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ADVIESRAAD CULTUUR 
13 december 2018 
VERSLAG 

 
 
 
Aanwezig:  
Leden: Tunde Adefioye, Bart Claes, Gregory Delannay, Nora Mahammed (ondervoorzitter), Leen 
Ochelen, Hugo Vanden Driessche (voorzitter), Anja Van Roy 
AD CJS: Cindy Vandeweyer  
AD WGG: Silvia Rexha 
 
Uitgenodigd: Aimée-Fidèle Mukunde (Minderhedenforum) en Hari Sacré (For All Queens!, UGent) 
 
Verontschuldigd: 
Leden: Leen De Spiegelaere, Stéphanie Masuy, Dominique Meys, Bie Vancraeynest 
AD CJS: Dirk Broekaert, Karina Luytens 
Kabinet Smet: Thomas Allegaert, Yannick Roman 
 
Afwezig:  
Ish Ait Hamou, Khadija Aznag, Rrita Jashari 
 
 
1. Goedkeuring verslag 16/10/2018 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Ondertussen werd het advies omtrent het ‘Brusseldecreet’ afgewerkt.  
Het advies werd ook aan het kabinet van Pascal Smet overgemaakt. 
Omdat de bezorgdheden van de drie adviesraden Cultuur, Jeugd en Sport grotendeels 
gelijkaardig waren, werden de diverse adviezen samengebracht in een algemeen advies van de 
Cultuur-, Jeugd- en Sportraad van de VGC. 
 
De administratie bezorgt het aan de leden van de adviesraad Cultuur. 
 
2. Thema: diversiteit 

 
Centraal agendapunt vandaag is het thema diversiteit. 
De administratie ging aan de slag met een aantal suggesties van enkele leden van de adviesraad 
en kwam tot volgende invulling: 
 Aimée-Fidèle Mukunde van het Minderhedenforum geeft ons meer informatie over het 

project Speak Up BXL dat sleutelfiguren begeleidt om deel te nemen aan 
bestuursorganen van organisaties. 

 Daarna werken we verder rond dit thema onder de begeleiding van Hari Sacré, actief bij 
het collectief For All Queens! en onderzoeker aan de UGent bij de onderzoeksgroep 
‘Culture & Education’. 
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2.1. Aimée-Fidèle Mukunde – Minderhedenforum 
 

(Cf. bijgevoegde presentatie bij dit verslag) 
 
Aimée geeft een korte presentatie over het Minderhedenforum en specifiek over de 
Brusselwerking waar Speak Up BXL een onderdeel van is. 
De Brusselwerking werkt aan netwerkvorming en informatiedoorstroom (schakelfunctie), 
signaalfunctie voor etnisch-culturele minderheden en talentontwikkeling en leiderschapsvorming 
‘Speak Up BXL’. SPEAK UP BXL is een leiderschapstraject dat als doel heeft om mensen met 
migratieachtergrond te laten zetelen in overleg- en advies en beleidsorganen. 
Concreet bestaat het traject uit: 

 Een intakegesprek waarin gepeild word naar de specifieke noden, interesses, expertise.  
 Je kan deelnemen aan vormingen (bv. netwerken, vergadertechnieken, spreken voor 

publiek, …) ter voorbereiding. 

 Kennismaking met de verschillende sectoren 
 Netwerkmoment 
 Individuele coaching 
 Matching & opvolging met de overlegorganen 
 Ondersteuning en expertise vanuit het Minderhedenforum 

 
Het soort organisaties waar mensen terecht komen, is heel breed: sociaal-culturele sector, 
cultuur, welzijn, onderwijs. Op basis van de interesse en expertise van de vrijwilliger kunnen er 
zelf ook voorstellen worden gedaan. Het Minderhedenforum begeleidt de vrijwilliger en gaat 
gedurende een korte periode mee naar het overleg-/adviesorgaan. Met de ontvangende 
organisatie wordt de aanpak op voorhand doorgesproken zodat ook zij weten wat de 
begeleiding en evaluatie vanuit het Minderhedenforum inhoudt. 
 
INSIDE OUT BXL wordt samen met het Agentschap Integratie & Inburgering georganiseerd en 
bestaat uit een 3-jarig traject waarbij gewerkt wordt aan het interculturaliseren van een 
organisatie, gebaseerd op SCAN & DO. 
Men hoopt hiermee te starten in januari/februari 2019. 
 
2.2 Hari Sacré – For All Queens! en onderzoeker aan UGent 
 
(Cf. bijgevoegde presentatie bij dit verslag) 
 
Hari gaat met de leden van de adviesraad aan de slag over diversiteit, meertalig & meervoudig, 
luisteren.  
Hari is actief bij het collectief For All Queens! en onderzoeker aan de UGent bij de 
onderzoeksgroep ‘Culture & Education’. Hij onderzoekt welke vormen van mediatie actief zijn in 
de cultuursector, hoe er wordt omgegaan met andere kennisstromen, andere soorten van kennis 
en kennissystemen, in hoeverre men bereid is om andere soorten van kennis evenwaardig te 
behandelen, … 
Zijn onderzoek is verankerd in de praktijk o.a. via For All Queens! For All Queens! doet: radical 
events, radical consultancy en learning. Momenteel heeft het collectief een traject lopen met 
Zinnema. 
 
Vandaag wordt gereflecteerd op de volgende vragen: je maakt vaak beleid voor mensen zoals jij. 
Weerspiegelt dit de context? Weerspiegelt dit de realiteit? 
Begrippen zoals intersectionaliteit, heteronormatief denken, representatie komen aan bod. 
Aan de leden van de adviesraad werd op voorhand gevraagd om door te geven welke 
boeken/media/persoonlijkheden hen inspireren of motiveren om te werken (als vrijwilliger of 
professional) in de cultuursector en waarom. Hari bekeek dit vanuit een meervoudig en 
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meertalig denken, luisteren. Er wordt onder de leden uitgewisseld over de mensen/boeken/… en 
waarom die interessant zijn. 
Wat zien we? Er is geen witte heteronormativiteit meer. Bijvoorbeeld door de feministische 
beweging zien we steeds meer denormerende narratieven. Dit zijn narratieven die ingaan tegen 
een bepaalde norm die wordt ingesteld.  
 
Narratieven zijn heel vaak:  

1. Reproduceren heteronormatief kader? 
2. Engels/Nederlandse taaldominantie? 
3. Gevlucht/Displaced auteur? 
4. Maghrebijnse diaspora? 
5. Congolese diaspora? 
6. Non-Binary? 
7. Disabled ? 
8. Middenklasse/ Elite 

 
Bovenstaand kan je als kader gebruiken om te kijken naar kennisproductie. 
Ga op zoek naar bv. een boek aan de hand van dit kader: hoeveel auteurs hebben een ‘displaced’ 
identiteit, hoeveel werken hebben een niet-binaire (niet man, niet vrouw) lezing van de realiteit, 
hoeveel van de auteurs hebben een beperking, …? 
 
Hoe ga je dan verder? Voorbij Representatie? Voorbij Epistemicide (het structureel naar voren 
schuiven van één soort kennis waardoor de rest naar achter worden geschoven of uitgeroeid, 
begrip dat vaak gebruik wordt in de context van ‘indigenous knowledge’)? Naar 
Gelijkwaardigheid? 
Hoe dit te doen binnen al die complexiteit? Waar willen we naartoe en hoe? 
Hari geeft tekst en uitleg over drie denkers die hem inspireren: Gayatri Chakravorty Spivak ‘In 
Other Worlds’; Boaventura de Sousa Santos ‘Epistomologies of the South’ en Trinh T. Minh-ha 
‘elsewhere, within here’. 
 
In het kader van meervoudig & meertalig, luisteren wordt ook ingegaan op ‘nabij spreken’, 
hetgeen inhoudt dat je een taligheid aanleert om met de persoon te leren praten, proberen van 
de referenties van de anderen te leren, jezelf meer eigen te maken in de referenties van anderen 
(cf. de oefening, uitwisseling over wie/wat inspireert jou). 
 
Andere referenties die Hari aanreikt voor wie meer wil weten/lezen: online brochure Macht 
Herverdelen (beschikbaar via de website van Demos), Reading Challenge (daagt uit om boeken te 
lezen van specifieke intersecties), Ella vzw over intersectioneel denken. 
 
De ondervoorzitter bedankt Hari voor zijn uiteenzetting. 
De ondervoorzitter stelt voor dat iedereen afzonderlijk nadenkt over wat we hier als adviesraad 
verder mee willen doen en dit ook concreet trachten te maken. 
Willen we aanbevelingen geven naar het beleid? Naar de sector? 
 
De adviesraad wordt afgesloten met eindejaarswensen en als kleine attentie een Kanaalkalender 
2019 van Plaizier. 
 

Volgende adviesraad Cultuur: 2 april 2019 - 12-14u 


