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Leden: Tunde Adefioye, Bart Claes, Gregory Delannay, Nora Mahammed (ondervoorzitter), 
Stéphanie Masuy, Bie Vancraeynest, Hugo Vanden Driessche (voorzitter), Anja Van Roy 
AD CJS: Dirk Broekaert, Els De Greef (agendapunt 2), Karina Luytens, Cindy Vandeweyer  
Kabinet Smet: Thomas Allegaert, Yannick Roman 
 
Verontschuldigd: 
Leden: Miek De Kepper, Leen De Spiegelaere, Dominique Mys, Patrick N’Siala Kiese, Leen Ochelen 
 
Afwezig:  
Ish Ait Hamou, Khadija Aznag, Rrita Jashari 
 
 
 
1. Goedkeuring verslag 18/01/2018 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Het bedankingfeest waarvan sprake in het verslag zal niet plaatsvinden in mei 2018 maar in het 
najaar 2018 (november). Het zal een gelijkaardige vorm aannemen als het netwerkmoment dat 
plaatsvond in december 2017. 
 
 
2. Terugkoppeling reglement Kunst in Opdracht 

 

Op de adviesraad Cultuur van 10 november 2017 werd het in opmaak zijnde reglement Kunst in 
Opdracht besproken. 
 
Samengevat gaf de adviesraad Cultuur volgende aanbevelingen: 

 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 
 
Els De Greef legt uit hoe er met deze aanbevelingen werd rekening gehouden. 
Ze schetst dat het reglement moet opgevat worden als een bondig kader met enkel grote 
krijtlijnen zodat er voldoende ruimte blijft voor experiment en flexibiliteit. 
In de bijhorende informatiebundel wordt meer duiding gegeven over de verschillende delen: 
budget, samenstelling stuurgroep, procedures, ... Deze dient als leidraad bij de procedure. 
 
 De expertisegroep werd opgenomen bij de begripsbepalingen 
 Diverse samenstelling stuurgroep: hierover werd een passage opgenomen in het reglement 

zelf. Een uitgebreidere passage zal terug te vinden zijn in de informatiebundel. 

 Aandacht voor participatie: hier werd aandacht aan gegeven in de begripsbepalingen.  
Een uitgebreide passage zal terug te vinden zijn in de informatiebundel.. 
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 Brusselse kunstenaars met andere roots: een passage hierover zal opgenomen worden in de 
informatiebundel.. 

 
Het reglement Kunst in Opdracht staat geagendeerd op het College van april 2018. 
De adviesraad apprecieert dat er rekening werd gehouden met zijn opmerkingen. 
 

3. Terugkoppeling (onder)voorzittersoverleg 20/02/2018 

 

Op 20 februari vond opnieuw een (onder)voorzittersoverleg plaats van de Cultuur-, Jeugd- en 

Sportraad. 

 

Enkele elementen die aan bod kwamen: 

 De nieuwe structuur (sinds okt. ’17) van de Jeugdraad (JR) werd er toegelicht.  
Voortaan wordt er gewerkt met een JR XL die 4x per jaar samenkomt en 3 werkgroepen 
(Beleid, Jeugdbeleidsparticipatie en Internationaal).   
De Sportraad wordt hersamengesteld en de aanpak herbekeken. Een zoektocht naar nieuwe 
leden is bezig. 
Vanuit de Cultuurraad werd meegedeeld dat we o.a. werken rond de thema’s ‘diversiteit’ en 
‘van wie is de stad’. 
 

 Naar analogie met 2017 werd afgesproken om een gezamenlijke adviesraad CJS te plannen 
eind juni met als agendapunt ‘Actieplan 2019’. Ondertussen werd hier ook al een datum voor 
geprikt: donderdag 28 juni (18u30-21u). Meer informatie volgt later, maar gelieve deze datum 
al in de agenda te noteren. 
 

 Er werd ook overlegd over een gezamenlijke adviesraad CJS in het najaar waar een aantal 
thema’s aan bod kunnen komen die voor de drie adviesraden interessant zijn. Dit zal verder 
aan bod komen tijdens een volgend (onder)voorzittersoverleg. 
 

 Tijdens de vergadering werd de idee gelanceerd om met de drie adviesraden te werken aan 
een gezamenlijk memorandum 2019 voor de nieuwe legislatuur.  
De voorzitter doet een oproep aan geïnteresseerden van de adviesraad Cultuur. Van zodra de 
datum is geprikt, wordt hij aan de leden bezorgd. 
Ook de (onder)voorzitters van de werkgroepen Erfgoed, Kunsten en Sociaal-Cultureel Werk 
worden hierover geïnformeerd. 

 
4. Voortgangsrapport Cultuur, Jeugd, Sport 2017 
 
De leden kregen het ontwerpvoortgangsrapport Cultuur, Jeugd, Sport 2017 toegestuurd. 
Dirk Broekaert geeft toelichting bij de totstandkoming van het voortgangsrapport. 
Zowel bij de opmaak van het meerjarenbeleidsplan CJS 2016-2020 als bij de uitvoering ervan is 
het de intentie om de adviesraden maximaal te betrekken. Getuige daarvan de betrokkenheid 
van de adviesraden bij de opmaak van het actieplan 2018, vòòr de opmaak van de begroting en 
de beleidsverklaring. En dit wordt opnieuw ingepland voor het actieplan 2019. 
De rapportage over 2017 verloopt volgens hetzelfde stramien als het meerjarenbeleidsplan CJS 
2016-2020. Voorafgaand proberen we dit terug te koppelen naar de adviesraden. 
Het voortgangsrapport 2017 heeft niet de ambitie om volledig te zijn, maar wil wel een beeld 
geven van waar CJS mee bezig is. Daarbij wordt een beeld gegeven van nieuw gerealiseerde 
zaken, goede voorbeelden die we binnen de doelstellingen willen realiseren, maar tegelijkertijd 
wordt er ook een inzicht gegeven in de permanente werking. 
 
Het voortgangsrapport wordt ter goedkeuring voorgelegd op het College van eind maart 2018. 
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De adviesraad Cultuur neemt kennis van het voortgangsrapport Cultuur, Jeugd, Sport 2017. De 
adviesraad vindt het een vlot geschreven document dat een goed inzicht geeft in de realisatie 
van het meerjarenbeleidplan Cultuur, Jeugd, Sport 2016-2020. 
 
5. Bespreking: diversiteit 

 

Vanuit verschillende leden van de adviesraad werd diversiteit aangehaald als een te bespreken 
onderwerp voor de adviesraad, 
Om dit wat voor te bereiden hadden de voor- en ondervoorzitter een gesprek met Tunde en 
werden wat vragen voorbereid die vandaag gehanteerd worden voor een eerste 
gedachtewisseling over dit onderwerp.  
 
Gedachtewisseling: 

 Naar aanleiding van de discussie komt het begrip intersectionaliteit ter sprake. 
Intersectionaliteit bekijkt een persoon als een geheel van kenmerken. Bv. een vrouw is niet 
alleen een vrouw, ze heeft ook een afkomst, geaardheid, scholingsgraad,  … 
Voor sommigen is dit een nieuw begrip en is het een interessante benadering van het thema. 
 

 Wat is de definitie van diversiteit? 
Uit de discussie blijkt dat diversiteit een containerbegrip is. Aan Franstalige kant is het een 
breder begrip dan in het Nederlands. Er zit een enorme gelaagdheid in het begrip en wat 
ermee bedoeld wordt hangt sterk af van de context. 
 
I.p.v. te spreken over diversiteit misschien eerder praten over bepaalde domeinen waar we 
het gevoel hebben dat het te weinig aan bod komt, bv. in scholen, in het cultureel aanbod. 
 

 Eerder dan de probleemstelling te hanteren, vertrekken vanuit een positieve benadering 
rond culturele identiteitsvorming. 
 

 Er wordt verwezen naar de lessenreeks in 2016 van RAB/BKO i.sm. Brussels Academy over ‘de 
Culturele sector in Brussel’. Een aantal slides die het verschil weergeven tussen 
Nederlandstalig en Franstalig cultuurbeleid uit die lessenreeks zijn misschien interessant om 
hier te tonen. 
 

 Het woord ‘diversiteit’ zet het verschil in de kijker. Misschien moet er met een bredere blik 
gekeken worden naar onze manier van werken. Denken aan het belang van het vermengen 
van verschillende competenties in plaats van denken vanuit het verschil. 
Het gaat meer over een aanpak, de manier van functioneren die moet veranderen, durven 
risico’s nemen en zoeken naar mensen met andere, verschillende standpunten. 
 

 Er wordt verwezen naar de diversiteitsplannen van Actiris. 
Belang van de bewustwording van de subjectiviteit waarop je je eigen werking vorm geeft. 
Een organisatie krijgt vorm door het referentiekader van je medewerkers. 
 
Er zijn stemmen die zeggen dat als je personeelsplaatje heel divers is, het gemakkelijker zou 
zijn om een divers publiek over de vloer te krijgen. 
 

 Het HR-beleid van de VGC wordt aangehaald en kwam in het verleden reeds aan bod. De 
huidige personeelswerving werpt een aantal drempels op om op een lokale manier in te 
spelen op de weerspiegeling van de stad. (bv. bij de GC).  
Bij de VGC werd recent een aandachtsambtenaar diversiteit aangesteld en een 
diversiteitsplan goedgekeurd. De aandachtsambtenaar werkt op personeelsbeleid, niet op 
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inhoud. Er wordt nu ook standaard gewerkt met ‘elders verworven competenties’, dus niet 
louter aanwerving volgens diploma. Dit is een eerste stap in het aanpassen van de 
procedures naar de vereisten in de huidige samenleving. Bij een aantal diensten neemt de 
diversiteit toe, dit gaat soms gepaard met een expliciete beleidskeuze.  
 

 Diversiteit is ook een positieve beweging. Het biedt kansen aan mensen. Jongeren hebben 
rolmodellen nodig. 
 

 Er wordt dieper ingegaan op ‘macht’ en diversiteit. Macht en machtsverhoudingen 
meenemen in deze discussie. Macht kan op verschillende manieren vorm krijgen. Macht als 
personen in een leidinggevende functie (zakelijk of inhoudelijk)  die bepalen wie kansen 
krijgt of wie toegang krijgt tot bv. een podium. Macht opent niet alleen deuren, maar ook de 
toegang tot kennis. 
 
Diversiteit en een diverse aanpak gaat niet enkel over kleur, handicap, geaardheid, … maar 
ook over welke soort van omgang er is met dezelfde soort informatie. Soms is er te weinig 
geduld omdat we teveel gedreven zijn door output en resultaat. 
Geduld is een belangrijk begrip. Mensen tijd geven om kennis en begrip te verwerven. Dit 
vergt een herdenken van hoe je met medemensen en -werkers omgaat. 
 
Hoe je iets valoriseert, wie goed genoeg is om geld te krijgen, is al een hele tijd geleden 
gebeurd. 
 
Aan het geld, en dus aan hun macht, komen helpt. 
Quota worden aangehaald. Quota zijn niet de oplossing, maar zijn wel een beginpunt om 
aan te dringen op de urgentie.  Verschillende soorten strategieën moeten gehanteerd 
worden. Quota mogen bv. niet leiden tot een ‘afvink’-syndroom, gevaar voor 
bureaucratisering. 
 

 In het Kunstendecreet was diversiteit een aandachtspunt. Bij de volgende ronde wordt het 
een beoordelingscriteria, o.a. diverse samenstelling van de Raad van Bestuur, afspiegeling 
van de maatschappij. Maar hoe kan je dit aantonen? Het is gemakkelijker om dit aan te 
tonen op basis van vaardigheden dan op vlak van achtergrond. 

 
Misschien kan aan Kunstenpunt gevraagd worden om met de kunstensector na te denken 
over de interpretatie van dit criterium? 
Ja, maar de parameters moeten samen bepaald worden. 

 
Hoe gaan we verder? 

 

Meer informatie over de vorming van BKO/RAB wordt bezorgd. 
Meer info over de bevraging over cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse kanaalzone, 
uitgevoerd door Erasmushogeschool Brussel – opleiding Sociaal Werk in het kader van het ‘Move 
it Kanal’-project, wordt eveneens bezorgd. 
 
De gelaagdheid in de discussie is goed. Het is goed dat er over veel kan gesproken worden. het is 
interessant om de discussie even open te houden en niet onmiddellijk op 1 zaak te focussen. 
Toch blijkt uit heel de discussie dat de vraagstelling beter moet afgebakend worden zodat hier 
vanuit de adviesraad ook een advies aan kan gekoppeld worden. Misschien kunnen een aantal 
essentiële vragen samengesteld worden (personeel, raad van bestuur, identiteitsvorming, …)? 
Dit zal nog voorbereid worden en in een latere vergadering van de adviesraad aan bod komen. 
6. Varia  
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 Miek De Kepper liet weten dat ze zich niet langer kan engageren voor de adviesraad Cultuur. 
Suggesties voor nieuwe leden, die bereid zijn een engagement op te nemen, mogen steeds 
doorgegeven worden. 
 

 De publicatie ‘De methode zoals ze soms is, misschien was of zou kunnen zijn’ wordt bedeeld 
onder de aanwezigen. De publicatie is het resultaat van het project ‘Denkbeeldige Wijken’ 
dat door BBOT vzw werd uitgevoerd in de Anneessenswijk en de Antwerpsesteenweg en 
hiervoor middelen kreeg van CJS vanuit de projectoproep ‘Culturele diversiteit en innovatie’ 
(2014-2016). 

 
 
 

Volgende vergadering: maandag 23 april 2018 – 18-20u 
 
 


