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Vlaams cultuurbeleid

Jan Jambon (NV-A) Minister–president en Minister van 
Buitenland, Cultuur en ICT.

• cultureel erfgoed
• professionele kunsten
• sociaal cultureel volwassenenwerk



Beleidscreatie

Politiek

Administratie

Sector (adviezen)

Regeerbijdrage

Steunpunten
Regeerakkoord
Beleidsnota
Visienota
Beleidsbrieven

strategische keuzes
beleidsaccenten

continuïteit Begroting

Regelgeving
-> decreten



Rol van publieke administratie?

Democratie gaat samen met publieke 
bureaucratie:

• formeel bewaken van algemeen belang
• vanuit objectiviteit (tegen politieke willekeur)
• vanuit een gelijkheidsbeginsel (democratisch)

• belang van sterke administratie als 
sparringpartner van de politiek



Administratie versus politiek

Bron: De Standaard, 10 oktober 2020



Bron: Website Departement CJM, 10 oktober 2020



Bron: Website Vlaams Parlement, oktober 2020



Regelgeving cultuur

Decreet amateurkunsten
Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk
Decreet bovenlokaal cultuurbeleid
Participatiedecreet
Circusdecreet

Cultureel-erfgoeddecreet
Kunstendecreet
Topstukkendecreet

Structurele financiering
Projectfinanciering
Beurzen









Kunstendecreet: functies

Bron: Departement CJM, oktober 2019



disciplineclusters

Bron: Departement CJM, oktober 2019



Ondersteuning

Bron: Departement CJM, oktober 2019



Nieuwe kunstendecreet

Concertgebouw Brugge, deSingel, 
Antwerp Symphony Orchestra en 
Brussels Philharmonic, 
Kunstencentrum Vooruit, Kunsthuis 
(Opera & Ballet Vlaanderen) en de AB

Brede veld

Dynamische
ruimte

KERNINSTELLINGEN

Bron: Departement CJM, oktober 2019



Nieuwe kunstendecreet

• Er wordt een duurzamer subsidieperspectief voor enkele grote kunstenhuizen 
gecreëerd. Deze kunstenorganisaties krijgen de garantie van minimaal tien jaar 
werkingssubsidie.

• Een tweeledige structuur onderscheidt de kortlopende subsidie-instrumenten van 
de werkingssubsidies en de budgettaire verhouding tussen beide wordt decretaal 
vastgelegd.

• Er wordt een bijkomende focus op landschapszorg uitgewerkt.
• Kunstenaars krijgen specifiekere steun om hun praktijk te ontwikkelen, zowel via 

heldere, op kunstenaars gerichte instrumenten als via de subsidiëring van 
organisaties die hen een goede werk- en presentatiecontext bieden.

• Het instrumentarium voor internationalisering van kunstenaars en 
kunstenorganisaties wordt uitgebreid, met als doel de uitstraling van de Vlaamse 
kunstensector te vergroten.

• De toepassing van de principes van fair practices, goog governance en integriteit 
binnen de kunstensector wordt actief gestimuleerd.



Circusdecreet



Circusdecreet

Bron: Departement CJM, oktober 2020



Circusdecreet



Circusdecreet





Werkplaats / creatieruimte circus en podiumkunsten

http://users.skynet.be/absint/LogoDOMrelief.jpg




850.000 inwoners

Geen grote steden

Lange traditie van 
provinciaal 
cultureel beleid



Vormgeving beleid (terugblik)

Via instellingen
• PCCE
• PGRM
• Dommelhof
• PSLB
• Z33

Via ondersteuning
• Structurele subsidies
• Projectsubsidies
• Prijzen
• Opdrachten
…

Via platformwerking
• Forte
• Pop in Limburg
• Motives for Jazz
• Platform beeldende kunsten
• Design platform
• Dans in Limburg



Platformwerking (terugblik)

Coördineren en stimuleren
• rond een aantal cultuurdisciplines
• samen met de Limburgse sector
• overstijgt de inspanningen van afzonderlijke partners
• op vlak van programma, promotie, productie, …
• innovatief en gedurfd
• structureel en kwalitatief 



Subsidiereglementen (terugblik)



Cultuurbudgetten (terugblik)

Vergelijking Gewone Uitgaven en Uitgaven Cultuur/jeugd/recreatie

(in miljoenen euro’s, afgerond)



Relatieve budgetten (terugblik)

Aandeel van de uitgaven Cultuur/jeugd/recreatie

(in percentages)



Vergelijking budgetten (terugblik)

Totale budgetten en 
cultuurbudgetten van 
Vlaanderen, gemeenten 
en provincies

(in miljoenen euro’s, afgerond)



Uniek cultuurbeleid Limburg

Uniek omwille van de volgende redenen:

• Aandeel van cultuurbudget is het hoogst
• Ook in absolute cijfers een hoog budget 

• Inzet op innovatie, talentontwikkeling
• Unieke platformwerking (gebrek aan grootstad)
• Vooruitstrevend op vele vlakken 
(zie Pop in Limburg, erfgoeddatabank, 
PBS, Z33, …)



Cultuurbeleid Provincie Limburg

Er werden ook altijd kansen gegrepen en 
opportuniteiten benut

• Zo ontstond ook Provinciaal Domein Dommelhof…



Begin jaren ‘60
• Men gelooft in de democratisering
• Onderwijs en cultuur! 

Minister van cultuur Frans van Mechelen:
• Cultuur spreiden en toegankelijk maken 
in heel Vlaanderen
• Via subsidies voor de bouw van 
cultuurcentra



Provincieraad Limburg beslist in 1962 om 
een dossier in te dienen

Men begint te bouwen in 1964

In 1967 opent Dommelhof de deuren als 
eerste cultuurcentrum in Vlaanderen





Neerpelt
16.000 inwoners

+ 40km van
Hasselt, Eindhoven, 
Maastricht

+ 100km van Antwerpen, 
Brussel, Luik

+ 160km van Gent, 
Amsterdam, Keulen
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Domein >10ha

>18000m2 gebouwen

1. Schouwburg
2. Residentie-ruimtes
3. Lokalen + burelen
4. Verblijfsgebouw
5. restaurant
6. Atelier
7. Circusplein
8. Sporthal
9. Sportvelden
10. Bospark

Sportstages
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Theater/residence space/officesTheater/creatieruimte/burelen



Hotel/restaurant



Sportcentrum (G-sport)



Klankenbos



Circus-, straat- en locatietheater(TodM)

Werkplaats transdisciplinaire kunsten

Samenwerkingsprojecten

... is in Dommelhof gelinkt aan drie acties:

Focus: werkplaats podiumkunsten



Realiseren van een genetwerkte werk-, productie-
en presentatieplaats voor actueel circus-, straat- en 
locatietheater

Sportstages



Erkenning binnen circusdecreet 

5 jaar, voor bedrag van 545.000

Grootste festival voor circus-, straat- en locatietheater in België

Internationale reputatie

Formule: 
Stadsfestival in de even jaren (Hasselt)
Circusfestival in de oneven jaren (park Dommelhof)



Stadsfestival in de even jaren (Hasselt)

Sportstages



Circusfestival in de oneven jaren (Dommelhof)

Sportstages



Breed toegankelijk publieksfestival
(40 à 50 producties, voor jong en oud, kenners en passanten)

Zorgvuldige prospectie en programmatie
Veel aandacht voor publiekswerking
Focus op cultuurparticipatie

Sportstages



Vanuit verschillende invalshoeken naar publiek:
Zaal (frontaal), tent (circulair), straat, wijken, locaties, ....

Ingebed in een context (stad of natuur)

Sportstages



Internationaal en Vlaams

Sterk ingebed in internationale netwerken
Rol van ambassadeur voor Vlaams circus

Sportstages



Artistiek toonaangevend (premières, bijzondere projecten, 
kruisbestuivingen)

Sportstages



Creatiefestival via sterke productiecel

Festivalprogramma is steeds combinatie van:
• Artistieke selectie op basis van prospectie
• In Dommelhof gecreëerde voorstellingen en co-producties 

Sportstages



Circus-, straat- en locatietheater(TodM)

Werkplaats transdisciplinaire kunsten

Samenwerkingsprojecten

... is in Dommelhof gelinkt aan drie acties:

Focus: werkplaats podiumkunsten



Realiseren van een genetwerkte werk-, 
productie- en presentatieplaats voor 
talentontwikkeling binnen podiumkunsten (dans 
en theater)

Sportstages



Instrument voor talentontwikkeling binnen de 
podiumkunsten

Aanbod van projecten

Selectie op basis van artistiek potentieel

Residenties en andere ondersteuning

Eerste publieksmomenten

Contact met professionelen



TAKT is de enige organisatie in Limburg die focust op 
een werking als ‘werkplaats voor dans en theater’

TAKT werkt samen met 
• werkplaatsen (vb. WP Zimmer)
• gezelschappen (vb. De Queeste)
• danshuizen (vb. Action Scenique)
• theaterhuizen (vb. Campo)
• individuele kunstenaars (vb. Ugo Dehaes)
• cultuurcentra (vb. C-Mine)
• opleidingen (vb. Toneelacademie Maastricht)



Van TAKT naar C-TAKT

Dossier kunstendecreet ingediend

We krijgen 1,1 miljoen euro van de Vlaamse overheid 
voor de periode 2017-2021



VASTSTELLING algemeen:

Interessante ontwikkelingen op het vlak van schottenloos 
werken uitgaande van podiumkunsten

Nieuwe vormen vallen dikwijls tussen bestaande structuren

Transdisciplinariteit heeft geen werkplek in Vlaanderen

Model van de toekomst is een netwerkmodel
(wil en druk om samen te werken en krachten te bundelen)



Small is Beautiful 2011, Aubagne - © Vincent Lucas

Olivier Grossetête (FR) Ville éphémère

voorbeeld van In Situ project
betrekken gemeenschap
resultaat is ook proces



Olivier Grossetête (FR) Ville éphémère

Métamorphoses, Ville éphémère 2013, Marseille © Lieux publics

het concept verhuist
maar krijgt een lokale zingeving



Olivier Grossetête (FR) Ville éphémère

Métamorphoses, Ville éphémère 2013, Marseille © Lieux publics

het concept wordt geëxporteerd
maar de makers zijn lokaal



Olivier Grossetête (FR) Ville éphémère

Métamorphoses, Ville éphémère 2013, Marseille © Lieux publics

20 000 deelnemers
en veelvoud aan bezoekers 



VASTSTELLING Limburg:

Nauwelijks creatie en productie in Limburg

Een landschap wordt gevormd door de volledige 
waardeketen van functies 
(ontwikkeling, productie, presentatie, participatie, reflectie)

Focus op ontwikkeling en creatie: fundament van de kunsten



INHOUDELIJKE SAMENWERKING:

Fusie met werkplaats C-Mine Cultuurcentrum

• gebaseerd op jarenlange samenwerking

• inhoudelijke parallellen

• ook strategische keuze



INHOUDELIJKE SAMENWERKING:

Netwerk met 5 structurele partners

• WPZimmer
• Platform 0090
• Musica
• SoAP
• In Situ

• omwille van inhoudelijke expertise
• omwille van gelijklopende ambities
• omwille van het grote netwerk



FUSIE (oorsprong): samenbrengen van de artistieke 
ambities van TAKT en C-Mine, samen met 5 structurele 
partners

FOCUS (inhoudelijk): internationaal ontwikkelings- en 
productieplatform voor transdisciplinaire kunsten

RUIMTE: geven van ruimte en steun voor de 
ontwikkeling en vormgeving van kunstenaarschap

NETWERK: structurele partners met een groot 
internationaal netwerk



ACTUEEL (artistieke relevantie): recente ontwikkelingen 
van schottenloos werken binnen podiumkunsten een 
fundament geven

EIGENTIJDS (maatschappelijke relevantie): zoektocht 
naar vernieuwende kunst en/of vormen die de 
interactie met een publiek gestalte geven en hun 
context bevragen

VERANKERD (regionale relevantie): een werkplek in de 
stad Limburg én met de blik naar buiten gericht



FINANCIEEL:

606.000 euro per jaar
waarvan 232.000 Vlaamse Overheid
waarvan 150.000 van Dommelhof
waarvan 224.000 van andere partners

(dus 1,16 miljoen van Vlaanderen)

BESTEDING:

Hoofdzakelijk aan artistieke residenties/projecten
71% artistiek!



WERKING:

Aansturing vanuit Dommelhof en C-Mine
(in een tandem, dagelijkse coördinatie)

Maandelijks overleg met alle partners
(artistiek /inhoudelijk overleg)

Partners + directie
(Uitzetten van grote lijnen, dossieropvolging, 
communicatie)



AMBITIE:

Sterkhouder worden inzake transdisciplinaire kunsten 
(Limburg, Vlaanderen, Europa)

Focus op creatie
Maar ook verkenning van nieuwe presentatievormen

Meebouwen aan duurzame fundamenten voor een 
kunstenlandschap in Limburg



Combineert de inspanningen in de domeinen van... 

Circustheater
Straat/openluchttheater
Locatietheater

Transdisciplinaire kunsten

Geregeld interessante spillovers:
-Artiesten van verschillende disciplines die elkaar ontdekken
-Publiek dat nieuwe disciplines ontdekt
-Professionelen die verrast worden

Werkplaats podiumkunsten



Wat bieden we?

Residenties

Co-productie / co-financiering

Coaching en feedback

Logistieke steun

Technische hulp

Publiciteit (presentatie)

Een netwerk (Vlaams, Belgisch, Europees)



In een context / met een focus:

Werken in een beschermde, warme en professionele 
omgeving
(We willen tijd en ruimte creëren in alle mogelijke 
betekenissen)

Creëren van opportuniteiten en samenwerking

Research and development, schrijven, improvisatie, 
try-out

Eerder resultaatgericht

Wat bieden we?



225.000 euro/jaar voor co-productie

Infrastructuur (5 creatieruimtes)

Catering en overnachting

Team (administratie, onderhoud, artistiek, logistiek)
(totale team: 35 mensen, niet enkel voor 
werkplaats...)

Veel energie

Onze input



Resultaten en impact kan gedefinieerd 
worden op verschillende vlakken

Publieksimpact

Sector

Artistiek

Economisch

Sociaal

De output



Resultaten van de werkplaats worden gepresenteerd 
op festival en andere formats, samen met andere 
programmatie resulteert dat in bereik van:

300.000 bezoekers/jaar

(details:
TodM Hasselt: 120.000
TodM Neerpelt: 15.000
Presentaties in Dommelhof: 6.500)

Publieksimpact



35 to 40 verschillende projecten

Ruim 400 artiesten

Ruim 600 productiedagen in 2014

4.500 overnachtingen in residentie

Impact op sector



Doorstromen van talent
• vb. Joke Emmers
• vb. Judith Clijsters

Betrokkenheid bij vernieuwende producties
• vb. Ugo Dehaes, Jan Martens, Claire Croizé

Referenties
• TAKT wordt vernoemd naast de stedelijke 
werkplaatsen
• TAKT duikt steeds meer op in Vlaamse 
subsidiedossiers

Artistieke impact



Studie VTi: kunstsubsidies van de Vlaamse overheid 
werken als katalysator voor economische activiteit: elke 
geïnvesteerde euro genereert bijkomend 1,50 euro 

Studie toeristische industrie: 38 euro per persoon die 
een daguitstap maakt

120.000 bezoekers in Hasselt tijdens ons festival

120.000 x 38 = 4.560.000 euro

???

Economische impact



We zijn op zoek naar projecten:

…die structurele sporen nalaten

…die cultuurparticipatie verhogen

Sociale impact



Cultuurparticipatie in Vlaanderen



Theoretical background

Pierre Bourdieu: la distinction

Social stratification based on cultural capital

Economic capital and social capital

Largely determined by social origin

People are predictable (social reproduction)



Some statistics

Causality

Cum hoc ergo propter hoc
A occurs in correlation with B, therefore A causes B



Some statistics

Univariate: frequencies

Example: cultural participation



Some statistics

Bivariate analysis: differences

Example: differences of participation in age groups

Bron: Cultuurparticiaptie-onderzoek van John Lievens e.a.



Some statistics

Multivariate analysis: netto-effects

What is:
• the effect of one variable (e.g. age)
• controlled for other variables (e.g. gender, education, income)
• on another variable (e.g. cultural participation)



Model for analysis

Gradual development of the model:

1. Socio-demografic characteristics
(gender, age, diploma, family situation, etc.)

2. Parental context
(SES parents, cultural participation parents)

3. Individual capital
(cultural, social and economic)

4. Cultural education

cultural participation

Bron: Cultuurparticiaptie-onderzoek van John Lievens e.a.



Results

Bron: Cultuurparticiaptie-onderzoek van John Lievens e.a.



conclusion

Impact of education level on cultural participation
• for high arts and for more popular arts

Primary socialisation has a huge impact on participation. 
• cultural family environment -> impact future participation level

Own cultural and social capital will also have a significant effect on 
participation 

This means that cultural participation can be understood in a complex set 
of social mechanisms, varying from the traditional socio-demographic 
variables, to primary socialisation, and own cultural and social capital.

(Results from audience research are rather stable)



discussion

Explanations of people themselves about their non-participation (such as 
lack of interest, or lack of time) are not very trustworthy. 

‘Lack of interest’  -> low cultural capital? low primary socialisation?

Ask people what they have done

Not what they would do



predictability

People are very predictable
(date of birth, first name, diploma of mother)

People are not predictable
e.g. willingness to pay
e.g. computers in the V&A, Gail Durbin (head of media and education)
e.g. are you planning to come back to our festival




