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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De private samenwerkingen in de kunstensector en de rol van het 

cultuurloket 

___________________________________________________________________________ 
 

Geacht collegelid, 

 

Kunstenaars zijn ondernemers. De goede voorbeelden rond ondernemerschap in de 

kunstensector verdienen nog meer navolging. Daarom wil de Vlaamse overheid in haar 

strategische visienota Kunsten & Cultuur (hierna genoemd: de nota) ondernemerschap en 

zelfredzaamheid van kunstenaars en kunstenorganisaties verder stimuleren. 

 

We stellen vast dat wie  afstudeert in het hoger kunstonderwijs, te weinig is voorbereid om een 

realistisch beeld te kunnen vormen van de professionele toekomstperspectieven en hoe men 

zich kan wapenen. In overleg met de Vlaams minister voor Onderwijs, bekijkt de Vlaams 

minister voor Cultuur hoe het ondernemerschap in de kunstscholen verstevigd kan worden en 

meer aandacht te besteden aan basale economische principes, elementair bedrijfsbeheer, de 

sociale rechtspositie van de kunstenaar, administratief recht…  

 

Eenmaal de startende kunstenaars het professionele veld betreden, speelt uiteraard het 

Cultuurloket een belangrijke rol. Als aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met 

professionalisering in de cultuursector, cultureel ondernemerschap en aanvullende financiering, 

vergroot het Loket niet enkel de zelfredzaamheid van individuele kunstenaars, maar adviseert 

het ook de professionele Kunstenorganisaties. De werking van het Cultuurloket werd in 2018 

verbreed naar de brede cultuursector. 

 

Zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als de Cocof maken melding van een eengemaakt 

cultuurloket in hun beleidsverklaringen en -akkoorden. Ook in het VGC-regeerakkoord wordt 

verwezen naar de oprichting van een cultuurloket.  Gezien in Vlaanderen er vandaag al een 

goedwerkend cultuurloket bestaat dat met advies, coaching en begeleiding alle betrokkenen uit 

de culturele sector wegwijs maakt, zitten wij als Vlaamse gemeenschap niet te wachten op een 

eengemaakt Brussels cultuurloket. Vooral voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijkt ons 

dat bevoegdheidsmatig toch moeilijk en rekt men de benaming van “biculturele 

aangelegenheden van gewestelijk belang” opnieuw sterk uit. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen:  

 

- Waarom moet er eengemaakt Brussels cultuurloket komen terwijl Vlaanderen reeds een 

cultuurloket heeft opgericht voor culturele actoren actief in Vlaanderen én Brussel?  

- Welke concrete stappen werden reeds ondernomen in de oprichting van een eengemaakt 

Brussels cultuurloket? Wat heeft de VGC reeds ondernomen i.k.v. de oprichting van een 

eengemaakt Brussels cultuurloket? Trekt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals de 

cultuuragenda, ook het project? 

- Hoe waakt de VGC erover dat het BHG opnieuw geen bevoegdheidsoverschrijding zal 

begaan op vlak van cultuur? 



De nota stelt dat samenwerking tussen de kunstensector en private/commerciële spelers geen 

taboe mag zijn. Een ondernemende en slagkrachtige kunstensector moet de nodige 

inspanningen doen om aanvullende financieringsbronnen te onderzoeken. Publieke en private 

samenwerkingen vergroten immers de draagkracht van de kunstorganisatie én het 

maatschappelijke draagvlak. 

 

Tijdens de vorige legislatuur ontwikkelde Vlaams minister Gatz de “Conceptnota aanvullende 

financiering cultuur”. Dit initiatief opende heel wat nieuwe mogelijkheden. De Vlaamse 

regering zal de komende tijd de uitgewerkte initiatieven evalueren en waar nodig bijsturen en 

uitbreiden. 

 

We vinden het erg jammer dat er op geen enkele manier aandacht wordt gegeven in de 

actieplannen van het College aan de vermarkting of samenwerking van de kunstensector met 

de privémarkt. Actieplannen 1 t.e.m. 4 spreken enkel over de ondersteuning via subsidie bij de 

kunsten. Het is voor ons de taak als overheid om eveneens de katalysator/incubator van een 

dergelijke samenwerking te zijn.  

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

- Welke inspanningen doet het College vandaag om cultureel ondernemerschap te 

promoten? Op welke manier plant het College deze belangrijke pijler inzake de 

toekomstperspectieven van artiesten verder te ontwikkelen?  

- Op welke manier fungeert de VGC als tussenpersoon (of incubator/matchmaker) voor 

kunstenaars/kunstsector en de privémarkt? 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 

 


