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ADVIESRAAD CULTUUR 
10 november 2017 
VERSLAG 

 
 
 
Aanwezig:  
Leden: Leen De Spiegelaere, Farida Lamkanfi (ondervoorzitter), Nora Mahammed, Dominique Mys, 
Patrick N’Siala Kiese, Leen Ochelen, Bie Vancraeynest, Hugo Vanden Driessche (voorzitter), Anja 
Van Roy 
AD CJS: Dirk Broekaert, Cindy Vandeweyer 
Kabinet Smet: Thomas Allegaert, Yannick Roman 
 
Verontschuldigd: 
Leden: Tunde Adefioye, Mirjam Amar, Khadija Aznag, Bart Claes, Gregory Delannay, Miek De 
Kepper, Rrita Jashari, Stéphanie Masuy  
AD CJS: Karina Luytens 
 
Afwezig:  
Ish Ait Hamou,  
 
Uitgenodigd: 
Els De Greef (VGC AD CJS) 
 
 
De voorzitter heeft iedereen welkom op deze eerste vergadering van het werkjaar 2017-2018. 
Hij deelt mee dat Dirk Moors niet langer bij het kabinet Smet werkt en Thomas Allegaert adjunct-
kabinetschef is geworden. Yannick Roman, nieuwe attaché bij het kabinet Smet, zal voortaan 
ook de vergaderingen van de Cultuurraad bijwonen. Welkom. 
 
1. Goedkeuring verslag 24/04/2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Terugkoppeling in opvolging van de gezamenlijke adviesraad Cultuur, Jeugd en Sport 

van 20 juni 2017 

 

 Actieplan CJS 2018  

De administratie schetst de voorgeschiedenis. 
Het is de eerste keer dat Cultuur, Jeugd, Sport (CJS) een strategisch meerjarenbeleidsplan heeft 
gemaakt. Inhoud, planning en begroting worden op elkaar afgestemd en de adviesraden worden 
betrokken. 
Het plan is zeker niet perfect, getuige daarvan enkele ‘constructiefouten’ op de verschillende 
niveaus (SD/OD/actie). Dit heeft interne en externe redenen. Het belang van het leren over het 
traject van het plan worden onderstreept. Dit zit ook in het traject van de werking van de 
adviesraden. 
Met de ‘highlight’ acties 2018 werd op 20 juni 2017 naar de gezamenlijke adviesraad CJS gestapt 
die hierover reflecteerde. De input werd verwerkt in de acties 2018 die werden doorgestuurd 
naar de leden.  De goedkeuring gebeurt door het College in november en de Raad van de VGC in 
december. Vanaf dan is het een officieel document. 



2 

 

Reacties vandaag kunnen meegenomen worden voor de toekomst, maar niet meer in de 
actieplannen van 2018. 
 
Vragen en/of reacties: 
  

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) heeft sinds de laatste staatshervorming ook de 
bevoegdheid over erfgoed gekregen. Wordt de VGC daar bij betrokken? 
 
-> Er beweegt heel wat in het BHG (bv. de oprichting van Perspective Brussels), de relaties 
tussen instellingen en overheden  is belangrijk om te volgen. De samenwerking met het 
gewest (en andere overheden) komt voor een deel tot uiting in de acties.  
Specifiek voor erfgoed tracht de VGC om zichzelf daarbij te betrekken. Het is daarbij een 
evenwichtsoefening waarbij we in het oog moeten houden dat de Vlaamse overheid de VGC 
blijft erkennen als volwaardige partner en dat we tegelijkertijd onze voet tussen de deur van 
het gewest krijgen. 
 

 In hoeverre is de VGC bezig met de wet over onbelast bijverdienen voor vrijwilligers die 
vanaf 1 januari 2018 van kracht is? Dit is een belangrijke wet voor de sociaal-culturele sector. 
 
-> Op het moment van het schrijven van de acties was er nog geen sprake van die wet. Eind 
2017 willen we dit onderwerp bespreken met Het Punt om hier meer duidelijkheid over te 
krijgen. 
 
De voorzitter  geeft aan dat dit een interessant onderwerp kan zich voor een gezamenlijke 
adviesraad. 
 

 Een lid heeft enkele verduidelijkingsvragen bij een aantal acties:  
Actie 9: Urban Center Nieuwland ontwikkelen 
Wat houdt dit in? 
 
-> Op de Nieuwlandsite bevinden zich scholen, een kinderdagverblijf en ook een zaal 
‘gebouw X’ waar Met-X momenteel zijn uitvalsbasis heeft. Vanaf deze maand wordt een 
aanbod ontwikkeld rond urban sports. Midden volgend jaar wordt dit geëvalueerd. 
Deze actie is een concrete uitloper van de Cultuurraad bij Pascal Smet om meer rond urban 
te werken. 
 
Actie 10: talenten van Brusselse jongeren detecteren en ondersteunen 
Wat wil dit zeggen, worden mensen toegeleid, worden ze ondersteund? 
 
-> Beiden. We stellen middelen ter beschikking en ze kunnen zelf iets doen. Ook toeleiden is 
aanwezig in ons beleid. Er wordt verwezen naar het jongerenfonds A Fonds. Verschillende 
systemen ontmoeten elkaar ook (bv. A Fonds, Growfunding), we leggen de dingen samen. 
Op verbinden.brussels trachten we dingen ook zichtbaar te maken. 
 
M.b.t. de SD 2.3 over armoede 
Is er een toenadering tussen de VGC en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij? 
 
-> Wij werken tot nu toe via de Verenigingen waar Armen het Woord nemen. 
Ruimer linken naar de gewestelijk huisvestingsinstanties doen we op dit moment niet. 
 
Actie 47: over de anderstalige collecties 
Meer info. 
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-> De Arabische collectie is op 15/10 feestelijk gelanceerd. Deze is tot stand gekomen via een 
traject waar verschillende mensen met die achtergrond bij betrokken werden om een 
collectie op te bouwen.  
 
Actie 73: storytelling 
Is dit digitaal of op papier? 
 
-> In het najaar 2018 komt er een vorming in het opleidingsaanbod van de VGC, waarvan de 
invalshoek voornamelijk digital (storytelling) zal zijn. 

 
De administratie vraagt of de manier van werken kan herhaald worden in 2018? 
Dus: mei: denkoefening over de acties / juni: reflectie van de (gezamenlijke) adviesraad / 
september/oktober: terugkoppeling. 
De leden vinden dit een goede werkwijze. 
 

 Beleidsverklaring 2017-2018 VGC  
 

De beleidsverklaring 2017-2018 werd aan de leden bezorgd. 
Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? 
 

Een lid vindt dat, gelet op het belang ervan, de samenwerking met andere overheden weinig tot 
uiting komt in de beleidsverklaring. 
Het kabinet reageert dat er voor gekozen is om de beleidsverklaring kort te houden en weer te 
geven wat we op een zeer praktisch niveau gaan realiseren in 2018. 

 

3. Adviesvraag over het nieuwe reglement Kunst in Opdracht 

 

Ter voorbereiding van dit onderwerp werd een document bezorgd dat meer informatie geeft 
over het huidige reglement Kunstintegratie en over het voorstel van het nieuwe reglement. 
Els De Greef van de AD CJS geeft vandaag meer info aan de hand van een presentatie. 
 

Volgende elementen worden in de presentatie aangehaald: 

 Voorbeelden van kunstintegratie in de gebouwen 

 Nieuwe accenten in het reglement (globaal plan Kunst in Opdracht, sterke stuurgroep,  

procedures uitgebreid, behoud en beheer: expertise, administratief eenvoudiger maken) 

 Andere belangrijke nieuwe accenten (aandacht voor experiment: mogelijkheid voor open 

concept, aandacht voor lokaal engagement (‘t is van hun), aandacht voor Brusselse 

kunstenaars, aandacht voor publiekswerking, meer communiceren/sensibiliseren/tonen) 

 Pilootprojecten (buiten Brussel) 

 
Vragen en/of reacties: 
 

 Verduidelijkingsvraag: bij elke nieuwbouw in Vlaanderen is een bepaald % van het budget 
voorzien voor Kunstintegratie. Hoe zit dit bij de VGC?  
-> De VGC hanteert ook dezelfde percentageregeling – afhankelijk van de beschikbare 
budgetten, wordt het kunstbudget bepaald.  
 

 Wie beslist er? 
-> Per project wordt er een aparte stuurgroep opgesteld. Hier wordt gepraat over de 
opdracht, worden relevante kunstenaars besproken en wordt er in consensus beslist aan 
welke kunstenaar de opdracht wordt gegeven. 
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Het voorstel van kunstenaar wordt voorgelegd aan het college(lid) dat de beslissing neemt. 
 

 Hoe breed is de definitie van ‘gebruikers’ (bv. raad van bestuur van een GC, de wijk; …)? 
De gebruikers zijn personen die professioneel of niet-professioneel gebruik maken van de 
ruimte. Deze term overkoepelt een grote groep personen.  
Er wordt rekening gehouden bij de samenstelling van de stuurgroep dat een correcte 
afvaardiging hierin zetelt. 
 

 Er wordt voorgesteld om bij de begripsbepalingen ook de expertisegroep op te nemen. 
 

 Wie zit er in de stuurgroep?  
De stuurgroep wordt samengesteld door de lokale verantwoordelijke in overleg met de 
opdrachtgever (coördinator kunst in opdracht). De bedoeling is dat deze divers wordt 
samengesteld zodat meerdere stemmen vertegenwoordigd zijn. 
Er kan ook een traject worden opgezet met de wijk zodat dit breed gedragen wordt. 
‘Gebruikers’ is niet noodzakelijk hetzelfde als de wijk. 
 
Er wordt voorgesteld om voor wat betreft de samenstelling van de stuurgroep een aantal 
richtlijnen op te stellen: 

- zorgen dat er een divers publiek in zetelt en niet enkel bv. enkele mensen van de 
raad van bestuur  

- stuurgroep uitbreiden met partners  
 

 Participatief begeleiden van kunstprojecten. 
Er wordt voorgesteld om participatie als criterium toe te voegen. Van in het begin duidelijk 
stellen hoe participatief een project is, welk draagvlak er is. Soms kan je iets aangrijpen om 
een participatief creatietraject op te starten. Kanttekening: niet elke kunstenaar kan zoiets. 
 

 Diversiteit. 
Ga op zoek naar Brusselse kunstenaars met andere roots. 

 
Samengevat geef de adviesraad Cultuur volgende aanbevelingen over het nieuwe reglement 
Kunst in Opdracht: 

 Neem bij de begripsbepalingen ook de expertisegroep op 
 Richtlijnen opmaken voor de samenstelling van de stuurgroep 
 Aandacht voor participatie in het reglement (opnemen als criterium) 

 Oog hebben voor Brusselse kunstenaars met andere roots 
 
Vervolg: de aanbevelingen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het reglement. 
Een gewijzigde versie wordt nog teruggekoppeld aan de adviesraad. 

 
4. Rondvraag over mogelijke thema’s die de leden graag aan bod zien komen voor de 

volgende vergaderingen (bv. ‘diversiteit in de bestuursorganen en op de werkvloer’, ‘van 
wie is de stad - inwoners vs toeristen, bewonersinitiatief vs overheidsinitiatief’,  …) 

 

De thema’s over diversiteit en ‘van wie is de stad’ worden door de aanwezigen interessant 
bevonden. 
M.b.t. diversiteit wordt ook verwezen naar de diversiteitsplannen van Actiris. 
M.b.t. ‘van wie is de stad’ wordt ook gesuggereerd om na te gaan wat de regelgeving is rond het 
gebruik van de openbare ruimte (bv. Jubelpark, Muntplein, …). 
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Er wordt ook gewezen op de nieuwe aanpak van de Brede School. Dit kan een interessant 
onderwerp zijn voor een gezamenlijke adviesraad. De nieuwe wet over onbelast bijverdienen, 
vrijwilligersbeleid werd hierboven reeds aangehaald als interessant thema. 

 

 

5. Vergaderdata november 2017 - juni 2018  

 

De volgende adviesraden Cultuur zullen plaatsvinden op volgende data: 
Donderdag 18/01: 18-20u  
Vrijdag 9/03: 12.30-14.30  
Maandag 23/4: 18-20u  
Donderdag 21/6: 18-20u uitwisseling met Collegelid Smet 
 
In de periode mei/juni 2018 zal er waarschijnlijk ook nog een gezamenlijke adviesraad CJS 
plaatsvinden over de acties 2019. 

 

6. Varia 

 

 Projectoproep Bruss-it 

De projectoproep Bruss-it dat als thema ‘gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte’ heeft 
wordt toegelicht. Meer info op www.brussit.be. 
 
 CJS Inspiratie- en netwerkmoment ‘Jong in Brussel’ op 7 december 2017 
De Cultuurraad ontving reeds een save the date voor dit moment. Volgende week volgt de 
uitnodiging met het programma en de mogelijkheid tot inschrijven. 
De administratie licht een tipje van de sluier op. Het inspiratie- en netwerkmoment zal starten 
met 2 inspirerende sprekers: Mattias De Backer (postdoctoraal onderzoeker KUL) en Francis 
McKee (directeur van het ‘Centre of Contemporary Arts’ in Glasgow). Daarna volgt een 
netwerkmoment waar men kan kennismaken met organisaties en individuen uit de verschillende 
CJS-sectoren, met specifieke aandacht voor jongeren. 
 
 

Volgende vergadering 18 januari 2018 – 18-20u 
 
 


