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INLEIDING
Beste leden RAB/BKO,
beste partners,
geïnteresseerden,
Bewust van het feit dat een dergelijk omvangrijk document het risico loopt ontmoedigend te werken, vragen
we jullie toch om het door te nemen en om niet meteen op te geven. Het jaarverslag dat jullie hier onder
ogen hebben is de balans van ons eerste jaar als coördinatieteam. Dit document omvat uitvoerig het
geheel aan werklijnen die binnen RAB/BKO aan de gang zijn of op stapel staan: vertrekkende
van het ontstaan en de evolutie door de jaren heen, wordt de stand van zaken uiteengezet en worden de
toekomstplannen voorgesteld.
Voor hen die minder bekend zijn met ons werk gaat het om een hulpmiddel om onze werking en onze acties
weer te geven. Voor hen die ons al langer volgen, is dit een synthese - een momentopname - van de
toestand van het netwerk en haar activiteiten.
Om ons werk zo goed mogelijk te representeren hebben we ook onze perspectieven voor het komende jaar
opgenomen in dit document. Wij hopen hiermee de ontwikkeling van elke piste, elke rode draad voor te
stellen en moedigen jullie ook aan te reageren als een verdere aanzet.
Graag maken we gebruik van deze gelegenheid om onze medewerkers te bedanken, zonder hen konden
we al dit werk niet verzetten. Zij zijn RAB/BKO: zij verwelkomen jullie tijdens onze activiteiten, zij verzorgen
de actualisering van onze website, zij sturen onze communicatie die rechtstreeks in jullie inbox terecht
komt, zij operationaliseren onze organisaties, zij doen de werking draaien. Maar vooral, zij stellen ons vragen
die inspirerend werken en staan ons dag na dag bij. Zij zijn onze dierbaarste inspiratiebron. Hartelijk dank
Romane, Quinten & Arnaud!
Wij bedanken ook diegenen die ons zijn voorgegaan en/of met wie we mochten samenwerken en evolueren:
Margaux, Yannick, Leen, Rrita, Sophie, Brecht, Lamia, Lissa, Geert… en ook zij die ervoor kozen om hun
tijd in te ruilen voor kennis in de loop van het bestaan van RAB/BKO.
Tenslotte wensen we onze huidige en voormalige bestuurders te bedanken voor de ondersteuning en de
opvolging die ze ons bieden of boden. Zonder hun aanwezigheid en beschikbaarheid zouden we het project
dat RAB/BKO is niet even essentieel, coherent, genuanceerd en constructief kunnen maken.
Bij deze wensen we jullie een boeiende (her)ontdekking van RAB/BKO anno 2019,

Graag tot binnenkort,

Lynn & Noémie
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RAB/BKO
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) zijn respectievelijk in 2002 en
2004 opgericht door de Brusselse kunstenorganisaties vanuit een nood aan dialoog en samenwerking.
Vandaag stellen de twee vzw’s zich voor als één gezamenlijk overlegplatform voor dialoog en reflectie, een
kenniscentrum en een gesprekspartner voor alles wat betreft de uitdagingen voor cultuur in Brussel.

DE MISSIE
RAB/BKO wil bijdragen aan visieontwikkeling over cultuur in Brussel, het delen van ideeën en
opinies mogelijk maken en wil de uitbouw van een gemeenschapsoverschrijdend cultuurbeleid
stimuleren, aangepast aan de dagelijkse realiteit van de Europese hoofdstad. De netwerken sensibiliseren
de betrokken partijen voor het belang van samenwerking, en dit over taal-, gemeenschaps-, disciplineen sectorgrenzen heen. Ze vervullen hierin een ‘laboratorium’-functie en streven naar een grotere
erkenning en representatie van de Brusselse culturele sector.

DOELSTELLINGEN EN ACTIES
RAB/BKO maakt ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de medewerkers van de ledenorganisaties.
Er vinden thematische overlegvergaderingen plaats die vertrekken vanuit de noden en vragen van de leden,
en die de uitwisseling stimuleren. Daarnaast wordt ingezet op de dialoog met andere sectoren en met het
beleid.
RAB/BKO verleent advies en informatie aan de ledenorganisaties over cultuur en/in Brussel. Dit gebeurt
zowel via de website en nieuwsbrieven als op studiedagen, presentaties, workshops, vormingen voor alle
functieprofielen van de lidorganisaties, ea. Dankzij een jarenlang opgebouwde expertise en een stevig
gedeeld draagvlak, is RAB/BKO een belangrijke gesprekspartner voor het Brusselse middenveld en het
beleid, en kunnen ze optreden als expert, adviseur of vertegenwoordiger van hun leden.
Ten slotte identificeert en ondersteunt RAB/BKO gezamenlijke standpunten en projecten die inspelen
op vragen en noden van de culturele sector en die hun zichtbaarheid ten goede komen. RAB/BKO zetelt in
verschillende raden van bestuur en neemt deel aan heel wat overlegvergaderingen waar ze de mening van
de Brusselse culturele sector vertolkt.

DE WAARDEN
De grootstedelijke context, de superdiverse bevolking en het complexe bestuur maken van Brussel een
ingewikkelde maar unieke stad. De uitdagingen zijn groot en een gezamenlijke aanpak dringt zich meer en
meer op.
De leden van RAB/BKO zijn zich bewust van deze uitdagingen en erkennen de noodzaak tot dialoog en
samenwerking.
De (culturele, sociale, economische,…) diversiteit – zo kenmerkend voor Brussel – is een rijkdom van de
stad en voor kunstenaars maar ook steeds meer een evenwichtsoefening. Dat is de reden waarom de
werking van RAB/BKO gebaseerd is op openheid. Het is enkel vanuit een oprechte interesse voor de ander
dat het mogelijk is om een samenleving op te bouwen en samen te werken. RAB/BKO gelooft in het
transversaal denken, in het samenbrengen van kennis en expertise over taal-, gemeenschaps- en
sectorgrenzen heen en een duurzaam denken gericht op de toekomst.
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Overlegplatform van de Brusselse culturele sector wat
betreft de collectieve uitdagingen voor cultuur in Brussel

MISSIE

Stimuleren van samenwerkingen over taal, gemeenschaps- en
sectorgrenzen heen

bijdragen aan een coherente visieontwikkeling over cultuur in
Brussel op basis van gemeenschappelijke waarden ( transversaliteit, een
open geest, sociaal engagement,...)

OBJECTIEVEN

Delen van diverse visies die leven binnen de sector rond verschillende
thematieken vanuit en naar de culturele sector toe
Bijdragen aan een grotere waardering en het doen meetellen van de
Brusselse culturele sector, en dit in alle delen van de samenleving
Ontmoetingen stimuleren en uitwisseling tussen de leden
[NETWERK-as]

ACTIES

identificeren en ondersteunen van het innemen van een standpunt en
gemeenschappelijke projecten die aan de vraag en aan de noden van de
culturele organisaties beantwoorden
[REFLECTIE-as]
Zich positioneren zowel als expert, raadgever als vertegenwoordiger
van de leden om een rol van bevoorrechte gesprekspartner te spelen in het
dialoog met andere sectors, tegenover de civiele samenleving en de
overheid
[VERTEGENWOORDIGING-as]

WERKLIJNEN
Netwerk= Evenementen leden

> ontmoeting en uitwisseling tussen de leden zelf stimuleren
> het overleg binnen de culturele sector faciliteren

COÖRDINATIE & REFLECTIE = werkveld & projecten + interne vergaderingen
> voeden van de reflectie binnen het netwerk
> de legitimiteit garanderen, de adequaatheid en de coherentie van de verschillende projecten
> aanmoedigen van dynamieken van samenwerking

VERTEGENWOORDIGING = Externe vergaderingen (zetelen in RvB, AV, Bureau, Comité,
netwerk, enz.)
> dragen van aanbevelingen die samengaan met de realiteit van de Brusselse culturele sector
> sensibiliseren, via presentaties, van de uitdagingen voor cultuur in Brussel

COMMUNICATIE = Website, nieuwsbrieven & publicaties
> informeren over de uitdagingen voor cultuur in Brussel

STRUCTUREEL / Bestuur = Relatie met de leden + VZW/ASBL
> de realiteit van de culturele organisaties die lid zijn van het netwerk in al hun diversiteit weerspiegelen
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STRUCTUREEL & BESTUUR
SAMENWERKING RAB/BKO
BKO en RAB onderhouden sinds hun oprichting een
partnerschap. De afgelopen jaren is die samenwerking
versterkt en vandaag is ze een evidentie geworden. Zo
hebben de netwerken van deze samenwerking hun
primordiale specificiteit gemaakt en zou de één
niet meer zonder de ander kunnen.
Hoewel ze nog steeds twee aparte vzw’s met een andere
financiële en structurele realiteit blijven, ontwikkelen ze
samen het merendeel van hun activiteiten. Dankzij
de uitbouw van een gezamenlijk voorzittersbureau
© Bea Borgers kan er werk gemaakt worden van een gezamenlijk project
en een vlotte uitwisseling tussen beide netwerken. Sinds
2017 organiseren BKO en RAB ook hun Algemene
Vergadering samen. Tijdens de Mise au Vert georganiseerd in september 2018 waar de leden van de Raden
van Bestuur van BKO en RAB aan deelnamen kwam de wens om na te denken over een effectieve fusie
van de twee structuren als één van de prioriteiten naar voren.
Perspectieven
Om het functioneren van de twee vzw’s te optimaliseren en de dagelijkse realiteit van de werking van de
teams ten volle te erkennen, maar vooral ook als een geëngageerde actie naar het beleid toe en als
een symbolische actie in lijn met de raison d’être van de twee netwerken, zullen BKO en RAB het
perspectief van een fusie tussen de twee juridische structuren onderzoeken.
Om dit te bereiken zal een activiteit (inhoud en vorm nog te bepalen) georganiseerd worden rond het
bicommunautair statuut van vzw’s in Brussel. Voor zover het kan, zal deze denkoefening voortbouwen
op en banden leggen met de publicatie Creatief met CHAOS créatif van RAB/BKO (2019).
Een SWOT-analyse (sterke & zwakke punten/ kansen / bedreigingen) zal worden uitgevoerd om over de
verschillende stappen na te denken en de weg voor te bereiden voor een mogelijke fusie.

LEDEN
Sinds de oprichting in 2002 heeft BKO gewerkt aan het vergroten van de vertegenwoordiging van de Brusselse
artistieke en culturele organisaties, zowel in aantal als in diversiteit. Naast de ontmoetingen geleid door het
coördinatieteam met potentiële leden komen lidmaatschapsverzoeken spontaan binnen: die blijvende stijging
is een onbetwistbaar bewijs van de verworven erkenning!
Met de hervorming van de statuten (2017) werd ook de procedure omtrent het lidmaatschap iets meer
geofficialiseerd en beslist de Raad van Bestuur over de kandidaturen van nieuwe leden. Volgens diezelfde
statuten zijn er twee types leden: effectieve leden en toegetreden leden.
●

Een effectief lid bij BKO voldoet aan volgende criteria: De organisatie moet een rechtspersoon zijn
met gepubliceerde statuten in het Nederlands en maatschappelijke zetel in Brussel, die op een
professionele wijze artistiek werk ontwikkelt, presenteert en/of ondersteunt en die tevens een band
heeft met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en/of één van de 19 Brusselse gemeenten.
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●

Een toegetreden lid bij BKO is een rechtspersoon die een link heeft met de Brusselse culturele
sector, die de vereniging wenst te ondersteunen of deel te nemen aan de activiteiten en die niet
beantwoordt aan de voorwaarden om effectief lid te worden.

Dit onderscheid laat het netwerk toe om nog meer te groeien en zich open te stellen naar actoren uit het
bredere culturele en socio-culturele veld, zonder daarentegen een duidelijk afgebakende kern te verliezen.
Daarnaast worden organisaties waarvan hun activiteiten en werking - overwegend - tweetalig zijn
aangemoedigd om lid te worden van zowel BKO als RAB en dit onafhankelijk van de taal van hun statuten.

NIEUWE EFFECTIEVE LEDEN
Tussen januari en december 2019 keurde de RvB BKO de toetreding van 5 nieuwe effectieve leden goed:
●

Black Speaks Back

Een project dat de uiteenlopende vraagstukken bespreekbaar wilt maken die de Afrikaanse diaspora in België
en Nederland aangaan door beeldvormingen en stereotypen te deconstrueren. Dit gebeurt in de vorm van
korte afleveringen/series (Facebook & YouTube vooral) waarbij verschillende Afro Belgen & Nederlanders met
elkaar in gesprek gaan over hedendaagse issues, maar ook via spoken word en unieke portretten.
●

Cinema Palace

Palace is een nieuwe bioscoop in het centrum van Brussel die zich bevindt op het knooppunt van de
voetgangerszone, de Vlaamse wijk, de multiculturele wijk van Lemonnier, de Anspachlaan, en de toeristische
zone van de Beurs en van de Grote Markt. Palace wenst een rijke en eclectische programmatie te brengen,
naar het beeld van de inwoners van de wijk waarin de bioscoop gelegen is.
●

Darna

Darna, Vlaams-Marokkaans culturenhuis, werd in 2017 opgericht na een overeenkomst tussen de Vlaamse en
Marokkaanse overheid en heeft als doel om de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Marokko te
stimuleren en de Marokkaanse diaspora in Brussel en de rest van Vlaanderen actief te betrekken binnen het
culturele leven en aanbod.
●

Kunst in Huis

Kunst in Huis maakt promotie voor jonge kunstenaars en heeft de ambitie om meer openheid te creëren voor
actuele kunst bij een zo groot mogelijk publiek d.m.v. verhuren van kunstwerken .
●

Projet Orféo

Projet Orféo wenst momenten te creëren en sociale banden te laten groeien in minder bedeelde plekken door
middel van kunst (workshops).

NIEUWE TOEGETREDEN LEDEN
Tussen januari en december 2019 keurde de RvB BKO de toetreding van 1 nieuw toegetreden lid goed:
●

Privacy Salon

Privacy Salon wil het bredere publiek, de beleidsmakers en de industrie in België, Europa en daarbuiten
sensibiliseren en kritisch informeren over privacy, gegevensbescherming en andere sociale en ethische
kwesties die ontstonden na de introductie van nieuwe technologieën in de samenleving.
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UITTREDENDE LEDEN
Tussen januari en december 2019, verlieten 2 leden het BKO netwerk:
●

A+/ Architecture in Belgium

Als magazine rond architectuur gaf de organisatie aan dat ze zich niet kunnen vinden in de werking van het
netwerk.
●

Beltud (Vereniging voor Belgisch-Turkse Vriendschap)

In 2019 heeft de organisatie hun activiteiten stopgezet en is deze de facto niet langer lid meer van BKO.

RAB LEDEN
Tussen januari en december 2019 heeft de RvB RAB 2 effectieve leden (Bah Voyons! ASBL en Cinéma
Palace) en 1 toegetreden lid (Maison des Arts de Schaerbeek) goedgekeurd en het uittreden van 4
leden (A+/ Architecture in Belgium, Beltud, Charleroi-Danse en Théâtre Le Public) in akte genomen.

GROEI VAN HET NETWERK
Per 31 december telde BKO 117 leden, waarvan 106 effectieve en 11 toegetreden leden.
BKO heeft sinds het ontstaan een behoorlijk constante groei gekend en ook de diversiteit van de leden
(wat de disciplines en activiteiten betreft) stijgt alleen maar, wat het debat en de reflectie alleen maar ten
goede komt.
Samen brengen BKO en RAB, op 31 december 2019, 174 leden samen (zie lijst in bijlage “Ledenlijst BKO
en/of RAB)).

Perspectieven
Om de diversiteit van de sector het beste weer te geven, zal het coördinatieteam in 2020 proactief nieuwe
leden opzoeken, rekening houdend met verschillende criteria zoals de geografische ligging in het Brussels
grondgebied, artistieke discipline, opkomende organisaties...
Naast individuele ontmoetingen met geïnteresseerde organisaties zal de mogelijkheid worden overwogen
om collectieve presentatiesessies van RAB/BKO te organiseren, met name via de cultuurdienst van
de Brusselse gemeenten waarvan verschillenden reeds hun interesse hebben geuit.
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BESTUUR VAN DE VZW
ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering van BKO komt normaal gezien eenmaal per jaar samen bij één van de lidorganisaties
om alle wettelijke verplichtingen in het kader van de vzw-wetgeving te vervullen. Het is ook vooral de
gelegenheid om alle acties voor te stellen door het RAB/BKO-coördinatieteam, waarvan het soms minder
zichtbare deel van het werk van RAB/BKO voor de leden. Het is ook een gelegenheid om de evolutie van het
netwerk te beoordelen, een debat op gang te brengen of om verder te reflecteren rond specifieke punten met
de leden.
25/03/2019 @ BOZAR
Assemblée Générale Commune RAB/BKO Gezamenlijke Algemene Vergadering
De AV 2019 van RAB/BKO maakte deel uit van een welbepaalde en veelbelovende context: een nieuw
coördinatieteam, verschillende prioriteiten die vastgesteld werden tijdens een Mise au Vert die in september
2018 plaatsvond, de 10-jarige verjaardag van het Cultuurplan voor Brussel1, het einde van een
consultatiefase van de culturele sector als onderdeel van het traject BRXL2030 en een nieuwe legislatuur in
het vooruitzicht. Op het kruispunt van al deze elementen en om de implicaties ervan te bespreken vond de
jaarlijkse AV van BKO plaats op 25 maart in BOZAR. Het eerste gedeelte werd gezamenlijk met RAB
gehouden, het tweede gedeelte enkel met de leden van BKO om de administratieve verplichtingen van het
vzw te bespreken en goed te keuren voor 2019.
Programma
09:00
09:30
●
11:00
11:30
●
12:30

: Onthaal
- 11:00 : Plenaire sessie RAB/BKO
Activiteiten georganiseerd door RAB/BKO en prioritaire richtlijnen 2018 & perspectieven 2019
- 11:30 : Pauze
- 12:30 : Sessie voorbehouden voor de leden BKO (sessie RAB verloopt parallel)
Goedkeuring jaarrekening en balans 2018 & begroting 2019
- 13:30 : Lunch
Aantal deelnemers: 56 leden BKO en 62 leden RAB

Perspectieven
In 2020 vindt de Algemene Vergadering van BKO plaats op 9 maart bij Zinneke. Zoals de voorbije jaren zal
die bestaan uit:
●
●

een eerste tweetalig en gemeenschappelijk deel voor de leden van zowel BKO als RAB, waarbij het
coördinatieteam het jaarverslag van 2019 en de perspectieven voor 2020 voorstelt;
een tweede deel, enkel voor de leden van BKO waarbij de financiële en administratieve stand
van zaken van de vzw ter goedkeuring van de leden wordt voorgesteld.

De vergadering wordt afgesloten met een lunch om informele uitwisselingen tussen de leden en met het
team mogelijk te maken.
In de namiddag wordt de AV gevolgd door een platform rond duurzaamheid, op dezelfde locatie (zie
hieronder).

1

shorturl.at/adxS9
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RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur van BKO is samengesteld volgens de statuten van de vzw: met elf effectieve leden van
BKO. Op 31 december 2019 bestond de Raad van Bestuur van BKO uit:
1. Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg, vertegenwoordigd door Tom Alidor Bonte
(voorzitter sinds 2017)
2. RITCS | Erasmushogeschool Brussel, vertegenwoordigd door Ann Olaerts (ondervoorzitter sinds
2017) en Hendrik De Smedt
3. Ancienne Belgique, vertegenwoordigd door Kurt Overbergh
4. Bronks Jeugdtheater, vertegenwoordigd door Peter De Coster
5. Gemeenschapscentrum De Pianofabriek, vertegenwoordigd door Karlien Van Hoonacker
6. Flagey, vertegenwoordigd door Maarten Van Rousselt
7. Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, vertegenwoordigd door Yannick Bochem
8. Kunstenpunt, vertegenwoordigd door Ann Overbergh
9. Moussem, vertegenwoordigd door Mohamed Ikoubaân
10. Passa Porta NL, vertegenwoordigd door Ilke Froyen
11. Zinnema, Vlaams Huis voor Amateurkunsten, vertegenwoordigd door Jan Wallyn

In 2019 kwam de Raad van Bestuur BKO vijf keer samen: op 25 februari (in Flagey), op 28 februari
(in Bronks), op 22 mei (in Kunstenpunt), op 30 september (in Zinnema) en op 12 december (in Bronks).
De Raad van Bestuur RAB is als volgt samengesteld:
1. Voorzitter: PointCulture (Tony de Vuyst)
2. 105 Besme (vertegenwoordigd door Tania Nasielski)
3. Alerte Urbaine (vertegenwoordigd door Arty Louis Philippe, dit B-Flow)
4. Atelier Graphoui (vertegenwoordigd door Ellen Meiresonne)
5. BOZAR – Palais des Beaux-Arts (vertegenwoordigd door Anna Vondracek / Frédéric Meseeuw)
6. CVB (Centre Vidéo de Bruxelles) (vertegenwoordigd door Michel Steyaert)
7. Diversité sur Scènes (vertegenwoordigd door Mohamed Ouachen)
8. FrancoFaune (vertegenwoordigd door Florent Le Duc)
9. Habemus Papam (vertegenwoordigd door Cora-Line Lefèvre)
10. Maison de la Création / CC Bruxelles-Nord (vertegenwoordigd door Jacques-Yves Le Docte)
11. Passa Porta (vertegenwoordigd door Adrienne Nizet)
12. BLOOM Project (vertegenwoordigd door Stéphanie Barboteau)
13. Théâtre National (vertegenwoordigd door Nicolas Dubois / Emilie Wacker)
Perspectieven
Op 9 maart 2020 zal de Algemene Vergadering van BKO stemmen over de benoeming van 4 nieuwe
bestuurders.
De coördinatrice zorgt ervoor dat er in 2020 trimestrieel - ofwel minimum vier keer per jaar - een Raad
van Bestuur van BKO zal plaatsvinden. Daarnaast zal er een gemeenschappelijke RvB (BKO en RAB)
samen plaatsvinden ter voorbereiding van de Algemene Vergadering 2021.
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VOORZITTERSBUREAU
Het Voorzittersbureau wordt aangesteld door de Raad van Bestuur en zij volgen de dagelijkse werking van
BKO van nabij op. Ze ondersteunen de coördinatrices bij de uitwerking van projecten, standpunten en
beleidsacties. Het Voorzittersbureau werd tijdens de Raad van Bestuur van 16 oktober 2017 samengesteld.
Het Voorzittersbureau komt om de zes weken samen met het Voorzittersbureau van RAB en is samengesteld
uit 5 bestuurders die ook in de Raad van Bestuur BKO zetelen waaronder steeds de voorzitter en
ondervoorzitter. Het Voorzittersbureau werd samengesteld tijdens de Raad van Bestuur op 16 oktober 2017.
In 2019 bestond het Voorzittersbureau BKO en RAB uit de volgende leden:

Voorzittersbureau BKO
●
●
●
●
●

Voorzitter: Beursschouwburg - Tom Bonte
Ondervoorzitter: RITCS School of Arts – Ann
Olaerts / Hendrik De Smedt
Bronks - Piet De Coster
De Pianofabriek - Karlien Van Hoonacker
Zinnema - Jan Wallyn

Voorzittersbureau RAB
●
●
●
●
●
●

Voorzitter: PointCulture -Tony de Vuyst
Ondervoorzitter: Atelier Graphoui - Ellen
Meiresonne
105 Besme - Tania Nasielski
Diversité sur Scènes - Mohamed Ouachen
Habemus Papam - Cora-Line Lefèvre
Passa Porta - Adrienne Nizet

In 2019 kwamen de bureaus RAB/BKO 6 keer samen: op 16 januari (in La Bellone), op 13 mei (in de
Beursschouwburg), op 24 juni (in PointCulture), op 2 september (in La Bellone), op 14 oktober (in RITCS) en
op 25 november (in La Bellone).
Perspectieven
Om verrijkende en representatieve uitwisselingen vanuit de diversiteit van het netwerk te stimuleren rond
de uitdagingen voor cultuur in Brussel, zullen personen van buiten BKO en RAB worden uitgenodigd
om deel te nemen aan de voorzittersbureaus in 2020, overeenstemmend met het huishoudelijk
reglement van het netwerk.
“Het Voorzittersbureau komt om de zes weken samen en dit steeds tegelijk met het voorzittersbureau

van RAB. Het Voorzittersbureau kan worden uitgebreid met adviseurs. Deze personen
vertegenwoordigen geen lidorganisatie, maar zijn lid ter persoonlijke titel en worden voorgedragen
omwille van hun expertise rond specifieke thema’s.” (Huishoudelijk reglement BKO)

Een lijst van uit te nodigen personen zal door het coördinatieteam worden opgesteld en besproken worden
met de bestuurders die momenteel lid zijn van het voorzittersbureau.
Het Voorzittersbureau RAB/BKO zal om de 6 weken blijven samenkomen.

TEAM
Sinds begin januari 2019 bestaat het BKO-team uit:
-

één coördinatrice (Lynn Cailliau), voltijds contract
één medewerker communicatie en projectondersteuning (Quinten Wyns), ⅗-contract

Bij RAB bestaat het team uit:
-

één coordinatrice (Noémie Vanden Haezevelde)
één medewerker communicatie en projectondersteuning (Margaux Bernard tot augustus 2019,
Romane Carmon vanaf midden oktober 2019)
één medewerker productie en administratie (Arnaud de Schaetzen vanaf midden oktober 2019)
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De teams van BKO en RAB werken nauw samen en profileren zich als één gezamenlijk team. Het volledige
team komt elke maandagochtend samen om de lopende projecten en dossiers te bespreken en de prioriteiten
te stellen voor de komende week.
Perspectieven
Om het nieuwe team de kans te geven om snel en efficiënt een goed en genuanceerd zicht te krijgen op de
eigenschappen en uitdagingen van het RAB/BKO-netwerk, wordt er in februari 2020 een teamcoaching
georganiseerd. Hiervoor zal er beroep worden gedaan op Vuurstof, een organisatie die professionele
coaching in de twee talen aanbiedt.

MISE AU VERT
Door de toenemende legitimiteit van RAB/BKO (met name in de vertegenwoordiging naar het beleid toe),
stelde het coördinatieteam zich vragen over het evenwicht tussen het deel van het werk dat bestaat uit het
organiseren van activiteiten voor de leden (het zichtbare deel van het werk) en het (minder zichtbare) deel
van vertegenwoordiging en reflectie over de culturele sector in Brussel. De evolutie van het functioneren van
de structuren brengt ook uitdagingen met zich mee. Daarvoor werd er een mise au vert gehouden op 7
september 2018.
Vorige mise au verts van RAB/BKO behandelden onder meer de volgende kwesties:
●
●
●

wat na het Cultuurplan voor Brussel en de evolutie van de netwerken
de definiëring van een gezamenlijke missie
de toenadering van RAB en BKO

In september 2018 heeft het team van RAB/BKO in Destelheide nagedacht over de prioriteiten, de
organisatorische structuur en de algemene werking. Dit moment gaf de nieuwe bestuurders de kans om elkaar
te leren kennen, de visie en de werking van het netwerk RAB/BKO te verhelderen en om gedeelde
toekomstperspectieven voor te stellen. De sessie, gemodereerd door Maya Van Leemput (futurologe die ook
de vorige mise au vert al begeleidde), maakte het mogelijk om drie prioriteiten voor de komende jaren te
identificeren:
-

een reflectie rond de mogelijkheid om BKO en RAB tot één juridische structuur te laten evolueren;
de nood om een geactualiseerde visie te formuleren, via een vervolg op het Cultuurplan, tien jaar na
de publicatie;
de noodzaak om de rol van de leden en hun participatie te ontwikkelen in het kader van de missies
van RAB/BKO.

Deze prioriteiten hebben het nieuwe team geholpen om de Perspectieven van 2019 uit te schrijven en het hele
jaar door sturing te geven.
Perspectieven
Om de overeenstemming van de missies, doelstellingen en de werking van RAB/BKO met de Brusselse
realiteit en de behoeften en verwachtingen van de culturele sector te bewaren, zal er opnieuw een mise
au vert met de bestuurders van de twee vzw’s georganiseerd worden in september 2020.
Dergelijke reflectie rond de structuur en het werk van RAB/BKO zal vanaf nu om de twee jaar plaatsvinden.
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FINANCIEEL
KOSTEN/INKOMENS/RESULTATEN
Voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt het totale bedrag van de kosten van BKO € 139.780,04 en het
totale bedrag van de inkomens van de vzw is € 136.665,07.
Hiermee eindigt de vzw het jaar 2019 met een licht negatief resultaat, namelijk -114,97 €.
Voor meer details zie de bijlage Begroting BKO 2020, de Balans en resultatenrekening BKO 2019,
Jaarrekening 2019 en het financieel verslag van de vzw.

SUBSIDIES
Zoals de vorige jaren kon BKO rekenen op de nominatum subsidie van de VGC (€ 74.000).
Voor de vierde keer ontvingen BKO en RAB ook ondersteuning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(onder Promotie van het imago van Brussel), elk € 30.000.
Perspectieven
Voor 2020 rekent BKO op de volgende ondersteuning:
●
●

VGC (74.000€/jaar verzekerd door een convenant die nog loopt tot en met 2020.
Mondelinge overeenkomst voor het opstellen van een nieuwe convenant voor post 2020)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30.000€ reeds bevestigd voor 2020)

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE
Ook in 2019 werd € 50 lidmaatschap gevraagd aan alle leden. De leden die lid zijn van BKO en RAB betalen
eenmaal € 50 en dit wordt vervolgens verdeeld onder BKO en RAB. BKO is van mening dat de lage
lidmaatschapsbijdrage behouden moet blijven, om zo laagdrempelig en open mogelijk te blijven.
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ACTIVITEITEN 2019 / PERSPECTIEVEN 2020
COMMUNICATIE
TOOLS
Door de jaren heen werd de samenwerking tussen RAB en BKO steeds hechter. Vandaag worden alle
ledenactiviteiten samen georganiseerd en zijn er amper werklijnen die niet door beide netwerken worden
behandeld. Daarom is ook de communicatie van de twee netwerken bijna identiek geworden, behalve dat
ze in twee talen verspreid wordt.
Sinds 2015 hanteren de twee netwerken dan ook een zelfde communicatiestrategie, met een gezamenlijke
huisstijl en een gezamenlijk logo, om de samenwerking tussen RAB en BKO nog beter te illustreren, maar
ook een gemeenschappelijk gebruik van informaticatools, beginnend met een tweetalige website.
Op die manier hopen de netwerken enerzijds de werking te centraliseren en zo meer visibiliteit te geven
aan de informatie die verspreid wordt vanuit het netwerk, over de communautaire en taalgrenzen heen.
Anderzijds heeft de gezamenlijke strategie ook als doel om de aanvoer van informatie vanuit het
communicatieteam te vergemakkelijken.
De artikels op de website kunnen onderverdeeld
worden in 5 categorieën: de categorie "agenda" geeft
een overzicht van de evenementen die georganiseerd
of mede-georganiseerd worden door RAB/BKO,
evenementen die georganiseerd worden door leden
en/of partners (buiten artistieke programmatie) en elk
evenement dat de Brusselse cultuursector als geheel
kan interesseren. De categorie “documentatie” biedt
documenten en politieke analyses (parlementaire
stukken, regeerakkoorden) aan, maar ook rapporten
van evenementen van leden of partners en zelfs af en
toe externe publicaties of nuttige tips voor de leden.
RAB/BKO wil de internetgebruikers ook op de hoogte
houden van cultureel nieuws in de categorie "nieuws". Onder "publicaties" vallen de studies die zijn
uitgevoerd en gepubliceerd door RAB/BKO. Tenslotte zijn de vaakst gepubliceerde artikels op de website
de vacatures en oproepen voor projecten die openstaan binnen de Brusselse cultuursector.
Sinds 2017 delen de twee structuren ook een unieke software voor het beheer van RAB- en BKO-contacten:
Bob El Web (bedacht en gecoproduceerd door professionals in de productie binnen podiumkunsten).
E-mail (via MailChimp) blijft het meest gebruikte kanaal
om direct te communiceren met de leden. De meerderheid
van de verzonden mails in 2019 was in naam van RAB/BKO
(42%). De berichten die apart verstuurd werden, zijn de
nieuwsbrieven (NL en FR gescheiden), en de documenten
die verband houden met de Algemene Vergadering. Van de
38 mails die verstuurd werden in 2019 door RAB/BKO, BKO
of RAB, zijn er 14 gelinkt aan evenementen die door
RAB/BKO zelf georganiseerd zijn (zoals save-the-dates,
uitnodigingen, herinneringen en follow-ups), 6 over externe
evenementen waarvan RAB/BKO partner is of mee
geassocieerd is (zoals betogingen, het forum van United
Stages), 15 nieuwsbrieven2, en 3 mails over studies en
analyses gepubliceerd door RAB/BKO (Creatief met CHAOS créatif, enz).

2

Hoewel afzonderlijk verzonden, hebben de RAB- en BKO-nieuwsbrieven dezelfde inhoud.
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Het percentage van geopende e-mails bevindt zich
gemiddeld tussen 42 en 49% - ongeacht het soort e-mail.
Gemiddeld opent één persoon op twee, of iets minder, de
mails verstuurd vanuit BKO, RAB of RAB/BKO.
De nieuwsbrieven, die logischerwijs met een grotere
regelmaat verzonden worden dan de andere e-mails,
worden gemiddeld minder vaak geopend dan de andere
categorieën.
Om de communicatiekanalen te diversifiëren en om
daarnaast ook niet-leden te bereiken, is RAB/BKO ook aanwezig op Facebook.
De Facebookpagina van RAB/BKO werd in 2012 opgestart en bereikt vandaag ondertussen 3.348 volgers.
Er zijn 295 nieuwe volgers bijgekomen in het jaar 2019 in vergelijking met 2018 (een groei van 10%).
De inhoud van de posts betreft vooral de agenda, vacatures en oproepen voor projecten (+/- 82% van de
posts).
DE ACTIES
In 2019 bleef RAB/BKO verder werken rond haar
missie om informatie rond cultuur in Brussel
secuur op te volgen en te verspreiden over de
taalgrens heen. Dit gebeurde door middel van de
constante actualisering van de informatie op de
website en de maandelijkse nieuwsbrieven,
steeds beschikbaar (en identiek) in het
Nederlands en het Frans.
De vzw heeft verdere stappen ondernomen rond
de GDPR (zie bijvoorbeeld de pagina
"privacyverklaring" op de website van RAB/BKO, de footer in de verstuurde nieuwsbrieven, en het document
"rapport de mise en conformité"). De naleving van deze regels zal worden verdergezet in 2020.
In 2019 werd een publicatie afgewerkt en gedrukt: de analyse Creatief met CHAOS créatif (meer info
hieronder).
Perspectieven
Om het werk van het coördinatieteam systematischer en meer zichtbaarheid te geven, stippelen de
communicatiemedewerkers een strategisch communicatieplan uit dat in 2020 van start zal gaan. Tot op
heden was de jaarlijkse Algemene Vergadering voor sommige leden het enige moment waarin ze meer te
weten konden komen over de omvang en reikwijdte van de RAB/BKO-activiteiten van het afgelopen jaar.
In een steeds hechtere samenwerking met RAB richt deze algemene reflectie zich voornamelijk op de
volgende doelstellingen: een communicatieplan opstellen, de juiste communicatiekanalen kiezen en
“voeden”, het doelpubliek bepalen en beter leren kennen, en op inhoudelijk vlak een evenwicht vinden
tussen de verschillende platforms.
De medewerkers overwegen ook een presentatietool te ontwikkelen die de missie, waarden, werking en
activiteiten van RAB/BKO beter tot hun recht zullen brengen.
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CONSOLIDATIE VAN HET NETWERK
Hoewel RAB/BKO een netwerk van organisaties is, blijft het een feit dat die organisaties geleid worden door
mensen. Het is dankzij hun inzet dat de dynamiek van delen en uitwisselen binnen het netwerk gevoed
wordt. Het is de taak van het RAB/BKO-coördinatieteam om deze betrokkenheid te ondersteunen, te
waarderen en te versterken. Zo brengt elk ontmoetingsmoment iets bij aan de consolidatie van het
RAB/BKO-project, of het nu gaat over evenementen gericht op de werknemers van de leden, of over meer
vertrouwelijke vergaderingen en ontmoetingen.

DIRECTIEOVERLEG RAB/BKO
Tijdens de Algemene Vergadering op 13 maart 2017 uitten de leden de behoefte aan een speciaal
ontmoetingsmoment om - directieleden onder elkaar - samen te kunnen zitten en dit naast de jaarlijkse AV
(waarin vooral RAB/BKO zelf het woord neemt) en de Nieuwjaarsdrink (wat meer op beleidsniveau focust).
Daarom organiseert RAB/BKO sinds 2017 elk jaar in september een “directieoverleg”. Dit evenement heeft
als objectief om het woord te geven aan de directies, opdat ze dingen kunnen delen met hun collega’s,
zoals een uitzonderlijk project, een oproep, een verzuchting...
16/09/2019 @ KVS
Plateforme de rentrée des Directions
RAB/BKO Directieoverleg (3e ed.)

© Bea
Borgers
© Bea
Borgers

Deze 3e editie, gemodereerd door Nahid Shaikh, bracht meer
dan 100 directieleden van lidorganisaties van RAB/BKO en
partners samen om te luisteren naar de presentaties van een
20-tal sprekers. Daarnaast werden er tijdens de plenaire sessie
ook video’s vertoond die speciaal voor deze gelegenheid werden
gecreëerd.

Programma
Introduction / Inleiding [NL & FR]

Lynn Cailliau & Noémie Vanden Haezevelde (RAB/BKO)
Welkomstwoord / Mot de bienvenue [NL & FR]

Michael De Cock (KVS)
TROIKA [NL & FR]

Peter de Caluwe (La Monnaie/De Munt), Michael De Cock (KVS), Fabrice Murgia (Théâtre National)
VIDEO | Du changement dans les directions / Verschuivingen bij de directies [NL & FR]
Dagvorm Films
Keynote: Over de kunst van ruimte maken / L’art de faire de l’espace [NL]

An Vandermeulen (Globe Aroma)
Acting for Culture in Europe [ENG]

Natalie Giorgadze (Culture Action Europe)
Appels de la société civile / Oproepen van het middenveld [NL & FR]
●

Quel air est-il? / Hoe lucht is het? [FR]

Pierre Dornier (Chercheurs d’air)
●

Alle verandering begint bij de overtuiging dat het kán veranderen /
Pour changer, il faut être convaincu que le changement est possible [NL]

Koen Van den Broeck (Straatverplegers - Infirmiers de rue)
●

Monnaie citoyenne bruxelloise / Brusselse stadsmunt [FR]

Léon Poncin (La Zinne)
●

Fair Saturday 2019 [NL]

Koen Maes (Brussels Jazz Orchestra)
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VIDEO | Rue de Manchesterstraat [NL & FR]
Dagvorm Films
Brussels Art Summit [NL/FR/ENG]

Zoë Gray (Wiels), Sophie Lauwers (Bozar)
Les publics des opérateurs culturels bruxellois et leurs pratiques de mobilité / Bereikbaarheid van
culturele spelers in Brussel en de vervoerswijzen van hun publiek [FR]

Michel Hubert (Brussels Studies Institute)
In Limbo [NL & FR]

Myriam Stoffen (Zinneke)
Decentralisatie als participatie / La décentralisation comme vecteur de participation [NL]

Jan Wallyn (Zinnema)
Oui, mais… / Ja, maar... [FR]

Sabine De Ville (Culture & Démocratie)
Creatief met CHAOS créatif [NL & FR]

Leen De Spiegelaere (Met-X)
VIDEO | Creatief met CHAOS créatif [NL & FR]
Studio TABASS co.

Aantal deelnemers: 110 directies van organisaties lid van RAB/BKO

Perspectieven
Het Directieoverleg zal in september 2020 voor een vierde keer plaatsvinden in een gelijkaardig format
zoals de vorige jaren.
De ploeg overweegt om een “directieboek” van (en voor) de directies van de RAB/BKO-leden te
maken. Dit zou de band tussen de leden onderling kunnen versterken en de contacten en samenwerkingen
tussen de structuren aanmoedigen.

INDIVIDUELE ONTMOETINGEN MET DE LEDEN
Als onderdeel van hun aantreden in november 2018 hebben de RAB- en BKO-coördinatrices een
“ontmoetings-tour” gepland met zoveel mogelijk leden van het netwerk RAB/BKO. In de mate van het
mogelijke maar toch prioritair, ontmoeten ze sindsdien elke week een lid van het netwerk om op een relatief
informele en individuele manier beter kennis te kunnen maken.
Deze ontmoetingen hebben op verschillende niveaus een grote meerwaarde voor de coördinatrices.
Enerzijds kunnen zij zich zo een verfijnder beeld vormen van de leden, hun projecten, hun structuur en hun
belangrijkste bekommernissen. Anderzijds schept het ook een meer persoonlijke en menselijke band tussen
hen en de vertegenwoordigers van de lidorganisaties. De feedback hierover is altijd zeer positief geweest
en de leden die reeds ontmoet werden, hebben steeds laten weten dat ze dit uitwisselingsmoment zeer op
prijs stelden en ze deze vorm van betrokkenheid bij het RAB/BKO-project appreciëren.
Perspectieven
In 2020 zullen de coördinatrices hun wekelijkse, individuele ontmoetingen met de RAB/BKO-leden
voortzetten. Om deze dynamiek van rechtstreeks contact te verankeren en om de samenwerking tussen de
leden te bevorderen (een belangrijke doelstelling van RAB/BKO), zullen "groepsgesprekken”
georganiseerd worden waar de leden elkaar beter kunnen leren kennen. Het coördinatieteam zal een
eenvoudig en informeel model ontwikkelen om deze ontmoetingen te vergemakkelijken.

18

Ten slotte zal tijdens de mise au vert in september 2020 samen met de Raden van Bestuur van BKO en RAB
besproken worden of er een charter van engagement voor de leden ontwikkeld kan worden op basis van
het bestaande huishoudelijke reglement. Daarmee zou er meer gewicht gegeven kunnen worden aan de
collectieve dynamiek die het lidmaatschap bij RAB/BKO inhoudt.

REFLECTIE ROND DE WERKING VAN HET NETWERK
Strevend naar het blijven verbeteren van de werking van RAB/BKO en de rol als netwerk van Brusselse
artistieke en culturele organisaties maar ook om de eigen kennis en ervaring te delen nam het
coördinatieteam deel aan verschillende ontmoetingen over de werking van een netwerk binnen de culturele
sector.
Zo werd RAB/BKO in 2018 gecontacteerd door de Pôles de coopération des filières culturelles des Pays de
la Loire (Frankrijk) in het kader van een Erasmus+ project met het voorstel om een uitwisseling in Brussel
te organiseren omtrent de werking van beide netwerken. Daartoe werden in de week van 12 november
2018 drie uitwisselingsmomenten georganiseerd in La Bellone. Deze ontmoeting was ontzettend verrijkend
voor het RAB/BKO-team omtrent de werking, communicatie en de relatie met de leden.
In dezelfde geest van praktijkuitwisseling was de coördinatrice van RAB op 29 juni 2019 één van de sprekers
tijdens de conferentie “A new way of work?” georganiseerd door Espace Catastrophe in het kader van de
CIRcoTEC.brussels.

CIRcoTEC.brussels: A new way of work ?
29/06/2019 @Archipel19
De almaar groeiende aanwezigheid van digitale platforms en online werktools brengt wereldwijd
fundamentele veranderingen teweeg in hoe de culturele sector het werk en de werkkracht organiseert.
Teams uit de sector worden hierdoor aangemoedigd om zich te verenigen en samen te werken met partners
waarvan de dagelijkse realiteit soms erg kan verschillen. Deze uitwisselingsvoormiddag zal vertrekken vanuit
ieders uiteenlopende ervaringen en de processen verkennen die organisaties ertoe brengen veranderingen
te overwegen, kijken hoe deze steeds evoluerende technologieën ons kunnen helpen om onze
samenwerkingen te optimaliseren (zowel intern als ten opzichte van onze partners en/of instellingen) en
hoe ze tot een verhoogde efficiëntie van onze projecten kan leiden, door toekomstige ontwikkelingen in
perspectief te plaatsen, maar ook door hun grenzen te bestuderen.
Sprekers:
- Jean-Marc Broqua - Projectcoördinator CIRCOllaborative Tools // Secretaris-Generaal & internationale
projectleider - La Grainerie (Toulouse / Frankrijk)
- Catherine Magis - Oprichter & Directrice van Espace Catastrophe, Centre International de Création des
Arts du Cirque (Brussel)
- Noémie Vanden Haezevelde - Coördinatrice van RAB / Réseau des Arts à Bruxelles
- Lieza Dessein - Beheerder van de coöperatie Smart, expert in de impact van digitalisatie op het werkveld
(Brussel)
- Erik Temmerman - Vroegere directeur van Kunstencentrum Vooruit (Gent), Consultant bij Yesplan (Digitale
tool gespecialiseerd voor zalen en organisatoren)
Ten slotte heeft RAB/BKO sinds enkele jaren een bevoorrecht partnerschap met de andere koepels van de
Brusselse culturele en artistieke sector: Brussels Museums, La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise
en N22 Brusselse Gemeenschapscentra. Naast het organiseren van specifieke projecten en evenementen
(bv. de Nieuwjaarsdrink, consultatie rond BRXL2030), wisselen de teams van deze structuren regelmatig
ideeën uit rond de uitdagingen die hen als netwerk bezig houden.

19

Perspectieven
In 2020 gaan de coördinatrices van BKO en RAB naar Nantes om deel te nemen aan het slot seminarie
van het project "Europese culturele netwerken" (uit het programma Erasmus+). Deze wordt
georganiseerd door de Pôles de Coopération des filières culturelles des Pays de la Loire, die de coördinatrices
in november 2018 in Brussel hebben ontmoet. Tijdens deze reflectiedagen zullen ze feedback uitwisselen
en rondetafels en workshops leiden met professionals uit de Europese culturele sector om zo nieuwe
denkpistes en perspectieven rond de dynamiek en werking van culturele netwerken te ontwikkelen.
Op 27 maart 2020 zal de coördinatrice van RAB één van de sprekers zijn tijdens de conferentie rond het
thema "Netwerken en hun wijze(n) van samenwerking", dat door Espace Catastrophe georganiseerd wordt
voor de professionelen tijdens het UP!-festival. Ze zal er de specifieke kenmerken presenteren van RAB/BKO
als overlegplatform voor de Brusselse culturele sector en als tweetalig en multidisciplinair netwerk.
Ten slotte zal het RAB/BKO-team om de complementariteit met andere bestaande overlegplatforms en
koepelorganisaties te versterken en de eigen praktijken te verrijken, doorgaan met het in kaart brengen van
het bestaande Brusselse culturele landschap en zal er worden nagedacht over de beste manier om deze
observaties te delen met het netwerk.

CULTUURBELEID
RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe
Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat
uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische
gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende
gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen.
Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een
sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in
de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem
van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale
verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich
verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele
culturele sector in Brussel.
Sinds 2014 worden de contacten met het beleid steeds nauwer, en wordt RAB/BKO meer en meer
beschouwd als dé gesprekspartner vanuit de Brussels culturele sector. Deze tendens zette zich duidelijk
verder in 2019, zowel door de contacten die onderhouden werden met de verschillende beleidsniveaus als
door de uitgevoerde reflecties en analyses.

ANALYSES
Cultuurplan 2.0
De wens om een geactualiseerde visie te formuleren via een vervolg op het Cultuurplan voor Brussel
(2009) werd uitgesproken tijdens de Mise au vert die in september 2018 plaatsvond met de Raden van
Bestuur van BKO en RAB in Destelheide.
Gedreven door dit perspectief, maar zonder persoonlijke ervaring met het ontwikkelen van het
Cultuurplan, ontmoette het coördinatieteam in 2019 verschillende mensen die nauw betrokken waren bij
het ontstaan ervan. Naast de ontstaansgeschiedenis werden er ook methodologische pistes onderzocht
om na te gaan hoe een vervolg op het Cultuurplan anno 2019 er uit zou kunnen en moeten zien.

20

Perspectieven:
Gezien het belang en de impact van een aantal andere dossiers dit jaar (waaronder Brussel 2030 en de
vooruitzichten ervan) lijkt het essentieel om als eerste stap een actualisering en herziening van het
Cultuurplan 2009 uit te voeren.
Het coördinatieteam zal hier in 2020 mee aan de slag gaan met de ondersteuning van externe personen.
Voordelen van dit werk zijn de volgende:
- de sinds 2009 geboekte vooruitgang te objectiveren;
- de toegevoegde waarde van het werk van RAB/BKO in bepaalde projecten te benadrukken;
- de nog te ontwikkelen projecten te identificeren, alsook de projecten die in 2020 mogelijk minder
urgent zijn;
- de toevoeging van bepaalde projecten voor te stellen op basis van de expertise van RAB/BKO en
in het bijzonder de conclusies van de analyse Creatief met CHAOS creatief.
Deze evaluatie zal het mogelijk maken om de basis te leggen voor een mogelijk Cultuurplan 2.0 en om
constructief naar de symbolische horizon van 2030 te bewegen.
Om de leden bij dit proces te betrekken en om hun ervaring en perspectieven te benutten zal er vanaf
april 2020 maandelijks een ontbijt georganiseerd worden om uitwisseling hierover te stimuleren. Elk
ontbijtmoment zal focussen op enkele van de voorstellen uit het Cultuurplan voor Brussel van 2009, als
basis voor de discussie.
Creatief met CHAOS créatif

"Hoe gaan de culturele organisaties in Brussel om met het institutionele en demografische
patchwork?" Dat is de centrale vraag van Creatief met CHAOS créatif, een gloednieuwe publicatie van

RAB/BKO. Op basis van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd tussen 2016 en 2018 onder zestien culturele
en artistieke organisaties in Brussel, stellen Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre niet alleen een analyse
van de huidige situatie voor, maar ook een aantal aanbevelingen voor de culturele spelers en het beleid.
In het kader van het Civil Society Fellowship 3-programma analyseerden de twee
voormalige coördinatrices BKO en RAB de impact van het institutionele en
demografische patchwork in Brussel op de dagelijkse werking van artistieke en
culturele organisaties.

Met volharding en liefde voor de stad hebben Sophie Alexandre en Leen De
Spiegelaere, tevens auteurs van dit onderzoek, zich gekweten van hun
coördinatorenrol van beide netwerken. Dankzij hun strijdlust zijn beide
netwerken de evidente gesprekspartner geworden voor de politieke
overheden en is de organische versmelting tussen beide netwerken bijna een
feit. De publicatie van hun onderzoek geldt dan ook als een welgemeende
dankuwel voor hun strijdvaardigheid.
Ann Olaerts (uit het voorwoord van “Creatief met CHAOS créatif”)
Om tot een analyse te komen werden tussen mei 2016 en januari 2017 kwalitatieve interviews afgenomen
met één of meerdere vertegenwoordigers van zestien culturele of artistieke organisaties. Bij de selectie van
de organisaties werd rekening gehouden met verschillende parameters die de positie van de organisatie in
het Brusselse culturele landschap beïnvloeden, zoals het type financiering, de grootte van de organisatie,
de onderzochte discipline(s), de uitstraling (lokaal of internationaal) en of er infrastructuur is om een publiek
te ontvangen. De meeste Brusselse culturele organisaties zouden zich op die manier moeten kunnen
identificeren met één of meerdere elementen uit deze steekproef.

3

Het beursprogramma Civil Society Fellowship van het Brussels Centre for Urban Studies (interdisciplinair studiecentrum van de
VUB) ondersteunt onderzoeksprojecten die een brug slaan tussen academisch onderzoek en het maatschappelijk middenveld.
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Lijst van de ondervraagde organisaties:
-

Vaartkapoen / VK
Globe Aroma
Maison de la Création
Alerte Urbaine
Atelier Graphoui
Recyclart
BNA-BBOT
Passa Porta

-

Wiels
Flagey
Zinneke
Kunstenfestivaldesarts
La Monnaie / De Munt
Musée d'Ixelles / Museum van Elsene
Museum Kunst & Geschiedenis (KMKG-MRAH)
CIVA

Vervolgens analyseerden de auteurs de interviews, onder begeleiding van een academische stuurgroep,
bestaande uit Prof. Dr. Bas van Heur (VUB, Cosmopolis Centre for Urban Research), Prof. Dr. Maarten
Liefooghe (VUB, SKAR, en vandaag UGent), Dr. Jean-Gilles Lowies (ULiège) en Dr. Jef Vlegels (VUB, Research
Unit Data & Policy en UGent, department of Sociology and department of Applied mathematics, computer
science and statistics).
Op basis van hun ervaring als coördinatrices van RAB en BKO en met behulp van de getuigenissen die ze
onder de zestien bevraagde organisaties verzamelden, kregen Sophie Alexandre en Leen De Spiegelaere inzicht
in de manier waarop elke organisatie t.o.v. de institutionele complexiteit, de socio-economische en culturele
Brusselse realiteiten staat en wat de impact is van die verschillende parameters op uiteenlopende aspecten
zoals de organisatiestructuur, financiële middelen, de artistieke visie, de relatie met het publiek en het beheer
van personeel en infrastructuur.
Het eerste deel van de publicatie Creatief met CHAOS créatif vormt dus een observatie en analyse van de
stand van zaken op het moment waarop de interviews afgenomen werden (2016-2018).
In het meer analytische en vooruitblikkende tweede deel worden de belangrijkste uitdagingen geïdentificeerd
en worden er aanbevelingen gedaan voor de toekomst.
De publicatie zelf werd officieel voorgesteld, met inclusief een teaser4 die geproduceerd werd door Studio
TABASS co. tijdens het Directieoverleg op 16 september 2019 in de KVS.
Gebaseerd op het format van het Cultuurplan voor Brussel (2009) werd
deze gedrukte publicatie verrijkt met foto’s uit de reeks Belgian
Solutions van David Helbich.
Alle aanwezigen gingen naar huis met een publicatie en exemplaren
werden vervolgens naar alle RAB/BKO leden en partners per post
verstuurd.

Perspectieven
In 2020 zal het RAB/BKO-coördinatieteam de publicatie Creatief met CHAOS créatif blijven verspreiden bij
elk evenement dat het organiseert of waarbij het betrokken is. In die zin wordt de publicatie gebruikt als
een 'visitekaartje' dat de bestaansreden van RAB/BKO illustreert.
Bovendien zal RAB/BKO in het najaar van 2020, in samenwerking met Brussels Academy, opnieuw de
lessenreeks "De culturele sector in Brussel" organiseren. Deze cyclus, verdeeld over vier sessies
verspreid over vier weken, staat open voor alle geïnteresseerden (RAB/BKO-leden en daarbuiten). De opzet
ervan is een globaal portret schetsen van de werking, de diversiteit en de uitdagingen van de cultuursector
in Brussel en van het gevoerde cultuurbeleid.
4

shorturl.at/rEJ15
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Verkiezingen mei 2019: Overzicht van de verschillende regeerakkoorden (BHG, VGC, COCOF,
FWB, VO)
Voor deze nieuwe legislatuur (2019-2024) heeft RAB/BKO elk regeerakkoord op elk beleidsniveau- regionaal
en gemeenschaps- genomen om de verschillende punten met betrekking tot cultuur te extraheren. Elke
samenvatting bevat ook een persoverzicht omtrent het desbetreffende regeerakkoord.
Een beknopt overzicht van de verschillende regeerakkoorden5 en hun inhoud met betrekking tot cultuur (in
Brussel) is ook beschikbaar op de RAB/BKO website met steeds de linken naar elk van de regeerakkoorden
voor meer informatie;
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest6
- Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 7
- Commission communautaire française (COCOF) 8
- Fédération Wallonie-Bruxelles9
- Vlaamse Overheid10
Naast de informatie die deze synthese bevat voor de leden en alle bezoekers van de website heeft dit werk
het RAB/BKO-coördinatieteam in staat gesteld om een overzicht te krijgen van alle regeerakkoorden. Dit heeft
hen ook gediend als basis ter voorbereiding van de ontmoetingen met de verschillende ministers en nieuwe
kabinetten.
Perspectieven
In 2020 zal deze synthese de coördinatrices ondersteunen bij de gesprekken met de verschillende politieke
instanties, om mogelijke kansen te ontdekken en synergieën te ontwikkelen.

NIEUWJAARSDRINK DE NOUVEL AN

Voor de editie anno 2019 van de traditionele nieuwjaarsdrink georganiseerd door RAB/BKO samen met de
Brusselse culturele netwerken (Brussels Museums, La Concertation - Action culturelle Bruxelloise en N22
Brusselse Gemeenschapscentra) werden de conclusies van de missie BRXL2030 besproken en gevalideerd en
dit een aantal weken voor het indienen van de nota aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

5

shorturl.at/zKT36

6

shorturl.at/ehG56
shorturl.at/kuCRX

7
8
9

shorturl.at/alp49
shorturl.at/oAEGI

10

shorturl.at/qvyJ6
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Dit participatieve traject van reflectie over de culturele toekomst van Brussel werd gedragen door RAB/BKO
samen met Brussels Museums en La Concertation asbl - Action Culturelle Bruxelloise binnen het perspectief
van een mogelijke kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Sinds september 2018
werd dit traject geleid door Yannick Schandené, coördinator van de missie en ondersteund door een
stuurgroep. Na vier sessies van collectieve intelligentie, verschillende individuele interviews en een analyse
van de resultaten werden de conclusies van de reflectie op 28 januari 2019 voorgesteld.
28/01/2019 @ La Tentation
NieuwjaarsDRINK de Nouvel An
In samenwerking met: Brussels Museums, La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise, N22 Brusselse
Gemeenschapscentra
Tijdens deze slotsessie van het consultatietraject rond BRXL2030 werden de deelnemers uitgenodigd om
rond drie discussietafels telkens 30 minuten lang te spreken over de voorstellen die samengebracht
werden binnen drie thematieken: duurzaamheid, digitalisering en ‘liquid society’. Voor elk thema werd
hen gevraagd te beslissen over de prioriteiten, de tijd
die ervoor nodig is om die uit te voeren en de
organisaties die hierbij betrokken horen te worden. Met
deze resultaten (die direct gecodeerd werden via een
webportaal) werd rekening gehouden bij de
voorbereiding van het consultatieverslag dat in februari
2019 aan het Gewest werd voorgelegd (zie hieronder).
Deze werksessie werd gevolgd door de traditionele
nieuwjaarsdrink.
© Alexandra Bertels

Aantal deelnemers: 260 personen

Perspectieven
In 2020 zal de NieuwjaarsDRINK de Nouvel An op 20 januari in de cinema Palace plaatsvinden. Een plenaire
sessie zal de Ministers bevoegd voor cultuur en Brussel de kans geven om te reageren op statements
voorgedragen vanuit de sector. Het evenement wordt afgesloten met een informele drink.
Voor de editie van 2021 zal er rekening gehouden worden met het feit dat de verschillende ministers meer
dan een jaar in functie zijn op dat moment en dus een beter overzicht van de problematiek in Brussel zullen
hebben. Daarbij zal de plenaire sessie ruim op voorhand worden gepland en voorbereid om een echte
discussie over concrete dossiers tussen de ministers op gang te brengen.

GEMEENTELIJK NIVEAU
Aangezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit 19 gemeenten met elk een eigen cultuurbudget en
-visie die min of meer geënt zijn op hun eigen realiteit, is de rol van de gemeenten in de ontwikkeling van een
coherent en gecoördineerd Brussels cultuurbeleid onmiskenbaar. Bovendien is de geografische spreiding van
de artistieke en culturele actoren over het hele grondgebied en de samenwerking die tussen hen moet worden
ontwikkeld, een belangrijke uitdaging voor Brussel.
Sinds de verkiezingen van oktober 2018 werkt het coördinatieteam van RAB/BKO dan ook aan het leggen van
contacten met de Nederlandstalige en Franstalige schepenen bevoegd voor cultuur in hun gemeente en
positioneert het zich als een nuttige en relevante gesprekspartner bij projecten ter zake dienend.
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Stad Brussel
De stad Brussel is door haar geografische ligging, haar omvang en haar historisch en toeristisch centrum een
belangrijke gesprekspartner voor het cultuurbeleid in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien is
een grote meerderheid van de RAB/BKO-leden nog steeds gevestigd op het grondgebied van de stad Brussel.
Ten slotte hebben de vzw's RAB en BKO beide hun hoofdzetel op dit grondgebied. Om al deze redenen heeft
het coördinatieteam van het netwerk in 2019 gewerkt aan het versterken van de relatie met het administratieve
en het politieke niveau van deze Brusselse gemeente.
Zo zetelt de coördinatrice van BKO in de Cultuurraad van de Stad Brussel. De Cultuurraad adviseert de
Nederlandstalige schepenen in het kader van het lokaal cultuurbeleidsplan van de stad en brengt mensen en
organisaties samen rond cultuurgerelateerde vragen op het grondgebied van de stad Brussel. Sinds 2019 zetelt
BKO opnieuw in dit gemeentelijk adviesorgaan - een logische stap gezien het grote aantal leden dat in deze
gemeente is gevestigd. Voor RAB/BKO is dit ook een manier om de ontwikkeling van het nieuwe lokaal
cultuurbeleidsplan (2020-2025)11 op de voet te volgen en om de synergieën met het cultuurbeleid van de stad
Brussel te onderhouden.
… En de andere gemeenten!
Brussel beperkt zich uiteraard niet tot 1000 Brussel. Daarom werkt RAB/BKO ook aan het contact met de 18
andere Brusselse gemeenten. In 2019 werd dit werk vooral verricht na verzoek van de gemeenten zelf, of als
voortzetting van reeds opgestarte projecten.
Op die manier nam de coördinatrice van RAB bijvoorbeeld deel aan een sessie om de uitvoering van het
Cultuurplan van de gemeente Sint-Gillis op te volgen. In 2017 nam haar voorgangster al deel aan de uitwerking
van dit plan om haar methodologische expertise te delen, alsook haar kennis van de uitdagingen voor Brussel.
De link die RAB/BKO onderhoudt met twee van haar belangrijkste structurele partners, namelijk La
Concertation - Action Culturelle Bruxelloise en N22 Brusselse Gemeenschapscentra, stelt het netwerk ook in
staat om op een indirecte manier op de hoogte te blijven en aandacht te schenken aan de lokale territoriale
belangen van cultuur.
Perspectieven
In 2020 zal RAB/BKO de samenwerking met de Brusselse gemeenten verderzetten en verdiepen. Daartoe
zullen verschillende acties worden ondernomen:
●

●
●

●

11

In februari 2020 zullen de coördinatrices van RAB/BKO de missie en de projecten van het netwerk
voorstellen tijdens een rondetafelgesprek met de Nederlands- en Franstalige schepenen
van cultuur en van toerisme dat tweemaal per jaar georganiseerd wordt door visit.brussels.
Deze deelname biedt de schepenen de mogelijkheid om RAB/BKO te leren kennen en schept kansen
om mogelijke samenwerkingen en aanvullingen te herkennen;
BKO zet haar mandaat in de Cultuurraad van de Stad Brussel verder vanuit dezelfde motivaties
en doelen als in 2019;
In het kader van de reflectie rond BRXL2030 (zie onder) zullen de coördinatrices ingaan op de
verzoeken van de gemeentebesturen en zullen zij zelf ook bepaalde vergaderingen voorstellen. In
dit verband worden contacten gelegd met het kabinet van de Schepen van Cultuur van de Stad
Brussel, Delphine Houba;
Om rekening te houden met de grootstedelijke realiteit van Brussel, zullen operatoren die
buiten het grondgebied van het Gewest gevestigd zijn, een aanvraag kunnen indienen om lid te
worden van RAB/BKO als toegetreden lid. Dit is met name al het geval voor o.a. het Cultuurcentrum
De Factorij, gevestigd in Zaventem en toegetreden lid van BKO;

shorturl.at/hiHIL
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●

●

In het kader van het reflectie- en analysewerk rond de uitdagingen voor cultuur in Brussel zal er
bijzondere aandacht worden besteed aan het vraagstuk rond het gemeentelijke
cultuurbeleid. Het coördinatieteam zal voor 2021 nadenken over de meest geschikte manier om
de resultaten van de analyse te verspreiden en deze kwesties binnen het netwerk te bespreken;
Tot slot zal RAB/BKO samen met perspective.brussels mogelijke relevante analyses verkennen die
moeten worden ontwikkeld op basis van de gecodeerde gegevens op het platform spot.brussels,
in het bijzonder met betrekking tot de kwestie van de verspreiding van artistieke en culturele
infrastructuur over het hele Gewest.

GEWESTELIJK NIVEAU
Als platform voor de culturele en artistieke sector in Brussel dat de taal- en gemeenschapsgrenzen overstijgt,
is RAB/BKO in de loop der jaren een bevoorrechte gesprekspartner geworden van de gewestelijke politieke
instanties: het Gewest, de VGC en de COCOF. In 2019 zijn deze contacten voortgezet en verder versterkt.
Zo heeft RAB/BKO samen met haar partners La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise en Brussels
Museums in februari 2019 de slotnota van de raadpleging van de BRXL2030-missie ingediend en aan het
kabinet van Minister-President Rudi Vervoort voorgelegd (zie onder).
In het kader van de verkiezingen van mei 2019 en de daaropvolgende infunctietreding van de ministers werd
RAB/BKO - direct en indirect - gevraagd om aanbevelingen te doen met betrekking tot het cultuurbeleid in
Brussel. Daarbij valt er in het bijzonder te verwijzen naar de verschillende vermeldingen in de regeerakkoorden
van projecten en onderwerpen waarrond RAB/BKO werkt: de bewegwijzering van culturele locaties, de zachte
mobiliteit van het publiek, de tijdelijke bezetting van leegstaande ruimtes, de digitalisering in de nonprofitsector en natuurlijk de betrokkenheid van de cultuursector bij het project van de Brusselse kandidatuur
voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.
Bovendien hebben de coördinatrices zich ertoe verbonden elk van de ministers en/of hun kabinetten die
bevoegd zijn voor culturele aangelegenheden in Brussel te ontmoeten. Het doel was zowel om het netwerk te
presenteren als een gesprekspartner voor culturele kwesties in Brussel, als om de projecten aan te duiden die
in de regeerakkoorden worden genoemd en waarvoor synergieën of samenwerking al vanzelfsprekend lijken.
RAB/BKO werkte ook samen met de administratie van de VGC om een overleg te organiseren voor de Brusselse
artistieke en culturele spelers - inclusief Franstalige spelers - met het oog op het opstellen van een bijdrage
aan de visienota vanuit het kabinet van collegelid Pascal Smet, bevoegd voor Cultuur aan Vlaams minister van
Cultuur Jan Jambon.
04/12/2019 @ Fformatt
Verrijking Visienota VGC vanuit het Brusselse
culturele en artistieke veld
Het doel van de voormiddag was om bij de kunsten- en
cultuursector aanbevelingen te verzamelen over de
visienota kunsten van de Vlaamse minister van cultuur.
De gesprekken vonden plaats rond zeven verschillende
thema’s, deze waren: Intercultureel en internationaal
kunstenlandschap; Talentontwikkeling; Technologie en
ecologie in de kunsten; Kunstenaarsloopbaan; Grote en
kleine organisaties in het Brussels netwerk; Ruimte en
huisvesting voor kunsten en Publiekswerking. Wat er
besproken werd tijdens deze rondetafelgesprekken werd opgenomen in een verslag dat beschikbaar is op
de RAB/BKO-website12.

12

shorturl.at/adwCF
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Perspectieven
In 2020 zullen de contacten met de gewestelijke instanties worden voortgezet en geïntensiveerd, zowel
structureel als met betrekking tot bepaalde gedefinieerde dossiers:
●
●

●

●

In het kader van het project BRXL2030 zal RAB/BKO de contacten met het kabinet van de MinisterPresident (BHG) voortzetten en zal het overleg met de andere betrokken bestuursniveaus
(gemeenschaps en gemeentelijk) aangemoedigd worden (zie hieronder).
Om de intenties uit de Brusselse regeerakkoorden te ontwikkelen en uit te voeren (bv. cultuurloket
voor kunstenaars, duurzaamheidscharter voor de culturele sector, mobiliteit van het publiek), zullen
de RAB/BKO-coördinatrices regelmatig met de kabinetten vergaderen. In dit verband worden zij
uitgenodigd om bij te dragen aan de uitwerking van "projectfiches" samen met het kabinet van
collegelid van de VGC Pascal Smet. In lijn met de essentie van RAB/BKO zullen de coördinatrices de
verschillende kabinetten blijven aanmoedigen om elkaar te ontmoeten en hun cultuur gerelateerde
projecten in Brussel te bespreken om mogelijke samenwerkingen aan te gaan.
Aangezien het cultuurbeleid in Brussel verder gaat dan het kader van de bevoegdheden die strikt
genomen verband houden met cultuur, zullen de coördinatrices in het kader van bepaalde concrete
dossiers ook andere ministers en/of kabinetten op gewestelijk niveau ontmoeten: Elke Van den
Brandt voor mobiliteit, Bernard Clerfayt voor werkgelegenheid, enz.
Tot slot zullen de voor cultuur verantwoordelijke ministers in Brussel allemaal worden uitgenodigd
om deel te nemen aan de plenaire sessie van het nieuwjaarsevenement van de culturele netwerken
van januari 2020 en 2021 (zie boven).

GEMEENSCHAPS- EN FEDERAAL NIVEAU
Net als op gewestelijk niveau hebben de RAB/BKO-coördinatrices zich ertoe verbonden elk van de ministers
en/of kabinetten die belast zijn met culturele aangelegenheden in Brussel te ontmoeten. Het doel hiervan was
vooral om het netwerk te presenteren als gesprekspartner voor de culturele uitdagingen in Brussel.
Perspectieven
In 2020 zullen de coördinatrices dit presentatiewerk bij de verschillende ministers en hun kabinetten
voortzetten.
Bovendien zal er bijzondere aandacht worden besteed aan de ontwikkeling en de uitvoering van het PECA
(Parcours d’Education Artistique et Culturel), dat deel uitmaakt van de hervorming in het kader van het
Pacte pour un enseignement d'Excellence van de FWB. De rol van RAB/BKO zal erin bestaan ervoor te
zorgen dat er rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van het Brusselse landschap, en in het
bijzonder met de diversiteit en de meertaligheid ervan.
Besparingen op cultuur vanuit de Vlaamse Overheid
Nadat de Vlaamse regering in november 2019 grote bezuinigingen in de kunst- en cultuursector aankondigde,
positioneerde RAB/BKO zich vooral als een informatiecentrum, ook naar de Franstalige sector toe.
Als teken van solidariteit met alle mensen en organisaties die getroffen zijn door de besparingen, publiceerde
RAB/BKO enkele artikels en persoverzichten over dit onderwerp met een focus op de protesten georganiseerd
door State of the Arts.
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Vind de artikels en persoverzichten op onze website terug:
➢
Besparingen Vlaamse regering13
➢
Besparingen van de Vlaamse regering: wat met
Brussel?14
➢
Besparingen Vlaamse regering: overzicht van de
sectorale acties15
➢
Persoverzicht: Besparingen Vlaamse regering:
opinies en posities16

Perspectieven
Om de synergieën en de samenwerking tussen RAB/BKO en oKo te stimuleren, wordt er om de drie maanden
een stand van zaken vergadering gehouden om de verschillende thematieken, activiteiten en perspectieven
te bespreken.

EUROPEES NIVEAU
Hoewel in een minder opvallende rol, is ook Europa betrokken bij het lappendeken van cultuurbeleid in Brussel.
Dit niveau, dat soms ver van de burgers en de spelers op het terrein af staat, is niettemin een belangrijk
onderdeel van het leven in Brussel. De rol van Brussel als hoofdstad van Europa heeft immers tastbare
gevolgen voor de huidige stedelijke dynamiek (zie verder).
Bovendien heeft Brussel niet altijd de meest positieve uitstraling binnen Europa. De cultuursector kan ook
hierbij een rol spelen. BKO en RAB willen daaraan meewerken en het imago van de stad Brussel als
laboratorium voor het Europa van morgen ondersteunen. Dit is één van de kernpunten in het streven van
Brussel om in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te worden.
Culture Action Europe (CAE)
RAB/BKO is lid van het netwerk Culture Action Europe sinds 2017.
CAE is the major European network of cultural networks, organisations, artists,
activists, academics and policymakers. CAE is the first port of call for informed
opinion and debate about arts and cultural policy in the EU. As the only intersectoral
network, it brings together all practices in culture, from the performing arts to
literature, the visual arts, design and cross-arts initiatives, to community centres and
activist groups.
CAE believes in the value and values of culture and its contribution to the
development of sustainable and inclusive societies.
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Sinds RAB/BKO vooral eerder principieel lid was bij CAE de vorige jaren werd er proactief contact genomen,
een persoonlijke ontmoeting gehouden met de leidinggevende van CAE en werd het netwerk ook tijdens ons
Directieoverleg in september 2019 kort voorgesteld aan onze RAB/BKO leden.
RAB/BKO heeft ook verschillende communicatie verspreid vanuit CAE o.a. ‘Cultuur opnieuw in de titel van
eurocommissaris Mariya Gabriel’ en de petitie van Culture Action Europe die pleitte voor een groter
cultuurbudget.
De Algemene Vergadering van CAE in 2019 werd niet bijgewoond door RAB/BKO daar de thematiek dit jaar
focuste op de culturele praktijken in niet-stedelijke gebieden.
Perspectieven
In 2020 zal RAB/BKO het werk van Culture Action Europe nauw blijven volgen en relevante informatie
blijven delen met eigen leden.
Op voorwaarde dat het gekozen thema het werk van RAB/BKO voedt, zal het RAB/BKO-coördinatieteam
de Algemene Vergadering van CAE bijwonen om de Brusselse culturele sector te vertegenwoordigen en de
uitdagingen rond cultuurbeleid.

BRUSSELSE ARTISTIEKE EN CULTURELE SECTOR & SAMENWERKING
Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog
aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context,
het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde
kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor
een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten.
RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren
stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast
kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en
zoeken ze mee naar oplossingen.
Vaak staan mensen versteld hoeveel ze kunnen leren door in contact te komen met een andere cultuur, visie
of levensstijl. Samenwerking, dialoog, openheid en de uitwisseling van kennis zijn zeer belangrijk in een
superdiverse en uitdagende stad als Brussel.
Daarbovenop is het de kerntaak van een netwerk als RAB/BKO om uitwisseling te stimuleren. RAB/BKO zet
samenwerking eerst en vooral centraal in haar eigen organisaties: de twee netwerken zijn nog steeds twee
aparte structuren, maar werken tegenwoordig bijna volledig samen. RAB/BKO probeert daarnaast
samenwerking te stimuleren tussen de leden onderling, maar ook tussen de culturele sector en de andere
sectoren, en met het beleid. En dit op alle mogelijke vlakken: over de Belgische taalbarrières en
beleidsinstanties heen, tussen de verschillende kunstdisciplines, generaties, gemeenschappen…

TWEETALIG EENHEIDSLOKET VOOR DE BRUSSELSE CULTUURSPELERS EN KUNSTENAARS
Terwijl er in Vlaanderen het Cultuurloket bestaat, verschijnt in verschillende regeringsakkoorden (20192024) de ambitie om een “loket voor de culturele sector en kunstenaars” te creëren:
● Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “tweetalig 'eenheidsloket' voor de Brusselse cultuurspelers en
kunstenaars”
● VGC: “één cultuurloket dat een uniek en duidelijk aanspreekpunt is voor kunstenaars”
● COCOF: “à mettre en place, avec les autres entités concernées, l'office culture”
● Fédération Wallonie-Bruxelles: “Relancer le guichet des arts”
Een ambitie die lijkt te worden gedeeld en waarvan de precieze methode en missie nog moet worden
gedefinieerd.
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Perspectieven
In RAB/BKO’s functie als gesprekspartner met het beleid (zie hierboven) zullen de RAB/BKO-coördinatrices
in 2020 de samenwerking tussen de verschillende politieke instanties in Brussel blijven stimuleren, zowel
tussen de verschillende kabinetten als met de sector zelf.
De mogelijkheid om een sessie te wijden aan het project “tweetalig eenheidsloket voor de Brusselse
cultuurspelers en kunstenaars” zal worden besproken, waarbij de verschillende culturele spelers die al
expertise hebben en/of actief zijn op dit gebied zullen worden betrokken.

BRXL2030
Eind 2016 kondigt Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, officieel aan dat
hij een Brusselse kandidatuur wil indienen om de culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. Om deze
kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf MinisterPresident Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles
& Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), Brussels Museums en La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise)
om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en te mobiliseren
in een inclusieve en participatieve dynamiek.
Om deze missie tot een goed einde te brengen werd een projectverantwoordelijke ‘Prospectie culturele
toekomst van Brussel’ aangesteld met name Yannick Schandené, ondersteund door een stuurgroep van 12
personen uit de sector samengebracht onder het toezicht van Ann Olaerts (directrice van het RITCS, School
of Arts en ondervoorzitter van BKO).
Tijdens de herfst van 2018 werden er drie collectieve intelligentie-dagen georganiseerd; de eerste resultaten
van dat traject werden gepresenteerd aan de sector tijdens de nieuwjaarsdrink van de Brusselse
cultuurnetwerken op 28 januari 2019 in La Tentation.
Al deze collectieve en individuele bijeenkomsten hebben het mogelijk gemaakt om de positionering van de
culturele sector te onderzoeken, om de reflectie te verdiepen rond de mogelijkheid en de noodzaak deel te
nemen aan Brussel 2030, maar ook om de stem van de sector te laten horen bij de politici, om nieuwe,
gezamenlijke projecten op te starten, enz.
Het eindverslag17 van deze missie werd in februari 2019 overhandigd aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het rapporteert over de ambities waarvan de Brusselse culturele sector blijk gaf
tijdens het overleg, na een transversale reflectie (op gemeenschaps-, taal- en sectoraal niveau) over de
uitdagingen van cultuur in Brussel, in het vooruitzicht van een copulatief evenement zoals de Brusselse
kandidatuur van Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 een mogelijke rol zou kunnen spelen. Het
consultatieverslag geeft een overzicht van de voortgang van deze missie en het rijke materiaal dat daaruit
voortkwam en biedt een voorstel voor een toekomstplan om het begonnen proces voort te zetten.
Na de verkiezingen van mei 2019 bleef het dossier de rest van het jaar in behandeling, hoewel het expliciet
als een culturele prioriteit werd vermeld in verschillende regeerakkoorden van de regeringen die het
cultuurbeleid in Brussel uitstippelen. Eén van de prioritaire vragen is in dit stadium van institutionele aard en
heeft betrekking op de entiteit die de kandidatuur zal indienen en op de samenwerkingsverbanden die moeten
worden ontwikkeld zodat Brussel toch in zijn geheel in aanmerking kan komen.
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Perspectieven
In 2020 zal RAB/BKO volgens drie hoofdassen werken aan de eventuele kandidatuur
van Brussel als Europese culturele hoofdstad in 2030:
1. Presentatie en spreiding van de conclusies van de eerste
consultatiefase bij de sector: om de visie(s) van de sector op het project te
delen, zal het RAB/BKO-coördinatieteam verschillende bijeenkomsten houden op
politiek en intersectoraal niveau. Er zijn er al twee gepland: een presentatie in maart aan de Brusselse
schepenen van Ecolo en Groen (op hun eigen verzoek) en een gesprek met Minister-President Rudi
Vervoort over de conclusies en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Andere vergaderingen kunnen
worden georganiseerd naargelang de opportuniteiten, de actualiteit en de behoeftes.
2. Contact met politici om samenwerking aan te moedigen: om tegen 2030 een samenhangend
project voor de stad te ontwikkelen, is samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus in Brussel
essentieel. Hoewel het RAB/BKO-team de coördinatie van deze samenwerking niet op zich kan nemen,
zal het de verschillende politieke gesprekspartners sensibiliseren en hen aanmoedigen om er een
prioriteit van te maken.
3. Het grote publiek en de sector informeren over de inzet van de kandidatuur: omdat de vooren nadelen van het project nog weinig bekend zijn of verkeerd worden begrepen, zal RAB/BKO ijveren
om een dialoog erover te starten. Verschillende pistes worden overwogen, zoals een rondetafelgesprek
met de Minister-President en de leden van RAB/BKO, en een partnerschap met Brussels Academy voor
de organisatie van een reeks lezingen (Agora Urban Master Classes ) in mei/juni 2020.

CULTUURCOMMUNICATIE
Cultuurcommunicatie in Brussel is - net zoals het cultuurbeleid - erg versnipperd en vooralsnog ontbreekt elke
strategie om die snippers samen te voegen. De Brusselse cultuursector mist een gecoördineerde aanpak van
zijn cultuurcommunicatie en -uitstraling.
Sinds de publicatie van het Cultuurplan voor Brussel (en al veel langer), pleiten RAB/BKO voor een betere
cultuurcommunicatie en -promotie in Brussel. Naast het streven naar één performant en flexibel invoersysteem
voor alle culturele activiteiten, beseffen de netwerken ook dat een reflectie nodig is over een gezamenlijke,
meertalige cultuurcommunicatie van het volledige culturele aanbod in Brussel.
Sinds 2010 wordt er nauw samengewerkt met visit.brussels wat betreft cultuurcommunicatie en -toerisme (zie
ook thema 'Toerisme' >>>). Jaarlijks organiseren de netwerken overlegmomenten voor de
communicatieverantwoordelijken uit de culturele sector.
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GEZAMENLIJKE CULTUURCOMMUNICATIE IN BRUSSEL
(PARTNERSCHAP MET VISIT.BRUSSELS)
>> een coherente strategie ontwikkelen voor meertalige cultuurcommunicatie in Brussel, aangepast aan de
realiteit en los van de communautaire en taalgrenzen
De kwestie van een coherente
strategie
rond
meertalige
cultuurcommunicatie in Brussel,
aangepast aan de realiteit en los
van
de
communautaire
en
taalgrenzen, krijgt al jaren een
belangrijke plaats in de reflectie
van RAB/BKO. Al in het Cultuurplan
voor
Brussel18
werd
ernaar
verwezen (2009, aanbevelingen 26
& 27), vervolgens gaf die reflectie
vorm aan de werkgroep “Culturele
Agenda”.
Die werkgroep richtte zich op het
optimaliseren van de invoer van
informatie
in
een
centrale,
meertalige databank voor alle
culturele activiteiten in Brussel. Op
basis van de beraming van deze
werkgroep werd de werking van
agenda.brussels (nu beheerd door
visit.brussels) herzien en werd de
codering van de gegevens door de
culturele
actoren
sterk
vereenvoudigd, met name door de
invoering van een geschikter
formulier,
alsook
door
de
automatische transfers die voor
enkele grote actoren werden gecreëerd.
Toen in 2015 de verdwijning van het tijdschrift Agenda werd aangekondigd (uitgegeven door de VlaamsBrusselse Media), verspreidden verschillende communicatiemedewerkers een open brief die door RAB/BKO
werd doorgestuurd waarin ze pleitten voor de voortzetting van het tijdschrift. RAB/BKO heeft van haar kant
een persbericht19 uitgebracht waarin zij de verschillende betrokken overheden aanspoort om de gelegenheid
aan te grijpen om een langverwacht gezamenlijk communicatiemiddel te creëren. En die oproep werd eindelijk
gehoord!
Dankzij de steun die werd verkregen voor een gelijkaardige opdracht in het kader van de Culturele
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, kozen de netwerken ervoor om
in dit proces te worden ondersteund door een externe communicatiespecialist, Addestino.
Op die manier hebben de verschillende betrokken ministers - Rudi Vervoort, Minister-President van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Alda Greoli, minister van Cultuur van de FWB; Sven Gatz, minister van Cultuur
van de Vlaamse Gemeenschap; Fadila Laanan, Minister-President van de COCOF bevoegd voor Cultuur en
Pascal Smet, collegelid van de VGC bevoegd voor Cultuur - het gewestelijk agentschap visit.brussel
gemandateerd om, in samenwerking met RAB/BKO, een lastenboek op te stellen met betrekking tot de
uitwerking van een globale en coherente meertalige cultuurcommunicatiestrategie voor Brussel en de nodige
instrumenten die in dit kader moeten worden ontwikkeld (logo, print, website, applicatie, enz.).
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Tussen september en november werden vijf workshops georganiseerd in aanwezigheid van Addestino,
visit.brussels en RAB/BKO om de nodige aanbevelingen op te stellen. In de aanloop naar deze bijeenkomsten
werden de leden van RAB/BKO uitgenodigd om op 12 september in Bronks deel te nemen aan een werkgroep
om hun ideeën, suggesties en opmerkingen rond het onderwerp te verzamelen. Vervolgens hield Addestino
ook enkele individuele gesprekken met stakeholders als culture.be, RTBF, PointCulture en Out Events 20.
De definitieve aanbevelingen werden op 16 december 2016 aan de vijf kabinetten voorgelegd. Begin 2017
werd het document ook gedeeld met andere stakeholders zoals Muntpunt, PointCulture, Bruzz en Cultuurnet
Vlaanderen. Daarnaast werd er een individueel gesprek gevoerd met Cécile Vainsel (Kabinet van Fadila Laanan,
COCOF) die niet aanwezig kon zijn op de bijeenkomst in december. Op 21 februari 2017 werd de nota
gepresenteerd aan ministers Pascal Smet (VGC) en Sven Gatz (VG). Muntpunt, Cultuurnet en Bruzz waren ook
aanwezig op deze bijeenkomst. De ministers bevestigden hun steun voor de aanbevelingen en hun bereidheid
om er mee werk van te maken.
In het kader van de Interministeriële Conferentie over Cultuur (IMCC), waarin twee keer per jaar alle ministers
die verantwoordelijk zijn voor cultuur op de verschillende machtsniveaus bijeenkomen, werd er een technische
werkgroep voor cultuurcommunicatie in Brussel opgericht. Deze werkgroep, waarvan RAB/BKO en
visit.brussels lid zijn als experts, heeft als taak de uitvoering van de aanbevelingen te onderzoeken. In 2017
werden er twee vergaderingen gehouden.
Aanbevelingen die uit het lastenboek van 2016 voortkomen:
1. Het overleg tussen de spelers in de Brusselse cultuurcommunicatie structureren en samenwerkingen
intensifiëren
2. De database agenda.brussel versterken als uniek kanaal om gegevens in te brengen
3. agenda.brussels ontwikkelen als herkenbaar gezamenlijk, meertalig, Brussels merk
4. De interactieve functies en het redactionele aanbod van de website agenda.brussels verhogen
5. Het digitale aanbod aanvullen met meertalige culturele publicaties in print

In april 2018, tijdens de Interministeriële Conferentie voor Cultuur (IMCC), hebben het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie zich ertoe
verbonden om de samenwerking te intensifiëren voor de promotie van het culturele aanbod
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een strategie voor een gemeenschappelijke
cultuurcommunicatie te ontwikkelen om de internationale ambitie van Brussel als cultuurstad
te versterken.
visit.brussels kreeg hierbij de opdracht om een gemeenschappelijke
cultuurcommunicatiestrategie te ontwikkelen voor Brussel, en agenda.brussels werd
uitgeroepen tot de website en het referentiemerk voor cultuurcommunicatie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Een strategie die aangepast is aan de Brusselse realiteit en beantwoordt aan de
behoeften van de culturele sector. Deze strategie zal worden uitgewerkt samen met RAB/BKO en in nauwe
samenwerking met een groot aantal culturele actoren uit Brussel.
Dankzij de aanwerving van Alison Dujardin als coördinator van de cultuurcommunicatie bij visit.brussel kon
het overleg tussen de verschillende actoren van de cultuurcommunicatie in Brussel - de overheid, de media
en de actoren in de culturele sector - in 2019 van start gaan. Er werden twee rondetafels georganiseerd (04/06
& 24/09) om de ontmoetingen mogelijk te maken en overleg en samenwerking aan te moedigen.
Op verzoek van de deelnemers werd er ook een thematisch reflectietraject gelanceerd rond
cultuurcommunicatie die zich specifiek richt op jongeren. Om een breder evenement rond dit thema te
organiseren, nam RAB/BKO deel aan een werkgroep over de doelstellingen van dit traject. Een eerste
20

In 2015, vond er een reeks gesprekken plaats met een aantal Nederlandstalige organisaties (zoals MuntPunt, Cultuurnet Vlaanderen,
Bruzz en visit.brussels) in het kader van een eerdere studie rond cultuurcommunicatie in Brussel die Cultuurnet bestelde. Deze studie
diende als vertrekpunt voor de studie die in 2016 uitgevoerd werd door visit.brussels en RAB/BKO.
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evenement, op uitnodiging, werd georganiseerd op 26 november 2019 in het Bip, onder de titel "Youth for
Culture". Het agentschap Trendwolf gaf er een presentatie van de huidige trends in de communicatie naar de
jeugd en er werden rondetafelgesprekken gemodereerd en gerapporteerd door jongeren van de vereniging
"Ambassadeurs d'expression citoyenne".
Bovendien stelde de ontmoeting die tijdens deze rondetafels plaatsvond verschillende actoren in staat om op
individueel initiatief partnerschappen en samenwerkingen aan te gaan.

Perspectieven
In 2020 zal op 10 februari een eerste rondetafel plaatsvinden met als doel de doelstellingen en middelen
van alle betrokkenen wat betreft cultuurcommunicatie te verduidelijken. Deze stap zal een efficiëntere
identificatie van de mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling mogelijk maken. Bij dit
rondetafelgesprek heeft RAB/BKO de rol om de collectieve belangen van de cultuur in Brussel te
vertegenwoordigen, alsook de behoeften en de realiteit van de culturele actoren in het algemeen. Hiertoe
is een nauwe samenwerking tot stand gebracht met Alison Dujardin, verantwoordelijke voor dit project bij
visit.brussels, en elke rondetafel wordt in samenwerking met beide organisaties voorbereid. In de loop van
2020 zullen ook andere rondetafels worden georganiseerd.

In 2020 zal RAB/BKO, nog steeds in samenwerking met visit.brussels, twee "communicatieplatforms"
organiseren voor haar leden. De belangrijkste doelstellingen van deze platforms zijn het verrijken van de
praktijk van de communicatie-/pers-/P.R.-verantwoordelijken en het aanmoedigen van onderlinge
ontmoetingen en uitwisselingen. Deze evenementen zullen volgen en voortbouwen op het model van de
P.O.C.-vergaderingen (Press Officers for Culture), tot nu toe gecoördineerd door het communicatiebureau
Be Culture. Het eerste platform is gepland op 2 maart.
Daarnaast zal het reflectietraject "Youth for Culture" rond het brede thema van de
cultuurcommunicatie naar jongeren toe worden voortgezet, waarbij erover wordt gewaakt dat de jongeren
zelf rechtstreeks bij de discussie worden betrokken. Ook de Brusselse socio-culturele verenigingen die met
deze doelgroepen werken, zullen worden benaderd. Op basis van deze reflectie worden er bedenkingen
en/of te ontwikkelen hulpmiddelen met de leden gedeeld.
Tot slot zal RAB/BKO haar nauwe contacten met de beheerders van het platform agenda.brussels
voortzetten, om de bruikbaarheid en de toepassing van het platform zo optimaal mogelijk te houden voor
de culturele actoren. RAB/BKO zal ook aandacht blijven besteden aan de aanpassingen en verbeteringen
van het platform om haar leden te informeren.

PUBLIEKSWERKING & PUBLIEKE RELATIES
> bewustwording vergroten van het belang van culturele publiekswerking en de specifieke kenmerken ervan
Zonder publiek geen kunst of cultuur. Zoveel mogelijk mensen laten meegenieten of actief betrekken bij het
Brusselse culturele aanbod, dat is wat de meeste culturele instellingen graag willen. En dan liefst zo’n divers
mogelijk publiek. De meeste actoren zoeken naar allerlei manieren om dat te verwezenlijken. Veel van die
initiatieven vallen onder de noemers ‘participatie’ en ‘cultuurbemiddeling’.
RAB/BKO wil de aandacht voor cultuurbemiddeling binnen de artistieke organisaties vergroten en de
kennisuitwisseling hieromtrent stimuleren, en doet dit in nauwe samenwerking met heel wat
partnerorganisaties zoals: Lasso, Article 27, La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise en N22 Brusselse
Gemeenschapscentra.
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PUBLIEKSWERKING OVERLEG
In 2015 organiseerde een groep verantwoordelijken publieks- en pedagogische werking zich spontaan vanuit
toevallige ontmoetingen. Werkzaam bij zowel Franstalige als Nederlandstalige huizen - voornamelijk in Brussel
- komen zij om de 3 of 4 maanden samen om enerzijds informeel ervaringen uit te wisselen en anderzijds
gebruik te maken van de expertise van externe sprekers over bepaalde kwesties die verband houden met hun
functie.
RAB/BKO neemt sinds 2016 deel aan deze vergaderingen: ze laten ons toe om poolshoogte te nemen van wat
er leeft op het terrein, van de problemen die zich stellen en van de noden van de organisaties.
In 2019 werd er binnen deze informele groep, met de steun van RAB/BKO, een reflectie geïnitieerd om na te
denken over de juiste manier om de netwerkdynamiek die al aan het werk is, te verstevigen en na te denken
over de mogelijkheden om deze groep te structureren als een platform voor publiekswerking binnen RAB/BKO.
Hun noden en verwachtingen werden verzameld onder drie bredere assen:
1. Organisatie van informele bijeenkomsten: versterking van het netwerk van publiekswerkers, om
uitwisselingen en ontmoetingen aan te moedigen en een beter begrip te krijgen van elkaars realiteiten
in hun functie en werk als publiekswerker;
2. Structurering van het overleg en de reflectie rond publiekswerking, om zich te positioneren als een
centraliserende gesprekspartner die de complexe en diverse realiteit van het werk van een
publiekswerker binnen een cultuurhuis kan vertegenwoordigen;
3. Formulering en verdediging van collectieve aanbevelingen rond publiekswerking om de ontwikkeling
van concrete, relevante en aangepaste acties mogelijk te maken.
Om deze doelen te bereiken, stelde RAB/BKO, overtuigd van het belang ervan en met haar ervaring op het
gebied van coördinatie en vertegenwoordiging, voor om een faciliterend platform te zijn voor de
structurering van het netwerk, terwijl het toch autonoom blijft. Daarom werd er in mei 2019 een eerste
bijeenkomst georganiseerd. Het bevatte twee delen: een deel dat zich richtte op een diepgaande
praktijkuitwisseling en een deel rond de volgende stappen voor het platform.
20/05/2019 @ Cinemaximiliaan & KFDA (Recyclart)
Vergadering publiekswerking: Peer-to-peer & structurering van het netwerk
Om ontmoeting en uitwisseling mogelijk te maken maar ook om van start te gaan met de structurering werd
er een bijeenkomst georganiseerd op maandag 20 mei in het kader van het Kunstenfestivaldesarts in
Cinemaximiliaan.
Het doel was tweeledig:
Enerzijds werd er een peer-to-peer sessie
georganiseerd, waarin Patricia Balletti
(Théâtre Les Tanneurs) elementen uit haar
organisatorische praktijk deelde (team, tools,
strategieën, budget, enz.) en vervolgens
vragen van haar collega’s beantwoordde.
Deze bijeenkomst wordt het eerste deel van
een reeks die de rest van het jaar verdergezet
zal worden. Het doel is om structurele werkwijzen te leren kennen (voorbij de specificiteit van elk
afzonderlijk project), zich daarmee te verrijken en om wederkerige pistes voor te stellen.
Anderzijds vond er een gesprek plaats rond de structurering van de werking van het autonome
netwerk, en de doelen en de werkwijze die daarvoor geïnstalleerd moeten worden, met de steun
van RAB/BKO.
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Programma
17:00: Ontvangst & presentatie door Cinemaximiliaan / Accueil & présentation de Cinemaximiliaan (FR/NL)
17:20: Patricia Balleti: Presentatie van haar werk bij Théâtre Les Tanneurs, gevolgd door een Q&A
18:20: Verrijking, verduidelijking en validatie van de doelen van het publiekswerkersnetwerk en stemming
rond de prioriteiten voor 2019 (FR/NL)
19:00: Informele aperitief in het festivalcentrum
Deelnemers: 30

Perspectieven
In 2020 zal RAB/BKO de integratie van de vergaderingen concretiseren door, met de steun van een
stuurgroep, de organisator en facilitator van het platform te worden. In die zin worden er drie sessies
georganiseerd voor alle publiekswerkers binnen de lidorganisaties van RAB/BKO en de publiekswerkers van
het oorspronkelijke netwerk, om ontmoeting en uitwisseling aan te moedigen.
Deze

publiekswerkingsplatformen

worden

als

volgt

beoogd:

1. In de ochtend van april/mei 2020 wordt een eerste peer-to-peer bijeenkomst georganiseerd,
met als doel een definitie van publiekswerking en vooral van de rol van de publiekswerker binnen
een cultuurhuis te creëren, op basis van de bestaande definities. Er worden ook sprekers uit de
publiekswerking uitgenodigd om deel te nemen aan de reflectie. De bijeenkomst wordt gevolgd
door
een
informele
lunch.
2. In juni 2020 wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd om het seizoen 2019-2020 af te
sluiten. Bij deze gelegenheid zal er een debriefing van de april/mei-bijeenkomst plaatsvinden en zal
de groep worden opgeroepen het thema voor de volgende bijeenkomst te kiezen.
3. In september/oktober 2020 zal een derde peer-to-peer bijeenkomst worden georganiseerd,
waarbij de praktijkuitwisseling tussen de publiekswerkers een prominente plaats zal krijgen,
gekaderd in een vooraf bepaald thema en met deelname van externe sprekers die gespecialiseerd
zijn in het (de) behandelde onderwerp(en).
In het kader van dit project zal RAB/BKO relevante banden aanknopen met organisaties die actief zijn op
het gebied van publiekswerking, maar niet verbonden zijn aan een cultuurhuis (bijvoorbeeld Article 27,
Lasso).
Bovendien zal het RAB/BKO-team het belang van publiekswerking op een transversale manier
blijven verdedigen en benadrukken in alle projecten en bijeenkomsten waarbij het betrokken is. Daarbij
zal het team bijzonder belang hechten aan de waardering van de functie van publiekswerker en aan de
essentiële verankering van diens missies in het globale project van diens structuur.
Tegelijkertijd zal met name RAB de uitvoering van het PECA (Parcours d'Éducation Culturelle et Artistique
in het FWB-onderwijs) opvolgen, dat in het najaar van 2020 van start gaat bij kleuterscholen.
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ALGEMENE VERGADERING VAN LASSO
OVER LASSO
Lasso is ervan overtuigd dat cultuur mensen kan helpen zich deel te voelen
van de maatschappij.
Daarom wil Lasso:
- zoveel mogelijk mensen betrekken bij het culturele leven
- zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met kunst en cultuur
Lasso doet dit ondersteunend, als tweedelijnsorganisatie. Dit wordt gereflecteerd in onze missie.
Onze missie
Lasso wil cultuurparticipatie en kunsteducatie in en rond Brussel vergroten en versterken door een motor te
zijn voor kwaliteitsvolle netwerking en samenwerking tussen professionelen uit de Brusselse kunsten- en
erfgoedsector en uit andere sectoren zoals het jeugdwerk, welzijn en onderwijs.
Lasso wil bruggen bouwen tussen verschillende sectoren en dit over de taalgrenzen heen. Zo willen we
professionals de ruggensteun geven die zij nodig hebben. Opdat zij op hun beurt hun jongeren, leerlingen,
leden,... zo goed mogelijk kunnen begeleiden in hun culturele ontdekkingstocht of artistieke
talentontwikkeling.
Source: www.lasso.be/nl/over-lasso
Vertegenwoordigd door de coördinatrice, is BKO sinds 2017 lid van de Algemene Vergadering van vzw Lasso,
die drie keer per jaar samenkomt. Dankzij deze deelname is RAB/BKO steeds geïnformeerd over de projecten
die de vereniging ontwikkelt, en kan het zo op voorhand synergieën identificeren en ervaring en kennis van
de Brusselse culturele sector delen, inclusief de meertalige en bicommunautaire dimensie ervan.
Perspectieven
In 2020 zal de coördinatrice van BKO met dezelfde doelstellingen blijven deelnemen aan de Algemene
Vergadering van vzw Lasso.

DIVERSITEIT
Sinds het verschijnen van het Cultuurplan voor Brussel heeft RAB/BKO zich toegewijd
aan het thema Diversiteit omdat het een belangrijke uitdaging is in onze moderne
maatschappij en een essentiële factor in een kosmopolitisch en multicultureel gewest
als Brussel.
RAB/BKO stimuleert diversiteit op alle verschillende vlakken (cultureel, op vlak van
geslacht, leeftijd, fysiek, …) en op verschillende manieren. De netwerken moedigen hun leden aan om deze
thematiek en reflectie op zoveel mogelijk niveaus van hun organisatie te integreren (samenstelling ploeg,
programmatie, publiek, …) en hun kennis over het ontwerp met elkaar te delen.
RAB/BKO wordt in deze missie gesteund door verschillende sterke partners die werken rond hetzelfde thema:
Lasso, Article 27, Culture et Démocratie, Actiris, Foyer, CBAI, …
Daarnaast brengen de netwerken ook een reeks publicaties uit onder de naam Cahiers-Interact. Met deze
publicaties willen de netwerken reflecties en acties belichten die door de culturele sector worden opgezet rond
het thema diversiteit, de impact van de acties vergroten en denkpistes voor de toekomst aanmoedigen.
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SOCIAAL ENGAGEMENT VAN DE BRUSSELSE CULTUURSECTOR
(PARTNERSCHAP MET UNITED STAGES)
>> (reflectie over) de betrokkenheid van de cultuursector stimuleren bij sociale thema’s die buiten het kader
van haar artistieke activiteiten en dagelijkse werking vallen
Fragment uit het Jaarverslag van 2019 van United Stages21

“Gemotiveerd door de golf van solidariteit met de migranten van het Maximiliaanpark, verenigen socioculturele actoren uit Brussel en Wallonië zich in 2017 onder het label UNITED STAGES. [...]
Vandaag brengt het label 47 culturele instellingen uit Brussel en Wallonië samen, verenigd en geëngageerd
voor de meest kwetsbaren.
Zij mobiliseren zich om hun visie en waarden met betrekking tot de opvang en verzorging van mensen in
zeer kwetsbare situaties te verdedigen. Ze willen een andere stem laten klinken dan die van uitsluiting,
xenofobie en isolering.
Gezamenlijk werken ze samen aan:
● Bewustmaking bij het publiek van de waarden van tolerantie en respect, de rijkdom van diversiteit
en solidariteit;
● Het ondersteunen van de organisaties op het terrein, in de eerste plaats met acties die worden
uitgevoerd door en ten behoeve van de betrokken mensen;
● Fondsen werven ter ondersteuning van verenigingen die dagelijks hulp bieden aan mensen die
verzwakt zijn door de gevolgen van het sociale en migratiebeleid.”
Vanaf het begin was RAB/BKO betrokken bij de oprichting van het United Stages-label (waarvan meerdere
ondertekenaars ook lid zijn van RAB/BKO) door deel te nemen aan verschillende vergaderingen om het project
en de werking ervan te definiëren.
Vervolgens ondersteunde RAB/BKO het initiatief door informatie te verspreiden onder de leden van het
netwerk. In 2018 bijvoorbeeld was United Stages het onderwerp van een pitchpresentatie tijdens het
Directieoverleg dat in september in het MCCS in Molenbeek werd georganiseerd.
Daarnaast werd RAB/BKO in 2018 ook officieel lid van het label. De rol van het netwerk is het verbinden van
projecten en initiatieven die door United Stages en het RAB/BKO-netwerk gedragen worden om zo
communautaire en talige obstakels te overwinnen.
In 2019 vervoegde RAB/BKO de stuurgroep van het label en ontstond er een nauwe samenwerking met de
coördinatrice van United Stages, Louise Martin Loustalot, om na te gaan op welke manier de twee elkaar
kunnen aanvullen en versterken. Op die manier nam RAB/BKO, naast de stuurgroepvergaderingen, deel aan
verschillende vergaderingen met politieke vertegenwoordigers om de acties van United Stages voor te stellen.
RAB/BKO nam ook deel aan de werkgroep rond evenementen van het label. Zo werkte het mee aan de
oprichting en de communicatie van het Forum "La Culture n’est pas décorative" dat op 13 en 14 juni 2019 in
La Bellone en See-U plaatsvond.
13-14/06/2019 @ La Bellone & See-U
Forum United Stages “La culture n’est pas décorative”
Na twee jaar bestaan van het label voelden de leden en de coördinatrice de noodzaak om de actie van het
label te politiseren, om over te stappen van humanitaire reacties naar een meer sociaal-politieke
betrokkenheid en om zich te concentreren op werk rond de toegang tot rechten.

21

shorturl.at/brQS0
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Het doel van dit tweedaagse forum was dan ook om
vraagtekens te plaatsen bij de fundamenten van het label
en de werkpistes voor het komende jaar vorm te geven.
Programma:
●

●

Donderdag 13 juni 2019 @ La Bellone
○

Voormiddag: Institutions culturelles, entre
posture philanthropique, solidaire et
militante // Pourquoi on s’engage?
Met: Christine Mahy (secretaris van het Réseau
Wallon de Lutte contre la Pauvreté)

○

Namiddag: Quels moyens, quelles actions ? // Comment on s’engage?
Open forum

Vrijdag 14 juni 2019 @ See U
○

Namiddag: Des statuts et des besoins // Pour qui on s’engage?
Met: Laurent d’Ursel (directeur van DoucheFLUX), Chahr Hadji (onderzoeker bij Bruxelles Laïque
en pedagoog bij psycho-educatieve begeleiding), Véronique Dockx (avocate bij de Brusselse balie)
Aantal deelnemers: 109 personen actief in de culturele sector

Perspectieven
In 2020 zal de samenwerking tussen United Stages en RAB/BKO nog verder versterkt worden.
Enerzijds op structureel vlak: RAB/BKO blijft lid van de stuurgroep van het label en vervoegt in die zin de
coördinatrice bij verschillende bijeenkomsten om er het project voor te stellen. De coördinatrice zal voortaan
ook één dag per week in dezelfde kantoren werken als het RAB/BKO-team, om de samenwerking te
verbeteren en om relevante samenwerkingen of onderlinge verbanden efficiënt te identificeren.
Anderzijds kan RAB/BKO gebruik maken van dit partnerschap en van de expertise van het label rond
bepaalde thema's om haar leden in 2020 twee platformen rond sociaal engagement in de culturele
sector aan te bieden, die samen met United Stages zullen worden georganiseerd. De platformen zullen
rond de volgende thema's werken:
● Opkomst van extreem-rechts en identiteitsdenken
Tegen het xenofobe discours en de oproepen tot haat in, wil deze bijeenkomst een positieve
herbestemming van het identiteitsconcept mogelijk maken voor culturele spelers. Het doel van deze
bijeenkomst ligt in het verlengde van het werk van Marc Bloch en Amin Maalouf: "De huidige evolutie

zou uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuwe benadering van het begrip identiteit. Een identiteit die
zou worden gezien als de som van al onze bezittingen, en waarbinnen het behoren tot de menselijke
gemeenschap steeds belangrijker zou worden, totdat het op een dag het belangrijkste behoren zou
worden, zonder echter onze meervoudige specifieke bezittingen uit te wissen 22”.

● Verenigd in diversiteit (in het kader van het lidmaatschap van United Stages bij het Europese netwerk
Art.27) Het doel van dit evenement is te vertrekken vanuit de nieuwe titel van de portefeuille van de
Europese Commissaris voor Migratie, die is gewijzigd in "Promoting the European way of life" en te
proberen het begrip "Europese manier van leven" te voeden met de waarden die kenmerkend zijn voor
de artistieke en culturele sector en die aan het Europese project ten grondslag liggen.
22

Amin MAALOUF, Les Identités meurtrières, Livre de poche, 2001, [Grasset & Fasquelle, 1998], pp.114-115.
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Uiteindelijk zal RAB/BKO ook deelnemen aan de begeleiding “Diversiteit & Inclusie” (zes werkdagen)
die BRUXEO aan de cultuursector voorstelt in het kader van het So-Diversityproject. Dit programma werd
opgezet onder impuls van United Stages en alle leden van RAB/BKO werden uitgenodigd om eraan deel te
nemen. Voor RAB/BKO is diversiteit altijd een prioritair en transversaal thema geweest: het zal dan ook
deelnemen aan dit initiatief en er de afwezige spelers en de belangen en realiteiten van de sector
vertegenwoordigen. RAB/BKO, die al over een aanzienlijke expertise op dit gebied beschikt, zal ook de link
leggen met bestaande initiatieven (en in het bijzonder met de Actiris Diversiteitsplannen) en interessante
samenwerkingen aanmoedigen. Tot slot zal RAB/BKO aan het einde van de reflectie een rol spelen bij de
verspreiding en de coördinatie van het ontwikkelen van de nodige hulpmiddelen.

ALGEMENE VERGADERING CULTURE & DÉMOCRATIE
Opgericht in 1993, omgevormd tot een vzw in 1994 en sinds 2010 een
permanente onderwijsvereniging, is Culture & Démocratie een platform
voor reflectie, observatie, uitwisseling en bewustzijn van wat cultuur en
democratie verbindt. Deze waarden vormen sinds het ontstaan de
voedingsbodem van de organisatie.
Het onderzoeks- en denkwerk van Culture & Démocratie volgt verschillende
thematische assen, zoals gevangenis, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, recht op
deelname aan het culturele leven, de digitale samenleving, territorium en migratie(s), die telkens
onderzocht worden vanuit een cultureel standpunt, met uitwisselingen en publicaties als resultaat.
bron: www.cultureetdemocratie.be
RAB is sinds 2011 lid van de Algemene Vergadering van Culture & Démocratie, die twee keer per jaar
samenkomt. Dankzij deze deelname is RAB/BKO steeds geïnformeerd over de projecten die de vereniging
ontwikkelt, en kan het zo op voorhand synergieën identificeren en ervaring en kennis van de Brusselse
culturele sector delen.
Perspectieven
In 2020 zal de coördinatrice van RAB met dezelfde doelstellingen blijven deelnemen aan de Algemene
Vergadering van Culture & Démocratie.

TEWERKSTELLING
Net zoals de andere sectoren, stelt de culturele sector heel wat mensen tewerk en zijn er hier heel wat
uitdagingen aan verbonden: hoe goede werkomstandigheden creëren? Op welke manier de diversiteit van
Brussel integreren? etc.
RAB/BKO vindt het zeer belangrijk om een stabiele en eerlijke tewerkstellingsmethodiek te creëren voor
werknemers binnen onze sector. Daarnaast pleit RAB/BKO voor een betere weerspiegeling van de Brusselse
realiteit binnen de culturele sector, ook op het vlak van personeel. De netwerken willen de lidorganisaties
stimuleren om hier verder op in te zetten en doen dit in samenwerking met partnerorganisaties zoals Cel
Diversiteit / Actiris, Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.

DIVERSITEITSPLAN ACTIRIS
RAB/BKO werkt sinds 2011 nauw samen met de Dienst Diversiteit van Actiris, rond het thema diversiteit en
tewerkstelling. Zo werd in 2012 een oproep gelanceerd naar de leden van BKO en RAB om in samenwerking
met de Dienst Diversiteit een Diversiteitsplan te ontwikkelen.
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In het najaar 2016 ging de Cel Diversiteit van Actiris van start met een evaluatie van het diversiteitstraject
voor de culturele sector dat de Cel sinds 2010 heeft gevoerd in nauwe samenwerking met de netwerken. Er
vonden diepte-interviews met 11 organisaties plaats die wel of niet een diversiteitsplan hadden ontwikkeld en
er werd ingegaan op de (goede en minder goede) ervaringen met het Plan maar ook op noden, drempels en
uitdagingen van de sector.
Deze nota werd op 18 mei voorgesteld aan de deelnemende organisaties en de analyse en resultaten konden
op veel bijval rekenen bij de aanwezigen. Spontaan kwamen heel interessante discussies op gang over hoe
omgaan met diversiteit in het kader van een personeelsbeleid. Omwille van dit enthousiasme werd beslist om
de Diversiteitsplannen opnieuw terug breder bekend te maken bij de culturele actoren en in oktober 2017 een
infosessie (HR-overleg) hieromtrent te organiseren.
In het kader van de werking rond diversiteit is RAB/BKO ook in contact met het Sociaal Fonds Podiumkunsten,
Kunstenpunt (Scan&Do) en APEF (Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation). Samen wordt er
nagedacht over manieren om zo goed mogelijk te communiceren over activiteiten rond tewerkstelling en
diversiteit en om deze te ondersteunen.

Perspectieven
In 2020 zet RAB/BKO het werk rond deze thematiek verder via het traject “Diversiteit & Inclusie” dat
onder impuls van United Stages [cfr. supra] gestart werd in het kader van het project So-Divercity
(BRUXEO).

KUNSTEDUCATIE IN BRUSSEL
OVERLEG ARTISTIEK HOGER ONDERWIJS
In september 2016 organiseerde Brussels Academy een debatavond in de aanwezigheid van verschillende
kunsthogescholen rond hun relatie met Brussel en de plaats van de stad in hun opleidingen. Vanuit die
discussie kwam de nood naar voren aan een lokaal overleg tussen de scholen en de wil om een collectieve
‘les’ te organiseren rond Brussel en de culturele sector van de stad, voor alle studenten die net aan hun
opleiding beginnen. Op 22 mei van datzelfde academische jaar werd er een vergadering georganiseerd om dit
project te concretiseren; daar werd een samenwerking tussen Brussels Academy en RAB/BKO voorgesteld.
Vanuit deze ontwikkelingen groeide een eerste evenement dat op 13 november 2018 in het Kaaitheater
plaatsvond: een ontmoeting van kunstscholen. Tijdens die avond werd de Brusselse institutionele context
uiteengezet door Eric Corijn. Daarna namen de twee coördinatrices van BKO en RAB het woord om de
Brusselse culturele context voor te stellen, waarbij ze nadruk legden op de vele mogelijkheden die de stad
biedt, ondanks haar grote complexiteit. Het evenement werd herhaald in 2019.
Dit jaarlijks evenement gaat gepaard met een meer algemene reflectie over de samenwerking en de link
tussen de Brusselse kunsthogescholen onderling en met de culturele sector. De positie en de rol die RAB/BKO
zal spelen in deze reflectie zal in de loop van het jaar 2019 verduidelijkt worden.
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06/11/2019 @ Kaaitheater
Bijeenkomst van kunstscholen
Het evenement kende een tweede editie op 6 november 2019
met heel wat meer studenten dan de eerste editie.
Programma 2019:
●
●
●
●

Welkomstwoord (Guy Gypens, directeur Kaaitheater)
Presentatie ‘Brussels, a small world city’ door Prof. Eric
Corijn (Directeur Brussels Academy)
Presentatie ‘Performing the city: art, activism and
participation
in
Brussels’
door
Prof.
Karel
Vanhaesebroeck (ULB)
Presentatie ‘Meet the cultural sector’ door Lynn Cailliau & Noémie Vanden Haezevelde
(Coördinatrices BKO en RAB) waarbij de werking van BKO en RAB kort werd voorgesteld en de
verschillende publicaties die nuttig zijn voor de studenten gepresenteerd waaronder Creatief met

CHAOS créatif.

Perspectieven
In 2020 neemt RAB/BKO de coördinatie van het overlegplatform van de Brusselse kunsthogescholen
over, in samenwerking met Brussels Academy. In het voorjaar van 2020 zal een vergadering worden
georganiseerd om de ontmoeting en de uitwisseling mogelijk te maken, en om de derde editie van de
bijeenkomst van kunstscholen voor te bereiden voor de studenten.
Om de nogal "theoretische" inhoud van deze sessie te verlichten, zal het evenement worden gekoppeld aan
de lessenreeks "De culturele sector in Brussel" [zie hieronder].

TRY?IN!PASS
Naar aanleiding van de oproep van Hendrik De Smedt (RITCS) tijdens het Directieoverleg van RAB/BKO op
14/09/2017 in De Munt werd er een brainstormsessie georganiseerd op 07/12/2017 in het RITCS om na te
denken over een pas die drama-studenten toelaat om gratis naar bepaalde voorstellingen te gaan in Brusselse
zalen. Bedoeling van het voorstel is om studenten aan te moedigen om risico’s te nemen en
cultuurhuizen voorbij de taaldrempel op te zoeken - en om sterke banden op te bouwen tussen die
cultuurhuizen en de toekomstige professionals in de podiumkunsten.
Na verschillende bijeenkomsten en werkgroepen (cf. infra) tekenden de voorwaarden en het principe van de
pas zich duidelijker af: de pas geeft bepaalde studenten volledig gratis toegang tot een bepaald
aantal partners theaters voor voorstellingen waarvoor er diezelfde avond nog vrije plaatsen over
zijn. Er is dus geen mogelijkheid tot reservatie en geen enkele prioriteit op wachtlijsten. Dankzij de steekproef
van studenten wordt een analyse van het systeem mogelijk vooraleer het mogelijks verder wordt uitgebreid.
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De lijst van partnerscholen en -theaters voor de testfase is de volgende:
Scholen
●
●
●
●
●
●

Theaters

RITCS
INSAS
Kunsthumaniora Brussel
P.A.R.T.S
ESAC
Institut Ste-Marie ISM

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Beursschouwburg
Le Boson
BRONKS Jeugdtheater
CC Bruegel
Espace Magh
Kaaitheater
KVS
Théâtre Marni
Théâtre Varia
La Vénerie - Centre Culturel de WatermaelBoitsfort
Zinnema

De testfase die van start is gegaan in het najaar van 2018 eindigt in juni 2020 om twee academische
jaren te bestrijken.
06/11/2019 @ RITCS
Werkgroep Try?In!PASS
Om de continuïteit van het project te garanderen, werd aan het einde van het academiejaar 2019 een
eerste evaluatie en analyse uitgevoerd, gevolgd door een debriefing begin november.
Tijdens deze vergadering werd besloten het initiatief tijdens de tweede helft van het academiejaar 20192020 voort te zetten, en de steekproef van deelnemende studenten uit te breiden. Scholen werden
aangemoedigd om hun studenten bewust te maken van de noodzaak om hun pasgebruik te registreren
(via een feedbackformulier). Ten slotte hebben alle partners nagedacht over hoe de communicatie met de
studenten geoptimaliseerd kan worden.

Perspectieven
Tijdens het tweede jaar van de testfase zal het project opengesteld worden voor alle studenten
podiumkunsten binnen de partnerscholen en zullen daarnaast meer theaterpartners aangesproken worden
om deel te nemen aan het tweede deel van de testfase. Als onderdeel van dit tweede jaar zijn de
verantwoordelijkheden verdeeld om een maximale follow-up te garanderen:
●

●

●

RAB/BKO zorgt voor het beheren van de webtools, de coördinatie van de vergaderingen tussen de
partners, het contacteren en zoeken naar eventuele nieuwe theaterpartners en scholen evenals de
eigenlijke analyse van de testfase.
De scholen zorgen voor de communicatie met de studenten: coördinatie van de implementatie van
de pas (verzamelen van de gegevens van de studenten, GDPR, distributie van de pas) en de
sensibilisering van de noodzaak van het feedback gedeelte.
De theaters informeren via email of via de Facebook groep de leerlingen over voorstellingen die met
de pas te zien zijn.

In juni 2020 volgt een vergadering om de tweede periode van de testfase te beoordelen.
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TOERISME
Cultuur en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten manieren vinden om nauwer met
elkaar samen te werken om Brussel nog meer op de (inter)nationale kaart te zetten als levendige, culturele
hoofdstad.
RAB/BKO willen die samenwerking verstevigen, de twee sectoren meer naar elkaar toebrengen en
samenwerkingsprojecten lanceren.

STRATEGISCH COMITÉ VISIT.BRUSSELS
De netwerken maken deel uit van het Strategisch Comité van
visit.brussels sinds 2017 en drukken op die manier hun stempel op de
uitbouw van een toeristisch beleid.
Voor het RAB/BKO netwerk is de deelname aan het strategisch comité van visit.brussels een manier om de
rijkdom en diversiteit van de Brusselse culturele sector in de verf te zetten en te tonen hoe de sector omgaat
met de stedelijke, maatschappelijke uitdagingen.
Het strategisch comité komt minstens vijf keer per jaar samen, met een frequentie van een vergadering om
de twee maanden. In 2019 is het comité vijf keer samengekomen: op 25/01, 29/03, 29/5, 20/9 en op 13/12.
Perspectieven
Met dezelfde doelstellingen in het achterhoofd zal RAB/BKO in 2020 zich kandidaat stellen om opnieuw deel
te nemen aan het strategisch comité van visit.brussels.
Naast de betrokkenheid binnen dit strategisch comité, zal RAB/BKO nauw samenwerken met visit.brussels
rond andere projecten: culturele communicatie, de kandidatuur van Brussel als Culturele hoofdstad van
Europa in 2030, de rol van de gemeenten op het gebied van cultuurbeleid enz.

STADSONTWIKKELING & TERRITORIALE VERANKERING
Brussel is een stad in constante beweging. Het moeras aan de Zenne dat uitgroeide tot hoofdstad van Europa,
blijft dagelijks evolueren en ontwikkelen. Het Brussels Gewest schakelt heel wat middelen in om deze evoluties
op te volgen en te ondersteunen, zoals tijdelijke wijkcontracten, renovatieprojecten, prioritaire zones, ...
RAB/BKO is overtuigd dat de culturele sector een belangrijke rol kan spelen in dergelijke
ontwikkelingsprocessen, via de inplanting van culturele infrastructuren, de aandacht voor kunst in de publieke
ruimte of de deelname aan participatieve trajecten.
RAB/BKO wil de culturele spelers zoveel mogelijk betrekken bij projecten rond stadsontwikkeling en hun stem
laten horen, en doet dit onder andere door samenwerking met perspective.brussels.

STUURGROEP ‘TERRITORIALE STUDIE VAN DE CULTURELE
PRAKTIJKEN IN DE BRUSSELSE KANAALZONE’
(PERSPECTIVE.BRUSSELS)
Het onderzoek naar de culturele praktijken in de Kanaalzone in
Brussel dat in december 2018 werd gelanceerd is een territoriale studie van de culturele praktijken van
bewoners en gebruikers in de districten van het centrale kanaalgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Geïnitieerd door perspective.brussels wordt de studie ondersteund door een stuurgroep ( bestaande uit: Stad
Brussel, de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, KANAL-Centre Pompidou, RAB/BKO en Perspective.brussels) en
gevoed door een netwerk van partners voornamelijk bestaande uit culturele actoren en actoren van

44

stadsplanning.
RAB/BKO heeft hierbij een vertegenwoordigers rol en neemt deel aan de reflectie.
De doelstellingen van de studie (die betrekking hebben op de volgende districten: Historisch Molenbeek,
Noordwijk, Havenwijk, Oud-Laken Oost en het Weststation) zijn meervoudig:
-

Een beter inzicht krijgen op de elementen die invloed hebben op de culturele praktijken van de
bewoners van de bestudeerde zone
Een beter inzicht krijgen op de culturele praktijken van de bewoners van de zone om hun culturele
participatie te versterken

-

Ontwikkelen van typologieën van praktijken en inwoners

-

De culturele praktijken integreren in de ontwikkeling van de openbare ruimte

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Gent (CuDOS) en de Universiteit van Luik (CEDEM)
en is gebaseerd op etnografische interviews, focusgroepen en een online enquête.
Op 23 oktober 2019 organiseerde perpsective.brussels een lanceringssessie waarvoor alle RAB/BKO-leden
uitgenodigd werden.

23/10/2019 @ Cultureel centrum Tour à Plomb
Lunch en lancering van een studie rond de culturele praktijken van de bewoners in de
wijken van de centrale kanaalzone in Brussel

Hoe benaderen we en maken we de stad vertrekkende vanuit de culturele praktijken van de Brusselaars?
Van welke aard zijn deze culturele praktijken? Op welke manier kunnen we ze integreren in de ruimtelijke
planning van het Gewest?
Programma:
●
●
●
●
●
●

12u30: Onthaal en lunch
13u00: Welkomstwoord, Jacques Martel, Diensthoofd Cultuur en adjunct-directeur Cultuur Dpt, Stad
Brussel
13u05: Inleiding door perspective.brussels, Gert Nys, Directeur van de directie Territoriale Kennis
13u15: Presentatie van het onderzoeksteam, de methode en planning door CUDOS (Marco
Martiniello, Directeur en Elsa Mescoli, researcher) en CUDOS (Jessy Siongers, postdoctoral
researcher en Lucas Pissans, PhD-student)
14u00: Uitwisseling met de genodigden
14u30: Einde
Aantal deelnemers: 70 deelnemers uit 60 verschillende organisaties

STUURGROEP MOVE IT KANAL
In 2015 ontving Lasso een ondersteuning vanuit EFRO Brussel voor de uitbouw van het
project Move It Kanal. BKO en RAB zijn partners in dit project en zetelen in de stuurgroep.
Met het project wil Lasso de cultuurparticipatie van jongeren (10-20 jaar) uit de Brusselse
kanaalzone bevorderen.
Het project zet in de eerste plaats in op het creëren van een duurzaam, sectoroverschrijdend netwerk van
organisaties en instellingen die werken met of voor jongeren in de kanaalzone: jeugdwerkingen,
onderwijsinstellingen en culturele organisaties. Tijdens de opstartfase van het project werd een onderzoek
gedaan naar de noden en behoeften op het vlak van cultuurparticipatie van jongeren uit de kanaalzone en
werd het bestaande cultuuraanbod in kaart gebracht.
Vanuit het overleg en op basis van de resultaten van het onderzoek en de gezamenlijke reflectie zullen op
termijn één of meerdere pilootprojecten opgezet worden. De ervaringen uit de pilootprojecten en de opgedane
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expertise van het netwerk en de werkgroepen zullen via studiedagen en publicaties teruggekoppeld worden
naar een bredere groep van professionals uit de onderwijssector, het jeugdwerk en de culturele sector.
In 2018 en 2019 werden een aantal concrete pilootprojecten uitgewerkt en werden de bevindingen uit de
eerste onderzoeks- en netwerkingsfase, en de resultaten van de Think & Act sessies verwerkt. Een
inspiratiedag werd georganiseerd op 19 november 2019.
19/11/2019 @ Hageltoren
Inspiratiedag« Move It Kanal »
Op dinsdag 19 november co-organiseerde Lasso en Tour à Plomb - Hageltoren een tweetalige
inspiratiedag over Move It Kanal ter inspiratie aan professionals die dagelijks werken aan de band tussen
jongeren en cultuur. Er werd ook expertise uitgewisseld op het gebied van participatief en cultureel werk
met jongeren over de taalgrenzen heen mogelijk maken. In de voormiddag was er een mix van plenaire
momenten en sessies in kleine groepen.

FONDS EUROPESE WIJK & EQUAMA
Europa in Brussel: de Europese aanwezigheid in Brussel is een niet te onderschatten factor die het
(culturele) leven in de stad bepaalt, maar die vaak nog te weinig verbinding vertoont met het stadsleven van
de Brusselaar. Dit uit zich zowel op geografisch gebied in de Europese wijk, als op demografisch vlak waarbij
de ‘expat-gemeenschap’ en de andere gemeenschappen weinig kruisen.
Op beide vlakken wil RAB/BKO meer uitwisseling en connectie stimuleren via het betrekken van de culturele
sector. Hiervoor wordt samengewerkt met partnerorganisaties zoals EQuAMA vzw, Fonds Europese Wijk,
Brussels for Europe, etc.
De coördinatrice van RAB zetelt in de Raad van Bestuur van EQuAMA vzw (European Quarter Area Management
Association) en vertegenwoordigt BKO en RAB. Daar waar het Fonds nadenkt over de ‘hardware’ van de wijk,
werd de vzw opgericht om te investeren in de ‘software’ en de leefbaarheid van de wijk te verbeteren via het
organiseren van evenement, ingrepen in de publieke ruimte, etc.
In 2019 is de raad van bestuur van EQuAMA 3 keer samengekomen: op 28/2, 27/6, 29/11
Aan de kant van BKO neemt de coördinatrice sinds 2013 deel aan het directiecomité van het Fonds Europese
Wijk en vertegenwoordigt op haar beurt ook zowel BKO als RAB. Dit fonds jaagt dezelfde doelen na als de vzw
EQuAMA, maar als EQuAMA door de oprichters omschreven wordt als de ‘software’ van het project, dan zoekt
het Fonds Europese Wijk naar oplossingen in de ‘hardware’. Zij betrekken de grote spelers in de immobiliën,
en nodigen hen uit om samen over de renovatie en inrichting van de wijk te spreken. Naast de grote bedrijven
was het belangrijk dat ook de Brusselse samenleving vertegenwoordigd wordt in het comité.
In 2019 is de raad van bestuur van Fonds Europese Wijk twee keer samengekomen: op 27/6 en 23/10
Perspectieven
In 2020 zet RAB/BKO haar deelname aan de stuurgroep van de studie van perspective.brussels en
Move It Kanal verder. Daarnaast blijft RAB/BKO ook communiceren over de evenementen die openstaan
voor culturele spelers.
Daarnaast zal RAB/BKO de mandaten binnen vzw eQuama en de Directiecomité van het Fonds
Europese Wijk voortzetten.

46

CULTURELE INFRASTRUCTUUR
Infrastructuur is een zeer belangrijke factor binnen de culturele sector. Ruimte, toegankelijkheid,
materiaalbeheer en stockage, duurzaamheid, etc. zijn onderwerpen waar heel wat culturele spelers mee bezig
zijn.
RAB/BKO wil de bewustwording hieromtrent nog vergroten bij de sector en hen stimuleren hierop in te zetten
(zie ook het thema 'Duurzaamheid').
Met het 'Overlegplatform Infrastructuur' komen de netwerken tegemoet aan de vraag van infrastructuur
verantwoordelijken en technisch directeurs om elkaar beter te leren kennen. Het overleg is eerst en vooral
een plaats waar informatie en praktische knowhow over infrastructuurgerelateerde thema’s wordt
uitgewisseld.

SPOT.BRUSSELS
Sinds het Cultuurplan voor Brussel is de culturele sector vragende partij om een databank te ontwikkelen die
alle Brusselse culturele infrastructuur bevat. Naar aanleiding van dit voorstel 11 werd met verschillende
culturele spelers een werkgroep Cartografie opgericht (2010-2012) die een lastenboek opstelde met een eerste
aanzet tot uitwerking van een dergelijke databank.
Het volledige dossier werd in 2014 opgepikt door de Brusselse Gewestregering die de opdracht gaf aan
perspective.brussels (Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling, vroeger bekend onder ADT/ATO) om deze
databank uit te werken. RAB/BKO en de leden werden nauw betrokken bij de uitwerking van de databank, en
vooral bij het uitwerken van de typologie van de infrastructuren.
De monitoring is een samenwerking tussen Perspective.brussels en visit.brussels en werd geïntegreerd in de
website van agenda.brussels. Aan de huizen werd gevraagd om éénmalig hun gegevens in te voeren (zalen,
capaciteit, uitrusting e.d.). Dankzij een gemakkelijke zoekfunctie en interactieve cartografie stelt deze
monitoring alle nuttige informatie over de gebouwen en ruimtes ter beschikking van de artistieke sector,
culturele en socio-culturele vzw’s, maar ook voor het grote publiek en de privésector, wat tot meer
zichtbaarheid leidt. Daarnaast zijn de gegevens ook beschikbaar voor onderzoeken en analyses omtrent
spreiding, stedelijke ontwikkeling, e.a.
Eind 2016 werden de culturele organisaties gemobiliseerd om hun gegevens in te voeren in het systeem en
het platform spot.brussels werd gelanceerd begin 2018. In december 2019 bevat de database spot.brussels
informatie van niet minder dan 598 (socio)-culturele en artistieke organisaties in Brussel.
Perspectieven
In 2020 zal RAB/BKO een communicatiecampagne lanceren naar de leden toe omtrent het coderen
van informatie op de portaalsite spot.brussels. De mogelijkheden voor data-analyse zullen ook
worden bekeken samen met perspective.brussels.
Daarnaast zal de reflectie over het tijdelijk ruimtegebruik binnen de culturele en artistieke sector gestart
worden.
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DUURZAAMHEID
Duurzaamheid gaat over het vervullen van onze noden en behoeftes zonder andere mensen, het milieu of de
economie in gevaar te brengen. De culturele sector alleen kan zeker niet alle klimatologische, economische en
sociale uitdagingen oplossen maar heeft er onmiskenbaar een belangrijke rol in te spelen. Kunst en cultuur
moeten een kritische blik werpen op onze maatschappij en op een creatieve manier oplossingen zoeken voor
de toekomst. Daarom is het belangrijk dat de sector een voorbeeld geeft en zo ook mensen aanzet tot
duurzamer denken en leven.
RAB/BKO probeert aan deze voorbeeldfunctie en reflectie bij te dragen door uitwisseling mogelijk te maken
tussen de leden omtrent het thema, interessante praktijkvoorbeelden te presenteren en gezamenlijke acties
te initiëren.
RAB/BKO maakt ook deel uit van het nationale Greentrack netwerk van steden die culturele actoren
samenbrengen om rond duurzaamheid te werken.

PUBLIEKSONDERZOEK: MOBILITEIT
(in samenwerking met Brussels Studies Institute)
Op vraag van de leden werd er in juni 2016 een Werkgroep rond
‘Mobiliteit’ georganiseerd in De Munt, om dit thema op de agenda te plaatsen, eigen ervaringen te delen maar
vooral ook werkpistes uit te denken op maat van de mogelijkheden in de culturele sector.
Er werden een tiental actielijnen bepaald waarbinnen er drie als prioritair werden aangeduid:
1) een publieksonderzoek omtrent mobiliteit in de culturele sector,
2) het uitbouwen van een toolkit rond mobiliteit die organisaties helpt bij het uitwerken van een beleid
hieromtrent en
3) de samenwerking met de MIVB (en NMBS) verstevigen.
Dankzij de financiële hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit) startte RAB/BKO, met
wetenschappelijke ondersteuning van het Brussels Studies Institute, een pilootstudie over de verplaatsingen
van het publiek bij culturele uitstappen en hun mobiliteitspraktijken in deze context.
Deze studie heeft als doel om concrete acties te ontwikkelen om de toegankelijkheid van culturele
instituties te verbeteren. Het beoogt ook een tweede doelstelling: de uitwerking van een methodologie die
ter beschikking zal worden gesteld aan de culturele actoren die wensen de evolutie van de oorsprong van hun
publiek en de mobiliteitspraktijken daarvan te kunnen volgen.
De studie zelf vond plaats in drie verschillende fases :
1. Een beoordeling van bestaande kennis en middelen,
2. Waardering van beschikbare middelen,
3. De implementatie van aanvullende enquêtes bij het publiek.
De eerste fase van deze studie (een inventaris van de verschillende instellingen en de mobiliteitspraktijken
van hun publiek) werd door RAB/BKO uitgevoerd tussen oktober en december 2018 met een eerste vragenlijst.
De verkennende studie die in 2019 liep, werd beperkt tot 78 culturele organisaties (CO) die lid zijn van
RAB/BKO en die publiek ontvangen met de bedoeling om de beschikbare gegevens te identificeren en te
experimenteren met de mogelijke onderzoeksmethoden. De algemene besluiten van de studie zijn te lezen op
de RAB/BKO website en het volledige verslag is op aanvraag beschikbaar. Het is de bedoeling dat de sector
en de bevoegde overheden, of de verschillende CO’s individueel, lessen kunnen trekken uit deze verkennende
studie en daarna zelf nog meer volledige studies uitvoeren.
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GREENTRACK
Greentrack is een netwerk dat duurzaamheid en ecologie in de culturele sector bevordert op stadsniveau.
Tijdens nationale uitwisselingen wordt Brussel vertegenwoordigd door RAB/BKO aan de hand van een speciale
webpagina >>> (automatische transfer vanuit de RAB/BKO-website) en door deel te nemen aan de jaarlijkse
ontmoetingsdagen. Dit netwerk is een waardevolle bron van informatie en positieve praktijken, die het thema
duurzaamheid binnen RAB/BKO voedt.
Perspectieven
● Charter:Vanuit een aantal Brusselse culturele organisaties leeft de wens om te werken aan een
charter rond duurzaamheid als motor van verduurzaming van de cultuursector en
langetermijnproject van sociaal-ecologische duurzaamheid. Deze zou dan ondertekend worden
door de Brusselse culturele sector die een duurzamer beleid aan willen gaan. Zo’n initiatief bestaat
al in verschillende Vlaamse steden (o.a. in Gent met Greentrack Gent23) maar nog niet op Brussels
niveau. Samen met een aantal lidorganisaties wenst RAB/BKO deze dynamiek een eerste impuls te
geven via de opmaak van zo’n charter. Met de ondersteuning van een stuurgroep plant RAB/BKO
aan de basis te werken vooraleer het resultaat geamendeerd en goedgekeurd kan worden binnen
het RAB/BKO netwerk. Daarna zou het charter symbolisch ondertekend worden tijdens het
duurzaamheidsplatform ‘Greenday’ van De Munt/La Monnaie op 20 juni 2020 om de Brusselse
Greentrack dynamiek officieel te lanceren. Parallel lopend met de ontwikkeling van het charter zal
er gezocht worden naar financiële ondersteuning op beleidsniveau om de deelname en het
engagement te stimuleren door een Brussels Greentrack netwerk te ontwikkelen.
●

Workshop Digitale transformatie: als één van drie thematieken ontsprongen uit het
sensibiliseringstraject Brussel 2030 wenst RAB/BKO de interesse in digitalisering van de Brusselse
culturele sector maar die tegelijk een zekere angst met zich meebrengt, vertrouwen en kennis in
te spreken door deze thematiek samen aan te kaarten.

●

Werkgroep Mobiliteit
Partners: BSI, La Monnaie / De Munt (tbc)
Objectieven: de resultaten van de mobiliteitsrapport voorstellen + prioritaire acties identificeren:
conclusies halen uit de verkennende studie: methodologische lessen, analyses over de inhoud en
actielijnen. Dit alles zal tijdens de werkgroep besproken worden voor het bij de bevoegde
overheden en de vervoersmaatschappijen zal worden behandeld.

ECONOMIE
De huidige economische crisis en besparingen zijn slechts een aanleiding om het economisch denken in de
culturele sector te stimuleren, en aandacht te besteden aan de socio-economische impact van de sector.
Brussel kent een bloeiende creatieve industrie (mode, design, architectuur, ...) maar er is weinig
samenwerking en uitwisseling met de gesubsidieerde culturele sector.
De culturele sector is nog steeds grotendeels afhankelijk van subsidies door de overheid. Aangezien er
steeds meer wordt bespaard en veel instellingen en gezelschappen hun subsidies zien krimpen, ziet de
sector zich verplicht tot nadenken over de toekomst en - vooral - andere financieringsmogelijkheden.
RAB/BKO probeert de samenwerking en uitwisseling tussen de creatieve sectoren te stimuleren en
gezamenlijke uitdagingen (zoals tewerkstelling of ondernemerschap) aan te kaarten.
Perspectieven
In 2020 zal RAB/BKO een reflectie op gang brengen over bepaalde economische onderwerpen zoals de
financiering van cultuur en de vraagstelling rond gratis toegang tot cultuur, en zal het trachten de connectie
met de creatieve industrie te versterken.

23

shorturl.at/oquCH
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INTERNATIONALE LINK
GLOBAL CULTURAL DISTRICTS NETWORK (GCDN)
Midden 2016 werd RAB/BKO gecontacteerd door het GCDN Network, een internationale federatie van artistieke
en culturele organisaties die samenwerking en kennisdeling centraal stellen en de ontwikkeling, begeleiding
en opvolging van culturele districten en / of clusters stimuleren.
Het netwerk is een initiatief van AEA Consulting en New Cities Foundation en werd enkele jaren geleden
opgericht om de internationale samenwerking en uitwisseling tussen deze clusters te bevorderen rond thema’s
zoals culturele infrastructuur, imago en identiteit, toerisme en cultuur, etc.
Het netwerk telt op dit moment een 40-tal leden waaronder Brooklyn Cultural District en Times Square Alliance
(New York), Quartier des Spectacles Partnership (Montréal), Alserkal Avenue (Dubai), MuseumsQuartier Wien
(Wenen), Southbank Centre (Londen) etc.
De volledige lijst van de GCDN leden is hier raadpleegbaar >>> 24
RAB/BKO is het een ideale gelegenheid om een internationaal netwerk op te bouwen rond culturele districten
waarin vraagstellingen centraal staan die het lokale werk erg kunnen ondersteunen. RAB/BKO ziet het ook als
een ideale plek om internationale samenwerkingen aan te gaan en Brussel te verbinden met andere steden
en regio’s in de wereld.
In augustus 2019 trokken de coördinatrices van BKO en RAB naar de conferentie die plaatsvond in Singapore.
De bijeenkomst bracht meer dan 120 culturele en stedelijke verantwoordelijken bijeen uit 25 verschillende
landen.
Twee dagen lang behandelden gesprekstafels en sessies onderwerpen zoals goed bestuur, de rol van nieuwe
technologieën, cultuur programmatie in dienst van de sociaal en economische ontwikkeling en gentrificatie.
Rode draad in de discussies was hoe buurten die in verschillende politieke contexten over de hele wereld
opereren, de commerciële, artistieke en burgerbelangen op een optimale manier kunnen dienen.

Agenda Overview:
Welcome from GCDN and the National Museum of Singapore:
Adrian Ellis & Angelita Teo
Opening keynote: Dr Cheong Koon Hean, Duncan Pescod
Morning session 1: Singapore: What next for culture in urban
development? Michael Koh, Mei Chou, Sarah Ichioka, Dane
Lim, Andrew Tan
Morning session 2: Liveable to Lovable: Some trends in urban
analysis:Adrian Ellis, Stephen Jolly, Jack Stiller, Mark Wee
Afternoon session: Cultural Districts for the Future: Elaine
Bedell, Manal Ataya, Phil Kim, Kevin McMahon
Opening keynote Helle Søholt, Anupam Yog
Morning session 1: Social Impact and Accountability Victoria Rogers, Geoffrey Crossick, Lucinda Hartley, Sanjoy K.
Roy, Pier Luigi Sacco
Morning session 2 – Breakout 1: Social Impact Case Workshop: Geoffrey Crossick, Anna Jobson, Tim Jones
Morning session 2 – Breakout 2: Night Time’s the Right Time: Michelle Boone, Pierre Fortin, Jia-Ping Lee, Michael
Rodrigues, Fiona Waters
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Morning session 2 – Breakout 3: Forces Beyond Our Control: Daniel Payne, Tita Larasati, Regina Myer, Pichit
Virankabutra
Creative cities initiative – Australia Singapore Arts Group and Creative Cities of the 21st Century: Rosa Daniel &
Mathew Trinca
Afternoon session 1:Keep it Real: Cultural Programming in the Service of Economic and Social Development
Tim Tompkins, Chris Chong, Douglas Gautier, Laura Zucker
Afternoon session 2:Spectacle and Experience: Mathew Trinca, Sarah Gaventa, Vince Kadlubek, Carolien Nederlof
Final reflections and announcement of GCDN 2020: Adrian Ellis & GCDN Advisory Board

Perspectieven
In 2020 vindt de jaarlijkse GCDN-conferentie plaats van 15 tot 17 juni in Lugano, Zwitserland. De
thema's die er onderzocht zullen worden zijn: de sociale impact van cultuur, de rol van de sector in de
klimaatverandering problematiek, de gentrificatie veroorzaakt door de ontwikkeling van grote culturele
projecten en de relaties tussen de instellingen en de creatieve industrie.
RAB/BKO heeft zich tevens aangemeld om deel te nemen aan een onderzoek van GCDN rond
duurzaamheid binnen de artistieke en culturele sector.

PRESENTATIE RAB/BKO BIJ HET BOGOTA ARTS INSTITUTE
In oktober 2019 werden de coördinatrices van RAB/BKO gecontacteerd door het Bogota Arts Institute, dat
belast is met de ondersteuning en verspreiding van kunst voor het stadsbestuur van Bogota, Colombia. Sinds
de toetreding van Bogota tot het Creative Cities Network-programma van UNESCO in 2012, werkt de instelling
aan het beleid en projecten die gericht zijn op het versterken van de impact van kunst op de menselijke
ontwikkeling van de stad. In deze context wil de muziekafdeling van de instelling een netwerk ontwikkelen
tussen concert- en theaterzalen in haar grondgebied. Daarvoor zochten ze naar internationale referenties van
netwerken van culturele en artistieke operatoren op stadsschaal en kwamen ze zo terecht bij RAB/BKO.
Na een eerste uitwisseling via videoconferentie over het ontstaan, het functioneren en de missie van RAB/BKO,
nodigde het Bogota Arts Institute een vertegenwoordiger van RAB/BKO uit om het werk te komen voorstellen
en de ervaring van het netwerk te delen tijdens een conferentie voor verschillende culturele operatoren in
Bogota.
Het is de RAB-coördinatrice die van 18 tot 22 november 2019 ter plekke is gegaan. Daar heeft ze tijdens de
conferentie niet alleen RAB/BKO voorgesteld en actief haar ervaringen gedeeld, maar ook verschillende
Colombiaanse culturele actoren ontmoet - zowel in het veld en op administratief niveau actief - om ideeën te
wisselen rond de uitdagingen binnen cultuur: bemiddeling, stadsontwikkeling, cultureel beleid, enz. Deze
discussies met internationale experten helpen een beter totaalbeeld te geven van de uitdagingen in Brussel
en om nieuwe invalshoeken te bedenken.

Perspectieven
Voorlopig staat er nog geen vervolg voor deze uitwisseling met het Bogota Arts Institute in het verschiet.
Toch gaan de informele contacten tussen beide ploegen voort en wijst er veel op eventuele nieuwe
samenwerkingen of praktijkuitwisselingen in de toekomst.
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CONCLUSIE
Beste leden RAB/BKO,
beste partners,
en al zij die dit werk net hebben doorgenomen,
aan de hand van dit document hebben we jullie het werk van RAB/BKO laten ontdekken en waarderen. Wat
RAB/BKO doet is door het jaar heen voor jullie soms goed zichtbaar - vooral door onze evenementen en onze
website - soms ook minder. Dit ‘achter de schermen’ werk, het reflectie gedeelte en vertegenwoordiging
nemen nochtans een belangrijk deel in van onze acties.
Wij beschouwen onze rol als overlegplatform van de Brusselse culturele sector als een katalysator en een
genuanceerde en constructieve bemiddelaar - ten dienste van het collectief van de leden - over alles
wat te maken heeft met de uitdagingen van cultuur in Brussel vandaag en morgen. Ons doel is om de realiteit
en de ambities van de sector te delen met onze gesprekspartners die niet altijd vertrouwd zijn met de dynamiek
en de belangen van de sector.
Geen gemakkelijke taak daar het netwerk RAB/BKO divers en groot is en dat in alle opzichten. De visies en
de standpunten zijn veelvoudig, complex en dynamisch. Maar de rijkdom van de Brusselse context, de
primordiale rol van kunst en cultuur in de samenleving en de wens om te evolueren naar een duurzame
samenleving zijn maar een paar van de elementen die ons samenbrengen.
RAB/BKO is een project ontstaan uit de wens vanuit het veld om samen te komen, samenwerking aan te
moedigen en dit over taal-, gemeenschaps-, sectorgrenzen heen - en om uit te wisselen rond een
ambitieuze en veelzijdige visie voor cultuur in Brussel.
Daar we vooral willen dat het werk dat we samen verrichten nuttig en relevant is maar ook dat de betekenis
van het RAB/BKO lidmaatschap voelbaar is, moedigen we jullie aan om jullie ideeën, voorstellen en
welgemeende opmerkingen met ons te delen.
Maak gebruik van de formele en informele momenten om jullie meningen en standpunten kenbaar te maken,
stuur ons een mail met jullie twijfels of overtuigingen, bel ons op om jullie urgenties en visies te delen. Via
dialoog, uitwisseling en debat bouwen wij samen aan het netwerk, voeden we de reflectie en ontwikkelen we
ideeën.
Wij kijken alvast uit naar de volgende ontmoetingen samen,

het RAB/BKO-team
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BIJLAGE
AGENDA 2020
Januari 2020
ACTIVITEITEN VOOR EN VERGADERINGEN MET DE LEDEN
❖ Raad van Bestuur RAB

10/01/2020 @ La Bellone

❖ NieuwjaarsDRINK de Nouvel An 2020

20/01/2020 @ Palace

❖ Voorzittersbureau RAB/BKO

27/01/2020 @ PointCulture

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN DOOR HET COÖRDINATIETEAM
❖ Cultuurraad Stad Brussel

13/01/2020 @ Jeugd en Muziek

❖ Stuurgroep onderzoek perspective.brussels

16/01/2020 @ perspective.brussels

❖ Strategisch Comité visit.brussels

24/01/2020 @ BIP

❖ Plenaire vergadering United Stages

31/01/2020 @ SAMU Social

Februari 2020 (Carnavalsvakantie: 24>28)
ACTIVITEITEN VOOR EN VERGADERINGEN MET DE LEDEN
❖ Stuurgroep “Duurzaamheidscharter”

04/02/2020 @ Pulse Forum (La Monnaie / De Munt)

❖ Raad van Bestuur BKO & RAB

06/02/2020 @ Théâtre National

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN DOOR HET COÖRDINATIETEAM
❖ Presentatie van RAB/BKO aan rondetafelgesprek met de schepenen van cultuur, toerisme en
Nederlandstalige aangelegenheden
05/02/2020 @ PIB
❖ Rondetafelgesprek “Cultuurcommunicatie”
❖ Werkgroep “Beheer van diversiteit & inclusie binnen de culturele sector”

10/02/2020 @ BIP
12/02/2020 @ Auberge
Jeunesse Jacques Brel

Maart 2020
ACTIVITEITEN VOOR EN VERGADERINGEN MET DE LEDEN
❖ Communicatieplatform “POC”
❖ Voorzittersbureau RAB/BKO

02/03/2020 @ BIP
03/03/2020 @ La Bellone

❖ Algemene Vergadering RAB & BKO

09/03/2020 @ Zinneke

❖ Duurzaamheidsplatform “Ontwikkeling van een Charter”

09/03/2020 @ Zinneke

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN DOOR HET COÖRDINATIETEAM
❖ Directiecomité van het Fonds Europese Wijk
❖ Presentatie stand van zaken BRXL2030 aan de Brusselse schepenen écolo/groen

04/03/2020 @ FRB
11/03 @ PFWB
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❖ Strategisch comité visit.brussels
❖ Stuurgroep onderzoek perspective.brussels

13/03/2020 @ BIP
16/03/2020 @ perspective.brussels

❖ Interventie tijdens conferentie "Netwerken en hun werking"

27/03/2020 @ Festival UP!

April 2020 (Paasvakantie: 6-17)
ACTIVITEITEN VOOR EN VERGADERINGEN MET DE LEDEN
❖ Voorzittersbureau RAB/BKO

23/04/2020 @ ?

❖ Duurzaamheidsplatform “Reflectie Mobiliteit”

?

❖ Platform Publiekswerking “Peer-to-peer”

?

❖ Maandelijks ontbijtmoment: Werkgroep “Balans van het Cultuurplan”

?

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN DOOR HET COÖRDINATIETEAM
❖ ...

Mei 2020
ACTIVITEITEN VOOR EN VERGADERINGEN MET DE LEDEN
❖ Maandelijks ontbijtmoment: Werkgroep “Balans van het Cultuurplan”

?

❖ Stuurgroep “Duurzaamheidscharter”

?

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN DOOR HET COÖRDINATIETEAM
❖ Seminarie “culturele en Europese netwerken” (ERASMUS+ programma)

28-29/05/2020 @ Nantes

❖ Strategisch comité visit.brussels

29/05/2020 @ BIP

Juni 2020
ACTIVITEITEN VOOR EN VERGADERINGEN MET DE LEDEN
❖ Voorzittersbureau RAB/BKO
❖ Duurzaamheidsplatform “Ondertekening Charter”

05/06/2020 @ RITCS
20/06/2020 @ GreenDay (De Munt)

❖ Plenaire Vergadering United Stages

?

❖ Groepswerk “Try?In!PASS - Balans”

?

❖ Maandelijks ontbijtmoment: Werkgroep “Balans van het Cultuurplan”

?

❖ Platform Publiekswerking “Peer-to-peer”

?

❖ Conferentiecyclus “Urban Master Classes” rond BRXL2030

?

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN DOOR HET COÖRDINATIETEAM
❖ CAE Annual General Assembly

11-13/06/2020 @ Brussel

❖ Jaarlijkse conferentie GCDN

15-17/06/2020 @ Lugano

❖ Strategisch comité visit.brussels

24/06/2020 @ BIP
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Herfst 2020
ACTIVITEITEN VOOR EN VERGADERINGEN MET DE LEDEN
❖ Mise au vert RAB/BKO
❖ Voorzittersbureau RAB/BKO
❖ Directieoverleg
❖ Maandelijks ontbijtmoment: Werkgroep “Balans van het Cultuurplan”
❖ Communicatieplatform “POC”
❖ Lessenreeks “CULTU(U)R(E): De culturele sector in Brussel”
❖ ‘Etats Généraux’ van de diversiteit
❖ Platform Publiekswerking “Peer-to-peer”
❖ Sessie “Het bicommunautaire statuut”

Sep @ ?
?
mi-sept. @ ?
1x/ maand @ ?
?
oct. @ ?
?
oct. @ ?
?

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN DOOR HET COÖRDINATIETEAM
❖ Sessie bijeenkomst van de artistieke scholen in Brussel
❖ Algemene Vergadering Culture Action Europe
❖ Strategisch comité visit.brussels
❖ Sessie(s) presentatie RAB/BKO voor potentiële leden

Eind sep. @ ?
?
1x/6 week @ BIP
?

Nog niet geïntegreerd / work in proces
ACTIVITEITEN VOOR EN VERGADERINGEN MET DE LEDEN
❖ Trimestriële Raden van Bestuur BKO
❖ Directieoverleg: Rondetafelgesprek “BRXL2030” met MP R.Vervoort
❖ Workshop “tweetalig eenheidsloket voor kunstenaars”

?

❖ Workshop “ digitale transitie”

?

VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN DOOR HET COÖRDINATIETEAM
❖ Stuurgroep “Move It Kanal”
❖ Greentrack uitwisselingsdag
❖ Algemene Vergadering Culture & Démocratie
❖ RvB EQuAMA/ Fonds Europese Wijk
❖ Cultuurraad Stad Brussel
❖ Rondetafelgesprek “Cultuurcommunicatie”
❖ Rondetafelgesprek Brusselse artistieke scholen
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LEDENLIJST BKO EN/OF RAB (04/03/2020)
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COMMUNICATIE NAAR DE LEDEN IN 2019
Datum

Email

Verstuurd
door

08/01/2019

RELANCE | Nieuwjaars Drink de Nouvel An 2019 | 28/01/2019 @
La Tentation

RAB/BKO

16/01/2019

JAN - Newsletter FR

RAB

1/16/2019

JAN - Newsletter NL

BKO

02/01/2019

Mémorandum Parité

RAB

05/02/2019

SAVE-THE-DATE 25/03/19 | Assemblée Générale - Algemene
Vergadering RAB/BKO

RAB/BKO

2/22/2019

FR Newsletter Février

RAB

2/22/2019

RAB/BKO | Newsletter | Februari

BKO

3/11/2019

Assemblée Générale du RAB (25/03/19 @ Bozar) | Convocation

RAB

3/12/2019

Algemene Vergadering van BKO (25/03/19 @ Bozar) | Oproeping

BKO

18/03/2019

Algemene Vergadering BKO (25/03/19 @ Bozar) | Inschrijving &
documenten

BKO

18/03/2019

Assemblée Générale du RAB (25/03/19 @ BOZAR) | Inscription &
documents

RAB

3/22/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Maart

BKO

3/22/2019

FR - Newsletter MARS

RAB

4/18/2019

Suivi AG 25/03/19

RAB

4/18/2019

Vervolg AV 25/03/19

BKO

4/23/2019

FR - Newsletter AVRIL

RAB

4/23/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | April

BKO

5/7/2019

MEDIATION | 20/05/19 | Peer-to-peer & réseau

RAB/BKO

5/10/2019

SAVE-THE-DATE & APPEL/OPROEP | Plateforme des Directions /
Directieoverleg 2019

RAB/BKO

5/17/2019

Forum United Stages

RAB/BKO

5/21/2019

Élections 2019

RAB/BKO

5/29/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Mei

BKO

5/29/2019

Newsletter FR - MAI

RAB

6/28/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Juni

BKO

6/28/2019

Newsletter FR - JUIN

RAB

6/28/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Juni

BKO

8/21/2019

PF DIR OV 2019 | Inscriptions / Inschrijvingen

RAB/BKO

28/08/2019

RAB/BKO | Nieuwsbrief | Zomereditie

BKO
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28/08/2019

Newsletter été-rentrée FR

RAB

03/09/2019

RELANCE | PF DIR OV 2019 | Inscriptions / Inschrijvingen

RAB/BKO

30/09/2019

Plateforme des Directions / Directieoverleg 16/09/2019 | MERCI /
BEDANKT & FOLLOW-UP

RAB/BKO

03/10/2019

Creatief met CHAOS créatif

RAB/BKO

12/11/2019

Save-the-date + appel NYdrink de nouvel an

RAB/BKO

22/11/2019

VGC Visienota Kunsten

RAB/BKO

27/11/2019

Protest Vlaams parlement | Manifestation Parlement flamand

RAB/BKO

28/11/2019

Herinnering / Rappel | VGC | Focusmoment | Aanbevelingen
strategische visienota

RAB/BKO

05/12/2019

Regeerakkoorden 2019-2024 Accords de gouvernement

RAB/BKO

18/12/2019

Uitnodiging_NY-Drink de Nouvel An_Invitation

RAB/BKO

BESCHIKBARE DOCUMENTEN
RAB/BKO-publicaties in 2019
-

(NL/FR) Creatief met CHAOS créatif
(NL/FR) Consultatieverslag BRXL2030 | Rapport de consultation BRXL2030
RAB/BKO-publicaties voor 2019

-

(NL/FR) Cultuurplan voor Brussel
(NL/FR) CAHIER - INTERACT # 9: Cultuur au pouvoir - De sociale rol van kunst en cultuur | Le rôle
social de l’art et de la culture
(NL/FR) CAHIER - INTERACT # 8: De kunst van het ontmoeten. Over participatieve, culturele
projecten in Brussel | L'art de la rencontre. À propos de projets participatifs culturels à Bruxelles |
(NL/FR) CAHIER - INTERACT # 7: Vrijwillig divers. Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in
Brusselse culturele organisaties | Diversité ? Volontiers ! Pour une gestion des volontaires ouverte
et respectueuse de chacun, au sein du secteur culturel bruxellois
(NL/FR) CAHIER - INTERACT # 6: Kunstenaars maken de stad | Artistieke praktijken in Brussel Les
artistes créent la ville. Quelques pratiques artistiques bruxelloises
(NL/FR) CAHIER - INTERACT # 5: Cultuurbeleid in Brussel : een caleidoscoop | Les politiques
culturelles à Bruxelles : vision kaléidoscopique
(NL/FR) CAHIER - INTERACT # 4: Diversiteit werkt. Over initiatieven die diversiteit brengen in de
brusselse culturele sector | La diversité, ça marche. Initiatives en faveur de la diversité dans le
secteur culturel bruxellois
(NL/FR) CAHIER - INTERACT # 3: Bemiddeling plaats voor cultuur. Cultuurbemiddeling in
beweging: context en uitdagingen | La médiation, lieu de culture. Les mues de la médiation
culturelle : contours et enjeux
(NL/FR) CAHIER - INTERACT # 2: Until I find you. Over kunst-en cultuurparticipatie van
nieuwkomers in Brussel | BRUSSEL De la participation artistique et culturelle des primo-arrivants à
Bruxelles
(NL/FR) CAHIER - INTERACT # 1: Actie en reactie rond diversiteit en interculturaliteit in de
brusselse kunstensector | Action/réaction en faveur de la diversité et de l'interculturalité au sein du
secteur artistique bruxellois
(NL/FR) Transformations joyeuses dans un monde turbulent: vers des pratiques artistiques
écologiques
(NL/FR) CULTU(U)R(E)
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