gesteld. Hiervoor werd 
door het Departement CJM aan Cultuurloket input gevraagd. 
Zie overzicht parlementaire vragen in de Rapportering d.m.v. de indicatoren: Indica-
toren SD1 Overleg met de Vlaamse Overheid. 
 
Overleg operationele afstemming EU-financiering 
Cultuurloket vormde samen met Departement CJM, VLEVA en Creative Europe Desk 
Flanders een werkgroep waarin werd uitgewisseld hoe de informatie over EU-finan-
cieringsmogelijkheden beter naar het culturele veld kan doorstromen. 
Dit resulteerde in 2021 o.a. in: 
- vijftien overlegmomenten met de werkgroep; 
- de organisatie van een webinar EU-programma's voor de culturele sector, op 21 

april 2021, i.s.m. Jint, EFRO/Interreg en Horizon Europe; 
- het formuleren van een opdracht voor onderzoekstraject, uitgezet in 2022 door het 

Departement CJM; 
- de organisatie van de ‘Focus op Europa’ gesprekken tussen EU contactpunten en 

bovenbouw (vinden plaats begin 2022). 
 
Overleg toepassing goed bestuur in het nieuwe Kunstendecreet met Depar-
tement CJM 
- Op 6 april 2021 vond overleg plaats over de implementatie van integriteit binnen 

het onderdeel goed bestuur bij aanvragen binnen het Kunstendecreet. 
- Op 22 juli 2021 overlegden we over de beoordelingsconsequentie voor goed be-

stuur binnen het nieuwe Kunstendecreet. 
 
Overleg en informatie-uitwisseling met de Vlaamse Overheid over Brexit 
Over de gevolgen van Brexit op de mobiliteit van cultuurwerkers voor werken, presen-
teren, exposeren en verkopen in en uit het VK was er geregeld overleg met het Depar-
tement CJM. Het Departement stelde vragen rond o.a. visaverplichtingen en Cultuur-
loket lichtte casussen toe die binnen kwamen in de adviesverlening. Naar aanleiding 
van dit overleg en de actuele ontwikkelingen werd deze informatie ontsloten in ons 
dossier Brexit op de kennisbank. 
We kregen ook vragen doorgestuurd via het departement vanuit Flanders Investment 
and Trade over projectmatig werken in de UK, ATA-carnet,… 
 
Overige parlementaire vragen 
Medewerkers van het Departement CJM consulteren Cultuurloket regelmatig om (ju-
ridische) input te geven bij parlementaire vragen. Dit zowel gerelateerd aan corona-
maatregelen als over andere thema’s. In 2021 ging het om negen parlementaire vra-
gen. De gemiddelde behandeltijd die een consulent intern nodig heeft (excl. overhead/ 
coördinatie) om een parlementaire vraag te beantwoorden is twee tot vijf uur. 
 
De specifieke parlementaire vragen waarvoor input is gevraagd, zijn opgelijst in de 
Indicatoren onder SD1. 
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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 aan-
dienen, wordt Cultuurloket gecontacteerd of nemen wij contact op met diverse overhe-
den en overheidsorganisaties. 
Meestal betreft het vragen over de interpretatie en de toepassing van de wetgeving op 
de manier van werken in de cultuursector. 
 
We hebben o.a. contact gehad met: 
 
de Commissie Kunstenaars, over: 
- vragen die bij hen spelen bij verschillende dossiers m.b.t. de interpretatie van ‘ar-

tistieke activiteit’. Dit met name binnen de circuskunsten, figuratie, DJ’s en nieuwe 
disciplines. 

 
de RSVZ, over: 
- het toepassingsgebied van overbruggingsrecht in het kader van de coronamaatre-

gelen (21 april 2021:); 
- de invoering van het cumulplafond voor de financiële uitkering i.h.k.v. een tijde-

lijke crisismaatregel overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen (11 mei 
2021); 

- onbezoldigde bestuurders in VOF, CommV of Maatschap (10 september 2021). 
 
de RSZ, over: 
- A1 van toepassing op jobstudenten (17 november 2021). 
 
de FOD Financiën, over: 
- advies bilaterale checklisten (27 mei 2021). 
 
de RVA, over: 
- steun noodfonds cultuur en impact op uitkering (15 februari 2021); 
- toepassing wet van 15 juli 2020 (21 mei 2021); 
- uitkeringsaanvragen kunstenaars en technici (29 september 2021); 
- cijfercode herzien op basis van wet van 15 juli 2020 (12 oktober 2021); 
- in kader van de toepassing wetgeving werkloosheid (oktober 2021); 
- invloed Vlaams innovatiemechanisme op uitkering (28 oktober 2021); 
- in kader van het toepassingsgebied 1bis werking (november 2021); 
- lijst adviesorganen culturele sector (21 december 2021). 
 
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. 
 
de FOD Volksgezondheid (info-coronavirus), over: 
- de uitzonderingen op de quarantaine- en testverplichting voor reizigers uit rode 

zones. 
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Met VLAIO (Agentschap voor Innoveren & Ondernemen), over: 
- de verschillende ondersteuningsmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemin-

gen tijdens de coronacrisis; in het bijzonder over het voorschot voor de organisa-
tie van evenementen; 

- de al dan niet uitsluiting van bepaalde NACE-codes uit de cultuursector voor sub-
sidies uit het VLAIO-instrumentarium. 

 
 
Actie 3: Contacten onderhouden met de sociale partners van de cultuursector. 

 
 
De consulenten overleggen geregeld met de sociale partners. 
Naast het onderhouden van een warm contact via mail, overlegden we onder andere 
over de volgende onderwerpen: 
 
Met de werkgroep eerlijke verloning beeldende kunstenaars (Kunstenpunt, SOTA, 
NICC, oKo), over: 
- overleg eerlijke verloning (22/01, 19/02, 12/03, 31/08, 01/10); 
- uitzetten grote bevraging (21/09). 
 
Met oKo, over: 
- attesten essentiële reizen i.h.k.v. coronamaatregelen (11/02); 
- BTA formulier bij internationaal reizen (02/03); 
- vervolgtraject kunstenaarsstatuut en nota van de cultuurwerker (11/03); 
- overleg VIA 3 akkoorden (verschillende overlegmomenten); 
- coronamaatregelen podiumkunsten (verschillende overlegmomenten). 
 
Met PEARLE 
- infosessie Brexit (25/03). 
 
Met oKo en SOTA 
- voorbereidend overleg over de werking bij vakbonden voor cultuurwerkers 

(25/03). 
 

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

 
Het onderzoek ‘Ondernemen in Cultuur’ werd uitgevoerd door de Universiteit Antwer-
pen, i.s.m. IDEA Consult. In dit onderzoek werd ondernemerschap in de Vlaamse cul-
tuursector 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 Cul-
tuurloket’ 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. 

https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-06/rapport_ondernemenincultuur.pdf
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In het beleidsplan 2021 verwezen we onder deze actie naar de ontwikkeling van een 
tool over digitale ondernemerschapsvaardigheden mits Europese middelen uit het 
Creative Bang consortium. De call voor de European Digital Innovation Hub ver-
scheen pas in 2021, de indiening van het dossier is pas in 2022. De mogelijke ontwik-
keling van deze tool is bijgevolg ook verplaatst naar 2023. 
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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 no-
den 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 2021 waren er geen ingrijpende structuurwijzigingen aan de website. Zoals aange-
geven in het beleidsplan werkten we vooral verder aan de uitbouw van de kennisbank 
en het inspiratieluik. 
 
We ontwikkelden een nieuwe flow om cliënten, naast het maken van een telefonische 
afspraak, ook een persoonlijke afspraak (via Zoom) te laten inboeken via hun account 
op de website. Dat maakt onze adviesverlening efficiënter en toegankelijker.  
 
In 2021 zetten we ook de eerste stappen in het gebruik van andere vormen van com-
municatie op onze website, zoals video, infographics en podcasts. 
 
 

Actie 2: Website uitbouwen. 
 
De website wordt constant bijgewerkt en up-to-date gehouden. Experten worden aange-
zocht om nieuwe topics uit te diepen. De teksten worden systematisch gescreend en, wan-
neer 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 ge-
bruikte zoektermen op de website, enz.  

 
 
We voegden drie nieuwe thema’s toe aan de kennisbank: 
- goed bestuur; 
- prijszetting; 
- streaming. 



 
 

20 
 
 

 
De zeventien bestaande thema’s werden geüpdatet of verder uitgediept. De kennisbank 
bestaat nu uit twintig thema’s. 
 
In het inspiratieluik van de website verschenen 74 nieuwe artikels. 
 
In zowel onze kennisbank als ons inspiratieluik focusten we op nieuwe vormen om 
content op onze website te ontsluiten. We verwerkten nieuwe infographics, podcastaf-
leveringen en video’s vanuit ons YouTube-kanaal in de kennisbank het inspiratieluik 
op de website. 
 
Verder werden er 52 tools, voorbeelddocumenten of brochures toegevoegd of geüpda-
tet. Zo is de zelfevaluatietool ‘Wat is je innovatiecapaciteit’ nieuw op onze website. De 
tool is ontwikkeld door Bax & Co in opdracht van het Departement CJM. Wij hosten de 
tool op onze website en maken er gebruik van voor onze dienstverlening. 
 
Een andere handige tool, de ‘Organisatieselfie’, werd dit jaar in zijn definitieve versie 
bezorgd aan de ontwikkelaar. Die nieuwe tool integreren we in 2022 in de site. 
 
Zie bijlage 2. 
 
We monitoren het gebruik van de website via Google Analytics; o.a. het aantal bezoe-
kers, het aantal sessies, de bezochte pagina’s, de bounce rate, enz. wordt geanalyseerd. 
 
Zie bijlage 3. 
 
Bij de lancering van de nieuwe website in september 2019 zagen we een (verwachte) 
daling van het aantal bezoekers. Waar het aantal maandelijkse bezoekers van de web-
site in 2020 gestaag omhoog ging, steeg het in 2021 tot bijna evenveel als in 2018; her 
jaar voor de lancering van de nieuwe website. We klokken het jaar af met meer dan 
350.000 bezoekers op onze website. 
 
Per bezoek blijven zij net geen twee minuten op de website en bezoeken zij net geen 
twee pagina’s. Dit is een lichte daling tegenover andere jaren. 
 
De pagina’s over vergoedingen (o.a. KVR), over sociale statuten (o.a. kunstenaarssta-
tuut) en vzw blijven de meeste bezochte pagina’s op onze website. 
 
Het verbaast niet dat, naast die traditionele hoog scorende pagina’s, ook dit jaar de 
pagina’s over de coronacrisis heel veel bezoekers kregen. Onder het thema ‘Corona-
maatregelen’ staan heel wat artikels die continu geüpdatet worden aan de hand van 
het document ‘Vragen en antwoorden over COVID-19’, opgemaakt door Cultuurloket 
in opdracht van het Departement CJM. 
 
Zie bijlage 3.3 voor een overzicht van de 30 meest bezochte pagina’s van de website. 
 

 
  

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/coronamaatregelen
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/coronamaatregelen
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-05/Vragen_en_antwoorden_Covid-19.pdf
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Actie 3: Maken en spreiden van publicaties online en/of in print.  
 
Ook hier zullen in een eerste fase vnl. topics over aanvullende financiering en ondernemer-
schap aan de orde zijn.  
 
Alle info in print is ook online ter beschikking. 
 

 
Cultuurloket maakte al in 2020 de keuze voor radicaal digitaal en trok dat in 2021 vol-
ledig door. 
 
Dit betekent in de eerste plaats dat we hebben ingezet op nieuwe content op onze web-
site: uitbreiding van de kennisbank, inspiratie-artikels en interviews, brochures, tools 
en voorbeelddocumenten. 
 
Zie bijlage 2. 
 
Daarnaast leiden we via onze nieuwsbrief en sociale media maximaal naar deze con-
tent aan de hand van nieuwe vormen , zoals een podcastreeks, (animatie)video’s en 
infographics, en het finetunen van ons YouTube-, Facebook-, LinkedIn- en Instagram-
kanaal. 
 

 
Actie 4: Nieuwsbrief en sociale media  
 
De wekelijkse nieuwsbrief bevat naast een korte toelichting over een aspect van onderne-
men en werken in en financieren van cultuur ook een overzicht van de geplande opleidin-
gen. 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 belangrijk communicatiekanaal voor Cultuurloket. In 2021 
verstuurden we 51 nieuwsbrieven. Eind 2021 hadden we 15.012 abonnees. 
 
In maart 2021 zijn we gestart met de nieuwsbrief ‘Update corona FAQ’. Sinds de start 
van de coronacrisis heeft Cultuurloket samen met het Departement CJM een overzicht 
van veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld. Via deze nieuwsbrief houden we de 
sector up-to-date over de recente wijzigingen aan die FAQ. De nieuwsbrief is voorna-
melijk gericht op andere dienstverleners voor de culturele sector zoals sectorale steun-
punten, belangenbehartigers, sociale partners, SBK's,... Iedereen kan zich vrijblijvend 
inschrijven. In 2021 verstuurden we 39 ‘Update corona FAQ’-nieuwsbrieven. 
 
Facebook is het grootste sociale mediakanaal voor Cultuurloket. In 2021 zagen we een 
stijging van 6.474 naar 6.893 volgers. We posten veel meer berichten, maar ze halen 
een minder hoog bereik. Dit is o.a. te wijten aan minder gerichte advertentiecampag-
nes dit jaar. Via Facebook-events promoten we onze opleidingen. We hebben zo 
125.168 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 en in 2021 tot 1.096. 
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In 2020 zijn we ook gestart met een Instagram-pagina. Die sloten we toen af met 831 
volgers en in 2021 met 1.818. Via Instagram zetten we in op het bereik van een jonger 
publiek. 
 
Naast Instagram hebben we in 2020 ook een YouTube-kanaal opgericht. Op dat ka-
naal verspreidden we de replays van onze webinars. In 2021 hebben we ons YouTube-
kanaal uitgebreid met onder andere interviewvideo’s, een animatievideo en teaservi-
deo’s. Die zijn dit jaar in totaal 19.274 keer bekeken. 
 
Zie bijlage 4. 
 

 
Actie 5: Aanwezigheid op events  
 

 
De coronacrisis zorgde voor een verminderd aanbod aan fysieke events en netwerk-
momenten. Vele die gepland stonden, zijn gecanceld of verplaatst naar 2022. 
Toch waren we aanwezig op meer dan twintig (online en fysieke) events. 
 
Het gaat onder andere over: 
- infosessies over project- en werkingssubsidies bij collega-ondersteunende organi-

saties zoals OP/TIL, Kunstenpunt en VI.BE; 
- bijeenkomsten en debatten over beleidsmatige en juridische ontwikkelingen zoals 

over de hervorming van het kunstenaarsstatuut bij State of the Arts (SOTA) en 
Working in the Arts; 

- een opleidingssessie op studiedagen van organisaties Histories, Koor&Stem, 
Agentschap Onroerend Erfgoed en Herita, VAF. 

 
De opleidingsmomenten zijn opgenomen in bijlage 8.3 Opleidingsaanbod voor andere 
organisaties. 
 

 
Actie 6: Ontwikkelen en uitrollen van een tweejaarlijkse communicatiecampagne  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 aanvul-
lende financiering. Tweejaarlijks. 
 

 
In 2021 bleven we focussen op het (Herstel) Cultuurkrediet. Er werd een webinar geor-
ganiseerd en de website www.cultuurkrediet.be werd verschillende keren in de kijker 
gezet in onze nieuwsbrief en op onze sociale media. Zo werden er zes interviews gepu-
bliceerd onder het inspiratieluik op onze website en meegenomen in onze communica-
tiekanalen: zes inspirerende interviews met cultuurwerkers die reeds ervaring hadden 
met het Herstel Cultuurkrediet. 
 
Om de mogelijke vormen aanvullende financiering op een inspirerende manier onder 
de aandacht van de doelgroep te brengen, lanceerden we in juni 2021 de podcastreeks 
‘Cultuurzaken’ (link). In deze achtdelige reeks brengen we inspirerende verhalen van 

http://www.cultuurkrediet.be/
https://www.cultuurloket.be/inspiratie/podcast-cultuurzaken
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culturele ondernemers uit de brede cultuursector. Samen met moderator Lise Bon-
duelle en een van onze consulenten gaan ze in gesprek over hun zoektocht naar manie-
ren om financieel leefbaar te worden en te blijven. In bijlage vind je een overzicht van 
de verhalen. 
 
Zie bijlage 6. 
 

 
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.  

 
 
Van januari tot en met april overlegden we met de partners in de ‘Cultuurtafel’ over 
een nieuwe editie van De Zaak Cultuur. Er is interesse om samen te werken aan een 
evenement met de verschillende spelers uit de bovenbouw, mits voldoende voorberei-
dingstijd en planning. Een voorbereidingsperiode van een jaar is nodig om zo’n evene-
ment te organiseren met voldoende gedragen inhoud en een sterke communicatie naar 
de doelgroep. Het is niet evident om een doelgroep af te lijnen die voor alle partners en 
Cultuurloket matcht. 
Door de aanhoudende coronacrisis en door de opdracht ‘Cultuur na corona’ was het in 
2021 niet mogelijk voluit voor een nieuw evenement te gaan. 
Het evenement ‘Cultuur na corona’ zou eerst in september, later in december 2021 
doorgaan. Dit lukte in 2021 niet door de crisis. 
 

 
Actie 8: Organisatie studiedag  
 
Tweejaarlijks organiseert Cultuurloket een studiedag rond een zakelijk aspect. Hierop wor-
den gastsprekers uitgenodigd, cases besproken, ‘goede praktijken’ toegelicht enz. De stu-
diedag (actie 7) wordt desgevallend geïntegreerd in het event.  
Een eerste studiedag vindt plaats in 2019. 

 
 
In 2021 zijn we gestart met de organisatie van verschillende online inspiratieweken. 
Deze inspiratieweken hebben als doelstelling het bewustzijn rond een zakelijk aspect te 
stimuleren, cases en goede praktijken in beeld te brengen en te bespreken. In plaats 
van één doorlopend event bestaan de inspiratieweken uit een afwisseling van webi-
nars, lezingen, inspirerende communicatie campagnes, publicatie van artikels enz. 
 
We organiseerden de volgende inspiratieweken: 
 
- Cultureel leiderschap na corona (september 2021); 
- Fondsenwerving (november 2021); 
- Hoe bescherm ik mijn idee? (december 2021). 
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SD2 OD2  Adviesverstrekking (eerstelijns) 
Zowel organisaties als individuen uit de doelgroep kunnen een beroep doen op het advies van 
Cultuurloket. Het gaat hierbij over alle mogelijke onderwerpen die te maken hebben met onder-
nemen 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 an-
dere Vlaamse beleidsdomeinen. 
 

Actie 1: Telefonisch advies  
 
Er wordt telefonisch advies verstrekt voor dringende en concrete vragen. 
 

 
In 2021 hebben we in totaal 4.467 telefonische adviezen verstrekt. Dat is een stijging 
tegenover 2019 (3.618) en 2020 (3.611). De stijging is te zien bij zowel de juridische ad-
viezen (van 2.231 naar 2.613 in een jaar), zakelijke adviezen (van 757 naar 951 in een 
jaar) als fiscale adviezen (van 475 naar 713 in een 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. Na-
dien 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 vijftien minuten. Als na het telefoonge-
sprek meer advies nodig blijkt, kan een persoonlijk adviesgesprek ingepland worden. 
 
In 2020 installeerden we de coronalijn. Cultuurwerkers en culturele organisaties en 
ondernemingen kunnen op de coronalijn terecht met korte, punctuele coronagerela-
teerde juridische of zakelijke vragen. O.a. vragen over de steunmaatregelen, wat mag 
en wat niet, overmacht, enz. 
In 2021 beantwoorden we 1.206 oproepen, een lichte daling tegenover 2020 (1.969). 
 
Zie bijlage 7. 
 

 
Actie 2: Consultatie op afspraak 
 

 
In 2021 hebben we in totaal 1.078 persoonlijke adviesgesprekken gevoerd, een stijging 
tegenover 2019 (869) en 2020 (816). 
Als na een telefonisch contact (supra) blijft dat verder verduidelijkend advies nodig is, 
wordt een persoonlijke afspraak via videocall gemaakt. Deze afspraak duurt een uur. 
 
De medewerkers van het onthaal planden de videocall samen met de cliënt in. Vanaf 
eind 2021 pasten we deze flow aan. De inplanning van de persoonlijke adviesgesprek-
ken gebeurt nu automatisch. Indien er na een telefonisch adviesgeprek nood is aan een 
persoonlijk adviesgesprek kan de consulent dit automatisch inplannen. De cliënt krijgt 
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dan in zijn account een kalender te zien. Daar kan een afspraak gemaakt worden. Het 
systeem zorgt voor automatisch voor een zoomlink voor het adviesgesprek. De dag 
voor de afspraak krijgt de client een herinneringsmail. 
 
Na afronding van een telefonisch adviesgeprek of persoonlijk adviesgesprek ontvangt 
de cliënt een feedbackformulier waarin we peilen naar de tevredenheid. 
Gemiddeld 30% van de personen geeft feedback. De gemiddelde tevredenheidsscore 
voor 2021 is 8,8 op 10. 
 

 
Actie 3: Check-up gesprek voor individuen en organisaties 
 

 
Omdat de terminologie ‘check-up gesprek’ en ‘coaching’ tot verwarring leidt bij het cli-
enteel, 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, overeenkom-
sten, opstellen van een businessplan, enz. Indien nodig wordt de weg gewezen naar vor-
ming en/of wordt er doorverwezen naar sectororganisaties of andere spelers op de markt. 
Opstart in 2018, op kruissnelheid in 2021. 
 

 
Crisisbegeleiding 
In 2021 kregen 63 cliënten een crisisbegeleiding i.h.k.v. de coronadienstverlening zoals 
opgestart in 2020 waarvan er 50 afgerond werden. Deze crisisbegeleiders gingen op-
lossingsgericht 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 uitge-
voerd konden worden. Cultuurloket richt zich in deze begeleiding o.a. op het professio-
naliseren en innoveren van de activiteiten en het verdienmodel van de cliënten. Om 
deze crisisbegeleiding administratief beter op te volgen, bouwden we in 2021 een ‘com-
munity’ in ons CRM-systeem Salesforce, specifiek gericht op de dossierbeheerders en 
experts actief in de crisisbegeleiding. 
 
Trajectbegeleidingen op vraag 
OP/TIL startte in 2020 met een traject op vraag om hun model eigen inkomsten/ aan-
vullende financiering verder te ontwikkelen, met als doelstelling in oktober 2021 een 
voorstel aan te leveren aan de overheid. Dit traject werd eind 2021 afgerond met bege-
leiding bij de implementatie van een aantal voorstellen in de werking van OP/TIL. 
Voor deze begeleiding werd een tweedelijnsexpert ingeschakeld en door OP/TIL ver-
goed.  
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Circuscentrum  
We startten in 2020 met een trajectbegeleiding voor vijf Vlaamse circussen. 
De kwetsbaarheid van de traditionele circussen - 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 voortbe-
staan in zijn traditionele vorm en de kwaliteit optimaal gegarandeerd wordt, werkten 
we samen met het Circuscentrum een traject uit. Dit traject bestaat uit 1) een as-
sessment 2) een reeks van gezamenlijke digitale opleidingen en 3) een individuele tra-
jectbegeleiding. In 2020 werd deel 1 Het assessment afgerond, in 2021 werden de digi-
tale opleidingen en de individuele trajectbegeleiding uitgevoerd. 
 
Stad Mechelen 
Op vraag van Stad Mechelen volgden vijftien kunstenaars een traject bij Cultuurloket 
om hun zakelijke capaciteiten te verbeteren. Het project was gekoppeld aan de ver-
strekking van een lokale subsidieregeling. De Mechelse beoordelingscommissie keurde 
een aantal aanvragen goed, met het advies om een traject bij Cultuurloket te volgen. 
Zo waren de cliënten gescreend door de Mechelse commissie en beschikten ze over een 
inhoudelijk plan hadden waaraan de zakelijke plannen gekoppeld konden worden. 
Vijftien kunstenaars rondden hun traject af in 2021. 
 
oKo 
Op initiatief van oKo werden zes organisaties die een aanvraag voor werkingssubsi-
dies binnen het Kunstendecreet willen indienen door Cultuurloket begeleid om het per-
centage eigen inkomsten te verhogen. De laatste trajecten worden afgerond in januari 
2022. 
 
Coachingtraject Innovatie in Cultuur 
In opdracht van het Departement CJM organiseerde Cultuurloket het coachingtraject 
‘Innovatie in Cultuur’. Voor dit traject werden 22 deelnemers toegelaten waarvan acht 
als individu, vier als expert en tien voor hun organisatie. De deelnemers doorliepen 
tussen september en december 2021 een traject over innovatief denken en werken in 
cultuur en kregen individuele begeleiding. 
 
Trajectbegeleiding opeenvolgende PA’s 
Culturele actoren met een uitgebreide zakelijke vraag en de behoefte aan input vanuit 
zowel zakelijk, juridisch als fiscaal advies kunnen terecht voor een trajectbegeleiding 
in de vorm van verschillende aaneensluitende PA’s. We hanteren hiervoor het uit-
gangspunt: 
- minstens drie opeenvolgende PA’s; 
- vertrekkend vanuit eenzelfde vraag of probleemstelling. 
Trajectbegeleiding in de vorm van opeenvolgende PA’s werd in 2021 afgerond voor 65 
cliënten. 
 
Zie bijlage 7. 
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Actie 5: Quick scan van organisaties  
Dergelijke scan (1 dag) omvat een doorlichting van een aantal facetten van de werking: sta-
tuten, 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 afwerkingsfase in 2021. 

 
 
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 per-
formantie op zakelijk vlak. 
 
In 2021 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. 
 
Eind 2021 bezorgden we de tool in zijn definitieve versie aan de ontwikkelaar. 
 

 
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. 

 
 
Op 26 juni 2020 vond een plechtige overhandiging met beperkt publiek van de nieuwe 
‘Bestuurscode Cultuur’ aan Minister-President Jan Jambon plaats. De aanpassingen 
aan de Bestuurscode Cultuur en het in 2019 grondig vernieuwde Wetboek Vennoot-
schappen en Verenigingen zijn door de consulenten van Cultuurloket grondig opge-
volgd. 
Na de uitbreiding van de kennisbank op dit thema in 2020, voerden we in 2021 deze 
acties om de cultuursector te stimuleren en begeleiden bij de implementatie van goed 
bestuur binnen de organisatie: 
 
- We organiseerden drie keer een driedaagse opleiding over goed bestuur, waarin 

we telkens twintig ingeschreven organisaties informeerden en inspireerden over 
hoe je goed bestuur binnen je organisatie implementeert. We behandelden daarbij 
niet alleen goed bestuur in de enge zin van het woord (vertrekpunt: Bestuurscode 
Cultuur 2020), maar stonden ook stil bij thema’s zoals welzijn en integriteit, fair 
practices en een goed vrijwilligersbeleid. We reikten de deelnemers verschillende 
concrete tools aan om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen. 

 
- We hebben in samenwerking met het Departement CJM, Kunstenpunt, VI.BE en 

VAI aan verschillende sessies over het nieuwe kunstendecreet deelgenomen. Wij 
waren daarbij verantwoordelijk voor het modereren van de gesprekstafels over 
de betekenis van goed bestuur in het kunstendecreet. 

 
- We breidden het netwerk van freelance experten uit met experten inzake goed be-

stuur. 
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- We werkten een  trajectbegeleiding uit waarbij organisaties vanaf 2022 begeleid 

kunnen worden bij de implementatie van goed bestuur in hun werking. 
 
Deze acties komen tegemoet aan twee grote noden in de cultuursector:  
 
- Het Kunstendecreet (en vanaf 2022 ook de andere decreten) schrijft voor dat or-

ganisaties die een werkingssubsidie ontvangen, de principes van goed bestuur en 
fair practice moeten implementeren binnen hun organisatie. Door onze initiatie-
ven zijn organisaties die een aanvraag indienen beter geïnformeerd over de reik-
wijdte van die vereiste. 

 
- Goed bestuur is een belangrijk aandachtspunt in alle ondernemingen en organisa-

ties, ook buiten de cultuursector. Verschillende organisaties in de sector zijn gemo-
tiveerd om goed bestuur in hun organisatie te implementeren, maar weten niet 
altijd hoe te beginnen of hoe ze hun eigen organisatie kunnen evalueren. Met onze 
initiatieven hebben we verschillende concrete handvatten aangereikt waarmee die 
organisaties aan de slag kunnen om goed bestuur binnen hun organisatie te im-
plementeren en te evalueren. 

 
 
SD2 OD3  Organisatie van collectieve vormingen 
 
Organisatie van collectieve vormingen m.b.t. alle aspecten van zakelijk-juridische aangelegenhe-
den, strategisch management, aanvullende financiering, leiderschap en ondernemerschap. 
 

 
Door te kiezen om ons opleidingsaanbod ‘radicaal digitaal’ aan te bieden in 2021 heb-
ben we onze dienstverlening op vlak van vormingen goed kunnen verderzetten. De uit-
daging was om het grote, digitale aanbod voldoende te diversifiëren in werkvormen 
en in te richten op verschillende leerbehoeftes: informeren, kennis overdragen, leren 
toepassen en directe uitwisseling tussen deelnemers (peer-to-peer). Om dit te kunnen 
doen, werkten we aan de versterking van de didactisch-coachende competenties van 
de vaste en freelance consulenten. 
 

 
Actie 1: Cultuurloket on tour 
 

 
Door corona konden we niet zoals gepland ‘on tour’ en op fysieke plekken ons basis-
aanbod aanbieden. Voor onze basisthema’s die zich richten op kennis- en informatie-
overdracht organiseerden we webinars over de volgende thema’s: 
 
- Contracteren; 
- Verzekeringen voor culturele ondernemingen; 
- Wegwijs in de rechtenproblemathiek bij streaming; 
- Touren na Brexit; 
- Wegwijs in auteursrechten; 
- Herstel Cultuurkrediet; 
- Profit en non-profit onder één dak; 
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- Van online community tot verdienmodel; 
- Prijszetting; 
- Het kunstenaarsstatuut. 
 
Daarnaast organiseerde Cultuurloket webinars met betrekking tot de coronamaatre-
gelen en steunmaatregelen.  
 
Zie bijlage 8. 
 

 
Actie 2: Opleidingsaanbod voor hoger onderwijs gericht op de cultuursector  

 
Om jonge mensen al voor het afstuderen in te lichten over de concrete beroepspraktijk, 
verzorgt het Cultuurloket op hogescholen en academies infosessies/gastcolleges. Om de 
dienstverlening aan te passen aan de noden die door docenten wordt ervaren, is er 
regelmatig overleg met de docenten. 
 

 
Op vraag van verschillende kunsthogescholen gaf Cultuurloket in 2021 veertien oplei-
dingen & workshops rond thema’s als sociale statuten, auteursrechten, organisatie-
vormen etc. 
 
Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek van onze stagiaire Meg Wyckmans 
ontwikkelden we in het najaar van 2021 een opleidingsaanbod op maat van de doel-
groep. In de ontwikkeling van dit aanbod werd een werkgroep van docenten en stu-
denten betrokken. 
 
Met dit aanbod willen we: 
- aanbod voorzien waarbij zakelijke, fiscale en juridische thema’s vanuit dezelfde 

leervraag een samenhangend geheel vormen; 
- onderwijsaanbod aanbieden dat in vorm (hybride, afwisselende werkvormen) en 

kennisniveau goed aansluit bij de context en leervragen van studenten; 
- de regie beter behouden op de voorbereidingstijd die hier bij komt kijken en het 

aanbod organisatorisch intern toegankelijker te maken; 
- het onderwijs pro-actiever stimuleren om zakelijke aspecten aan bod te laten ko-

men in het onderwijscurriculum. 
 
Van de veertien gegeven opleidingen, vonden er drie plaats volgens het hernieuwde 
aanbod (op 24/11, 13/12 en 15/12). 
 

 
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 2021 verzorgden we 41 opleidingen op vraag van andere (koepel)organisaties. 
De inhoud wordt dan aangepast aan de specifieke doelgroep van de organisatie, en/of 
de specifieke context van een subsector, zoals opleidingen begroten in het kader van 
een specifieke financieringsregeling. 
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We zien dat er vooral een beroep wordt gedaan op ons voor financiële thema's (zoals 
begroten en financieringsmix). 
 
Zie bijlage 8.3. 
 

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

 
In 2021 organiseerden we de volgende meerdaagse opleidingen: 
 
Lerend netwerk: internationaal werken 
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 deel-
nemers in de zoektocht naar oplossingen en opportuniteiten. 
 
Het lerend netwerk ‘duurzame financiering’ werd begeleid door Saskia Westerduin als 
externe expert. Vanuit Cultuurloket namen Annemie De Tremerie (als expert interna-
tionaal werken) en Nele Meulemans (technische ondersteuning) deel. 
 
Het lerend netwerk kwam vijf keer samen in een digitale meeting. We werken daar-
voor met online collaboratietool Miro. Er waren achttien deelnemers. 
 
Meerdaagse: Personeelsadministratie in een cultuurorganisatie 
In deze reeks van vijf lessen focussen we op personeelsadministratie in een cultuuror-
ganisatie. De opleiding richt zich op medewerkers van een culturele organisatie die de 
dagelijkse personeelsadministratie organiseren en bijhouden. Er waren twintig deel-
nemers. 
 
Expeditie Cultuurwervers 
In de expeditie Cultuurwervers verdiepen zestien deelnemers zich in fondsenwerving 
voor hun organisatie, onder begeleiding van Fundraisers Alliance Belgium (FAB) en 
Cultuurloket. Marc Mestdagh (community-expert en adviseur FAB) was facilitator en 
Annemie Verlinden (zakelijk consulente Cultuurloket) begeleidde mee het traject. 
 
Boekhouden in een cultuurorganisatie 
In deze reeks van vijf 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. Elke sessie werd gegeven door een andere lesgever, gespe-
cialiseerd in het thema. 
 
Deze reeks vond twee keer plaats in 2021: 
Reeks 1: 22 februari tot 22 maart 2021 — twintig deelnemers 
Reeks 2: 8 november tot 6 december 2021 — negentien deelnemers 
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Summerschool: ondernemen in cultuur 
In deze vijfdaagse opleiding verruimen we het denkkader van de cursisten door hen 
topics aan te bieden waarin ze zich nadien zelf kunnen verdiepen. We reiken ook ken-
nisverdiepende sessies aan met een stevige dosis juridische en financiële informatie. 
De opleiding wordt gespreid over vijf dinsdagen. Aantal deelnemers: achttien. 
 
Non-profit en profit: kunnen ze onder één dak? 
We organiseerden via Zoom drie sessies voor een beperkte groep . In de voormiddag 
werd een theoretische sessie georganiseerd. Na de drie sessies werd er een terugkop-
pelmoment georganiseerd. De deelnemers kunnen aan de slag met de opgedane ken-
nis, en kunnen voor feedback en bijkomende vragen terecht bij ons tijdens het terug-
koppelmoment. Aantal deelnemers: acht. 
 
Goed bestuur binnen het nieuwe kunstendecreet 
In het kader van de aanvragen voor werkingssubsidies in het Kunstendecreet bereiden 
we organisaties tijdens deze driedaagse voor om stappen te zetten op vlak van goed 
bestuur. Deze opleiding vond drie keer plaats. We bereikten hiermee in totaal 56 deel-
nemers/ organisaties. 
 
Overtuigen met een sterke pitch 
Om aanvragers binnen de regeling ‘Innovatieve Partnerschappen’ te ondersteunen bij 
het pitchen van hun aanvraag, organiseerden we op verzoek van het Departement 
CJM een driedaagse workshop over het schrijven en presenteren van een (pro-
ject)pitch. Deze opleiding was fysiek en diende wegens de geldende coronamaatrege-
len plaats te vinden in een kleine, geselecteerde groep kandidaten. Aantal deelnemers: 
vier. 
 
Coaching traject ‘Innovatie in Cultuur 
Op 15 september startte een coaching traject rond innovatie in cultuur. Voor dit traject 
werden 22 deelnemers toegelaten waarvan acht als individu, vier als expert en tien als 
organisatie. 
Het traject voorzag in: 
- individuele begeleiding door experten (ca tien uren); 
- drie groepssessies: 
    Introductie in de cultuursector. Cultureel ondernemerschap en innovatie in de 

cultuursector. Inspiratie vanuit werken met customer journey en verdienmo-
dellen uit de platformeconomie. 

    Experimenteren met nieuwe processen en tools. Hoe kan je heldere doelstel-
lingen formuleren? Hoe zet je een strategie op en formuleer je impactdoelstel-
lingen? Hoe kan je agile scrum toepassen in jouw praktijk? 

    Werken met Business Model Canvas en storytelling om je waardepropositie 
te communiceren. 

- drie webinars: 
    Wat is innovatie? Introductie in enkele werkmethodes (o.a. customer journey, 

agile methodieken, Business Model Canvas). 
    Megatrends en hun invloed op de cultuursector. 
    Innovatie in cultuur in de praktijk. Goede praktijken en voorbeelden uit de 

cultuursector. 
De webinars stonden ook open voor wie niet deelnam aan het coachingtraject. De 
webinars werden bijgewoond door 350 deelnemers. 
 
Zie bijlage 8. 
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Actie 5: Toplezingen 
 
Vanaf 2019 zal Cultuurloket toplezingen organiseren, eventueel met lunch. Markante per-
sonen uit de bedrijfswereld en/of de cultuursector geven een lezing over wat hen inspireert 
en drijft. 
 

 
We organiseerden in 2021 toplezingen onder het overkoepelende thema: “cultureel lei-
derschap na corona”. Interviewster Aminata Dembé ging in gesprek met vijf zakelijk 
leiders over hun zakelijk leiderschap, financiële uitdagingen en plannen, visie op HR 
etc in een culturele toekomst na corona. 
 
Deze interviews/ toplezingen hadden de volgende sprekers: 
- Jeroen Platteau (Stormkop) 
- Angelique Spaninks (MU, Eindhoven NL) 
- Annelore Camps (Allez, chantez!) 
- Daan Vander Steene (NT Gent) 
- Iris Verhoeven (YES) 
 

 
 
SD2 OD4  Organisatie van coaching van financieringsdossiers  
 
Cultuurloket organiseert de coaching van financieringsdossiers die ingediend worden bij de Cul-
tuurbank. De eerstelijns coaching gebeurt door Cultuurloket zelf (vb. voor het aanvragen van mi-
crokredieten). 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 financie-
ring 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 SD2-
OD2) in de ontwikkeling van het project.  

 
 
Naast het Cultuurkrediet creëerde het beleid in het kader van de steunmaatregelen 
voor de cultuursector met middelen uit het Noodfonds in 2020 een nieuw kredietfinan-
cieringsinstrument: het Herstel Cultuurkrediet. Hefboom verstrekt dit krediet. Cul-
tuurloket informeert de sector en voorziet in begeleiding. Cultuurloket en Hefboom 
overlegden regelmatig om af te stemmen over de communicatie en de begeleiding. 
 
Begin 2021 werd het Herstel Cultuurkrediet verlengd. Het krediet kon aangevraagd 
worden tot 15 november 2021. Alle cultuurkredieten werden omgezet naar een Herstel 
Cultuurkrediet. In 2021 werden geen nieuwe reguliere Cultuurkredieten toegekend 
omdat er enkel het Herstel Cultuurkrediet werd toegekend als gevolg van de pande-
mie.  
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De criteria voor het Herstel Cultuurkrediet werden uitgebreid. Op 26 april gaven we 
hierover een webinar i.s.m. Hefboom. Dit webinar was beschikbaar op het YouTube-
kanaal van Cultuurloket, op de website van Cultuurloket en werd gepromoot via social 
media. We publiceerden ook getuigenissen van gerealiseerde Herstel Cultuurkredieten 
aan de hand van cases:Lla Volta Stage Productions, Compagnie de KOE, TNT Circus, 
Museumpas en Belgische Improvisatie Liga. 
 
De website www.cultuurkrediet.be werd aangepast met de criteria voor het Herstel 
Cultuurkrediet. 
 
In 2021 hadden we 67 adviesgesprekken over het Herstel Cultuurkrediet (48 unieke 
actoren). 
50% van hen deed een aanvraag voor een Herstel Cultuurkrediet. 
31% ging effectief een krediet aan. 
 
 
Van alle toegekende reguliere en Herstel Cultuurkredieten tot nu toe werd een derde 

begeleid door Cultuurloket. Cultuurloket blijft de grootste toeleider naar Cultuurkre-
dieten. Omgekeerd verwijst Hefboom een 30% van haar contacten door naar Cultuur-
loket voor verder advies. 
 
In 2021 werden in totaal 54 nieuwe Herstel Cultuurkredieten afgesloten. 
 

 

  

http://www.cultuurkrediet.be/
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SD3 
De doelgroep in contact brengen met de gepaste tool en/of aanbieder van aanvul-
lende 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). 
 

 
Om de ontsluiting van de mapping via de kennisbank, webinars, inspiratieweken enz. 
te realiseren, houden we contact met verschillende aanbieders van aanvullende finan-
ciering. We breiden dit netwerk ook steeds verder uit. 
In samenwerking met actoren uit het netwerk brachten we (nieuwe) vormen van aan-
vullende financiering onder de aandacht. 
We hadden afgelopen jaar oa. contact met: 
 
- Triodos: toegekende garantieportefeuille van het Europees Investeringsfonds 

(EIF) in het kader van het programma voor culturele en creatieve sectoren van de 
EU; 

- Hefboom (Herstel Cultuurkrediet); 
- PMV: in welke mate de culturele sector gebruik maakt van de financieringsoplos-

singen die PMV aanreikt (o.a. Winwinlening, Startlening, Coronalening); 
- Koalect: deze organisatie biedt ondersteuning aan organisaties die een fondsen-

wervingscampagne willen uitzetten; 
- Charistar: deze organisatie biedt eveneens ondersteuning bij fondsenwerving; 

Bregt Depreeuw die partner is bij Charistar België werkt actief mee binnen ons 
freelancers netwerk; 

- Fundraisers Alliance Belgium: een netwerk dat fondsenwervers verbindt en oplei-
dingen aanbiedt; 

- Growfunding: crowd- en matchfunding platform voor Vlaanderen en Brussel; 
- Socrowd (crowdlending voor socio-culturele organisaties); 
- HOGENT die een opleiding fondsenwerving aanbiedt; 
- Voordekunst (Nederland): een crowdfundingplatform specifiek voor CCS waar 

ook verschillende matchfundingformules worden aangeboden; 
- The Creative FLIP project: een Europees programma dat tools en methoden on-

derzoekt die de CCS kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar financiering. 
 
Cultuurloket nam ook deel aan enkele events over financiering van cultuur zoals Crea-
tive FLIP en het congres Fonds Cultuurmanagement over ondernemerschap en com-
plementaire financiering.  
We interviewden organisaties buiten Vlaanderen om buitenlandse aanvullende finan-
cieringstechnieken te onderzoeken: Voordekunst, artsvest, Nesta en Gift Aid. 
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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 gecontac-
teerd, 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). 

Best practices waar Vlaamse culturele organisaties gebruik van kunnen maken, wer-
den gecommuniceerd in 2021. 
 
De best practices uit het buitenland die ontbreken in Vlaanderen worden nog nauw-
keuriger 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 ont-
breken (in vergelijking met het buitenland) en voorstellen tot verbetering formuleren 
(2021). 

 
In samenwerking met oKo gaf Cultuurloket de opdracht aan een freelancer om de ver-
zamelde kennis en informatie samen te brengen en voorstellen tot verbetering van het 
instrumentarium voor aanvullende financiering te formuleren. 
De aangeleverde tekst richt zich sterk op gesubsidieerde organisaties. Cultuurloket wil 
ook niet-gesubsidieerde organisaties en individuen betrekken bij het onderzoek. 
 
In 2021 werkten we verder aan het in kaart brengen van goede voorbeelden en tech-
nieken. 
Enkele best practices die in het buitenland bestaan en ook toegankelijk zijn voor cul-
tuurwerkers uit Vlaanderen werden gedeeld via inspiratieartikels en de kennisbank. 
 

 
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. 

 
 
Advisering & trajectbegeleiding 
In de persoonlijke adviesgesprekken is het opbouwen van een gezonde financierings-
mix en de rol van fondsenwerving een veel voorkomend onderwerp. Ook in de traject-
begeleidingen en de crisisbegeleiding besteden we de nodige aandacht aan het belang 
en de te ondernemen acties door de culturele actoren op dit vlak. De eerstelijnsinfor-
matie is ondertussen goed ontsloten in de kennisbank. 
 
Expeditie Cultuurwervers 
In 2021 organiseerden we een eerste Expeditie Cultuurwervers i.s.m. Fundraisers Alli-
ance Belgium. Zestien organisaties kregen gedurende vier sessies inzichten in fondsen-
werving. De onderwerpen die aanbod kwamen werden door de deelnemers zelf geko-
zen a.d.h.v. een voorafgaande evaluatie waarbij de deelnemers konden aangeven hoe-
ver ze staan bij de verschillende bouwstenen van een fondsenwervingscampagne. Er 
vond een uitgebreide evaluatie plaats die de behoefte naar een vervolg weergaf. In 
2022 wordt de Expeditie Cultuurwervers vervolgd. 
 
Trajectbegeleiding op vraag van oKo 
Binnen de zes organisaties die op vraag van oKo werden begeleid in hun plannen voor 
het verhogen van de eigen inkomsten hebben we onderzocht welke mogelijkheden 
fondsenwerving zou kunnen bieden voor deze organisaties. 
 

 
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 ge-
zondheid, 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 webi-
nar kan herbekeken worden en de informatie is beschikbaar op de website. In 2021 
werd dit webinar terug onder de aandacht gebracht tijdens de inspiratieweek ‘fond-
senwerving’. 
 
Naast de contacten met KBS zijn er regelmatig gesprekken met Koalect, een organisa-
tie die zich toelegt op digitale fondsenwerving. In de cultuursector zijn heel wat orga-
nisaties nog niet vertrouwd met het opzetten van zulke campagnes. Koalect wil dit 
soort campagnes ook voor de cultuursector uitwerken. Cultuurloket organiseerde in 

https://www.youtube.com/watch?v=ZReoQxCuREg&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=ZReoQxCuREg&t=27s
https://www.cultuurloket.be/kennisbank/aanvullende-financiering/culturele-mecenaatsrekening
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2020 een webinar waarin toegelicht werd hoe je zo’n digitale fondsenwervingscam-
pagne kan opzetten. Dit webinar werd in 2021 opnieuw onder de aandacht gebracht 
tijdens de inspiratieweek fondsenwerving. Koalect verzorgde ook een sessie voor de 
Expedite Cultuurwervers over het budget van een campagne. 
 
Met Fundraisers Alliance Belgium organiseerden we een eerste Expeditie Cultuurwer-
vers. Tijdens vier sessies werden volgende thema’s belicht: bouwstenen van een fond-
senwervingscampagne, basics en principes bij fondsenwerving, componenten van het 
budget van een fondsenwervingscampagne, fondsenwerving binnen de financierings-
mix, betrokkenheid van het bestuur, doelgroepen benoemen, donor journey, kanalen 
om je doelgroep te bereiken en sponsoring. Docenten waren experten in het veld: Je-
roen Brugge (Strategies and Leaders), Ilja De Coster (supporting fundraising), Lloyd 
Wouters (Koalect), Trees De Bruyne (Kwikzilver), Charlotte Brandsma (Growfun-
ding). Ook ervaringen van deelnemers werden gedeeld. 
 
We zagen in 2020 verschillende initiatieven van filantropen ter ondersteuning van de 
sector naar aanleiding van de coronacrisis. Fonds Strandschelp, Live2020, Fund Bel-
gian Music, uitbreiding van het Fonds Norma Joossens, het solidariteitsinitiatief SOS 
Relief en crowdlending voor de socio-culturele organisaties via het Socrowd corona-
fonds. In 2021 bleven de meeste relevant. 
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SD4 
Cultuurloket ontwikkelt zijn werking in netwerk met verschillende ondersteu-
nende organisaties uit de cultuursector (lokaal, Vlaams, nationaal en internatio-
naal) 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.  
 

 
Door de coronamaatregelen organiseerden we vanaf half maart 2020 de persoonlijke 
adviesgesprekken via videocall. Deze maatregel hielden we ook in 2021 het hele jaar 
aan. De cliënten zijn ondertussen vertrouwd met deze adviesgesprekken via Zoom en 
reageren hierop positief. Wel zijn we er ons van bewust dat deze verregaande digitali-
sering voor sommige doelgroepen ook drempels legt en de bekendheid en toegankelijk-
heid van onze dienstverlening kan groeien bij fysieke aanwezigheid. Toch zien we deze 
voor de toekomst meer in samenwerking met andere organisaties en in aanwezigheid 
op events, dan het uitwerken van een fysieke, wekelijkse adviesverlening in de regio’s. 
 
We beschikken 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. 34% van de bezoekers van de website wonen in Brussel, Antwerpen of 
Gent. Als we specifiek kijken naar ons contactformulier, dus wie effectief een afspraak 
wil inplannen, zien we dat 44% afkomstig is uit Brussel, Antwerpen en Gent.  
Zie bijlage 3. 
 
Door de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening van Cultuurloket willen 
we de oorspronkelijke rol van de regio-coördinatoren aanpassen en meer inzetten op 
netwerking. 
 

 
 
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 or-
ganisaties uit het Vlaamse ecosysteem regelmatig rond de tafel moeten zitten. Uiteraard 
zal Cultuurloket actief participeren aan dit overleg. 

 
 
Er is zeer regelmatig contact en overleg tussen consulenten, coördinatoren en de direc-
ties van de verschillende bovenbouworganisaties. Jaarlijks en tussentijds worden de 
jaarplannen, opleidingskalender en samenwerkingsmogelijkheden naast elkaar ge-
legd en besproken. 
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Onderstaande lijst geeft een globaal overzicht van de samenwerkingsinitiatieven die 
hieruit voortkomen, maar is niet het volledige overzicht van alle overleggen tussen de 
organisaties. 
 
Maandelijks vergaderen de verschillende spelers uit de culturele bovenbouw. Op deze 
vergaderingen leren we elkaars werking beter kennen en wisselen we informatie uit 
over wat reilt en zeilt in de cultuursector. Vanuit deze groep werd het initiatief geno-
men 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 deelne-
mende organisaties zijn stuk voor stuk organisaties die zich richten tot het gehele cul-
tuurveld of tot aanzienlijke sectoren van dit veld. Om hun opdracht te vervullen wor-
den hun werkingsmiddelen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Belangen-
behartigers (ledenorganisaties) maken geen deel uit van de Cultuurtafel. De Cultuur-
tafel kwam in 2021 acht keer samen. 
 
De Cultuurtafel besprak onder andere evoluties in de brede cultuursector, impact van 
de beperkende maatregelen, het rapport van het Departement CJM in het kader van 
de Brede Vlaamse Heroverweging, De Zaak Cultuur, Cultuur na corona, regiovorming 
en de bijkomende opdracht voor OP/TIL, de visie op digitalisering en het afsprakenka-
der onderzoek. 
 
Het organiseren van een evenement met alle bovenbouwactoren zoals De Zaak Cul-
tuur wordt gezien als nuttig. Dergelijk evenement vraagt echter een grote personeels-
inzet van de verschillende organisaties. Die tijd ontbreekt om snel initiatief te kunnen 
nemen. De voorbereiding van een dergelijk evenement neemt minstens een jaar in be-
slag. De aanhoudende beperkende maatregelen, de tijd en mankracht binnen de orga-
nisaties en bij Cultuurloket als eventuele facilitator van een dergelijk evenement zorg-
den ervoor dat dit in 2021 niet opgezet kon worden. 
 
Zoals aangegeven in het beleidsplan 2021 werkte Cultuurloket op verschillende manie-
ren inhoudelijk samen met verschillende spelers uit de bovenbouw. Met anderen voer-
den we verdere gesprekken over afstemming en/of mogelijke samenwerkingen. 
 
Hieronder geven we een opsomming van de belangrijkste zaken die we met verschil-
lende bovenbouwspelers realiseerden of bespraken. 
 
Cultuur na corona 
Cultuurloket was op vraag van het Departement CJM en het kabinet Cultuur aan-
stuurder van ‘Cultuur na corona’. Binnen deze opdracht bracht Cultuurloket samen 
met de partners tendensen in beeld die in de sector zijn ontstaan ten gevolge van de 
verplichte sluiting en digitalisering door corona. Met de partners was er veelvuldig 
overleg over de inhoud van het project, reflectie op elkaars inventarisaties en rappor-
ten en uitwisseling over de mogelijke betekenis van onze verschillende dienstverlening 
voor de sector na corona. Hoewel het uiteindelijk bedoelde evenement niet door kon 
gaan wegens de beperkende coronamaatregelen, was Cultuur na corona een belang-
rijke aanleiding tot veelvuldig overleg en samenwerking met de andere bovenbouw 
actoren. 

https://fin.vlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/09/Eindrapport_CJM_Geredigeerd_compressed.pdf
https://fin.vlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/09/Eindrapport_CJM_Geredigeerd_compressed.pdf
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De kerngroep bestond uit Cultuurloket, Socius, FARO, Kunstenpunt en VI.BE, aange-
vuld met Departement CJM, De Federatie en Circuscentrum. 
Met de kerngroeppartners vonden 27 overleggen plaats. 
 
Daarnaast was er overleg en reflectie met een bredere groep aan partnerorganisaties 
overlegd in de vorm van klankbordgroepen. In de klankbordgroepen namen o.a. deel: 
Howest, VAi, Z33, FOMU. 
Cultuurloket was zes maal aanwezig bij de klankbordgroepen. 
 
Overige samenwerkingsinitiatieven: 
 
Met Circuscentrum 
- de coronacrisis zorgde ook voor de rondreizende circussen voor heel wat kopzor-

gen. Circuscentrum nam contact met Cultuurloket voor het opzetten van een tra-
ject om de het zakelijk beheer van de vijf Vlaamse circussen te verbeteren’. Deze 
trajecten werden in 2021 uitgevoerd en afgerond. 

Met FARO 
- Cultuur na corona. 
 
Met Kunstenpunt 
- Cultuur na corona; 
- werkgroep en organisatie uitrol kunstendecreet; 
- infosessies Begroten & Goed Bestuur t.a.v. het Kunstendecreet; 
- “morning coffee” begroten t.a.v. het Kunstendecreet. 
 
Met OP/TIL 
- werkten we een trajectbegeleiding uit om de mogelijkheden voor aanvullende fi-

nanciering voor OP/TIL te onderzoeken. Hiervoor schakelden we een adviseur uit 
het tweedelijnsnetwerk van Cultuurloket in. 

- interview over cultureel ondernemerschap met Maarten Quaghebeur; 
- deelname aan het event OP/HEF; 
- sessies rond begroting i.h.k.v. aanvragen projectsubsidies bovenlokale cultuurpro-

jecten. 
 - Infosessies met live vragen: 14 september, 13 oktober en 29 oktober 
 - Workshop: hoe begroot ik mijn project: 13 oktober 

Met Pulse 
- was er overleg en kennisdeling over werken als coöperatieve vennootschap en over 

financieringsmogelijkheden. 

Met Socius 
- Cultuur na corona; 
- werkten we verder aan de ‘Organisatieselfie’; 
- was er overleg over vragen uit onze adviesverlening met betrekking tot organisa-

ties in de socio-culturele sector (o.a. vrijwilligersbeleid, statuut van de vereni-
gingswerker enz.); 

- opstart van afstemmingsgesprekken om de zakelijke kwaliteit van de indieners 
van een aanvraag voor werkingssubsidies in het Decreet Sociaal-Cultureel Vol-
wassenenwerk te verbeteren. 
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Met VI.BE 
- Cultuur na corona; 
- stimuleren van ondernemingsplannen en financieringsmix op dag voor de mu-

zieksector; 
- sessie Financieringsmix op Crashcourse VI.BE. 
 
Met het Vlaams Audiovisueel Fonds 
- Cultuur na corona; 
- 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 informa-
tiedoorstroming over Europese financiering. Met VLEVA overleggen we ook over za-
kelijke onderwerpen. Hiervoor maakten we aan het begin van elk jaar (incl. 2021) sa-
men met VLEVA een operationeel plan op. 
 
 
Met Flanders DC 
- samenwerking in het kader van het consortium ‘Creative Bang Flanders’ en 

EDIH; 
- regelmatige afstemming over cases uit adviesverlening; 
- regelmatig overleg om het opleidingsaanbod  op elkaar af te stemmen; 
- uitwerking van een ‘warme doorverwijzing’ om cliënten naar elkaars dienstverle-

ning door te verwijzen. 
 
Met Scwitch 
- voerden we gesprekken over de afstemming. Er waren gesprekken tussen de coör-

dinator kenniscel en een inhoudelijk medewerker van Scwitch. Deze gesprekken 
zorgden voor een duidelijker beeld van de kennisgebieden en focus van zowel Cul-
tuurloket als Scwitch inzake adviesverlening. Cultuurloket wijst voor tweedelijns-
advies voor socio-culturele organisaties waar mogelijk door naar Scwitch. 

 
Met het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten 
- overlegden we over de opleiding ‘Bisart’ (Business and Art). Deze opleiding was in 

2020 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. We verkenden 
een verdere samenwerking tussen Cultuurloket, SFP en VDAB. Hierna werd beslo-
ten dat Cultuurloket zonder SFP een aanvraag voor Bisart zal indienen. 

- overleg over de bouw van een gezamenlijk platform voor opleidingsaanbod. Ver-
kennende gesprekken in 2021, vervolg in 2022. 

 
 
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, Sa-
bam, PlayRight, de Crisiscel Cultuur, Cult!, enz. 
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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 stuur-

groep kwam in 2021 twee keer samen (24 februari en 10 november); 
- Stuurgroep ‘Hoe starten met een intergemeentelijke samenwerking (25 juni). 

 
Via deze klankbordgroepen en stuurgroepen maken we kennis met nieuwe ontwikke-
lingen in de sector, leren we onze collega’s beter kennen en breiden we onze contacten 
verder uit. 
 

 
 
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 onderne-
men in cultuur. Daardoor kan Cultuurloket culturele actoren informeren over internationale pro-
gramma’s. 
 

Actie 1: EU-netwerken met focus op werken en ondernemen in cultuur in kaart brengen.  
 

 
Cultuurloket is lid van On The Move en ECBN en Het Vlaams-Europees Verbindings-
agentschap (VLEVA). 
 
Cultuurloket maakt deel uit van het ICE Consortium. Dat consortium bereidt een dos-
sier voor om de KIC for Culture and Creativity op te zetten. De indiening van het dos-
sier is voorzien op 24 maart 2022. 
 
Cultuurloket is ook lid van het ‘Creative Bang Flanders’ consortium. Dit Vlaamse con-
sortium is geselecteerd om een dossier in te dienen als European Digital Innovation 
Hub (EDIH). Het consortium dient het dossier in op 22 februari 2022. 
 

 
Actie 2: Actief participeren in geselecteerde EU-netwerken. 
 

 
Cultuurloket is lid van: 
 
- On The Move (OTM), een netwerkorganisatie i.v.m. internationaal werken van 

kunstenaars en culturele professionals. 
Alle vergaderingen uit het OTM-netwerk verliepen in 2021 digitaal. De algemene 
vergadering werd in 2021 op afstand gehouden via de schriftelijke procedure. 
Cultuurloket nam ook deel aan een overleg tussen de verschillende Mobility Infor-
mation Points (MIP) uit het OTM-netwerk. Dat overleg vond regelmatig plaats 
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(14/04, 26/05, 07/07, 08/09, 20/10, 01/12). In het overleg kwamen topics als in-
ternationale mobiliteit, Brexit, de Schengen visumcode, dubbelbelastingverdra-
gen, enz. aan bod. 
In 2021 werden verschillende infosessies over brexit gegeven (door Latitude Law 
(03/03), MobiCulture (29/04), Touring Artists (12/05), Cultuurloket en DutchCul-
ture (27/05). Cultuurloket heeft op 27 mei 2021 voor het OTM-netwerk een webi-
nar verzorgd rond de impact van de brexit op internationaal touren naar België 
en Nederland (in samenwerking met DutchCulture uit Nederland). 
Cultuurloket onderzoekt samen met de andere MIP’s de regelgeving en de prakti-
sche uitwerking van de mobiliteit van culturele actoren. In 2021 werd ook onder-
zoek gedaan naar de missie, visie en werking van het OTM-netwerk. 
 

- European Creative Business Network (ECBN), dat de belangen behartigt van de 
culturele en creatieve industrieën in Europa. Gezien de diversiteit van cultuuruitin-
gen en van culturele en creatieve markten in Europa draagt ECBN indirect en ge-
decentraliseerd bij tot de ondersteuning van toonaangevende bureaus, financiers 
en intermediairs op lokaal, regionaal en/of nationaal vlak die culturele en crea-
tieve ondernemers als doelgroep hebben. Cultuurloket is lid van het netwerk en 
van het bestuur. De hoofdzetel van ECBN is sinds 2021 gevestigd op ons adres. De 
organisatie zal in de toekomst de European Federation for Creative Economy he-
ten (EFCE). De nieuwe structuur is een iVZW. 
Cultuurloket nam deel aan de vijf bestuursvergaderingen (12/02, 12/03, 09/04, 
12/09, 25/11). Daarnaast werd een ‘Transition Board’ samengesteld die de visie, 
missie en de diensten van EFCE vorm moet geven. Deze Transition Board verga-
derde digitaal op 14 oktober, 2 december en 16 december 2021.  
Cultuurloket nam fysiek deel aan de European Creative Industries Summit ‘Future 
Unlocked’ in Ljubljana van 11 tot 13 september 2021. ECIS werd georganiseerd in 
de schoot van Europees voorzitterschap van Slovenië. Deze conferentie werd voor-
afgegaan twee voorbereidende onlineconferenties op 20 mei en op 23 juni 2021. 
 

- 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 ac-
ties VLEVA opvolgt voor Cultuurloket. VLEVA voorziet op die manier de medewer-
kers Cultuurloket van informatie over wat er beweegt op het Europese niveau dat 
invloed kan hebben op de cultuursector. Het verwerken van deze informatie in con-
crete 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 evi-
dent om dit tastbaar te maken voor de Vlaamse cultuurwerker en culturele onder-
nemingen.  
Om de informatie  en ondersteuning bij  financieringsprogramma’s voor actoren 
uit de cultuursector te verbeteren nam Cultuurloket in 2021 deel aan afstemmings-
gesprekken met het Departement CJM, Creative Europe Desk –Vlaanderen en 
VLEVA. (zie SD1 OD4 ). De gesprekken vormen de basis voor een onderzoek in op-
dracht van het Departement CJM. Het resultaat moet leiden tot een goede rolver-
deling tussen de verschillende actoren. 
 

- Creative FLIP (Financing, Learning, Innovation, Patenting): geleid door het 
Goethe-Instituut, IDEA Consult en het European Creative Hubs Network (ECHN). 
De Creative FLIP is een werkgroep die input verzamelt voor het vormen van het 
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Europese cultuurbeleid . De overkoepelende doelstelling is om een meer veerkrach-
tige cultuursector te bouwen door het culturele ecosysteem en zijn spelers te ver-
sterken op vlak van toeleiding naar financiering, educatie, innovatie en intellectu-
ele eigendomsrechten. De Creative FLIP werkgroep op vlak van beleid & innovatie 
ging van start in 2021. In 2022 starten ook de werkgroepen op de andere thema’s 
op. Cultuurloket neemt deel aan de werkgroepen en bouwt contacten uit met de an-
dere internationale deelnemers. 
 

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

 
 
Fysiek samenkomen en reizen in Europa was in 2021 sterk afgeraden.  
In de verschillende Europese netwerkorganisaties waar Cultuurloket lid van is, verlie-
pen de vergaderingen digitaal. Dit had als voordeel dat het makkelijker was om ver-
schillende medewerkers te betrekken in de Europese netwerking.  
 
Ook het digitaal samenwerken aan projecten, levert nieuwe mogelijkheden. 
Binnen het On the Move netwerk was er ruimte om met de Mobility Info Points aan 
kennis en ervaringsuitwisseling te doen.  
Ook in het European Creative Business Network kon er goed samengewerkt worden.  
 
Het is afwachten hoe de combinatie van fysieke en online ontmoetingen in Europa in 
de volgende jaren georganiseerd zal worden. 
 

 
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 de zomer van 2020 werkte Cultuurloket samen met VRT en VRT Sandbox, Thomas 
More hogeschool, Start it@ KBC, Flanders DC, MediaNet Vlaanderen en DAE. Dit re-
sulteerde in een consortium: ‘Creative Bang Flanders’. Op 31 augustus diende dit con-
sortium een aanvraagdossier bij het Departement Economie, Wetenschappen & Inno-
vatie in voor de Vlaamse preselectie als European Digital Innovation Hub. Op 16 okto-
ber 2020 ontving het consortium het nieuws dat de kandidatuur is weerhouden en dat 
‘Creative Bang Flanders’ mag deelnemen aan de Europese selectieprocedure. De pro-
cedure liep vertraging op. De indiening van een aanvraagdossier voor drie jaar als 
European Digital Innovation Hub is verlegd naar het eerste kwartaal van 2022. In 
2021 werkten we verder aan de voorbereiding van het dossier. 
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Cultuurloket is ook partner in het ICE Consortium. Dit consortium bereidt een kandi-
datuur voor de call vanuit de Europese Unie voor de oprichting van een KIC for Cul-
ture and Creativity. Het aanvraagdossier voor deze call moet ingediend worden op 24 
maart 2022. Cultuurloket nam in 2021 deel aan een intensieve reeks digitale work-
shops en vergaderingen van dit consortium. 
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5. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
 
 
Onderzoek ‘Het 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 ontbre-
ken van correcte verloningskaders voor zelfstandigen en werknemers, de vele vormen van niet-
vergoede 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 ge-
lijkaardig traject plande werd de groep eind september 2020 uitgebreid en voerden we het on-
derzoek samen. Op 12 februari 2021 publiceerde Cultuurloket de nota: Het statuut van de cul-
tuurwerker (link). 
De nota werd bezorgd aan de verschillende overheden en beleidsmakers en leidde tot verder 
overleg en visievorming in de sector. 
 
Onderzoek naar de sociaaleconomische positie van de creatieve professional (CuDOS)  
 
Dit onderzoek naar de sociaaleconomische positie van de creatieve professional werd uitgevoerd 
door de Onderzoeksgroep CuDOS (UGent) in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media van de Vlaamse Overheid. Cultuurloket werkte mee aan de verspreiding van de bevraging.  
Cultuurloket maakt deel uit van de klankbordgroep die in 2021 feedback leverde aan de onder-
zoeksgroep CuDOS over de vragenlijst (mei en juni 2021) en overlegde over de eerste resultaten 
(oktober 2021). 
 
Rapport ‘Cultuur na corona’ 
 
Cultuurloket kreeg van het Departement CJM de opdracht om samen met de sectorale steunpun-
ten op zoek te gaan best practices in de brede cultuursector op vlak van nieuwe verdienmodellen, 
nieuwe vormen van publieksbereik en de rol van digitalisering daarin tijdens de coronacrisis. 
Van april tot en met de zomer van 2021 werd gewerkt aan drie deelrapporten. Ook De Federatie 
leverde voor de amateurkunsten een deelrapport af. Cultuurloket begeleidde de opmaak van de 
drie deelrapporten en verwerkte de algemene observaties relevant voor de gehele cultuursector 
in een eindrapport ‘Cultuur na corona’ met tien observaties. Deze observaties geven de ontwikke-
lingen tijdens de crisis weer met betrekking tot de totstandkoming van nieuwe verdienmodellen 
en het bereiken van nieuwe doelgroepen. De digitalisering loopt als een rode draad door deze 
ontwikkelingen. De good practices uit de verschillende deelsectoren werden ontsloten met vi-
deo’s uit de brede kunstensector en getuigenissen uit het sociaal-cultureel werk. 
Op 30 september 2021 stelde Cultuurloket het eindrapport voor aan het kabinet en het Departe-
ment CJM. 
Het reflectiemoment met de sector over de deelrapporten en het eindrapport was gepland voor 
20 december 2021 maar werd door de beperkende coronamaatregelen geannuleerd. 
 
 

https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2021-02/20210212_Het%20Statuut%20van%20cultuurwerkers_Cultuurloket.pdf
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Onderzoek en Richtlijn ‘Nieuwe richtlijn voor een eerlijk loon voor beeldend kunstenaars: hoe 
bereken je dat? 
 
In de herfst van 2020 startte een werkgroep met het opstellen van een afsprakenkader voor de 
juiste verloning van beeldend kunstenaars en freelance curatoren. De werkgroep hield daarbij 
rekening met de principes van ‘Juist is Juist’, een online toolbox met heldere en eerlijke praktij-
ken voor samenwerkingen in de kunstensector. 
De werkgroep ontwikkelde een richtlijn. Deze richtlijn is het resultaat van overleg tussen de par-
tijen die Kunstenpunt samenbracht. De werkgroep bestaat uit de leden van de werkgroep Beel-
dende Kunsten van oKo, NICC en SOTA. 
Cultuurloket was betrokken als expertisecentrum rond zakelijke ondersteuning voor de cultuur-
sector. De musea voor hedendaagse kunst die verenigd zijn binnen het CAHF (Contemporary Art 
Heritage Flanders) hebben zich in de loop van 2021 aangesloten bij dit traject. 
Om kunstenaars, curatoren en organisaties te helpen om de richtlijn om te zetten in de praktijk 
werd er ook een vergoedingscalculator gemaakt. Hiermee bereken je een juiste vergoeding voor 
kunstenaars en curatoren, zowel in de vorm van loondienst als in de vorm van een vergoeding 
voor een zelfstandige. 
De vergoedingscalculator werd gemaakt door Cultuurloket. 
 
Onderzoek ’Van kunstenaarsstatuut naar een statuut voor de cultuurwerker’ 
 
Lisa De Meyer volgde een stage bij Cultuurloket en werd begeleid bij het schrijven van haar 
scriptie. Koen Feremans was promotor; de scriptie en stage kaderden in het behalen van een ba-
chelor in het bedrijfsmanagement – afstudeerrichting Rechtspraktijk aan de UCLL. 
In de scriptie schetst Lisa een beeld van het kunstenaarsstatuut en het belang van dit statuut. 
Daarnaast wordt aangehaald hoe het statuut geëvolueerd is doorheen de tijd en welke kritiek het 
heeft gekregen. Tot slot onderzoekt ze of het huidige toepassingsgebied niet anders en ruimer 
kan worden ingevuld: Waarom is het belangrijk om het statuut uit te breiden naar een statuut 
voor de cultuurwerker? Moet het toepassingsgebied van het kunstenaarsstatuut anders en rui-
mer worden ingevuld om ook aan de precaire situatie van de cultuurwerker te voldoen? 

De nota t.a.v. de hervorming van het kunstenaarsstatuut, uitgebracht door Cultuurloket in janu-
ari 2021, lag aan de basis van de scriptie. De scriptie gaf Cultuurloket: 

- een helder overzicht en blik op het proces van de totstandkoming van het statuut, dat ook 
inzetbaar is om nieuwe (niet juridische-) medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen 
rond het kunstenaarsstatuut en de visie daarop voor Cultuurloket; 

- een perspectief vanuit een student Rechtspraktijk op onze nota en dienstverlening. 
 
Onderzoek ‘Ondernemen als student in het kunstonderwijs: Hoe kan Cultuurloket een antwoord 
bieden op beroepsspecifieke vragen van studenten in het hoger kunstonderwijs?’ 
 
Meg Wyckmans liep stage en werkte voor het behalen van een bachelor Sociaal Werk, Kunst-en 
Cultuurbemiddeling aan de Karel De Grote Hogeschool aan een onderzoek naar de noden en ver-
wachtingen rond het aanbod van Cultuurloket voor Hoger Onderwijsinstellingen. De analyse 
werd gemaakt vanuit de drie belangrijkste partijen: de onderwijsinstellingen, de huidige studen-
ten en de alumni. Naast deze analyse en reflectie bevat het onderzoek een inventarisatie van aan-
sluitende leermethoden en praktijkvoorbeelden. Het onderzoek mondde uit in een: 

- versterkte relatie met de instellingen voor Hoger Onderwijs, die actief betrokken waren 
bij het onderzoek en het daaruitvolgende hernieuwde aanbod voor Hoger Onderwijs; 

- een hernieuwd opleidingsaanbod gericht op Hoger Onderwijs dat aansluit bij de leer-
vraag van de studenten en vormgegeven is vanuit perspectief van studenten, alumni en 
onderwijsinstellingen. 

https://www.juistisjuist.be/principes/
https://www.juistisjuist.be/tools/vergoedingscalculator-beeldende-kunsten
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6. MEDEWERKERS 
 
  
 
De personeelsploeg van Cultuurloket bestaat op 31 december 2021 uit twaalf vaste medewerkers 
(11,6 vte). 
 

− Luana Berghmans kwam op 01/01 in dienst als coördinator van de kenniscel. 
− Dirk Vervenne, consulent juridische dienstverlening, verliet Cultuurloket op 16/04.  
− Karel-Jan Meert, coördinator marketing & communicatie, was door ziekte afwezig van 

27/04 tem 09/07. Om zijn afwezigheid op te vangen, schakelden we freelancer Frederic 
Declercq in. 

− In het voorjaar waren volgende stagiaires aan de slag: 
o Meg Wyckmans (01/02 – 04/06), KDG 
o Lisa De Meyer (01/03 – 28/05), UCLL  

− Stijn Goovaerts kwam op 01/07 in dienst als consulent juridische dienstverlening. 
− Annemie De Tremerie, consulent management en ondernemen, was door ziekte afwezig 

van 01/07 tem 31/12. In het najaar liep er een aanwervingsprocedure voor vervanging; 
deze tijdelijke medewerker start op 18/01/2022 (80% tewerkstellingsbreuk). 

− In de zomer waren onderstaande medewerkers met een studentencontract aan de slag: 
o Leonard Adriaen (01/06 – 09/08) 
o Lina Van Hulle (29/06 – 03/09) 

− Joke Schrauwen, was tijdelijk in dienst als projectmedewerker van 25/08 tem 22/09 
(40% tewerkstellingsbreuk). 

− Christine Meul, verantwoordelijke kantoorbeheer & hrm, was door ziekte afwezig van 
07/09 tem 10/10. Vanaf 11/10 tem 31/12 werkte zij in 60% werkhervatting. 

− In het najaar liepen er aanwervingsprocedures voor: 
o Financieel beleidsmedewerker – zakelijk consulent: Annemie Verlinden, consu-

lent management en ondernemen groeit door naar deze functie. 
o Consulent management en ondernemen: een nieuwe medewerker start op 

7/03/2022. 
− Sabine Riche, medewerker onthaal en begeleiding cliënteel, verliet Cultuurloket op 18/11. 
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Naast de vaste personeelsploeg werkten we met deze medewerkers op freelancebasis. 
 
Eerstelijnsdienstverlening:  
 
− Laura Coeckelberghs, consulent juridische dienstverlening 
− Trees De Bruyne, consulent zakelijke dienstverlening 
− Kitty De Schutter, consulent fiscale dienstverlening 
− Robin Goossens, consulent juridische 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 
− Herman De Cnijf 
− Trees Debruyne 
− Bregt Depreeuw 
− Benedicte Goesaert 
− Kurt Melens 
− Lies Pauwels 
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− Pieter Smeets 
− Jan Van den Bossche 
− Kurt Vanbelleghem 
− Tijs Vastesaeger 
− Ken Veerman 
− Sofie Verhalle 
− Saskia Westerduin 

 
Projectwerking Cultuurloket: 
 
− Eliane Knuts, financieel beleid Cultuurloket 
− Tijs Vastesaeger, Coaching traject ‘Innovatie in Cultuur’ 
− Hugo Vanden Driessche, opleiding “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. 
 
In 2021 volgden we strikt het telewerkbeleid opgelegd door de overheid. In Brussel was in 2021 
telewerk het hele jaar lang verplicht. Medewerkers maakten gebruik van de terugkomdagen maar 
in volledige bezetting samenkomen op kantoor was onmogelijk.  
Cultuurloket stelde het nodige materiaal ter beschikking. We werkten ook een telewerkbeleid uit 
dat helaas nog niet ten volle operationeel kon worden.  
 
De impact van de verbouwing van het Kaaitheater zal vanaf de zomer van 2022 tot eind 2024 
werken in het voorgebouw van het Kaaitheater onmogelijk maken. In overleg met de overheid 
zochten we intensief naar een oplossing. Vanaf de zomer van 2022 zal Cultuurloket intrekken in 
het Ellipsgebouw.  
 
 
8. FINANCIEEL 
 
 
Cultuurloket wordt vanaf 2018 gesubsidieerd via een Beheersovereenkomst.  
De Beheersovereenkomst werd getekend op 6 februari 2018 en is in principe gesloten voor vijf 
jaar. Voor de uitvoering van de Beheersovereenkomst voorziet de Vlaamse overheid voor 2021 
een werkingssubsidie van 1.439.045 EUR. 
In 2021 werd een addendum 2 aan deze beheersovereenkomst opgesteld in het kader van een 
eenmalige werkingssubsidie van 350.000 EUR om extra opdrachten op te nemen naar de doel-
groep van de vereniging n.a.v. de COVID-19 pandemie. Hiervan werd 228.065 EUR in 2021 be-
steed. Ook het resterende saldo ten bedrage van 220.124 EUR overgedragen van 2020 naar 2021 
werd volledig besteed aan de coronawerking in 2021. In totaal besteedden we 448.189 EUR aan 
de coronawerking in 2021. Het resterende saldo van 121.935 EUR voor de coronawerking wordt 
overgedragen naar 2022. 
Cultuurloket sluit het boekjaar 2021 af met een winst van 136.516,81 EUR. 
 
Rekeningen 2021 
 
De rekeningen worden opgemaakt met het boekhoudkantoor Andante. In 2021 werd 
maandelijks een status opgemaakt en werd de realiteit getoetst aan de begroting.  
 
De rekeningen worden gecontroleerd door een extern accountant (BB3). 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  
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Bijlage 2: Nieuwe of geüpdatete pagina’s op website 
 
 
 
In 2020 bestond onze kennisbank zeventien thema’s:  

− Belastingen en btw 
− Beschermd werk gebruiken 
− Boekhouden 
− Brexit 
− Coronamaatregelen 
− Creatie beschermen 
− Crisisbegeleiding 
− Financiering en werkingsmiddelen 
− Gebruik van ruimte 
− Internationalisering 
− Organisatievormen 
− Ondernemen en managen 
− Personen tewerkstellen 
− Promotie 
− Sociale statuten 
− Vergoedingen en inkomsten 
− Verzekeringen 

In 2021 werden deze thema’s verder uitgediept en/of up-to-date gebracht. We hebben het aantal 
thema’s ook verder uitgebouwd: 

− Goed Bestuur 
− Prijszetting 
− Streaming 

In 2021 had de website twintig thema’s.  
 

In het inspiratieluik verschenen 74 nieuwe artikels: 
 

− Interview: ‘Alle beetjes helpen om praten over grensoverschrijdend gedrag uit de 
taboesfeer te halen’ 

− Interview: Jan Timmermans blikt terug 
− Livestreaming: mogelijkheden in de cultuursector 
− Geen verenigingswerk meer voor de cultuursector 
− Ben je verzekerd als je met een KVR vergoed wordt? 
− Interview: ‘De paniek was tamelijk compleet’ 
− Interview: ‘Op het eind van de maand moet je ook zelf je rekeningen kunnen betalen’ 
− In 2021 wijzigt er heel wat in de erf- en schenkbelasting 
− Interview: 'Ik wou meer dan ex cathedra lezingen geven op computer. En dat lukt nu.' 
− Gezocht: jurist 
− Interview: ‘Extreem waardevol’ 
− Ondernemen is een attitude 
− Naar een nieuw statuut voor de cultuurwerker? 
− Webinar: EU-financieringskansen voor het brede culturele veld 
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− Nieuw loket voor de gecombineerde vergunning 
− Oproep projecten cultuur en welzijn 
− Geven aan cultuur: Prins Bernhard Cultuurfonds 
− Herstel Cultuurkrediet helpt muzikant Steven Vrancken door coronacrisis 
− Projectoproep voor kunstopdrachten in de publieke ruimte 
− Maatregelen voor sociale ondernemingen 
− Geven aan Cultuur: Gift Aid 
− Eerste hulp bij belastingen 
− 'Succesvol cultureel ondernemen is altijd een samenspel’ - Marc Boonen, artistiek 

directeur van MOOOV 
− Workshop: bilateral France-Belgium checklist 
− Een Herstel Cultuurkrediet voor La Volta Stage Productions 
− Compagnie de KOE bleef theater maken met het Herstel Cultuurkrediet 
− Infodag over Cluster 2: “Culture, Creativity & Innovative Societies” 
− Aanvraag werkingssubsidie binnen Kunstendecreet 
− Brainstormsessie Voices Of Culture: download het rapport 
− Projectsubsidies voor talentontwikkeling in de amateurkunstensector 
− #1 ‘Geef wat je kan missen’: de succesformule om iedereen gratis te laten deelnemen? 
− #2 Tax Shelter: een boost voor jouw cultureel project? 
− #3 Coöperatieve vennootschap: samen investeren om een droom te realiseren? 
− Innovatiemechanisme 
− Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli 2021 
− Uitbreiding toegang tot VLAIO-subsidies voor culturele activiteiten 
− #4 Business angels: een (inhoudelijke) meerwaarde voor jouw creatief project? 
− Corona-overbruggingsrecht: ook voor jou? 
− #6 Herita-projectrekening: door participatie een win-winsituatie? 
− #5 Crowdfunding: financieel of maatschappelijk rendement? 
− Stel je kandidaat voor een gratis coaching traject voor innovatie in cultuur 
− #7 Matchfunding: meer dan een financiële match? 
− Vacature: consulent Europese financiering en EU-projecten 
− Vacature: financieel beleidsmedewerker/zakelijk consulent 
− Innovatiemechanisme: NACE-code? 
− Interview: 'De matchfunding van vdk bank gaf een enorme boost aan ons project' 
− Podcast Cultuurzaken 
− Inspiratieweek — Cultureel leiderschap na corona 
− TNT Circus en acrobatiegezelschap investeert in de toekomst met een Herstel 

Cultuurkrediet 
− #8 Innoveren in cultuur: gewoon doen? 
− Tijdelijk recht op volledige werkloosheid en coronamaatregelen kunstenaarsstatuut niet 

verlengd 
− Dankzij een Herstel Cultuurkrediet kan Museumpas de groei van voor de coronacrisis 

verderzetten 
− Een juist loon voor beeldend kunstenaars 
− Elke vzw moet een belastingaangifte doen 
− Cultuur na corona 
− Zelfevaluatietool: wat is je innovatiecapaciteit? 
− Dankzij een Herstel Cultuurkrediet speelt de Belgische Improvisatie Liga een niveau 

hoger 
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− Werkingssubsidie: Kunstenpunt nodigt Cultuurloket uit op "morning coffee" 
− Versoepelde toegang tot werkloosheidsuitkering tot 31 december 2021 
− Vacature consulent management en ondernemen 
− Inspiratieweek — Fondsenwerving 
− Brexit en jouw organisatie in een Europees subsidieprogramma 
− Hoe gaat het met jou? 
− Hoe organiseer je nu een event? 
− Update: Covid Safe Ticket 
− Interview: ondersteuning in coronatijden 
− Corona compensatiepremie kan aangevraagd worden 
− Versoepeling tijdelijke werkloosheid freelancers 
− Versoepeling culturele evenementen 
− Cultuurcoronapremie 
− Tijdelijke werkloosheid ook voor (sommige) freelancers 
− 'Snel schakelen en scherp opvolgen' - Maarten Quaghebeur geeft uitleg bij het jaarverslag 

2020 
− Hoe kan een organisatie iemand vergoeden die geen prestaties heeft geleverd? 

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

− KVR – nominale lijst opdrachtgever 
− KVR – nominale lijst kunstenaar 
− Checklist statuten bestaande vzw 
− Financieringstechnieken voor de creatieve sector: een SWOT-analyse - Team 133 
− Antwoord op vraag n° 154 van 23/12/20 van Steven Matheï 
− Nota: het statuut van cultuurwerkers 
− Note: le statut du travailleur culturel 
− Gids livestreaming 
− Flowchart: belastingvrijstelling annulatievergoeding 
− Vergoeding van medewerkers in het kader van steunmaatregelen 
− Clausule overdracht van rechten in een arbeidsovereenkomst 
− Overzicht verschillende vormen grensoverschrijdende tewerkstelling EU 
− Voorbeeld: contract licentie bestaand werk 
− Cultuurloket - Werkingsverslag 2020 
− FAQ webinar EU-financieringskansen voor de creatieve, culturele en audiovisuele 

sectoren 
− Brochure - belastingaangifte inkomsten 2020 
− Samenwerkingsovereenkomst innovatieve partnerschappen 
− Rapport Voices Of Culture: statuten en werkcondities voor artiesten, culturele en 

artistieke professionals 
− Voorbeeld: ontbinding en vereffening vzw in 1 akte 
− Voorbeeld: ontbinding AV 
− Voorbeeld: vereffening AV 
− Voorbeeld aangifteformulier met onroerende goederen 
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− Voorbeeld aangifteformulier “nihil”-aangifte 
− Bestuurdersmatrix 
− Voorbeeld intern reglement vzw 
− Programma coaching traject innovatie voor cultuur 
− Vacature: financieel beleidsmedewerker/ zakelijk consulent 
− Vacature: consulent Europese financiering en EU-projecten 
− Opbouw opleidingsmodules hoger onderwijs 
− Programma Winterschool 2021 
− Cultuur na corona - 10 observaties 
− Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona 
− Amateurkunsten na corona 
− Cultureel erfgoed na corona 
− Kunsten na corona 
− Delegatiematrix 
− Toepassing van artikel 17 in de Belgische dubbelbelastingverdragen 
− Checklist internationaal werken 
− Zelfevaluatietool: wat is je innovatiecapaciteit? 
− Model van certificaat van echtheid 
− Vacature: consulent management en ondernemen 
− Overeenkomst creatie beeldend werk en licentie 
− Model sponsoringovereenkomst 
− Roadmap: je werk beschermen 
− Checklist: een financieel plan voor je idee 
− Model koop-verkoopovereenkomst van een kunstwerk 
− Voorbeeldstatuten vzw 
− Verklaring op eer: professioneel werken 
− Solemn Declaration: professional behind the scenes work 
− Déclaration sur l'honneur travail professionnel 
− Verklaring op eer en attest noodzakelijke aanwezigheid op werkplaats 
− Modelbrief opzeg contract 
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Bijlage 3: Statistieken website  
 
 
3.1 Aantal bezoeken  
 

 
 
(in september 2019 lanceerden we een nieuwe website) 
 
• Het gemiddeld aantal bezochte pagina’s per bezoek:  

o 2017: 2,05 pagina’s 
o 2018: 2,03 pagina’s 
o 2019: 2,14 pagina’s 
o 2020: 2,15 pagina’s 
o 2021: 1,76 pagina’s 

 
• De gemiddelde bezoektijd bedraagt: 

o 2017: 2’03” 
o 2018: 1’54” 
o 2019: 1’51” 
o 2020: 2’03” 
o 2021: 1’45” 

 

3.2 Oorsprong gebruikers: 
 
• direct verkeer: 16% (23,1% in 2020) 

 
• links vanuit een internet zoekmachine: 76% (62,8% in 2020) 

 
• links vanuit externe websites: 4% (6,4% in 2020) 

 
• links vanuit sociale media: 4% (7,5% in 2020)  
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3.3 Meest bezochte pagina’s 
 

 
 

 
Opmerking:  “/” verwijst naar de homepagina van cultuurloket.be. 
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3.4 Woonplaats gebruikers 
 

   
 
3.5 Grafieken 
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Bijlage 4: Statistieken online communicatie  
 
 
4.1 Aantallen nieuwsbrief en abonnees 
 
Wekelijkse algemene nieuwsbrief: 
 

 
 
Update corona FAQ:  

 
(gemiddeld 93 abonnees in 2021) 
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4.2 Aantal volgers sociale media 
 

 
 
 
4.3 Grafieken Facebook  
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4.4 Facebook Events 
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4.5 Grafieken Instagram 
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4.6 Grafieken LinkedIn 
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4.7 YouTube 
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(Gesorteerd volgens aantal weergaven in 2021)

 



 
 

71 
 
 

 
Bijlage 5. Aanwezigheid op events  
 

 
 

De geplande aanwezigheid op events konden we dit jaar niet uitvoeren. Heel wat events konden 
niet doorgaan, zijn verplaatst naar 2022 of gingen in een beperkte vorm door. 
 
We waren fysiek aanwezig op de infosessies voor de aanvragers van werkingssubsidies in het 
Kunstendecreet (Gent, Antwerpen, Leuven) en op enkele evenementen van o.a. Herita en Het 
Entrepot. 
 
In de meeste gevallen ging het om opleidingen en begeleiding van workshops.  
Deze zijn opgenomen in bijlage 8.3 Opleidingsaanbod voor andere organisaties.  
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Bijlage 6. Cijfers Podcast ‘Cultuurzaken’ 
 
 

 
Aantal downloads per maand: 
 

 
 
Populairste platforms: 
 

 
 
 
Afleveringen in volgorde van populariteit (meest beluisterd bovenaan): 
 

• #1 ‘Geef wat je kan missen’: de succesformule om iedereen gratis te laten deelnemen? 
(release: Jun 15, 2021) 
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• #3 Coöperatieve vennootschap: samen investeren om een droom te realiseren? 
(release: Jul 13, 2021) 

• #2 Tax Shelter: een boost voor jouw cultureel project? 
(release: Jun 29, 2021) 

• #8 Innoveren in cultuur: gewoon doen? 
(release: Sep 21, 2021) 

• #5 Crowdfunding: financieel of maatschappelijk rendement? 
(release: Aug 10, 2021) 

• #4 Business angels: een (inhoudelijke) meerwaarde voor jouw creatief project? 
(release: Jul 27, 2021) 

• #7 Matchfunding: meer dan een financiële match? 
(release: Sep 07, 2021) 

• #6 Herita-projectrekening: door participatie een win-winsituatie? 
(release: Aug 24, 2021) 

  



 
 

74 
 
 

 
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 
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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 30% van de personen geeft feedback. Cultuurloket haalt een 
gemiddelde score van 8,8 op 10. 

 
 

 
 
 

7.4 Contacten per client 
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7.5 Onderwerpen tijdens telefonisch en persoonlijk advies 
 

 
 
In 2021 werden 5.621 adviesaanvragen (reguliere PA, TA en mail) behandeld.  
Ongeveer 11% van de adviesaanvragen omvat meer dan een onderwerp. 
 
 
7.6 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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7.7 Trajectbegeleiding 
 

 
 
7.8 Crisisbegeleiding 
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Bijlage 8: Collectieve vormingen 
 
 
8.1 Eigen aanbod 
Cultuurloket organiseerde 38 opleidingen in eigen aanbod. We bereikten 2.093 deelnemers. 
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8.2 Opleidingsaanbod voor hoger onderwijs gericht op de cultuursector 
 

 
 
 
8.3 Opleidingsaanbod voor andere organisaties 
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8.4 Opleidingstrajecten 
 
Lerend netwerk: internationaal werken 
 
In een lerend netwerk staan de deelnemers centraal. Het draait om hen en hun ideeën. We bren-
gen een aantal mensen samen om rond een bepaald thema te brainstormen, te leren, te ontwik-
kelen. 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 De Tremerie (als expert internationaal werken) en 
Nele Meulemans (technische ondersteuning) deel. 
 
Het lerend netwerk kwam vijf keer samen in een digitale meeting. We werken daarvoor met on-
line collaboratietool Miro. Er waren achttien deelnemers.  
 

• 5 januari 2021 
• 12 januari 2021 
• 19 januari 2021 
• 26 januari 2021 
• 2 februari 2021 

Personeelsadministratie in een cultuurorganisatie 
 
In deze reeks van vijf lessen focussen we op personeelsadministratie in een cultuurorganisatie. 
De opleiding richt zich op medewerkers van een culturele organisatie die de dagelijkse perso-
neelsadministratie organiseren en bijhouden. Er waren twintig deelnemers. 
 
Elke sessie werd gegeven door een andere lesgever, gespecialiseerd in het thema: 
 

• 11 januari 2021 — Jan Vermoesen (Mediarte) en Niek Verlinden (oKo) 
• 18 januari 2021 — Nele Mertens (Acerta) 
• 25 januari 2021 — Nele Mertens (Acerta) 
• 1 februari 2021 — Marie-Louise Reedijk (Cultuurloket) 
• 8 februari 2021 — Lies Martens 

 
Expeditie Cultuurwervers 
 
In de expeditie Cultuurwervers verdiepen zestien deelnemers zich in fondsenwerving voor hun 
organisatie, onder begeleiding van Fundraisers Alliance Belgium (FAB) en Cultuurloket. Marc 
Mestdagh (community-expert en adviseur FAB) is facilitator van Expeditie Cultuurwervers. 
Annemie Verlinden (zakelijk consulente Cultuurloket) zal het traject mee begeleiden. 
 
Het traject bestaat uit vier sessies van drie uren die digitaal plaatsvinden: 

• 11 februari 2021 
• 11 maart 2021 
• 1 april 2021 
• 27 april 2021  
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Boekhouden in een cultuurorganisatie 
 
In deze reeks van vijf lessen focussen we op boekhouding in een cultuurorganisatie. De opleiding 
richt zich op medewerkers van een culturele organisatie die de dagelijkse boekhouding organise-
ren en bijhouden, al dan niet in het licht van een samenwerking met een boekhoudkantoor. Elke 
sessie werd gegeven door een andere lesgever, gespecialiseerd in het thema.  
 
Deze reeks vond twee keer plaats in 2021:  
 
Reeks 1: 22 februari 2021 tot 22 maart 2021 — twintig deelnemers 

• Dag 1 — basisprincipes boekhouding: 22 februari, Eliane Knuts 
• Dag 2 — verwerking boekhoudkundige documenten: 1 maart 2021, Eliane Knuts 
• Dag 3 – btw: 8 maart 2021, Herman De Cnijf 
• Dag 4 — fiscale, auteursrechtelijke en andere verplichtingen: 15 maart 2021, Marie-

Louise Reedijk 
• Dag 5 — budgetteren en opvolging budgetten: 22 maart 2021, Eric Krols 

Reeks 2: 8 november 2021 tot 6 december 2021 — negentien deelnemers 
• Dag 1 — Btw in een cultuurorganisatie: 8 november 2021, Herman De Cnijf 
• Dag 2 — Budgetteren, begroten en kasplanning: 15 november 2021, Eric Krols 
• Dag 3 — Fiscaliteit en auteursrechten: 22 november 2021, Hendrik Putman 
• Dag 4 & 5 — Boekhouden in de praktijk: 29 november en 6 december 2021, Eliane Knuts 

 
Summerschool: ondernemen in cultuur 
 
In deze vijfdaagse opleiding verruimen we het denkkader van de cursisten door hen topics aan te 
bieden waarin ze zich nadien zelf kunnen verdiepen. We reiken ook kennisverdiepende sessies 
aan met een stevige dosis juridische en financiële informatie. Aantal deelnemers: achttien. 
 
De opleiding wordt gespreid over vijf dinsdagen. Elke lesdag bestaat uit drie lesblokken.  
9:00u – 11:15u  
11:30u – 13:00u  
14:00u – 16:00u 
 
Programma: 
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Non-profit en profit: kunnen ze onder één dak? 
 
Er zullen drie sessies georganiseerd worden in een beperkte groep via Zoom. In de voormiddag 
wordt een theoretische sessie georganiseerd. Na de drie sessies wordt er een terugkoppelmoment 
georganiseerd. De deelnemers kunnen aan de slag met de opgedane kennis, en kunnen voor 
feedback en bijkomende vragen terecht bij ons tijdens het terugkoppelmoment. Aantal deelne-
mers: acht. 
 
We verdiepen in volgende thema’s: 

• 27 mei 2021: Sessie 1: Businessmodellen  
• 3 juni 2021: Sessie 2: Financiering 
• 10 juni 2021: Sessie 3: Juridische aspecten 
• 17 juni 2021: terugkoppelmoment 

 
Goed bestuur binnen het nieuwe kunstendecreet 
 
In het kader van de lancering van het nieuwe Kunstendecreet bereiden we je tijdens deze drie-
daagse voor om binnen je organisatie stappen te zetten op vlak van Goed Bestuur. 
 

• Dag 1 
Infosessie: Wegwijs in het decretaal beleidskader voor Goed Bestuur. 
Werksessie: Goed bestuur toepassen in je organisatiebeleid en -strategie. 

• Dag 2 
Infosessie: Wettelijke verplichtingen als werkgever. 
Werksessie: Faire practice binnen de cultuursector. 

• Dag 3 
Infosessie: Aandachtspunten voor de organisatievormgeving. 
Werksessie: Personeels-, freelance- en vrijwilligersbeleid uitvoeren binnen de kaders van 
goed bestuur. 

Deze opleiding vond drie keer plaats.  
 
Reeks 1: twintig deelnemers 

• 23 augustus 2021  
• 24 augustus 2021 
• 25 augustus 2021  

Reeks 2: negentien deelnemers 
• 27 september 2021  
• 28 september 2021  
• 29 september 2021 

Reeks 3: zeventien deelnemers 
• 20 oktober 2021  
• 21 oktober 2021  
• 22 oktober 2021 
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8.5 Vormingen van andere organisaties 
 
Gedeeld op de sociale media van Cultuurloket: 
 

 
 
Meegenomen in de nieuwsbrief van Cultuurloket: 
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Bijlage 9: Rekeningen 2021 
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