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SAMENVATTING

Brussel wordt het nieuwe Berlijn genoemd vanwege de grote aantrekkingskracht op kunstenaars. We kunnen ervan uitgaan dat de huurprijzen 
zullen blijven stijgen en dat de beschikbare ruimte voor ateliers beperkter zal worden. Uit dit onderzoek blijkt hoe precair het bestaan van de 
meeste kunstenaars is. Beide situaties maken dat kunstenaars vaak enkel in aanmerking komen voor werkplekken van korte duur, van huis wer-
ken, een nomadenbestaan leiden, en daarom vatbaar zijn voor instrumentalisatie in functie van socialisatie doelen, gentrificatie en andere vormen 
van stadsontwikkeling.

Kunstenaars leveren een meerwaarde aan de stad door hun activiteiten, aanwezigheid, kritische blik, creativiteit en zo meer. Zij zijn de drijvende 
kracht achter diverse spill-over effecten die een gebied ‘opwaarderen’. Maar kunstenaars hebben nood aan een werkplek zonder meer. Hun werk 
draait niet om stadsontwikkeling. Daarom is atelierbeleid vandaag noodzakelijk om op een duurzame manier een (werk)plek te vrijwaren voor 
kunstenaars in de stad. Bovenal creëert atelierbeleid ook kansen voor begeleiding en ondersteuning van kunstenaars. 

Dit onderzoek is een eerste stap naar een duurzaam atelierbeleid in Brussel, zoals in alle andere grote steden in de omgeving bestaat. Dit dossier 
wijst op de toenemende diversiteit onder ateliergebouwen, om hun vernieuwende kracht te gebruiken en de unieke Brusselse ecologie te verduur-
zamen. Dit sluimerend potentieel vraagt immers om de nodige facilitering. De volgende beleidsaanbevelingen vragen dan ook om ontwikkeling in 
voortdurende dialoog met het werkveld en de beleidsmakers, om dit snel evoluerende veld de nodige stimulansen te geven.
Onze beleidsaanbevelingen bestaan dan ook uit een tweesporenbeleid:
Een intermediair die instaat voor tijdelijke en permanente gebruiksbestemmingen met een maatschappelijke doel. Deze positioneert zich als 
stadsdienst op gewestelijk niveau, gelijkaardig aan of onder te brengen in Perspective.Brussels. Een loket tijdelijke gebruiksbestemmingen is al in 
ontwikkeling. Wij formuleren aanbevelingen om dit te koppelen aan een atelierbeleid. Deze intermediair zou ook de gemeenten moeten betrekken.

Dit loket inventariseert en vrijwaart zowel tijdelijke als permanente panden in Brussel. Het organiseert daarvoor overleg met de 19 gemeenten en 
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is daarbij bevoegd over zowel private als publieke aanbestedingen. 

De betrokken medewerkers treden op als matchmaker tussen de vele stakeholders.
Belangrijk om in deze functie te voldoen is het transversale karakter van atelier- en leegstandsbeleid.

Daartoe doet het bureau een beroep op een adviesraad, verkozen in overleg met een representatief aantal spelers uit het veld, die beslist over de 
toewijzing van de panden en hecht daarbij belang aan de verschillende beleidsdoelen van Brusselse overheden waaronder het atelierbeleid.
Ten slotte vereist een atelierbeleid ook middelen voor ‘noodzakelijke structurele verbouwingen’. Dit kan in de vorm van investeringsmiddelen, bi-
jvoorbeeld door middel van een revolving fund.

Bestaande noden kunnen worden opgevangen met een nieuw orgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer en de ontwikkeling van het ate-
lierbeleid. Uit het voorliggende onderzoek komt naar voren dat dit het meest efficiënt gebeurt via een externe non-profit organisatie, een vzw die 
onder de cultuursector valt en die in de eerste plaats afhankelijk is van de VGC - al dringt een samenwerking met Cocof zich op. Daarnaast kan 
per gemeente een passende samenwerking worden aangegaan.

De atelierorganisatie beheert en ontwikkelt het atelierbeleid als een orgaan dat centraal staat tussen overheden, vastgoedeigenaars, kunstenaars 
en bestaande atelierpandbeheerders.
De atelierorganisatie vormt het centrale aanspreekpunt voor de spelers binnen het atelierbeleid. 
De atelierorganisatie beheert een eigen contingent om de toegang tot betaalbare en kwalitatieve ateliers te waarborgen.
De atelierorganisatie formuleert samenspraak met de verschillende actoren en stakeholders een toewijzingsbeleid en stelt een toewijzingscom-
missie bestaande uit experts uit het veld.
De atelierorganisatie heeft een faciliterende functie, door op basis van dialoog met de Brusselse atelierpandbeheerders de nodige ondersteuning, 
begeleiding en stimulansen te voorzien voor deze actoren om het ontwikkelen van ateliers te stimuleren en een gezonde artistieke ecologie te 
garanderen.
De atelierorganisatie heeft in het kader van het tweesporenbeleid ook de functie van matchmaker en kenniscentrum, die gezien de grote overlap 
hand in hand uitvoert met het loket voor tijdelijke (en permanente) gebruiksbestemmingen met een maatschappelijke doel.
De atelierorganisatie ontwikkelt ook een ‘kunstenaarsbeleid’; een ondersteunend programma voor (jonge)kunstenaars. Dit programma speelt 
rechtstreeks in op noden van kunstenaars; bijvoorbeeld door het organiseren van open studio’s, een projectruimte, begeleiding en bezoeken door 
curatoren, ...
De atelierorganisatie organiseert als koepel een maandelijks forum met de betrokken organisaties en kunstenaars om de grote verscheidenheid 
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aan plaatsen, organisaties, kunstenaars en visies op elkaar af te stemmen en te vertegenwoordigen en behartigen in het atelier- en kunstenaars-
beleid.
De toewijzingscommissie en het forum kan in samenwerking met RAB/BKO georganiseerd worden.
De opstart van een eerste gebouw zou kunnen dienen als pilootproject voor de verdere ontwikkeling van het beleid.
Het kan handig zijn om te spreken over een kortetermijnplan waarin alleen de mogelijkheden van de VGC in aanmerking worden genomen. Maar 
tegelijkertijd is het raadzaam om in te zetten op een langetermijnplan dat streeft naar een beleid dat wordt ondersteund door de verschillende be-
leidsniveaus die in het Brussels Gewest actief zijn.
Ook daarom lijkt het aangewezen om te investeren in een externe vzw. Op die manier ontstaat er een duidelijk aanspreekpunt, ook wanneer de 
samenwerking over taalgrenzen en beleidsniveaus heen tot stand zal komen. Dit aanspreekpunt moet het bottom-up werk efficiënter maken – 
door niet enkel te investeren in panden, maar net een visie te ontwikkelen waarbinnen meerdere spelers en modellen hun plek vinden.
Concreet betekent dit dat de VGC in ieder geval in de beginperiode verantwoordelijk moet zijn voor het takenpakket van de tijdelijke (en perma-
nente) gebruiksbestemmingen met een maatschappelijk doel, samen met de atelierorganisatie (vzw/asbl). De nadruk ligt dan, in functie van het 
atelierbeleid, op het ter beschikking stellen van gebouwen, het vrijwaren van de bijbehorende investeringsmiddelen, het voorzien in de nodige be-
geleiding bij het opzetten van panden, en het ondersteunen van de atelierorganisatie in het opzetten van deze artistieke ecologie samen met alle 
actoren en stakeholders, waaronder de gemeenten.

Aanvullende beleidssuggesties
Betrek kunstenaars en creatieven bij beleid, praat niet zonder hen over hen.
Bouw voort op de gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen de overheden en het kunstenveld met een atelierorganisatie als schakel.
Ondersteun en ontwikkel kennis met kunstenaarsinitiatieven op het gebied van vastgoedbeheer.
Benut kansen om werkruimtes door en voor kunstenaars te vormen.

Zorg ervoor dat kunstenaars, atelierorganisaties en sociaal-culturele organisaties die afhankelijk zijn van maatschappelijk vastgoed de mogeli-
jkheid houden om dit vastgoed te blijven huren.
Steun deze atelierpanden en sociaal-culturele organisaties als ze sociaal vastgoed willen beheren.
Geef bij tijdelijk beheer (en permanente bestemming) van maatschappelijk vastgoed de voorkeur aan atelierorganisaties en sociaal-culturele orga-
nisaties met een maatschappelijk doel.
Maak afspraken over een vaste vierkantemeterprijs voor ateliers in het maatschappelijk vastgoed van overheden.

Zorg ervoor dat maatschappelijk vastgoed maatschappelijk blijft.
Stuur aan op maatschappelijke en culturele functies in bestemmingsplannen en erfpacht op maat, zodat een atelierorganisatie en sociaal-culturele 
organisaties nieuwe projecten kunnen ontwikkelen.
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Maak een revolving fund en maak gebruik van Europese subsidies bij gebiedsontwikkeling, zodat er financiële ruimte is voor een atelierorganisatie 
en sociaal-culturele organisaties om investeringen te doen.
Onderzoek de mogelijkheden van nieuwbouwateliers bij stadsvernieuwingsprojecten.
Ondersteun waar mogelijk coöperatieve vormen van beheer en eigendom.

SOMMAIRE

Bruxelles est appelée le nouveau Berlin en raison de son attrait important pour les artistes. On peut supposer que les loyers continueront d’aug-
menter et que les espaces disponibles pour les ateliers d’artistes deviendront plus limités. Les sondages montrent que   le niveau de vie de la 
plupart des artistes reste précaire.Les artistes se voient donc forcés par manque de moyens de déménager régulièrement leurs ateliers de travail. 
Ils sont ainsi contraints trop souvent à une existence nomade ou à travailler dans un lieu non adapté. De plus, ils sont susceptibles d’être instru-
mentalisés en fonction d’objectifs de socialisation, de gentrification et d’autres formes de développement urbain.
Les artistes valorisent la ville par leurs activités, leur présence, leur regard critique, leur créativité, etc. Ils sont les leviers d’action de modifica-
tion qui «améliorent» une zone urbaine. Mais pour agir et travailler, les  artistes ont simplement d’un lieu, d’un espace. Leur travail ne devrait 
pas uniquement concerner le développement urbain. C’est pourquoi une  politique propice au développement et à la sauvegarde d’ateliers  est 
aujourd’hui nécessaire pour sauvegarder durablement un lieu durable pour les artistes et leurs pratiques dans la ville. Une telle politique créera 
également des opportunités d’orientation et de soutien pour les artistes.
Ce dossier est un premier pas vers une politique pour des ateliers d’artistes durables à Bruxelles, comme dans toutes les autres grandes villes 
de la région. Ce dossier souligne la diversité croissante des initiatives pouvant accueillir des ateliers, afin d’utiliser leur capacité d’innovation et 
de jumeler à la démarche de création et de protection des ateliers d’artistes, une vision durable et écologique de la ville. Après tout, ce potentiel 
dormant nécessite une facilitation. Les recommandations politiques suivantes appellent donc à un développement dans un dialogue continu avec 
le domaine professionnel et les décideurs politiques, afin d’offrir à ce secteur en évolution rapide les aides nécessaires.

Notre plan d’action consiste donc en une politique à deux volets:
La création d’un guichet qui serait un intermédiaire chargé des occupations temporaires (et permanentes) à finalité sociale. Celui-ci se positionne 
comme un service municipal au niveau régional, similaire ou qui s’intègre dans Perspective.Brussels. Un guichet « occupation temporaire » est 
déjà en cours de développement. Nous formulons des recommandations pour lier cela à une politique d’ ateliers d’artistes. Cet intermédiaire de-
vrait également impliquer les communes.

Ce guichet répertorie et protège les bâtiments temporaires et permanents à Bruxelles. A cette fin, il organise la concertation avec les 19 com-
munes et est compétent pour les appels d’offres privés et publics.
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Les employés impliqués agissent comme entremetteurs entre les nombreuses parties prenantes.
 Ce guichet responsable des bâtiments libres d’occupation doit impérativement travailler en connaissance de la politique active de la ville pour le 
maintien et le développement d’ateliers d’artistes.
À cet effet, le bureau fait appel à un conseil consultatif, élu en concertation avec un nombre représentatif d’acteurs de terrain, qui décide de l’at-
tribution des bâtiments et attache de l’importance aux différents objectifs politiques des autorités bruxelloises, y compris la politique soutenant le 
développement et le maintien d’ ateliers d’artistes sur le sol de la ville.
Enfin, une politique soutenant le développement et le maintien d’ ateliers d’artistes nécessite également des ressources pour les «rénovations 
structurelles nécessaires». Cela peut prendre la forme de ressources d’investissement, par exemple au moyen d’un fonds renouvelable.

Les besoins existants peuvent être satisfaits par la création d’ un nouvel organisme chargé de la manœuvre  de cette politique favorisant le main-
tien et le développement d’ ateliers d’artistes (PMDA). Notre recherche a montré que cela se fait le plus efficacement par une organisation externe 
à but non lucratif. Il pourrait s’agir d’ une vzw/asbl qui relèverait du secteur culturel et qui dépendrait principalement de la VGC  et de la Cocof. En 
outre, une coopération appropriée peut être engagée par commune.

Cet organisme gère et développe la PMDA et joue le rôle d’organe de centralisation entre les gouvernements locaux, les propriétaires, les artistes 
et les gestionnaires d’immeubles d’ateliers existants.

Cet organisme est le point central de contact pour les différents acteurs dans le cadre de la PMDA.
Cet organisme gère des quotas pour garantir l’accès à des espaces de travail abordables et de qualité.

L’organisme, en concertation avec les différents acteurs et parties prenantes, formule une politique d’allocation et met en place un comité d’alloca-
tion composé d’experts du terrain.
Cet organisme a une fonction de facilitation, en apportant soutien et accompagnement nécessaires aux acteurs sur la base d’un dialogue avec les 
gestionnaires immobiliers d’ateliers bruxellois dans le but de stimuler le développement des  ateliers et garantir une transition écologique des lieux 
utilisés à des fins artistiques.

Dans le cadre de la politique à deux volets, cet organisme a également la fonction d’entremetteur et de centre de documentation, qui découle du 
travail réalisé main dans la main avec le guichet pour les « occupation temporaire ».

Cet organisme développe également une «politique en faveur des artistes», un programme de soutien aux (jeunes) artistes. Ce programme ré-
pond directement aux besoins des artistes; par exemple en organisant des  ateliers ouverts, des espaces-projets, un encadrement et des visites 
d’organisateurs, de galeristes et de conservateurs., ...
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En tant qu’organe parapluie, cet organisme met en place un forum mensuel avec les initiatives et les artistes impliqués pour coordonner, représen-
ter et promouvoir la grande variété de lieux, d’initiatives, d’artistes et de visions dans les ateliers d’artistes et des artistes.

Le comité d’attribution et le forum peuvent être organisés en collaboration avec la RAB / BKO.
Au début de la mise en place de cette PMDA, une attention particulière devrait être accordée à la définition de ses postulats et ses statuts. Le 
démarrage d’un premier bâtiment pourrait servir de projet pilote pour le développement ultérieur de PMDA.

Il peut être utile de parler d’un plan à court terme qui ne prend en compte que les capacités du VGC. Mais en même temps, il convient de pour-
suivre un plan à long terme qui vise une politique soutenue par les différents niveaux politiques actifs en Région bruxelloise.

C’est pourquoi il semble également opportun d’investir dans une organisation externe à but non lucratif (vzw/asbl). De cette manière, un point de 
contact clair est créé, même lorsque la coopération sera établie au-delà des frontières linguistiques et des niveaux politiques. Ce point de contact 
devrait rendre le travail ascendant plus efficace - non seulement en investissant dans des propriétés, mais en développant une vision dans la-
quelle de multiples acteurs et modèles peuvent trouver leur place.

Concrètement, cela signifie que le VGC (et Le COCOF) doit, au moins dans la période initiale, être partiellement responsable de l’éventail des 
missions du guichet occupations temporaires avec l’organisme externe des ateliers d’artistes (vzw/asbl). Leur attention se portera sur la PMDA, 
sur la mise à disposition des bâtiments, la sauvegarde des ressources d’investissement associées, l’accompagnement nécessaire (dans la mise 
en place et la mise à disposition des bâtiments) et l’accompagnement de l’organisme externe des ateliers d’artiste (vzw/asbl) dans la de mettre en 
place un écosystème complet.

Suggestions de politiques supplémentaires
Impliquer les artistes et les créatifs dans la politique, ne pas parler d’eux sans leur donner une voix.
Construire sur une coopération égale et réciproque entre les autorités et le secteur de l’art avec un organisme responsable comme lien.

Soutenir et développer les connaissances avec des initiatives d’artistes en gestion immobilière.
Profiter des opportunités de création d’espaces de travail par et pour les artistes.

S’assurer que les artistes, les initiatives d’ateliers collectifs et les organisations socio-culturelles qui dépendent de l’immobilier publique gardent 
l’opportunité d’accès au bien qu’ils occupent.
Soutenir ces initiatives d’ateliers collectifs et organisations socio-culturelles s’ils souhaitent gérer l’immobilier publique.
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Pour la gestion temporaire (et l’utilisation permanente) de l’immobilier publique, privilégier initiatives d’ateliers collectifs et les organisations so-
cio-culturelles à vocation sociale.
Convenir d’un prix fixe au mètre carré pour les ateliers d’artistes dans l’immobilier gouvernemental.

S’assurer que l’immobilier publique reste publique.
Mettre l’accent sur les fonctions sociales et culturelles dans les plans de zonage et les baux sur mesure, afin que des initiatives d’ateliers collectifs 
et des organisations socio-culturelles puissent développer de nouveaux projets.

Créer un fond renouvelable et utiliser les subventions européennes pour le développement de la région, afin qu’il y ait une marge financière pour 
des  initiatives d’ateliers collectifs et des organisations socio-culturelles pour faire des investissements.
Étudiez les possibilités de nouveaux ateliers d’artistes pour les projets de rénovation urbaine.
Dans la mesure du possible, soutenir la gestion et l’appropriation des coopératives.

SUMMARY

Brussels is currently referred to as the ‘new Berlin’ because of its great appeal to artists. From this, we can assume that rents will continue to rise 
and that the space available for studios will become more limited. It is also remarkable how precarious the existence of most artists is. Both si-
tuations suggest that artists are usually only eligible for short-term workplaces, are forced into a nomadic existence and are subject to potentially 
being instrumentalized for the function of socialisation goals, gentrification and other forms of urban development.
Artists add value to the city through their activities, presence, critical eye, creativity and so on. They are the driving force behind various spill-over 
effects that ‘upgrade’ an area. They do this through having a secure space to work and context to inhabit. Their work is not urban development. 
That’s why today’s studio policy is necessary to safeguard a (work)place for artists in the city in a sustainable way. Above all, atelier policies that 
create opportunities for guidance and support for artists.
This report is a first step towards a sustainable artist studio policy in Brussels, as in all the other major cities in the area. This dossier points to the 
increasing diversity among studio buildings, in order to use their innovative capacities to make Brussels’ unique ecology more sustainable; this 
dormant potential requires the necessary facilitation. The following policy recommendations therefore call for development in the ongoing dialogue 
between the professional field and its policymakers, in order to give this rapidly evolving field the necessary stimulus.

Our policy recommendations therefore consist of a twin-track approach:
An intermediary responsible for temporary (and permanent) vacancy uses with a social purpose. This function positions itself as a city service at 
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the regional level, similar to or aligned with Perspective.Brussels. A desk for temporary vacancy uses is already under development, we are formu-
lating recommendations to link this to an artist studio policy. This intermediary should also involve the municipalities.

This department will take stock of and safeguard both temporary and permanent premises in Brussels. To this end, it organises consultations with 
the 19 municipalities and is responsible for both private and public tenders.

The employees involved act as matchmakers between the many stakeholders.
The intersectional nature of studio and vacancy policy is important in this function.
To this end, the office appeals to an advisory council, elected in consultation with a representative number of actors in the field, which decides on 
the allocation of the premises and attaches importance to the various policy objectives of Brussels authorities, including an artist studio policy.
Finally, an artist studio policy also requires resources for necessary structural renovations. This can take the form of investment resources, by 
means of a revolving fund, for example.

Existing needs can be met with a new body responsible for the management and development of an artist studio policy. Our research showed that 
this is most efficiently done through an external non-profit organisation, a vzw/asbl that falls under the cultural sector and is primarily supported 
by the VGC; although cooperation with Cocof is required. In addition, the appropriate cooperative relations will be formed in accordance with each 
participating municipality.

The artist studio organisation manages and develops the artist studio policy as a central body between authorities, property owners, artists and 
existing artist studio initiatives.

The artist studio organisation is the central point of contact for the actors within the artist studio policy.

The artist studio organisation manages its own buildings in order to guarantee access to affordable and high-quality studios.

The artist studio organisation formulates a studio allocation policy in consultation with the various actors and stakeholders and sets up an alloca-
tion committee consisting of experts from the field.
The artist studio organisation has a facilitating function by providing the necessary support, guidance and incentives for these actors, based on 
dialogue with the Brussels artist studio initiatives, in order to stimulate the development of studios and guarantee a healthy artistic ecology.
Within the framework of the twin-track policy, the artist studio organisation also has the function of being a matchmaker and a knowledge centre, 
which in view of the large overlap, works hand in hand with the department for temporary (and permanent) vacancy uses with a social purpose.
The artist studio organisation is also developing an ‘artist policy’; a supporting programme for (young)artists. This programme responds directly to 
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the needs of artists, for example, by organising open studios, a project space, mentorship and visits by curators, ...
As an umbrella organisation, the artist studio organisation would assemble a monthly forum with the organisations and artists involved in order to 
harmonise, represent and promote the great diversity of places, organisations, artists and visions in its studio and artist policy.
The studio allocation committee and the forum can be organised in cooperation with RAB/BKO.
The start-up of a first building could serve as a pilot project for the further development of the artist studio policy.
It may be useful to talk about a short-term plan in which only the capabilities of the VGC are taken into account. But at the same time it is advi-
sable to focus on a long-term plan that strives for a policy that is supported by the different policy levels that are active in the Brussels Region.
That is why it also seems advisable to invest in an external not-for-profit organisation (vzw/asbl). In this way a clear point of contact will also be 
created when cooperation will take place across language borders and policy levels. This point of contact should make bottom-up work more effi-
cient - by not only investing in premises, but also by developing a vision in which multiple players and models find their place.
In concrete terms, this means that the VGC must at least in the initial period be responsible for the range of tasks of ‘temporary (and permanent) 
vacancy uses ‘with a social purpose’ together with the non-profit artist studio organization. The emphasis then lies, in the function of the artist stu-
dio policy, on making buildings available, safeguarding the associated investment resources, providing the necessary guidance (when setting up 
premises), and supporting the atelier organisation in setting up this artistic ecology together with all actors and stakeholders, including the munici-
palities.

Additional policy suggestions
Involve artists and creatives in the process of policy making, don’t talk about them without them.
Build on the equal, reciprocal cooperation between the authorities and the arts field with an artist studio organisation as a go between.
Support and develop knowledge with artists’ initiatives in the field of property management.
Use opportunities to create workspaces by and for artists.

Ensure that artists, artist studio organisations and socio-cultural organisations that depend on public real estate continue to have the opportunity 
to rent this real estate.
Support these artist studio initiatives and socio-cultural organisations if they want to manage public real estate.

In the case of temporary management (and permanent use) of public real estate, give preference to artist studio organisations and socio-cultural 
organisations with a social purpose.
Make agreements on a fixed square metre price for artist studios in the public real estate of governments.

Ensure that public real estate remains available for the purpose of common societal use.
Focus on social and cultural functions in zoning plans and tailor-made long leases so that artist studio organisations and socio-cultural organisa-
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tions can develop new projects.
Create a revolving fund and make use of European subsidies for area development, so that there is financial scope for an artist studio organisation 
and socio-cultural organisations to make investments.
Investigate the possibilities of new-build artist studios in urban renewal projects.
Where possible, support cooperative forms of management and ownership.

1. Inleiding

De aanleiding voor deze gesprekken is de tendens dat woon- en werkruimte voor kunstenaars steeds schaarser en duurder worden en 
contracten steeds flexibeler en van kortere duur. 1

– PlatformBK en Kunstenbond, Geen Stad Zonder Kunst #2.

1.1 Uitgangspunt

De Vlaamse Gemeenschapscommissie formuleerde haar vraag naar een atelierbeleid in het bestuursakkoord 2019-2024:

‘Naar analogie met Berlijn [...] laten we een onderzoek uitvoeren naar de sociaaleconomische positie van kunstenaars, in combinatie met 
de vraag en het aanbod van geschikte atelierruimte. Op basis hiervan wordt er een masterplan atelierruimte opgemaakt met concrete 
doelstellingen. We zoeken actief naar nieuwe, voorlopig ongebruikte plekken voor Brusselaars om hun kunstvormen te ontwikkelen.’2 

1.1.1 Ma(oe)ra(i)s BXL, een bijzondere ecologie

‘In onze steden winnen bedrijven en kapitaal steeds meer aan invloed, vaak ten koste van maatschappelijke, culturele en sociale ini-
tiatieven. Samen met een sterke bevolkingsgroei en de bijhorende stadsontwikkeling heeft die evolutie gezorgd voor een schaarste 
aan betaalbare ruimtes voor creatie, ontwikkeling en verbinding. Tegelijk ontstaan er initiatieven van kunstenaars, burgers en andere 
maatschappelijke spelers die kunst en cultuur van onderuit herformuleren. In hun zoektocht naar duurzame vormen van samenleven is 
ruimte cruciaal.’
– Kunstenpunt, Kunstenaar zkt. betaalbare ruimte met langetermijnperspectieven.

1. PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf)
2. VGC (2019) Brussel is wat we delen, p.38. (online: http://raadvgc.be/wp-content/uploads/2019/07/Akkoord-VGC_3.pdf)
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Een atelierbeleid dient kunstenaars in de stad te houden. Bijna alle grote steden in het binnen- en buitenland hebben een gesubsidieerd atelierbe-
leid om kwalitatieve en betaalbare werkplekken te voorzien en zo kunstenaars en hun creatieve dynamieken te onderbouwen. Brussel heeft dit 
nog niet. De nood aan ateliers bestaat er al langer en Covid19 maakte deze nood enkel dwingender. Maar wat voor type atelierbeleid is gewenst 
voor BXL?

Gent (NUCLEO) 4.718 nuttige m2 in 10 gebouwen voor 146 kunstenaars (2019), Utrecht (DePlaatsmaker) beheert 41 gebouwen voor meer 
dan 750 kunstenaars (2019), London (SPACE) 22.300 m2 in 18 gebouwen voor meer dan 700 kunstenaars, Londen heeft in totaal 298 studio 
buildings goed voor 11,500 workspaces (2019). (deze cijfers zijn ter indicatie het is moeilijk om een juiste vergelijking te maken).3

Kunstenaars kunnen een bepaalde regio opwaarderen. Ze geven zuurstof aan een stad en oefenen een sterke invloed uit op het economische 
weefsel. Van deze positie worden kunstenaars zich steeds meer bewust. Meer en meer denken kunstenaars na over de waarde die ze een be-
paalde plek meegeven en of dat gewenst en duurzaam is.  

‘We hebben de verbeeldingskracht van kunstenaars nu heel hard nodig’4

– Floris Alkemade, Rijksbouwmeester Nederland.

De manier waarop kunstenaars hun werkplekken in (kunnen) richten is symbolisch voor hun verankering in de stad. Elk van deze werkplekken 
heeft zijn eigenaardigheden - en de magie begint pas wanneer er een unieke ecologie in ontstaat. Atelierpanden geven de indruk dat ze simpel te 
ontrafelen zijn, maar atelierpanden vormen vaak complexe structuren gebaseerd op een specifieke situatie. Hoe dan beleid ontwikkelen dat ruimte 
biedt voor experiment en tegelijk duurzaam is?

Brussel kent vele beleidsniveaus, gemeenschappen en gemeenten met elk hun belangen en bevoegdheden. Brussel heeft ook een bonte verza-
meling van cultuurhuizen en kunstenaars. Het maakt van Brussel een boeiende maar ook complexe ecologie waarin de positie van kunstenaars 
soms moeilijk te ontwaren is. Daarom gaat binnen dit onderzoek extra aandacht uit naar de context en definiëring van dit zeer specifieke werkveld.

1.1.2 Opbouw rapport

3.   Gent (NUCLEO) zie schema bijlage 7, voor Utrecht (DePlaatsmaker) zie PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2, p.21 (online: https://www.kunstenbond.nl/
uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf), London 
(SPACE) SPACE Key Facts, p.2 (online: https://spacestudios.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/SPACE-Key-Facts2.pdf), London, Mayor of London (2014) Artists’ Workspace Study, p.6 (online: https://www.
london.gov.uk/sites/default/files/artists_workspace_study_september2014_reva_web.pdf), zie ook 2018 Artists’ Workspace Annual Data Note (online: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/2018-artists-
workspace-study-data-note.pdf) voor een inzicht in de verschuiving van de cijfers tussen 2014 en 2018. 
4.   ‘We leven in buitengewoon revolutionaire tijden’ in NRC Handelsblad, 16/6/2020.
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Dit rapport is opgebouwd uit een inleiding, drie delen en bijlagen:

•  In de inleiding worden de gestelde onderzoeksactiviteiten en de methodologie toegelicht;
•  in het deel ‘Over de Positie van Kunstenaars in Brussel’ wordt er een situatieschets gemaakt van de sociaal economische positie van de 
kunstenaar, op basis van onderzoek door Kunstenpunt, de visie van de geconsulteerde belanghebbenden, en onze survey;

•  in het deel ‘Van Atelierpand tot Atelierbeleid’ bespreken we atelierpanden, -beheerders, -organisaties en -beleid aan de hand van enkele 
voorbeelden;

•  in het deel ‘Conclusie en Beleidsaanbevelingen’ vatten we ons onderzoek samen en geven we onze aanbevelingen.

1.2 Opzet

De opdracht had tot doel inzicht te geven in de context, noden en kansen van en voor werkplekken voor kunstenaars in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Door middel van (1) een survey naar de wijze waarop kunstenaars in Brussel op dit moment ruimte voor hun praktijk organiseren en 
wat de noden zijn, (2) interviews met binnenlandse experten, (3) een forum met Brusselse kunstenaars en kunstenaarsorganisaties, (4) een breed 
opgevatte consultatie sessie met Brusselse belanghebbenden, werd op een constructieve en toekomstgerichte manier voorbereidend onderzoek 
verricht voor de formulering van een atelierbeleid voor Brussel.

Een eerste luik bestond uit een omgevingsanalyse door middel van een survey gericht op kunstenaars in Brussel en op basis van een uitgebreide 
consultatie van experten en belanghebbenden waarin de betekenis en het belang van ateliers voor kunstenaars in de stad en de pijnpunten van 
de huidige culturele, ruimtelijke en beleidsmatige omgeving in kaart gebracht werden. 

Het tweede luik bestond uit het in kaart brengen van de verschillende vormen van atelierpanden, atelierorganisaties, en atelierbeleid. Zo verza-
melde we verschillende richtingen die een atelierbeleid kan aannemen. Het onderzoek steunde hiervoor op gesprekken met experts uit Vlaande-
ren en Brussel, voorbeelden van buitenlandse praktijken en de organisatie van een uitgebreide consultatie van belanghebbenden met het oog op 
het creëren van draagvlak voor een atelierbeleid in Brussel.

Tot slot hebben we ons gericht op de rol die verschillende beleidsniveaus kunnen spelen in een atelierbeleid in relatie tot de cultureel-maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van de gemeenschapscommissies, de taak van de regio om visie voor stadsontwikkeling te formuleren en op de rails 
te zetten, de gemengde portefeuille patrimoniumbeheer en cultuur bij gemeenten, en last but not least het Brusselse kunstenveld.
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1.3 Onderzoeksactiviteiten

Survey
Begin juli 2020 hebben we onze survey publiek verspreid in drie talen (Engels, Frans, Nederlands) om een idee te krijgen van hoe kunstenaars 
in Brussel op dit moment ruimte voor hun praktijk organiseren en wat de noden zijn.5 De survey is zo breed mogelijk verstuurd, bijvoorbeeld 
via nieuwsbrieven van Kunstenpunt, VGC kunsten, en Cultuurloket. Daarnaast hebben we de survey actief verspreid binnen kunstenaarsge-
meenschappen in brussel via Instagram, Facebook, en mailings.

Literatuuronderzoek
Om een overzicht te krijgen van het veld, de verschillende vormen van atelierorganisatie en beleid, hebben we een tientallen jaarverslagen, be-
leidsdocumenten, onderzoeksrapporten, en visies in dit beleidsdomein doorgenomen. De inhoud van deze literatuur heeft ons een degelijke basis 
gegeven voor het onderzoek en een aantal tendensen en voorbeeldprojecten naar voren gebracht. In de bijlage is een extensieve literatuurlijst te 
vinden.6

Experteninterviews
In overleg met de VGC werden een aantal binnenlandse en brusselse experten geselecteerd voor een interview. De semi-gestructureerde face-
to-face interviews hadden een gemiddelde duur van 1 uur. De belangrijkste bevindingen uit de experteninterviews zijn verwerkt in het onderzoek.7

Forum
Op 11 september werd een overleg georganiseerd om Brusselse kunstenaars de resultaten van de survey voor te leggen en een eerste inzicht te 
geven in de richting de beleidssuggesties in het rapport zouden gaan. Het doel van deze ontmoeting was om kunstenaars naast de survey ins-
praak te geven en daarmee de stem uit het veld naar voren te laten komen in het onderzoek.8 

Consultatie belanghebbenden

Op 15 september werd dit dossier voorgelegd aan een uitgebreid panel van diverse betrokkenen. Volgens ons is dit de eerste keer dat de zeer di-
verse groep spelers uit dit Brusselse veld bij elkaar kwamen. De feedback in deze sessie heeft gediend om de voorstellen uit te werken en verder 
aan te scherpen.

5. Zie bijlage 1a, 1b en 1c.
6. Zie bijlage 2.
7. Zie bijlage 3.
8. Zie bijlage 4.
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1.4 Projectverloop

Tijdens het onderzoekstraject vonden vier overlegmomenten met de stuurgroep plaats om de tussentijdse onderzoeksresultaten en de volgende 
stappen te bespreken. De stuurgroep was samengesteld uit raadgevers van het VGC kabinet Pascal Smet en van de VGC Kunsten.

In onderstaande tabel geven we een chronologisch overzicht van de verschillende activiteiten binnen het onderzoekstraject.
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DEEL I:
OVER DE POSITIE VAN 
KUNSTENAARS IN BRUSSEL
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2. De sociaal economische situatie van kunstenaars

Kunst wordt gemaakt door mensen. Om de artistieke kwaliteiten ten volle te realiseren en in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, 
moeten deze mensen in goede omstandigheden kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen. 

De voorbije jaren is de sociaal-economische positie van kunstenaars in Vlaanderen en Brussel systematisch in kaart gebracht. ‘Loont Passie?’ 9 
was een grootschalig onderzoek van de Universiteit Gent naar de sociaal-economische positie van kunstenaars in Vlaanderen. Kunstenpunt pu-
bliceerde begin 2019 een synthese over dit thema.10 Waarmee ze, aanvullend op de sociaal-economische cijfers, de systemische mechanismen 
in het bredere kunstenveld naar voren brengen, en waarvan precariteit uiteindelijk het symptoom van is. We vatten dit onderzoek samen en vullen 
deze aan met inzichten vanuit de survey en de praktijk in Brussel.

2.1 De meeste professionele kunstenaars kunnen niet rondkomen van hun praktijk alleen.

Het inkomen van de meeste kunstenaars is laag, zeker voor het gemiddeld hoge opleidingsniveau. Het mediaan van de netto jaarinkomen bij de 
werknemers-kunstenaars lag in 2014 voor beeldend kunstenaars op €13.786.11  Een kwart heeft een jaarinkomen van €7000 of minder (het lee-
floon voor alleenstaande bedraagt ongeveer €10.400). In 2013 lag de mediaan van het netto jaarinkomen van alle belastingplichtigen op 24.664 
euro.12 Uit onze bevraging komt naar voren dat de meeste kunstenaars niet rond kunnen komen met hun artistieke praktijk alleen (50.2%) tegeno-
ver een klein deel dat wel zegt rond te kunnen komen van hun artistieke praktijk (10.6%) en een groot deel dat soms wel (23.2%) of meestal niet 
(15.9%) de rekeningen op deze manier kunnen betalen.13 Terwijl het merendeel (72.14 %) meer dan 30 uur per week besteed aan hun praktijk.14 Dit 
zijn actieve kunstenaars met tentoonstellingen bij gevestigde instellingen.
Vandaag maakt multiple job holding, het gelijktijdig uitoefenen van verschillende jobs binnen en buiten de kunsten, dan ook onvermijdelijk deel 
uit van het kunstenaarschap soms uit interesse maar voor de meesten uit financiële noodzaak.15 In dit web van activiteiten en engagementen is 
het vrijwaren van tijd en mentale ruimte voor het artistieke werk een van de grootste uitdagingen voor kunstenaars volgens Camiel van Winkel en 
Pascal Gielen.16 
9.   Siongers, Van Steen, en Lievens (2016) Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen, Universiteit Gent. (online: http://hdl.handle.net/1854/
LU-8174138).  Zie ook: Hesters, Siongers, Van Steen, en Lievens (2018) ‘Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen (samenvatting)’ in Cijfer-
boek Kunsten (2018) p.401–35, Brussel: Kunstenpunt. (online: https://www.kunsten.be/kunsten-in-vlaanderen-brussel/publicaties/9473-cijferboek-kunsten-2018).
10.  Hesters (2016) ‘Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen’. kunsten.be. 2016. (online: https://www.kunsten.be/dossiers/perspec-
tief-kunstenaar/kunstenaarcentraal/609-loont-passie-een-onderzoek-naar-de-sociaal-economische-positie-van-professionele-kunstenaars-in-vlaanderen). 
11.  Hesters (2016).
12.  Siongers, Van Steen, en Lievens (2016) Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen, Universiteit Gent. (online: http://hdl.handle.
net/1854/LU-8174138).
13.  Zie figuur 7, bijlage 1a 
14.  Zie figuur 3, bijlage 1a.
16.  Siongers et.al (2016), p.26–45. 
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2.2 Kunstenaars hebben niet alleen ruimte nodig maar ook een ondersteunende dynamiek.

Zich een plek verwerven in de kunsten is voor elke beginnende kunstenaar moeilijk.17 Een selectieomgeving (bestaande uit peers, curatoren en 
opinieleiders op lokaal of internationaal niveau) is in die fase van extra belang voor het genereren van zichtbaarheid en legitimiteit en voor ver-
dere groeimogelijkheden. De onderzoekers in de studie Ondernemen in Cultuur vroegen aan hun respondenten naar hun visie op ‘groei’.18 Bij de 
kunstenaars stond ‘het ontwikkelen van mijn praktijk’ als doelstelling voorop, naast maatschappelijk engagement en het verwerven van een eigen 
inkomen.

Op kunstenaars gerichte organisaties spelen hierin een rol door het versterken van de banden en de kennisdeling tussen hen onderling, iets 
waar ook op ingezet wordt door verschillende atelierwerkingen - getuige het ontwikkelingsplatform ‘Strt kit’ van Studio Start en ‘BLANCO’ van 
NUCLEO. Het belang van ateliers voor jonge kunstenaars mag daarom niet onderschat worden. Veel respondenten in onze survey (175 van 203) 
geven dan ook aan dat de ‘sociale sfeer en netwerk’ een belangrijk voordeel is van een atelier in een atelierpanden gevolgd door ‘wederzijdse 
inspiratie,’ ‘gezamenlijkegezamelijke organisatie van tentoonstellingen en evenement.’19 Een organisatie die zich zowel inzet voor werkplekken voor 
kunstenaars maar ook ter ondersteuning en ontwikkeling van hun praktijk is daarbij van belang.

‘AAIR is een kunstenaarsgerichte organisatie die tijd, ruimte, en mobiliteit aanbiedt vanuit de ambitie duurzaam bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de artistieke praktijk van kunstenaars.’
– Greet Vlegels, AAIR.

2.3 Sommige kunstenaars hebben net een beetje extra ondersteuning nodig, maar geven eigen-
heid aan de Brusselse scene.

‘Veel kunstscholen in Brussel hebben een internationale reputatie, en elk jaar lokken ze veel buitenlandse studenten. Eens afgestudeerd, 
blijven veel kunstenaars ook in Brussel wonen en kunst maken. [...] Pas wanneer ze de kunstenaars die hier wonen of verblijven, voluit 

17.  Van Winkel, Camiel, Pascal Gielen, en Koos Zwaan (2012) ‘De hybride kunstenaar. De organisatie van de artistieke praktijk in het postindustriële tijdperk,’ Onderzoeksrapport, BAM, Instituut voor Beeldende, 
Audiovisuele en Mediakunst. (online: https://lectoratenakvstjoost.files.wordpress.com/2010/04/eindrapporthybridiseringnlbe.pdf).
18.  Schramme, Annick, Dries Van Doninck, Isabelle De Voldere, Veerle Vermeyen, Eveline Durinck, en Kristof Mertens. 2019. ‘Ondernemen in cultuur. Een beschrijvend, praktijkgericht onderzoek naar werken 
en ondernemen in en financieren van de Vlaamse cultuursector,’ Universiteit Antwerpen/ IdeaConsult/Cultuurloket, p.27-32. (online: https://www.kunstenloket.be/sites/default/files/upload/document/file/rapport_on-
dernemenincultuur_17mei19_finaal.pdf.)
19.  Zie figuur 30 in bijlage 1a.
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stimuleert in hun kunstenaar-zijn, kan Brussel zich werkelijk een culturele stad noemen, de titel van Europese hoofdstad waardig.’20

– RAB/BKO, Cultuurplan voor Brussel.

We typeren hier twee kunstenaars profielen die karakteristiek zijn voor de Brusselse scene. 

2.3.1 Internationale kunstenaars

In Brussel vestigen zich veel kunstenaars uit het buitenland; na een opleiding aan PARTS, a.pass, een residentie bij WIELS of in de toekomst, aan 
het HISK. Voor deze kunstenaars zijn er specifieke drempels. De taalbarrière maakt gastarbeiders kwetsbaar. De inkomens-, juridische en fiscale 
situatie van flexwerkende artiesten is ingewikkeld. Tel daarbij de extra complexiteit die komt kijken bij wonen en werken in het buitenland en je 
weet dat veel internationale artiesten regelmatig in het duister tasten en in precaire situaties terechtkomen. Daarbij mist vaak ook nog de kracht 
van het sociale netwerk om op terug te vallen. Hier kan Brussel een verschil maken door basisvoorzieningen zoals ateliers, toegankelijk en betaal-
baar te houden. Dit geeft een directe toegang tot een lokaal netwerk waardoor eerder de beslissing wordt genomen om zich hier te vestigen waar 
deze beslissing nu steeds vooruit wordt geschoven en er geen engagement met de stad wordt opgebouwd.

‘Brussel ligt op een steenworp van Parijs, Londen, maar ook Keulen en Amsterdam. Maar het is minder druk dan Parijs, minder inter-
nationaal dan Londen. Berlijn is een eiland an sich terwijl Brussel een aantrekkelijke locatie is voor artiesten die door Europa aan het 
toeren zijn’21 
– Kunstenaar Isabelle Thiltgès in Bruzz.

2.3.2 De “andere” kunstenaar

Als kunstenaar hoef je geen professionele kunstopleiding gevolgd te hebben — alleen in het geval van architecten zijn er strikte opleidings- en 
stagevereisten. Om je weg te vinden in de sector moet je aansluiting vinden bij de juiste netwerken. In de meeste gevallen biedt een opleiding de 
verbinding met het professionele veld. Een opleiding socialiseert in de impliciete omgangsvormen en codes die eigen zijn aan het veld.
 
Om meer diversiteit in de kunsten te krijgen, is extra aandacht nodig voor alternatieve ingangen voor wie geen kunstopleiding volgde. Bijvoorbeeld 
veel kunstenaars met ‘niet-westerse’ roots die vandaag actief zijn hebben vaak een andere opleiding gedaan dan kunsten.22 Betaalbare werkplek-

20.  RAB/BKO (2009) Cultuurplan voor Brussel, p.32 (online: https://rabbko.be/uploads/Publications-ies/Cultuurplan_Plan-culturel/cultuurplan_voor_brussel_NL.pdf) 
21.  https://www.bruzz.be/brussel-het-nieuwe-berlijn-2015-12-13
22.  Simons, Greet, Mehdi Maréchal, Delphine Hesters, en Jolien Gadeyne. 2013. ‘In nesten. Onderzoek naar talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumkunsten,’ Onderzoeksrapport. Vlaams Theater 
Instituut/Demos/Brussels Kunstenoverleg. (online: https://s3.amazonaws.com/kunstenpunt.f.mrhenry.be/2017/06/InNesten_LR.pdf). 
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ken voor kunstenaars kunnen daarbij als springplank fungeren en helpen om ingang te vinden in de noodzakelijke netwerken.

‘Without affordable studios, we risk rendering art, like so much of culture, the preserve of a bland minority. If we want art to be inventive 
and inclusive, we must encourage artists who will take risks, who will make work that comes from elsewhere, who may be from disad-
vantaged backgrounds or be working on the margins, or who may not have realised they’re artists. Failing to provide sufficient studio 
spaces in London is a crisis with repercussions well beyond this city. How we treat art may be one of the greatest measures of how we 
treat urgent and vital ideas right now. We need to listen to who artists are and what they - and their work - are telling us.’
– Heather Phillipson, Artist.
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3. SURVEY

De survey kende een grote respons. Meer dan tweehonderd kunstenaars (208) hebben het ingevuld. Het werkelijke aantal kunstenaars gevestigd 
of werkzaam in Brussel is moeilijk vast te stellen maar ligt zeker veel hoger.23 Dus niet exhaustief maar wel representatief. 

De leeftijd van de respondenten ligt hoofdzakelijk tussen de 25 en 40 jaar, maar is daarnaast gespreid over de andere leeftijden.24 Er is een goede 
verdeling van praktijken onder de respondenten van traditionele kunstenaars media zoals schilderen en tekenen tot hybride vormen als installatie 
en performance.25 Ook curatoren en schrijvers zijn proportioneel vertegenwoordigd.

3.1 Merendeel kunstenaars werkt in leef/woonruimte en geven aan dat dit niet bevorderlijk is voor 
hun praktijk

23.  Als je alleen al kijkt naar de response rate van kunstenaars op Level Five (26 van de 80 leden hebben de survey ingevuld, de survey is door 208 kunstenaar ingevuld, het aandeel Level Five kunstenaars in 
de survey is dus slechts 12.5%), een groep kunstenaars die het meest op de hoogte zou moeten zijn van de survey en het meest directe engagement ermee zou moeten tonen, kan je inschatten wat dat betekent 
voor het gehele brusselse gewest.
24.  Zie figuur 1 in bijlage 1a.
25.  Bij nader inzien hadden we de categorie performance misschien nog verder moeten differentiëren met een aparte categorie dans bijvoorbeeld.
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Het valt op dat (51.9%) van de respondenten geen werkplek heeft maar thuis werkt. Van de mensen die thuis werken heeft slechts 28.7% een 
aparte ruimte hiervoor, bijna drie kwart van de thuiswerkers werkt dus in de leef/woonruimte. Het belangrijkste inzicht hierbij is dat het overgrote 
deel aangeeft dat thuiswerk niet bevorderend is voor hun praktijk (60.4%). Naar de vraag hoe belangrijk een werkruimte is voor het uitoefenen van 
de praktijk is het duidelijk dat het wordt gezien als een onmisbaar onderdeel van het kunstenaarschap (zie grafiek hieronder).

3.2 Kunstenaars werken thuis omdat ze een atelier niet kunnen betalen of gewoon niet kunnen vinden. 

De antwoorden op de vraag waarom mensen thuis werken lopen uiteen maar het hoofdmotief is samen te vatten in de volgende reacties: ‘I don’t 
really have a choice. Financially speaking,’ ‘Par difficulté de trouver des espaces de travail,’ ‘geen goede betaalbare ateliers te vinden.’26 Het is 
niet verrassend dat naast het probleem om überhaupt een geschikte ruimte te vinden betaalbaarheid voorop staat. Meerdere kunstenaars die in 
Brussel wonen wijken daarom uit naar Leuven waar Cas-co betaalbare ateliers voor kunstenaars organiseert, of zelfs een atelier huren bij AAIR in 
Antwerpen.

26. Zie bijlage 1c voor alle reacties.
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3.3 Kunstenaars met een atelier geven zeker de helft van hun inkomen uit aan woon en werkruimte.

Gezien het kleine (en onzekere inkomen) dat kunstenaars meestal hebben en de kosten die ze hebben alleen al aan het huren van woon én 
werkruimte is dat niet verwonderlijk. 
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Als we de grafieken over wat kunstenaars betalen aan huur voor woonruimte en voor werkruimte naast elkaar leggen zien we dat het voor ve-
len zo is dat ze tussen de €376 en €500 aan huur voor hun woonruimte betalen (vaak door woonruimte te delen, 35.3%).27 Daarbij komt voor de 
meesten dan nog de huur van een werkplek die voor het merendeel tussen de €101 en €150 ligt. Dat betekent voor de meesten dat ze zeker al 
€500 per maand kwijt zijn aan huur, op een maandloon dat niet ver boven de €1000 euro ligt per maand28 betekent dat de helft van het inkomen.29 

3.4 Kunstenaars zonder en met atelier zijn op zoek naar een kwalitatieve en betaalbare werkplek

Delen van een atelier is een manier om vaste kosten te drukken, 39.4% deelt een atelier tegenover 41.5% die op het moment een individueel 
atelier hebben.30 Delen en de wens om een eigen atelierruimte te hebben wordt na het antwoord ‘mijn huidige werkplek is te klein’ (92 van 192) en 
‘ik moet op een gegeven moment mijn huidige plek verlaten’ (64 van 192) het meest opgeven als een reden om te zoeken naar een andere werk-
plek (39 van 192).31 Onder de respondenten zegt 69.3% zich te willen registreren als zoekende naar een werkplek in Brussel, dit kunnen dus ook 
kunstenaars zijn die op het moment een atelier hebben in een pand voor tijdelijk gebruik bijvoorbeeld.

3.5 Het budget dat kunstenaars kunnen uitgeven aan een atelier ligt laag.

Wanneer we kijken naar wat kunstenaars als maximaal budget aangeven dat ze kunnen betalen aan een atelier in de huidige situatie zien we dat 
het merendeel tussen de €100 (28.7%) en €150 (25.3%) zouden kunnen uitgeven aan een werkplek. Daarop volgt een groep kunstenaars die rond 
de €200 (16.6%) tot €250 (8.7%) overheeft voor een atelier, deze groep heeft voor hun praktijk wellicht ook een hoger aantal vierkante meters no-
dig.1 Als we kijken naar het aantal vierkante meters kunstenaars zeggen nodig te hebben voor hun praktijk zie je een grote groep die zegt tussen 
de 10m2 (14.63%), 15m2 (14.63%) nodig te hebben en de grootste groep 20m2 (21.46%). Daarnaast is er een groep die zegt 30m2 (15.12%) nodig 
te hebben en een kleinere groep 40m2 (6.83%) tot 50m2 (9.27%).33 

27. Zie figuur 5 in bijlage 1a
28. Hesters (2016).
29. Daarbij moeten we ook aangeven dat het opvallend is dat 27.2 % van de respondenten zegt eigenaar te zijn van hun woonruimte. Een uitleg hiervoor zou kunnen zijn dat kunstenaars meestal uit middens-
tand families komen en het vaak voorkomt dat om zoon of dochter te ondersteunen maar niet altijd geld te moeten toe schuiven in de woonruimte wordt voorzien. Ook wordt onder veel kunstenaars en kunstwerkers
de aankoop van een appartement als een van de weinige zekerheden gezien voor de oude dag, op een moment dat het goed gaat wordt dan vaak overwogen om deze stap te nemen.
30. Zie figuur 12 in bijlage 1a.
31. Zie figuur 20 in bijlage 1a.
32. Zie figuur 21 in bijlage 1a.
33. Zie figuur 22 in bijlage 1a.
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3.6 Ook kunstenaars willen in een geschikte, veilige en gezonde omgeving werken.

Electriciteit (220v), daglicht, verwarming en wifi internet worden het meest opgegeven als de minimum faciliteiten die een studio moet hebben. Dit 
lijkt voor de handliggend maar bijvoorbeeld daglicht en verwarming zijn vaak afwezig in de ruimtes waar kunstenaars nu een plek vinden voor een 
betaalbare prijs. Ventilatie wordt ook redelijk veel aangeduid het kan zijn dat dit door covid-19 komt maar zeker ook omdat kunstenaars schilderen, 
zagen, lijmen, lassen… allemaal zaken waarvoor je een goede verluchting nodig hebt wil je in een gezonde omgeving werken (verwarming en da-
glicht vallen daar ook onder natuurlijk). Minder aangegeven, maar soms cruciale eisen zijn: geluidsisolatie, een plafond hoger dan 2m40, toegang 
tot het atelier vanuit de begane grond (voor kunstenaars die bijvoorbeeld met zwaar materiaal werken) en aandrijfkracht voor machines (340v).34

3.7 een atelierpand is meer dan een ruimte maar ook een netwerk ter ondersteuning en ontwikke-
ling van de praktijk

34.  Zie figuur 24 in bijlage 1a 
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Betaalbaarheid wordt met een overgrote meerderheid aangegeven als uiterst belangrijk voor een atelier. De grote van het atelier wordt daarna 
door de meerderheid als belangrijk gevonden. Opvallend is dat een goede connectie met het openbaar vervoer naar voren komt als belangrijk 
boven een centrale locatie. Ook al wordt dit ook aangeven als van belang samen met het contact met andere kunstenaars en opslag.35 87% van 
de respondenten geeft aan geïnteresseerd te zijn om samen met kunstenaars van andere disciplines te huizen.36 En 79.7% van de kunstenaars 
zegt dat ze voordelen zien van een ruimte waar meer dan enkel het eigen atelier zit, ofwel een atelierpand. ‘Vermindering van de kosten’ en ‘so-
ciale sfeer en netwerk.’ gevolgd door ‘wederzijdse inspiratie,’ ‘gezamenlijke organisatie van tentoonstellingen en evenement’ en net iets minder 
aangegeven de ‘gezamenlijk gebruik van materiaal en apparatuur.’37 Een atelierpand is kortom meer dan enkel een ruimte in m2 als deze aan een 
betaalbare prijs voor kunstenaars beschikbaar gemaakt kan worden (met inachtneming van de basis faciliteiten om in een gezonde en veilige om-
geving te werken) kan er een creatieve dynamiek en engagement ontstaan die verder reikt dan de eigen praktijk en wellicht zelfs verder dan het 
eigen netwerk van de kunsten.

3.8 Er is animo voor zelf-organisatie maar ook vraag naar een organisatie die dit kan begeleiden.

Wanneer er gevraagd wordt naar de interesse in een tijdelijke werkplek zien we dat dit voor de meeste een optie is (56.5%), een significant deel 
geeft aan dat ze dit misschien te interesseren (26.6%) en dus wellicht de omstandigheden en organisatie van dit tijdelijk gebruik eerst wil overwe-
gen.38 De kunstenaar respondenten zien bijna unaniem (90.3%, en 8.7% misschien, slechts 1% nee) het voordeel in van een organisatie zonder 
winstoogmerk die zich kan inzetten voor kwalitatieve en betaalbare werkruimte voor kunstenaars in Brussel.39 Naar de vraag of ze geïnteresseerd 
zijn in het gezamenlijk organiseren van een werkplek geeft 44.7% ja, aan 41.3% zegt misschien.40 Dit is misschien een indicatie van de mogeli-
jkheid om atelierpanden op een coöperatieve manier te organiseren, ondersteunt door een atelierorganisatie die zich richt op de artistieke ecolo-
gie en/of een intermediair die zich inzet voor atelierruimte voor kunstenaars in de stad bij overheden en eigenaren.
.   

Conclusies

• (51.9%) van de kunstenaars werkt thuis, daarvan heeft 28.7% daarvoor geen ruimte gescheiden van de leef/woonruimte
• 60.4% geeft aan dat thuiswerk niet bevorderend is voor hun praktijk.
• Meest aangegeven reden voor thuiswerk is financieel of de moeilijkheid om een atelier te vinden in Brussel.

35. Zie figuur 25 in bijlage 1a.
36. Zie figuur 26 in bijlage 1a.
37. Zie figuur 30 in bijlage 1a.
38. Zie figuur 27 in bijlage 1a.
39. Zie figuur 31 in bijlage 1a.
40. Zie figuur 32 in bijlage 1a.
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    •  €100 wordt aangegeven als een betaalbare prijs voor een studio van 10m2 à 15m2, €150 voor een studio van 20m2, €200 voor 30m2. 
Sommige praktijken hebben meer ruimte nodig 40m2 à 50m2 die samenvallen met €250.

    • Betaalbaarheid is het belangrijkst voor kunstenaars maar ook goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.
    • Een aantal faciliteiten zoals verwarming, daglicht, ventilatie worden aangegeven als fundamenteel voor een kwalitatieve en gezonde wer-
komgeving
    • 69.3% van de kunstenaars is zoekende naar een atelier mede omdat ze in een tijdelijke situatie zitten. Tijdelijkheid wordt echter niet nood-
zakelijk als een probleem gezien.
    • Er is een brede support voor een atelierorganisatie die zich kan inzetten voor het belang van kwalitatieve en betaalbare werkplekken voor 
kunstenaars in Brussel

4. Ruimte voor en door kunstenaars

Tijdelijke projecten worden te weinig in een ruimer perspectief geplaatst, als tussenstap in een planningsproces op lange termijn. Ze 
starten met een minimale duurtijd en moeten hopen op een stilzwijgende verlenging jaar per jaar.’41

– Kristiaan Borret en Frederik Serroen (BMA) in Bruzz.

Kunstenaars hebben ruimte nodig om te experimenteren en te creëren. Werkruimtes die ze voor een lange termijn kunnen gebruiken geven een 
langetermijnperspectief aan hun praktijk. Door het samenhuizen met andere kunstenaars in atelierpanden ontstaat een netwerk van ondersteu-
ning en uitwisseling. Deze dynamiek maakt dat er een levendige creatieve humus ontstaat die zorgt dat kunstenaars kunnen doorgroeien naar de 
(inter)nationale presentatie instellingen die Brussel rijk is.

4.1 Kunstenaars, nomaden in de stad

‘NUCLEO bevindt zich in een steeds moeilijkere positie: ‘In zekere zin zijn we steeds meer een speelbal van het vastgoedbeleid van de 
stad: er is steeds minder leegstand in Gent en de stad wil voor tijdelijke invullingen prioritair inzetten op sociale projecten. De private 
sector met commerciële leegstandbeheerders zet van haar kant wurgcontracten op omdat ze winst wil maken. De stad wil wel mee-
helpen met de ontwikkeling van een permanente atelier plek en hier ook middelen voor vrijmaken, maar enkel als deze buiten de ring ligt 
en ingeschakeld kan worden als sociale katalysator in een wijk of deelgemeente. We werken goed samen met de stad, maar moeten er 

41.  https://www.bruzz.be/opinie/team-bouwmeester-leegstaande-gebouwen-verdienen-een-ruimer-perspectief-2018-12-14 
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constant op wijzen dat ontwikkelingsruimte voor kunst niet zomaar een andere agenda dient.’42

– Marjoleine Maes, NUCLEO.

Atelierpanden zijn meer dan enkel werkplekken. Deze plekken haken in op allerlei lagen van de directe omgeving, een netwerk van sociaal-cultu-
rele organisaties in de stad, een configuratie van kunstinstellingen en kunstwerkers, tot een algemene reflectie op het hedendaagse. Het beperken 
van deze gelaagdheid door het strategisch inzetten van een eenzijdige vorm van sociaal-artistieke praktijken zorgt voor een homogenisering van 
de kunst, cultuur en leefruimte. 
Tijdelijke projecten hebben ertoe geleid dat een grote groep kunstenaars hun plek in de stad steeds maar weer verliezen en daarom dus noma-
disch door de stad trekken.43 Wat hun vatbaar maakt voor instrumentalisatie door zowel vastgoedontwikkelaars als overheden om plekken te doen 
opleven. Het verdere precariseren van het kunstenaarsberoep heeft ervoor gezorgd dat kunstenaars steeds meer bezig zijn met het hoofd boven 
water te houden en zich daardoor minder kunnen richten op de civiele sfeer van de kunsten. Behalve in een institutionele context of als de kunste-
naars juist van dit sociaal-artistiek luik zijn of haar beroep heeft gemaakt.

4.2 Steeds minder plek op relevante locaties

‘our intention is to use these experiences to help and inspire civic space initiatives in accessing community capital, building stable finan-
cial models, strengthening local economies by keeping profits in neighbourhoods and ensuring spaces against public oppression or the 
extraction economy.’44

– Daniela Patti and Levente Polyak, Funding the Cooperative City. 

Er is nood aan ruimte waar kunstenaars en maatschappelijke initiatieven hun eigen doelstellingen kunnen nastreven, maar betaalbare ruimte 
wordt schaarser in de stad.45 In steden als Brussel is er leegstand. Maar de periodes van tijdelijk gebruik worden steeds korter. Daardoor staat het 
langetermijnperspectief onder druk. In andere steden zien we ook dat er sinds kort minder leegstand is en dat deze zich steeds verder buiten het 
centrum begeeft. Ook onder invloed van speculatie, stijgende vastgoedprijzen is de beschikbare ruimte meestal enkel nog te vinden in gebieden 
buiten stadskernen. Daarbij verkopen overheden ook vaak hun activa in gunstige locaties aan private investeerders. Culturele en maatschappelijke 
initiatieven worden naar buiten geduwd. De stadscentra verarmen zo aan sociale en culturele initiatieven van en voor kunstenaars en bewoners. 
De ruimtes die nog beschikbaar zijn, worden vaak ingenomen door de creatieve industrie, onder andere in de vorm van pop-ups, co-working en 
concept stores. Het resultaat is een stadscentrum met weinig ruimte voor culturele en maatschappelijke projecten. 

42.  Bouwens en Silvrants-Barclay (2020) ‘Ruimte voor Kunst (en andere stedelijke fantasieën)’, Kunstenpunt. (online: https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/ruimte-voor-kunst-en-andere-stedelijke-fantasieen/). 
43.  Idem. 
44.  Patti and Polyak (2017) Funding the Cooperative City, p.13 (online: https://cooperativecity.org/wp-content/uploads/2017/11/Funding-the-Cooperative-City_Community-Finance-and-the-Economy-of-Civic-Spaces.pdf).   
45.  Op de wachtlijst van Level Five vzw, een coöperatieve atelier organisatie in Brussel, staan alleen al 143 (18/9/2020) kunstenaars die op zoek zijn naar een werkplek. Dan zijn er ook nog de 80 huidige leden van Level 
Five vzw die in Juni 2021 uit hun huidige locatie moeten.
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Op deze kaart zien jullie waar de respondent kunstenaars aangeven te wonen in Brussel. De meeste in St. Gillis (18.8%), Brussel stad (16.3%), 
Elsene (11.4%), gevolgd door Vorst (10.9%), Schaarbeek (7.4%) en Molenbeek (7.4%). Als we dit vergelijken met de locatie van de werkplek van 
kunstenaars zien we dat dit niet volledig overlapt. Het is opvallend dat het overgrote deel een werkplek in Brussel stad (postcode 1000) heeft. Dat 
kan aan een concentratie van tijdelijk werkplekken in het voormalig actiris gebouw liggen (tot mei 2021). Daarnaast valt het dat Anderlecht een vrij 
hoog aantal werkplekken heeft (18.1%) ten opzichte van kunstenaars woonachtig in de gemeente (6.5%), maar ook dat er gemeenten zijn waar 
veel kunstenaars wonen maar bijna geen werkplekken zijn (bijvoorbeeld Vorst woonachtig 10.9% tegen over werkzaam 1.1%). Er zijn zelfs kunste-
naars die in Brussel wonen maar bijvoorbeeld een atelier via Cas-co hebben in Leuven of zelfs via AAIR in Antwerpen.

4.3 Leegstand voor profijt of maatschappelijk doel

Overheden hebben de afgelopen jaren het potentieel van tijdelijk gebruik van leegstand voor sociale en urbane doelstellingen begrepen en in hun 
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stedelijk ruimtelijk beleid ingepast. Maar daarmee wordt soms ongewild ingespeeld op processen van gentrificatie. Organisaties die als interme-
diair optreden - bijvoorbeeld Anti-kraak organisaties - en die in opdracht van de overheid of van de ontwikkelaar een tijdelijke invulling zoeken, 
zien daarin kansen. Deze intermediairs zijn overigens heel verschillend. Organisaties met commerciële doelen46 die leegstand opnieuw willen 
doen renderen (bijvoorbeeld Entrakt, Interim vastgoedbeheer, Makettt), opereren naast organisaties die leegstand willen activeren en ze opnieuw 
wil inzetten voor maatschappelijke noden (bijvoorbeeld Toestand, Communa, NUCLEO). Er ontstaat een markt voor tijdelijk gebruik. Kunstenaars 
en sociale initiatieven (met meestal weinig kapitaal) trekken daarbij vaak aan het kortste eind tegenover leegstandbeheerders die kiezen voor 
makkelijkere invullingen uit de creatieve industrie. Daarmee komen ook de organisaties die zich willen inzetten voor ‘maatschappelijk gebruik’ 
ongewild in concurrentie met elkaar over de ruimte die rest. Uit onderzoek in Nederland blijkt ook dat wanneer commerciële leegstandbeheerders 
het beheer van (atelier)panden overneemt de prijs per definitie hoger ligt dan (atelier)panden in het beheer van bijvoorbeeld atelierorganisaties, 
sociaal-maatschappelijk organisaties of gemeenten.47

‘Utrecht - De huurprijzen die bedrijven als Ad Hoc vragen zijn de laatste jaren flink toegenomen en zijn vergelijkbaar met ateliers via 
DePlaatsmaker. Dit is opmerkelijk, want antikraak biedt minder bescherming, service en comfort. Net als in Den Haag of Amsterdam is 
antikraakverhuur voor commerciële partijen lucratief. Echter, deze organisaties frustreren maatschappelijke organisatie die gemeentelijk 
beleid uitvoeren, zoals DePlaatsmaker, in het realiseren van hun doelstelling.’48

– PlatformBK en Kunstenbond, Geen Stad Zonder Kunst #2. 

4.4 Van instrumentalisatie naar engagement

De kunsten spelen een belangrijke rol bij gebiedsontwikkeling, vanuit lastig meetbare zachte waarden. Kunstenaars vervullen vaak – 
bedoeld of onbedoeld – de rol van buurtcoach, placemaker, verbinder of aanjager van sociale cohesie en leefbaarheid in wijken. Maar 
waar zijn kunstenaars als de onderhandelingen plaatsvinden, plannen worden vastgesteld, beslissingen vallen en contracten worden 
getekend? Zijn ze slachtoffer van of juist medeplichtig aan gentrificatie, in een stedelijke werkelijkheid waar consumentisme en kapitaal 
regeren? 
– TAAK, Wat als we over ‘vrije ruimte’ spreken.

46.  Commerciële leegstandbeheerders werken met contracten waarbij gebruikers een paar weken op voorhand weten wanneer ze eruit moeten, en waarbij je geen rechtstreeks contact mag hebben met de 
eigenaar van het gebouw. Het zijn principes die het opbouwen van potentieel duurzame relaties met een buurt of eigenaar van een gebouw onmogelijk maken. 
47.  PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf) 
48.  Idem. 
49.  Caron (2011) Niet de kers op de taart, Kalmthout: Pelkmans, p.123. (online: http://www.bartcaron.be/wp-content/uploads/2016/12/Niet-de-kers-op-de-taart_HR-2de-druk.pdf).
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Het kan niet ontkend worden dat de initiatieven met tijdelijke creatieve bewoners op verschillende niveaus een meerwaarde voor de stad en de 
buurt zijn. Maar, hoewel er via de kunsten en de buurtinitiatieven veel waarde wordt gecreëerd voor andere partijen, vloeit daarvan niets of weinig 
terug naar de kunstenaar. Deze hebben vaak een precaire sociaaleconomische positie en moeten ook nog eens huur betalen om ingeschakeld te 
worden in de doelstellingen van andere partijen. 

‘Steeds meer facetten van het middenveld kennen een steeds sterkere instrumentalisering. De Vlaamse regering vat deze maatregelen 
samen met de term ‘efficiëntiewinsten’.49 

– Bart Caron, Niet de kers op de taart.

Gentrificatieprocessen zorgen voor stijgende prijzen waardoor het permanent bewonen van gebouw en buurt op termijn onmogelijk voor nét de 
doelgroep die hielp om ze aantrekkelijk te maken. Tijdelijke ruimte kan een springplank vormen naar meer zekerheid op lange termijn, maar door 
al deze mechanismen blijven kunstenaars net steeds langer hangen in deze fase, die gekenmerkt wordt door onzekerheid. Creatie en ontwikkeling 
komen zo onder druk te staan. In Brussel proberen kunstenaars daarom van onderop, op basis van samenwerking, een dergelijke artistieke ecolo-
gie op te bouwen. Maar deze initiatieven missen voorlopig vooruitzichten op lange termijn en duurzame verankering op het vlak van infrastructuur 
en beleid.

4.5 Een overlap met sociaal-culturele spelers

‘For centuries, urban planning and development has been an exclusively top-down process: the hegemony of modern state planning in 
organising environments according to pre-established principles, and the non-recognition of non-governmental contribution to shaping 
space has often provoked conficts between public, private and civic actors.’50

– Daniela Patti and Levente Polyak, Funding the Cooperative City.

In andere steden zien we dat atelierorganisaties functioneren als ‘verbinder’ tussen artistieke ideeën en projecten van kunstenaars, het kunsten-
veld en sociaal-culturele spelers. Kenmerkend voor Brussel is dat deze laatste sterk aanwezig zijn (Toestand, Communa, Globe Aroma) maar dat 
juist een organisatie voor werkruimte en de ondersteuning van kunstenaars mist. Dit maakt ook dat de basis van waaruit ze zich kunnen enga-
geren met de stad klein is, omdat ze veel tijd en energie moeten steken in het vinden van hun plek in de stad. Hier liggen kansen om matches te 
maken om autonome artistieke ontwikkeling en sociaal-maatschappelijk engagement te versterken in plaats van deze overlap uit te sluiten. Samen 
geven al deze initiatieven invulling aan de maatschappelijke betekenis van een buurt of een stad.

50.  Patti and Polyak (2017) Funding the Cooperative City, p.13 (online: https://cooperativecity.org/wp-content/uploads/2017/11/Funding-the-Cooperative-City_Community-Finance-and-the-Economy-of-Civic-Spaces.pdf)
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4.6 Van individuele eilanden naar een archipel

‘London’s cultural and artistic environment currently stands as one of the most exciting, vibrant and dynamic in the world. Culture is a 
key driver for the economy (...) The arts are critical to shaping the future of London as a global city, and intrinsic to this is the supply of 
space for artists to work, develop and create the future cultural content of the capital. Making accessible and practical spaces for artists 
means they can continue to make work in the right environment. This leads to the production of world class artworks that are exhibited 
both here and abroad and contribute to our thriving art market.’51

– Mayor of London, Creating Artist’ Workspace.

In Brussel is er een rijkdom aan creatieve denkers en doeners met initiatief en engagement. Tussen de gevestigde instellingen en de internatio-
nale galeries ontstaan allerlei initiatieven die een eigen karakter hebben. Kunstenaarsinitiatieven en sociaal-maatschappelijke werkingen zijn er 
om de vele manieren waarop de stad vorm kan krijgen naar voren te brengen. Die pluraliteit maakt dat een stad er voor veel meer mensen is. Met 
het oog op de druk op ruimte in Brussel komt echter de keerzijde naar voren: deze initiatieven komen in concurrentie met elkaar bij het vinden 
van ruimte en middelen. Dit vraagt ondersteuning, niet alleen in middelen en kennis maar ook in het leggen van verbindingen en samenwerkingen 
tussen de individuele eilanden die er soms ontstaan, of voorbij de specialisatie van de eigen sector: wat is er mogelijk als een initiatief dat zich 
richt op professionele kunstenaars samen gaat huizen met een organisatie die artistieke nieuwkomers begeleid naar het opzetten van een leven 
en praktijk in Brussel? In Brussel is er een bottom-up dynamiek die uniek is, deze zou daarom juist versterkt moeten worden.

51. Mayor of London (2014) Creating Artist Workspaces. (online: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_caw_final_web.pdf)
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DEEL II: 
VAN ATELIERPAND TOT 
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Schema 1 - Voorstelling Deel II
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Amsterdam heeft sinds 2000 een atelierbeleid, Gent ongeveer vanaf 2005 met de komst van NUCLEO als de eerste atelierorganisatie in België. 
Atelierbeleid is dus relatief nieuw, en aangezien elk atelierpand uniek is, is een overzicht opstellen van de verschillende types atelierpanden geen 
evidentie.

De voortrekkers in België zijn NUCLEO (Gent) en AAIR (Antwerpen). Binnen Brussel hebben organisaties als W O L K E, Overtoon, Level Five, 
Smart (Brussels Art Factory en La Vallée), Toestand, Communa of Entrakt de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen van atelier-
panden – om er willekeurig enkele te noemen.

Tegelijkertijd werd in België rond die periode de leegstandsbelasting ingevoerd en werd er leegstandsbeleid ontwikkeld. Wat volgt is een grondige 
inleiding in deze onderdelen van atelierbeleid. 

5. Atelierpand

‘In plaats van een duidelijk afgebakend gebied lijkt het vertakte circuit van kunstenaarsinitiatieven op een lappendeken, een bont en-
semble dat moeilijk tot een enkele essentie te herleiden valt’52

– Kunstenpunt, Vrijbuiters, lappendekens en paddestoelen.

Elk atelierpand is uniek. Deze diversiteit aan plekken leidt tot een gezonde ecologie, maar om beleid te maken is enige definiëring noodzakelijk. 
We beginnen met onze beschrijving van atelierpanden. Ben je niet vertrouwd met deze materie, dan kan je terecht in het glossarium in de bi-
jlage.53

Atelierpand - Een atelierpand is een gebouw waarbinnen ateliers - werkplekken in beheer van een bepaalde kunstenaar(sgroep) - te vinden zijn. 
Enkel wanneer de bijhorende activiteiten ontstaan vanuit of in functie van een gemeenschap van kunstenaars is vallen deze activiteiten ook onder 
de noemer ‘atelierpand’. Het verschil met residentieplekken is dat zij hun ‘werkplekken’ voor een kortere periode aanbieden.

In Brussel kennen we bijvoorbeeld Walter, Co-Post, LaVallee, Sb34, Le Sceptre, Level Five; Greylight Projects, …

Volgend schema geeft op basis van een overzicht aan betrokkenen een eerste beeld van de complexiteit waar atelierpanden mee te maken hebben.

52.  Kunstenpunt (2020) ‘Vrijbuiters, lappendekens en paddestoelen’. (online: https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/vrijbuiters-lappendekens-en-paddestoelen/). 
53.  Zie bijlage 5. Zie ook de korte documentaire Geen Stad Zonder Kunst (https://www.youtube.com/watch?v=b8fgqWRMY2E) en Ruimtemakers voor de Kunst (https://www.ateliersnederland.nl/987-2/) voor 
een mooi inzicht in wat een atelierpand is.
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5.1 Atelierpandbeheerders

Iedereen die een atelierpand beheert is een atelierpandbeheerder. Enkel de organisatie die vanuit een stad de opdracht krijgt om een visie voor 
een atelierbeleid te ontwikkelen en uit te voeren is een atelierorganisatie; een soort vertegenwoordiger van atelierpandbeheerders.

Volgende illustratie toont op een ludieke manier welke diverse functies er zoal komen kijken bij de ontwikkeling en het beheer van een (D.I.Y. of 
self-run) atelierpand.

Schema 3 - Diversiteit potentiële functies atelierpanden
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5.2 Het complexe karakter van atelierpanden

‘Daarnaast is er de afgelopen jaren ook een trend om tijdelijke leegstand in te vullen met projecten die je onder de noemer wijkgericht, 
participatief, burgerinitiatieven, commons, en soms zelfs deels zelfbedruipend kan vatten. Geweldige projecten zoals DOK en NEST in 
de oude bibliotheek, waar we als organisatie volledig achter staan en ook aan meewerken. Maar zelf passen we niet onder die paraplu, 
en onze kunstenaars ook niet.’
– Marjoleine Maes, NUCLEO.

Atelierpanden kennen vandaag verschillende functies, aanvullend op de hoofdfunctie: het voorzien van kwalitatieve ateliers aan betaalbare prijzen. 
Sinds enkele jaren zie je hoe kunstenaars steeds meer zelf nieuwe functies aan deze panden geven.

Schema 3 - Potentiële functies atelierpanden
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Naast de functies die ontstaan doordat er bepaalde activiteiten/ruimtes worden ontwikkeld, zijn er nog vele andere keuzes die elke atelierpandbe-
heerder (bij de opstart) dient te maken:

• Publiek vs privaat, commercieel vs non-profit

‘De afgelopen jaren zijn er steeds meer commerciële leegstandbeheerders bijgekomen. Die argumenteren naar lokale overheden dat 
zij ook kunstenaars huisvesten, terwijl de ondersteunende werking van de atelierorganisaties natuurlijk in scherp contrast staat met het 
winstoogmerk van zulke leegstandbeheerders. Waarom? Omdat wij de ‘overflow’ van het huurgeld dat we innen voor onze ateliers inte-
graal laten terugvloeien naar de ondersteuning van diezelfde kunstenaars!’54

- Marjoleine Maes, NUCLEO.

• Self-run (organisch of bottom-up) vs verticale organisatiestructuur (top-down)

‘Uiteindelijk moeten we op zoek gaan naar vormen van (zelf)organisatie die ruimte laten aan meerstemmigheid, kwetsbaarheid en com-
plexiteit. Vormen die niet alleen instrumenteel worden ingezet of theorie goed werken, maar die daadwerkelijk leiden tot actief handelen. 
Keuzevrijheid is hierbij een van de basisprincipes. Denk aan de keuze voor hoe aanwezig te zijn, hoe te spreken en in welke mate trans-
parant te zijn. Van mooie begripvolle woorden, hoe urgent ook, willen we bewegen richting gezamenlijk doen: doen-met.’55

- TAAK, Wat als we over ‘vrije ruimte’ spreken.

•    Compatibiliteit (lokaal) vs thematisering en specificatie (bovenlokaal tot internationaal)

Imal56 is een voorbeeld van thematisering in Brussel en geniet dan ook van een internationale uitstraling. Terwijl Toestand (zie ook Walter en Stu-
dio Citygate) eerder inzet op compatibiliteit en lokale verankering. Een gelijkaardige keuze speelt bij atelierbeheerders wanneer sprake van selec-
tieprocessen.

• Inclusief programma vs (eerder) experimenteel en innovatief
• Dienen er selectiecriteria te worden opgemaakt bij de selectie van gebruikers

54. Knack (2018) ‘Je houdt een stad levendig als je ook in staat bent artiesten in je stad te houden’ (Een gesprek met Marjoleine Maes, coördinator van NUCLEO) (online: https://www.nucleo.be/files/interview.pdf).
55. TAAK (2019) Wat als we over ‘vrije ruimte’ spreken, p.6. (online: https://www.taak.me/wp-content/uploads/19/Vrijeruimte.pdf).
56. iMAL is een kunstencentrum voor digitale cultuur en technologie (zie:https://www.imal.org/nl/over-imal)
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‘De kunstenaar dient dan een dossier in, met ook beeldmateriaal van het werk, een toelichting om het werk te kaderen, een artistiek cv 
en een motivatie voor zijn of haar aanvraag. Dat dossier gaat naar onze toewijzingscommissie.’57

 - Marjoleine Maes, NUCLEO. 

    •   Is er sprake van prijsdifferentiatie

Toestand experimenteert momenteel met een beleid voor prijsdifferentiatie waar de waarbij de huurprijs, al dan niet in collectief overleg, wordt 
bepaald op basis van het inkomen.

    •   Welke opzegtermijnen worden er gehanteerd, etc.
    •   ...

Andere mogelijke functies zijn het inzetten op een buurtwerking, zelforganisatie, het faciliteren van netwerken, het voorzien van publieke ruimte, 
experiment, presentatie, residenties, enzoverder. Tot slot is er ook het verschil tussen tijdelijk en permanent gebruik.

‘‘Tijdelijk gebruik kan fungeren als real-life studie voor wat er van een plek kan worden. De sociale, economische en culturele mix die 
deze projecten vaak weten te realiseren vormen de ideale voedingsbodem voor een participatiedebat. Waardevolle, lokaal verankerde 
kennis kan [zo] gemobiliseerd worden [...] Op die manier kan het de perspectieven van stads- en beleidsmakers verrijken en herbestem-
mingen duurzamer maken’ 
– Toestand, Leegstond. 

Vanwege al vele keuzes kunnen atelierpanden niet zo goed om met een opgelegd harnas. De vele functies ontstaan meestal eerder organisch uit 
een synergie tussen de artiesten, al dan niet met andere ‘gebruikers’. Een gedegen atelierbeleid voorziet dan ook de nodige ruimte en flexibiliteit 
om deze nevenactiviteiten tot hun recht te laten komen, samenwerking te faciliteren en om pragmatisch te kunnen werken. Om deze synergie te 
faciliteren is er dan ook nood aan een luisterend, participatief beleid.

5.3 De verbreding van het atelierpandconcept

Atelierpanden evolueren richting een steeds breder atelierpandconcept. Waar het vroeger volstond om enkel in ateliers te voorzien, is vandaag 

57.  Knack (2018) ‘Je houdt een stad levendig als je ook in staat bent artiesten in je stad te houden’ (Een gesprek met Marjoleine Maes, coördinator van NUCLEO) (online: https://www.nucleo.be/files/interview.pdf).
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een uitgebreide know how noodzakelijk, in de eerste plaats betreffende leegstandbeheer en permanente invullingen, maar net zo goed over een 
artistieke ondersteuning op basis van een programma op maat van de netwerken die in en rond deze plekken ontstaan.

In dit hoofdstuk nemen we de tijd om vijf voorbeelden van nieuwe functies voor atelierpanden ideaaltypisch voor te stellen. Op deze manier 
schetsen we een beeld van de evoluties die atelierpanden vandaag ondergaan. 

In een gelijkaardige studie van Mayor Of London58 uit 2014 werden volgende deel categorieën gehanteerd: A) Charitable/ non-profit, B) Com-
mercial C) Self-organised/ artist-led studios, D) Residency space, E) Temporary occupation, F) Facilities & skills, G) Live/ work scheme, H) 
Voluntary/artist led co-operative I Cultural benefit & exchange, J) High street peripheries, K) New build planning gain, L) Significant artist sup-
port. Het bewijst nogmaals de complexiteit van het atelierpandconcept. 
- Participatie
- Stadsontwikkeling
- Duurzaamheid
- Wonen
- Experiment

5.3.1 Participatie

‘‘Participatieplekken zijn horizontaal, flexibel, reflexief, transparant en open. Netwerken vormen de kern van zo’n werking. Het netwerk 
creëert de individuele winst en de maatschappelijke functie. (...) Na het realiseren van netwerken is het vormgeven van publieke ruimte 
een mogelijke tweede functie van participatieplekken. Mensen komen er samen om te ontspannen en te werken en de omstandigheden 
zo gunstig mogelijk in te richten. Participatieplekken vormen dan een kruispunt van interculturele ontmoetingen en van culturele, sociale, 
economische en politieke verrijking. Het zijn plekken van empowerment, co-creatie, participatie, creativiteit en innovatie.’59

– Rekto:verso, Participatieplekken: fenomeen zoekt passend beleid.

Via participatieve praktijken wordt geëxperimenteerd met meer horizontale organisatiestructuren, zelforganisatie, commons, self-run practices, etc. 
Door samenwerking ontdekken kunstenaars win-win situaties en gaan zo, collectief, soms net iets meer doen dan enkel hun eigen praktijk ontwik-
kelen. Vanuit een zoektocht naar duurzame oplossingen vormen ze netwerken in en rond atelierpanden die sociale, culturelen, politieke, experi-

58.  Mayor of London (2014) Artists’ Workspace Study (online: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/artists_workspace_study_september2014_reva_web.pdf).
59.  Van de Velde (2017) ‘Participatieplekken: fenomeen zoekt passend beleid!,’ in Rekto:Verso. (online: https://www.rektoverso.be/artikel/participatieplekken-fenomeen-zoekt-passend-beleid).
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mentele of economische functies vervullen. De vele termen duiden het belang van deze praktijken die grotendeels gelijkaardige doelen hebben.

We beperken ons hier tot twee vormen van participatie:

    •  Interne Participatie - door gebruikers van atelierpanden mee beslissingen te laten nemen - over ‘hun’ pand en het atelierbeleid.
    •  Externe Participatie -  door de nodige ruimte te creëren voor maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld via burgerinitiatieven of debata-

vonden. 

In beide gevallen moet er een duurzaam overleg georganiseerd worden op basis van methodieken die gebruikers de kans geeft om te participeren 
aan de plek, het beleid, stadsontwikkeling en aan de samenleving. Kunstenaars zitten graag mee aan tafel als er beslissingen worden genomen 
die hen aangaan. Participatie wint dan ook aan belang en vormt dikwijls een essentieel onderdeel van atelierpanden. Daarbij gaat steeds meer 
aandacht naar duurzame modellen waarbij de meerwaarde die gebruikers creëren ook terugvloeit naar diezelfde gebruikers. Een verregaand 
voorbeeld zijn commonspanden waarbij de panden als gemeengoed open worden beheerd op basis van eigen regels. Het commonspand is dus 
van iedereen en iedereen krijgt er gelijkwaardig stemrecht - zie bijvoorbeeld L’Asilo, Napels of in een minder radicale versie Level Five en Artists 
Commons in Brussel, De Koer en Timelab in Gent. Momenteel wordt er Europees beleid ontwikkeld voor commonspanden via het programma 
Cultural and Creative Spaces and Cities wat getrokken wordt door TransEuropeHalles.60 Dit interessant programma focust niet op atelierpanden 
maar het toont mooi aan hoe ateliers meer en meer verweven worden in ‘creative spaces’ die meerdere functies herbrengen.

Het recent opgestarte, participatieve onderzoekstraject Culture for Cities and Regions van Creative Europe Programme, adviseert overheden dan 
ook een meer democratisch bottom-up beslissingsproces te ondersteunen door middel van o.a.:

    •  Het ontwikkelen van een eigen inbreng en een participatieve aanpak van cultuur gestuurde ontwikkeling: co-creatie van culturele agenda’s;
    • Het identificeren van de juiste instrumenten en methoden om de burgers te betrekken;
    •  Ervoor zorgen dat de juiste belanghebbenden betrokken zijn en blijven - verwachtingen managen en ervoor zorgen dat er bij het opstellen 

van het beleid naar behoren rekening wordt gehouden met de verschillende meningen.61

Aanvullend op deze drie puntjes voegen wij er graag aan toe dat er vandaag wordt nagedacht over en nood is aan billijke vergoedingen voor in-
tensieve, langdurige participatie.

60.  Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) seeks to develop new ways for cities and regions to bring together the public administration and the cultural sector to co-create public policies. (zie: https://
www.spacesandcities.com/).  
61.  Zie https://permanentbrussels.org/en 
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VOORBEELD PARTICIPATIE: L’ASILO

L’Asilo is een onafhankelijk centrum voor artistieke, sociale en culturele productie, gerund door een informele gemeenschap van kunstenaars, ac-
tivisten, onderzoekers en inwoners van Napels, Italië, die zorgen voor zowel de faciliteiten als de culturele en artistieke programmering. Het is ook 
een politiek en juridisch laboratorium, dat experimenteert met inclusieve gemeenschapsvorming en de oprichting van nieuwe instellingen die het 
zelfbestuur van de bewoners erkennen en ondersteunen.

Het door L’Asilo ontwikkelde samenwerkingsmodel is gemeenschappelijk, door middel van open gebruik en beheer. Alles wordt beslist in open-
bare vergaderingen die elke maandag plaatsvinden. Om de beslissingen van de vergaderingen concreet en operationeel te maken, worden er 
activiteiten georganiseerd in openbare thematische groepen van permanente discussies die de ontmoeting, de uitwisseling en de samenwerking 
tussen de gebruikers van de ruimtes bevorderen.

De activiteiten vinden elke dag tegelijkertijd plaats in verschillende delen van het gebouw (theater, bibliotheek, refter, galerij, wapenkamer, crypte, 
tuin, kapel) die door de gemeenschap zijn uitgerust met technologie om productiemiddelen ter beschikking te stellen van een groot aantal arbei-
ders en bewoners.

5.3.2 Stadsontwikkeling

Zoals gezegd, zijn kunstenaars zich steeds meer bewust van het feit dat ze bij de opstart van een atelierpand ergens in een bestaand weefsel toe-
komen. Steeds luider klinkt de vraag, hoe hier op een gepaste manier mee om te gaan. Ook al zijn er nog geen kant en klare antwoorden, het is 
duidelijk dat dit met meer begrip en respect gebeurd, bijvoorbeeld met buurtprojecten, permanente oplossingen, het vormen van een alternatieve 
academie wanneer gebruikers hun activiteiten bundelen in een collectief programma, het beheer van een stukje gebouw dat publiek blijft, etc.

Door na te denken over de invulling en ontwikkeling van atelierpanden, denken we na over wat voor stad we willen en hoe we deze toegankeli-
jk houden/maken voor iedereen. Het is een mooi voorbeeld van hoe je bottom-up tegen de systemische krachten kan vechten die in elke stad 
aanwezig zijn. Kunstenaars zien atelierpanden meer en meer als een innovatief instrument dat aantoont wat mogelijk is als mensen de krachten 
bundelen. Het project PERMANENT, een samenwerking tussen Level Five, Globe Aroma, VUB, en CLTB, is hier een voorbeeld van dat internatio-
naal aanzien zou kunnen krijgen als een voorbeeld project.62

62. Zie https://permanentbrussels.org/en
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5.3.3 Duurzaamheid

‘In 2017 maakte samenwerking tussen verschillende partijen (wethouder, gemeentelijke diensten, Stroom, broedplaatsmakelaar, kunste-
naarsinitiatief (e.a.) het mogelijk dat broedplaats Maakhaven een eeuwigdurend erfpachtcontract op grond en opstal heeft gekregen. 
Ook broedplaats De Besturing kreeg in 2017 de grond in langdurige erfpacht en kon het pand verwerven van de gemeente. Dit heeft de 
kunstenaarscollectieven in de broedplaatsen zekerheid gegeven, zodat zij kunnen investeren in de panden en de huren op lange termijn 
stabiel kunnen houden.’63

– PlatformBK en Kunstenbond, Geen Stad Zonder Kunst #2.

Wanneer atelierpanden een permanent karakter hebben, kunnen ze hun functies beter ontplooien; de ateliers worden met meer zorg ingericht, de 
participatie gebeurt grondiger, het gaat in tegen gentrificatie en instrumentalisatie, vrijwaart een gezonde mix in de stad, het is gemakkelijker om 
een return te voorzien van de meerwaarde die wordt gecreëerd en ook bijvoorbeeld ecologische duurzaamheid is gemakkelijker te verwezenlijken. 
Maar het belangrijkste is dat de kunstenaars zo een langetermijnsvisie kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van modellen voor permanente invullin-
gen zijn collectieve of coöperatieve aankopen, een erfpachtcontract (privé en publiek), publiek eigendom en het Common Land Trust-model.

Tijdelijke invullingen kunnen een deel van de nood aan ateliers opvangen. Maar om bovenstaande redenen verkiezen de meeste kunstenaars een 
plek voor een langere termijn. Londen levert een mooi voorbeeld van hoe er op permanente oplossingen kan worden ingezet en geeft daar ook 
enkele sterke argumenten voor via hun webpagina over Creative Entreprise Zones.

‘Artists and creatives can play an important part in incubating good growth, bringing new opportunities to an area and attracting new de-
velopment. Artists move into cheap areas and help them grow and become desirable. But then they often find themselves priced out by 
the very success they have helped create. As the creative economy faces global competition, disrupting this cycle becomes a priority.’64

– Mayor of London, Creative Enterprise Zones.

Ook in Gent en Antwerpen zijn de eerste permanente atelierpanden ingevuld en wordt meer en meer in deze richting geïnvesteerd.65 In Brussel is 
er de kans om de know how uit Wallonië, waar volgens ons het coöperatief model beter gekend is (zie bijvoorbeeld de Comptoir des Ressources 
Créative), te verbinden met de Vlaamse inzichten in Brussel.

63.  PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf). Dergelijke 
vormen van duurzaam eigenaarschap via erfpacht worden nu ook door NUCLEO (zie bijlage 10, p.24-25.) en AAIR ontwikkeld. 
64.  Also see Mayor of London (2017) Creative Enterprise Zones. (online: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/creative-enterprise-zones_prospectus-2017.pdf).  
65.  NUCLEO (zie bijlage 10, p.24-25.), AAIR zie online (https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/ruimte-voor-kunst-case-2-aair/) 
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Tot slot is er ook het recent ontwikkeld traject van Kunstenpunt ‘Ruimte voor Kunst’66, dat ook sterk de nadruk legt op Permanente oplossingen, 
door verhalen te delen over voorbeelden zoals Co Post, Wij kopen samen de Oudaan, ZEEZIN en Permanent. Daarnaast verwijzen we ook naar 
de publicatie ‘The Cooperative city’ waar meer de diepte modellen naar voren komen op basis van Europese voorbeelden.

VOORBEELD DUURZAAMHEID | Haus Der Statistiek

Om de verkoop van het Haus der Statistik aan investeerders en de daarmee gepaard gaande sloop te voorkomen, werd in september 2015 in het 
Haus der Statistik een kunst-actie georganiseerd. De Alliance of Threatened Berlin Studio Houses (AbBA), een groep geëngageerde kunstenaars 
hebben een grote poster in de stijl van een officieel bouwbord aan de gevel bevestigd: “Hier worden voor Berlijn ruimtes voor cultuur, onderwijs en 
sociale zaken gecreëerd.” Dit bracht de discussie over de toekomst van het gebouw in de publieke belangstelling.

Sinds januari 2018 werkt de zogenaamde Koop5 aan de ontwikkeling van het Huis van de Statistiek in het algemeen belang. De vijf samenwer-
kingspartners - de senaatsafdeling voor stedelijke ontwikkeling en huisvesting, het districtsbureau Berlin-Mitte, de staatsbedrijven WBM Woh-
nungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH en BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH en ZUsammenKUNFT Berlin eG - zullen gezamenlijk 
ruimte voor kunst, cultuur, sociale zaken en onderwijs, betaalbare woningen, een nieuw stadhuis voor Mitte en administratieve toepassingen in de 
bestaande gebouwen en door middel van 65.000 m² nieuwbouw op het terrein van het Haus der Statistik realiseren.

5.3.4 Wonen

‘Amsterdam groeit als nooit tevoren en kent daarom veel gebieden waar nieuwe wijken worden gebouwd. Bij het uitgeven van tenders nemen we 
steeds vaker ruimte voor broedplaatsen mee in het programma. Dit biedt een basis om afspraken te maken met ontwikkelaars om broedplaatsen 
en/of woningen voor CAWA-creatieven te realiseren. We zetten hier actief in op de combinatie wonen en werken in hetzelfde pand. Dat kan door 
atelierwoningen maar ook door woningen in combinatie met afzonderlijke werkplekken, de zogenaamde kunstenaarswoningen. Daarnaast wordt 
“Broedplaatsen” als functie opgenomen in het strategisch huisvestingsplan kunst en cultuur om zo de realisatie van broedplaatsen bij gebied-
sontwikkeling te borgen. Veel gemeentelijk vastgoed, zoals oude schoolgebouwen en bedrijfs en kantoorpanden, is geschikt om te transformeren 
tot broedplaats.’67

Wanneer een atelierpand ook woonfuncties heeft, zal de participatiegraad significant toenemen; gebruikers zullen zich nog meer betrokken voelen 
met de organisatie van het pand, net als met de omgeving van het pand. Het maakt de ecologie die ontstaat in deze panden denser. Daarnaast 

67. Gemeente Amsterdam (2019) Amsterdams atelier- en broedplaatsenbeleid 2019-2022. (online: https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/855577/amsterdams_aterlier-_en_broedplaatsenbeleid_juli_2019_
webproof.pdf).
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geeft dit bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om residenties te ontwikkelen, al dan niet in ruil voor tegenprestaties. Een geslaagd voorbeeld levert 
Bajesdorp, dat met woongroepen werkt en zo een bruisende interne ecologie faciliteerde.

De Belgische regelgeving is tot op vandaag niet voorzien om ook woonvoorziening in atelierpanden te voorzien - al spreekt de Vlaamse 
Bouwmeester vandaag over het belang van coöperatieve woonprojecten. Gezien de vele voordelen, hopen we dat hiervoor in de toekomst meer 
ruimte gecreëerd wordt.

VOORBEELD WONEN |  BAJESDORP

Bajesdorp is een initiatief van bewoners van de voormalige cipierswoningen van de Bijlmerbajes om een broedplaats met woonfunctie te ontwik-
kelen op een deel van het voormalige gevangenisterrein. In 2018 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het terrein verkocht aan gebieds- en vastgoe-
dontwikkelaar AM, die er 1.350 woningen wil gaan realiseren. Bajesdorp en AM hebben in 2018 een intentieovereenkomst getekend waarin staat 
dat vereniging Bajesdorp een kavel aankoopt om een broedplaats met woonfunctie te kunnen realiseren. Bajesdorp wil 25 woon- en werkplekken 
ontwikkelen om samen te leven, te wonen en te werken. Bajesdorp wil het te ontwikkelen pand in collectief eigendom als wooncoöperatie om de 
betaalbaarheid van de woningen in de toekomst te zekeren.

5.3.5 Experiment
De functie experiment heeft betrekking op het moeilijk te kaderen karakter van atelierpanden. Atelierpanden zijn voor vele kunstenaars een middel 
om te experimenteren met alternatieve modellen. Dit experimenteren levert soms ongekende constructies op. Zoals valt op te merken uit volgend 
voorbeeld zijn sommige plekken die kunstenaars een bestemming geven dan ook moeilijk te definiëren. Daarnaast worden ze ook nog eens op 
een innovatieve manier beheerd. Dit vraagt om een beleid dat de nodige witruimte voorziet om pragmatisch, maar soms uiterst doeltreffende 
antwoord te kunnen bieden op extreme vragen die ontstaan bij het ontwikkelen en beheren van dergelijke atelierpanden. 

VOORBEELD EXPERIMENT: HET HOF VAN CARTESIUS

Het Hof van Cartesius is een coöperatie van creatieve ondernemers die op een organische manier aan gebiedsontwikkeling doet in het 
Werkspoorkwartier met zelfbouw, circulaire technieken en hergebruikte, duurzame bouwmaterialen. In 2017 is de coöperatie gestart met de bouw 
van de ateliers, werkruimtes en binnentuin. Na de oplevering van de eerste fase is in 2018 de tweede fase ingezet. Op termijn komen er tientallen 
ateliers, verschillende werkplekken, een binnentuin en ontmoetingsruimtes. Het Hof van Cartesius wordt mogelijk gemaakt door (financiële) on-
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dersteuning van Overvecht Vastgoed, Over Morgen, de Gemeente Utrecht en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

5.3.6 De verwevenheid van de functies

Doorheen dit hoofdstuk werd duidelijk hoe deze facetten de hoofdfunctie van atelierpanden versterken. Elke van de functies vormt zo een ka-
talysator. Dit mag geen excuus zijn om van atelierpanden te verwachten dat ze op een verbreding van het atelierpandconcept inzetten. Doch, 
wanneer atelierpandbeheerders hierop inzetten, dient dit gestimuleerd te worden vanwege dit ‘katalyserende en versterkende karakter’. Het zou 
zonde zijn om een atelierbeleid te ontwikkelen dat geen kansen geeft aan kunstenaars en organisaties die ateliers op een innovatieve manier en 
met maatschappelijke meerwaarde willen inrichten.

Daarnaast is het ook zo dat (plaatsgebonden) organisaties zoals burgerinitiatieven soms op dezelfde functies inzetten. Ook hiermee dient ate-
lierbeleid voeling te hebben om mogelijke samenwerkingen te faciliteren. 

6. Atelierorganisaties

In Vlaamse steden zoals Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge, Hasselt en Genk ontwikkelen en beheren atelierorganisaties betaalbare en 
kwaliteitsvolle ateliers voor kunstenaars uit diverse disciplines zodat ze in de stad hun artistieke praktijk kunnen uitbouwen. Ze bieden 
ondersteunende programma’s aan waarbinnen kunstenaars ook vaak hun eerste presentatie kansen krijgen.’68 
– UFO, koepel Vlaamse atelierorganisaties.

6.1 Modellen atelierorganisatie

Elke stad en atelierorganisatie kent haar eigenaardigheden. Om dit te duiden, kozen we ervoor een samenvatting van de drie modellen te de-
len zoals die onlangs verschenen in het onderzoeksrapport, GeenStadZonderKunst#2 van Platform BK en Kunstenbond (NL)69 – zie bijlage 6, 
Modellen atelierbeleid. In de drie casussen valt het beleid steeds onder zowel de wethouder Cultuur, als deze van Woning, Vastgoed, Grond en 
Ontwikkeling.

68.  UFO (2020) State of the Artist in the City. (online: https://www.nucleo.be/nieuws/detail/nl/241). 
69.  PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf).
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‘Uit deze serie gesprekken kwam naar voren dat alle grote steden atelierbeleid hebben, investeren in ateliers en het om meerdere 
redenen belangrijk vinden dat kunstenaars kunnen wonen en werken in hun stad. Welke politieke kleur een stad ook heeft, atelierbe-
leid wordt ontwikkeld. Ondanks die gemeentelijke inzet is er alsnog een tendens dat woon- en werkruimte schaarser en duurder, en 
contracten meer flexibel worden.’70

– PlatformBK en Kunstenbond, Geen Stad Zonder Kunst #2.

Hier beperken we ons tot het model dat volgens het rapport het efficiëntst werkt en dat ook in Vlaanderen (België) meestal wordt  gehanteerd. Dit 
is het geval in Gent, Antwerpen, Leuven, Genk en Hasselt. In dit model fungeert een externe stichting (vzw) als atelierorganisatie met als functies 
uitvoerder, bemiddelaar en aanspreekpunt. Deze atelierorganisaties zijn verantwoordelijk voor het atelierbeleid en afhankelijk zijn van het lokale 
beleidsniveau en dus van de stad waarin ze actief zijn. Ze krijgen subsidies van lokale overheden en leveren een jaarrapport af. 

‘In de steden Utrecht, Arnhem, Tilburg en Maastricht zijn atelierbeheerstichtingen verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeente-
lijke atelierbeleid. Deze stichtingen hebben in de meeste gevallen een directe subsidierelatie met de gemeente, waardoor de wethouder 
Cultuur politiek eindverantwoordelijk is. [...] Alle organisaties zijn speciaal in het leven geroepen om ateliers te realiseren en te beheren. 
Al deze organisaties bemiddelen tussen gemeente, vastgoedeigenaren en kunstenaars om goede afspraken met elkaar te maken. Daar-
naast hebben de meeste van deze organisaties zelf vastgoed in bezit dat ze verhuren aan kunstenaars. [...] Dit model lijkt het meest sta-
biel, omdat de uitvoering duidelijk belegd is bij één partij: de atelierbeheerstichting die verantwoording aflegt aan de gemeente. [...] Daar 
staat tegenover dat deze organisaties het eigenbelang soms moeten afwegen tegenover het belang van de kunstenaars.’71

6.2 Functies atelierorganisatie

‘‘Een veranderende vastgoedcontext waarin steeds minder plaats en betaalbare ruimte is voor kunst, maakt de missie van NUCLEO 
[atelierorganisatie Gent] om betaalbare ruimte voor kunst aan te bieden meer dan ooit essentieel. Maar ruimte is niet de enige nood on-
der kunstenaars. Zo ondervinden we in onze dagelijkse werking ook een toenemende nood aan inhoudelijke en zakelijke ondersteuning. 
Om zichzelf beter te wapenen tegen precariteit en een sterke praktijk te kunnen opbouwen hebben kunstenaars ook nood aan informa-
tievoorziening, inhoudelijke ondersteuning, zichtbaarheid en netwerken. We constateren dat de nood aan ruimte dus niet alleen gaat 

70. PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf).
71. PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf).
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over het atelier en de fysieke werkruimte. Er is onder kunstenaars ook een grote nood aan mentale ruimte: ontwikkeling, dialoog, reflec-
tie, zakelijke ondersteuning’72 
–  NUCLEO, Werkingsverslag 2019.

De taken van atelierorganisaties vallen onder te brengen onder vijf hoofdfuncties:
- Ontwikkeling visie atelierbeleid (Kenniscentrum en laboratorium) 
- Beheer en ontwikkelen ateliers
- ‘Artistiek beleid’ (programma, belangen behartigen en productiefaciliteiten voorzien)
- ‘Patrimonium beheer’ (Aanbod panden beheren en contingent in eigen beheer)
- Matchmaker (intern en extern)

Om deze potentiële functies in kaart te brengen, geven we in bijlage 7, organisatie doelstellingen NUCLEO, en bijlage 8, functieomschrijving 
VONK, voorbeelden vanuit een atelierorganisaties in België; een functiebeschrijving van de coördinator van Vonk (Genk) en de doelstellingen van 
NUCLEO (Gent) in een schema. Daarnaast wordt het functioneren van een atelierorganisatie doorheen dit dossier verder uitgewerkt.

Graag vermelden we tot slot dat binnen grote atelierorganisaties gewerkt wordt met een ateliercoördinator per pand - te vergelijken met een ate-
lierpandbeheerder.

‘Elk gebouw heeft vanuit Urban Resort een zogenaamde broedplaats- coördinator. Deze coördinatoren zorgen voor het dagelijks beheer 
van de gebouwen mutatiebeheer, administratiebeheer en het facilitaire werk. Ze zijn ook de verbindende factor en het aanspreekpunt 
op elke locatie. Ze beheren bijvoorbeeld de facebookgroepen, waarin huurders met elkaar in contact komen, sturen nieuwsbrieven rond 
over wat er gebeurt binnen de broedplaats, organiseren ontmoetingen tussen de huurders, bijvoorbeeld in de vorm van borrels. En waar 
mogelijk faciliteert de broedplaatscoördinator uitwisselingen met de wijk en buurt.’73

– Urban Resort, Jaarverslag 2018.

6.3. Netwerkversterkende functie & interne bemiddeling

‘‘Broedplaatsen kunnen verbondenheid faciliteren. Verbondenheid met de stad, in de buurt, tussen omwonenden, tussen kunstenaars, 
tussen culturen en bevolkingsgroepen. Een broedplaats kan een ontmoetingsplek zijn voor mensen met verschillende achtergronden, 

72.  NUCLEO (2019) Werkingsverslag 2019. (online: https://www.nucleo.be/files/Werkingsverslag_2019.pdf). 
73.  Urban Resort (2018) Jaarverslag 2018. (online: https://urbanresort.nl/wp-content/uploads/2019/10/URBAN-RESORT_JAARVERSLAG_2018.pdf).
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interesses en inzichten. Een plek waar mensen samenkomen, kunst maken, gesprekken voeren en elkaar leren waarderen.’74

- Gemeente Amsterdam, Amsterdams atelier- en broedplaatsenbeleid 2019-2022

Extra aandacht gaat vandaag naar een functie van atelierorganisaties die nog in de kinderschoenen staat; de netwerkversterkende functie. Ook 
deze functie kent verschillende termen zoals bijvoorbeeld ‘community building’, participatie, netwerking, inclusief beleid, etc. Wij opteren voor 
‘interne bemiddeling’ vanwege het actieve karakter van deze term. Het is een functie die ook meer en meer ter harte wordt genomen door atelier-
pandbeheerders. Maar omdat iedereen deze functie voorlopig nog zeer experimenteel invult, lijkt het ons aangewezen dat een atelierorganisatie 
de kennis over deze functie bundelt.

Deze functie kan dus zowel opgenomen worden door atelierpandbeheerders maar, het kan gestimuleerd of gefaciliteerd worden door een atelie-
rorganisatie. Zo zou de atelierorganisatie in Brussel bijvoorbeeld een website kunnen ontwikkelen waarop alle kunstenaars (en andere gebruikers) 
van atelierpanden op vermeld staan. Wat het gemakkelijk maakt om hiermee in contact te treden, zowel voor de kunstenaars zelf als voor buitens-
taanders. Een voorbeeld hiervan levert Urban Resort met hun nieuwe website, onder de tap community, of meer verregaand, het reeds vermelde 
De Comptoir des Ressources Créatives, waarop ook tools als auto’s en werkmateriaal wordt gedeeld.75 Level Five wil als artisticecology.brussels 
deze functie uitbreiden door een website op te zetten waar verschillende atelierpanden en kunstenaarsinitiatieven in Brussel in kaart worden ge-
bracht, kunstenaarsleden een eigen pagina krijgen om zich te presenteren en een zoekfunctie om bepaalde skills onder elkaar kenbaar te maken 
en te delen – kennis van video editing, bekwaam in lastechniek, goed in vertalen NL/FR – zodat een interne economie versterkt kan worden.

Niet alleen vormt het interne netwerk voor vele gebruikers, als voedingsbodem voor verdere netwerking, een criterium voor het al dan niet gebruik 
maken van een atelierpand. Dit netwerk is ook cruciaal om nieuwe activiteiten en functies binnen atelierpanden tot stand te laten komen; bi-
jvoorbeeld met sociale en culturele doelen - wat gelijkaardig is bij commons, creative spaces, burgerinitiatieven of zelfs coworking spaces. Daar-
naast kunnen atelierorganisaties samenwerking faciliteren door via tools kunstenaars en atelierpandbeheerders te helpen om doelen bottom-up 
te bepalen en gemene grond te vinden. Het ‘gedeeld beheer’ en het faciliteren van kruisbestuiving en participatie vormt dusdanig een belangrijke 
‘hedendaagse uitdaging’ binnen atelierpanden.

Met bijlage 11, De netwerkversterkende functie, verwijzen naar een onderzoek naar participatietechnieken76 dat meer inzicht geeft in hoe deze 
netwerken in de praktijk te faciliteren door bijvoorbeelde de creatie van een gemeenschappelijke ruimte, het (collectief) opstellen van een selectie-
beleid, het inzetten op clusteren, bemiddeling, communicatie en zichtbaarheid, hosting, en interne en externe events

74 .  Gemeente Amsterdam (2019) Amsterdams atelier- en broedplaatsenbeleid 2019-2022. (online: https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/855577/amsterdams_aterlier-_en_broedplaatsenbeleid_juli_2019_
webproof.pdf).  
75.  Zie bijlage 9 voor de charter van dit coöperatief. 
76.  Van de Velde (2017) Participatieplekken: fenomeen zoekt passend beleid!, in Rekto:Verso. (online: https://www.rektoverso.be/artikel/participatieplekken-fenomeen-zoekt-passend-beleid).
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In bijlage 12, criterium interne bemiddeling, geven we ter illustratie een schema mee dat aantoont hoe het inzetten op interne bemiddeling een 
criterium voor atelierpanden kan verworden.

7. Een vorm voor atelierbeleid

‘In een ideale wereld wordt onze werking gedragen en structureel ondersteund door een geïntegreerd beleid vanuit cultuur, vastgoedbe-
heer én facility management, maar ook door bijvoorbeeld het departement jeugd, de dienst economie, de dienst toerisme…’77 

– Marjoleine Maes, NUCLEO.

Om atelierpanden te ontwikkelen zijn spelers nodig van diverse pluimage; een amalgaam aan overheidsdiensten, pandeigenaars, financiële ins-
tellingen en natuurlijk de kunstenaars zelf. Hoe meer functies een atelierpand vervult, hoe meer spelers (en sectoren) er bij komen. Atelierbeleid 
is dan ook nillens willens een transversaal beleid; een beleid waarvoor verschillende beleidsdomeinen (uit verschillende sectoren) de handen in 
elkaar moeten slaan om te kunnen slagen.

7.1 Scope atelierbeleid

‘‘We believe that culture is a common good and we see culture as the basis of societal transformation. [...] We interpret culture as the 
starting point for a new ecological awareness of the interaction between humans and the ecosystems we live in, based on fair rela-
tionships with other living beings, respect for local communities and a measured impact regarding natural resources.’78

– Cultural Creative Spaces & Cities, The charter of principles.

Atelierbeleid kent een grote overlap met een beleid ter invulling van leegstand en een beleid voor creative spaces/broedplaatsen; plekken die 
inzetten op gemengd en gedeeld gebruik zoals bijvoorbeeld Studio Citygate, See U of De Kruitfabriek. Beleidsmatig is het moeilijk om een dui-
delijk onderscheid te maken tussen atelierpanden en creative spaces omdat beide sterk verweven zijn, omdat er in atelierpanden meestal neve-
nactiviteiten ontstaan en omdat er in broedplaatsen meestal ateliers zijn voor kunstenaars en voor creatieven. Atelierpanden vormen meestal een 
onderdeel van broedplaatsen. Een goed atelierbeleid moet ook inzetten op leegstand, op het toegankelijk maken van patrimonium en dienst zich 
ook bewust te zijn van expertise die bestaat over gedeeld en gemengd gebruik. Is het gewenst van deze domeinen duidelijk af te bakenen? 

Voorlopig onderzochten organisaties als Demos (Tussen Ruimte, Kunst en Kapers), Vitamine C (nu Public, onderzoek rond Creative Spaces), 
Socius (Lokaal Vrije Tijdsbeleid Tussen Straat en Staat) of VVSG (Traject rond Gedeeld Ruimtegebruik) dit soort plekken elk vanuit hun eigen 

77.  Knack (2018) ‘Je houdt een stad levendig als je ook in staat bent artiesten in je stad te houden’ (Een gesprek met Marjoleine Maes, coördinator van NUCLEO) (online: https://www.nucleo.be/files/interview.pdf). 
78.  Cultural Creative Spaces & Cities (2020) The Charter of Principles of Creative Spaces and Cities. (online: https://www.spacesandcities.com/wp-content/uploads/2020/01/CCSC-Charter-of-Principles.pdf).
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expertise zonder daarbij vast te lopen in het opwerpen van scheidingslijnen tussen de verschillende concepten. Sommigen besloten eerder om op 
te passen voor de valkuil van te deterministische en bijgevolg beperkende richtlijnen te hanteren.

‘‘Er staat in Brussel 6.5 miljoen vierkante meter leeg.’79 

– St-Vide-Leegbeek, Le 20ième commune

In Brussel hebben Toestand en Communa al een enorme kennis en visie opgebouwd rond leegstand. Het samenwerkingsproject, ‘St. Vide Lee-
gbeek’ is nog een voorbeeld van welke kennis er in huis is in Brussel. Maar net zo goed is Toestands boek ‘Leegstond’ een symbool van hun 
expertise. 

‘‘Het Gewest heeft onlangs middelen vrijgemaakt om enkele initiatieven te laten doorgroeien, maar toch hengelen de meeste tijdelijke 
projecten naar het hipstermilieu van start-ups, coworking en festivalbars.’80

– Frederik Serroen en Kristiaan Borret (team bouwmeester maître architecte) in Bruzz

Ook andere partijen als Kunstenpunt, Brussels Academy, Architecture Workroom Brussels, Brussels Academy, De Bouwmeesters, VVSG, De-
mos, Socius, … hebben doorheen de jaren de nodige expertise uitgebouwd omtrent atelierpanden en leegstand in Brussel. 

7.2 Mapping atelierpanden en beheerders

‘Hoewel nooit helemaal uit het niets, ontstaan kunstenaarsinitiatieven op de meest onverwachte plekken, gebruik makend van de barsten 
en gaten in het dominante cultureel-economische “systeem.”’81

– Kunstenpunt, Vrijbuiters, lappendekens en paddestoelen.

Vanwege de grote diversiteit aan atelierpanden en beheerders valt het mappen van deze panden in Brussel buiten dit onderzoek. Voor verder 
onderzoek en in functie van de opmaak van criteria en beleid voor deze plekken, raden wij aan om schema’s te hanteren die het hybride karakter 
van deze plekken omvatten, steeds met het oog op het inschatten van de ‘maatschappelijke bijdrage.’ Zonder daarbij te deterministische impact-
metingen te hanteren. Het volgende schema levert hiervan een voorbeeld.

79.  https://www.leegbeek.brussels/ 
80.  https://www.bruzz.be/opinie/team-bouwmeester-leegstaande-gebouwen-verdienen-een-ruimer-perspectief-2018-12-14 
81.  Kunstenpunt (2020) Vrijbuiters, lappendekens en paddestoelen. (online: https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/vrijbuiters-lappendekens-en-paddestoelen/).
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Schema 5 - Mapping atelierpanden

7.3 Niveau atelierbeleid

7.3.1 Atelierbeleid op Vlaams niveau

Momenteel verenigen verschillende atelierorganisaties in Vlaanderen – NUCLEO (Gent), Cas-co (Leuven), de Tank ( Het Entrepot, Brugge), Vonk (Has-
selt-Genk) en AAIR (Antwerpen), Level Five (Brussel) – samen een koepel voor kennisopbouw, expertisedeling en uitwisseling rond atelierbeleid.

‘
‘UFO denkt actief mee na over duurzame oplossingen en creatieve modellen om kunstenaars in de stad te houden (en te verankeren), 
zowel op lokaal als op Vlaams niveau. Als atelierorganisatie kennen en begrijpen we de noden van de nieuwstedelijke kunstenaar [...] 
Door de handen in elkaar te slaan kunnen steden, Vlaamse overheid en atelierorganisaties partners in crime zijn om een ambitieus ruim-
telijk plan te ontwikkelen met een plaats voor de creatieplek van de kunsten(aar) in de stad, nu en in de toekomst.’82

– UFO, koepel Vlaamse atelierorganisaties.
82. UFO (2020) State of the Artist in the City. (online: https://www.nucleo.be/nieuws/detail/nl/241).
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7.3.2 Atelierbeleid op lokaal niveau

Tot vandaag zijn atelierorganisaties zo goed als volledig afhankelijk van lokaal beleid. De meeste van deze organisaties zijn grotendeels afhankeli-
jk van lokale subsidies. Desondanks heeft het politieke klimaat - tot nog toe - weinig invloed op deze budgetten die stabiel bleven voor de Vlaamse 
atelierorganisaties.

‘De gemeente [Maastricht] heeft in 2016 een knelpuntenanalyse voor broedplaatsenontwikkeling uitgevoerd. Hierin staat dat de vraag 
van kunstenaars en creatieve werkenden naar betaalbare ruimte die als ontmoetingsplek functioneert niet aansluit bij het aanbod van 
vastgoedeigenaren. Dit komt omdat de “extra maatschappelijke rol van woningbouwcorporaties nagenoeg is uitgespeeld, de gemeente 
haar vastgoed van de hand doet en marktconform handelt en private aanbieders niet genegen zijn om hun panden goedkoper in de 
markt te zetten.” Dit maakt de behoefte naar een integraal broedplaatsenbeleid nog sterker’83

– PlatformBK en Kunstenbond, Geen Stad Zonder Kunst #2. 
 
Er is dus enerzijds, zoals gezegd in de inleiding van dit hoofdstuk, nood aan transversaal beleid. Anderzijds zal het er in Brussel op aankomen 
om een beleid te ontwikkelen dat de verschillende beleidsniveaus overstijgt. Als je daarbij de politieke gelaagdheid van het Brusselse gewest met 
haar negentien gemeenten neemt, dan wordt snel duidelijk dat er op vele deuren zal geklopt worden alvorens er bijvoorbeeld een nieuw pand voor 
gemengd gebruik of een overzicht aan beschikbaar patrimonium kan opgemaakt en beheerd worden. 

‘Er zijn veel ondersteuningsmogelijkheden voor artiesten in Brussel, maar doordat ze zo verspreid zitten, zien slechts enkelen de bomen 
door het bos. Zo worden er kansen gemist. Naar analogie met de gemeenschappelijke cultuurcommunicatie die in het najaar van 2019 
start, werken we mee aan de oprichting van één cultuurloket dat een uniek en duidelijk aanspreekpunt is voor kunstenaars. Dat doen we 
samen met BKO/RAB en de vele bevoegde overheden in Brussel. In eerste instantie zorgen we voor een herkenbaar portaal en effi-
ciënte doorverwijzing naar de verschillende subsidiekanalen.’84

– VGC, Brussel is wat we delen.
Het nieuwe loket dat zowel vanuit de COCOF als de VGC wordt ontwikkelt vormt een mogelijke piste om dit beleid in onder te brengen. Het in 
beeld brengen van de diverse spelers die idealiter betrokken worden bij de opmaak van een atelierbeleid dat het gehele arrondissement Brussel 
omvat, valt helaas buiten dit onderzoek. 

83.  PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf). 
84.  VGC (2019) Brussel is wat we delen, p.40. (online: http://raadvgc.be/wp-content/uploads/2019/07/Akkoord-VGC_3.pdf).
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7.4 Voorbeelden van transversaal beleid

‘Vanuit hun dagelijkse werking stoten de verschillende atelierorganisaties – elk vanuit hun specifieke stedelijke context – vaak op de-
zelfde tendensen en obstakels die het steeds moeilijker maken om artistieke creatieruimte, en bij uitbreiding de plaats van de individuele 
kunstenaars, in de stad te vrijwaren. Met een schaarser wordend vastgoedkapitaal en steeds kortere leegstandsperiodes, is er nood aan 
een duurzame langetermijnvisie vanuit de overheid om artistieke creatieruimte betaalbaar te kunnen houden. En de kunstenaars in hun 
stad.’85 
- UFO, koepel Vlaamse atelierorganisaties.

Voorbeelden van transversaal participatief beleid levert de stad Antwerpen met hun traject ‘Stadsmakers,’86 dat een volwaardige en coherente 
bevoegdheid wijkwerking uitbouwt, en hun ‘Burgerbegroting;’87 een succesvol voorbeeld van hoe participatiebudgetten in te zetten. Het gaat hier 
over transversaal beleid omdat de voorstellen, functies en projecten die uit participatietrajecten ontstaan, mogelijk betrekking kunnen hebben 
op elke stadsdienst. Wat maakt dat de uitvoerders van dit beleid - in dit geval de dienst(en) Stadsmakers - centraal gepositioneerd dienen et zijn 
tussen en goed geconnecteerd zijn met de overige stadsdiensten.

‘Terwijl aan tijdelijke gebruikers een permanente flexibiliteit wordt gevraagd, blijft het regelgevend kader waarin ze functioneren bijzonder 
star. Stedenbouwkundige voorschriften maken nauwelijks onderscheid tussen tijdelijke en definitieve projecten. De doorlooptijd voor een 
vergunning is vaak dezelfde, de papierslag die dat vergt eveneens.’89 
- Frederik Serroen en Kristiaan Borret (team bouwmeester maître architecte) in Bruzz

7.5 Een voorbeeld van participatief beleid

‘In de afgelopen twee beleidsperiodes (2010-2018) bestond er in Den Haag een brede en laagdrempelige samenwerking tussen politiek 
en het kunstenveld. Dit samenspel tussen ambtenaren, wethouders, kunstenaars, kunstinstellingen en het kunstonderwijs zorgt  ook nu 
nog voor een positief klimaat met bijzondere resultaten.’90

85. UFO (2020) State of the Artist in the City. (online: https://www.nucleo.be/nieuws/detail/nl/241).
86. https://www.antwerpen.be/nl/info/574d8d4ab0a8a7d03c8b4597/meld-aan-of-beheer-uw-aanvragen
87. https://doemee.burgerbegroting.be/
88. https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/speel-een-rol-het-beleid/ik-wil-meedoen/tijdelijke-invulling-van-terreinen-en-gebouwen/subsidie-tijdelijke-invulling-van-pu-
blieke-ruimte-en-leegstaande-gebouwen#sheet-description
89. https://www.bruzz.be/opinie/team-bouwmeester-leegstaande-gebouwen-verdienen-een-ruimer-perspectief-2018-12-14
90. PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf).
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– PlatformBK, Geen Stad Zonder Kunst #2.

In het beleidsdocument Brussel is wat we delen staat:

‘VGC, partner van brusselaar: We pikken in op initiatieven van anderen en nemen de rol op als matchmaker in een ingewikkeld maar 
dynamisch werkveld’91 

‘Brussel als co-city: een cultuur van betrokkenheid en participatie. Door actief ruimte te bieden aan de burgermaatschappij en burger-
participatie in al zijn vormen. Met oog voor nieuwe burgerbewegingen, voor de commons, voor het klassieke middenveld maar ook voor 
mensen en doelgroepen die momenteel nog niet aan bod komen. Ook tijdens de rest van de legislatuur experimenteren we met andere 
en nieuwere vormen van inspraak en participatie. We geven ruimte om mee te beslissen, voor co-creatie en voor zelfbeheer.’92 

Samenwerking en participatie komen in elk hoofdstuk terug als bouwstenen voor een sterkere stad. Graag benadrukken wij nogmaals het belang 
van deze rol als matchmaker/bemiddelaar. Ambtenaren hebben een goed overzicht van wat er leeft en kan in een stad. Daarom zijn ze goed ge-
positioneerd om de nodige partners aan te brengen voor een project, als experts visie te ontwikkelen, te helpen met logistieke, juridische, fiscale, 
administratieve en veiligheidsgerelateerde vragen, organisaties de weg te wijzen binnen lokale overheden en om tot een overzicht te komen van 
de beschikbare panden. Ook voor een stadsdienst - net als een atelierorganisatie - die instaat voor het atelierbeleid onderscheiden we twee vor-
men van participatie of matchmaking.

Matchmaker intern: een dialoog onderhouden met iedereen die bij het beleid betrokken is - binnen broedplaatsenbeleid is dit een uiterst diverse 
groep.

Matchmaker extern: bemiddelen tussen stadsdiensten, politieke instanties, pandeigenaars, ontwikkelaars en de vele andere stakeholders.

Daarnaast tonen voorbeelden als Bureau Broedplaatsen (Amsterdam), (De pilootprojecten van) De Bouwmeesters (Brussel, Vlaanderen) dat 
ruimtelijk transversaal en ‘open’ beleid met de nodige ruimte voor experiment mogelijk is - en dat hier al snel een team voor nodig is om de com-
plexiteit ervan op te vangen.

Tot slot verwijzen we nogmaals naar het onderzoek rond Cultural Creative Spaces & Cities,93 waarbij ook voor participatieve methodieken, zowel 

91. VGC (2019) Brussel is wat we delen, p.5. (online: http://raadvgc.be/wp-content/uploads/2019/07/Akkoord-VGC_3.pdf).
92. VGC (2019) Brussel is wat we delen, p.2. (online: http://raadvgc.be/wp-content/uploads/2019/07/Akkoord-VGC_3.pdf).
93. Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) seeks to develop new ways for cities and regions to bring together the public administration and the cultural sector to co-create public policies. (zie: https://
www.spacesandcities.com/).
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bij beleidsontwikkeling als bij beleidsopvolging, wordt geopteerd vanwege de snelle evolutie van het werkveld.

8. Regelgeving atelierbeleid

In dit hoofdstuk bespreken we de concrete regelgeving die wordt gehanteerd binnen een atelierbeleid. Ter voorbeeld kijken we naar de voorwaar-
den die gelden om aanspraak te maken op een atelier in Gent (NUCLEO),94 Antwerpen (AAIR)95 en Amsterdam (Stadsdienst Bureau Broe-
dplaatsen).96

8.1 Toewijzingsbeleid: wie komt in aanmerking?

Door middel van ‘affirmative action’ in toewijzingsbeleid kan er voorrang gegeven worden aan degene die het minst vertegenwoordigd worden in 
de kunsten – bijvoorbeeld kunstenaars van kleur, niet-westerse afkomst, gender – dit kan een kleine correctie zijn op het geheel maar een grote 
steun voor een kunstenaar. Binnen atelierpanden kunnen er meer criteria een rol spelen om een interessante dynamiek op te zetten, zo kunnen 
verschillende leeftijden, talen, en disciplines een bijdrage leveren. Level Five brengt dergelijke ‘affirmative action’ nu al in praktijk binnen een tra-
ject om een toewijzingsbeleid te formuleren. 

Wat volgt zijn enkele voorbeelden van hoe andere steden omgaan met criteria om te bepalen wie gebruik mag maken van gesubsidieerde atelier-
ruimte.

VOORBEELD: AMSTERDAM 
‘Om in aanmerking te kunnen komen voor een atelier van de gemeente, woningcorporaties en broedplaatsen moet u voldoen aan 3 
voorwaarden.

1. U bent beroepsmatig kunstenaar
Uw beroep/kunstdiscipline staat vermeld op de beroepenlijst Ateliers en Broedplaatsen. Staat uw beroep niet op deze lijst, of bent u autodidact?
Dan kunt u een toelichting geven in uw portfolio. Ook moet u voldoen aan de uitgangspunten die van toepassing zijn voor de basis- en toptoets.
Basistoets (van toepassing voor de broedplaatsen)

94. https://www.nucleo.be/ateliers/toewijzingscommissie/nl
95. https://www.studiostart.be/criteria
96. https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/ateliers-broedplaatsen/voorwaarden/
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Opleidingen en vaardigheden: opleidingen op bachelorniveau, cursussen
Geproduceerd werk: aantoonbaar afgerond recent werk
Zichtbaarheid extern: exposities, open atelierdagen, community art, up to date website
Waardering extern: stipendia en subsidies, prijzen, positieve recensies
Motivatie en toekomst: beoogd gebruik atelier, aanvragen diverse financieringen

Toptoets (van toepassing voor de ateliers van Gemeentelijk Vastgoed en atelierwoningen van corporaties)
Opleidingen en vaardigheden: gerenommeerde opleidingen op masterniveau, masterclasses bij gerenommeerde kunstenaars, referenties van 
gerenommeerden
Geproduceerd werk: kwalitatief hoogwaardig afgerond recent werk
Zichtbaarheid extern: presentaties, optredens of exposities bij gerenommeerde instellingen
Waardering extern: frequent uitgevoerd, geëxposeerd of verkocht werk, aanbevelingen, stipendia en/of prijzen van gerenommeerde organisaties 
en/of deskundigen
Motivatie en toekomstplannen: geplande samenwerking met gerenommeerde instellingen

2. Uw inkomen mag niet te hoog zijn
Atelier - Uw verzameljaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 39.055 ,- (prijspeil 1-1-2020). Op verzoek kan er worden gemiddeld over de afge-
lopen 3 jaren.
Team ABA toetst uw inkomen aan de hand van aangiftebiljetten of aanslagen van de Belastingdienst uit het jaar voorafgaand aan uw aanvraag. 
Kunstenaars die in het buitenland woonden kunnen de laatste belastingaanslag uit dat land tonen. De uitslag van de inkomenstoets is 1 jaar gel-
dig.

Atelierwoning - Atelierwoningen worden passend toegewezen, tenzij anders aangegeven. Meer informatie over passend toewijzen is te vinden 
op de website van WoningNet.  Woningcorporaties kunnen aanvullende inkomensvoorwaarden stellen voor atelierwoningen in de vrije sector. 
Vaak geldt een minimum netto maandinkomen van minimaal 3 keer de bruto huurprijs.

3. Uw gegevens en portfolio registreren bij AB

Uw gegevens en portfolio registreert u via www.ateliers.amsterdam.nl. De administratiekosten zijn €25,–. Na betaling is uw registratie 1 jaar gel-
dig. Na registratie en betaling kunt u reageren op het aanbod.
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VOORBEELD: GENT 

‘Wie zich als professioneel beeldend kunstenaar voor een atelier bij NUCLEO aanmeldt, moet aan volgende criteria van het toewij-
zingsbeleid voldoen: 

Ook creatieve ondernemers en culturele organisaties komen in aanmerking wanneer … 

- (creatieve ondernemers) de praktijk vanuit een artistieke visie opereert waarin elementen van experiment en onderzoek een belangrijke rol spe-
len. Dit resulteert in kwalitatief hoogstaand werk dat niet louter functioneel is, maar ook een sterke artistieke component bezit. 
- (culturele organisaties) de organisatie opereert vanuit een artistieke visie en artistieke doelstellingen heeft. Haar visie en filosofie sluiten aan bij 
de werking van NUCLEO. De organisatie biedt een meerwaarde onder de vorm van presentatiemogelijkheden voor of samenwerkingsverbanden 
met residerende kunstenaars. 

Een toewijzingscommissie buigt zich over de aanvraagdossiers. Hierin zetelen minstens drie experten met een sterke affiniteit met het Gentse 
beeldend kunstenveld. 

Wie zich als professioneel beeldend kunstenaar voor een atelier bij NUCLEO aanmeldt, moet aan volgende criteria voldoen: ‘De artistieke praktijk 
opereert vanuit een hedendaags referentiekader, waarbij elementen van onderzoek en reflectie een belangrijke plaats innemen in het artistieke 
proces. [...] De kwaliteit van het werk, professionaliteit van de praktijk en ambitie en motivatie van de aanvrager zijn van doorslaggevend belang 
bij de beoordeling. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol. Ook creatieve ondernemers en culturele organisaties komen in 
aanmerking (wanneer ze voldoen aan criteria en/of een meerwaarde leveren). Een toewijzingscommissie buigt zich over de aanvraagdossiers. 
[...]97

VOORBEELD: ANTWERPEN

Ieder individu of groep actief in het brede kunstenveld komt in aanmerking om zich in te schrijven voor een werkruimte bij Studio Start. Studio 
Start wenst haar werking open te stellen voor alle creatieve disciplines.

Studio Start zal bij toewijzing van een werkruimte vooral uitgaan van het engagement van de kandidaat. Dit engagement komt tot uiting in de moti-

97.  NUCLEO (2019) Werkingsverslag 2019. (online: https://www.nucleo.be/files/Werkingsverslag_2019.pdf).
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vatiebrief die de creatieve ondernemer/kunstenaar meestuurt met het inschrijvingsformulier en kan ook afgeleid worden uit het creatieve parcours 
dat de creatieve ondernemer reeds heeft afgelegd.

8.2 Prijsbeleid: wordt er een maximumtarief bepaald?

Zoals eerder besproken hanteren sommige instellingen een beleid van prijsdifferentiatie. 
Level Five zet hun ‘care web’ een collectieve pot die aan het begin van covid-19 is opgezet waardoor kunstenaars in moeilijkere periodes €30, 
€60, of €90 kunnen vragen als steun om de vergoeding voor de werkplek te betalen. Dit maakt tot op zekere hoogte werkplekken, die al tegen een 
lage prijs worden aangeboden, nog toegankelijker. Daarnaast is er een gesprek gaande over prijsdifferentiatie volgens drie treden solidaire prijs 
(een hogere prijs – bijv. voor creatives of voor structureel gesubsidieerde organisaties – waardoor het mogelijk wordt om ateliers aan de steunprijs 
aan te bieden), kostprijs (de gangbare prijs die de kosten dekt), en steunprijs (voor kunstenaars die moeite hebben om de gangbare prijs te be-
talen). Dit zou ontwikkeld kunnen worden in tandem met een een toewijzingsbeleid.

VOORBEELD: AMSTERDAM 

‘De huurprijzen voor een CAWA-atelier kunnen verschillend grondslagen hebben. Het tarief in een nieuwe broedplaats of werkplek bedraagt 
minimaal € 150 en maximaal € 310 per maand exclusief indexering, water, elektra, verwarming en internet en eventuele btw. Wanneer een atelier 
wordt gedeeld, geldt het minimum en maximumtarief per huurder. 

8.3 Termijnen: wordt de verblijfsperiode beperkt in tijd?

In Amsterdam moet je om de vijf jaar getoetst worden. Sinds 2017 kan je maar twee periodes van vijf jaar gebruik maken van het gesubsidieerd 
atelieraanbod. Het inzicht dat in het onderzoeksrapport van PlatformBK en Kunstenbond stelt vooral de tweede vorm van beleid aan de kaak:

‘[D]e gemeente [Amsterdam] heeft haar doelstellingen ten nadele van kunstenaars moeten wijzigen om ervoor te zorgen dat kunstenaars 
nog een plek in de stad kunnen krijgen. Deze contradictie maakt duidelijk dat het oorspronkelijke doel van het atelierbeleid – sociaal be-
leid dat kunstenaars een plek in de stad biedt – is verwaterd. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de focus in het atelier- en broedplaatsen-
beleid in de vorige beleidsperiode verplaatst is van het vestigen van kunstenaars in een stad naar de toegankelijkheid van de stad. Met 

97. PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2, p.23. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf).
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andere woorden, het beleid is gericht op de korte termijn met de aanwas van nieuwe kunstenaars, maar richt zich niet op de lange termi-
jn en het vestigen van kunstenaars in de stad; critici stellen daarom dat het beleid een stoelendans creëert. In die zin heeft het primaire 
doel van het atelier- en broedplaatsenbeleid om de woon- en werkomstandigheden van de kunstenaars te verbeteren plaatsgemaakt 
voor het secundaire doel om kunstproductie in de stad te garanderen.’98

In Gent moeten de kunstenaars die atelier hebben via NUCLEO ook iedere vijf jaar weer opnieuw een aanvraag en portfolio indienen die door een 
externe jury beoordeeld wordt volgens het toewijzingsbeleid. Dit is om te zorgen dat de ruimte die er is toegankelijk is voor degene die deze het 
meest nodig hebben, ateliers niet onnodig behouden blijven aan mensen die een andere weg zijn ingeslagen, of creatieven en organisaties die de 
gesubsidieerde ruimte voor kunstenaars en initiatieven ontgroeid zijn. Er is echter geen limiet op de termijnen.

VOORBEELD: GENT 

‘Een kunstenaar met een goedgekeurd dossier krijgt een termijn van 5 jaar om in een NUCLEO-atelier te werken. Om een volgende 
termijn aan te vragen moet opnieuw een dossier worden ingediend bij de toewijzingscommissie. Bij de beoordeling van de verlenging 
zijn volgende elementen van belang voor de commissie: ‘Een kwalitatieve artistieke productie, de evolutie van het werk gedurende de 
afgelopen 5 jaar, exposities en andere vormen van communicatie met het publiek, ambitie en positionering van de kunstenaar, professio-
naliteit en ondernemerschap en de frequentie van het ateliergebruik.’ 

9. Incentives atelierbeleid

Binnen atelierbeleid worden er hoofdzakelijk twee vormen van subsidies gehanteerd. Subsidie voor de werking en de investeringsubsidie.

9.1 Werkingssubsidie

De meeste atelierorganisaties worden voor hun werking ondersteund met een subsidie. Deze dekt meestal de personeelskosten van de organisa-
tie. De opbrengsten uit verhuur vloeien terug in de ondersteuning van de kunstenaars en voor een deel in het onderhoud van de panden.

VOORBEELD: GENT
98. PlatformBK en Kunstenbond (2020) Onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2, p.23. (online: https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf).

74

https://www.kunstenbond.nl/uploads/5e71f7e41b49e58ffd4102478bbb30460ac89500d0ae2.pdf


SUBSIDIE WERKING: €103.000 OFWEL 30%

Stad Gent: €85.000 ofwel 25%
Deze werkingsmiddelen komen uit de reguliere middelen voor cultuur van de Stad Gent. Het bedrag werd aan het begin van vorige legislatuur 
vastgelegd op €85.000. Dit vertegenwoordigt 25% van de totale inkomsten.

ProvincieOost-Vlaanderen – transitiereglement: €18.000 ofwel 5%, uitdovend
De Provincie Oost-Vlaanderen kende vanaf 2004 jaarlijks €50.000 werkingsmiddelen toe. Dit bedrag nam stelselmatig af.De middelen voor cultuur 
van de Provincie doofden uit in 2018 en werden naar de Vlaamse Gemeenschap overgeheveld in het transitiereglement. Dit voorzag tot eind 2019 
in €18.000 werkingsmiddelen op jaarbasis voor de atelierwerking van NUCLEO, zoals in 2014 voorzien in een nominatim subsidie van de Provin-
cie Oost-Vlaanderen. Vanaf 2020 valt deze subsidie definitief weg.

Vlaamse Gemeenschap – Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid
Vanaf 2020 wordt overgeschakeld op het decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid.Voor de structurele werking van NUCLEO liggen hier helaas geen 
mogelijkheden: het atelierbeleid wordt als een lokale aangelegenheid beschouwd. De werking van BLANCO ligt in het verlengde hiervanaange-
zien onze platformfunctie zich richt op de residenten van NUCLEO. Bovendien worden enkel aanvragen voor projecten, en niet voor het geheel 
van de werking of voor structurele onderdelen ervan aanvaard in het kader van het nieuw decreet.Ondertussen dienden reeds tweemaal een 
dossier in het kader van het SUPPORT. Aangezien we beide keren een negatief advieskregen en we heel wat vragen hebben bij de beoordeling 
van ons dossier houden we in beraad om al dan niet opnieuw in te dienen. Uiteraard stelt dit ons voor bijkomende uitdagingen voor de financiering 
van SUPPORT.

Vlaamse Gemeenschap – Kunstendecreet
Het atelierbeleid wordt door de Vlaamse Gemeenschap als een lokale verantwoordelijkheid beschouwd, en de faciliterende werking van BLANCO 
en SUPPORT ligt in het verlengde hiervan, wat betekent dat we hiervoor niet gesubsidieerd kunnen worden binnen het Kunstendecreet.

9.2 Investeringssubsidie infrastructuur

Meestal is er daarnaast sprake van subsidies die structurele werken mogelijk maken. Deze hebben betrekking op grote verbouwing om een 
pand gebruiksklaar te maken en worden in Vlaanderen meestal onder de noemer Investeringssubsidies geplaatst. Zo krijgt NUCLEO naast 
de werkingssubsidie €40.000 om gebouwen gebruiksklaar te maken.99 Hieronder geven we een voorbeeld van een dergelijke subsidie en de 

99.  Zie bijlage 10 - NUCLEO (2019) Werkingsverslag 2019, p.45. (online: https://www.nucleo.be/files/Werkingsverslag_2019.pdf).
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voorwaarden die in Amsterdam gesteld worden.

VOORBEELD: AMSTERDAM 
De subsidie op het onrendabele (deel 1 van de stichtingskosten) is beschikbaar voor nieuwe broedplaatsen en voor bestaande broedplaatsen, die 
na afloop van hun beschikkingstermijn een huurcontactverlenging krijgen en een verbouwing willen uitvoeren. 

Subsidievoorwaarden

•  Subsidie is eenmalig beschikbaar voor het onrendabele deel* op de investering in een broedplaats; 
•  De maximale subsidie is € 350 per m2 (BVO2 vermenigvuldigd met het oppervlaktepercentage CAWA-ruimte); 
•  Het oppervlaktepercentage CAWA-ruimte is minimaal 40% en wordt vastgesteld op basis van het WO3 ; 
•  De te verstrekken subsidie is nooit hoger dan het bedrag dat nodig is om het casco van de broedplaats sober en doelmatig te bouwen of te 

verbouwen, eventueel verhoogd met onderling overeengekomen duurzaamheidsmaatregelen; 
•  Ruimtes die niet als CAWA-ateliers worden gebruikt dienen onderdeel te zijn van het totaalconcept van de broedplaats. Het kan gaan om 

ondersteunende horeca, bedrijfsruimten, woningen, een maatschappelijk cultureel programma en dergelijke; 
•  De huurprijs voor een CAWA-atelier of werkplek bedraagt minimaal € 150 en maximaal € 310 per maand exclusief water, elektra, verwar-

ming en internet en eventuele btw; 
•  Wanneer een atelier wordt gedeeld, geldt het minimum en maximumtarief per huurder; 
•  De exploitatietermijn van de broedplaats is minimaal drie jaar; 
•  Subsidie wordt alleen verleend na een positief advies van de CAWA op het broedplaatsconcept; 
• De broedplaats heeft een duidelijk profiel en meerwaarde voor de stad; 
•  De ateliers voor CAWA-creatieven en het niet-CAWA-deel vormen een geheel en dienen het concept van de broedplaats; 
• De meerwaarde kan zich manifesteren in culturele, economische, sociale en/of ruimtelijke zin. 
* Het onrendabele deel op de investering is het verschil tussen het deel van de investering dat met behulp van een lening kan worden afgelost 
in de exploitatie en de totale investering. 

Overzicht mogelijke meerwaarde van een broedplaats 

Cultureel 
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• verbindingen leggen met bestaande netwerken van kunstopleidingen en instellingen; 
•  op stedelijk, landelijk en internationaal niveau de kunst en culturele programmering van de broedplaats zichtbaar maken. 

Sociaal 
• onderlinge samenwerking tussen deelnemers van de broedplaats stimuleren; 
• optimale werkomgeving voor de huurders realiseren; 
•  wijkprogrammering realiseren in samenwerking met burgers, lokale ondernemers, scholen, corporaties, maatschappelijk werk, stadsdelen, 

etc. 

Economisch 
• huisvesting verzorgen voor creatief talent met ambitie tot ondernemerschap en groei; 
• verbindingen leggen tussen huurders en bestaande netwerken van bedrijfsleven en/of onderwijs- en kennisinstellingen en dergelijke; 
• creatieve of ambachtelijke bedrijvigheid in de broedplaats huisvesten en de beoogde inspanningen benoemen die het initiatief inzet voor 
samenwerking tussen deze huurders; 
• versterken van de buurteconomie; 
• het creëren van werkgelegenheid. 

Ruimtelijk
• attractiviteit van de locatie verhogen voor de gebruikers en de omgeving; 
• zichtbaarheid van de broedplaats voor de bewoners, werkers of betrokkenen in het gebied; 
• mensen buiten het gebied bekend maken met de broedplaats en de wijk waarin deze ligt.
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DEEL III:
CONCLUSIE AND
BELEIDSAANBEVELINGEN

82



10. Conclusie

‘Vijf jaar na The New York Times tipt ook de Washington Post onze hoofdstad als Europees epicentrum voor de nieuwe generatie 
kunstenaars. Brussel het nieuwe, creatieve Berlijn? The Washington Post heeft nog maar eens getest én goedgekeurd’100 
– Stefanie Nys, Bruzz

Brussel wordt het nieuwe Berlijn genoemd vanwege haar grote aantrekkingskracht op kunstenaars. We mogen er dan ook vanuit gaan dat huur-
prijzen duurder zullen blijven worden en dat, net als in Gent, de leegstaande ruimte die in aanmerking komt voor ateliers, beperkter zal worden. 
Daarnaast is het opmerkelijk hoe precair het bestaan van de meeste kunstenaars is, zeker gezien hun hoog studieniveau. Beide situaties maken 
dat artiesten meestal enkel in aanmerking komen voor werkplekken van korte duur, tot een nomadenbestaan gedwongen worden en vatbaar zijn 
voor instrumentalisatie in functie van sociale doelen, gentrificatie en andere vormen van stadsontwikkeling. Gezien de budget cuts van de laatste 
jaren, gevolgd door Covid-19, is het zeer de vraag hoe deze situatie zal verbeteren de komende jaren.

In een beleidsrapport van 2014 valt te lezen hoe Londen 298 studio buildings heeft, goed voor 11.500 workspaces.101 Hun onderzoek en ervaring 
leidden onder andere tot de conclusie dat kunstenaars, als hart van de creatieve sector, fundamenteel bijdragen aan de economie van morgen;

‘The creative workforce is growing four times faster than the economy as a whole, and research shows that creative jobs are 87% less 
likely to become automated. Creative jobs are the jobs of the future. Artists and creatives can play an important part in incubating good 
growth’102 
– Mayor of London, Creative Enterprise Zones.

Kunstenaars leveren een meerwaarde aan de stad door hun activiteiten, aanwezigheid, kritische blik, creativiteit en zo meer. Ze zijn de motor van 
diverse spill-over effecten die een gebied ‘opwaarderen.’ Maar vele van deze kunstenaars hebben nood aan een werkplek zonder meer. Hun werk 
draait niet in eerste instantie niet om stadsontwikkeling. Daarom is atelierbeleid vandaag noodzakelijk om op een duurzame manier een (werk)plek 
te vrijwaren voor kunstenaars in de stad. Daarnaast creëert atelierbeleid ook kansen voor begeleiding en ondersteuning van kunstenaars.

Dit dossier is een aanzet om in Brussel, net als in alle andere grote steden rondom, duidelijke lijnen op papier te zetten voor een duurzaam ate-

100.  https://www.bruzz.be/culture/cultural-news/brussel-meer-dan-ooit-kunststad-met-internationale-allure-2019-12-28 
101.  Mayor of London (2014) Artists’ Workspace Study, p.6 (online: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/artists_workspace_study_september2014_reva_web.pdf), zie ook 2018 Artists’ Workspace 
Annual Data Note (online: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/2018-artists-workspace-study-data-note.pdf) voor een inzicht in de drastische verschuivingen die in vier jaar hebben plaatsgevonden en waar-
door duidelijk wordt dat een ondersteunend beleid nodig is in een stedelijke context waar speculatie stijgt. 
102.  Mayor of London (2017) Creative Enterprise Zones. (online: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/creative-enterprise-zones_prospectus-2017.pdf).
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lierbeleid. Dit dossier wijst er op oog te hebben voor de toenemende verscheidenheid onder atelierpanden, om zo hun innovatieve kracht in te 
zetten en de unieke Brusselse ecologie te verduurzamen. Want dit slapend potentieel vereist de nodige facilitatie. Volgende beleidsaanbevelingen 
vragen dan ook om een ontwikkeling in constante dialoog met het werkveld en beleidsmakers, om dit snel evoluerende veld van de nodige incen-
tives te voorzien.

10.1 Beleidsaanbevelingen

Uit bovenstaande conclusie valt een eensgezindheid af te leiden over de onderzoeksresultaten onder de geconsulteerde belanghebbenden. Hoe 
dit beleid te ontwikkelen vormt gezien de verschillende overheden in Brussel een ander verhaal. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bevoegdheden zoals Ruimtelijke Ordening, Lokale Besturen, Leefmilieu, Economie en Openbare Wer-
ken, en heeft bijgevolg betrekking op wat wij hier de hardware noemen van atelierbeleid, de ‘gebouwen.’ De gemeenschappen staan in voor de 
vorm en inhoud van Brussel. Met bevoegdheden zoals Cultuur en Welzijn zullen deze logischerwijs instaan voor de software, de ‘inhoud’ van ate-
lierpanden. Daarnaast zijn er nog de 19 gemeenten die ieder zowel voor cultuur als voor het patrimonium instaan. Deze moeten dus ook aanges-
proken worden, zowel op de software als de hardware.

Onze beleidsaanbevelingen bestaan bijgevolg uit een tweesporenbeleid;

- Enerzijds een intermediair die instaat is voor tijdelijke (en permanente) gebruiksbestemmingen met een maatschappelijke doel. Deze 
positioneert zich als stadsdienst op gewestelijk niveau, gelijkaardig aan of onder te brengen in Perspective.Brussels.103 Een loket tijdelijke ge-
bruiksbestemmingen is al in ontwikkeling. Wij formuleren aanbevelingen om dit te koppelen aan een atelierbeleid. Deze intermediair zou ook de 
gemeenten moeten betrekken.

- Anderzijds vangen we de bestaande noden op met een nieuw orgaan dat instaat voor het beheer en de ontwikkeling van atelierbeleid. Uit 
ons onderzoek kwam naar voren dat dit het meest efficiënt gebeurt via een externe non-profit organisatie, een vzw die onder de cultuursector valt 
en die in de eerste plaats afhankelijk is van de VGC - al dringt een samenwerking met Cocof zich op. Daarnaast kan er per gemeente een gepaste 
samenwerking aangegaan worden.

103.  Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied stelt perspective.brussels geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen. 
(zie: https://perspective.brussels/nl).
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10.1.1 Loket tijdelijk (en permanente) gebruiksbestemmingen met een maatschappelijk doel 
(Brussels hoofdstedelijk gewest, Perspective.Brussels, in nauw overleg met de 19 Brusselse ge-
meenten)

‘Algemeen genomen zal de Regering systematisch overwegen om de gebouwen die zij aankoopt een tijdelijke gebruiksbestemming te 
geven in afwachting van de vormgeving van een project.Het Gewest zal niet-winstgevende initiatieven ondersteunen en een proactieve 
communicatie verzorgen. De Regering zal het (reglementair en praktisch) gemakkelijker maken om plannen voor overgangsbeheer uit te 
werken en tijdelijke gebruiksbestemmingen te regelen door een loket “tijdelijke gebruiksbestemmingen” op te richten om vlotter informa-
tie te verstrekken en de verantwoordelijken van tijdelijke gebruiksprojecten op weg te helpen.’104

– Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Beleidsverklaring 2019 - 2024.

Dit loket inventariseert en vrijwaart zowel tijdelijke als permanente panden in Brussel. Het organiseert daarvoor overleg met de 19 gemeenten 
en is daarbij bevoegd over zowel private als publieke aanbestedingen. Hoe dit inventaris laagdrempelig beschikbaar maken is voer voor extra on-
derzoek, al biedt de website van perspective.brussels mogelijkheden. 

De betrokken medewerkers treden op als matchmaker tussen de vele stakeholders; spelers die panden zoeken, de vele beleidsniveaus en stads-
diensten, pandeigenaars, etc. De verschillende talen die gesproken worden vragen daarbij om extra aandacht, zeker wanneer er intersectioneel 
wordt gewerkt. 

Belangrijk om in deze functie te voldoen is het transversale karakter van atelier- en leegstandsbeleid. Wanneer dit beleid niet door de ver-
schillende Brusselse overheden onderbouwd wordt, zal het vrijwaren van panden stroef verlopen. Het vraagt een duidelijk kader waarbinnen de 
verantwoordelijkheden gedefinieerd zijn om de synergie tussen de vele (overheids)spelers te waarborgen.

Op deze manier wordt een kwalitatieve invulling van leegstand in Brussel verzekerd. Hiervoor doet het loket beroep op een adviesraad, verkozen 
in samenspraak met een representatief aantal spelers uit het veld. Deze raad beslist over de toewijzing van panden en hecht daarbij extra belang 
aan het oordeel van de atelierorganisatie - zie verder.

104.  Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied stelt perspective.brussels geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen. 
(zie: https://perspective.brussels/nl).
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Daarnaast fungeert het leegstandsloket ook als kenniscentrum, dat zowel ‘infomomenten’ organiseert als de nodige documentatie inventariseert 
en beheert, zodoende de rol van matchmaker ten gronde aan te kunnen gaan.

‘‘Daarop hamerde Socius ook al in haar publicatie Lokaal vrije tijdsbeleid tussen straat en staat, ook al had men het in concreto over 
‘frontlijnambtenaren’, die vanuit hun expertise met de nodige vrijheid en spontaniteit in het veld gaan staan, om eerder begeleidend dan 
sturend in te kunnen spelen op de diverse processen. Bemiddelaars creëren niets nieuws, ze maken verbindingen. Daarom moeten ze 
kennis hebben van culturele processen en sociaal werk, maar evengoed van wat in hun stad gebeurt op stedenbouwkundig, politiek of 
economisch vlak.’105 
– Rekto:verso, Participatieplekken; nieuw fenomeen zoekt passend beleid.

Het leegstandsloket heeft een adviesraad met een bredere scope waarbinnen alle spelers die leegstaande ruimte invullen welkom zijn, zoals bi-
jvoorbeeld Toestand, Communa, See U, ParckFarm, ....

Tot slot vraagt een atelier- en leegstandsbeleid ook om middelen voor ‘noodzakelijke structurele verbouwingen’. Dit kan de vorm aannemen 
van investeringsmiddelen, een revolving fund. Net zo goed kan er begeleiding voorzien worden bij crowdfunding of de opstart van coöperatieve 
modellen.

10.1.2 Atelierorganisatie (Gemeenschapsniveau; VGC en Cocof) 

De atelierorganisatie vormt het kloppend hart van het atelierbeleid. Het beheert en ontwikkelt atelierbeleid als orgaan dat centraal staat tussen 
overheden, pandeigenaars, kunstenaars en bestaande atelierpandbeheerders. De atelierorganisatie vormt het centrale aanspreekpunt voor de 
spelers binnen het atelierbeleid. 

Enerzijds zal het een eigen contingent in beheer nemen om de toegang tot betaalbare, kwalitatieve ateliers te verzekeren. Anderzijds kent het 
een faciliterende functie, door op basis van dialoog met de Brusselse atelierpandbeheerders de nodige ondersteuning, begeleiding en incen-
tives te voorzien voor deze spelers om het ontwikkelen van ateliers te stimuleren. Deze kunnen de vorm aannemen van een handleiding of een 
subsidielijn die – bijvoorbeeld door een vergoeding te voorzien per m2 – kwalitatieve ateliers betaalbaar houden. Het bijhorende toewijzingsbeleid 
is een bevoegdheid van deze atelierorganisatie, waarvoor het al dan niet beroep kan doen op eigen richtlijnen en een toewijzingscommissie 

105.  Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Het Verenigd College van de Gemeenschapscomissie (2019) Gemeenschappelijke Algemene beleidsverklaring 2019-2024, p.93-94. (online: http://www.parlement.
brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-Algemene-Beleidsverklaring-brussels-parelement-2019.pdf).
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bestaande uit experts. De resultaten van de atelierorganisatie worden in voorgelegd via een jaarverslag (zie voorbeeld bijlage 10).

Ook deze atelierorganisatie, als onderdeel van het tweesporenbeleid, heeft de functie van matchmaker en kenniscentrum, die het gezien de 
grote overlap hand in hand uitvoert met het leegstandsloket. Extra aandacht dient daarbij uit te gaan naar een ‘artistiek beleid’, met als doel 
de belangenbehartiging en de aanmaak van een ondersteunend programma voor kunstenaars. Dit programma, dat een atelierorganisatie in-
richt, speelt rechtstreeks in op noden van kunstenaars; bijvoorbeeld met open atelierdagen, het inrichten van een presentatieplek, begeleiding, 
netwerkversterkende activiteiten en/of bemiddeling. 

In functie van dit atelier- en artistiek beleid organiseert het een forum; een maandelijks overleg met de betrokken organisaties en kunstenaars om 
de grote variëteit aan plekken, organisaties, kunstenaars en visies op elkaar af te stellen en te vertegenwoordigen. De toewijzingscommissie en 
het forum die de atelierorganisatie organiseert, betrekken spelers uit de cultuursector. Dit zou bijvoorbeeld in samenwerking met RAB/BKO kun-
nen worden georganiseerd.

Bij de opstart van dit beleid dient extra aandacht te gaan naar het uitstippelen van de uitgangspunten van het atelierbeleid. De opstart van een 
eerste pand kan daarbij als pilootproject functioneren ter voorbeeld voor verder onderzoek. Ook de samenstelling van de Raad van Bestuur is 
voer voor verder overleg.

In bijlage 7, organisatie doelen NUCLEO, en bijlage 8, functieomschrijving VONK, zie je ter voorbeeld hoe dit in Gent (NUCLEO) en Hasselt 
(Vonk) is geformuleerd.

10.1.3 Korte- en langetermijnplan

Dit onderzoek kwam er op vraag van de VGC. Maar net zo goed blijkt uit onze gesprekken met hen dat de VGC interesse heeft om de ontwik-
keling van een atelierbeleid wil ondersteunen. Hoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hier zal op inspelen is nog onduidelijk. Daarom kan het 
handig zijn om over een kortetermijnplan te spreken waarbij enkel rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de VGC. Maar, waarbij 
het tegelijk is aangewezen om in te zetten op een langetermijnplan waarmee gestreefd wordt naar een beleid dat gedragen wordt door de ver-
schillende beleidsniveaus actief in het Brusselse gewest.

104.  Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied stelt perspective.brussels geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen. 
(zie: https://perspective.brussels/nl).
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In de toekomst kan dit leiden tot een driesporenbeleid dat er als volgt uitziet.

I
Focus atelierbeleid

II
Focus beleid

creative spaces
(broedplaatsen)

III
Focus leegstandsbeleid
tijdelijk & permanente

bestemmingen

ATELIERORGANISATIE INTERMEDIAIR LEEGSTANDSLOKET

beheer & 
ontwikkeling 
atelierpanden

kennis 
& visie 

jaarverslag

programma

raad van bestuur + 
toewijzingscommisie + 
forum

beheer & 
ontwikkeling 
broedplaatsen

kennis 
& visie 

visienota

matchmaker

inventariseren
in kaart brengen 
leegstand

kennis 
& visie 

meerjarenplan

pandenvrijwaren

panel experts

Schema 6 - Overzicht kerntaken atelierbeleid

Het atelierbeleid kan naar de capaciteiten van de VGC uitgerold worden, als een vlaggenschip met de nodige middelen voor enkele pilootpro-
jecten. Het zou echter zonde zijn om deze voorbeeldfunctie niet onmiddellijk te koppelen aan een groter verhaal, aan een langetermijnplan. Want 
misschien ontstaat er na Covid19 wel veel leegstand en smijten we de inrichting van onze werkvloer binnenkort over een hele andere boeg. 
Creatief ruimtegebruik en zelforganisatie zitten in de lift. Een atelierbeleid creëert kansen voor Brussel om te tonen wat mogelijk is wanneer ver-
schillende spelers de hoofden bij elkaar steken - ondanks de vele beleidsniveaus in België.

Ook daarom lijkt het aangewezen om te investeren in een externe vzw. Zo ontstaat er, wanneer er achteraf samenwerking ontstaat over de taalg-
renzen en beleidsniveaus heen, een duidelijk aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt dient bottom-up werken efficiënter te maken – door niet enkel te 
investeren in panden maar net een visie te ontwikkelen waarbinnen meerdere spelers en modellen hun plek vinden.
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Concreet betekent dit dat de VGC, op zijn minst tijdens de beginperiode, dient in te staan voor het takenpakket van het ‘leegstandsloket’, zoals 
in vorige hoofdstuk beschreven. De nadruk, in functie van atelierbeleid, ligt dan op het beschikbaar maken van panden, het vrijwaren van de 
bijhorende investeringmiddelen en het voorzien van de nodige begeleiding (bij de opstart van een pand). Eens atelierbeleid in voegen staat, lijkt 
het maar wat logisch om dit door te trekken naar een beleid voor leegstand en creative spaces. Mocht geen beleidsniveau dit langetermijntraject 
willen trekken, is het oprichten van een nieuw overlegorgaan, in functie van dergelijk beleid, aangewezen.

10.1.4 Aanvullende beleidssuggesties

    •  Betrek kunstenaars en creatieven bij beleid, praat niet zonder hen over hen.
    •  Bouw voort op de gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen de overheden en het kunstenveld met een atelierorganisatie als verbin-

der.
    • Ondersteun en ontwikkel kennis met kunstenaarsinitiatieven over het beheer van vastgoed.
    • Benut kansen om werkruimtes door en voor kunstenaars te vormen.

    •  Zorg ervoor dat kunstenaars, atelierorganisaties en sociaal-culturele organisaties die afhankelijk zijn van maatschappelijk vastgoed de mogeli-
jkheid houden om dit vastgoed te blijven huren.

    •  Ondersteun deze atelierorganisaties en sociaal-culturele organisaties wanneer ze maatschappelijk vastgoed willen beheren.
    •  Geef bij tijdelijk beheer van maatschappelijk vastgoed de voorkeur aan atelierorganisaties en sociaal-culturele organisaties met een 

maatschappelijk doel.
    •  Afspraak van een vaste vierkante meterprijs voor ateliers in het maatschappelijke vastgoed van overheden.

    • Zorg ervoor dat maatschappelijk vastgoed maatschappelijk blijft.
    •  Stuur aan op maatschappelijke en culturele functies in bestemmingsplannen en erfpacht op maat, zodat atelierorganisaties en sociaal-culture-

le organisaties nieuwe projecten kunnen ontwikkelen.
    •  Maak een revolving fund en maak gebruik van Europese subsidies bij gebiedsontwikkeling, zodat er financiële ruimte is voor atelierorganisa-

ties en sociaal-culturele organisaties om investeringen te doen.
    • Onderzoek de mogelijkheden van nieuwbouw ateliers bij stadsvernieuwingsprojecten.
    • Ondersteun waar mogelijk coöperatieve vormen van beheer en eigendom.

10.2 Principes atelierbeleid Brussel
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    • Atelierbeleid is transversaal beleid - Atelierpanden hebben betrekking op diverse bevoegdheden (Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, 
Cultuur…). Om deze te realiseren dienen verschillende overheidsdiensten goed op elkaar afgesteld te worden.
    • Atelierbeleid omvat een kenniscentrum - Gezien de grote diversiteit onder de betrokken spelers, het innovatieve karakter van het beleid, 
de labofunctie voor beleid voor creative spaces en de inhaalbeweging die Brussel op dit vlak kan maken, is er dringend nood aan een overkoepe-
lende visie voor een kenniscentrum waarbij de vele spelers die hier momenteel op inzetten worden aangesproken.
    • Atelierbeleid zet in op matchmaking en bemiddeling - We kiezen hier bewust voor werkwoorden, want als experts dienen de beheerders van 
atelierbeleid proactief de juiste spelers met elkaar in contact te brengen en te onderbouwen.
    • Atelierbeleid is een faciliterend en open beleid - Gezien de vele evoluties die deze praktijk vandaag kenmerkt, is atelierbeleid een beleid 
dat ruimte geeft aan en actief luistert naar de diverse betrokkenen en de modellen die groeien van onderuit.
Ter inspiratie verwijzen we nogmaals naar de Charter of Principles voor Cultural Creative Spaces & Cities.

10.3 Visie atelierbeleid Brussel

Tijdens ons onderzoek kwamen zes aandachtspunten naar boven;
- Extra aandacht voor internationale, startende en “de andere” artiesten
- Voorzie een duidelijk aanspreekpunt en communicatieplan
- Ruimte voor experiment en nieuwe modellen*
- Focus op het proces en niet op de output*
- Focus op extra begeleiding bij de opstartfase atelierpanden*
- Ruimte voor pragmatiek*
* Creëren van mogelijkheden voor verbreding atelierpandconcept

10.4 Kansen & uitdagingen atelierbeleid Brussel

10.4.1 Afbakening toepassingsgebied

Atelierbeleid kent een grote overlap met beleid voor tijdelijke invulling en beleid voor creative spaces / broedplaatsen. De diversiteit aan atelierpan-
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den, tijdelijke invullingen en creative spaces maakt dat het werkveld moeilijk te omvatten is. Echter, zonder dit veldwerk te definiëren is een goed 
beheer onmogelijk. Een eerste stap bij de opmaak van atelierbeleid is dan ook de definiëring van het werkveld.

Hoe breed wordt de scope van atelierbeleid? Welke atelierbeheerders maken kans op ondersteuning; enkel non- of social-profit of ook commer-
ciële? Voor welke gebruikers zijn de ateliers bestemd; ook toegepaste kunsten, makers, designers? Of mag er met de vrijgekomen middelen ook 
een expositieruimte of bar worden ingericht, zoals dat gebeurt in Nederland?

Er is nood aan een mapping van deze panden en het verzamelen van (good) cases uit Brussel - liefst met een vergelijkende blik die verder reikt 
dan Brussel. Op basis van de landschapstekening die daaruit resulteert, kan de scope van het beleid verder bepaald worden. Daarbij dient extra 
aandacht te gaan naar de verschillende nieuwe functies die atelierpanden vandaag hebben: de functies participatie, commons, stadsontwikkeling, 
wonen, duurzaamheid, experiment, netwerkvorming en matchmaking. 

De complexiteit van deze materie wordt vaak onderschat. Ook voor verder onderzoek is een zeker afbakening gewenst. Wat wil je allemaal on-
derzoeken? Onderzoek je enkel atelierpanden of ook creative spaces, Wat voor organisatiestructuur hebben ze?, Welke functies nemen ze ter 
harte?, etc.

Wij stellen ons daarbij de vraag of de resultaten ook als handleiding kunnen fungeren voor de vele spelers in het veld. Zo kan bijvoorbeeld een 
documentaire die zowel de activiteiten als de evoluties en de structuren achter deze activiteiten in beeld brengt, een handige tool zijn voor zowel 
pandbeheerders als voor pandeigenaars, beleidsmakers en andere betrokkenen.

10.4.2 Definiëer verschil atelierpanden en creative spaces

Met de evolutie richting een verbreding van het atelierpandconcept dat het atelierbeleid vandaag kenmerkt en aangezien creative spaces een 
groot succes kennen, moet de vraag gesteld worden of onderzoek naar beleid voor creative spaces onder atelierbeleid te plaatsen is. 
Een atelierbeleid moet voorbij gaan aan de huidige tegenstellingen en kansen creëren om onze huidige systemen van binnenuit vernieuwen. Het 
aanbieden van ruimte kan als incentive een ideale tool zijn om meer te focussen op het proces dan op het product. Het kwalitatief omgaan met 
een pand vormt een ecologie van vele krachten die langzaam maar zeker ontrafeld dienen te worden, te vergelijken met wicked issues en matters 
of concern. Dat is de kracht van een open leegstand-, broedplaats- of atelierbeleid; het voorziet ruimte voor experiment.
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BIJLAGE 1a | Resultaten survey 
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BIJLAGE 1b | Antwoorden vraag survey 



For which reason do you work at home? 
Pour quelle raison travaillez-vous à la maison ? 
Om welke reden werkt u thuis? 

(102 of 208) 

pratique 

I don't really have a choice. Financially speaking 

Pas assez de moyens pour louer un atelier en plus du 
logement 

Zolderatelier 

I have no money for a workspace.  

Eigen bureau en mits geen repetities is dat mogelijk 

omdat ik geen studio kan betalen 

Professionnelle et artistique 

Par difficulté de trouver des espaces de travail  

Car j'habite au même endroit que mon atelier 

To save money and because my apartment is big 
enough  

pas de trajet (fatigue, déconcentration,,, dues aux 
harcèlement de rue, pollution sonore et autres 
interactions visuelles, humaines,,,), confort, calme,,, ; 
versus espace insuffisant ou non conforme pour 
travail away from keyboard de performance, sonore, 
installation, tests publics,,, 

je n'ai pas les moyens d'avoir un atelier 

Difficulté à trouver un espace adapté + revenus limité  

Omdat een groot deel van mijn werk aan een bureau 
gebeurd. Ik heb geen studio en ben dus afhankelijk 
van residenties, samenwerkingen, projecten. 

Because i need to a room to practise 

Une habitude 

Impossibilité de payer le loyer d'un atelier 

Confort, pratique, espace dédié  

Renting a studio is too expensive compared to the 
small space you get. Often there is no heating, 
asbestos in the building or other problems that may 
affect the health and safety of artists.  

I didn't find the atelier at the moment 

Starting out professionally in the arts to so finance  

Financial. Most affordable workspaces don’t allow for 
music. 

Een atelier vinden in Brussel is ten eerste niet 
gemakkelijk, maar daarnaast kan ik het me 

momenteel ook niet veroorloven maandelijkse huur 
aan een atelier te betalen 
goedkoper 

geen goede betaalbare ateliers te vinden 

No studio space for the moment 

Car je n’ai pas un revenu suffisant pour louer un 
bureau, stock, atelier etc 

Parce que je n’ai pas les ressources financières 
suffisantes pour louer un atelier ou un espace de 
travail. 

Geen budget voor atelier 

Can’t afford a studio  

I have no budget for a studio 

i prefer 

Pas le choix 

Can’t fine an affordable studio 

Omdat meest optimaal is om artistiek werk te maken. 
Woonruimte gelegen naast werkruimte. In hetzelfde 
gebouw maar apart 

Freelance journalist, corona, liever geen geld naar 
dure coworkingspace die niet van mij voelt 

Pas de budget pour payer un atelier 

Right now, because I am pregnant. When not 
pregnant, I work in equal measure from home and 
outside (I co-rent a shared studio or find residencies). 
I also have a small child so sometimes working from 
home it most convenient in terms of scheduling. So 
basically, it combines well with parenting. This survey 
should account for the possibility of doing both, it is 
not either/or for me but depends on the time of year 
and volume of work. 

Kostprijs 

I don't have a workspace outside my home 

I can't find an affordable studio. 

No money to rent a studio 

I cannot afford a separate workspace 

Het is te duur om woning en werkruimte te huren 

Parce que je n'ai pas assez de revenu pour pouvoir 
louer un atelier 

Pas trouvé un plus grand local 

Je n'ai pas les moyens de travailler ailleurs, louer un 
studio ou quoi que ce soit.  

Geen andere werkruimte. 



I used to rent a studio but price increased, I’m looking 
for a new space now on 

Ik ben op zoek naar een atelier, maar ik heb nog niets 
gevonden dat past bij mijn noden en budget  

It is the other way around, I live where I work 

raison financière et pratique 

Budgétaire 

I can't afford a studio space 

Je ne vis pas encore de mon travail artistique, donc 
pas assez de budget pour louer un atelier 

Il m'est impossible de louer un atelier avec mon 
revenu, les ateliers sont chère, de plus en plus chère.  

Moyens insuffisants pour location d'atelier 

Because I don't have an artist studio/atelier 

limiter les frais 

Het is een groot pand (voor 1 jaar) dat gekozen is om 
er ook in te kunnen werken.  

cost, security (for equipment etc.), isolation when 
needed 

Ik huur momenteel geen bureau omdat bij mijn klant 
werk 

Het meest praktische , omdat ik het combineer met 
mantelzorg voor mijn moeder. 

Afstand van het werk 

Self-taught, beginner 

I can not afford to rent another space 

Je n'ai pas d'autre endroit actuellement, ni l'argent 
pour être dans un atelier  

Partly lockdown, partly logistics of having a part time 
job and then home (more commuting would be hard 
to manage daily). I am also member of Artist 
Commons so till before lockdown had access to 
rehearsal space but I found I couldn't use it properly. I 
think I would love a studio but can't afford on top of 
my rent.  

Atelier is tijdelijk ontoegankelijk (Corona) 

Parce que je n'ai pas les moyens de louer un 
atelier/studio 

Not worth spending rent on an external workspace 

Pas de budget pour un atelier 

financial and easy 

J’ai un espace d’atelier 

Atelier stopgezet omdat atelier ruimte in tienen kocht 

Geen atelier ter beschikking  

J’ai un très petit atelier ailleurs pour la création « sale 
» 

Ik werk per jaar 2 tot 3 maanden in residenties 
(Kaaitheater, Pianofabriek, of internationaal), 
daarnaast werk ik thuis. Sinds mijn partner, ook een 
kunstenaar, samenwoont, hebben we nood aan een 
atelier. We zoeken naar een goedkope oplossing 
hiervoor. 

I like silence 

Pas les moyens financier de payer un autre local, 
facilité 

dan moet ik geen extra studio huren 

parce que je n'ai pas les moyens de payer un atelier 
consacré à mon travail uniquement 

Financiele redenen: ik zou graag een office 
space/werkplek hebben voor een betere work-life 
balance, maar de huur hiervan is te prijzig momenteel 

Financiël aantrekkelijker + binnen handbereik 

J ai pas d atelier , et chez moi cest petit . En plus dans 
la semaine j ai un autre boulot alimentere qui prend 
bcp de temps, donc meme si j trouve un atelier a 
exterieur j aurais pas le temps pour y aller .. 

Le plus pratique pour ce qui concerne l'administration 

Handig 

mon atelier et ma maison sont le même endroît  

pour une question d'économie financière 

Parce que pas assez d'argent pour louer un atelier 

Hormis quand je suis accueillie en résidence, je n'ai 
pas les moyens de "m'offrir' un studio de travail.  

I don’t have money to pay an extra space 

geen eigen werkplek, repetities gebeuren wel ergens 
anders 

Application for workspaces became very complicated  

Voor digitaal werk is het gemakkelijk. Voor groter, 
"analoog" werk is een atelier vaak te duur. 

We hebben een tijdje een gedeeld atelier gehad, maar 
was altijd moeilijk om een geschikte, betaalbare 
ruimte te vinden 
goedkoper, sneller starten, meer op mijn eigen ritme 
werken 
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Atelier - Werkruimte van kunstenaars om hun praktijk te ontwikkelen. Deze worden 
op verschillende manieren beheerd en maken geen deel uit van cultuurhuizen of 
residentie plekken. Ze kunnen de vorm aannemen van een studioruimte, een ruimte 
met een dansvloer, een coworking space, etc. 

Residentie - Residenties zijn plekken waar kunstenaars tijdelijk de tijd en 
ondersteuning krijgen voor het ontwikkelen van een specifiek werk of hun praktijk in 
het algemeen. Deze plekken vervangen niet de nood aan een meer duurzame 
werkplek en ondersteuning maar spelen wel een belangrijke rol in het verbreden van 
het netwerk en de mogelijkheid om je te laten beïnvloeden door een andere 
omgeving. 

Werkplaats - Werkplaatsen zijn plekken die vaak specifiek gericht zijn op een 
bepaalde techniek of materiaal. Omdat de machines in de werkplaatsen vaak heel 
duur zijn en het gebruik soms ervaring vereist worden deze plekken vaak gedeeld. 
Deze productie plaatsen vervangen het atelier echter vaak niet maar zijn meer een 
nodige aanvulling in het productieproces. 
 
Projectruimte - Projectruimtes ontstaan vaak binnen atelierpanden op initiatief van 
de kunstenaars zelf. Deze ruimtes maken deel uit van het productie of ontwikkelings 
process. Er kan geëxperimenteerd en gedeeld worden met peers. De spontaniteit 
van deze ruimtes maakt vaak dat praktijken of kunstenaars die niet direct toegang 
hebben tot de gevestigde toonplekken wel de kans krijgen. Dit maakt deze plekken 
cruciaal voor kunst en cultuur vanuit andere perspectieven en onderstromen.  

Opslag - Van essentieel belang voor materiaal (en het hergebruik ervan) maar ook 
om werken die op een ander moment weer gepresenteerd kunnen worden tijdelijk te 
bergen. Kunstenaars hebben opslagruimte graag bij de hand om snel bij materialen 
te kunnen of werken te kunnen tonen tijdens een studiobezoek. Het is altijd wel een 
worsteling tussen wat wordt gezien als nuttige ruimte en een ondankbare maar 
onmisbare ruimte van opslag. 
 
Gebruikers - Iedereen die ‘gebruik maakt’ (huren) van een atelierpand of 
broedplaats. Dit gaat in de eerste plaats over artiesten, maar kunnen net zo goed 
makers, filosofen, collectieven en dergelijke meer zijn. 

Atelierpand - Een atelierpand is een gebouw waarbinnen ateliers - werkplekken in 
beheer van een bepaalde kunstenaar(sgroep) - te vinden zijn. Enkel wanneer de 
bijhorende activiteiten ontstaan vanuit of in functie van een gemeenschap van 
kunstenaars is vallen deze activiteiten ook onder de noemer ‘atelierpand’. Het 
verschil met residentieplekken is dat zij hun ‘werkplekken’ voor een kortere periode 
aanbieden. 

Subsidies maken het mogelijk voor de ‘gebruikers’ om te huren onder de marktprijs. 
Dankzij de aanwezigheid van kunstenaars, creatieven en andere ‘gebruikers’, vindt 
placemaking plaats; de opwaardering van een gebouw en omgeving (zie 
placemaking). 

Creative space / Broedplaatsen - Broedplaatsen zijn panden voor gedeeld 
en  gemengd gebruik (creative spaces for mixed use). Functievermenging is een 



vorm van stedelijke ontwikkeling waarbij residentiële, commerciële, institutionele en 
recreatieve functies fysiek geïntegreerd worden in een pand.  

Gemengd gebruik - Met de term ‘Mixed use’ of gemengd gebruik, duiden we de 
sectoroverschrijdende variëteit aan gebruikers. Het zijn plekken waar mensen 
bijeenkomen, leren van elkaar en samen vorm (kunnen) geven aan de omgeving en 
de manier hoe we samenleven. 

Gedeeld gebruik - De term gedeeld gebruik kan ook betrekking hebben op het 
collectief beheer van een bepaalde ruimte, zoals een bar, binnenplaats of 
presentatieplek, door de gebruikers van die plek. 
 
Placemaking - ‘As both an overarching idea and a hands-on approach for improving 
a neighborhood, city, or region. Placemaking inspires people to collectively 
reimagine and reinvent public spaces as the heart of every community. 
Strengthening the connection between people and the places they share.’ (Project 
for Public Spaces, z.d., z.p.) Er zijn verschillende benamingen voor het bottom-up 
vormgeven van ‘de publieke ruimte’ maar deze vonden wij de meest omvattende. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Planologie
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HET KUNSTINSTELLINGSREGIEMODEL 
(HAAGSE MODEL)

In Den Haag is de kunstinstelling Stroom Den Haag 
onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het gemeentelijke atelierbeleid en medeverant-
woordelijk voor het Haagse broedplaatsenbeleid. 
Stroom heeft een directe subsidierelatie met de 
gemeente. Stroom opereert in samenspraak met 
de Haagse broedplaatsmakelaar en gemeente in 
het Haagse broedplaatsenoverleg. De wethouder 
Cultuur is politiek eindverantwoordelijk voor het 
atelierbeleid dat Stroom mede schrijft en uitvoert.

Stroom Den Haag is een meervoudige kunstin-
stelling met verschillende functies en verant-
woordelijkheden voor het Haagse kunstenveld. 
De instelling beschikt over veel kennis over het 
kunstenveld en heeft een groot netwerk. Als het 
aankomt op atelierbeleid is Stroom Den Haag een 
bemiddelaar; het bezit zelf geen ateliers. Stroom 
heeft geen grotere belangen bij de afspraken 
tussen de gemeente, vastgoedeigenaren en 
kunstenaars dan dat het goede afspraken zijn, 
zodat er een interessante en bloeiende kunsten-
sector in Den Haag kan bestaan. Stroom laat zien 
dat het een uitzonderlijke rol heeft door gemaakte 
afspraken met de gemeente over een maximale 
vierkantemeterprijs voor ateliers in gemeentelijk 
vastgoed. Ook bemiddelt Stroom bij de toewijzing 
van ateliers en atelierwoningen die in bezit zijn van 
woningbouwcorporaties. 

Via het broedplaatsenoverleg kan de gemeente 
Den Haag in samenwerking met Stroom, de 

broedplaatsmakelaar en kunstenaarscollectieven 
aansturen op het realiseren van (permanente) 
broedplaatsen. Hierbij is het aan de wethouders 
Cultuur, Vastgoed, en Grond en Ontwikkeling 
of zij dit tot een gezamenlijk speerpunt willen 
maken. In de afgelopen beleidsperiode waren de 
portefeuilles zo verdeeld dat cultuur en vastgoed 
bij dezelfde wethouder lagen. Dit gaf meer 
bestuurlijke ruimte om broedplaatsen mogelijk 
te maken. 

Het Haagse model is politiek-bestuurlijk minder 
complex dan het Amsterdamse, omdat er minder 
partijen afspraken met elkaar hoeven te maken en 
het atelierbeleid en broedplaatsenbeleid bij twee 
verschillende partijen zijn belegd. Desalniettemin 
is het belangrijk dat alle partijen elkaar weten te 
vinden. Het voordeel van de onafhankelijke en 
bemiddelende functie van Stroom is dat er in 
ieder geval één partij is die gebaat is bij een goede 
samenwerking tussen alle partijen. 

Een kunstinstelling als aanspreekpunt en bemiddelaar 
tussen kunstenaars, politiek en vastgoedeigenaren

HET GEMEENTELIJKEXPERTISEBUREAUMODEL 
(AMSTERDAMSE MODEL)
Een gemeentelijk expertbureau met adviescommissie en 
broedplaatsontwikkelaars

In Amsterdam is Bureau Broedplaatsen verant-
woordelijk voor het atelier- en broedplaatsenbe-
leid. Dit is een gemeentelijk bureau dat onder de 
wethouder Cultuur valt. De wethouder Cultuur 
wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door 
een door de gemeente aangestelde Commissie 
Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam 
(CAWA). De CAWA bepaalt of kunstenaars in 
aanmerking komen voor een atelier en toetst 
broedplaatsen op het voldoen aan de voor-
waarden. Behalve de CAWA adviseert ook de 
Amsterdamse Kunstraad de wethouder Cultuur op 
atelier- en broedplaatsenbeleid.

Naast de wethouder Cultuur is de wethouder 
Wonen politiek verantwoordelijk voor de regie 
op het aantal ateliers en atelierwoningen die in 
eigendom zijn van de gemeente of woningbouw-
corporaties. Ateliers en atelierwoningen in bezit 
van de woningbouwcorporaties vormen een klein 
onderdeel in de prestatieafspraken tussen de 
gemeente en de woningbouwcorporaties; zo klein 
dat er weinig aandacht voor is. Daarnaast zijn de 
wethouders Vastgoed, en Grond en Ontwikkeling 
politiek verantwoordelijk voor de ateliers die 
gemeentelijk vastgoed zijn alsmede voor de 
erfpachtuitgifte van grond. 

De laatste jaren zijn de ontwikkeling en het beheer 
van broedplaatsen in handen van een aantal 
verschillende stichtingen, zoals Urban Resort 
(de grootste, met een sterke positie), die geen 

directe subsidierelaties met de gemeente hebben. 
Af en toe lukt het een kunstenaarscollectief om 
met Bureau Broedplaatsen een broedplaats te 
ontwikkelen via een tender. Toen verwerving van 
een pand niet via een tender ging, kwam het vaker 
voor dat een kunstenaarsinitiatief een atelierpand 
in eigen beheer kon nemen. 

Het Amsterdamse model is politiek-bestuurlijk 
het meest complexe in Nederland, vanwege de 
vele partijen die met elkaar tot afspraken moeten 
komen voor het atelier- en broedplaatsenbeleid: 
twee tot vier wethouders en de daarmee 
corresponderende ambtenaren; een gemeentelijk 
bureau; een onafhankelijke adviescommissie; 
een kunstraad; een tiental woningbouwcorpo-
raties; verschillende broedplaatsontwikkelaars; 
projectontwikkelaars en kunstenaars(collectieven). 
Vanwege deze complexe politiek-bestuurlijke 
verhoudingen is het voor de Amsterdamse 
wethouder Cultuur niet eenvoudig om structurele 
veranderingen door te voeren in het atelier- en 
broedplaatsenbeleid, terwijl deze wethouder 
wel verantwoordelijk wordt gehouden voor alle 
ontwikkelingen binnen de thematiek.
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AANBEVE-
LINGEN

In dit hoofdstuk worden een aantal aanbevelingen 
gedaan met als doel om door betere afstemming van 
landelijk en lokaal beleid tot een beter atelier- en broed-
plaatsenbeleid te komen. De lokale aanbevelingen gaan 
onder meer over betere regie op het maatschappelijk 
vastgoed, het aanpassen van het politiek-bestuurlijke 
model van atelierbeleid binnen een gemeente en over 
afspraken over een maximale huurprijs en voorwaarden 
voor gebiedsontwikkeling. De landelijke aanbevelingen 
zijn een reactie op de voor de gemeente en de woning-
bouwcorporaties beperkende landelijke wetgeving om 
maatschappelijke vastgoed te beheren: zorg ervoor 
dat maatschappelijk vastgoed maatschappelijk blijft, 
dat maatschappelijke organisaties maatschappelijk 
vastgoed kunnen huren of beheren, en creëer meer 
ruimte voor verschillende vormen van (zelf)beheer door 
maatschappelijke organisaties en coöperaties.

HET ATELIERBEHEERSTICHTINGMODEL
Een stichting als uitvoerder, bemiddelaar en 
aanspreekpunt

In de steden Utrecht, Arnhem, Tilburg en 
Maastricht zijn atelierbeheerstichtingen verant-
woordelijk voor de uitvoering van het gemeente-
lijke atelierbeleid: respectievelijk DePlaatsmaker, 
SLAK, SAT en SAM. Deze stichtingen hebben in de 
meeste gevallen een directe subsidierelatie met 
de gemeente, waardoor de wethouder Cultuur 
politiek eindverantwoordelijk is.

Alle hierboven genoemde organisaties zijn 
speciaal in het leven geroepen om ateliers te 
realiseren en te beheren. Al deze organisaties 
bemiddelen tussen gemeente, vastgoedeige-
naren en kunstenaars om goede afspraken met 
elkaar te maken. Daarnaast hebben de meeste 
van deze organisaties zelf vastgoed in bezit dat 
ze verhuren aan kunstenaars. DePlaatsmaker 
verhuurt naast ateliers aan kunstenaars ook een 
ruim aantal werk- en presentatieruimtes aan 
Utrechtse culturele instellingen. SLAK is de enige 
van deze organisaties die al geruime tijd vastgoed 
in bezit heeft of beheert waarin atelierwoningen 
zijn gevestigd. DePlaatsmaker beheert dertig 
atelierwoningen van woningcorporatie Portaal. Al 
deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor 
de toewijzing van ateliers. 

De verschillende steden hebben natuurlijk ook 
de mogelijkheid om naast het atelierbeleid extra 
broedplaatsen of woon-werkpanden te realiseren 
in directe samenwerking met kunstenaars. In de 
meeste steden is er een aantal kunstenaarscol-
lectieven dat een atelierpand heeft gerealiseerd. 
Het kan erg per stad verschillen hoe succesvol 

deze samenwerking tussen kunstenaars en 
gemeente is. Deze samenwerking is ook weer 
afhankelijk van de wethouders Cultuur, Vastgoed, 
en Grond en Ontwikkeling. 

Het politiek-bestuurlijk model zoals het in 
Utrecht, Arnhem, Tilburg en Maastricht bestaat, 
komt het meeste voor in Nederland. Dit model 
lijkt het meest stabiel, omdat de uitvoering 
duidelijk belegd is bij één partij: de atelierbe-
heerstichting die verantwoording aflegt aan de 
gemeente. Deze organisaties zijn minder afhan-
kelijk van de realisatie van ateliers dan bijvoor-
beeld Stroom Den Haag, omdat ze vaak ook een 
eigen vastgoedportefeuille hebben. Daar staat 
tegenover dat deze organisaties het eigenbelang 
soms moeten afwegen tegenover het belang van 
de kunstenaars.
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Atelierorganisatie NUCLEO creëert ruimte voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk van professionele beeldend 
kunstenaars. 
 
NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en 
stimuleert artistiek initiatief en experiment van residenten. 
NUCLEO ontwikkelt een kunstenaarsbeleid ter versterking van de artistieke praktijk, met een ondersteunend 
programma voor een brede groep kunstenaars en individuele verdiepende trajecten. 
NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende stedelijke 
context. 
 
Met een geïntegreerd en domeinoverschrijdend atelier-en kunstenaarsbeleid draagt NUCLEO actief bij aan de 
versterking van de biotoop van het beeldend kunstenveld. 

doelstelling ATELIERBELEID KUNSTENAARSBELEID VISIEONTWIKKELING 

wat Atelierruimte bieden Kunstenaars ondersteunen, de 
artistieke praktijk en artistiek netwerk 
versterken 

Laboratoriumfunctie en 
kennisdeling: enerzijds 
expertise en praktijken rond 
atelierbeleid documenteren en 
delen en anderzijds overheden 
en beleidsmakers 
sensibiliseren over het belang 
van creatieruimte. 

hoe Aanbod en beheer van 
kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers 
in Gent en omgeving 

BLANCO + SUPPORT 
BLANCO: platformfunctie voor 
NUCLEO-residenten 
SUPPORT: organiseren van een 
ondersteunend programma voor een 
brede groep kunstenaars en 
individuele verdiepende trajecten. 
Kunstenaars verbinden met elkaar en 
het bredere kunstenveld 

18 jaar ervaring in atelierbeleid 
delen met andere 
initiatiefnemers, actieve 
prospectie bij andere 
atelierorganisaties in binnen-en 
buitenland en deelname aan 
overlegorganen UFO, LOA, 
GKO 

doelgroep Professionele beeldend 
kunstenaars, creatieve 
ondernemers en culturele 
organisaties 

BLANCO: NUCLEO-residenten 
SUPPORT: professionele beeldende 
kunstenaars, ook zonder atelier bij 
NUCLEO 

Vlaamse en lokale overheden 
en soortgelijke organisaties 

voorbeelden Lindenlei, Veeartsenijschool met oa. 
BLANCO-zaal, Infirmerie, Begga 
Convent, Convent Sint-Antonius, 
Convent Huyshove, Langestraat, 
Antoine Van Hoorebekehof 

BLANCO: de ruimte + de 
projectwerking DOK, Tweebruggen, 
Hoogpoort, Subbacultcha.be, 
WeekUp, Carte BlancheSUPPORT: in 
ontwikkeling, 2019 infosessies ism 
Cultuurloket 

- Trekker actiegroep GKO over 
“Ruimte voor de kunstenaar in 
de stad” 
- Deelname aan Europees 
project Refill en Commons. 
- Adviesverlening bij opstart 
atelierwerking Diest, Elsene, ... 
- mede oprichter UFO, de 
koepel van Vlaamse 
atelierorganisatie 

partners Stad Gent, sogent, 
Gemeenschapsonderwijs, vzw 
Begijnhof, WoninGent 

Stad Gent, SoGent, 
Gemeenschapsonderwijs, DOK, 
Hotelschool Gent, Subbacultcha 
Belgium, WeekUp, Kunstwerkt, 
S.M.A.K. beweegt, Cultuurloket, 
Kunsthal Gent 

UFO, GKO, LOA, Studio Start, 
Cas-Co, Entrepot, Vonk 

  Duurzaam beheer van de ateliers 
i.s.m. de kunstenaars en 
eigenaars 

Sensibiliseren van kunstenaars, 
community building 

Kennisoverdracht en 
sensibilisering 

  ↑ ↑ ↑ 

  DUURZAAMHEID 
In haar integrale werking engageert NUCLEO zich om haar verantwoordelijkheid op te nemen in het kader van 

duurzaamheid. 
Sinds 2012 is NUCLEO lid van Greentrack Gent: een samenwerking tussen de verschillende culturele spelers 

die samen willen bouwen aan een sociaal-ecologische volhoudbare samenleving. 



 



BIJLAGE 8 | Functiebeschrijving Vonk 



Vonk takenpakket coordinator 2016 Pagina 1 
 

 
 

Vacature 
Zakelijk coördinator Vonk vzw (0,5 VTE) 

 
- Algemeen 

 
VONK vzw werd in 2011 opgericht om te kunnen voorzien in tijdelijke ateliers voor jonge of 
startende kunstenaars uit verschillende disciplines die aan het begin staan van een 
professionele carrière. VONK treedt actief naar buiten met haar werking en zorgt  
zo voor zichtbaarheid voor haar kunstenaar-atelierhouders.  
 
 
VONK botst in haar huidige organisatievorm op de grenzen van haar capaciteiten. VONK is 
ontstaan uit een groep geëngageerde kunstenaars die de nood aan atelierruimten in Limburg 
trachtten in te vullen. Deze kunstenaars/vrijwilligers leveren goed werk, maar zij zijn 
uiteraard in de eerste plaats ‘kunstenaar’.  Zij zijn gefocust – net zoals de atelierhouders - op 
het creëren van hun kunst en het uitbouwen van hun carrière. Voor de VONK-werking zetten 
zij zich vrijwillig in, omdat zij geloven in het nut en de toekomst van de organisatie. (Maar 
vrijwilligerswerk kent zijn grenzen) 
Op dit ogenblik stelt Vonk ateliers ter beschikking aan een twintigtal kunstenaars. De ateliers 
zijn verspreid over drie lokaties; Herckenrodekazerne Hasselt, Kiezelstraat Godsheide en 
klooster Regina Mundi Genk. 
Via een open oproep in het voorjaar worden nieuwe kunstenaars geselecteerd op basis van 
artistieke criteria en worden ateliers toegewezen. 
 

- Kernopdracht/missie vzw Vonk 
 

 
Kernopdrachten van vzw VONK:  

 
 • VONK stelt tijdelijke atelierruimtes voor jonge of startende kunstenaars  
uit verschillende disciplines ter beschikking, en dit maximaal 3 jaar per kunstenaar.  
 
 • VONK beheert de infrastructuur waarbinnen artistiek talent zich kan ontplooien. 
 
 • VONK richt zich op kunstenaars met een duidelijk omschreven visie en artistieke potentie, 
in de aanloop van een professionele carrière.  
 
 • De ruimtes die VONK ter beschikking stelt, zijn bedoeld als creatie - en 
ontwikkelingsruimte. 
 
 • VONK gaat actief op zoek naar panden die kunnen dienen als atelierruimten binnen 
Limburg. 
 

http://vonkateliers.wordpress.com/
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 • VONK gaat actief op zoek naar nieuwe atelierhouders, selecteert de kandidaten aan de hand 
van een jury die werkt met vastgelegde parameters, en bemiddelt actief de toewijzing van de 
ruimtes.  
 
 • VONK organiseert minimaal 1x per jaar een open-atelierdag. Tijdens deze dag treedt de 
organisatie naar buiten met haar werking en missie. De ateliers van de kunstenaars worden 
opengesteld voor het publiek en de kunstenaars tonen hun werk.  
 
 • VONK communiceert over haar eigen activiteiten. Dit gebeurt hoofdzakelijk  
via de website maar dat kan ook via bijkomende kanalen. 
 
 • VONK communiceert naar de buitenwereld over evenementen van haar  
atelierhouders, zoals solo-expo’s, groepsexpo’s en het winnen van prijzen. Dit gebeurt 
hoofdzakelijk via de website maar dat kan ook via bijkomende kanalen. 
 
 • VONK kan beslissen om meetings te organiseren tussen atelierhouders onderling of tussen 
atelierhouders en externe contacten, of om interessante artistieke projecten op te volgen. Dit 
gebeurt steeds na beslissing van de Raad van Bestuur. 

 
  

- Organisatie  
 
Middels een in tijd beperkte substantiële ondersteuning van ondermeer de Steden Genk en 
Hasselt kan een VONK-coordinator aangesteld worden in dienstverband (0,5 VTE)  met 
volgende opdracht: 
 
Het is de opdracht van de Vonk coordinator om samen met de bestaande raad van beheer de 
structuur van de vzw te verstevigen. De coordinator zorgt er voor dat de kernopdrachten van 
VONK uitgevoerd worden op een transparante wijze, passend in de missie van VONK. De 
coordinator neemt  de communicatie intern en extern op en laat  Vonk een zichtbare plaats in 
een netwerk van (artistieke) partners innemen. 
 

- Gevraagde vaardigheden en competenties zakelijk coordinator VONK 
 
Een goede coördinator van Vzw Vonk: 

 
- Is bereid een startende organisatie in een boeiende sector (mee) te structureren 
- Is flexibel, zowel wat betreft  de arbeidsomstandigheden (standplaats, ..) als naar 

werkuren (ook avond en weekendwerk),…. 
- Is netwerkgericht 
- Is communicatievaardig  
- Is administratief stipt  
- Is bereid om representatiewerk te verrichten 
- Is sterk in interpersoonlijke contacten 
- Kan autonoom werken 
- Kan met vrijwilligers om 
- Beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheid 
- Kan werken met Officepakket  
- Beschikt over eigen vervoer/wagen 
- Heeft notie van websiteonderhoud 
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- Heeft affiniteit met kunsten(aars) 
- Vindt het spannend om een nieuw verhaal in Limburg mee te schrijven 

 
 
Vzw Vonk biedt: 

- Een deeltijdse tewerkstelling (halftijds) van bepaalde duur (1 jaar, met kans op 
verlenging), verloning op niveau Hoger onderwijs 

- Vervoersonkosten 
- Laptop en gsmabonnement  
- Een afwisselende job voor een dynamische, jonge vzw 
- Kennismaking met een nieuw netwerk 

 
 

- Takenpakket aan te werven zakelijk coordinator 
 
Opdracht  (Jaar)doel/output jaar 1 

1) Administratie  
Boekhouding & financien Vzw Rapportage RVB, opmaak en 

opvolging eenvoudige 
boekhouding, opmaak 
jaarrekening, belastingsaangifte, 
opvolging inning huurgelden, 
facturatie, bankrelaties,… 

Administratie Opmaak en opvolging 
overeenkomsten kunstenaars, 
energie, pandeigenaars, 
verzekeringen,.. 
Archief opbouwen 
(documentatie..) 
Fotomateriaal ed. archiveren 

Zoektocht naar alternatieve financiering 
 

Werving extra (project- en 
werkings)fondsen. Min 4 
instanties worden 
aangesproken/dossiers ingediend 
in dit verband. 

Bestuursorganen Voorbereiding RVB/AV, 
uitnodigen, verslagname, 
opvolging afspraken 
Verbreding bestuursorganen met 
externen. Inwerking en opvolging 
nieuwe (bestuurs)leden. 

2) Beheer  
Beheer ateliers  
 

ism locatieverantwoordelijken en 
de eigenaars het dagdagelijks 
beheer van ateliers opvolgen 

Voorbereiden van visie en procedures op beheer 
 

Opstellen van huisregels, 
opvolgen van de selectie-
procedure en de manier van 
toewijzen…  
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Zoektocht naar panden, introduceren van Vonk 
bij eigenaars van leegstaande of te ontwikkelen 
gebouwen 

Ism met stad Hasselt, Genk en 
andere instanties die patrimonium 
beheren.  
 
 

3) Communicatie  
Vonkcommunicatie naar atelierhouders en naar 
partners (steden,sponsors,…) 
 

Mail/sms/Whatsapp(?) 
structureren. 

Visibiliteit en activiteit van Vonk 
wordt evenredig gespreid over 
beide steden 
 

Interactie tussen atelierhouders faciliteren 
 

Openatelier-dagen, collectieve 
initiatieven mogelijk maken en 
faciliteren 

Communicatie van 
initiatieven/projectoproepen/workshops/… ed uit 
brede  kunstenveld naar kunstenaars 

Bijv.  interne nieuwsbrief op 
geregelde basis versturen naar 
alle huurders. Deze nieuwsbrief 
bevat best zowel praktische 
informatie met betrekking tot de 
ateliers als interessante calls voor 
de kunstenaars en creatieve 
ondernemers in kwestie.  

 
4) Externe relatie en netwerking  

Presentatie/bekendmaking Vonk ( profiel = 
atelierbeheerdersorganisatie) bij culturele actoren 
in Hasselt en Genk 

adressenbestand aanleggen en up 
to date houden; actieve 
netwerking in Limburgse 
kunstenlandschap, bijwonen van 
overlegmomenten, Vonk 
introduceren bij kunstenpartners 

 
Netwerk uitbouwen  naar andere partners mbt 
ateliervoorziening/missie Vonk 

 kunsthogescholen, steden, 
vastgoedactoren,…maar ook 
andere ateliergroepen zoals 
Nucleo, Start,… 
 

Communicatie over Vonk in het algemeen  Vonk website onderhouden, 
sociale media: facebook, 
twitter,… 
Persrelatie onderhouden 
Externe nieuwsbrief 
Drukwerk 

Eerste aanspreekpunt van VONK voor externen  
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CHARTE DU COMPTOIR DES RESSOURCES CREATIVES

A. Définition

1. Le Comptoir des Ressources Créatives (CRC) est un concept original développé

initialement par l’asbl du même nom, créée à Liège, et portant ce nom dont elle assume

la paternité depuis 2013 (publication au Moniteur belge le 5/2/2013) en tant

qu’initiateur du mouvement. Le CRC de Liège entend proposer aux signataires de la

présente charte un système de référence, des valeurs et des modèles qu’ils pourront

s’approprier.

2. Le but du CRC est de proposer des outils facilitant les processus de création, la mise

en réseau des créateurs/trices ainsi que la capitalisation des savoirs.

3. Mission du Comptoir des Ressources Créatives:

« L'objet social d'un Comptoir des Ressources Créatives est de  promouvoir la création,

la production et la diffusion de tous types d’expression artistiques et d’assurer la

représentation du secteur culturel.

Le CRC assure ce but par, sans que cette liste soit limitative, la gestion d’une plate-forme

d’échange de services visant à faciliter le travail de création et de production d’artistes

ainsi que la gestion d’un ou de plusieurs bâtiments mis à disposition d’artistes en vue de

leur permettre d’avoir des locaux adaptés au développement de leur art.

Le CRC peut assurer la création et la gestion de tout type de projet en lien avec le travail

de création, production et diffusion d’artistes.

Le CRC peut développer toute action se rapportant directement ou indirectement à son

but social. Elle développe son action tant au niveau provincial, régional, eurégional,

qu’international. »

4. Le CRC est un projet pluridisciplinaire. Ses projets concernent un maximum de

disciplines et privilégient la mixité. Il favorise et met en œuvre des solutions mutualistes

et coopératives dans le respect de la singularité de chacun.

5. Le CRC s'inscrit dans les principes de l'économie sociale : les bénéfices sont

essentiellement réinvestis au profit des créateurs et des outils à leur service.

6. Les Comptoirs ont pour priorités les services à leurs membres et le renforcement du

réseau des Comptoirs par le travail en commun, le partage de méthodes, d’outils et de

savoirs.

7. Le CRC évite la redondance et privilégie l'existant, favorisant la complémentarité et les

synergies. Il se concentre sur de nouvelles solutions seulement si elles s'avèrent

nécessaires ou utiles.



CHARTE DU COMPTOIR DES RESSOURCES CREATIVES

B. Avantages des membres du réseau CRC

8. Destiné à être actif sur un large territoire en tenant compte des réalités de terrain, le Comptoir

des Ressources Créatives a vocation de développer des antennes locales. En s'intégrant dans le

réseau, ces structures adhérentes bénéficient de l'expérience et de l'expertise du CRC. Ils

peuvent bénéficier à des tarifs adaptés (qui n'excluent pas la gratuité) d'outils communs tels

que :

- la plateforme informatique

- la mutualisation du répertoire

- des services mutualisés

- des groupements d'achats

- tout service créé par le réseau CRC au service des créateurs

9. Les CRC locaux s’engagent à développer toute initiative ou projet dans le respect de la

présente charte. Ils font par ailleurs part de leurs initiatives aux autres membres du réseau et les

rendent mutualisables.

10. Les nouveaux Comptoirs sont membres de droit du Collège des Comptoirs qui veille à faire

respecter l'éthique à l'origine du projet. Se réunissant au minimum une fois par an, il est

composé d'un représentant de chaque Comptoir local. Le Collège peut faire évoluer la présente

charte dans ce sens.

C. Labellisation : conditions pour adhérer au réseau

11. Un Comptoir des Ressources Créatives est un outil développé « par et pour » les créateurs.

Cela signifie que son organe de décision doit être composé d'une grande majorité de créateurs

actifs. Pour pérenniser la vitalité des organes et favoriser la transmission, une rotation des

membres est prévue dès le départ. 

12. L'appellation « Comptoir des Ressources Créatives » est utilisée par une autre association,

quel que soit son statut juridique, uniquement avec le consentement et l'autorisation du collège

des Comptoirs des Ressources Créatives.

13. Afin d'éviter les redondances et de favoriser la mutualisation, les équipes opérationnelles des

différents CRC se rencontrent collégialement au minimum 3 fois par an pour échanger leurs

expériences et présenter les projets en cours de réalisation.

14. Pour porter le nom de CRC et bénéficier des facilités et services du réseau, le CRC local

s'engage à respecter cette charte.
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Nu we erop terugblikken toont 2019 zich vooral als een uitdagend jaar en een jaar van transitie, waarin we onze missie en 
doelstellingen tegen het licht hebben gehouden. Dit leidde tot nieuwe beleidssporen en een reorganisatie van de interne 
werking naar een meer horizontaal model.  
 
1. CONTEXT 
 
ATELIERBELEID 
 
NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en stimuleert 
artistiek initiatief en experiment van residenten. 
 
Sinds de opstart is NUCLEO vaste partner van Stad Gent voor het atelierbeleid voor professionele beeldende kunstenaars. 
NUCLEO bouwde 19 jaar ervaring op met het beheer van meer dan 30 tijdelijke panden en heeft werkruimte aangeboden aan 
meer dan 500 kunstenaars. We zorgden voor een culturele invulling van een groot aantal panden in eigendom van Stad Gent en 
vormden potentiële stadskankers om tot panden met creatieve bedrijvigheid en een positieve uitstraling in het hart van de stad, 
zoals de Lindenlei en de Veeartsenijschool. 

Begin 2020 huisvestten we meer dan 150 kunstenaars in 10 panden, maar de nood aan werkruimte voor beeldende 
kunstenaars in de stad blijft groot. Elk jaar studeren gemiddeld 160 beeldende kunstenaars af aan een professionele 
hogeschool in Gent1. Zij gaan op zoek naar een betaalbare plek om te werken en wonen. Maar het aanbod blijft vele malen 
kleiner dan de vraag, zo toont ook de constante wachtlijst met kandidaten. 

Omdat elk totnogtoe beheerd pand tijdelijk is moeten we constant op zoek blijven naar nieuwe gebouwen. Deze zoektocht 
wordt steeds moeilijker doordat een aantal tendensen momenteel samenvallen: stijgende vastgoedprijzen, minder (tijdelijk 
leegstaand) vastgoed voorhanden, een groeiende concurrentie van commerciële leegstandsbeheerders en de beleidsmatige 
keuzes op het vlak van tijdelijke leegstandsinvulling (maatstaf = sociaal, participatief, buurtgericht en openbaar karakter). 
Samenwerken met beleidsmakers en alle gebruikers van de stad zal de komende jaren meer dan ooit noodzakelijk zijn 
om werkruimte voor kunstenaars in onze stad te blijven vrijwaren. 

KUNSTENAARSBELEID 

In haar meest traditionele betekenis ontwikkelt een atelierorganisatie (tijdelijke) werkruimte om deze vervolgens betaalbaar 
aan te bieden aan kunstenaars. De voorbije jaren is de context waarbinnen de atelierorganisaties zichzelf vormgeven of 
moeten standhouden, echter onderwerp van radicale veranderingen.  

Een veranderende vastgoedcontext waarin steeds minder plaats en betaalbare ruimte is voor kunst, maakt de missie 
van NUCLEO om betaalbare ruimte voor kunst aan te bieden meer dan ooit essentieel. Maar ruimte is niet de enige nood 
onder kunstenaars. Zo ondervinden we in onze dagelijkse werking ook een toenemende nood aan inhoudelijke en zakelijke 
ondersteuning. Om zichzelf beter te wapenen tegen precariteit en een sterke praktijk te kunnen opbouwen hebben kunstenaars 
ook nood aan informatievoorziening, inhoudelijke ondersteuning, zichtbaarheid en netwerken. We constateren dat de 
nood aan ruimte dus niet alleen gaat over het atelier en de fysieke werkruimte. Er is onder kunstenaars ook een grote nood aan 
mentale ruimte: ontwikkeling, dialoog, reflectie, zakelijke ondersteuning - observaties die worden onderbouwd door 
onderzoeken van o.a. Kunstenpunt, waarin wordt gewezen op de precaire (inkomens)positie van kunstenaars en de nood aan 
ruimte voor ontwikkeling van de artistieke praktijk2. 

Atelierorganisaties herdenken door deze ontwikkelingen de rol zij kunnen spelen in het ecosysteem van de beeldende kunsten. 
Dit biedt ook een strategisch antwoord op de vraag naar meerwaarde ten aanzien van andere leegstandsbeheerders: inzetten op 
de brede ondersteuning van de kunstenaarspraktijk, aansluitend op de noden van kunstenaars, naast het inzetten op de 
blijvende nood aan infrastructuur. De missie van de hedendaagse atelierorganisatie evolueert daarmee naar een organisatie 
die ijvert voor het vrijwaren van fysieke én mentale ruimte voor artistieke ontwikkeling. We zien deze evolutie eveneens bij de 
andere Vlaamse atelierorganisaties. 

VISIEONTWIKKELING 
 
Ondertussen zijn er in Gent ook enkele andere organisaties die een beperkt aanbod aan atelierruimte aanbieden, meestal om in 
de eigen noden of die van een aantal leden te voorzien. Hun zoektocht naar ruimte staat daarbij specifiek in teken van de eigen 
werking, en zodra aan deze nood tegemoet gekomen wordt, vervalt dan ook de ruimtevraag. 
NUCLEO daarentegen streeft naar een stabiel en voldoende aanbod aan ruimte voor de brede groep kunstenaars in de 
stad. In die zin is de zoektocht naar ruimte bij NUCLEO een constante die inherent is aan haar werking. 

 
1 aan HISK studeerden jaarlijks gemiddeld 10 beeldend kunstenaars tussen 2014 en 2019 af, aan LUCA tussen 2012 en 2019 gemiddeld 69 
masters beeldende kunsten (Grafisch ontwerp, Multimediale Vormgeving, Textielontwerp en Vrije Kunsten) en aan KASK tussen 2011 en 
2019 gemiddeld 80 afgestudeerde masters vrije kunsten en vormgeving 
2 Zie de publicaties: "D.I.T" (do it together)> issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kunstenpocket_3_nl; en "Reframing the International" > 
https://issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kp2_nl_web; alsook het onderzoek "Loont Passie?" >https://www.kunsten.be/dossiers/perspectief-
kunstenaar/kunstenaarcentraal/609-loont-passie-een-onderzoek-naar-de-sociaal-economische-positie-van-professionele-kunstenaars-in-vlaanderen 



 7 

 
Waar andere organisaties zich beperken tot een operationele atelierwerking, staat NUCLEO voor het voeren van een 
stadsbreed atelierbeleid. Hierbij hebben we ook nadrukkelijk oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen die de positie 
van de kunstenaar in de stad onder druk plaatsen, sensibiliseren we het beleid en de sector en formuleren we aanbevelingen 
om deze mechanismen om te buigen. Met dit doel verenigen we ons met andere stedelijke organisaties die een atelierbeleid 
voeren onder de noemer UFO. 
 

2. NIEUWE MISSIE 
 
Atelierorganisatie NUCLEO creëert ruimte voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk van professionele beeldend 
kunstenaars. 
  
NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en stimuleert 
artistiek initiatief en experiment van residenten. 
NUCLEO ontwikkelt een kunstenaarsbeleid ter versterking van de artistieke praktijk, met een ondersteunend programma voor 
een brede groep kunstenaars en individuele verdiepende trajecten. 
NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende stedelijke 
context.  
  
Met een geïntegreerd en domeinoverschrijdend atelier- en kunstenaarsbeleid draagt NUCLEO actief bij aan de versterking 
van de biotoop van het beeldend kunstenveld. 
 

 
3. SAMENVATTING REALISATIES 2019 

ATELIERBELEID  

De atelierwerking kende een daling in het aantal beschikbare ruimtes, voornamelijk wegens het verlies van Onderstraat en 
later ook de Nederpolder. Het verlies van deze panden bracht bovendien een interne verhuiscarroussel op gang, die een 
behoorlijke belasting voor de werking heeft betekend.  

We beheerden op 1 januari 2020 nog steeds ruimte voor 146 kunstenaars, maar de vraag blijft groot. 

De zoektocht naar gebouwen leverde in 2019 het beheer van enkele appartementen in het Van Hoorebekehof op en twee 
ruimtes in Abrahamstraat 9, alsook het kortdurend gebruik van de Nederpolder. Er is echter nood aan bijkomende tijdelijke 
gebouwen. Helaas stellen we vast dat de instroom van panden van Stad Gent en Sogent, traditioneel onze belangrijkste 
partners op vlak van gebouwbeheer, sterk afneemt. We ontwaren bovendien een aantal tendensen die een bijkomende 
uitdaging vormen voor onze werking, hierboven reeds geschetst. Het wordt steeds moeilijker om panden te vinden: 
screening van 165 leegstaande panden leverde in 2019 slechts 16 bijkomende ateliers op, waarvan 9 voor een periode 
van amper 5 maanden.  Panden met een redelijke gebruikstermijn, grotere panden en panden met grote ruimtes zijn 
bijzonder schaars. 

We moeten dus voluit inzetten op bijkomende panden, tijdelijk maar ook voor de lange termijn. Voor het project “Ateliers 
in het Azaleapark” kende Stad Gent een eenmalige investeringssubsidie van €700.000 toe om dit pand te kunnen aankopen. 
Wegens een prijsstijging in de laatste fase van de onderhandelingen met de eigenaar blijft een bijkomend bedrag van €150.000 
noodzakelijk om de projectbegroting sluitend te maken. De gesprekken met projectontwikkelaar Brocap om de site samen te 
ontwikkelen zijn momenteel volop aan de gang. 

KUNSTENAARSBELEID  

NUCLEO heeft de ambitie om haar ondersteunend programma uit te breiden en de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk 
te ondersteunen met een gestructureerd jaarprogramma. Waar platformfunctie BLANCO gericht is op het bieden van 
projectruimte, locatieopdrachten en zichtbaarheid voor kunstenaars met een atelier bij NUCLEO, zullen we daarnaast ook voor 
een bredere doelgroep van startende en professionele beeldende kunstenaars een ondersteunend jaarprogramma aanbieden, met 
als titel SUPPORT. De activiteiten van BLANCO en SUPPORT samen geven vorm aan het geïntegreerde kunstenaarsbeleid 
van NUCLEO. 

In 2019 hebben we de werking van BLANCO verder uitgebouwd en ontplooid, met het faciliteren van maar liefst 246 
kunstenaars met kunstenaarsinitiatieven in de BLANCO-ruimte in de Veeartsenijschool, verschillende locatieprojecten in 
de publieke ruimte en publicaties in diverse magazines. 

We hebben ook verder ingezet op de ontwikkeling van SUPPORT. Daarin worden bestaande activiteiten gebundeld en 
geïntensiveerd, en aangevuld met nieuwe inhoudelijke en ondersteunende activiteiten in samenwerking met verschillende 
partners die de nodige kennis binnenbrengen. Door het programma breed te communiceren als een jaarprogramma, kunnen 
kunstenaars makkelijk instappen in een serie ondersteunende activiteiten. In 2019 vonden als voorafname op dit programma al 
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twee zakelijke workshops plaats in samenwerking met Cultuurloket en SOFAM.  

Helaas werd de aangevraagde subsidie binnen het Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid tweemaal niet toegekend, waardoor het 
concept telkens moest worden herdacht en er onzekerheid blijft over de financiering van het programma. 

VISIEONTWIKKELING  

Visieontwikkeling kan maar ontstaan vanuit het ontwikkelen en delen van kennis. Afgelopen jaar nam het team deel aan 
uiteenlopende studiedagen en gingen we op prospectie in Luik bij RAVI en Comptoir des Resources Créatives. We 
verleenden ook advies aan verschillende opstartende initiatieven, het Amsterdamse beleid en namen deel aan een case study 
uit Leeds. 

Ook namen we actief deel aan verschillende overlegorganen zoals het Landelijk Overleg Ateliers (NL) en droegen we bij aan 
de totstandkoming en werking van het Gents Kunstenoverleg.  

De Vlaamse atelierorganisaties verenigden zich onder de koepel UFO om creatieruimtes voor kunstenaars te garanderen in de 
stad. UFO doet dit door een duurzaam atelierbeleid op de agenda te plaatsen bij verschillende overheden en sectoren, de brede 
cultuursector in binnen- en buitenland te sensibiliseren over het belang van creatieruimte, atelierwerkingen de nodige publieke 
zichtbaarheid te geven en expertise en praktijken rond atelierbeleid te documenteren en te delen. 

Concrete acties in 2019 zijn het uitbrengen van de tekst “State of the Artist in the City” door UFO en het oprichten en trekken 
van een actiegroep in het Gents Kunstenoverleg rond het thema “Ruimte voor de kunstenaar in de stad”, met als doel het 
formuleren van beleidsaanbevelingen voor een duurzamer werkruimtebeleid in Gent. 

Dit alles kan u in detail lezen in het voorliggende jaarverslag.  
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DIT IS NUCLEO 
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1. MISSIE EN DOELSTELLINGEN   

 

Atelierorganisatie NUCLEO creëert ruimte voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk van professionele 
beeldend kunstenaars. 
  
NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en 
stimuleert artistiek initiatief en experiment van residenten. 
NUCLEO ontwikkelt een kunstenaarsbeleid ter versterking van de artistieke praktijk, met een ondersteunend 
programma voor een brede groep kunstenaars en individuele verdiepende trajecten. 
NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende 
stedelijke context.  
  
Met een geïntegreerd en domeinoverschrijdend atelier- en kunstenaarsbeleid draagt NUCLEO actief bij aan de 
versterking van de biotoop van het beeldend kunstenveld. 

doelstelling ATELIERBELEID KUNSTENAARSBELEID VISIEONTWIKKELING 

wat Atelierruimte bieden Kunstenaars ondersteunen, de 
artistieke praktijk en artistiek 
netwerk versterken 

Laboratoriumfunctie en kennisdeling:  
enerzijds expertise en praktijken rond 
atelierbeleid documenteren en delen  
en anderzijds overheden en 
beleidsmakers sensibiliseren over het 
belang van creatieruimte.  

hoe Aanbod en beheer van 
kwaliteitsvolle en betaalbare 
ateliers in Gent en omgeving 

BLANCO + SUPPORT 
 
BLANCO: platformfunctie voor 
NUCLEO-residenten 
 
SUPPORT: organiseren van een 
ondersteunend programma voor 
een brede groep kunstenaars en 
individuele verdiepende 
trajecten. Kunstenaars verbinden 
met elkaar en het bredere 
kunstenveld.  

18 jaar ervaring in atelierbeleid delen 
met andere initiatiefnemers, actieve 
prospectie bij andere 
atelierorganisaties in binnen- en 
buitenland en deelname aan 
overlegorganen UFO, LOA, GKO 
 

doelgroep Professionele beeldend 
kunstenaars, creatieve 
ondernemers en culturele 
organisaties 

BLANCO: NUCLEO-residenten 
SUPPORT: professionele 
beeldende kunstenaars, ook 
zonder atelier bij NUCLEO  

Vlaamse en lokale overheden en 
soortgelijke organisaties 

voorbeelden Lindenlei, Veeartsenijschool 
met oa. BLANCO-zaal, 
Infirmerie, Begga Convent, 
Convent Sint-Antonius, 
Convent Huyshove, 
Langestraat, Antoine Van 
Hoorebekehof 

BLANCO: de ruimte + de 
projectwerking DOK, 
Tweebruggen, Hoogpoort, 
Subbacultcha.be, WeekUp, 
Carte Blanche 
SUPPORT: in ontwikkeling, 
2019 infosessies ism 
Cultuurloket 

- Trekker actiegroep GKO over 
“Ruimte voor de kunstenaar in de 
stad” 

- Deelname aan Europees project 
Refill en Commons. 

- Adviesverlening bij opstart 
atelierwerking Diest, Elsene, … 

- mede oprichter UFO, de koepel 
van Vlaamse atelierorganisaties 

partners Stad Gent, sogent, 
Gemeenschapsonderwijs, vzw 
Begijnhof, WoninGent 

Stad Gent, SoGent, 
Gemeenschapsonderwijs, DOK, 
Hotelschool Gent, Subbacultcha 
Belgium, WeekUp, Kunstwerkt, 
S.M.A.K. beweegt, 
Cultuurloket, Kunsthal Gent 

UFO, GKO, LOA, Studio Start, Cas-
Co, Entrepot, Vonk 
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  Duurzaam beheer van de 
ateliers i.s.m. de kunstenaars 
en eigenaars 

Sensibiliseren van kunstenaars,  
community building 

Kennisoverdracht en sensibilisering  

   ↑   ↑   ↑ 

  DUURZAAMHEID 
In haar integrale werking engageert NUCLEO zich om haar verantwoordelijkheid op te nemen in het kader 

van duurzaamheid.  
 

Sinds 2012 is NUCLEO lid van Greentrack Gent: een samenwerking tussen de verschillende culturele 
spelers die samen willen bouwen aan een sociaal-ecologische volhoudbare samenleving.  

 
2. ONS TEAM  
  
We kenden de afgelopen jaren een evolutie naar meer deeltijdse takenpakketten. Dit leidde tot een interne denkoefening om de 
werking van het team te optimaliseren via een meer horizontale organisatiestructuur. 
Momenteel ziet de samenstelling van het team er als volgt uit: 

● Marjoleine Maes: algemeen coördinator (0,6 VTE) 
● Sofie Lattré: coördinator atelierwerking (1 VTE)    
● Jonas Nachtergaele: coördinator BLANCO (0,6 VTE)   
● Danielle van Zuijlen: coördinator ondersteunend kunstenaarsbeleid (0,2 VTE) 
● Natacha Platevoet: sinds 6 mei 2019 medewerker atelierbeheer (0,5 VTE)  

 
Sinds juni 2018 zijn Marjoleine Maes en Danielle Van Zuijlen voor respectievelijk 40 % en 50 % tewerkgesteld bij Kunsthal 
Gent. 
 
Verlieten ons team in 2019 

● Alexandra Omey: communicatie- en projectmedewerker Open Ateliers en atelierwerking tot eind maart 2019 
(0,5 VTE) 

● Niels Van Oevelen: stage vastgoed Hogent van februari 2019 tot mei 2019 (0,8 VTE - onbezoldigd) 
 
 

 
Foto: Raad Van Bestuur en team NUCLEO, afscheid voorzitter Sam Eggermont 
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3. ONZE RAAD VAN BESTUUR   
   
 

Naam Background 

Sam Eggermont zakelijk leider KUNSTENPUNT 

Dieter Honoré  ondernemer, jurist, coach 

Thierry Lagrange architect 

Sara Peeters   PR en communicatie Interreg 

Mieke Mels  wetenschappelijk medewerker Mu.ZEE 

Marc Vanborm  voormalig zakelijk leider Ceremonia 

Thibaut Verhoeven  collectiecurator S.M.A.K. 

Wouter Vermeylen (voorzitter) CEO Yesplan 

Greet Vlegels  coördinator Studio Start 

Mieke De Wulf  voormalig zakelijk leider Art Cinema OFFoff 

Dylan Peere financieel verantwoordelijke CAW Oost-Vlaanderen 

 
Bestuursvergaderingen 2019: 16/01, 27/02, 24/04, 19/06 (+ Algemene vergadering) en 13/11 
 
Op 16/02 organiseerden we onze jaarlijkse brainstorm met de bestuursleden en het team van NUCLEO. 
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II  

ATELIERBELEID 
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1. HISTORIEK 
 

 

 
Foto: eerste ateliergebouw NUCLEO: Begga Convent, Lange Violettestraat 239 

 
 
Sinds de opstart is NUCLEO vaste partner van Stad Gent wat betreft het atelierbeleid voor professionele beeldende 
kunstenaars. In 2001 opgericht in het Begga Convent door 3 initiatiefnemende kunstenaars met nood aan werkruimte kon de 
organisatie zich van een vrijwilligerswerking ontplooien tot een professionele werking ondersteund door de Stad en tot voor 
kort ook Provincie Oost-Vlaanderen.  
 
Begin 2019 heeft NUCLEO 155 kunstenaars in 10 panden verspreid over de stad, eind 2019 nog 146 kunstenaars in 9 panden.  
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2. HET TOEWIJZINGSBELEID 
 
Wie zich als professioneel beeldend kunstenaar voor een atelier bij NUCLEO aanmeldt, moet aan volgende criteria van het 
toewijzingsbeleid voldoen: 

 
‘De artistieke praktijk opereert vanuit een hedendaags referentiekader, waarbij elementen van onderzoek en reflectie een 
belangrijke plaats innemen in het artistieke proces. Het gaat om kunstwerken in diverse media, die getuigen van een 
inhoudelijk kritische relevantie. De beeldende kwaliteit van het werk primeert, niet het louter esthetisch aspect of de 
beheersing van een techniek. 
De kwaliteit van het werk, professionaliteit van de praktijk en ambitie en motivatie van de aanvrager zijn van doorslaggevend 
belang bij de beoordeling. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol.’ 
 
Ook creatieve ondernemers en culturele organisaties komen in aanmerking wanneer 
… (creatieve ondernemers) de praktijk vanuit een artistieke visie opereert waarin elementen van experiment en onderzoek een 
belangrijke rol spelen. Dit resulteert in kwalitatief hoogstaand werk dat niet louter functioneel is, maar ook een sterke 
artistieke component bezit.  
… (culturele organisaties) de organisatie opereert vanuit een artistieke visie en artistieke doelstellingen heeft. Haar visie en 
filosofie sluiten aan bij de werking van NUCLEO. De organisatie biedt een meerwaarde onder de vorm van 
presentatiemogelijkheden voor of samenwerkingsverbanden met residerende kunstenaars. 

 
Een toewijzingscommissie buigt zich over de aanvraagdossiers. Hierin zetelen minstens drie experten met een sterke 
affiniteit met het Gentse beeldend kunstenveld. Momenteel zijn dit Liene Aerts (curator, verbonden aan HoGent School of 
Arts, KIOSK), Isolde Vanhee (kunsthistorica, verbonden aan LUCA, Artcinema OFFoff, Kunsthal Gent) en Robin Vermeersch 
(kunstenaar, verbonden aan LUCA). 
 

- Bijeenkomst maart: 13 nieuwe dossiers waarvan 8 goedgekeurd 
- Bijeenkomst oktober: 23 nieuwe dossiers waarvan 15 goedgekeurd 

Deze 23 kandidaten kwamen daarna op de wachtlijst voor wanneer een atelier vrijkomt in één van de verschillende 
atelierpanden. 
 
Een kunstenaar met een goedgekeurd dossier krijgt een termijn van 5 jaar om in een NUCLEO-atelier te werken. Om een 
volgende termijn aan te vragen moet opnieuw een dossier worden ingediend bij de toewijzingscommissie. Bij de beoordeling 
van de verlenging zijn volgende elementen van belang voor de commissie:  
‘Een kwalitatieve artistieke productie, de evolutie van het werk gedurende de afgelopen 5 jaar, exposities en andere vormen 
van communicatie met het publiek, ambitie en positionering van de kunstenaar, professionaliteit en ondernemerschap en de 
frequentie van het ateliergebruik.’ 

 
In 2019 werden 14 dossiers opgevraagd van de huidige residenten, waarvan 11 ingediend en 10 goedgekeurd. Drie 
kunstenaars beslisten zelf de huur van hun atelier stop te zetten. De commissie kan de verlenging toestaan of bij twijfel 
bijkomende vragen stellen tijdens een atelierbezoek. Daarmee treden we ook actief in dialoog met de residenten over de 
evolutie van hun artistieke praktijk en noodzaak van een atelier.  

 
3. DE RESIDENTEN 
 
We maakten op 31 juli 2019 volgende profielschets van de 154 kunstenaars met een atelier bij NUCLEO. Dat leverde een 
aantal opmerkelijke cijfers op. 
 

LEEFTIJD 

27% < 30 jaar 73% > 30 jaar 

 

OPLEIDING BEELDEND KUNSTENAAR 

kunsthogeschool Gent 
 

85% 

kunst 
hogeschool 
buitenland 

4% 

andere 
kunstvorm  

(woordkunst, 
architectuur, 

muziek) 
3% 

geen 
kunst- 

opleiding 
8% 

LUCA KASK HISK 
62% 45% 8% 4% 3% 8% 
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Maar liefst alle 42 residenten onder de 30 jaar studeerden af aan één van de 3 professionele kunsthogescholen van 

Gent3. 
 

MEDIUM (gegevens Open Ateliers okt 2018) 

30 % schilderen 8 % beeldhouwen 18 % installatie 44 % andere disciplines  
 

(14 % mixed media, 
11 % illustratie, 
7 % cross over, 

5 % grafiek, 
3 % fotografie) 

 
4. DE ATELIERWERKING 

156 kunstenaars in residentie op 1 januari 2019 

In het begin van 2019 had NUCLEO 9 gebouwen in beheer,  met 127 ateliers voor 156 kunstenaars.  

Op dat moment had NUCLEO 9 panden verspreid over de stad: vier conventen in het Klein Begijnhof in de Lange 
Violettestraat (Begga Convent, Infirmerie, Convent Huyshove en Convent Sint-Antonius), twee voormalige schoolgebouwen 
in het centrum van de stad (Lindenlei en de voormalige Veeartsenijschool aan de Coupure Rechts), twee leegstaande sociale 
woningen van WoninGent in het Antoine Van Hoorebekehof in Wondelgem, het pand in de Onderstraat van sogent en een 
leegstaande rijwoning in de Langestraat in Ledeberg via Stad Gent. 

Doorheen het jaar nam het aantal beschikbare ruimtes af. 

In maart werd de Onderstraat door sogent verkocht. We konden we het verlies van deze 12 ateliers nog een paar maanden 
uitstellen, tot wanneer de nieuwe (private) eigenaar met renovatiewerken startte. Dit was mede te danken aan sogent, die de 
eigenaar ervan wist te overtuigen het pand niet leeg te laten staan en NUCLEO als goede huisbewaarder aanbeval. 

 

 
Foto’s: ateliergebouw Onderstraat  

 
3 aan HISK studeerden jaarlijks gemiddeld 10 beeldend kunstenaars tussen 2014 en 2019 af, aan LUCA tussen 2012 en 2019 gemiddeld 69 
masters beeldende kunsten (Grafisch ontwerp, Multimediale Vormgeving, Textielontwerp en Vrije Kunsten) en aan KASK tussen 2011 en 
2019 gemiddeld 80 afgestudeerde masters vrije kunsten en vormgeving. 74% van de afgestudeerden aan KASK blijft ook actief als 
kunstenaar volgens een bevraging van de alumni in 2017. 
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Bovenop de twee sociale appartementen in het Van Hoorebekehof van Woningent die NUCLEO reeds beheerde, kwamen er 
in april nog vijf appartementen bij. Het beheer van één appartement werd stopgezet door te grote vochtproblemen in het 
pand.  

 
Foto: site Antoine Van Hoorebekehof   Foto: atelier Fen Dewinter 

 

Sogent bood van mei tot oktober een leegstaand pand in de Nederpolder aan NUCLEO aan, voor een periode van vijf 
maanden. 9 kunstenaars betrokken er 9 ateliers op de eerste en tweede verdieping. Het gelijkvloers werd ingezet als een 
tijdelijke werk- en experimenteerplek van BLANCO, waar ontmoeting centraal stond, de zogenaamde ‘Poldersalons’ - zie 
verder bij BLANCO.  

Foto: ateliergebouw Nederpolder     Foto: atelier Ines Claus 

Opvallend was dat er voor deze zeer korte periode zoveel geïnteresseerde kandidaten waren, wat er op wijst hoe hoog de 
nood voor sommigen is. Alle kandidaten zochten namelijk naar een zo permanent mogelijke werkplek en kozen 
noodgedwongen toch een zeer korte termijn. Door de korte looptijd van het contract ontstonden er op enkele maanden van 
elkaar twee verhuiscarroussels voor de kunstenaars. DIt legde ook een grote druk op het team om het pand klaar te stomen en 
kort daarop alweer te ontruimen.  

Vanaf 15 oktober konden we nog twee ruimtes in de Abrahamstraat 9 in gebruik nemen tot de verkoop van het pand, wat 
voorzien wordt eind 2020.  

Foto: Abrahamstraat 9         Foto: atelier Veronika Bezdenejnykh 
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146 kunstenaars in residentie op 1 januari 2020 
 
Onderstaande tabel toont de evolutie van de atelierwerking van NUCLEO in 2019. 
 

Gebouw 1 januari 2019 1 januari 2020  

Begga Convent 14 ateliers + 3 stockageruimtes 14 ateliers + 6 stockageruimtes 

Infirmerie 9 ateliers + 2 stockageruimtes, Art 
Cinema OFFoff (zaal en bureau) 

9 ateliers + 1 deelatelier + 1 stockageruimte,  
(na de verhuis van Art Cinema OFFoff naar Kunsthal 
Gent werd de cinemazaal een deelatelier voor 3 
schilders en het archief werd een individueel atelier) 

Convent Huyshove 17 ateliers + 1 stockageruimte + 
bureau NUCLEO 

17 ateliers + 1 stockageruimte + bureau NUCLEO 

Convent Sint-Antonius 27 ateliers + 1 deelatelier + 1 
stockageruimte 

25 ateliers + 2 deelateliers + 2 stockageruimtes 

Lindenlei 17 ateliers + 8 deelateliers + 2 
stockageruimtes + projectruimte 

17 ateliers + 8 deelateliers + 2 stockageruimtes + 
projectruimte 

Langestraat 1 atelier 1 atelier 

Veeartsenijschool 18 ateliers + deelatelier Vloer 0 + 
BLANCO +  
8 stockageruimtes 

18 ateliers + deelatelier Vloer 0 + BLANCO +  
10 stockageruimtes 

Antoine Van 
Hoorebekehof 

2 ateliers 6 ateliers 

Onderstraat 12 ateliers + 2 stockageruimtes 
  

EINDE: 01/08/2019 

Nederpolder / START: 01/05/2019  
9 ateliers + projectruimtes BLANCO 
EINDE: 01/10/2019 

Abrahamstraat 9 / 
 

START: 15/10/2019 
2 ateliers 

TOTAAL AANTAL 
RUIMTES 
  

146 RUIMTES 
  
117 ATELIERS 
10 DEELATELIERS 
19 STOCKAGERUIMTES 
ARTCINEMA offoff 
  
PROJECTRUIMTES 
BLANCO 
  

  
156 KUNSTENAARS 
4.984 nuttige m2 
 
  

152 RUIMTES 
  
109 ATELIERS 
12 DEELATELIERS 
22 STOCKAGERUIMTES 
 
  
PROJECTRUIMTES 
BLANCO 
  
  
 146 KUNSTENAARS 
 4.718 nuttige m2 

 In 2019 werden we dus geconfronteerd met een afname van het aantal ateliers, terwijl de nood aan atelierruimte 
ongewijzigd hoog blijft.  
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Wanneer we de algemene evolutie van de atelierwerking bekijken zien we een jaarlijkse stijging van het aantal ateliers 
tot en met 2015. (De grafiek toont jaarlijks de situatie op 1 januari waardoor de groei van 2015 op de tabel in 2016 te zien is.) 
De laatste grote panden die NUCLEO verwierf waren de Veeartsenijschool in 2016 en Convent Sint-Antonius in 2017. Door 
het verlies van verschillende kleinere panden en panden met een korte gebruikstermijn, is het aantal atelierruimtes 
opnieuw gestaag aan het afnemen. Dit is een rechtstreeks gevolg van de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden 
in onze zoektocht naar nieuwe tijdelijke panden. Hier gaan  we in de bijlage ‘Moeilijkheden zoektocht tijdelijke panden’ dieper 
op in. 

De toename van het aantal deelateliers (de grootste: Lindenlei 5 gebruikers, Vloer 0 Veeartsenijschool 10 gebruikers) zorgt 
ervoor dat het aantal kunstenaars het aantal ruimtes steeds sterker overstijgt. De vraag naar grotere ruimtes wordt bijgevolg 
ook steeds groter. 

 
  



 20 

In de grafieken hieronder wordt het aantal ateliers per pand weergegeven op 1 januari 2020. De meeste ateliers zijn geclusterd 
in het Begijnhof (Convent Huyshove, Convent Sint-Antonius, Infirmerie en Begga Convent 57%) en de Lindenlei en 
Veeartsenijschool (36%). De atelierwerking leunt dus voor 93% op de samenwerking met twee eigenaars: het 
Gemeenschapsonderwijs (Lindenlei, Veeartsenijschool) en vzw Begijnhof (4 panden). Aangezien het om allemaal tijdelijke 
panden gaat betekent dit meteen ook een bedreiging voor de atelierwerking. 
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5. DUURZAAM ONDERHOUD EN BEHEER 
 
Het blijft een enorme krachttoer om alle panden in een aanvaardbare staat te brengen en te houden. Een nauwgezet beheers- en 
onderhoudsplan wordt per pand opgesteld met de eigenaar van het pand, onze eigen klusjesman, externe aannemers en de 
kunstenaars die er resideren. De ingebruikname en het verlaten van een pand vragen telkens grote inspanningen om het 
gebouw op tijd gebruiksklaar of ontruimd te krijgen. 
 
We streven voor het beheer van de gebouwen naar een duurzame aanpak. Als lid van Greentrack Gent wil NUCLEO mee de 
motor zijn van de verduurzaming van de Gentse cultuursector. De tijdelijkheid van gebruik van de panden beperkt 
vanzelfsprekend onze mogelijkheden, maar dit houdt ons niet tegen om in elk pand maximaal te streven naar zinvolle en 
verantwoorde keuzes. 
 
Maandelijks worden alle meterstanden in elk pand opgenomen om het verbruik te kunnen monitoren via de online tool 
EnergieID (www.energieid.be). Hierdoor kunnen de kunstenaars systematisch worden geïnformeerd over een afwijkend 
verbruik en kunnen ze samen mee zoeken naar een mogelijk defect of lek. Ook de energiekosten worden op deze manier 
nauwkeurig opgevolgd en ingeschat. 
 
Eerder werden in samenwerking met Greentrack en met de steun van Stad Gent energie-audits uitgevoerd door 
energieadviesbureau E-maze op 3 van onze sites: de Lindenlei, de Veeartsenijschool en het Begijnhof. Deze inspireerden ons 
nu nog om aanpassingen door te voeren en slimme en efficiënte keuzes te maken in alle panden: bijstellen van technische 
installaties, warmteverliezen beperken door gebouwen beter te isoleren, kunstenaars nog meer activeren in het spaarzaam 
omgaan met stroom, sorteren van afval, … De curve hieronder laat zien hoe we in 2019 erin slaagden om het stookolieverbruik 
van Convent Sint-Antonius met 19% te doen dalen in vergelijking met 2018, door een aantal slimme ingrepen aan de 
stookplaats en isolatie van de ramen. 
 

 

 
Verbruikscurve mazout Convent Sint-Antonius (oranje = 2018, blauw = 2019). - Bron: EnergieID 

 
 
Uiteraard willen we ook in de komende jaren verder blijven zoeken naar zinvolle keuzes bij het beheer van de gebouwen. We 
zijn ervan overtuigd dat de sleutel hiertoe overleg is: de kennisdeling met de andere leden van Greentrack én met de 
kunstenaars in residentie (zie ook IV. Visieontwikkeling).  
  
6. EVOLUTIE TIJDELIJK LEEGSTANDSBEHEER EN ZOEKTOCHT GEBOUWEN 
 
NUCLEO bouwde 18 jaar ervaring op met het beheer van 31 tijdelijke panden 
 
Alle 31 gebouwen die NUCLEO totnogtoe beheerde waren tijdelijk. Eigenaars willen het pand verkopen of verbouwen 
maar hebben nog geen toekomstplan, wachten administratieve procedures af of zoeken nog naar extra financiering. Het pand in 
tussentijd laten beheren door NUCLEO betekent een aantal zorgen minder voor de eigenaar en het gebouw wordt door een 
goed beheer gevrijwaard van leegstand, sluikstort, vandalisme en verval.  
 
Doordat het beheer steeds tijdelijk is, moet NUCLEO regelmatig gebouwen verlaten en daardoor ook kunstenaars hun atelier. 
We zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe plekken om kunstenaars een atelier te kunnen blijven aanbieden: een 
stabiel aanbod aan atelierruimtes vormt immers de kern van de atelierwerking. 
 
NUCLEO zorgde eerder voor een culturele invulling van een groot aantal panden in eigendom van Stad Gent, zoals Villa De 
Wal en de Predikherenlei. Ook samenwerking met andere publieke partners zorgde ervoor dat de organisatie kon uitbreiden: 
sogent, WoninGent, Gemeenschapsonderwijs, kerkfabriek Sint-Jan Baptist en intercommunale Veneco. We vormden 
potentiële stadskankers om tot panden met creatieve bedrijvigheid en een positieve uitstraling in het hart van de stad, zoals de 
Lindenlei en de Veeartsenijschool. 
 
Het is nagenoeg altijd onduidelijk hoe lang het tijdelijk beheer zal duren. Elk jaar verliest NUCLEO opnieuw panden en 
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dus atelierruimtes, waardoor we continu op zoek moeten blijven naar nieuwe locaties. Het voorzien van een stabiel 
aanbod atelierruimtes vormt niet enkel de spil van de werking, maar bepaalt ook de financiële gezondheid van de 
organisatie. Het beheer van de in totaal 11 panden in 2019 bracht namelijk 69% van de werkingsmiddelen op.  
 
Het baart ons zorgen dat we de laatste jaren een significante daling vaststellen van de instroom van panden van Stad 
Gent en sogent, terwijl dit voorheen onze voornaamste partner was wat betreft tijdelijke leegstandsinvulling. Dit is te 
wijten aan een systematische verkoop van het patrimonium, maar ook aan het feit dat de stad soms kiest voor samenwerking 
met commerciële leegstandsbeheerders en geen structurele overeenkomst wenst af te sluiten voor het gebruik van haar panden. 
Op vlak van tijdelijke invulling wordt de laatste jaren bovendien uitsluitend gekozen voor initiatieven met een participatief, 
buurtgericht en sociaal karakter.  
 
De daling van instroom van panden van de Stad en sogent is af te lezen in onderstaande grafiek.   

 

 
 

De panden van de Stad waren voornamelijk grote panden waar NUCLEO meerdere jaren kon gebruik van maken en die in 
sterke mate bijdroegen aan de financiële gezondheid van de organisatie.4 Het verlies van deze panden verhoogde dus de 
kwetsbaarheid van zowel kunstenaars als organisatie.  
 
De onzekerheid zal de komende periode blijven toenemen aangezien we nog meer afhankelijk worden van de 
toekomstplannen van 2 eigenaars waar we momenteel mee samenwerken: vzw Begijnhof en het 
Gemeenschapsonderwijs. Deze panden brachten in 2019 62% van de werkingsmiddelen van NUCLEO op (respectievelijk 
32% en 30%), terwijl de panden van de Stad en sogent (Onderstraat, Nederpolder, Langestraat en Abrahamstraat 9) amper 2% 

 
4 Zo zorgde de Leopoldskazerne van 2006 tot 2018 met 430 m2 of 12 ateliers voor gemiddeld 9,2 % van de totale werkingsmiddelen, Villa 
De Wal van 2014 tot 2017 met 440 m2 of 17 ateliers voor gemiddeld 5,7 % van de totale werkingsmiddelen en de Paddenhoek (sogent) van 
2013 tot 2017 voor 720 m2 of 14 ateliers voor gemiddeld 8,4 % van de totale werkingsmiddelen van NUCLEO.  
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van de totale werkingsmiddelen opbrachten. 
Door het constante verlies van panden verhoogt de druk om in te gaan op panden voor erg korte termijnen en is er een 
continue verhuiscarroussel voor de kunstenaars aan de gang. Deze situatie wordt stilaan onhoudbaar. We streven er 
daarom naar om meer panden te beheren met termijnen van minstens een jaar. 

De zoektocht naar nieuwe atelierpanden blijft een prioriteit voor onze organisatie. Van februari tot mei 2019 werden we 
hierin ondersteund door stagiair Niels Van Oevelen, laatstejaarsstudent van de opleiding Vastgoed. Hij maakte een flyer (zie 
bijlage) met informatie voor eigenaars van leegstaande panden en screende maar liefst 165 leegstaande panden in Gent, 
samen met Sofie en Natacha. 

• 45 panden van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfspanden eindigden op een dood spoor 
 

• 105 panden van de in totaal 467 woningen op de leegstandslijst 

45 panden mogelijk geschikt - aangezien we de eigenaarsgegevens niet krijgen lieten we een flyer achter - 2 eigenaars 
namen nadien contact op. 
Doordat de leegstandstaks niet kan worden geschrapt bleef een verdere samenwerking uit. 
15 zelf gespotte panden of waarvan de eigenaar NUCLEO contacteerde, bracht voorlopig slechts twee ateliers op in 
de Abrahamstraat 9 van sogent 
 

• onderzocht maar niet geschikt voor de atelierwerking van NUCLEO: 
- leegstaande beluikwoning in de Filips Van Cleeflaan werd door de eigenaar aan NUCLEO aangeboden, maar 

door de moeilijke toegankelijkheid vonden we geen geïnteresseerde kandidaat.  
- school Triangel in Sleepstraat van de Stad: blijkt geen leegstaande ruimtes meer te hebben die voldoende 

veilig zouden zijn 
- Klooster Theresianenstraat: verbouwingswerken starten binnenkort  
- Loods in Merelbeke: private eigenaar contacteerde ons, maar had veel te hoge financiële verwachtingen 
- Loods in Maaltebruggestraat: idem 
- Loods Baron Arthur Verhaeghenlaan: idem  
- Loods in Tolhuiskaai van vzw Oort, geen geschikte ruimtes voor kunstenaarsateliers 
- Blok G43 van de Veeartsenijschool van eigenaar GO: geschikt voor ontwikkeling tot 14 kunstenaarsateliers. 

Plannen NUCLEO lagen klaar, maar de gesprekken vielen begin 2019 stil omdat eigenaar zelf aan renovatie 
zou beginnen. Intussen is er nog niets gebeurd en blijven we de plannen van de eigenaar hierover van 
dichtbij opvolgen.  

 

We kunnen concluderen dat het steeds moeilijker wordt om panden met een redelijke gebruikstermijn te vinden. Ook 
grotere panden en panden met grote ruimtes zijn schaars. 

 

 

 
Foto: Veeartsenij G43 

  



 24 

7. AANKOOP: ATELIERS IN HET AZALEAPARK 

De tijdelijkheid van de panden in beheer dwingen ons om permanent op zoek te blijven naar bijkomende gebouwen. Dit maakt 
het ontwikkelen van een beleid voor de lange termijn moeilijk en brengt ons op financieel vlak in een kwetsbare positie: 
aangezien de werking voor 69% gedragen wordt met eigen inkomsten uit atelierverhuur, kan het simultane verlies van enkele 
panden het geheel van de werking in het gedrang brengen. 

Mede omdat het vastgoedaanbod van Stad Gent en sogent gestaag afneemt maakten we dit tot een absolute prioriteit in ons 
beleid: we zoeken actief naar gebouwen die we voor lange termijn aan onze werking kunnen binden. Dit moet de werking 
stabieler maken en zorgen voor een minimale financiële zekerheid. De ondersteuning van Stad Gent, zowel in termen van 
beleid als middelen, is hierbij onontbeerlijk. 

Palend aan het Azaleapark in Sint-Amandsberg vonden we een pand dat een uitzonderlijke opportuniteit betekent voor 
onze werking en voor Stad Gent. We kunnen er een reconversie van een verkommerend bedrijfspand uitvoeren die 
1.000 m2 atelierruimte creëert voor een 45-tal kunstenaars en creatieve ondernemers. We breken de structuur van het 
pand volledig open, met een omzetting van de circulatieruimte naar buitencorridors en het openwerken in glas van de blinde 
muur die paalt aan het Azaleapark. Met de nieuwe invulling door NUCLEO en door het uitvoeren van deze ingrepen kadert 
deze reconversie perfect binnen het pilootproject Azalea van het stadsontwikkelingsproject En Route voor Sint-Amandsberg. 

De meerwaarde van dit project is dus niet alleen cultureel, maar bevindt zich ook op het vlak van stedenbouw. Via het 
toevoegen van een publieke functie met horeca, coworking en/of tentoonstellingsruimte voegen we bovendien een sociale 
meerwaarde toe aan het park en de wijk. 

Het realiseren van ateliers in het Azaleapark betekent een mijlpaal binnen de werking van NUCLEO. We kunnen het Gentse 
atelierbeleid verankeren in een stabiele organisatie met een structurele werking in een eigen atelierpand in Sint-Amandsberg, 
en het geheel van onze werking hierdoor veilig stellen voor de toekomst.  

Stad Gent bleek bereid om een investeringssubsidie van 700.000 toe te kennen aan NUCLEO voor de realisatie van dit 
project. Op dit ogenblik veranderde de eigenaar van mening en werd de vraagprijs voor het pand gevoelig verhoogd. 
Bovendien werd de aankoop van het bedrijfspand door NUCLEO plots gekoppeld aan de verkoop van de voorliggende 
appartementsblok. 

We onderzochten of er interesse was van Stad Gent, SoGent en enkele makelaars om de appartementsblok aan te kopen. 
Simultaan screenden we verschillende andere panden als alternatief, waardoor we een pand op Coupure Rechts aan Stad Gent 
konden voorstellen als alternatief project. Stad Gent verkoos echter om door te zetten in de onderhandelingen voor de 
Achterstraat. 

Toen we geen geïnteresseerde partners vonden voor de aankoop van de appartementen ging Stad Gent rechtstreeks in gesprek 
met de eigenaar, met als inzet de aparte verkoop van het bedrijfspand en een nieuwe onderhandeling over de vraagprijs. Aan 
het begin van de zomer rolde hier een mondeling akkoord uit, waarbij de investeringssubsidie van Stad Gent volledig zou 
worden aangewend voor de aankoop van het pand en de eigenaar een bedrag van rond de €630.000 zou ontvangen. Dit 
betekende ook dat NUCLEO met ondersteuning van Stad Gent op zoek zou moeten gaan naar een bijkomende 
inkomstenbron van €150.000 om de projectbegroting rond te krijgen. 

De eigenaar bleek echter nog steeds de wens hebben om de site als geheel te verkopen, waarna we met verschillende 
projectontwikkelaars in gesprek gingen. 

De trage onderhandelingen met de eigenaar van de Achterstraat deden NUCLEO verder zoeken naar alternatieve panden. Zo  
bekeken we tijdens de zomer de mogelijkheden om de modernistische Heilig-Kruiskerk Westveld in de rand van Sint-
Amandsberg om te kunnen vormen tot kunstenaarsateliers. Door de tijdsdruk die op de verkoopsprocedure stond, was het 
moeilijk om tijdig een grondige risicoanalyse te kunnen maken. Een snelle inschatting van deze risico’s had tot gevolg dat we 
niet verder hebben ingezet op deze optie. 

Recent tekende projectontwikkelaar Brocap een compromis met de eigenaar, waarvan de akte eind september moet 
worden verleden. Brocap ziet NUCLEO als een noodzakelijke partner voor de ontwikkeling van de ambachtenzone. 
Momenteel klaren we de modaliteiten van de onderlinge samenwerking verder uit, zodat het project in de realisatiefase 
terecht kan komen. 
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Beeld: Ontwerpstudie Ateliers in het Azaleapark 
 
8. OPEN ATELIERS EN ARTISTIEK NETWERK 
 
Open Ateliers zijn een vaste traditie sinds het ontstaan van NUCLEO. Oorspronkelijk werd dit event jaarlijks georganiseerd, 
vanaf 2008 werd met tweejaarlijkse frequentie. De atelierwerking die anders eerder besloten van aard is wordt dan opengesteld 
aan het brede publiek; de bewoners van de wijk en stad, maar ook kunstliefhebbers en experten krijgen dan een inkijk in alle 
kunstenaarsateliers van NUCLEO.  
 
2019 was een jaar zonder door NUCLEO georganiseerde Open Ateliers. 
De kunstenaars van de Lindenlei namen dit jaar het initiatief om zelf een editie te organiseren, op autoloze zondag, op 22 
september 2019. Ze wilden zo actief blijven inzetten in het verruimen van hun netwerk. Het was prachtig weer en het werd een 
groot succes met een 1.000-tal bezoekers. 
 

 Foto: Lindenlei Open Ateliers 22/09 
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De kunstenaars van de Nederpolder namen ook in september het initiatief om net voor het verlaten van het pand de deuren 
van de ateliers te openen, in aansluiting op een publiek event van BLANCO dat er in het gebouw plaatsvond op donderdag 26 
september: Polderslot.  
 

 
Foto: Polderslot 26/09 

 
We ondersteunen in de mate van het mogelijke steeds dergelijke kunstenaarsinitiatieven. 

 
Aangezien de kunstenaars tijdens de Open Ateliers zelf de kans niet hebben om andere ateliers te bezoeken, organiseert 
NUCLEO sinds 2008 elk jaar één à twee edities van NUCLEO puur NUCLEO.  
De kunstenaars van één gebouw nodigen alle andere kunstenaars uit. Deze ‘interne Open Ateliers’ versterkt het intern netwerk 
tussen de kunstenaars onderling en laat hen nader kennis te maken met elkaar en elkaars werk, een zeer effectieve vorm van 
community building. We organiseerden een editie in de kelder van de Onderstraat vlak voor de ontruiming van het gebouw op 
15/02, “Onder de Onderstraat”, 
 
 
 

 
Foto’s: NUCLEO puur NUCLEO in de Onderstraat 

 
 
Zoals elk jaar was NUCLEO ook in 2019 de motor en organisator achter tal van initiatieven die kunstenaars de mogelijkheden 
bieden om hun werk te tonen, elkaar te vinden, samen te creëren, gevonden te worden,… 
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• NUCLEO organiseert in alle gebouw regelmatig een bewonersvergadering. De kunstenaars krijgen zo de kans nog 
beter kennis te maken met elkaar, de organisatie en het gebouw. Deze zeer effectieve vorm van community building 
mondt vaak uit in een aantal concrete events of acties die we gezamenlijk ondernemen. Wat soms nog onder de radar 
blijft zijn de vele samenwerkingen die kunstenaars onderling opzetten in de vorm van projecten en tentoonstellingen. 
Ook het uitwisselen van interessante contacten en ervaringen op zowel zakelijk als technisch vlak betekent een grote 
meerwaarde voor hen. NUCLEO is ook in de dagelijkse werking vaak de spil in het samenbrengen van kunstenaars 
met gelijkaardige vragen en noden. 

Foto’s: bewonersvergadering Veeartsenij 

• in de projectruimtes in de Lindenlei vonden 11 artistieke projecten plaats: 
- Margo Veeckman (Masteropstelling 6 studenten LUCA) 
- Lieven Lefere (opbouw grote DOKA) 
- Bert Bossaert (groepsexpo 10 fotografen) 
- Kristof Van Heeschvelde (groepsexpo Kristof + ‘De School van Vanheeschvelde’) 
- Bart Goderis (fotoshoot individuele kunstenaar) 
- Dirk Janssens (workshops fotografie Mentormentor + groepsexpo 15 studenten 4e jaar fotokunst Academie 

Offerlaan) 
- Lieve D’hondt (eindejaarsexpo 20 studenten DKO Sint-Lucas Academie) 
- Sabine Martens (gedichtenexpo Dead Poet vzw) 
- Klaas Vanhee en Lore Smolders (tekenlessen LUCA) 
- Lieven Lefere (opbouw installatie ihkv Van Eyck jaar) 

• in ons bureau stelde dit jaar Jan Laroy tentoon, 

• we verspreidden 139 initiatieven van de NUCLEO-residenten op de agenda van onze website, 

• via sociale media werd meer dan ooit aandacht gegeven aan initiatieven van de kunstenaars. Zo werden meer dan 350 
evenementen op Facebook gedeeld met een bereik van 4.300 volgers. De NUCLEO-account op instagram wordt 
intussen ook door 1.900 volgers bekeken en eveneens ook systematisch content van de kunstenaars in residentie. 

• in januari 2019 startten we met een wekelijkse traditie om interessante open calls voor wedstrijden, residenties, ed te 
verzamelen en systematisch door te sturen naar de kunstenaars in de nieuwsbrief “oproepen op vrijdag”. 

 

Foto: werk Jan Laroy, bureau NUCLEO  
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1. BLANCO  
 
http://www.nucleo.be/blanco 
  
BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt en biedt een venster op het werk van de bij 
NUCLEO residerende kunstenaars, met aandacht voor experiment, reflectie, ontmoeting en presentatie. 
Vanuit de dagelijkse praktijk in de atelierwerking en een diepgaande bevraging van de kunstenaars in de ateliers van NUCLEO 
detecteerden we een grote nood aan een laagdrempelige projectruimte. BLANCO werd in eerste instantie opgestart als 
antwoord op deze vraag en opende in maart 2015 een onderzoeks- en presentatieplek in één van de ateliergebouwen. Daarnaast 
treedt BLANCO met verschillende projecten ook buiten de muren van de eigen panden. Zo stimuleren we de kunstenaars om 
met hun werk in dialoog te treden met de wereld buiten het atelier.  
Kunstenaars die werden goedgekeurd door de toewijzingscommissie en een atelier bij NUCLEO gebruiken, worden op deze 
manier zowel faciliterend als artistiek-inhoudelijk ondersteund. BLANCO is dus verankerd in de atelierwerking van NUCLEO 
en bouwt er verdiepend op verder. 
 
Tweeledige werking: 
 
De werking van BLANCO kent een tweeledige inzet; enerzijds zetten we in op initiatieven van kunstenaars in de 
onderzoeks- en presentatieruimte in ateliergebouw de Veeartsenijschool, anderzijds wordt er met een projectwerking ingezet 
op initiatieven die worden geïnitieerd vanuit BLANCO zelf waarin kunstenaars in de kijker worden gezet door ze te betrekken 
bij specifieke ingrepen, trajecten, creatieopdrachten en locatiegebonden projecten, ook in de publieke ruimte. Hiervoor zoekt 
BLANCO actief naar ‘lege’ zones, in de stad, op papier, ... en vraagt het kunstenaars te reageren op een specifieke context.  
Op deze manier werkt BLANCO het ganse jaar rond met de kunstenaars in residentie en ontstaat de mogelijkheid om ook 
dieper, langer en in een gepersonaliseerd traject met hen te werken in een dialoog die effectief gelinkt is aan hun praktijk. 
Hieruit vloeren korte en lange wisselwerkingen voort, die soms ook buiten de werking van BLANCO en NUCLEO hun effect 
hebben.  
  
BLANCO werkt met een grote, diverse groep kunstenaars. Wat hen verbindt is dat ze allen een atelier hebben bij NUCLEO, 
maar allemaal hebben ze een eigen verhaal en specifieke noden. BLANCO biedt met haar werking antwoorden op vragen en 
noden op vlak van ondersteuning, maar creëert ook mogelijkheden en opportuniteiten voor kunstenaars om in dialoog te gaan 
met een publiek en met elkaar. Het geheel vormt een toegankelijk en laagdrempelig platform dat een staalkaart brengt van 
NUCLEO residenten met aandacht voor de diversiteit binnen de groep.  
 
BLANCO is rechtstreeks geënt op de atelierwerking van NUCLEO en is daarom uniek in het veld. De noodzaak van de 
verbreding van het begrip atelier is in hoofdzaak de motor geweest van het opzetten van BLANCO en vormt dus een wezenlijk 
onderdeel van zijn bestaansrecht. BLANCO opereert niet van uit een klassieke curatoriële visie en geniet daarom een neutraal 
karakter waarin de kunstenaar, zijn/haar persoonlijk artistiek traject en/of de werkomgeving primeert, en niet het programma.  
 
Communicatie 
  
BLANCO zorgt voor een overkoepelende (online) communicatie omtrent de kunstenaarsinitiatieven in de zaal en de 
projectwerking. 
  
Er is een uitgebreide archivering in beeld en tekst en aankondiging van aankomende activiteiten op facebook en op een eigen 
website (http://nucleo.be/blanco). Via nieuwsbrieven en online agenda’s, kunstblogs en facebook- groepen en pagina’s houden 
we ons publiek op de hoogte. (http://uitdatabank.be, WeekUp, …) 
  
BLANCO facebookpagina > https://www.facebook.com/blanconucleo 
3.032 likes - 3.141 volgers 
  
Instagram > BLANCO start met een INSTAGRAM-account in januari 2020 https://www.instagram.com/blanco_platform/ 
  
Nieuwsbrieven worden gericht verstuurd naar 
pers (394 mailadressen) 
BLANCO (632 mailadressen) 
NUCLEO (3.580 mailadressen) 
  
Verder sluiten we aan bij bepaalde netwerken, stedelijke initiatieven en ‘kapstok-events’ zoals tumultingent, Gent Kunst, … 
om actief deel uit te maken van het kunstenbiotoop in de stad. 
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1.1. DE RUIMTE: onderzoeks- en presentatieruimte, ateliergebouw de Veeartsenijschool 
  
Initiatieven van kunstenaars 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.coupure_zaal 
  
Binnen de werking in de zaal in de Veeartsenijschool staan experiment, ontmoeting en kunstenaarsinitiatief voorop. Deze 
ruimte biedt de kunstenaars mogelijkheden hun inhoudelijke en praktische werkprocessen uit te lichten en hun werk en praktijk 
openbaar te maken. Het is een neutrale ruimte waar kunstenaars tijdelijk aan de slag kunnen om naar believen een eigen 
invulling te installeren.  
De ruimte wordt opgevat en als een groot tijdelijk atelier, het verlengde van een ‘eigen atelier’, waar een kunstenaar dingen 
kan uitproberen die in het eigen atelier niet mogelijk zijn, en dit zowel publiek als besloten. De ruimte kan worden gebruikt 
door NUCLEO-residenten voor try-out, experiment, proefopstellingen, lezingen en exposities, met of zonder publiek. 
We stimuleren hiermee actief het kunstenaarsinitiatief, de dialoog met de buitenwereld en ook het aangaan van 
samenwerkingen met kunstenaars en curatoren van buiten NUCLEO. Daarmee beantwoorden we aan de nieuwe noden van 
kunstenaars cf. onze bevraging: nood aan ontmoeting, peer to peer, tijdelijke werkruimte en laagdrempelige opportuniteiten 
voor exposure. 
 
BLANCO werkt hier in hoofdzaak ondersteunend en faciliterend: volgens het initiatief van de kunstenaar wordt gezocht hoe 
er vanuit BLANCO op maat kan worden begeleid, zowel inhoudelijk, productioneel als op vlak van communicatie. 
  
Aanvullend programma 
 
Ook aanvullende kunstenaarsinitiatieven waarin BLANCO een actieve verbindende en organisatorische rol opneemt zoals bv 
interne kennisdeling via workshops binnen de groep NUCLEO residenten en vragen/initiatieven op maat worden bekeken.  
 
Externe projecten waar verbinding en ontmoeting tussen kunstenaars centraal staat, worden indien ze een meerwaarde 
voor de kunstenaars in residentie of de organisatie betekenen gefaciliteerd. Zo zette BLANCO in het verleden mee de 
schouders onder een tekensessie rond ‘The Borderline Books’ i.s.m. S.M.A.K. en zette het de deur open voor een rondetafel 
rond de nieuwe Vlaamse kunstkoopregeling waarbij men specifiek feedback en input vroeg van NUCLEO residenten.  
 
Uiteraard kan de ruimte ook ingezet worden, indien compatibel met de agenda van de kunstenaarsinitiatieven, voor de 
BLANCO projectwerking, andere NUCLEO initiatieven zoals OPEN ATELIERS, en wordt er koppeling gezocht met 
externe verbindende kunstgerelateerde activiteiten zoals Gent Matinees en Museumnacht. Soms worden activiteiten 
gecombineerd, en wordt een expo / opstelling bv het decor van een infosessie, enz.  
 
in 2019 waren in de BLANCO ruimte 
  
30 exposities 
46 NUCLEO residenten stelden tentoon 
8 keer in dialoog met andere NUCLEO residenten 
22 keer in dialoog met externen 
in totaal toonden 139 kunstenaars hun werk 
 
11 ‘specials’ 
4 groepsexpo's (met 11, 21, 4 en 7 betrokken kunstenaars)  
een 'blind date' experiment tussen 2 kunstenaars 
een presentatie van een mentormentor Masterclass (12 betrokken kunstenaars) 
2 boekvoorstellingen (5 en 22 betrokken kunstenaars) 
een 5 maand durend ‘residentie-project’ in een tijdelijk pand in de Nederpolder (18 betrokken kunstenaars) 
 
5 proefopstellingen 
  
De vraag / nood blijft overweldigend: de ruimte is volledig volgeboekt tot december 2020. 
Een blik op de (interne) planningsagenda >> https://www.nucleo.be/blancoproject/index/nl/60 
  
Bezoekers 
  
Bij evaluatie blijkt dat een kunstenaarsinitiatief gemiddeld een 100-tal bezoekers telt. Dit aantal is o.a. afhankelijk van het 
netwerk van de kunstenaar zelf, de intentie (eerder try-out, of volwaardige tentoonstelling, …), maar ook van een groeiend vast 
BLANCO publiek. We stellen vast dat BLANCO meer en meer naambekendheid geniet waardoor een vast publiek zijn weg 
(terug)vindt naar de zaal. De kunstenaars geven bij evaluatie telkens aan verrast te zijn van de interesse van buiten het eigen 
netwerk en geven mee dat hun initiatief vaak aanleiding is voor andere projecten (solotentoonstellingen, publicaties, 
atelierbezoeken, deelname aan groepstentoonstellingen, interviews,…) en ook verkoop. 
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1.2. DE PROJECTWERKING – initiatieven vanuit BLANCO: lege zones, BLANCO in beweging 
  
BLANCO zoekt voor de projectwerking actief naar 'lege zones' en duikt met specifieke ingrepen en locatiegebonden projecten 
op in de publieke ruimte maar ook in verschillende magazines, waar kunstenaars afwisselend een invulling geven aan een 
specifieke plek, en reageren op een gegeven context. 
 
BLANCO blijft alert voor ‘nieuwe blanco zones’ en speurt naar nieuwe opportuniteiten in zowel de stad waarin de publieke 
ruimte kansen biedt, maar ook minder fysieke leemten kunnen bespeeld worden, zoals aan een column in een magazine, een 
tijdslot in een voorprogramma bij podiumkunst,... Zo wil BLANCO nieuwe (tijdelijke) projecten blijven opzetten, 
samenwerkingen aangaan en zo de projectwerking blijvend vernieuwen.  
 
Projectwerking 2019 
16 kunstenaars participeerden in locatieprojecten 
4 kunstenaars kregen een carte Blanche in KUNSTLETTERS magazine (3 extern) 
13 kunstenaars werden met een schets opgenomen in de visuele column in WeekUp 
 
• BLANCO DOK 

https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.dok    

Vijf zomers lang nestelde BLANCO zich als bewoner op DOK (de tijdelijke invulling en 'werfplek voor verpozing en 
creatieve manoeuvres' aan de oude dokken in Gent). BLANCO nodigde er gedurende het seizoen maandelijks (5) een 
andere kunstenaar uit die er in dialoog gingen met de plek, haar bewoners en bezoekers tijdens een residentie van één 
maand. 
De kunstenaars kregen drie grote ramen aan de kade als canvas, als fysiek vertrekpunt vanwaar ze hun werkperiode 
inluidden. Deze ramen, gelegen aan de waterkant, zijn ook zichtbaar vanaf de andere kade aan de ring. De aanleg van 
de nieuwe kade heeft de zichtbaarheid van deze plek nog vergroot. 
  
In 2019 faciliteerde en toonde BLANCO het werk van vijf kunstenaars op DOK. Gezien de werking van DOK stopte na 
de zomer van 2019 betekent dit ook het einde van de interventies daar. In totaal betrokken we 25 kunstenaars in dit 
locatieproject. 

  
• BLANCO TWEEBRUGGEN 

https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.tweebruggen 

Sinds januari 2016 trekt BLANCO ook de publieke ruimte in en geeft op onregelmatige basis een nieuwe artistieke 
invulling aan een muur op de gevel van Hotelschool Gent in de Tweebruggenstraat. 
  
In 2019 faciliteerde en toonde BLANCO het werk van twee kunstenaars op de muur in de Tweebruggenstraat. Eind 
2019  zijn dat er zeven in totaal.   

  
• BLANCO HOOGPOORT 

https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.hoogpoort 

Aan de zijgevel van het Gentse Stadhuis hangen enkele houten vitrinekastjes, de voormalige mededelingskasten. 
Vanaf het voorjaar 2016 liet BLANCO ze ongeveer driemaal per jaar invullen door een andere kunstenaar, die er een 
boodschap of visuele mededeling aan de bevolking formuleerde. 

  
In 2019 faciliteerde en toonde BLANCO het werk van vier kunstenaars in de kastjes in de Hoogpoort. Eind 2019 zijn 
dat er 13 in totaal. Het project ligt stil wegens dakwerken aan het stadhuis.   

  
• BLANCO NEDERPOLDER 

 
In afwachting van renovatiewerken kreeg NUCLEO voor vijf maanden een gebouw in centrum Gent in beheer van 
Sogent: van 1 mei tot 1 oktober 2019. Het gebouw had 9 atelierruimtes op de eerste en tweede verdieping. Het 
gelijkvloers hielden we vrij voor een BLANCO project rond ontmoeting. Hiervoor werd een Open Call verstuurd 
naar de NUCLEO residenten. Uiteindelijk trokken 9 NUCLEO residenten samen met evenveel externe kunstenaars in 
de benedenverdieping. Er werden interne ontmoetingen, ‘poldersalons’ georganiseerd, een publiek toegankelijk 
‘polderslot’ voor het hele gebouw met expo en Open Studio’s. Twee kunstenaarsduo’s presenteerden werk in een 
vitrinekastje aan de voorgevel van het gebouw, in de publieke ruimte. 

 
Er was dialoog, er werden plannen gesmeed en zaken uitgeprobeerd. Elk bewoog zich in het gebouw op eigen tempo. 
Er ontstonden samenwerkingen, sporen in en op het gebouw en daarbuiten, ook verder in de tijd. Iedereen handelde met 
open vizier en zin in ontmoeting. Het was een bijzonder experiment. 
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• BLANCO WEEKUP 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.weekup 

BLANCO slaat sinds het najaar van 2017 de handen in elkaar met cultureel weekmagazine WeekUp en vult 
tweewekelijks een leeg stukje van de alombekende papieren cultuuragenda als visuele column. BLANCO gaat hiervoor 
op zoek naar ideeën, onaffe zaken en aanstalten tot … in de vaak verborgen en ongeziene schetsboeken van 
kunstenaars. 
In 2019 plaatsten we 13 kunstenaars met hun schets in WeekUp. Eind 2019 zijn dat er 42 in totaal. WeekUp stopte met 
de papieren versie waardoor dit project werd afgerond. 
  

• BLANCO KUNSTLETTERS (nieuw in 2019) 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.kunstletters 

Met de rubriek 'CARTE BLANCHE' geeft BLANCO sinds januari 2019 kunstenaars vrij spel in Kunstletters 
magazine. Deze keer vormen twee lege vellen papier en een carte blanche het speelveld. Viermaal per jaar vangt 
Kunstletters magazine (Kunstwerkt) de passie van beeldende kunst maken in woorden en beelden. De kunstenaars 
worden geselecteerd i.s.m. de partners binnen de Vlaamse koepel van atelierorganisaties UFO: NUCLEO uit 
Gent, Studio Start uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven, Vonk uit Hasselt/Genk en De Tank van het Entrepot uit Brugge. 
  
In 2019 kregen vier kunstenaars een spread in het magazine.  

  

1.3. Overzicht programma BLANCO 2019 
  
Beeldmateriaal in bijlage. 
 
A. DE RUIMTE – initiatieven van kunstenaars 
E= Expo / T=Try-out / P=Performance 
 
#121 – 11/01 > 13/01: Mira Albrecht, Grant Gover, Stephen Draycott, Joseph Murray, Simon Davenport, Matt Rowe, Nikki 
Tompsett, Bartle Halpin Photography, Jo Cowdrey, Oshin Albert, Ondrej Bennes. — Mira Albrecht’s Hello, Goodbye 
Program 
#122 – 18/01 > 27/01: Brantt & Thanh Long Lam – En Route 
#123 – 01/02 > 10/02: Klaas Van der Linden – Off The Rails 
#124 – 22/02 > 24/02: Hallveig Ágústsdóttir, AnnaMarie Ignarro – Preserve the necessary beauty 
#125 – 28/02 > 10/03: Free Pectoor – White Works 
#126 – 16/03 >24/03: Griet Van de Velde & Roberta Gigante 
#126b  – 26/03 > 04/04: Steven Antonio Manes & Robby Blondbaard – Verticale / Orizontale 
#127 – 19/04 > 21/04: Gerben Gysels – Het Hoofd en de benen. 
#128 – 26/04 > 28>04: Naomi Kerkhove – Naomi kerhove invites 
#129 – 03/05 > 05/05: mentormentor – Ann-Sophie Deproost curated by mentormentor 
#130 – 09/05 > 19/05: Jonas Vanderbeke – Inter omnia Saga 
#131 – 25/05 > 02/06: Pieter De Clercq, Rachel Strijdonk, Steven Prengels, Arno Synaeve – The Eye of the Beholder, Resting 
on the Shoulder: An Attempt for Extreme Precautions 
#132 – 07/06 > 16/06: Niels Ketelers – Voelen is horen, het geluid van muziek. 
#133 – 17/06: Topo Copy, Clara verbeke en Judith Herman – Nieuwe publicaties#2: ‘U draait zich om’ 
#134 – 21/06 > 30/06: Marjolein Labeeu – hij was maar een clown 
#135 – 04/07 > 15/07: Shirley Villavicencio &Tim Onderbeke – PASTICHE groepsexpo 
#136 – 25/07 > 28/07: Merel Cremers & Bram van Breda – To Hit When Moving   
#137 – 02/08 > 18/08: Jan Laroy – Youth is wasted on the young 
#138 – 19/08: Chiara Lammens fotoshoot 
#139 – 31/08: mentormentor –  resultaten mentormentor Masterclass Laura El-Tantawy 
#140 – 07/09 > 15/09: Roeland Zijlstra – Dénouement 
#141 – 20/09 > 29/09: Stepgh Gildemyn, Brantt & Free Pectoor – CMYK 
#142 – 05/10 > 07/10: Hilde Van Wambeke – Le Plaisier de construire 
#143 – 18/10 > 20/10: Francis Bekaert & Jan Dheedene – Er/Uit 
#144 – 25/10 > 03/11: meindert Peirens & MariaG.Azcarate – The Laius complex \ The son that was most like him 
#145 – 04/11: Hilde Van Canneyt: portfolio reviews 
#146 – 11/11: Carla Besora & Goergia Kokot – Something cosy and unpretentious, such as gezelligheid 
#147 – 15/11 > 17/11: Sam Eggermont  – What is over is just beginning 
#148 – 22/11 > 24/11: Eddy De Buf & Brian Reinbolt (US)  –  Would it make any difference if I never Existed 
#149 – 29/11: Bert Heytens / Felix Fasolt – The Powerade Series 
#150 – 07/10 > 18/12: mentormentor – verzameld werk 01 groepestentoonstelling 
#151 – 17/12: Mert Sen & Ruud Van Moorleghem – Astrid & Bebe 2020 Calender 
#152 – 21/12 > 29/12: Conrad Willems – Conrad Willelms presenteert werk van Joan Hus 
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DE PROJECTWERKING – initiatieven vanuit BLANCO op locatie 
  
• BLANCO DOK 
  

mei: Tess Wilders – Home Sweet Home  
juni: Hilde Van Wambeke  
juli: Linde Dumolein – Eating Butter 
augustus: Fen De Winter – It’s now or never baby! 
september: Steven Antonio Manes – Ciao A Tutti! 
  

• BLANCO TWEEBRUGGEN 
  

13/08/2018 > 25/03/2019: Nora De Decker – Laquelle vous préférez 
29/03 > 05/01/2020: Gerben Gysels – Aldi 

  
• BLANCO HOOGPOORT 
  

13/11/2018 > 13/02/2019: Eline Vansteenkiste – Glassworks 
15/02 > 15/05: Tim Bruggeman – 500 huizen 
14/05 > 10/09: Simon Debbaut-L’Ecluse –  re:voir 
19/10 > … Elien Ronse – Have you spotted a melodi lamp? Send a photo and streetname to +32496890681  

 
• BLANCO NEDERPOLDER (1 mei tot 1 oktober 2019) 
  

26/09 POLDERSLOT 
 

Poldersalon met: September Collective [Mathilde Strijdonk, Ben Benaouisse, Kristof Lemmens, Aäron Willem, Sam 
Eggermont], Dolores Bouckaert, Nicoline van Stapele, Jonas Vanderbeke,  Jan Delestinne, Tineke Bacqué, Louisa 
Vanderhaegen, Nicolas Van Parys, Elke Desutter, Carla Swerts en Croxhapox / #thethirdlandscape 
 
Open Studio’s met: Koen Deschuyter, Linde Dumolein, Ines Claus, Veronika Bezdenejnykh, Sam Eggermont, Manuel 
Penteado en Stijn Demuynck 
 

• BLANCO WEEKUP 
  

Schets #29 — 16/01 – 22/01 — Naomi Kerkhove 
Schets #30 — 30/01 – 05/02 — Conrad Willems 
Schets #31 — 13/02 – 19/02 — Nicoline van Stapele 
Schets #32 — 27/02 – 05/03 — Marthe Vanthuyne 
Schets #33 — 13/03 – 19/03 — Coralie Laudelot   
Schets #34 — 27/03 – 02/04 — Topo Copy & Liesbeth De Stercke 
Schets #35 — 10/04 – 16/04 — Meindert Peirens 
Schets #36 — 24/04 – 30/04 — Mert Sen 
Schets #37 — 08/05 – 14/05 — Karel Verhoeven 
Schets #38 — 22/05 – 28/05 — Linde Dumolein 
Schets #39 — 05/06 – 11/06 — Fen De Winter  
Schets #40 — 19/06 – 25/06 — Clara Verbeke 
Schets #41 — 03/07 – 09/07 — Judith Herman 
Schets #42 — 17/07 – 23/07 — Jonas Nachtergaele 
   

• BLANCO KUNSTLETTERS 
  

Carte Blanche #01 — 01/01 – 31/03 — Karina Beumer ism Studio Start, Antwerpen 
Carte Blanche #02 — 01/04 – 30/06 — Lore Stessel ism Cas-co, Leuven 
Carte Blanche #03 — 01/07 – 30/09 — Rebekka Löffler (NUCLEO) 
Carte Blanche #04 — 01/10 – 31/12 — Joke Hansen  ism De Tank / Het Entrepot, Brugge  
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2. SUPPORT 
 
SUPPORT is een jaarprogramma van ondersteunende activiteiten voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk voor 
kunstenaars uit Gent en omstreken - ook voor kunstenaars die (nog) geen atelier bij NUCLEO hebben. Het programma is zo 
opgebouwd dat het aan een kleine groep kunstenaars verdiepende ondersteuning biedt, maar tegelijkertijd een grotere 
groep bereikt met de kennisdelingstools. 
 
De activiteiten van BLANCO richten zich op kunstenaars met atelier bij NUCLEO. SUPPORT richt zich op bredere 
doelgroep van professionele en startende beeldend kunstenaars, dus ook kunstenaars die (nog) géén atelier bij NUCLEO 
hebben, starters die hun praktijk willen opbouwen, maar bijvoorbeeld ook (internationale) kunstenaars die tijdelijk in Gent en 
omgeving willen komen werken. 
 
2.1. 2019: ontwikkeling programma van ondersteunende opportuniteiten: zakelijk en artistiek, breed en verdiepend 
  
Naast de platformactiviteiten van BLANCO biedt NUCLEO vanaf 2020 een programma van ondersteunende activiteiten 
aan voor kunstenaars in Gent en omgeving. We hebben de ambitie om met dit programma bij te dragen aan de positie van de 
kunstenaars in de stad. Het programma komt tot stand in samenwerking met verschillende partners die de nodige kennis 
binnenbrengen en bundelt ondersteunende activiteiten voor kunstenaars in een overzichtelijk programma dat regelmatig zal 
worden gecommuniceerd naar de bredere artistieke gemeenschap. 
 
Professionele ondersteuning is een kritische succesfactor voor een duurzame loopbaanontwikkeling.5 Verschillende 
organisaties in Vlaanderen bieden dan ook ondersteunende programma’s voor kunstenaars aan. Kleinere structuren 
(alternatieve managementbureaus) zoals Auguste Orts, Jubilee en Arp zijn er vaak voor een beperkt aantal kunstenaars, of zijn 
opgezet door een groep kunstenaars om samen hun individuele praktijken te ondersteunen. Atelierorganisaties zoals NUCLEO, 
Studio Start (AAIR), Cas-co, VONK en De Tank (Het Entrepot) in de verschillende Vlaamse steden organiseren op 
uiteenlopende manieren ondersteunende activiteiten. De meeste ondersteunende programma’s zijn sterk selectief (STRT KIT, 
ontwikkelingsprogramma Kunsthal Gent). Voor het uitwerken van een geïntegreerd kunstenaarsbeleid is NUCLEO vertrokken 
vanuit de vraag: Hoe een bredere groep kunstenaars te ondersteunen? 
  
In vergelijking met Vlaamse collega-organisaties is het nieuwe programma van NUCLEO gericht op een grotere groep 
kunstenaars. We hebben daarvoor onder meer gekeken naar verschillende organisaties in het VK die ook breder georiënteerde 
ondersteunende programma’s hebben uitgewerkt, zoals o.a. East Side Projects in Birmingham, Spike Island in Bristol en S1 art 
space in Sheffield – net als Gent geen centrumsteden, maar steden waarvoor het moeilijker is om kunstenaars in de stad te 
houden, door de aanzuigende werking van een nabije hoofdstad. Mede daarom zijn deze programma’s niet gericht op een 
kleine selecte groep kunstenaars, maar open voor wie deel wil nemen, met als doel om gemeenschapsvorming te stimuleren en 
bij te dragen aan het artistieke klimaat in de stad. Ze stimuleren zelfgeorganiseerde activiteiten, uitwisseling en 
zelfredzaamheid, maar helpen kunstenaars ook aan de juiste informatie en netwerken. Met lezingen, workshops, gesprekken 
met experts, reizen en netwerkgelegenheden. 
  
Ambities die werden onderzocht als onderdelen van het ondersteunend programma voor de toekomst: 
 

● het opzetten van een atelierprijs voor startende kunstenaars: het gratis beschikbaar stellen van een (gedeelde) 
werkruimte in een (tijdelijk) ateliergebouw van NUCLEO, indien mogelijk inclusief inhoudelijk mentorschap  

● inzet van tijdelijke gebouwen voor nieuwe samenwerkingsprojecten of residenties (cf Poldersalon in de 
Nederpolder - zie BLANCO). Dit soort project stimuleert eigen initiatief; om de eenmalige opportuniteit van tijdelijke 
gebouwen zo productief mogelijk in te kunnen zetten steken we onze voelsprieten uit naar de noden in ruimtegebruik 
onder kunstenaars in Gent en zoeken naar de juiste match of starten een oproep 

● samenstellen van een expertpoule 
● tijd en expertise van het team inzetten als spreekuur voor kunstenaars (in functie van de competenties in het team) 
● kennisdelingsworkshops tussen NUCLEO kunstenaars structureler organiseren, ook met externe expertise, en ze 

toegankelijk maken voor een bredere groep geïnteresseerden 
● onderzoek naar een gezamenlijke studiereis voor kunstenaars 
● samenwerking met LUCA: de voormalige samenwerking met LUCA, waardoor onze residenten de werkplaatsen 

konden gebruiken, werd stopgezet wegens een hogere bezettingsgraad en rationalisering van faciliteitengebruik bij 
LUCA. We onderzoeken mogelijkheden voor toegang tot specifieke lesmodules van LUCA – en bijbehorende 
toegang tot LUCA’s werkplaatsen 

 
Sommige ondersteunende activiteiten zijn bestemd voor een beperkt aantal kunstenaars, andere voor een bredere 
groep. Het totaal aan ondersteunende activiteiten naast de platformactiviteiten van BLANCO wordt naar buiten gebracht als 
een jaarprogramma. Dat betekent dat er een doorlopende ondersteuning aan kunstenaars plaatsvindt; uit onderzoek blijkt dat 
kunstenaars wijzen op het belang van langdurige ondersteuning in plaats van deelnemen aan occasionele activiteiten.6 

 
5 (bron: Janssens, J, Reframing the international, https://issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kp2_nl_web en 
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/140219_kritische_succesfactoren_van_de_vlaamse_kunsten_synthesetekst.pdf 
6 Mapping Artist’s Professional Development Programmes in the UK: Knowledge and Skills, Rebecca Gordon-Nesbitt, Chisenhale Gallery 
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SUPPORT wil aanvullend op de activiteiten van BLANCO helpen om het netwerk en de kennis van kunstenaars in 
Gent te versterken en zo bijdragen aan een sterkere lokale artistieke gemeenschap. 
 
2.2. Tools voor het SUPPORT programma 

  
● BLANCO/SUPPORT TEAM (expertpoule) 

 
NUCLEO bouwt met het BLANCO/SUPPORT TEAM aan een poule van externe experts. 
  
Een kunstenaar ontwikkelt in de loop van zijn of haar carrière een netwerk aan relaties en (duurzame) 
samenwerkingsverbanden: zo vormt zich een team van experts die bijdragen aan verschillende aspecten uit zijn/haar 
praktijk: van inhoudelijke, zakelijke en juridische tot praktische of persoonlijke aspecten. 
  
Om kunstenaars in Gent te ondersteunen bij het ontwikkelen van zo’n netwerk én om hen te ondersteunen bij 
SUPPORT en BLANCO-activiteiten, bouwt NUCLEO aan een ‘algemeen team van experts’, met curatoren, 
kunstenaars en mensen met geheel andere expertises. Dit team bestaat voor alle duidelijkheid niet vooral uit curatoren 
of tentoonstellingsmakers, maar draagt bij aan een brede ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk. Ondersteuning voor 
een brede groep kan bijvoorbeeld bestaan uit workshops en/of compacte talks over de praktijk van de expert. Experts 
kunnen daarnaast persoonlijke / verdiepende ondersteuning bieden voor kunstenaars in de BLANCO ruimte en 
kunstenaars die geselecteerd worden voor een ander onderdeel van het programma. Experts worden betrokken als 
sparring partner, schrijver van teksten, in een selectiecommissie voor verdiepende activiteiten, etc. 
  
HET BLANCO/SUPPORT TEAM bestaat uit diverse profielen. Het aantal hangt af van de budgettaire realiteit, maar 
ideaal gezien maken er jaarlijks minimaal 10 verschillende profielen deel uit van het team. We betrekken ook de leden 
van de toewijzingscommissie, die voor BLANCO/SUPPORT activiteiten gelijkaardig worden vergoed als andere experts. 
Er vinden jaarlijks in januari wissels plaats in het team, experts kunnen zich kandidaat stellen en kunstenaars kunnen ook 
kandidaten voorstellen. 
  
Wanneer kunstenaars ondersteuning nodig hebben voorbij de budgetten die NUCLEO hiervoor kan vrijmaken, kan 
NUCLEO ook enkel optreden als matchmaker en kunstenaars en experts aan elkaar verbinden voor verdere 
individuele praktijkondersteuning. 
  

Mogelijke profielen: 
-    inhoudelijke sparring partner: curator 
-    inhoudelijke sparring partner: kunstenaar 
-    inhoudelijke sparring partner: theoreticus 
-     kunstenaar met artistieke organisatie 
-    zakelijk adviseur 
-    juridisch adviseur 
-    editor / tekstschrijver 
-    subsidie-expert 
-    uitgever 
-    galerist 
-    vertaler 
-    fotograaf 
-    filmmaker 
-    tentoonstellingsopbouwer 
-    archivaris 
-    psycholoog 
- ... 

  
Van de financiële investering in het BLANCO/SUPPORT TEAM komt een deel als verloning terecht bij kunstenaars die 
optreden als expert, en het gehele budget komt ten goede van spelers in de culturele sector. 
  

• ATELIERPRIJZEN (werktitel) 
NUCLEO onderzoekt de haalbaarheid en mogelijke randvoorwaarden van een jaarlijkse atelierprijs, die bestaat uit een 
gedeelde werkruimte voor vijf kunstenaars, begeleiding door experts uit het BLANCO/SUPPORT TEAM en een 
klein werkbudget. 
De prijs staat open voor kunstenaars uit Gent, op een cruciaal moment in hun carrière, die baat hebben bij een gedeelde 
werkruimte en/of ondersteuning door het BLANCO/SUPPORT TEAM. We kiezen voor het aanbieden van een gedeelde 
werkruimte om wederzijdse inspiratie en/of samenwerking te stimuleren; voor een gemengde groep om generaties in 

 
2015, p 33 – 36. 
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contact brengen en mentorschap te stimuleren, onder elkaar en door het BLANCO/SUPPORT TEAM. SUPPORT 
workshops (zie verder) maken deel uit van het programma. 
  
Jaarlijks wordt voor deze prijzen een open call uitgeschreven in de zomer. De precieze inhoud van de prijs, voorwaarden 
en criteria worden ieder jaar voor deze open call opnieuw bepaald, zodat de focus kan worden bijgesteld en er rekening 
kan worden gehouden met de op dat moment beschikbare ruimte en budgettaire realiteit. Selectie vindt plaats door een 
jury die wordt samengesteld uit het BLANCO/SUPPORT TEAM. 
 

• ZAKELIJKE EN INHOUDELIJKE WORKSHOPS (kennisontwikkeling) 
Viermaal per jaar organiseert SUPPORT workshops die gericht zijn op kennisontwikkeling en  informatievoorziening 
rond zakelijke, juridische, artistieke of andere vakkennis. Workshops worden georganiseerd i.s.m. partners (o.a. 
Cultuurloket), met kunstenaars die specifieke kennis kunnen delen of met leden van het BLANCO-SUPPORT TEAM. 
> twee workshops voorjaar, twee workshops najaar 
  
In 2019 vonden al twee workshops plaats in Kunsthal Gent: 
 
14/03: Auteursrechten voor beeldende kunstenaars ism SOFAM 
05/11: Vergoeden in de cultuursector ism Cultuurloket 
 
 

 
Foto: workshop SOFAM 

 
• NIEUWSBRIEF OPPORTUNITEITEN (gecureerd door expert, vier per jaar) 

Viermaal per jaar wordt er een SUPPORT nieuwsbrief gemaakt, met als doel het delen van kennis en opportuniteiten 
in binnen- en buitenland, telkens gecureerd door / in samenwerking met een expert uit het BLANCO/SUPPORT 
TEAM. De insteek verschilt per nieuwsbrief, de betrokken expert geeft er een persoonlijke kleur en thematiek aan. 
  

• (BOVEN)LOKALE RESIDENTIES (voorlopig on hold wegens het niet toekennen van bovenlokale middelen, zie 
verder) 

Individuele verdiepende trajecten in de vorm van residenties in samenwerking met (bovenlokale) partners, zoals 
PostX Merelbeke en platvvorm Deinze (onder voorbehoud van bovenlokale middelen). Voor de begeleiding wordt het 
BLANCO/SUPPORT team betrokken.  

 
 
2.3. Zoektocht naar financiering bovenlokaal cultuurbeleid 
 
Eerste ronde: indiendatum 15/05/19 
 
Een eerste poging om middelen bijeen te krijgen voor deze nieuwe werking werd gedaan met een subsidieaanvraag onder de 
werktitel ‘Waar is het atelier’?  
  
Inhoud dossier:  

• ondersteunend kunstenaarsbeleid (jaarprogramma) 
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• samenwerking met Platvvorm (Deinze) en PostX (Merelbeke) voor residenties 
• driejarig project 
• totaal aangevraagde bedrag: €111.200 (voor drie jaar) 

 
Voor de activiteiten die in het dossier aan bod kwamen, werden verschillende partnerschappen opgezet. Het programma 
voorzag in zakelijke ondersteuning in samenwerking met Cultuurloket (breed) en coöperatie HAVEN (verdiepend); 
samenwerking met Platvvorm in Deinze en PostX in Merelbeke maakte een serie residenties voor kunstenaars mogelijk 
(verdiepende artistieke ondersteuning); Kunsthal Gent schiep ruimte voor verschillende Artist Talks en kunstmagazine The 
Art Couch schreef een aantal artikelen over de kunstenaars in het programma; we organiseerden een 
bezoekersprogramma (atelierbezoeken) met externe gasten en door het team van NUCLEO. 
 
Helaas ontvingen we op 15/10/2019 negatief advies, met als voornaamste argument dat een dergelijk project perfect zou 
moeten kunnen binnen de lokale atelierwerking. Bovendien blijken de voornaamste merites van dit project in ogen van de 
commissie te liggen in de verspreiding van expertise bij de regionale overheden, en niet op artistiek-inhoudelijk vlak. 
Dit is voor NUCLEO natuurlijk een problematische stellingname: voor ons ligt de finaliteit van dit project in de eerste 
plaats precies daar. 

 
Tweede ronde: indiendatum 15/11/2019 
 
We bleven niet bij de pakken zitten en dienden opnieuw in voor de tweede ronde met het meerjarige project ‘NUCLEO 
supports PostX Merelbeke en platvvorm Deinze’. 

Inhoud dossier: 
• sterkere afbakening als project, los van de jaarwerking 
• focus op de samenwerking met Platvvorm (Deinze) en PostX (Merelbeke) (residenties) 
• driejarig project 
• totaal aangevraagde bedrag: €86.175 (voor drie jaar) 

 
Met dit project wilden we de professionalisering van 2 ‘artist-run’ organisaties nabij Gent ondersteunen, en professionele 
ontwikkelingskansen voor kunstenaars via een reeks residenties versterken en verankeren. Het project zette in op 
professionalisering, bovenlokale zichtbaarheid en uiteindelijk lokale verankering van de kansen die de partnerorganisaties 
bieden aan de ontwikkeling van kunstenaars. 

Door het begeleiden van een serie residenties zouden zowel de twee organisaties als kunstenaars in residentie de kans krijgen 
om zich te ontwikkelen, te professionaliseren en een bovenlokale zichtbaarheid en publieksbereik te realiseren. Met dit project 
toonde NUCLEO zelf haar ambitie om nieuwe professionele kansen voor beeldend kunstenaars (mee) mogelijk te maken. 

Helaas ontvingen we op 15/04/2020 opnieuw negatief advies. De argumentatie voor de afwijzing in de eerste ronde bleken we 
te hebben ondervangen in het tweede dossier, maar de commissie bracht nieuwe argumenten aan om ook dit dossier niet te 
honoreren.  
De voornaamste argumenten waren: de indruk dat de lokale partnerorganisaties enkel instrumenteel werden ingezet (!), 
onvoldoende  geloof in de deskundigheid van NUCLEO (!), een aantal opmerkingen bij de begroting waarvan sommige 
flagrant niet correct (vb huurgelden voor infrastructuur stonden zowel aan inkomsten als uitgavenzijde genoteerd onder de 
vorm van partnerinbreng en waren dus geenszins, zoals de commissie onterecht opmerkte, een betalende uitgavenpost). 
 
We stellen ons dan ook vragen bij de samenstelling en expertise van de beoordelingscommissie. Het wantrouwen van de 
commissie dat spreekt uit de opmerking dat de partnerorganisaties louter instrumenteel zouden worden ingezet, terwijl de 
finaliteit van het project in zijn geheel net ligt in het ondersteunen van deze organisaties, is bijzonder pijnlijk en doet een 
gebrekkige voeling met het veld vermoeden. Gecombineerd met de fouten in de beoordeling van de begroting leidt dit tot een 
beoordeling die totaal naast de kwestie is. 
 
We beraden ons over het nut van deelname aan een nieuwe indieningsronde. Als er ook in de toekomst op deze manier 
beoordeeld wordt lijkt het nuttiger onze tijd en energie anders te kanaliseren.  
 
Het tweemaal niet toekennen van de gevraagde subsidie ervoor dat het concept van SUPPORT als geheel telkens opnieuw 
herdacht moest worden. Dit vertraagde vanzelfsprekend de ontwikkeling en implementatie in 2020.  
  



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

VISIEONTWIKKELING 



 39 

 
1. KENNISONTWIKKELING 

1.1. Studiedagen 
 
Om de vinger aan de pols te houden wat betreft de verschillende evoluties in het (beeldende) kunstenveld en andere 
maatschappelijke domeinen die raakpunten hebben met onze werking, nemen leden van het team op regelmatige basis 
deel aan studiedagen en symposia. 
De opgedane kennis wordt intern gedeeld en staat ten dienste van de verdere visieontwikkeling en het korte en lange 
termijn beleid van de organisatie. 
 
2019 
15/01: Cultuurforum Vlaamse Gemeenschap 
31/01: Diepgravend onderzoek gentrificatie, tijdelijke invullingen en de sociale stad 
26/02: Transitie UGent Greentrack 
12/03: Divestment lunch Greentrack 
26/03: slotsymposium DIT Kunstenpunt 
28/03: workshop Decreet Bovenlokaal cultuurbeleid 
02/04: Algemene Vergadering Greentrack 
10/04: Lente event Cultuurraad Gent 
30/04: praktijksafari Pulse bij De Vieze Gasten 
22/05: Colloquium Cultuurmanagement: nieuwe businessmodellen in de cultuursector 
03/06: Infosessie financieringsmix Cultuurloket 
18/06: Trefdag Cultuur 
25/09: Infosessie LEZ Gent 
01/10: Lancering Landschapstekening Kunsten Kunstenpunt 
22/10: Trefdag Pulse in Concertgebouw Brugge 
27/11: Infosessie kasplanning Cultuurloket 
 

1.2. Prospectie  
 
De voorbije jaren werden prospectiereizen georganiseerd naar bijvoorbeeld Londen (bezoek aan SPACE, Acme, ACAVA) en 
Leeds (East Street Arts), om te kijken hoe andere atelierorganisaties in het buitenland te werk gaan. Er vonden ook bezoeken 
plaats aan Nederlandse organisaties ikv het LOA overleg (zie verder) en aan de verschillende leden van UFO: Studio Start, 
Cas-co, Vonk en De Tank (Entrepot). 
Hieruit bleek dat de bezochte atelierorganisaties in de grond eenzelfde doelstelling hebben, het voorzien in betaalbare ateliers 
voor kunstenaars, maar dat er grote verschillen zijn in werkwijze, schaalgrootte, ondersteunende activiteiten etc. Het werd ook 
bijzonder duidelijk dat er een algemene tendens bestaat waarbij atelierorganisaties onder invloed van diverse 
maatschappelijke evoluties omvormen van louter ruimte faciliterende werkingen naar meer hybride organisaties die dit 
combineren met een ondersteunend kunstenaarsbeleid.  
 
Prospectie 2019: 
26/11: prospectie Luik RAVI en Comptoir des Resources Créatives Liège 
 

Foto: prospective RAVI 26/11  
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2. OVERLEGORGANEN 

2.1. LOA  
 
https://www.ateliersnederland.nl  
 
Sinds 2004 is NUCLEO lid van LOA, Landelijk Overleg Atelierorganisaties in Nederland, samen met 17 andere 
organisaties. 
Het doel van het LOA wordt als volgt omschreven:  

- het uitbreiden van het aantal betaalbare ateliers en woonwerkruimten voor kunstenaars in Nederland en België 
- het signaleren en coördineren van relevante landelijke ontwikkelingen op het gebied van ateliervoorzieningen 
- het geven van advies en informatie over verwerving, financiering en beheer van ateliervoorzieningen en 

woonwerkruimten 
De ledenorganisaties komen tweemaal per jaar samen, telkens te gast bij een ander lid waar ook een werkbezoek aan 
gekoppeld wordt, om relevante thema’s op vlak van atelierbeleid en -beheer te bespreken. Indien wenselijk worden 
gezamenlijke acties naar het beleid toe voorbereid. Verder is het een informeel netwerk waarbij de leden elkaar over 
uiteenlopende thema’s en vragen advies verstrekken. 
 
Enkele panden van NUCLEO staan momenteel op de website van LOA onder de noemer “parels”. 
https://www.ateliersnederland.nl/over-loa/parels/  
 
2019 
31/10: Congres 25 jaar LOA 
21/11: Meeting LOA Rotterdam 
 
Documentaire “Ruimtemakers voor kunst” 
Ter gelegenheid van 25 jaar LOA 
 
𝘋𝘦 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘦𝘯 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘶𝘳 𝘪𝘴 𝘳𝘦𝘨𝘦𝘭𝘮𝘢𝘵𝘪𝘨 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘸𝘦𝘳𝘱 𝘷𝘢𝘯 𝘷𝘶𝘳𝘪𝘨𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘦𝘴. 𝘡𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘨𝘰𝘦𝘥𝘦 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘣𝘰𝘶𝘸𝘪𝘯𝘨 
𝘸𝘰𝘳𝘥𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘷𝘢𝘢𝘬 𝘯𝘰𝘨 𝘸𝘦𝘨𝘨𝘦𝘻𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘻𝘪𝘤𝘩𝘻𝘦𝘭𝘧𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘪𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘢𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘭𝘶𝘹𝘦 𝘨𝘰𝘦𝘥. 𝘐𝘯 
𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦𝘪𝘵 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘥𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘭𝘰𝘻𝘦 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘳𝘴, 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵𝘦𝘯𝘢𝘢𝘳𝘴 𝘥𝘪𝘦 𝘦𝘳 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘻𝘢𝘢𝘮 𝘻𝘪𝘫𝘯, 𝘫𝘶𝘪𝘴𝘵 𝘴𝘵𝘦𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘣𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯 
𝘮𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳𝘦𝘯, 𝘻𝘰𝘢𝘭𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢, 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘸𝘪𝘫𝘴, 𝘥𝘦 𝘻𝘰𝘳𝘨, 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘵𝘦𝘯𝘴𝘤𝘩𝘢𝘱 𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘦. 𝘕𝘢𝘢𝘴𝘵 𝘥𝘦 
𝘵𝘰𝘱𝘭𝘢𝘢𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘰𝘨𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘮𝘶𝘴𝘦𝘢, 𝘵𝘩𝘦𝘢𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘪𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘰𝘨 𝘴𝘱𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯, 𝘰𝘮𝘷𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘣𝘰𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘦𝘯 
𝘯𝘰𝘨 𝘻𝘰 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘦𝘳. 𝘒𝘶𝘯𝘴𝘵𝘦𝘯𝘢𝘢𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘢𝘯𝘵𝘸𝘰𝘰𝘳𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘳𝘮𝘨𝘦𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘩𝘪𝘱𝘱𝘦 𝘸𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦 
𝘰𝘧 𝘥𝘢𝘵 𝘥𝘶𝘶𝘳𝘻𝘢𝘮𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘪𝘦𝘶𝘳, 𝘻𝘰𝘳𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘦, 𝘷𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘯 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯 𝘴𝘭𝘪𝘮𝘮𝘦 𝘰𝘱𝘭𝘰𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘥𝘦 
𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨𝘴𝘵𝘶𝘬𝘬𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘵𝘪𝘫𝘥, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘤𝘳𝘦ë𝘳𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵 𝘰𝘰𝘬 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘨𝘦𝘭𝘦𝘨𝘦𝘯𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘦𝘯 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘥. 
 
𝘈𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘥, 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘯𝘸𝘰𝘯𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘻𝘰𝘦𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘸𝘪𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘯𝘪𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘪𝘴 𝘦𝘳 𝘰𝘰𝘬 𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨 𝘰𝘮 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘵𝘦 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘯 
𝘰𝘯𝘵𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯. 𝘐𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘭𝘦 𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘻𝘪𝘤𝘩 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘰𝘮 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘰𝘮 𝘣𝘦𝘵𝘢𝘢𝘭𝘣𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 
𝘭𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘫𝘯 𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘩𝘰𝘶𝘥𝘦𝘯. 𝘐𝘯 𝘰𝘱𝘥𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘯𝘦𝘵𝘸𝘦𝘳𝘬 𝘷𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘦𝘭𝘪𝘦𝘳𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘴, 𝘥𝘢𝘵 𝘢𝘭 25 𝘫𝘢𝘢𝘳 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘢𝘢𝘵, 
𝘳𝘦𝘪𝘴𝘥𝘦𝘯 𝘧𝘪𝘭𝘮𝘮𝘢𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘔𝘢𝘳𝘫𝘰𝘭𝘦𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘈𝘭𝘧𝘦𝘯, 𝘙𝘶𝘶𝘵 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘳 𝘉𝘦𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘗𝘦𝘱𝘪𝘫𝘯 𝘙𝘰𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘦𝘯 𝘻𝘰𝘤𝘩𝘵𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫 𝘯𝘢𝘢𝘳 
𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘰𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘩𝘢𝘭𝘦𝘯 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘱𝘭𝘦𝘬𝘬𝘦𝘯. 
 
https://www.facebook.com/events/2550932918554635/  
 
https://www.youtube.com/watch?v=CtGyBAKY6G0&fbclid=IwAR0zfs7uHBUwUTatV2yxhARzwQ_Ii5HccB-
YYZ8nTvhbHOnMpeJn5ovHuHo 
 

2.2. UFO 
 
UFO is de koepel van Vlaamse atelierorganisaties NUCLEO (Gent), Cas-co (Leuven), de Tank ( Het Entrepot, Brugge), 
Vonk (Hasselt-Genk) en Studio Start (Antwerpen). 

Met SOLO zomerresidentie voerden Vlaamse atelierorganisaties voor het eerst een gezamenlijk project uit rond de 
professionele ondersteuning van beeldend kunstenaars. Vanuit dit vertrekpunt verenigen de atelierorganisaties zich onder de 
noemer UFO, om op lokaal en op Vlaams niveau met vereende krachten te ijveren voor het vrijwaren van ruimte voor 
artistieke creatie in de stedelijke context.  

De vijf Vlaamse atelierorganisaties worden geconfronteerd met een aantal bedreigingen die ze individueel en op 
lokaal niveau moeilijk het hoofd kunnen bieden. 

We hebben te maken met verdichte steden met een gebrek aan ruimte, waar steeds minder artistieke creatieruimte 
beschikbaar is. Op het domein van de stadsontwikkeling heersen projectontwikkelaars die vooral denken vanuit hun streven 
naar gentrificatie en (monetaire) waardecreatie. 
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Binnen het stedelijk beleid wordt op het vlak van tijdelijke leegstandsinvulling meer en meer samengewerkt met 
commerciële leegstandsbeheerders die op hetzelfde niveau worden geplaatst als de atelierwerkingen. Hierbij verliest men 
uit het oog dat een atelierinitiatief meer betekent dan louter het aanbieden van ruimte aan kunstenaars: ook de 
ondersteunende werking die zij ontwikkelen maakt integraal deel uit van hun maatschappelijke meerwaarde. 

Bovendien is er een beleidsmatige tendens, waarbij tijdelijke invullingen vooral worden ingericht als 
participatieplekken, voor en door buurtbewoners. Zo worden kunst en cultuur enkel nog ingezet als middel, als 
nevenproduct en niet als doel op zich. Hierbij wordt beleidsmatig voorbij gegaan aan de specifieke facilitaire noden van 
kunstenaars. 

De atelierorganisaties worden ook geconfronteerd met het ontbreken van een sluitend wettelijk en beleidsmatig kader om 
in te opereren. De werkingen situeren zich op het snijvlak van verschillende beleidsdomeinen: cultuur, stadsontwikkeling en 
leegstand, jeugd, onderwijs, toerisme, etc. Momenteel ontbreekt overleg en coördinatie tussen deze domeinen, waardoor 
er van een geïntegreerd beleid geen sprake is. 

Als Vlaams netwerk van atelierorganisaties wil UFO creatieruimtes voor kunstenaars garanderen in de stad. UFO 
doet dit door: 

• een duurzaam atelierbeleid op de agenda te plaatsen bij verschillende overheden en sectoren 
• de brede cultuursector in binnen- en buitenland te sensibiliseren over het belang van creatieruimte  
• atelierwerkingen de nodige publieke zichtbaarheid te geven 
• expertise en praktijken rond atelierbeleid te documenteren en te delen. 

Door op deze manier in te zetten op ruimte voor artistieke ontwikkeling en creatie, wil UFO bijdragen aan de dynamiek van 
een evenwichtig kunstenlandschap en een levendig stedelijk maatschappelijk weefsel. 
 
Meetings UFO 2019: 
29/01, 17/05, 21/06 en 02/12 
 

2.3. Gents Kunstenoverleg 
 
Kunstenoverleg Gent engageert zich ertoe om concrete acties te realiseren die bijdragen aan de artistieke verbeelding 
van Gent, een overlegplatform te zijn voor algemene kwesties in het Gentse kunst- en cultuurbeleid. Kunstenoverleg 
Gent wil zo ook een structurele gesprekspartner zijn voor de stedelijke overheid en een bruggenbouwer naar andere 
sectoren zoals onderwijs, toerisme, economie, welzijn en andere. 
 
Het Kunstenoverleg Gent combineert een aantal taken: 

- stimuleren van ontmoeting en uitwisseling via een jaarlijkse Grote Vergadering en gerichte communicatie naar 
iedereen die medeplichtig wil zijn; 

- formuleren van standpunten en adviezen over kunst en cultuur in Gent, bijvoorbeeld over infrastructuur, 
duurzaamheid, mobiliteit,... Dit gebeurt door het Petit Comité waarvan de leden op de jaarlijkse Grote Vergadering 
aangesteld worden; 

- Gemeenschappelijke noden detecteren en, indien nodig een actiegroep opzetten met een concreet doel voor één 
jaar. Iedereen kan een onderwerp voor de opstart van een actiegroep pitchen op de jaarlijkse Grote Vergadering; 

- Fungeren als gesprekspartner voor de overheid en als bruggenbouwer naar onderwijs, toerisme, economie, 
stadsontwikkeling, media… 

 
Samengevat gaat het over dialoog, reflectie, beleidsadvies en belangenbehartiging van, met en door de Gentse 
kunstensector.  
 
Elk jaar wordt er een 'Grote Vergadering' georganiseerd, de eerste vindt plaats op 2 oktober 2019. Daar worden 
actiegroepen gelanceerd die doorbraken forceren rond concrete acties. (concrete actie NUCLEO: zie 3.2)  
 
Meetings Gents Kunstenoverleg 2019:  

- 16/04 werkgroep opstart 
- 03/07 kick off 
- 26/09 toetreding Petit Comité 
- 02/10 Grote Vergadering, pitch actiegroep 
- 11/10 Petit Comité 
- 25/10 Actiegroepen ruimte 
- 29/10 Landschapstekening 
- 09/12 Actiegroepen ruimte  
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3. ADVIESFUNCTIE  

3.1. Atelierwerking 
 
Vanwege onze specifieke expertise als atelierorganisatie wordt NUCLEO regelmatig geconsulteerd om startende 
initiatieven met vragen over ruimtebeheer en kunstpraktijken op weg te helpen. 
 
In 2019 was dit het geval voor opstartende initiatieven uit Diest (citadel-site) en Elsene en aan Comptoir des 
Resources Créatives de Liège. We verleenden ook advies aan een onderzoek naar een nieuw beleid rond 
“vrijplaatsen” voor Amsterdam en gaven informatie aan East Street Arts uit Leeds voor een studie rond 
atelierbeleid in andere Europese steden. Verder  hadden we adviserende gesprekken met Lucas Lai ivm het onderzoek 
“The role of studios to art pratice”, Volkhardt Müller (curator uit Exeter UK) ivm het runnen van een werkplaats en 
Leiedal Kortrijk ivm creatieve tijdelijke invullingen.  
 

3.2. Beleidsgerichte initiatieven  
 
NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende stedelijke 
context.  
 
Op de actiepunten die we reeds neerschreven in het Memorandum voor de verkiezingen in 2018 blijven we verder 
inzetten. 
 
We halen er hier nogmaals enkele aan. We ijveren voor: 

- een transversale inbedding van het atelierbeleid: een integratie van consequente keuzes op niveau van cultuur, 
vastgoedbeheer, leegstandsbeleid, jeugd, onderwijs, economie en toerisme. 

- afstemming van lokaal, regionaal en Vlaams beleid op vlak van atelierbeleid en ondersteunend kunstenaarsbeleid 
om structurele onderfinanciering om te buigen. 

- een kritische beleid op vlak van stadsontwikkeling, waarbij gentrificatie met de nodige omzichtigheid wordt 
benaderd en artistieke creatie ruimte meegenomen wordt als noodzakelijk element binnen de toekomstige 
ontwikkeling van het stedelijk weefsel. 

- het vrijwaren van artistieke ruimte binnen tijdelijke invullingen: een meervoudige benadering van tijdelijke 
invulling, waarbij ook de nood aan en het bestaansrecht van kunstenaarsateliers erkend en gevaloriseerd wordt. 

 
Concrete acties in 2019: 

- lancering van UFO en gezamenlijke tekst “State of the artist in the City” (zie bijlage) 
- lancering voor actiegroep binnen het Gents Kunstenoverleg met als thema “Ruimte voor de kunstenaar in de stad” 
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V 

FINANCIERING 
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1. EIGEN MIDDELEN UIT VERHUUR: €233.839 OFWEL 69%  

Uitbating gebouwen bracht in 2019 69% van de totale inkomsten op: we noteerden bijna €234.000 inkomsten uit 
verhuur. Na aftrek van alle kosten verbonden aan het beheer van de panden bleef een bedrag over van €102.000 dat werd 
ingezet voor de algemene werking, personeelskosten, BLANCO, de ontwikkeling van SUPPORT en visieontwikkeling. De 
meest rendabele gebouwen waren Lindenlei, Veeartsenijschool en Convent Sint-Antonius.  

We kenden een exponentiële groei over de afgelopen jaren, van 35 kunstenaars in residentie in 2004 naar 156 begin 2019, 
die omgekeerd evenredig was aan de omvang van de toegekende subsidies. Met name de subsidie van de Provincie Oost-
Vlaanderen nam stelselmatig af van €50.000in 2004 naar nog slechts €18.000 in 2018. Dit bedrag valt volledig weg in 2020 
wegens het verdwijnen van dit beleidsniveau voor cultuur.  

Onze werking is dus op vele vlakken niet meer vergelijkbaar met die van 2013: het aantal ruimtes in beheer is exponentieel 
gegroeid. Uiteraard brengt dit een substantieel hogere werkdruk met zich mee. Ook het fluctuerende aanbod van panden en 
de constante zoektocht om het atelierbestand op peil te houden leggen een grote druk op de organisatie. Daarnaast is de 
werking stelselmatig geprofessionaliseerd en uitgebouwd. 

Ten opzichte van 2013 evolueerden onze eigen inkomsten van €150.000 naar €234.000, een stijging met  64%. Het bedrag 
van eigen inkomsten dat we aanwenden voor de werking, los van de uitbating van panden, steeg van €47.500 in 2013 naar 
€102.000 in 2019 en een voorziene 104.000€ voor 2020, een stijging van nagenoeg 100%. We leveren dus grote 
inspanningen met eigen middelen om de continuering van de werking mee te financieren. 

We werden in toenemende mate afhankelijk van eigen inkomsten uit verhuur. Het verlies van een reeks belangrijke 
panden doet het volume aan eigen inkomsten echter afnemen. De prognose voor de transfer in middelen van gebouwen naar 
werking voor 2020 blijft gelukkig stabiel. In de meerjarenbegroting wordt voorlopig uitgegaan van een behoud van de 
Lindenlei en de Veeartsenijschool voor de komende periode, en een aantal nieuwe panden die nog gevonden moeten worden. 
Gezien de uitdagingen waar we momenteel mee worden geconfronteerd in de zoektocht naar gebouwen zijn dit onzekere 
inkomsten. 

 

 

Wanneer we de netto inkomsten per pand bekijken zien we grote verschillen. Enkel de panden waar relatief weinig of geen 
huur voor wordt betaald en die een zekere omvang hebben, kunnen wegen op de begroting met een netto inkomst van 
€10.000 tot €15.000 of meer bij enkele zeer grote panden. In de praktijk bleek de afgelopen jaren dat het telkens om de 
panden van Stad Gent of sogent en het Gemeenschapsonderwijs gaat.  

Het vastgoedaanbod van Stad Gent en sogent neemt echter gestaag af. In het algemeen is er steeds minder leegstand 
in de stad aanwezig en daarenboven kiest het beleid niet consistent voor een toewijzing in functie van het atelierbeleid. 

Bovendien hebben we steeds meer concurrentie van commerciële leegstandsbeheerders (vermarkting van de 
leegstandsmarkt) en kiest het stedelijk beleid voor tijdelijke invulling steeds meer voor projecten die vooral gewogen worden 
op merites als buurtgerichtheid en participatief, openbaar en sociaal karakter.  

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat NUCLEO haar werking op deze manier zal kunnen blijven financieren. De transfer van 
gebouwen naar werking, in 2019 nog goed voor een werkingsbudget van €102.000, zal maw langzaam opdrogen. We 
worden hierdoor gedwongen om ons financieringsmodel te herbekijken. 
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2. SUBSIDIE WERKING: €103.000 OFWEL 30% 

2.1. Stad Gent: €85.000 ofwel 25% 

Deze werkingsmiddelen komen uit de reguliere middelen voor cultuur van de Stad Gent. Het bedrag werd aan het begin van 
vorige legislatuur vastgelegd op €85.000. Dit vertegenwoordigt 25% van de totale inkomsten. 

2.2. Provincie Oost-Vlaanderen - transitiereglement: €18.000 ofwel 5%, uitdovend 

De Provincie Oost-Vlaanderen kende vanaf 2004 jaarlijks €50.000 werkingsmiddelen toe. Dit bedrag nam stelselmatig af. 

De middelen voor cultuur van de Provincie doofden uit in 2018 en werden naar de Vlaamse Gemeenschap overgeheveld in 
het transitiereglement. Dit voorzag tot eind 2019 in €18.000 werkingsmiddelen op jaarbasis voor de atelierwerking van 
NUCLEO, zoals in 2014 voorzien in een nominatim subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Vanaf 2020 valt deze 
subsidie definitief weg. 

2.3. Vlaamse Gemeenschap - Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid 

Vanaf 2020 wordt overgeschakeld op het decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid. Voor de structurele werking van NUCLEO 
liggen hier helaas geen mogelijkheden: het atelierbeleid wordt als een lokale aangelegenheid beschouwd. De werking van 
BLANCO ligt in het verlengde hiervan aangezien onze platformfunctie zich richt op de residenten van NUCLEO. 
Bovendien worden enkel aanvragen voor projecten, en niet voor het geheel van de werking of voor structurele onderdelen 
ervan aanvaard in het kader van het nieuw decreet. 

Ondertussen dienden reeds tweemaal een dossier in het kader van het SUPPORT. Aangezien we beide keren een negatief 
advies kregen en we heel wat vragen hebben bij de beoordeling van ons dossier houden we in beraad om al dan niet 
opnieuw in te dienen. Uiteraard stelt dit ons voor bijkomende uitdagingen voor de financiering van SUPPORT. 

2.4. Vlaamse Gemeenschap – Kunstendecreet 

Het atelierbeleid wordt door de Vlaamse Gemeenschap als een lokale verantwoordelijkheid beschouwd, en de faciliterende 
werking van BLANCO en SUPPORT ligt in het verlengde hiervan, wat betekent dat we hiervoor niet gesubsidieerd kunnen 
worden binnen het Kunstendecreet. 

  
3.  INVESTERINGSSUBSIDIE INFRASTRUCTUUR 

3.1. Jaarlijkse investeringssubsidie Stad Gent: €40.000  

Voor het renoveren, onderhouden en gebruiksklaar maken van panden die worden opgenomen in de werking van 
NUCLEO voorzag de Stad Gent sinds 2010 een jaarlijkse investeringssubsidie van €50.000. Vanaf 2014 werd dit verlaagd 
naar €40.000 per jaar. Deze middelen zijn onontbeerlijk om nieuwe panden in beheer gebruiksklaar te kunnen maken als 
kunstenaarsateliers aangezien we permanent op zoek moeten naar tijdelijke panden. Ter referentie: de werken in de Lindenlei 
bedroegen in 2010 om en bij €150.000, de Veeartsenijschool kostte in 2016 €120.000. 

De investeringssubsidie wordt behandeld in een apart verantwoordingsdossier. 

3.2. Eenmalige investeringssubsidie Stad Gent: €700.000  

Voor de aankoop van het pand in de Achterstraat werd een eenmalige investeringssubsidie van €700.000 toegekend. 
De gesprekken met projectontwikkelaar Brocap zijn lopende om de ontwikkeling van de site uit te voeren als een 
gezamenlijk project. 

Op het ogenblik dat de investeringssubsidie werd toegekend veranderde de eigenaar van mening en werd de vraagprijs voor 
het pand gevoelig verhoogd. Bovendien werd de aankoop van het bedrijfspand door NUCLEO plots gekoppeld aan de 
verkoop van de voorliggende appartementsblok. 

Toen we geen geïnteresseerde partners vonden voor de aankoop van de appartementen ging Stad Gent rechtstreeks in gesprek 
met de eigenaar, met als inzet de aparte verkoop van het bedrijfspand en een nieuwe onderhandeling over de vraagprijs. Daar 
rolde een mondeling akkoord uit, waarbij de investeringssubsidie van Stad Gent volledig zou worden aangewend voor de 
aankoop van het pand en de eigenaar een bedrag van rond de €630.000 zou ontvangen. Dit betekent ook dat NUCLEO met 
ondersteuning van Stad Gent op zoek zou moeten gaan naar een bijkomende inkomstenbron van €150.000 om de 
projectbegroting rond te krijgen. 
 
4. EEN TEVREDEN TERUGBLIK OP 2019 

In het boekjaar 2019 noteren we een positief resultaat van €4.000.  

In het algemeen was de uitbating van gebouwen in beheer minder duur dan verwacht, oa dankzij een zachte winter. Hoewel 
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we minder huurinkomsten hadden dan voorzien owv het onverwacht afspringen van de ingebruikname van Veeartsenij blok 
G43, betekende dit ook minder kosten wat betreft de uitbating gebouwen. 

Qua personeelskosten waren een aantal verschuivingen, maar de totale personeelskost bleef wel zoals voorzien. Wat betreft 
BLANCO waren er minder vaste kosten dan voorzien. Het SUPPORT programma kon nog niet worden uitgerold zoals 
gehoopt wegens het uitblijven van subsidie op het bovenlokale niveau. Omdat er meer tijd nodig was om het programma te 
herschrijven werden er nog geen kosten gemaakt. Verder ondernamen we een prospectiebezoek aan organisaties in Luik, 
waardoor er minder kosten waren dan bij een verplaatsing naar het buitenland. 

Kortom: er werd in 2019 heel hard gewerkt om een mooi resultaat te kunnen neerzetten. Voor een gedetailleerd financieel 
verslag verwijzen we naar balans en resultatenrekening in bijlage, alsook naar onze eigen analytische samenvatting van de 
jaarrekening. 

 
5. EEN VOORUITBLIK  

We stippen hier nogmaals de belangrijkste trends aan: 
• groeiende afhankelijkheid van huurinkomsten 
• sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal rendabele, maar volatiele panden 
• afnemend vastgoedaanbod vanuit Stad Gent en sogent 
• steeds minder leegstand in Gent 
• vermarkting van de leegstandsmarkt 
• huidige beleidskeuzes voor tijdelijke leegstandsinvulling 

Naar duurzaamheid toe is het noodzakelijk om ons financieel beleid als volgt te heroriënteren: 
• meer tijdelijke leegstandsinvulling en huur voor de lange termijn om meer stabiliteit te verwerven 
• eigen vastgoed te verwerven (project ateliers in het Azaleapark) 
• zoektocht naar middelen voor het realiseren van SUPPORT 
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Bijlage: Moeilijkheden zoektocht tijdelijke panden 
 

Door het verlies van panden, gaan we noodgedwongen steeds vaker in op panden voor erg korte 
termijnen en is er een continue interne verhuiscarroussel onder de kunstenaars aan de gang. (vb 
Predikherenlei via sogent - gebruikstermijn slechts vijf maanden). Bijna de helft van alle huidige 
residenten moest hierdoor reeds verhuizen van atelier. Deze situatie wordt stilaan onhoudbaar. We 
streven ernaar om meer tijdelijke panden te beheren met termijnen van minstens een jaar en zoeken 
actief naar panden voor de lange termijn. 
  
Bij de zoektocht naar zowel tijdelijke als langdurige panden merken we een aantal tendensen die onze 
werking bemoeilijken.  
 
Minder leegstand in de stad 

 
Er is steeds minder leegstand in de stad voorhanden. Op zich is dit natuurlijk een positief gegeven, maar 
daarmee nemen ook de opportuniteiten voor het atelierbeleid af. Dit heeft verschillende oorzaken. 
Enerzijds zet Stad Gent de laatste jaren in op de systematische verkoop van stedelijk patrimonium.  
Anderzijds is er het beleid om private eigenaars hun leegstaande panden te heractiveren. Zo wil men 
onder het motto “leegstand is verspilling” werken aan de leef- en woonkwaliteit van de stad. Een aantal 
concrete en steeds proactievere maatregelen dragen hierbij toe: sinds 2009 beschikt de stad over een 
eigen leegstandsregister en belastingsreglement, in 2012 werd een meldpunt voor leegstand geopend en 
recent werden twee leegstandscoaches aangesteld. De Vlaamse Gemeenschap screent op haar beurt de 
leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfspanden. Via het heffen van leegstandstaksen willen zowel Stad 
Gent als de Vlaamse Gemeenschap eigenaars van leegstaande panden motiveren hun panden opnieuw 
in gebruik te nemen. 
 
Vanzelfsprekend ijvert NUCLEO mee voor de heractivatie van leegstaande panden om de leef- en 
woonkwaliteit van de stad te verbeteren. Met onder andere de leegstandslijsten van zowel de bedrijfs- als 
woonpanden gaan we op zoek naar interessante plekken voor onze werking en proberen we eigenaars 
aan te spreken via het achterlaten van een flyer over de voordelen van het werken met NUCLEO. Na 
overleg met de leegstandscoaches van Dienst Wonen van Stad Gent bleek dat leegstandstaksen niet 
kunnen worden weggescholden wanneer woningen een atelierfunctie krijgen, wat ervoor zorgde dat 
verschillende gesprekken met eigenaars stilvielen.  
 
Voor NUCLEO zou het een grote meerwaarde hebben dat de Stad private eigenaars zou informeren over 
onze werking. Het toeleiden van private eigenaars naar de atelierwerking door een actieve 
communicatie vanuit de stadsdiensten blijft één van onze streefdoelen. 
 
Commerciële leegstandsbedrijven 

 
Commerciële motieven gecombineerd met het leegstandsbeleid van de overheden zorgen voor een 
groeiende markt in leegstandsbeheer. Sinds een 10-tal jaar duiken commerciële bedrijven op, die 
eigenaars een oplossing willen bieden voor te betalen leegstandstaksen via een tijdelijk gebruik als 
woning, handels- of werkruimte. Sommige leegstandsbeheerders stellen ook ateliers ter beschikking.  
 
Deze bedrijven fungeren als tussenpersoon tussen eigenaar en gebruiker met een duidelijk doel: het 
maken van winst. Soms worden zowel bij de eigenaar als de gebruiker inkomsten verworven. Bij 
NUCLEO vloeien de geïnde huurgelden via de werking integraal terug naar (ondersteuning van) de 
kunstenaars. 
 
De voorwaarden die leegstandsbeheerders opleggen zijn niet mals: een minimale aanwezigheid, 
contactverbod met de eigenaar, forse boetes tegenover laattijdige betalingen, recht om de huurprijs 
zonder aanleiding te verhogen, een opzegtermijn van amper drie weken en een minimale boete van 
€5.000 bij elke overtreding zijn niet ongewoon. Aangezien de gebruiksovereenkomst niet onder de 
klassieke huurwetgeving valt, kunnen gebruikers geen aanspraak maken op enige huurbescherming. 
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NUCLEO stelt rechtvaardige, duidelijke en werkbare afspraken op maat van de artistieke praktijk 
voorop. Een opzegtermijn bedraagt minimaal 1 tot 2 maanden en kan zelfs ingekort worden op vraag 
van de kunstenaar, er is geen sprake van een verdoken conciërge functie zodat de kunstenaar zich kan 
focussen op zijn praktijk, huurprijzen liggen contractueel vast en door een nauw persoonlijk contact zijn 
boetes al helemaal niet aan de orde.  
Toch kiezen overheden en zelfs Stad Gent ervoor om bij de invulling van bepaalde panden met 
commerciële bedrijven samen te werken. 
 
In het verleden liet Stad Gent, bij leegstand die niet meer geschikt was voor bewoning, een invulling door 
organisaties met een maatschappelijk doel voorgaan op commerciële bedrijven. Sinds een klacht van een 
commerciële leegstandsbeheerder moet NUCLEO een offerte indienen om zich kandidaat te stellen en zo 
in concurrentie gaan met de commerciële bedrijven. Onze werking wordt hiermee als het ware 
gelijkgeschakeld met die van een commercieel bedrijf. Het bleek niet mogelijk om op dit punt tot 
een meer structure samenwerking met Stad Gent te komen in onze nieuwe subsidieovereenkomst. 
Dat overheden geen inhoudelijke keuzes maken voor dergelijke samenwerkingen is ronduit 
verontrustend.  
 
“Van privé-eigenaren snap ik dat ze in zee gaan met een commercieel bedrijf, maar publieke overheden 
moeten daar net complementair aan zijn. Ze moeten het voorbeeld geven door de ruimte die van 
iedereen is, zo toegankelijk mogelijk te maken.” Coördinator van vzw Toestand Pepijn Kennis1  
 
“Ik versta antikraak natuurlijk, het louter vermarkten van leegstand is een heel evidente optie: het gebouw 
wordt gratis onderhouden en de markt haalt daar financieel gewin uit. Maar ik vind dat een overheid de 
plicht heeft om een kwalitatieve stad na te streven.” Theo Vantomme, stedenbouwkundige en 
initiatiefnemer sociaal-artistiek collectief ‘de dienst der Gedroomde Gewesten’2 
 
Beleidskeuze tijdelijke invullingen: openbaar, buurtgericht, sociaal en participatief 
 
De Stad zoekt steeds vaker naar tijdelijke invullingen met een uitgesproken sociaal karakter en met een 
meerwaarde voor de wijk. Met deze beleidsmatige keuze wil men vooral de leefbaarheid van de wijken 
verbeteren.  

 
In 2014 werd het Fonds Tijdelijke Invullingen geïnstalleerd waarmee men initiatieven ondersteunt die 
braakliggende sites en leegstaande gebouwen in de stad wil heractiveren. De organisator kan dan 
rekenen op financiële steun van de stad.3 Via dit fonds wordt verwaarlozing tegengegaan en zorgen 
nieuwe initiatieven voor een meerwaarde voor de toekomstige ontwikkeling van diverse plekken in de 
stad. Hoewel dit initiatief en de middelen oorspronkelijk werden vrijgemaakt vanuit cultuur wordt iedere 
aanvraag nueen gescreend op de criteria openbaarheid, buurtgerichtheid en sociaal en participatief 
karakter. Niet-publieke activiteiten worden soms per definitie geweigerd. Een kunstenaarsatelier dat 
vanzelfsprekend niet publiek, buurtgericht of participatief is, komt dus al helemaal niet in 
aanmerking.  

 
Niet alleen voor de toekenning van middelen via het Fonds Tijdelijke Invulling, maar ook voor de 
toewijzing van leegstaande panden van Stad Gent en sogent is het kader dat nu wordt gehanteerd 
te eenduidig. Er dreigt een reëel gevaar van instrumentalisering wil men kunstenaars via hun praktijk 
meer openbaar, buurtgericht en participatiever laten handelen. Openbare, publieke activiteiten zoals 

 
1 in interview Bruzz 14 juni 2019: https://www.bruzz.be/samenleving/de-strijd-om-leegstaand-brussel-prive-en-vzw-gaan-
debat-2019-06-14  
2 in interview Krant van West-Vlaanderen, 11 oktober 2019, “In Ieper doen ze het anders”: 
https://kw.be/nieuws/economie/in-ieper-doen-het-ze-het-anders-de-overheid-heeft-de-plicht-om-een-kwalitatieve-stad-na-
te-streven/article-longread-396521.html?cookie_check=1571047346 en 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=rusq2kRrHXI 
 
3 Enkel organisaties die voor hun reguliere werking geen subsidie ontvangen komen voor deze projectsubsidie in aanmerking; 
NUCLEO kan hier dus geen aanspraak op maken. 
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tentoonstellingen kunnen louter ontstaan wanneer er ook creatieruimte voorzien wordt in de stad en een 
participatieve kunstpraktijk vormt slechts één van de mogelijke artistieke processen. 
 
Privacy wetgeving 

 
Sinds kort kan men bij Stad Gent opnieuw de leegstandslijst van leegstaande woningen mét 
vermelding van de huisnummers opvragen. NUCLEO streeft naar een periodieke automatische 
aanlevering van de geüpdate lijst. 
 
Ook wat betreft leegstaande bedrijfspanden en zelf gevonden panden blijft de grootste moeilijkheid het 
bekomen van de eigenaargegevens. 
De nieuwe Europese wetgeving GDPR is sinds 2018 in voege ter bescherming van de persoonlijke data 
van de Europese burgers. Eerder, sinds begin 2017, besliste het kadaster echter al om niet langer 
eigenaarsgegevens van panden vrij te geven. Deze beslissing kwam er nadat eigenaars klacht hadden 
ingediend omdat hun gegevens “verkocht” werden aan particulieren. Enkel eigenaars van aanpalende 
gebieden of deskundigen (advocaten, juristen, notarissen, …) kunnen deze gegevens sindsdien nog 
opvragen.  
 
Terwijl NUCLEO vroeger de eigenaars van interessante leegstaande panden zelf kon contacteren, 
tasten we momenteel in het duister. Een flyer in de brievenbus steken is vaak de enige optie.  
NUCLEO pleit voor het openstellen van de eigenaarsgegevens voor organisaties met een 
maatschappelijk doel. De Stad blijkt niet bevoegd voor het ter beschikking stellen van deze 
gegevens, waardoor we ons moeten wenden tot de federale dienst AAPD. 



NUCLEO blaast uw leegstaand 
gebouw (tijdelijk) nieuw leven in!
NUCLEO ontwikkelt kwaliteitsvolle en 
betaalbare ateliers voor professionele 
beeldende kunstenaaaaars in Gent.

MEER DAN 18 JAAR ERVARING
30 PANDEN IN BEHEER SINDS 2001

MOMENTEEL 150 KUNSTENAARS IN RESIDENTIE 
VERSPREID OVER 10 PANDEN IN GENT

Vanuit een jarenlange ervaring biedt NUCLEO 
een snelle en betekenisvolle oplossing op maat 
aan zowel tijdelijke als langdurige leegstand. 
Door het tijdelijk gebruik als werkruimte voor 
professionele kunstenaars krijgt uw pand een 
verzorgde en dynamische uitstraling.

NUCLEO adviseert, renoveert indien nodig 
en staat volledig in voor het dagelijkse beheer. 
Zo wordt verloedering en vandalisme vermeden 
en gaat een eventuele leegstandstaks aan u voorbij. 

Door uw pand door NUCLEO te laten be-
heren, levert u een substantiële bijdrage aan het 
beeldende kunstenveld en het maatschappelijk 
en cultureel leven in Gent.

Bent u eigenaar van een leegstaand pand in 
Gent? Zoekt u een niet-commerciële maar 
maatschappelijk betekenisvolle oplossing voor 
leegstandsbeheer? Wil u graag de professionele 
beeldende kunstenaars ondersteunen?
Dan gaan we graag met u in gesprek! We toetsen 
met u alle juridische, praktische en administratieve 
voorwaarden tot ingebruikname af tijdens een ver-
kennend plaatsbezoek en kennismakend gesprek.

Contactpersoon:	 Sofie	Lattré
	 sofie@nucleo.be
	 +32	(0)9	329	50	52
	 nucleo.be



Wat zijn onze sterktes?
De waarde van uw vastgoed blijft behouden 
en kent geen daling door leegstand. De aanwe-
zigheid van kunstenaars in het gebouw biedt 
immers preventie voor leegstandsgerelateerde 
risico’s zoals inbraak, vandalisme, niet gedoogde 
kraak of heffing van leegstandstaksen.

NUCLEO is een administratieve duizendpoot. 
NUCLEO is uw enige aanspreekpunt en staat in 
voor het volledige beheer. NUCLEO ontfermt zich 
over alle administratieve zaken zoals het afsluiten 
van de nodige verzekeringen en neemt de vaste 
lasten op zich. Op deze manier blijft u zelf van 
heel wat werk en zorgen gespaard.

Een invulling als kunstenaarsateliers via 
NUCLEO betekent flexibiliteit. De precaire 
gebruiksovereenkomst valt niet onder de strikte 
huurwetgeving op woninghuur of handelshuur. 
Hierdoor kan NUCLEO met de eigenaar een 
contract op maat opstellen inzake duurtijd, op-
zegperiode en specifieke aanvullende wensen.

NUCLEO beheert al haar gebouwen als een 
goede huisvader en meldt eventuele inbreuken, 
gebreken of risico’s van het pand onmiddellijk 
aan de eigenaar. Met de kunstenaars worden 
duidelijke contractuele afspraken gemaakt over 
de zorg voor het gebouw.

Hoe gaan wij te werk?
NUCLEO streeft bij elk beheer naar een optimale 
invulling volgens de specifieke eigenschappen van 
de beschikbare ruimte. 

NUCLEO staat zelf in voor het gebruiksklaar 
maken van uw pand. Eventuele werken worden 
uitgevoerd in samenspraak met de eigenaar en 
met groot respect voor het karakter en de eigen-
heid van het gebouw. NUCLEO heeft ook de 
nodige expertise in het beheren van historische 
gebouwen en beschermde monumenten.

Waarom doet NUCLEO dit?
Als vereniging zonder winstoogmerk streeft 
NUCLEO geen commerciële, maar maatschap-
pelijke doelen na. NUCLEO wil van Gent een 
cultureel bloeiende stad maken waar het voor 
kunstenaars en alle bewoners aangenaam wonen 
en werken is. NUCLEO doet dit door de hoge 
nood aan kunstenaarsateliers te verbinden aan 
het aanbod leegstaande panden in de stad. 

“ Je houdt een stad levendig als je
 ook in staat bent om kunstenaars  

in je stad te houden. ”  
Marjoleine	Maes	
coördinator	NUCLEO



BLANCO 2019 

ZAAL COUPURE 
 

 

 
Januari 2019, Brantt & Thanh Long Lam – En Route 

 

 

Maart 2019, Griet Van de Velde & Roberta Gigante 

 



 

 

April 2019, Steven Antonio Manes & Robby Blondbaard – Verticale / Orizontale 

 

 



 

Mei 2019, mentormentor – Ann-Sophie Deproost curated by mentormentor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mei 2019, Jonas Vanderbeke – Inter omnia Saga 

 

 

 

 

 



 

 

Juni 2019, Pieter De Clercq, Rachel Strijdonk, Steven Prengels, Arno Synaeve – The Eye of the Beholder, Resting on 

the Shoulder: An Attempt for Extreme Precautions 

 

 

 

 

 



Juni 2019, Pieter De Clercq, Rachel Strijdonk, Steven Prengels, Arno Synaeve – The Eye of the Beholder, Resting on 

the Shoulder: An Attempt for Extreme Precautions 

 



 

 

 

Juni 2019, Topo Copy, Clara verbeke en Judith Herman – Nieuwe publicaties#2: ‘U draait zich om’ 

 



 

 

 

Juli 2019, Shirley Villavicencio &Tim Onderbeke – PASTICHE groepsexpo 



 

 

Augustus 2019, Jan Laroy – Youth is wasted on the young 

 

 



 

 

September 2019, Roeland Zijlstra – Dénouement 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oktober 2019, Hilde Van Wambeke – Le Plaisier de construire 

 

 



 

Oktober 2019, Francis Bekaert & Jan Dheedene – Er/Uit 

 

 



 

November 2019, Carla Besora & Goergia Kokot – Something cosy and unpretentious, such as gezelligheid 

 

 

December 2019, Mert Sen & Ruud Van Moorleghem – Astrid & Bebe 2020 Calender 

 



 

December 2019, Conrad Willems – Conrad Willelms presenteert werk van Joan Hus 
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PROJECTWERKING 

 

DOK 

 

 



 

 

 

 
Mei 2019, Tess Wilders – Home Sweet Home  

 



 

 

 
Juni 2019, Hilde Van Wambeke 

 



 

 

 

 
Juli 2019, Linde Dumolein – Eating Butter 

 



 

 

 

 
Augustus 2019, Fen De Winter – It’s now or never baby! 

 



 

 

 

 
September 2019: Steven Antonio Manes – Ciao A Tutti! 

 



 

 

TWEEBRUGGEN 

 

 

 

 
13/08/2018 > 25/03/2019: Nora De Decker – Laquelle vous préférez 

 



 

 

 

 
29/03 > 05/01/2020: Gerben Gysels – Aldi 

 



 

 

HOOGPOORT 

 

 

 

 

 



 

 
13/11/2018 > 13/02/2019: Eline Vansteenkiste – Glassworks 

 



 

 

 
15/02 > 15/05: Tim Bruggeman – 500 huizen 

 



 

 

 

 
14/05 > 10/09: Simon Debbaut-L’Ecluse –  re:voir 

 



 

 

 

 
19/10 > … Elien Ronse – Have you spotted a melodi lamp? Send a photo and streetname to +32496890681  

 



 

NEDERPOLDER 

 

 

 
Poldersalon, Juli 2019  

 



 

 
Poldervitrine#1, Augustus 2019, Sam Eggermont & Carla Swerts 

 

 
Poldervirtrine #2, September 2019, Jonas Vansteenkiste & Nicoline Van Stapele 



 

 

 

WEEKUP 

 

 

 

 
Schets #32, maart 2019, Marte Vanthuyne  

 

 

 

 

 



 

 

KUNSTLETTERS 

 

 
Carte Blanche #01 — 01/01 – 31/03 — Karina Beumer ism Studio Start, Antwerpen 

 



 

 
Carte Blanche #02 — 01/04 – 30/06 — Lore Stessel ism Cas-co, Leuven 

 

 
Carte Blanche #03 — 01/07 – 30/09 — Rebekka Löffler (NUCLEO) 



 

 
Carte Blanche #03 — 01/07 – 30/09 — Rebekka Löffler (NUCLEO) 

 

 
Carte Blanche #04 — 01/10 – 31/12 — Joke Hansen  ism De Tank / Het Entrepot, Brugge 



STATE OF THE ARTIST IN THE CITY 
PLAATS VAN DE KUNSTENAAR IN DE STAD 
  
De ruimte en infrastructuur die een stad vrijmaakt voor kunst zegt meteen iets over welke plek                
ze/kunst inneemt in haar beleid. 
  
Het museum, de concertzaal en het theaterhuis maken de Vlaamse kunststeden aantrekkelijk            
en interessant voor bewoners, bezoekers en toeristen. Maar ook creatieruimte zou gezien            
moeten worden als noodzakelijk onderdeel van een goed uitgebouwde culturele infrastructuur.           
Kunstenaars creëren in hun ateliers, studio's en repetitieruimtes artistieke producties die de            
museumzalen, publieksbühnes en schouwburgen vullen. De aanwezigheid van betaalbare         
creatieruimtes in een stad staat garant voor een levendige en diverse kunstenstad. 
  
 1. De rol van de atelierorganisaties. 
In Vlaamse steden zoals Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge, Hasselt en Genk ontwikkelen en             
beheren atelierorganisaties betaalbare en kwaliteitsvolle ateliers voor kunstenaars uit diverse          
disciplines zodat ze in de stad hun artistieke praktijk kunnen uitbouwen. Ze bieden             
ondersteunende programma's aan waarbinnen kunstenaars ook vaak hun eerste presentatie          
kansen krijgen. 
  
2. Waarom UFO? 
Vanuit hun dagelijkse werking stoten de verschillende atelier-organisaties - elk vanuit hun            
specifieke stedelijke context - vaak op dezelfde tendensen en obstakels die het steeds             
moeilijker maken om artistieke creatieruimte, en bij uitbreiding de plaats van de individuele             
kunstenaars, in de stad te vrijwaren. 
 
Met een schaarser wordend vastgoedkapitaal en steeds kortere leegstandsperiodes, is er nood            
aan een duurzame langetermijnvisie vanuit de overheid om artistieke creatieruimte betaalbaar           
te kunnen houden. En de kunstenaars in hun stad. 
  
Door samen het platform UFO op te richten willen we het belang van investeren in betaalbare                
creatie-ruimte en de ontwikkeling van beginnende artistieke praktijken op de agenda plaatsen.  
Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor kennisopbouw, expertisedeling en uitwisseling tussen de          
niveaus rond dit thema. 
  
UFO is de koepel van Vlaamse atelier-organisaties NUCLEO (Gent), Cas-co (Leuven), de Tank             
( Het Entrepot, Brugge), Vonk (Hasselt-Genk) en AAIR (Antwerpen). 
UFO denkt actief mee na over duurzame oplossingen en creatieve modellen om kunstenaars in               

de stad te houden (en te verankeren), zowel op lokaal als op Vlaams niveau. 
 
 
 
3. Ruimte voor de kunstenaar in de stad 



  
Voor kunstenaars is een werkplaats een noodzaak. In zijn studio legt de kunstenaar de eerste               
bouwstenen van een oeuvre en een (inter)nationale carrière. De studio is één van de              
belangrijkste investeringen en kapitaal voor de (jonge) kunstenaar. 
Maar het is net die artistieke creatieruimte die in de meeste Europese kunststeden zwaar onder               
druk staat. De steden slibben dicht en de beschikbare vierkante meter wordt schaarser en              
duurder. In steden waar het beleid niet inzet op het betaalbaar maken en houden van artistieke                
creatie-ruimte, verdwijnen kunstenaars, hun artistieke producties en (inter)nationale netwerken         
naar de buitengrenzen. 
  
Als atelierorganisatie kennen en begrijpen we de noden van de nieuwstedelijke kunstenaar,            
want we staan dicht bij de praktijk en bouwen bruggen tussen die praktijk en de bredere                
context van stad en sector. We ondersteunen kunstenaars in hun ontwikkeling en bieden veel              
meer dan enkel fysieke ruimte. We bieden een combinatie van betaalbare atelierruimte met             
een artistieke ondersteuning die zich richt op de ontwikkeling van de (jonge) kunstenaarspraktijk             
door materiaal, expertise en netwerk gezamenlijk beschikbaar te stellen.  
  
Door de handen in elkaar te slaan kunnen steden, Vlaamse overheid en atelier-organisaties             
partners in crime zijn om een ambitieus ruimtelijk plan te ontwikkelen met een plaats voor de                
creatieplek van de kunsten(aar) in de stad, nu en in de toekomst. 
  
 
  



BIJLAGE 11 | De netwerkversterkende functie 



1. De gemeenschappelijke ruimte 
Een ruimte waar kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten. Deze ruimtes zijn op hun 
best als ze publiek toegankelijk zijn, door kunstenaars worden onderhouden, een 
multifunctioneel karakter hebben (op maat van de gebruikers) en zich bevinden op 
welgekozen centrale punten. 

2. Opstellen selectiecriteria en uitvoeren selectiebeleid 
Een belangrijke keuze is die tussen ‘thematiseren’ of complementariteit. 
Complementariteit leidt gemakkelijker tot duurzaamheid en zelfzorg. Als je 
gebruikers selecteert op basis van één bepaald thema krijgen deze al snel het 
gevoel voor een centrale ‘baas’ te werken en is het moeilijker om in te spelen op 
lokale of pandgebonden noden.  

3. De mix / Clusteren 
Hoe deel je de ruimtes en de kunstenaars in. Ga je voor woongroepen? Werk je met 
thema’s per gang of verdieping? Plaats je verschillende creatieven in één ruimte? 

4. Bemiddeling 
Een bemiddelaar zorgt voor het contact tussen gebruikers en andere gebruikers en 
partners. Deze taak kan uitgevoerd worden door een sociaal werker, een 
pandbeheerder, een ambtenaar, etc. 

5. (Interne en externe) Communicatie en zichtbaarheid 
Naast de interne en externe communicatie staan atelierpandbeheerders in voor de 
zichtbaarheid van de gebruikers. Ze maken bijvoorbeeld profielen aan op de website 
van het atelierpand, voorzien naambordjes en prikborden op plaatsen waar 
gebruikers pauzeren of beheren een interne Facebookgroep waar gebruikers 
gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. 

6. Interne en externe events en hosting 
Dit kunnen formele events zijn als vergaderingen maar evengoed informele events 
als borrels of sportactiviteiten waar gebruikers bij elkaar komen. Met externe events 
kan je samen met de kunstenaar kansen bieden om zichzelf en de plek te 
presenteren. 

 
Tot slot raden wij aan om aan hosting te doen. Dit zijn inspraakmomenten waarmee 
je navraagt waar de gebruikers zin in of nood aan hebben. 



BIJLAGE 12 | Criterium interne bemiddeling 



 



BIJLAGE 13 | Correspondentie Joram Kraaijeveld 
(Onderzoeker GSZK#2) 



From: Joram Kraaijeveld
To: Greylight Projects; Rune Peitersen; Jesse van Winden
Cc: Rob Ritzen
Subject: Re: verslag vergadering atelierbeleid brussel
Date: Monday, 28 September 2020 09:22:57

Ha Jesse, Rob, Wouter, Rune, 

Dank voor het opsturen. Het was me niet gelukt om het onderzoeksrapport door te lezen,
het was te veel werk op te korte termijn. Sorry daarvoor. Wel denk ik graag mee. 

Als ik de notulen lees, hoor ik verschillende perspectieven en voorkeuren die mensen
hebben. Dat is een gesprek dat eindeloos kan doorgaan, weet ik uit ervaring. Sommige van
die voorkeuren lijken best ver uit elkaar te liggen: wel of niet met een commerciële partij
willen werken, het cooperatieve model nastreven en zo betaalbaar mogelijke ateliers. En de
vraag hoe je dat het beste vanuit de overheid kan organiseren is erg lastig. Ik denk dat het
goed zou zijn om niet te proberen om alle voorkeuren en perspectieven in een model te
stoppen. Maar de twee à drie verschillende modellen naast elkaar te leggen. Een schot voor
de boeg van modellen in waarden / kenmerken:

1. kunstenaars gedreven: cooperatief, eigendomsneutraal, zelf-organisatie, lange termijn,
gemeenschap, solidariteit, pand uit de vastgoedmarkt, wortelen in de stad.
2. bemiddelaar gedreven: bedrijfsmodel, non-profit maar toch commercieel, kunstenaars
als afnemers, service gericht, tijdelijke contracten, ondersteuning, verhuurder heeft
financiële prikkel om huren te verhogen en heeft personeel te betalen. 
3. driepartijen overleg gedreven: (overheid, kunstenaars en een kunstorganisatie zoeken
gezamenlijk naar afspraken om vastgoed van overheid in gebruik te geven aan
kunstenaars), overleg, overheid als partner en ondersteuner, semi-permanente
huurcontracten, geen tussenlaag, kunstorganisatie enkel als bemiddelaar, vastgoed is
publiek eigendom c.q. maatschappelijk vastgoed, vaste lage huurprijzen.  

Dit zijn de drie modellen die ik ken. Ik ben zeer voor kunstenaars gedreven, maar realiseer
me ook dat dit soms te veel aan tijd en investering vraag van kunstenaars. Daarom zou
driepartijen overleg gedreven daar een goede aanvulling op zijn, dat vraagt minder
investering van kunstenaars en kan ook voor de korte termijn zijn. Maar dan is er wel een
constructieve en betrouwbare lokale overheid nodig die het nut en noodzaak inziet van
betaalbare atelierruimte. Ik zie in Nederland dat bemiddelaar gedreven alleen goed gaat als
er een directe subsdierelatie is met de gemeente en de atelierorganisatie vastgoed in
eigendom heeft, dat geeft controle door toezicht van overheid en stabiliteit in de verhuur. 

Wat goed is voor jullie om te weten is dat het huidige Amsterdamse college voornemens is
om Bureau Broedplaatsen te gaan wegbezuinigen, corona zorgt voor tekorten op de
begroting. Dus zodra mensen naar Amsterdam verwijzen als goed voorbeeld, kun je dat
inbrengen. Dit Amsterdamse model loopt (bemiddelaar gedreven) zoals het er nu uit ziet
op haar laatste benen, maar het politieke besluit moet nog definitief vallen en het kan nog
worden aangepast. Hoe dan ook, ik zou eerder naar Den Haag of Utrecht kijken als
voorbeeld hoe het beleidsmatig te organiseren is. 

Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. We kunnen ook een keer bellen als jullie met
vragen zitten. Succes! 

met groet,

Joram

mailto:joram@platformbk.nl
mailto:office@greylightprojects.org
mailto:rune@runepeitersen.com
mailto:jesse.van.winden@jubilee-art.org
mailto:contact@levelfivebxl.org
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