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Disclaimer masterproef – COVID-19 academiejaar 2019-

2020 

 

Deze masterproef is (ten dele) tot stand gekomen in de periode dat het hoger onderwijs onderhevig 

was aan een lockdown en beschermende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van 

het  COVID-19 virus. Het proces van opmaak, de verzameling van gegevens, de onderzoeksmethode 

en/of andere wetenschappelijke werkzaamheden die ermee gepaard gaan, zijn niet altijd op 

gebruikelijke wijze kunnen verlopen. De lezer dient met deze context rekening te houden bij het 

lezen van deze masterproef, en eventueel ook indien sommige conclusies zouden worden 

overgenomen. 
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Samenvatting: (300 woorden) 

Deze masterproef doet onderzoek naar het lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen, dit met de focus op  

culturele infrastructuur, communicatie en samenwerkingen tussen burgers en gemeentebesturen. 

Dit gebeurd door middel van een kwalitatieve onderzoeksmethodologie. Aan de hand van data die 

verzameld werd in het kader van de burgerbevraging Cultuurcontentement worden voor dit 

onderzoek 13 lokale beleidsmakers actief binnen het beleidsdomein Cultuur bevraagd. Zo worden de 

noden en behoeftes van de burger omtrent het lokaal cultuurbeleid teruggekoppeld naar 

beleidmakers en hun beleid.  

De resultaten tonen aan dat de beleidsmakers over de verschillende facetten van het cultuurbeleid 

heen het belang van burgerparticipatie erkennen. Ze geven aan dat beleid voeren zonder het 

consulteren van de burger niet langer mogelijk is en zoeken naar structuren en systemen om dit 

mogelijk te maken.  

Onze bevindingen tonen aan dat culturele adviesraden nog steeds het meest gebruikte medium zijn 

voor het verkrijgen van de stem van de burger. Wel bevinden deze raden zich op een kantelpunt wat 

betreft de structuur en werkmethodes.  

Verder hebben beleidsmakers het gevoel dat hun gemeente over voldoende culturele faciliteiten 

beschikt om te voldoen aan de noden van de burger. Wel geven ze aan steeds opzoek te zijn naar 

nieuwe infrastructuren maar worden ze hierbij naar eigen zeggen geremd door de uitgebreide 

administratieve procedures.  

Ook blijkt dat gemeentes bewust niet actief communiceren over hun beleidsvisie, missie en ambitie 

van het cultuurbeleid. Dit lijkt een gemiste kans, indien dit wel zou gebeuren op maat van de burger 

zou dit namelijk kunnen zorgen voor toename aan betrokkenheid en engagement bij de burgers en 

verenigingen.  

Tot slot hebben heel wat gemeentes sinds vorige legislatuur de shift gemaakt richting de rol als 

facilitator en coördinator binnen samenwerkingen met burgers. Zo wordt vooral ondersteunend 

gewerkt vanuit de gemeente om zo een omgeving te creëren waarin burgers cultuur maximaal 

kunnen beleven.  
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Deel 1: Inleiding  
 
 

De bruikbaarheid van het huidige, representatieve model om onze samenleving te besturen wordt 

steeds vaker in twijfel getrokken (Cortner & Moote, 1999). Dit wordt bevestigd door de stijgende 

ontevredenheid bij burgers over de prestaties van de overheid en het gebrek aan inspraak binnen 

het overheidsbeleid (Tromp, 2004). Dit heeft gezorgd voor een burgergerichte hervormingsgolf 

binnen het overheidsbeleid genaamd governance. Hierbij wordt het representatieve model uitgebreid 

met vormen van participatie binnen processen van beleidsvorming -en uitvoering (Bevir, 2009).  

Deze participatieve wending is ook binnen het cultuurbeleid zichtbaar. Dit door een verschuiving 

richting een culturele democratie (Bonet & Négrier, 2018). Een culturele democratie wil cultuur en 

de middelen voor culturele productie toegankelijk maken voor iedereen (Gattinger, 2011). Via 

decentralisatie van het beleid is het mogelijk om burgers meer te laten participeren binnen het beleid 

en zo dit beleid beter af te stemmen op de noden en behoeftes van deze burgers (Saïto, 2008). 

Gemeentes dienen dus een lokaal cultuurbeleid te ontwikkelen dat cultuur toegankelijk maakt en 

iedereen in staat stelt om hun eigen vorm van cultuur te beleven (Hadley, 2018). Dit beleid dient 

echter wel aangepast te worden aan de verschillende maatschappelijke veranderingen die 

plaatsvinden (Bonet & Négrier, 2018). Enerzijds willen burgers meer inspraak in beslissingen die 

invloed hebben op hun leefwereld (McKinlay, 2013). Anderzijds heeft de opkomst van het 

geïndividualiseerd engagement en de toegenomen tijdsdruk gezorgd voor verschuivingen binnen het 

participatiegedrag van de burger (Hustinx, 2009). Deze veranderingen zorgen ervoor dat het lokaal 

bestuursniveau zich steeds dient te blijven ontwikkelen in functie van het ‘faciliteren, stimuleren en 

verder uitbouwen van het culturele leven’ (Dorsselaer, 2017, p.3).   

Bestaand onderzoek focust zich vooral op de shift richting governance binnen het algemene 

overheidsbeleid (Bevir, 2009; Heinelt, 2018; Pogrebinshi, 2018). Slechts enkelen deden onderzoek 

naar deze burgergerichte shift binnen het cultuurbeleid (Bonet & Négrier, 2018; Hadley, 2018). Het 

bestaand onderzoek naar de implicaties van veranderde noden van burgers op het cultuurbeleid is 

beperkt (Hadley, 2018). Wel gebeurde er reeds onderzoek naar de afzonderlijke facetten van 

cultuurbeleid. Auteurs zoals Lee, Lim, Im (2019) en Evans (2019) onderzochten het belang van 

culturele faciliteiten in functie van culture participatie en cultuurbeleving. Hustinx (2009) en Engelen, 

Sie Dhian Ho en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004) deden onderzoek naar 

de veranderingen binnen het participatiegedrag van burgers. Verder werd ook onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden tot samenwerking met gemeentebesturen door onder andere Ling (2002) en 

Duxbury en Murray (2010). 

Ondanks het onderzoek naar de afzonderlijke facetten van cultuurbeleid is er volgens Hadley (2018) 

nood aan onderzoek naar een strategische, alomvattende aanpak voor een cultuurbeleid op maat 

van de burger. Bij de reeds uitgevoerde onderzoeken wordt zelden een link gelegd tussen enerzijds 

veranderende noden en veranderend participatiegedrag van burgers en anderzijds veranderingen 

binnen het cultuurbeleid (Hadley, 2018).  
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Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe het lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen aansluit op 

de noden van burgers en hen ondersteunt bij hun alledaagse cultuurbeleving. Ook zal worden 

bekeken hoe dit cultuurbeleid reageert op het steeds toenemende belang van burgerparticipatie 

binnen het beleid. Dit zal gebeuren door na te gaan hoe gemeentebesturen aan de slag gaan met de 

aanbevelingen voor het lokaal cultuurbeleid geformuleerd door Cultuurcontentement (Dorsselaer, 

2017), een burgerbevraging uit 2017 die peilde naar de tevredenheid van de burger over het lokaal 

cultuurbeleid in Vlaanderen. 
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1. Literatuurstudie  
 

Deze literatuurstudie start met het uiteenzetten van de crisis van de representatieve democratie en 

de opkomst van de governance benadering. Daarna wordt met de opkomst van een culturele 

democratie de participatieve wending binnen het cultuurbeleid bekeken. Verder worden de 

technologische, sociale en politieke evoluties besproken die van invloed zijn op deze participatieve 

wending.  

In het tweede deel wordt gestart met het belang van adviesraden voor een culturele democratie. 

Daarna worden de doelstellingen van een culturele democratie besproken. Deze zijn ten eerste het 

mogelijk maken van samenwerkingen en ten tweede het erkennen en ondersteunen van burgers bij 

hun alledaagse cultuurbeleving. Tot slot wordt de rol van culturele infrastructuur en communicatie 

binnen een culturele democratie bekeken.  

 

1.1. Crisis representatieve democratie 
 

Volgens Cortner en Moote (1999) wordt de bruikbaarheid van het representatieve model om de 

huidige en complexe samenleving te besturen steeds vaker in twijfel getrokken. Dit model is al 

gedurende twee eeuwen het dominante model en draait rond soevereiniteit en het geven van 

autoriteit (Cronin & Habermas, 2005). Via verkiezingen kiezen burgers wie volgens hen de geschikte 

persoon is om zijn of haar belangen te vertegenwoordigen en vervolgens zaken namens hen mag 

beslissen (Urbinati, z.j.). Dit impliceert dat burgers enkel zeggenschap hebben aan het begin van 

een legislatuur. Eens de volksvertegenwoordigers verkozen zijn beschikken enkel zij over 

beslissingsmacht en zeggenschap binnen het besluitvormingsproces (Urbinati, z.j.). Vandaar dat 

Urbinati (z.j.) stelt dat representatief beleid enkel burgerparticipatie voorziet in de vorm van 

verkiezingen en dit bijgevolg verdere burgerparticipatie binnen het beleid uitsluit. Dit beleid is 

volgens Urbinati (z.j.) dan ook een weg naar democratisering  maar zal nooit leiden tot een volledig 

democratisch systeem.  

De toegenomen twijfel omtrent de bruikbaarheid van dit systeem wordt aangetoond door de 

stijgende ontevredenheid bij burgers over de prestaties van de overheid enerzijds en over het gebrek 

aan inspraak binnen het overheidsbeleid (Tromp, 2004). Deze toegenomen ontevredenheid uit zich 

ook in de afname van politieke participatie, met name deelname aan verkiezingen en lidmaatschap 

van een politieke partij (Tromp, 2004). Nochtans is er een luide roep vanuit de burgers om deel te 

nemen aan beslissingen die invloed hebben op hun leefwereld (Mckinlay, 2013). Burgers vertrouwen 

het niet langer dat anderen voor hen spreken (Bishop & Davis, 2002). 

Deze ontwikkelingen hebben rond de eeuwwisseling gezorgd voor de opkomst van de governance 

benadering. De governance benadering is volgens Bevir (2009) een burgergerichte hervormingsgolf. 

Het is een aanvulling van het representatieve model met vormen van directe democratie waarbij 

burgers meer rechtstreeks betrokken worden bij het beleid (Heinelt, 2018).  Hierbij gaat participatie 
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verder dan de klassieke participatie bij verkiezingen en lidmaatschap van een politieke partij 

(Progrebinschi, 2018). Informele partners zoals burgers, burgerverenigingen en andere 

maatschappelijke partners worden hierbij beschouwd als actieve actoren die deelnemen aan 

processen van beleidsvorming -en uitvoering (Hvinden & Johansson ,2005). Volgens Bonet en Négrier 

(2018) wordt het zeggenschap dat zich in eerste instantie vooral binnen overheidsinstellingen bevond 

uitgebreid naar een gedeeld zeggenschap. Hierbij krijgt een breed scala aan informele partners de 

kans om mee te besturen en te beslissen en zo de klassieke overheidsinstellingen aan te vullen en 

te ondersteunen (Bevir, 2009).  

 
1.2. Opkomst van een culturele democratie  

 

De participatieve wending is ook binnen het lokaal cultuurbeleid zichtbaar. Bonet en Négrier (2018) 

stellen dat er een verschuiving richting een culturele democratie merkbaar is. Een culturele 

democratie wil cultuur toegankelijk maken voor iedereen en alle burgers de kans bieden om hun 

eigen vorm van cultuur te creëren (Hadley, 2018). Dit is volgens Hadley (2018) mogelijk door de 

nodige info, materialen, tijd, ruimte en ondersteuning toegankelijk te maken voor iedere burger. Hij 

benoemt het als het mogelijk maken van everyday cultural creativity, ‘een brede waaier van 

menselijke creativiteit in een vorm van ‘doing art’ (Hadley, 2018, p. 20). Hiervoor dienen systemen 

en structuren aangepast te worden in functie van het publiek (Lee et al., 2019).  

 

Het laatste decennium is een hernieuwde interesse ontstaan in de culturele democratie. De culturele 

democratie kan volgens Hadley (2018) immers een antwoord bieden op de crisis van de 

representatieve democratie. Deze opkomst is eigenlijk een hernieuwde belangstelling voor een oud 

concept (Belfiore & Hadley, 2018). Bij het ontstaan van de term in de jaren 1980 werd het gezien 

als een instrument voor sociale en politieke actie en verandering (Belfiore & Hadley, 2018). 

Tegenwoordig roept het veeleer op tot de toename en ontwikkeling van ‘de rol van de deelnemer bij 

het bepalen van de agenda, het definiëren van de taal en het actief betrokken zijn bij het hele proces' 

(Blefiore & Hadley, 2018).  

Volgens Bonet en Négrier (2018) liggen technologische, sociale en politieke veranderingen aan de 

basis van de steeds veranderende dynamiek van participatie. Ook resulteerden deze evoluties in het 

toegenomen belang van participatie binnen de culturele sector (Bonet en Négrier, 2018). Volgens 

Heinelt (2018) impliceren deze evoluties dan ook een reflectie over de systemen, structuren en 

toegepaste vormen van participatie. De maatschappelijke evoluties van het afgelopen decennium 

toonden aan dat bestaande participatiemogelijkheden binnen het lokaal cultuurbeleid niet langer 

aansluiten op de behoeftes van de nieuwe generatie burgers. Volgens Loader, Vroman en Xenos 

(2014) wordt deze nieuwe generatie verondersteld deel te nemen aan  participatiepraktijken op maat 

van vorige generaties, wat resulteert in een afname van het engagement. Deze afname moet dan 

ook niet worden gezien als het einde van het democratiemodel en zijn vrijwillig engagement, maar 

als een waarschuwing voor instellingen en hun manier van werken (Loader e.a., 2014). Vandaar dat 
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Fischer (2012) stelt dat burgerparticipatie toe is aan een nieuwe set van principes, methodes en 

instituties. Het is de taak van instellingen, al dan niet overheidsinstellingen, om deze nieuwe set aan 

te bieden en zo participatie mogelijk te maken (Avritzer, 2009). 

Om het vernieuwde, opkomende concept van culturele democratie te doen slagen dient dit dan ook 

aangepast te worden aan de hedendaagse maatschappij omdat deze veranderingen gevolgen hebben 

voor het cultureel gedrag en de strategie van culturele instellingen (Belfiore en Hadley, 2018). 

Pogrebinshi  (2018) pleit dan ook voor het doorvoeren van democratic innovations, die als doel 

hebben burgerparticipatie te verhogen. Pogrebinshi (2018 in Heinelt, 2018) pleit voor meer aandacht 

voor geïnstitutionaliseerde participatievormen zoals adviesraden, burgerpanels en burgerinitiatieven 

en non-geïnstitutionaliseerde vormen van civil society zoals sociale bewegingen en maatschappelijke 

organisaties. Deze vormen gaan verder dan de traditionele vormen van participatie en kunnen een 

grotere rol gaan spelen binnen het beleidsproces.   

 

1.2.1.  Technologische evoluties  
 

Zoals eerder vermeld spelen technologische veranderingen een belangrijke rol in de steeds 

veranderende dynamiek van participatie (Bonet & Négrier, 2018). Deze evoluties hebben er namelijk 

voor gezorgd dat participatie binnen vormen van everyday cultural creativity sterk is toegenomen 

(Hadley, 2018). Online fora en webplatformen vormen een belangrijk aspect in de hedendaagse 

democratisering van cultuur (Hadley, 2018). Het ontstaan van deze nieuwe 

communicatiehulpmiddelen hebben er voor gezorgd dat participatie gemakkelijker, directer en 

persoonlijker geworden is (Bonet en Négrier, 2018). Beleidsmakers moeten dan ook nadenken over 

de ondersteuning van de gebruikers van deze digitale technologieën en platformen om dit potentieel 

niet onbenut te laten (Hadley, 2018). Daarnaast heeft het culturele instellingen in staat gesteld 

anders om te gaan met hun publiek. Dergelijke nieuwe communicatiehulpmiddelen hebben ervoor 

gezorgd dat instellingen en besturen meer te weten kunnen komen over wie hun publiek is en wat 

hun verwachtingen zijn. Bijgevolg kunnen deze instellingen en besturen hun werking en 

programmatie hierop afstellen  (Bonet en Négrier, 2018).    

 

1.2.2. Sociale evoluties  
 

Sociale evoluties zijn een tweede belangrijke factor binnen de veranderende dynamiek van 

participatie binnen het lokaal cultuurbeleid (Bonet en Négrier, 2018). Al enkele jaren heerst de 

algemene gedachte en bezorgdheid dat er sprake is van de teloorgang van het vrijwillig engagement 

(Hustinx, 2009). Deze ‘decline of civic engagement’-these stelt dat een afname van politieke 

betrokkenheid en vrijwillig engagement plaatsvindt (Engelen e.a., 2014). Aan de basis hiervan ligt 

volgens de aanhangers van deze stroming enerzijds het individualiseringsproces. Dit proces stelt dat 
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burgers steeds vaker handelen vanuit persoonlijke overwegingen met de individuele ervaringswereld 

als vertrekpunt en steeds minder beïnvloed worden door algemene denkkaders, gedragspatronen en 

sociale structuren (Engelen e.a., 2004; Hustinx, 2009). Dit zorgt volgens Hustinx (2009, p.1) voor 

de vrees dat ‘het individuele eigenbelang steeds sterker op de voorgrond treedt ten koste van het 

gemeenschappelijke belang’. Anderzijds is er ook sprake van een toegenomen tijdsdruk, vanwege 

de toegenomen arbeidstijd. Wat volgens Engelen e.a. (2004) zou leiden tot een afname van de vrije 

tijd en bijgevolg ook van de sociale participatie.  

Tegenstanders van de ‘decline of civic engagement’-these stellen dat het niet gaat om een 

kwantitatieve afname maar een kwalitatieve verschuiving binnen het vrijwillig engagement (Hustinx, 

2009). Dit betekent vooral een verandering in de vorm van lidmaatschap en de interpretatie van dit 

lidmaatschap (Engelen e.a., 2004). Deze verschuiving zorgt volgens Hustinx (2009) niet direct voor 

een bedreiging van het vrijwillig engagement maar impliceert andere omstandigheden en 

voorwaarden waaronder mensen zich engageren. Burgers zijn steeds meer opzoek naar engagement 

op maat van hun persoonlijk leefwereld dat aansluit bij hun eigen mogelijkheden, noden en 

interesses. Dit is wat Jakob (1993) de biografische match noemt.  

Traditionelere organisaties die eerder duurzame vormen van inzet en betrokkenheid vereisen nemen 

daarom sterk af in populariteit (Engelen e.a., 2004). Deze worden steeds meer vervangen door 

‘informele, horizontale en flexibele’ organisaties die gevormd zijn rond duidelijk afgebakende en 

eerder projectmatige doeleinden (Hustinx, 2009, p.9). De nieuwe generatie burgers wordt 

gekenmerkt door zijn dalende bereidheid om lid te worden van traditionele politieke of 

maatschappelijke partijen. In plaats daarvan nemen deze vaker deel aan projectmatige activiteiten 

uit de horizontale netwerken van sociale contacten (Loader e.a., 2014).  

Volgens Berckmoes e.a. (2013) is deze evolutie ook zichtbaar binnen het socio-culturele landschap 

in Vlaanderen. Drie decennia geleden was het socio-culturele veld vooral onderverdeeld volgens 

levensbeschouwelijke breuklijnen, met name de verzuiling. Deze verzuiling heeft samen met de 

traditionele manier van verenigen plaats gemaakt voor meer geïndividualiseerd engagement. Dit 

proces benoemen Dekker en Hooghe (2003) als de informalisering van het vrijwillig engagement. De 

opkomst van deze informele, horizontale en flexibele vormen van verenigen zorgen ook voor een 

intensivering binnen het socio-culturele landschap (Berckmoes e.a., 2013). Dit proces stelt dat 

individuen steeds meer consument worden van socio-culturele praktijken en meer shopgedrag 

vertonen tussen verschillende vormen van tijdelijk en vrijblijvend engagement (Berckmoes e.a., 

2013).  

 

1.1.3. Politieke evoluties  
 

Ten slotte zijn er nog de politieke evoluties die op het niveau van overheidsbeleid van belang zijn 

voor de positie van participatie binnen het cultuurbeleid (Bonet & Négrier, 2018). Ten eerste is er de 

burgergerichte hervormingsgolf genaamd governance (Bevir, 2009). Daardoor evolueert het beleid 
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en zijn uitvoering van een hiërarchische verdeling van macht binnen de overheid en zijn instellingen 

naar een meer gedeeld model waarbij ook informele partners meer zeggenschap verwerven (Bonet 

en Négrier, 2018). Hierdoor gaat de overheid steeds meer opzoek naar systemen voor het opzetten 

en beheren van samenwerkingen en netwerken (Bevir, 2009; Bonet en Négrier, 2018).  

Ten tweede is er sprake van een decentralisatie van het overheidsbeleid. Hierbij wordt macht van 

centrale overheden of besturen overgedragen richting verschillende regionale en lokale besturen 

(Saïto, 2008). Hiermee hopen ze het beleid beter te kunnen af stemmen op de noden en behoeftes 

van de burger. Ook biedt het meer mogelijkheden voor besturen om burgers te laten participeren, 

aangezien de afstand tussen beiden minder groot is (Saïto, 2008). Lokale besturen dienen door hun 

toegenomen autonomie hun rol te herdefiniëren en de positie van facilitator binnen interactieve 

processen in te nemen. Castells (1989) pleit dan ook voor een volledige herkenning van het belang 

en de rol van de overheid op het lokale niveau. Dit impliceert dat overheden de kans en mogelijkheid 

krijgen om hun eigen netwerken, beslissingen en samenwerkingen tot stand te brengen.  

Volgens Mercer (2003) is het noodzakelijk om cultuur aan te pakken op zijn meest tastbare en directe 

niveau, namelijk het lokale. Cultuur werd zo voor het eerst geïntegreerd in gemeentelijke agenda’s 

en kwam zo dichter bij de burger te staan (Clark & Navarro, 2012). Dit zorgde voor een heropleving 

van de cultuurbeleving binnen heel wat Europese gemeentes en steden (Bianchini & Parkinson, 

1993). De overdracht van macht zorgde voor een aanzienlijke uitbreiding van de activiteiten van 

lokale overheden en een toename aan culturele evenementen, diensten en ruimtes (Clark & Navarro, 

2012; Gibson & Miles, 2016). Door deze overdracht kwam de focus steeds meer op de vraagzijde 

van cultuur te liggen wat dan weer zorgde voor een groeiende interesse in burgerparticipatie 

(Bianchini & Jancovich, 2013).  

Ook in Vlaanderen werd deze evolutie na de eeuwwisseling zichtbaar. Meer bepaald met de invoering 

van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid op 13 juli 2001 op initiatief van toenmalig minister Anciaux 

(Hoeven, 2012). Lokale besturen werden zo gestimuleerd tot het ontwikkelen van een lokaal 

cultuurbeleid door de aanstelling van een cultuurbeleidscoördinator die een meerjarig 

cultuurbeleidsplan diende te schrijven (Hoeven, 2012). Door te voldoen aan deze voorwaarden 

verkregen gemeentes een subsidie voor hun lokaal cultuurbeleid. Op deze manier werden gemeentes 

erkend als volwaardige partner voor het ontwikkelen van een cultuurbeleid (Gillard & Schramme, 

2007).  

Sinds 1 januari 2016 ontvangen gemeentebesturen niet langer aparte middelen of subsidies voor 

hun lokaal cultuurbeleid maar zijn deze geïntegreerd in het Gemeentefonds (Departement Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media, z.j.). Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidies, het 

schrijven van een cultuurbeleidsplan, vielen hierbij weg. Hiermee verdween het Decreet Lokaal 

Cultuurbeleid bijna volledig en zijn gemeentes volledig verantwoordelijk voor het voeren van hun 

cultuurbeleid (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, z.j.).  

Sinds 1 januari 2019 is het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking van kracht. Dit decreet heeft als 

doel om een bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen dat verbindend kan werken tussen het lokale 
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en nationale niveau en dat een antwoord kan bieden op de bovenlokale context (Departement 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media, z.j.).  

 

1.2. Belang adviesraden  
 

Om binnen een culturele democratie cultuur toegankelijk te maken voor iedereen is het essentieel 

om te vertrekken vanuit de culturele praktijken en noden en behoeftes van de lokale bevolking 

(Hadley, 2018). Volgens Gattinger (2011) roept een culturele democratie op tot erkenning van 

verschillende groepen burgers binnen processen van besluitvorming. Hadley (2018) wijst op het 

belang van structuren die erin slagen om lokale kennis, belangen en behoeftes te verwerven. Dit kan 

door middel van adviesraden wat een voorbeeld is van een deliberatief proces. Deliberatie is een 

manier van besluitvorming via het vergaren van informatie en het uitwisseling van argumenten 

(Heinelt, 2000). Dergelijke vormen hebben als voornaamste doelstelling ‘het verhogen van de 

kwaliteit van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering  door middel van veelzijdige expertise die 

praktische en lokale kennis omvat‘ (Engelen e.a., 2004, p. 296). Zo kan men er voor zorgen dat 

beslissingen binnen het cultuurbeleid een breder draagvlak hebben onder de bevolking doordat ze 

aansluiten op de behoeftes van de burgers (Steiner, 2018).  

Deliberatie dient idealiter plaats te vinden op zowel het niveau van politici als op dat van burgers en 

burgerorganisaties met goede feedback en terugkoppeling tussen beide niveaus (Steiner, 2018). Ook 

dient het systematisch te worden ingevoerd, dit vergroot de kans op beleidsbeïnvloeding door 

burgers. Volgens Engelen e.a. (2004) moet er wel slim en zuinig worden omgegaan met deze vormen 

van participatie. Deze vormen van participatie zijn namelijk erg intensief en vragen heel wat tijd van 

burgers.  

Volgens Hadley (2018) worden nog al te vaak acties ondernomen door burgers, culturele instellingen 

of overheden zonder stil te staan bij de culturele omgeving en zijn mogelijkheden. Deze acties lopen 

het risico niet succesvol te zijn en niet te worden gedragen door de burgers. Lysgård (2019) stelt 

dat het lokaal cultuurbeleid steeds een vorm van assemblage is, een combinatie van algemene 

beleidsdiscoursen en een lokaal gebonden context en beleid. Vandaar dat Hadley (2018) wijst op het 

belang van de ontwikkeling van een culturele ecologie, omgeving en een beleid dat aansluit bij de 

noden en behoeftes van de burgers. 

 

1.3. Doelstellingen culturele democratie  
 

1.3.1.  Mogelijkheid tot samenwerkingen  
 

Voor het optimaal mogelijk maken van everyday cultural creativity is het noodzakelijk dat culturele 

instellingen samenwerken aangaan met burgers en hen ondersteunt. Vandaar dat het cruciaal is om 
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een omgeving te creëren waarbinnen verschillende culturele spelers gemakkelijk met elkaar kunnen 

samenwerken (Hadley, 2018). Gemeentebesturen kunnen hierbij optreden als coördinator of 

facilitator en een verbindende rol spelen binnen de gemeente (Bevir, 2009). Als facilitator of 

coördinator zorgen deze besturen dan voor een informele, ondersteunende omgeving waarbinnen 

lokale partners voldoende ruimte hebben om te experimenteren en te innoveren (Ling, 2002). Dit is 

wat Saïto (2008) faciliterend leiderschap noemt. Volgens Hadley (2018) is het dan ook van belang 

dat binnen een culturele democratie organisaties, beleidsmakers en individuele burgers op de hoogte 

zijn van elkaars werk, middelen en expertise en deze met elkaar kunnen delen. Gemeentebesturen 

kunnen dan door het toewijzen van middelen samenwerken met andere partners om 

gemeenschappelijke doelen te bereiken (Bevir, 2009). 

Deze rol als facilitator en coördinator impliceert volgens Ling (2002) dan ook een nieuwe manier van 

werken binnen publieke organisaties. Om beleidsmedewerkers en functionarissen in staat te stellen 

om vlot te reageren op veranderende werkwijzen, situaties en contexten dienen specifieke 

mechanismen te worden ontwikkeld (Carey, Crammond & McLoughlin et al., 2015) Vandaar dat 

Bardach (1998) wijst op een transformatie van een hiërarchisch model richting een model van 

samenwerking. Dit moet ervoor zorgen dat statelijke instellingen zich meer open en flexibel kunnen 

opstellen bij het aangaan van samenwerking met en inspraak van niet-statelijke partners (Ling, 

2002).  

Deze samenwerkingen kunnen zorgen voor een efficiëntere uitvoering van evenementen en 

activiteiten doordat gemeentebesturen kunnen besparen in tijd, moeite en middelen (Blomkamp, 

2017). Momenteel botsen burgers nog al te vaak op praktische barrières zoals financiële 

terughoudendheid bij beleidmakers of het niet willen nemen van risico’s die dergelijke 

samenwerkingen met zich mee brengen (Carey and Harris, 2016). Daarnaast reageren 

beleidsmakers en functionarissen niet altijd even goed op de verminderde controle en de verhoogde 

complexiteit die deze samenwerkingen met zich mee brengen (Blomkamp, 2017). 

Belangrijk bij het aangaan van samenwerkingen is het voeren van gesprekken en overleg bij aanvang 

(Cattermole, 2018). Via deze gesprekken kunnen gemeentebesturen en culturele instellingen 

enerzijds en burgers anderzijds hun verwachtingen tegenover elkaar kenbaar maken. Zo kunnen er 

duidelijke afspraken worden gemaakt over het algemene, gemeenschappelijke doel en ieders rol 

hierbinnen (Saïto, 2018). Ook kunnen afspraken worden gemaakt over het delen van ervaringen, 

middelen en kennis wat volgens Cattermole (2018) de basis van een goede samenwerking vormt.  
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1.3.2.  Erkennen en ondersteunen van burgers bij hun eigen 

culturele activiteiten  
 

1.3.2.1.  Infrastructuur 
 

Een culturele democratie wil burgers maximaal erkennen en ondersteunen bij het organiseren en 

beleven van hun eigen culturele praktijken (Pyykkönen en Simanainen, 2009). Hierbij is de 

beschikbaarheid van en toegang tot culturele infrastructuur een essentiële factor (Lee e.a. , 2019). 

Dergelijke ruimtes zijn volgens Duxbury en Murray (2010) open plaatsen waar creatieve producties 

en performance kunnen ontstaan.  

Een exploitatie van culturele faciliteiten kan zorgen voor een toename aan vrijwillige culturele 

participatie en cultuurbeleving. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat deze aansluiten op de realiteit 

van de omgeving en op de noden en behoeftes van de burgers (Lee e.a., 2019). Culturele ruimtes 

zullen enkel gebruikt worden als ze een antwoord bieden op de noden van de omgeving (Evans, 

2009). Om hieraan tegemoet te komen is er volgens Duxbury en Murray (2010) nood aan een 

holistisch model. Dit is een model dat op lokaal niveau vertrekt vanuit de burger en via participatieve 

en geïntegreerde planning gebeurt(Duxbury, Gillette, McPhail & Stewart, 2008). Ook omvat het 

horizontale coördinatie en overleg tussen naburige gemeenten en andere lokale actoren voor het 

afstemmen van infrastructuur. Er moet dus inspraak en mede-eigenaarschap verleend worden aan 

de burgers en de gemeenschappen (Evans, 2009).  

Volgens Duxbury en Murray (2010) heeft de opkomst van het meer participatieve cultuurbeleid en 

de toegenomen aandacht voor de gevarieerde, dagelijkse cultuurbeleving ervoor gezorgd dat 

culturele ruimtes multifunctioneler geworden zijn. Deze gevarieerde cultuurbeleving verreist ruimtes 

die flexibel zijn gebruik zodat deze voor meerdere vormen van creatieve activiteit kunnen ingezet 

worden (Duxbury & Murray, 2010). Volgens Evans (2009) moet in functie van de lokale behoeftes 

gekozen worden tussen genre-specifieke faciliteiten en brede informele ruimtes. Genre-specifieke 

ruimtes zijn culturele ruimtes in traditionele zin, volledig ingericht voor het beoefenen van een 

welbepaalde cultuurvorm (Lee, e.a., 2019). Deze beantwoorden minder aan de hedendaagse brede 

waaier van alledaagse culturele activiteiten. Vandaar dat Lee e.a. (2019) stellen dat brede culturele 

ruimtes beter passen in het model van de culturele democratie. Volgens Duxbury en Murray (2010) 

is het belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen genre-specifieke en brede multifunctionele 

infrastructuren.  

Naast het creëren van culturele ruimtes in functie van everyday cultural creativity, ontwikkelen 

gemeentes ook zogenaamde flagship facilities (Evans, 2019). Dit zijn culturele ruimtes die gebouwd 

worden in functie van het cultureel toerisme en het aantrekken van een creatieve klasse,  wat leidt 

tot economische groei (Duxbury en Murray, 2010). Bij het ontwerpen van dergelijke infrastructuren 

wordt dan ook vaak geen rekening gehouden met de noden van de lokale bevolking. Volgens Evans 
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(2009) hebben pogingen van gemeentebesturen om via deze flagship facilities een cultureel karakter 

voor hun gemeente te creëren dan ook een kleine slaagkans. 

 

1.3.2.2.  Communicatie  
 

Een andere belangrijke tool binnen een culturele democratie is volgens Hadley (2018) communicatie. 

Ten eerste is het effectief en efficiënt verspreiden van informatie en gegevens over de mogelijkheden 

aan ondersteuning binnen een culturele democratie essentieel voor het gebruik ervan. Door de 

veelheid aan activiteiten, betrokkenen en samenwerkingen dat een culturele democratie verreist is 

een duidelijke communicatie en het verspreiden van stadsbrede informatie essentieel (Hadley, 

2018).  

Verder kan een goede communicatie ook een rol spelen in het bevorderen van de betrokkenheid en 

het engagement van burgers. Volgens Mercer (2003) is een strategisch plan van aanpak op dit vlak 

essentieel voor het ontwikkelen van een duurzaam cultuurbeleid. Als doelstellingen binnen dit 

beleidsplan duidelijk worden gecommuniceerd kan dit volgens Hadley (2018) ook zorgen voor een 

toename aan betrokkenheid en engagement bij de betrokkenen. Park, Wilding en Chung (2014) 

pleiten voor een democratische vertaling van het beleid, dit is het communiceren van beleidsinfo op 

maat van de burger. 
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2. Onderzoeksvragen  
 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe het lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen aansluit op 

de noden van de burger. Dit onderzoek gebeurd in navolging van Cultuurcontentement. 

Cultuurcontentement is een burgerbevraging uitgevoerd in 2017 en ingevuld door 5 520 burgers 

verspreid over Vlaanderen (Dorsselaer, 2017). Deze bevraging werd uitgevoerd door zes 

sectororganisaties die op het Vlaamse niveau actief zijn, met name: Federatie sociaal-cultureel werk, 

Forum voor Amateurkunsten, Overleg Cultureel Erfgoed, Overleg Kunstenorganisatie, Vlaamse 

Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie, Vereniging Vlaamse Cultuur- en 

gemeenschapscentra. Dit kwantitatief onderzoek polste naar de tevredenheid van de burger over het 

lokaal cultuurbeleid in zijn of haar gemeente (Dorsselaer, 2017). Op basis van de verzamelde data 

formuleerde dit onderzoek zeven aanbevelingen voor het toekomstig lokaal cultuurbeleid.  

Voor deze masterproef werden drie van deze aanbevelingen teruggekoppeld naar beleidsmakers om 

zo een beeld te krijgen van hoe het cultuurbeleid aansluit op de noden van de burger.  

Deze drie aanbevelingen zijn:  

• Maak werk van toegankelijke en betaalbare infrastructuur   

• Communiceer helder: vertel over je lokaal cultuurbeleid 

• Zorg voor een spelverdeler en help organisatoren.  

 

Er werd voor deze drie aanbevelingen gekozen omdat deze de andere aanbevelingen deels omvatten. 

Ook volgens de beschikbare literatuur blijken deze drie aanbevelingen het belangrijkst. Culturele 

infrastructuur en communicatie spelen een cruciale rol in het toegankelijk maken van cultuur voor 

een zo ruim mogelijk publiek (Hadley, 2018). Ook essentieel voor het vormen van een culturele 

democratie is het creëren van een omgeving die aanzet tot samenwerkingen. Hierbij dienen 

gemeentediensten de rol van coördinator en facilitator op te nemen (Bevir, 2009; Hadley, 2018).  

Verder blijkt ook uit de literatuur dat er sprake is van een participatieve wending binnen het 

cultuurbeleid en dat het belang van participatie ook sterk is toegenomen (Bonet & Négrier, 2018). 

Vandaar dat in dit onderzoek ook wordt nagegaan hoe gemeentebesturen hun burgers betrekken bij 

het vormen van hun lokaal cultuurbeleid.  

Dit onderzoek heeft als doelstelling om volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:  

OZ1: Hoe betrekken gemeentebesturen hun burgers bij het vormen van hun lokaal cultuurbeleid?  

OZ2: Hoe ondersteunen gemeenten hun burgers met infrastructuur bij het organiseren van culturele 

activiteiten of evenementen? 

OZ3: Hoe verloopt de communicatie van gemeentebesturen omtrent het cultuurbeleid? 

OZ4: Hoe werken gemeenten samen met burgers voor het organiseren van culturele evenementen 

en activiteiten?  
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Deel 2: Data en methode  
 

In dit onderdeel wordt gestart met het uitleggen van hoe de deelnemers bereikt werden voor dit 

onderzoek. Daarna wordt het algemeen onderzoeksopzet toegelicht. Verder wordt dieper ingegaan 

op het interviewschema. En tot slot wordt de analyseprocedure van de verzamelde data uiteen 

gedaan.   

 

1. Deelnemers  
 

Voor dit onderzoek werden de deelnemers gekozen op basis van Cultuurcontentement. Elf van de 

319 Vlaamse en Brusselse gemeentes ontvingen van Cultuurcontentement een gemeentelijk rapport 

omdat deze gemeentes minstens 100 participanten hadden die de enquête invulden. Gemeentes 

konden ook zelf een gemeentelijk rapport aanvragen. Hieruit werden twee gemeentes gekozen die 

elk meer dan 75 participanten hadden. Dit gebeurde om het aantal respondenten te verhogen. Zo 

kwam het totaal op dertien gemeentes.  

Deze dertien gemeentes liggen willekeurig verspreid over het grondgebied van Vlaanderen. Deze 

selectie van gemeentes bevat zowel kleine gemeentes en dorpen als kleine en middelgrote steden. 

Dit zorgt ervoor dat deze gemeentes een representatief beeld weergeven voor het lokaal 

cultuurbeleid in Vlaanderen.  

Via contactengegevens verkregen via Cultuurcontentement werden deze dertien gemeentes 

gecontacteerd via e-mail met de vraag of het mogelijk was om iemand te interviewen die op de 

hoogte is van het lokaal cultuurbeleid van de gemeente. Dit resulteerde in negen interviews met een 

diensthoofd cultuur of een cultuurcoördinator, drie medewerkers cultuur en één schepen van cultuur.  

De deelnemers ondertekenden voor aanvang van het interview een informed consent (zie bijlage 2). 

Hierbij verklaarden ze vrijwillig en anoniem deel te nemen aan het interview.  

 

2. Algemeen onderzoeksopzet  
 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe het lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen aansluit op 

de noden van de burgers en deze ondersteunt bij hun alledaagse cultuurbeleving, dit met de focus 

op de culturele infrastructuur, de communicatie omtrent het cultuurbeleid en samenwerkingen tussen 

burgers en gemeentebesturen.  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve 

onderzoeksmethodologie. Deze kwalitatieve aanpak maakt het mogelijk om de kwantitatieve data 

van het eerder uitgevoerde onderzoek Cultuurcontentement terug te koppelen naar beleidsmakers 

in Vlaanderen.  
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Voor het verzamelen van de data voor deze masterproef werd gebruik gemaakt van individuele, 

semi-gestructureerde interviews. Deze vonden plaats tussen mei 2019 en september 2019. Er werd 

gekozen voor een semi-gestructureerd interviewschema om zo enerzijds structureel antwoorden te 

verkrijgen op de verschillende onderzoeksvragen. Anderzijds laat dergelijke aanpak voldoende 

ruimte om door te vragen naar relevante informatie of dieper in te gaan op bepaalde data. De 

interviews werden steeds face-to-face afgenomen op de werkplaats van de respondenten. Dit zorgde 

ervoor dat de respondenten zich comfortabel voelden in een gekende omgeving voor het 

beantwoorden van de vragen (Bleijenbergh, 2015). De interviews duurden gemiddeld één tot 

anderhalf uur.  

 

3. Materiaal  
 

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een interviewschema bestaande uit 48 vragen (bijlage 

1). Het interview kan onderverdeeld worden in 4 hoofdthema’s. Het start met het nagaan welke 

positie de gemeente inneemt tegenover participerende burgers en hoe het deze al dan niet een stem 

geeft binnen het proces van beleidsvorming en agenda setting. Met dit onderwerp wordt gestart 

omdat dit gezien kan worden als rode draad doorheen de drie daaropvolgende hoofdtopics. Dit 

onderwerp wordt de eerste vier vragen van het interview behandelt. 

De volgende drie hoofdtopics zijn gebaseerd op drie aanbevelingen geformuleerd door 

Cultuurcontentement en zijn de volgende:  

• De culturele infrastructuur binnen de gemeente en hoe deze op maat van de burger is  

• De manier waarop gemeentes communiceren richting de burger over hun cultuurbeleid en 

de mate waarin burgers gebruik kunnen maken van de gemeentelijke communicatiekanalen  

• De gemeente als spelverdeler binnen samenwerkingen met burgers  

Vanaf vraag zeven wordt gepeild naar verschillende facetten van de culturele infrastructuur zijnde 

laagdrempeligheid, centralisatie, belang, noden van burgers, toegang en tevredenheid.  Vraag 24 tot 

32 gaat over de communicatie over het cultuurbeleid van de gemeentes. Vanaf vraag 33 wordt 

gepeild naar de mogelijkheid van burgers om gemeentelijke communicatiekanalen te gebruiken.  Het 

laatste deel van het interview vanaf vraag 38 behandelt de rol als spelverdeler voor gemeentes en 

de mogelijkheid tot samenwerkingen met de gemeente voor burgers.  

Voorafgaand aan het interview werd door elk van respondent een informed consent ondertekend. 

Hiermee worden ze op de hoogte gebracht van het doel van het onderzoek. Verder gingen ze hiermee 

akkoord dat het interview zou worden opgenomen en gebruikt ter analyse.  
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4. Analyseprocedure  
 

Via het geluidsbewerkingsprogramma Audacity werden audio-opnames gemaakt van de interviews. 

Dit maakte het mogelijk om de interviews te herbeluisteren en deze vervolgens nauwkeurig te 

transcriberen. Na het herhaaldelijk lezen en doornemen van de data werd gestart met de data 

reductie. Voor het analyseren van de data werd gebruik gemaakt van een thematische analyse. Eerst 

werden de labels voor het categoriseren van de data opgemaakt. Dit gebeurde deductief op basis 

van de literatuur en het onderzoeksopzet. Met behulp van MAXQDA, een software programma voor 

kwalitatief onderzoek, werd de relevante data vervolgens gecodeerd onder de verschillende labels. 

Dit resulteerde in een duidelijk overzicht van de verschillende patronen en trends per 

onderzoeksvraag.    
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Deel 3: Resultaten  
 

In dit deel zullen de resultaten van de interviews worden weergegeven. De resultaten zijn 

gestructureerd aan de hand van de onderzoeksvragen. Er wordt gestart met het weergeven van de 

resultaten op de vraag welke positie de gemeentes innemen tegenover participerende burgers en 

wat volgens hen het belang hiervan is. Verder wordt weergegeven hoe gemeentes burgers proberen 

te betrekken bij het vormen van hun cultuurbeleid. Dan volgen de resultaten over de culturele 

infrastructuur met zijn deelaspecten. Vervolgens de resultaten over het luik communicatie. Tot slot 

volgen de resultaten over de gemeentelijke samenwerkingen met burgers en de regierol van 

gemeentes. 

 

1. Burgers betrekken bij beleidsvorming  
 

1.1. Belang participatie  
 

Als start van het interview werden de respondenten gevraagd hoe hun gemeente het belang van 

participerende burgers inschat. Hierop antwoordden de meeste respondenten dat het nog moeilijk 

gaat zonder participatie. Enerzijds omdat burgers mondiger geworden zijn en meer zeggenschap 

opeisen. Anderzijds zorgt burgerparticipatie er ook voor dat genomen beslissingen meer gedragen 

worden door de burgers. Eén van de respondenten vat dit zeer gebald samen:  

Uhm zonder [burgerparticipatie] gaat het niet meer. Omdat de burger mondiger geworden 

is en wenst zeggenschap te hebben in de dingen die hem aanbelangen, dat is sowieso een 

factor. Maar ook vanuit het bestuur is dat belangrijk dat je weet wat er leeft en dat je daarop 

je beslissingen kan baseren en zo een breder draagvlak creëren. Uhm zodanig dat die 

beslissingen ook gedragen worden door de bevolking. (Mannelijke cultuurcoördinator)  

Dit toegenomen belang voor participatie uit zich volgens bijna alle respondenten in de aanstelling 

van een schepen van participatie, deels op aangeven van de nieuwe regelgeving. Participatie is dus 

een extra beleidsdomein geworden. Bij één van de respondenten werd zelfs voor elk van de zes 

verschillende beleidsdomeinen een schepen van participatie aangesteld. Sommige van de 

respondenten geven aan dat het nog wat zoeken is naar de functie van deze nieuwe werkkracht, en 

hoe dit domein ingevuld moet worden. Deze onduidelijkheid is volgens de respondenten te wijten 

aan het feit dat we ons aan het begin van een nieuwe legislatuur bevinden.  
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1.2. Cultuurraad  
 

Voor het verkrijgen van de stem van de burger blijkt volgens de respondenten de cultuurraad de 

meest gebruikte manier te zijn. Volgens de meerderheid van de respondenten bevinden deze 

adviesraden zich op een kantelpunt. Momenteel is de cultuurraad bij deze respondenten nog 

opgebouwd volgens een klassieke, traditionele structuur. Deze structuur bestaat uit een algemene 

vergadering die enkele keren per jaar samen komt en dat hoofdzakelijk bestaat uit afgevaardigden 

van socio-culturele verenigingen.  

Hiervoor halen de respondenten verschillende redenen aan. Eén van de respondenten stelt dat deze 

raden een product van de vorige eeuw zijn. De klassieke, traditionele structuur zou volgens de 

respondenten niet meer aansluiten op de hedendaagse noden en behoeftes. Zo geven de meeste 

respondenten ten eerste aan dat dit een logge structuur is. Enerzijds omdat deze raad te groot is en 

deze bijgevolg geen grote betrokkenheid met zich meebrengt. Ook wijzen de meeste respondenten 

erop dat mensen vaak heel lang lid blijven van deze raad en bijgevolg enkel ouderen zetelen in deze 

raad. Twee respondenten geven hiervoor als reden dat de manier van engageren veranderd is 

doorheen de jaren. Vroeger engageerden mensen zich vaker levenslang voor hetzelfde. 

Tegenwoordig willen mensen veeleer een ruimer aanbod aan participatie en een meer tijdelijk 

engagement. Één van de respondenten vat dit als volgt samen:  

Dus enerzijds is het een logge structuur met vooral verenigingen waar dat er ook nog een 

niet al te grote betrokkenheid is. Uhm dus het is een permanente uitdaging om de cultuurraad 

als adviesraad goed te laten werken. Uhm maar naar de toekomst toe is het wel belangrijk 

dat we aangepaste werkmethodes krijgen. Dat we niet werken met een algemene 

vergadering en een bestuur want een algemene vergadering met 80 man daarvan kan je niet 

verwachten dat je veel thema’s kan voorbereiden of bespreken. Maar dat er meer thema 

gerichte bijeenkomsten zijn die ook openstaan naar de gewone burger. (Mannelijke 

cultuurcoördinator)  

Vandaar dat volgens de meerderheid van de respondenten aangepaste werkmethodes zich opdringen 

en de huidige structuren herbekeken moeten worden. Deze respondenten stellen dan ook dat ze zich 

bevinden in een overgangsfase aan het begin van de nieuwe legislatuur. Respondenten verklaren 

veelal dat hun gemeente aan het nadenken is over de hervorming van de gemeentelijke 

advieskanalen. Deze hervormingen zitten dus nog in een vroege fase en de meeste ideeën voor 

verandering zijn nog niet omgezet in de praktijk. 

Uit de antwoorden van de respondenten zijn twee grote tendensen waar te nemen wat betreft de 

intenties tot veranderingen. Ten eerste willen gemeentes de cultuurraad meer thema-gericht en 

projectmatig inrichten en zo meer aandacht hebben voor tijdelijke en afgebakende participatie. Zo 

wil men een antwoord bieden op de te grote omvang van adviesraden enerzijds en het veranderde 

participatiegedrag van burgers anderzijds. Ook geven enkele respondenten aan dat ze hiermee meer 

betrokkenheid willen creëren. Één van de respondenten vat dit als volgt samen:  
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Ik merk dat participatie zich op een kantelpunt bevindt. De oudere, traditionele structuren 

zoals adviesraden zijn aan vernieuwing toe. Ad hoc, tijdelijk en projectwerking zijn 

sleutelwoorden bij participatie en organisatie anno 2019. (Mannelijk diensthoofd Cultuur) 

Een andere respondent geeft aan te willen gaan werken met verschillende tijdelijke werkgroepen om 

zo enerzijds het engagement te verhogen. Anderzijds wil hij of zij het zo makkelijker maken voor 

burgers die niet aangesloten zijn bij de cultuurraad om mee deel te nemen aan dergelijke processen.  

Ten tweede geeft de meerderheid van de respondenten aan dat hun gemeente met de cultuurraad 

ook meer aandacht wil hebben voor de gewone burger die niet aangesloten is bij een vereniging. De 

meerderheid van de respondenten geeft namelijk aan dat de huidige cultuurraad vooral uit 

verenigingen bestaat. Één van de respondenten wijst hierbij op het feit dat de cultuurraad niet als 

weergave van volledige bevolking gezien kan worden:  

Natuurlijk dat is en blijft een verenigingsadviesraad dus in die zin moet je dat wel wat kunnen 

kaderen dat dat uit die hoek komt en dat dat niet voor de volledige bevolking slaat. 

(Mannelijke cultuurcoördinator)  

Enerzijds stellen enkele respondenten hieraan tegemoet te willen komen door opzoek te gaan naar 

structuren die meer open staan voor de individuele burger. Anderzijds geeft de helft van de 

respondenten aan via een online participatieplatform hieraan tegemoet te willen komen. Dit online 

platform is volgens de respondenten een laagdrempelige vorm van participatie die zo gemakkelijker 

losse burgers kan bereiken. Op dit platform kunnen burgers hun ideeën voor het beleid insturen. Ook 

kan het volgens één van de respondenten een goed middel zijn om een moeilijk te bereiken doelgroep 

zoals drukbezette jonge gezinnen te bereiken.  

Sommige respondenten geven ook aan dat naast de structuur ook de rol van de cultuurraad moet 

bekeken worden. Één van de respondenten stelt dat het niet duidelijk is welke dienstverlening de 

raad vervuld. Volgens andere respondenten kan de cultuurraad meer adviseren en moet er meer 

input uit gehaald worden. Hun rol blijft nog te vaak beperkt tot het informeren van de leden en zou 

zich meer kunnen en moeten focussen op hun adviserende rol, getuige één van de respondenten: 

Ik vind dat we daar [de cultuurraad] veel meer uit kunnen halen maar het blijft wat meer bij 

samenkomen en informeren over hoe dat [de] cultuurveld hier in [. . .] werkt. Maar ik denk 

dat we er meer input uit kunnen halen, er ook wat meer debatcultuur moeten krijgen, dat 

staat nu in de afsprakennota maar dat is er nog niet. (Mannelijke medewerker Cultuur) 

Een andere respondent stelt dan weer dat de cultuurraad momenteel meer fungeert als 

belangenbehartiger van socio-culturele verenigingen. Één van de respondenten meent dat deze 

debatcultuur reeds aanwezig is in zijn of haar gemeente. In deze gemeente werd een cultuurcel 

opgericht met een kleine groep geïnteresseerden die om de zes weken samenkomt. Deze cultuurcel 

fungeert als denktank die meedenkt over beleidskeuze. Hierbij is de debatcultuur reeds aanwezig en 

wordt het resultaat van deze raad vervolgens goed teruggekoppeld naar het beleid en de lokale 

politiek.  
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Deze verschillen tonen aan dat niet alle gemeentes even ver staan wat betreft het raadplegen van 

hun burgers voor het vormen van een cultuurbeleid.  

  

2. Infrastructuur  
 

2.1. Beschikbaarheid  
 

De volgende stelling, geformuleerd door CultuurContentement, werd voorgelegd aan de 

respondenten: Uit de bevraging blijkt dat er nood is aan toegankelijke en betaalbare infrastructuur. 

De tevredenheid over infrastructuur bij mensen die zelf organiseren is laag. Respondenten ervaren 

een tekort aan nabije, lokale en laagdrempelige structuur waar ze zelf kunnen doen en organiseren. 

De helft van de respondenten gaat hiermee niet akkoord en heeft het gevoel dat er voldoende 

culturele infrastructuur aanwezig is in zijn of haar gemeente. De meeste respondenten geven aan 

dat hun gemeente beschikt over verschillende kleinere infrastructuren verspreid over het 

grondgebied en in alle deelgemeentes. Daarnaast beschikken de meeste van deze gemeentes ook 

over een groter gemeenschapscentrum of cultureel centrum. Maar enkele van de respondenten 

wijzen toch nadrukkelijk op het belang van nabije infrastructuur door middel van decentralisatie, 

getuige deze respondent:   

Het is zeer nabij eh dus het is gedecentraliseerd en grote verplaatsingen zijn er dus sowieso 

niet bij. Mensen kunnen eigenlijk in principe met de fiets komen denk dat dat wel heel 

belangrijk is. (Vrouwelijke cultuurcoördinator)  

 

Een andere respondent stelt dat burgers en verenigingen hun activiteiten afstellen op de 

infrastructuur die voor handen is:  

 

Bleek dat alhoewel mensen heel mobiel geworden zijn [. . .]  bepaalde sectoren [. . .]  zich 

vooral onder de kerktoren af [spelen]. Die gaan niet echt naar een andere deelgemeente, ze 

doen dat wel eens eenmalig maar toch. Muziekverenigingen, plaatselijke KWB blijven toch 

altijd graag onder hun toren en wij hebben wel gemerkt dat ze hun activiteiten afstellen op 

de infrastructuur die voor handen is. (Vrouwelijk diensthoofd Cultuur)  

 

Wel stellen enkele respondenten dat het een steeds werkend proces is om op zoek te gaan naar 

nieuwe infrastructuur voor culturele doeleinden. Bij dit proces zijn twee trends zichtbaar. Een eerste 

trend is het gebruik van schoolgebouwen zoals refters en sportzalen na de schooluren en in de 

weekends. Enkele respondent geven mee dat ze deze piste aan het bekijken zijn maar dat ze hierbij 

vaak stoten op praktische moeilijkheden en obstakels die dit proces omslachtig maken. Een tweede 

trend die op te merken is bij enkele respondenten is het herinrichten en verbouwen van 

kerkgebouwen of andere gebouwen die niet of niet vaak meer worden gebruikt tot culturele plaatsen 



20 

 

of culturele centra. Bij enkele is dit al gebeurd, anderen wijzen op de administratieve mallemolen en 

procedures die momenteel nog een barrière vormen om deze weg ten volle in te slaan.  

Twee respondenten melden dat er onlangs een nieuw, groot cultureel centrum gebouwd is. Opvallend 

is dat beide respondenten wijzen op een tegenovergesteld succes wat betreft de populariteit bij de 

burgers. Bij het ene voorbeeld stelt de respondent dat de komst van dit centrum geen succes is 

omdat dit gebouw en zijn zalen te groot is, ook zou de prijs te hoog zijn. Dit zijn te hoge drempels 

die resulteren in weinig reservaties volgens de respondent. Bij het andere geval is het een cultureel 

centrum dat in functie van en in samenspraak met de burger en verenigingen ontworpen is. Hierbij 

vertelt de respondent dat dit centrum een enorm succes is. De vraag is dikwijls niet bij te houden en 

is groter dan het aanbod. Dit komt volgens de respondent mede doordat andere kleine gemeentelijke 

zaaltjes weggevallen zijn en dat privézaaltjes door de komst van het centrum doodgebloed zijn. Een 

andere respondent geeft aan dat zijn of haar gemeente bewust niet alles wil aanbieden via 

gemeentelijke infrastructuur om zo ruimte te laten voor deze privé-infrastructuur.  

 

2.2. Betaalbaarheid  
 

Wat betreft de betaalbaarheid van de infrastructuur hebben de meeste respondenten het gevoel dat  

het grote deel van de gebruikers tevreden is over de prijs van de infrastructuur. De meerderheid van 

de respondenten gaat dus niet akkoord met de stelling van Cultuurcontement. Nagenoeg alle 

respondenten geven aan dat hun gemeente gebruik maakt van een retributiereglement. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van verschillende tarieven voor verenigingen en niet-verenigingen; verenigingen 

en particulier gevestigd binnen de gemeente en erbuiten en tot slot voor commerciële en niet-

commerciële organisaties. Hierbij is het, op één geval na, steeds voordeliger voor erkende 

verenigingen dan voor niet-verenigde burgers of niet-erkende verenigingen. Dit is volgens de 

respondenten dan ook een bewuste keuze  om zo voorrang te bieden aan verenigingen en het 

verenigingsleven te stimuleren. Één gemeente vormt hierop echter een uitzondering, deze gemeente 

maakt enkel een onderscheid wat betreft de tarieven tussen commerciële en niet-commerciële 

organisaties. Verder hanteert het gelijke tarieven voor individuele burgers en verenigingen, de reden 

hiervoor is de volgende:  

Maar verenigingen tegen een individuele burger is eigenlijk hetzelfde tarief. Ook omdat we 

weten dat het klassieke verenigingsleven wat achteruit aan het gaan is. Maar misschien nog 

meer opvallend dat er meer en meer losse initiatieven gebeuren en tijdelijke organisaties die 

ontstaan. Dat geeft wat meer dynamiek in infrastructuur. (Mannelijke cultuurcoördinator) 

 

2.3. Toegankelijkheid  
 

Om de infrastructuur toegankelijk te maken voor de burgers stellen enkele respondenten dat hun 

gemeente beschikt over een infrastructuurwijzer, wat een oplijsting is van de beschikbare 
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infrastructuur in de gemeente. Met deze wijzer willen ze de stedelijke en privé-infrastructuur 

afstemmen op elkaar.  

De laatste jaren is toch wel veel werkt in gestopt en dat is een lang traject om die 

infrastructuurwijzers vanuit de stad maar ook vanuit de privé op elkaar af te stemmen om 

een goed aanbod te hebben. (Mannelijke cultuurcoördinator)  

Verder wijzen enkele respondenten erop dat ze hun infrastructuur toegankelijk willen maken door 

deze zo goed mogelijk ter beschikking te stellen van het verenigingsleven en burgers. Dit enerzijds 

door met hun eigen gemeentelijke programmatie en reservatie op de achtergrond te blijven. 

Anderzijds door het wegwerken van vooral administratieve drempels bij het reserveren. Eén van de 

respondenten verwoord dit als volgt:   

Wij zullen ook heel laat eigenlijk dingen programmeren en boeken. Of onze eigen 

infrastructuur reserveren. Verenigingen krijgen eigenlijk een jaar op voorhand de kans om 

een zaal te reserveren en wij zullen eerder in een volgende fase kijken waar zijn er vrije 

plaatsen en dan kijken we van wat gaan wij organiseren. (Vrouwelijke cultuurcoördinator)  

 

Een respondent stelt dat in zijn of haar gemeente deze reservaties volledig ambtelijk behandeld 

worden zonder tussenkomst van de politiek of het beleid en dat dit ervoor zorgt dat dit zeer snel en 

efficiënt afgehandeld wordt. Een andere respondent stelt dan weer dat dit in zijn gemeente politiek 

behandelt wordt en dat dit zorgt voor enige vertraging.  

Een trend die zichtbaar is bij de helft van de respondenten voor het wegwerken van administratieve 

drempels voor burgers is de ontwikkeling van een online reservatie systeem. Dit stelt burgers in 

staat om ten alle tijden een zicht te hebben op de bezetting van de verschillende infrastructuren. De 

helft van de respondenten geeft aan dat hiervoor een nood is onder de burgers, getuige een 

respondent:  

De cultuurraad had heel graag een online platform opgericht waar alles opstond en waar ze 

meteen konden zien wat is vrij en wat is niet vrij maar daar hebben ze geen groen licht voor 

gekregen van het college, dus ja. (Vrouwelijke cultuurcoördinator)  

 

Bij enkele respondenten is dit reservatiesysteem er al, anderen zijn bezig met deze evolutie: 

Tot op heden is dat nog altijd ja hier aan de balie dat ze dat kunnen komen reserveren. Ofwel 

telefonisch of door een formulier door te sturen. Binnenkort krijgen we een nieuw online 

reservatiesysteem die de verschillende zalen bundelt ook een aantal sportzalen staan daar 

in en dan zou het iets gebruiksvriendelijker moeten zijn voor de burger zelf om infrastructuur 

te reserveren. (Vrouwelijke cultuurcoördinator)  
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2.4. Polyvalentie  
 

Tot slot wat betreft de polyvalentie van de infrastructuur valt het op dat heel wat respondenten 

stellen dat hun gemeente over een combinatie van polyvalente en genre-specifieke infrastructuur 

beschikt. Een van de respondenten geeft hierover een interessante inkijk. Deze respondent stelt dat 

het interessant zou kunnen zijn om meer in te zetten op gebouwen die verschillende infrastructuren 

voor één genre bundelen. En zo meer af te stappen van gebouwen met enkel basisvoorzieningen. 

Dit wordt verwoord als volgt:   

We hinken hierbij nogal vaak op twee gedachten. Enerzijds hebben we voor een relatief 

kleine gemeente heel wat culturele infrastructuur. We hebben 3 buurthuizen, 1 

gemeenschapscentrum en een gebouw met 4 vergaderzaaltjes. Anderzijds beschikt die 

infrastructuur enkel over basisvoorzieningen. In elk gebouw kan elk type activiteit 

georganiseerd worden. Het lijkt mij interessanter om die infrastructuur ofwel te beperken in 

aantal en te moderniseren en meer te centraliseren, ofwel om die infrastructuur functioneel 

te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld: één gebouw specifiek voor muziek en één gebouw specifiek 

voor beeldende kunsten. (Mannelijk diensthoofd Cultuur) 

 

3. Communicatie  
 

3.1. Communicatie over visie, missie en ambities van het 
cultuurbeleid  

 

De respondenten werden de volgende stelling in verband met communicatie voorgelegd en gevraagd 

hoe hun gemeente dit aanpakt: Vertel over je lokaal cultuurbeleid: Het cultuuraanbod is min of meer 

gekend. Maar wat daarachter zit aan ondersteuning, mogelijkheden, afspraken, accenten, visie en 

ambitie, is dat veel minder. Ook het beleid verdient aandacht. 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de meerderheid van de gemeentes geen rekening 

houdt met deze stelling. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat hun gemeente niet 

actief communiceert over de ambities, visie en missie van hun cultuurbeleid. Wel valt deze 

beleidsvisie in bijna alle gevallen te raadplegen op de gemeentelijke websites. Volgens deze 

respondenten wordt hierover niet actief gecommuniceerd omdat ze het gevoel hebben dat er geen 

nood is bij de burger om op de hoogte te zijn van deze beleidsmatige zaken. Één van de respondenten 

stelt dat burgers doelgericht info zoeken en niet opzoek zijn naar beleidsmatige informatie. Een 

andere respondenten stelt het volgende:  

We komen meestal naar voor met ons boekje en ik schrijf ook altijd een voorwoord waar dan 

wat accenten [van het beleid] in staan maar dat wordt niet gelezen uiteraard. Je steekt daar 

tijd in maar dat wordt niet zoveel gelezen. (Mannelijk diensthoofd Cultuur) 
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Een drietal andere respondenten geven als verklaring dat geïnteresseerde burgers zich wel zullen 

informeren. Verder worden deze beleidsplannen ook vaak als te abstract en moeilijk te begrijpen 

voor de burger omschreven. 

Een andere respondent geeft aan dat er in zijn of haar gemeente wel de wil is om meer te 

communiceren over het cultuurbeleid maar dat deze tijd en moeite veelal opgeslorpt wordt door de 

trend van projectmatige en event-gestuurde communicatie. Deze respondent geeft dan ook aan dat 

het altijd wat vechten is om een plaats te verwerven binnen de communicatiekanalen. 

Enkele respondenten geven wel aan dat er in hun gemeente - zij het in beperktere mate - wordt 

gecommuniceerd over de visie van het cultuurbeleid naar de verenigingen toe, al dan niet via de 

cultuurraad.  

In plaats van te communiceren over hun beleidsplannen kiest de meerderheid van de gemeentes er 

bewust voor om hun communicatie te focussen rond evenementen en projecten. Enkele 

respondenten geven aan dat men via het organiseren en ondersteunen van evenementen en 

projecten en bijhorende projectmatige communicatie hun algemene ambitie en visie van het 

cultuurbeleid willen uitdragen. Één van de respondenten vat dit als volgt samen:  

[er] was de keuze [bij het college om] [. . .]  de ambitie en visie niet bekend maken naar de 

bevolking omdat we gewoon de activiteiten willen. Eigenlijk impliciet door de activiteiten te 

doen de visie en ambitie invullen. Dus dat is een keuze die zij gemaakt hebben. In principe 

is dat ook niet zo erg, als de mensen voelen van, als dat echt een nood is dan moeten we 

daar misschien meer aandacht voor hebben maar dan moet je ook zien hoe je communicatie 

loopt. (Mannelijk diensthoofd Cultuur)  

Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat hun algemene communicatie omtrent het 

cultuurbeleid een werkpunt is dat voor verbetering vatbaar is.  

Sinds vorige legislatuur werd het opmaken van een cultuurbeleidsplan niet meer verplicht voor lokale 

besturen. Volgens de respondenten zorgde dit ervoor dat veel beleidsmatige info omtrent cultuur 

verloren gegaan is. Volgens deze respondenten moet aandachtig gekeken worden naar het 

meerjarenplan dat er nog steeds genoeg elementen van cultuurbeleidsplan in terug te vinden zijn. 

Eén van de respondenten vertelt hierover het volgende:  

Vorige legislatuur was dat beleidsplan weggevallen maar dan hadden we wel nog 

beleidsprioriteiten en dan moet je daar wel wat aan voldoen. Nu vallen die ook weg dus ik 

hoop dat bij de opmaak van het meerjarenplan dat we genoeg kunnen doordrukken dat 

cultuur op de agenda blijft staan want ja die subsidies zijn ook in dat gemeentefonds. Als de 

gemeente er straten mee zal aanleggen dan zal dat ook zo zijn. (Vrouwelijke 

cultuurcoördinator)  

Wat betreft de communicatie omtrent het cultuurbeleid heeft deze afschaffing volgens de 

respondenten niets veranderd.  
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3.2. Communicatie over mogelijkheden tot ondersteuning  
 

Wat betreft de publieke bekendheid van de mogelijkheden tot ondersteuning heerst er verdeeldheid. 

Enkele respondenten stellen dat dit voldoende geweten is bij de burgers en dat deze hun weg hierin 

vinden. Andere respondenten gaan akkoord met de stelling dat er naast het aanbod meer moet 

worden gecommuniceerd over ondersteuningsmogelijkheden en afspraken.  

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de communicatie over de mogelijkheden tot 

ondersteuning en veranderingen hieromtrent vooral verloopt via en gericht aan verenigingen en 

adviesraden. Over het algemeen stellen de respondenten vast dat de communicatie hierover naar de 

losse burger moeilijker verloopt en eerder beperkt is, getuige een respondent:  

Over het cultuurbeleid zelf van wat de keuzes zijn [wat betreft ondersteuning] wordt vooral 

gecommuniceerd via de cultuurraad en via dat verenigingsleven maar apart naar de burger 

zijn dat vooral eigenlijk de activiteiten en het aanbod dat er is. (Vrouwelijke 

cultuurcoördinaat)  

Hierbij merken deze respondenten ook op dat hier mogelijkheden tot verbetering mogelijk zijn. Zoals 

een respondent verduidelijkt: 

Communiceren over het cultuurbeleid ik denk dat ik dat zelf ook al in het vorige 

meerjarenplan geschreven heb om er meer over te communiceren. Naar het 

verenigingsleven is dat geen probleem maar naar losse burgers is dat moeilijker. 

(Vrouwelijke cultuurcoördinaat) 

 

3.3. Mogelijkheden tot gebruik gemeentelijke 
communicatiekanalen  

 

Cultuurcontentement stelde ook vast dat er bij heel wat burgers ontevredenheid heerst over de 

mogelijkheden om opgenomen te worden in de gemeentelijke communicatiekanalen voor het 

promoten van hun eigen evenementen of activiteiten. De respondenten werden gevraagd wat de 

mogelijkheden hieromtrent zijn binnen hun gemeente.  

Enkele respondenten geven aan dat het in hun gemeente niet mogelijk is om opgenomen te worden 

in de gemeentelijke communicatiekanalen. De reden hiervoor is dat men geen precedenten wil stellen 

uit schrik dat het na een tijd een amalgaan wordt dat niet meer te overzien valt. Een andere 

respondent geeft aan dat het gemeentelijke aanbod primeert en dat dit duidelijk zichtbaar moet 

blijven binnen de gemeentelijk communicatie.  

Ongeveer de helft van de respondenten kan zich niet vinden in de vaststelling van 

Cultuurcontentement. Ze verklaren dat er binnen hun gemeente wel mogelijkheden zijn voor burgers 

om gebruik te maken van de gemeentelijke communicatiekanalen. Deze mogelijkheden zijn dan 

vooral vermelding op de gemeentelijke website en in het gemeenteblad.  
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Ook wordt dikwijls vanuit de gemeente gebruik gemaakt van de Uit-databank als platform 

waarbinnen burgers en verenigingen hun evenementen kunnen promoten en bekendmaken. Dikwijls 

wordt het invoeren van de activiteit in de Uit-databank als voorwaarde gebruikt om in de 

gemeentelijke communicatie te worden opgenomen, getuige een respondent:  

We hebben 3 maandelijks informatieblad van de gemeente, wie invoert in de Uit-databank 

die verschijnt ook in het informatieblad. We proberen dan wel wat meer Uit in […] in de kijker 

te zetten. Dus verenigingen krijgen zo wel de kans om een activiteit zo bekend te maken 

maar omdat we vinden dat ze een beetje verplicht moeten worden om dat te doen hebben 

we er ook voorwaarden aan gekoppeld. Is het niet ingevoerd in de Uit Databank nemen we 

het niet op. (Vrouwelijke cultuurcoördinaat) 

Één van de respondenten stelt dat binnen zijn of haar gemeente er wel mogelijkheden zijn maar dat 

burgers niet altijd weten hoe het werkt om opgenomen te worden in de gemeentelijke communicatie. 

Deze respondent geeft toe dat dit dikwijls niet bekend genoeg is en dat dit de ontevredenheid kan 

verklaren. De respondent stelt dat als dit opgemerkt wordt er dikwijls infoavonden georganiseerd 

worden voor adviesraden en verenigingen.  

Een andere respondent geeft als verklaring voor de ontevredenheid dat ‘verenigingen niet altijd 

gemakkelijk zijn op dat vlak’:  

Uhm wij proberen er wel veel voor te doen. Maar verenigingen zijn soms niet altijd 

gemakkelijk op dat vlak. Bijvoorbeeld we zijn al jaren lid van het Uit-Netwerk, de Uit 

databank. En dat is elk jaar opnieuw dat we de verenigingen proberen te overtuigen van voer 

het in de Uit Databank ik wil er bij helpen, ik heb er een handleiding voor gemaakt, ik heb 

er vorig jaar nog vorming over gegeven. Bijna elk jaar doe ik dat. Dat wil zeggen als je het 

invoert in de Uit Databank nemen wij dat over in ons wekelijks advertentieblad. (Vrouwelijke 

cultuurcoördinaat) 

Wat het gebruik en de werking van deze Uit-databank betreft zijn de meningen onder de 

respondenten wat verdeeld. Enkele respondenten stellen dat een vlot werkend systeem is en dat 

verenigingen hiermee vertrouwd zijn. Andere respondenten stellen dat dit nog niet voldoende 

geweten is binnen zijn of haar gemeente en dat hierrond nog vragen zijn. Het initiatief komt dan 

vooral van de gemeente waarbij men deze databank promoot door middel van het organiseren van 

info -en thema avonden.  

 

4. Samenwerkingen  
 

4.1. Regierol gemeente  
 

Cultuurcontentement concludeerde dat gemeentes meer een regierol dienen op te nemen en oog 

moeten hebben voor wat gebeurd onder de neus van het bestuur en dit faciliteren en loslaten waar 
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mogelijk. De respondenten werden gevraagd hoe zij tegenover deze stelling staan en hoe hun 

gemeente hier al dan niet naar handelt.   

De helft van de respondenten antwoordt hierop dat hun gemeente tijdens de vorige legislatuur deze 

shift reeds maakte. Drie andere respondenten geven aan dat dit één van de hoofddoelstellingen is 

voor de komende legislatuur en dat dit momenteel opgenomen wordt in de meerjarenplanning. Voor 

twee van deze respondenten was het nog iets te vroeg om zicht te hebben op hoe deze veranderingen 

net zouden worden ingevuld doordat de meerjarenplanning op het moment van het interview nog in 

opmaak was.  

Volgens de andere van deze drie respondent wil zijn of haar gemeente aan deze regierol tegemoet 

komen door het ontwikkelen van een nieuwe subsidie genaamd gemeenschapsvorderende 

activiteiten. Zo wil de gemeente de shift maken van organisator richting facilitator. Deze subsidie 

bestaat uit twee luiken. Het eerste luik wil steun bieden aan reeds bestaande activiteiten en 

verenigingen. Het tweede luik bevat een projectsubsidie voor nieuwe beginnende evenementen en 

moet zo verenigingen stimuleren voor het organiseren van nieuwe activiteiten. Volgens een andere 

respondent zorgt projectsubsidie ervoor dat verenigingen zelf ook zaken als communicatie in handen 

kunnen nemen en dat dit hen in staat stelt om sneller te reageren waar gemeentes eerder alles op 

voorhand moeten aanvragen en plannen. 

Wat betreft de gemeentes die de shift al maakten stellen de meeste respondenten dat hun gemeente 

er naar streeft om een coördinerende, ondersteunende en faciliterende rol op te nemen en de 

uitvoerende en uitwerkende rol aan de burger te laten. Zo willen gemeentes minder de rol van 

organisator opnemen maar de signalen oppikken die van onderuit komen en ondersteunen wat reeds 

bestaat. Hierbij willen gemeentes oog hebben voor het aanbod georganiseerd door de burger en hun 

eigen gemeentelijk aanbod hierop afstemmen. Voor het innemen van deze positie wijst één van de 

respondenten op twee voorwaarden. Ten eerste vereist dit een goede kennis van het lokale werkveld 

door de gemeente. Ten tweede is een vlotte communicatie tussen de gemeente en het werkveld 

essentieel.  

Één van de respondenten geeft aan dat er vorig jaar in zijn of haar gemeente een groep mensen zich 

heeft aangeboden aan het gemeentebestuur om culturele activiteiten te organiseren over heel de 

gemeente. Deze hebben dan ook een overeenkomst afgesloten met de gemeente om dit te doen. 

Momenteel wordt volgens de respondent bekeken of gemeentelijke activiteiten in de toekomst 

zouden kunnen worden georganiseerd door deze groep mensen met ondersteuning van de gemeente.  

Een andere respondent ziet deze regierol in zijn of haar gemeente ingevuld als het ondersteunen van 

verenigingen en het geven van een platform aan deze organisatoren. De gemeente treedt hierbij op 

als een verbindende factor binnen het netwerk van organisatoren:  

Mensen met elkaar in contact brengen is ook een heel belangrijke, die verbindende factor 

uhm waarbij dat dan organisatoren samen kunnen zitten en elkaar versterken eigenlijk 

waarbij dat de gemeente ook gewoon deel uitmaakt van dat netwerk. (Vrouwelijke 

cultuurcoördinaat) 
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Volgens enkele respondenten kwam deze shift richting een regierol er doordat het steeds moeilijker 

werd om verenigingen en burgers warm te maken om mee te werken aan evenementen 

georganiseerd door de gemeente. Één van de respondenten geeft aan dat de gemeente zo cultuur 

toegankelijk en laagdrempelig wil houden. Anderen stellen dat dit steeds de visie van de gemeente 

geweest is.  

Één van de respondenten vat dit als volgt samen:  

Dus ik wil eigenlijk streven naar dat wij vooral de coördinerende rol opnemen en dat de 

uitwerkende rol door de burgers gebeurt. Dat is een insteek die er is van de vorige legislatuur. 

Om veel meer de signalen van onderuit op te pikken en mee te ondersteunen. Eigenlijk in 

veel activiteiten en evenementen hebben wij vanuit dit standpunt gewerkt. Waarvan het 

vroeger veel meer was van we gaan organiseren en dan naar de verenigingen gaan om hulp 

te vragen. Dat werd steeds moeilijker. Om verenigingen dan warm te krijgen en te laten 

meewerken aan eigen activiteiten. En vandaar werken we nu meer vanuit de omgekeerde 

richting, als er verenigingen zijn die willen werken rond een bepaald project en als dat binnen 

onze doelstellingen relevant is dat gaan we ofwel ondersteunen ofwel samenwerken. 

(Mannelijk diensthoofd Cultuur) 

Drie respondenten wijzen op het feit dat hun gemeente bewust complementair aan het aanbod door 

de verenigingen wil programmeren. Één van deze drie respondenten stelt dat zijn of haar gemeente 

door deze complementaire aanpak zich eerder beperkt tot het programmeren van enkele duurdere 

voorstellingen. Hiervoor kan dan ook samengewerkt worden met de regio en andere grote 

cultuurhuizen. Één van de respondenten verwoordt deze complementariteit als volgt:  

Ik ben begonnen als jeugdconsulent, één van de regels daar was: wat er bestaat van 

jeugdwerk moet de gemeente niet gaan doen. Ik denk dat we die lijn ook helemaal gaan 

doortrekken naar cultuur. (Mannelijke medewerker Cultuur) 

Tot slot geeft één van de respondenten aan deze regierol als gemeente graag meer op te nemen en 

kansen te geven aan wat van onderuit komt. Volgens deze respondent worden te vaak evenementen 

van verenigingen na verloop van tijd overgenomen door de gemeentediensten. Om dit te duiden 

geeft de respondent dit voorbeeld:  

Als voorbeeldje we hebben in […] bijvoorbeeld feesten, die zijn een jaar of tien geleden 

gestart. Die verenigingen hebben eigenlijk een vraag gesteld aan de gemeente van kijk willen 

jullie ons ondersteunen? Ahn oke, de schepen zegt Sofie jij gaat helpen. Oke ja wat moet ik 

doen? Ahn ja wat zorgen voor promotie, wat de omkadering doen. Het volgende jaar was 

dat wat meer en op de duur is dat altijd maar meer geworden. Die verenigingen vragen nu 

niet meer van gaan we […] Feesten organiseren? Nee, ik vanuit de gemeente moet een mail 

sturen met de vraag wie er mee wil organiseren. Compleet het omgekeerde, zij zorgen bijna 

voor niets niet meer, beetje nog de inhoudelijke activiteit. (Vrouwelijke cultuurcoördinaat)  

De respondent gaf dit ook al door aan het beleid en wil hieraan extra aandacht schenken bij het 

opmaken van het meerjarenplan. Deze respondent wil innovatiever en vernieuwender werken. Dit 
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door middel van een projectsubsidies of ondersteuning om zo te versterken wat goed is en als 

gemeente minder naast de verenigingen organiseren.  

 

4.2. Uitdagingen aan het innemen van een regierol als gemeente  
 

Op de vraag welke risico’s deze regierol kan meebrengen was ook een algemene trend waar te 

nemen. Enkele respondenten wijzen op het moeilijke evenwicht dat gevonden moet worden in de 

mate van ondersteuning. Hoe ver ga je met ondersteunen en waar laat je los?  Waar ligt deze grens? 

Ook moet er een keuze gemaakt worden welke projecten en evenementen er zullen ondersteund 

worden en welke niet. De respondenten wijzen erop dat de gemeente niet alles kan ondersteunen.  

Verder wijzen deze respondenten dan ook op het gevaar van overondersteuning. Hierbij keert de 

situatie om en zouden gemeentes te veel gaan ondersteunen en zo evenementen overnemen van de 

burgers en verenigingen. Een andere respondent heeft het over een moeilijk evenwicht tussen 

enerzijds ondersteuning en coördinatie vanuit de gemeente en anderzijds de vrijheid van de 

vrijwilligers:  

Soms zou je nog kunnen zeggen dat je die rol nog wat meer op u kan nemen en nog wat 

meer ondersteuning en coördinatie op u nemen. Maar aan de andere kant houden mensen, 

vrijwilligers als die dat aan kunnen, houden die er ook van om dat in eigen handen te nemen 

en die vrijheid te krijgen. Dus dat is soms wat aftoetsen, aan de ene kant genoeg steun 

bieden maar aan de andere kant ze het zelf ook laten doen. Dat is altijd wel moeilijk vanuit 

de overheid om niet te veel uit handen te nemen ook niet. Als je ze de kans geeft moet je ze 

ook wat de vrijheid geven binnen het geschepte kader eigenlijk. (Vrouwelijke 

cultuurcoördinaat) 

Een andere respondent wijst er dan weer op dat je bij het innemen van een regierol sterk afhankelijk 

bent van het engagement van verenigingen. Terwijl het ook voor deze verenigingen steeds moeilijker 

is om vrijwilligers te vinden. Vandaar dat volgens deze respondent de gemeente ook op dit vlak moet 

bekijken hoe het verenigingen hierin kan ondersteunen.  

Een andere respondent ziet het als een grote uitdaging voor de gemeente om van een idee tot een 

goed ontsloten, gecommuniceerd project te komen dat volk aantrekt.  

Tot slot stelt één van de respondenten dat het niet steeds eenvoudig is om als gemeente een regierol 

op te nemen. Dit voor de volgende reden:  

Belangrijke voorwaarde is de kennis van het lokale werkveld en de vlotte communicatie 

tussen gemeente en werkveld. Dit is niet zo eenvoudig: er zijn vele werkvormen, veel 

kwaliteitsverschillen, … Het werkveld mag ook geen afwachtende houding aannemen en zet 

bij voorkeur zelf stappen richting gemeente. (Mannelijke cultuurcoördinator) 
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4.3. Gemeentelijk samenwerkingen met burgers of verenigingen  
 

Verder valt het op dat heel wat respondenten aangeven dat er (2-)jaarlijks een groot cultureel 

evenement plaatsvindt waarbij er een grote samenwerking op poten wordt gezet tussen enerzijds de 

gemeente en anderzijds de verschillende verenigingen binnen de gemeente. Ook hier neemt de 

gemeente dan de rol aan van coördinator die ondersteunt met zaken zoals communicatie, materiaal 

en subsidies of budget. De verenigingen zijn binnen deze samenwerkingen meestal de uitvoerders 

die beslissen over de inhoud van het evenement.  

Wat betreft het nemen van het initiatief voor het aangaan van samenwerkingen geven de 

respondenten verschillende antwoorden. Twee van de respondenten geven aan dat het steeds 

moelijker wordt om burgers en verenigingen te betrekken wanneer de vraag vanuit de gemeente 

komt. Een andere respondent geeft dan weer aan dat in hun gemeente het initiatief het vaakst vanuit 

de gemeente komt.  

Tot slot stelt één van de respondenten dan weer dat als de vraag vanuit de burgers komt het dikwijls 

met timing te maken heeft of de samenwerking dan kan plaatsvinden. Hierbij wijst de respondent er 

op dat dit dikwijls een probleem vormt tussen de gemeente en de privé omdat de gemeente 

gebonden is aan tijd en bepaalde procedures en dat dit dikwijls moeilijk te begrijpen is voor burgers 

en verenigingen.  

Tot slot wijst een andere respondent op het samenvloeien van evenementen vanuit de gemeente 

enerzijds en vanuit de burger anderzijds:  

In het verleden hebben we ook zal maar zeggen een vrij podium voor muziekbands 

georganiseerd, we waren dat volop aan het organiseren, bleek dat een groep jongeren uit 

het jeugdhuis dat die eigenlijk op de zelfde dag het zelfde aan het organiseren waren. Dan 

hebben we gezegd net op tijd, we trekken ons terug, laten we ons volgend jaar verenigen. 

We hebben het dan samen gedaan en zelf uit dat gebeuren is nu Kamp Noord gegroeid. Dus 

dat was eerst lokaal dan regionaal en dan hebben we nu Kamp Noord. Dus zo zie je wat er 

uit voort kan komen als dingen samenvloeien. (Vrouwelijke cultuurcoördinator) 
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Deel 4: Discussie en conclusie  
 

In dit laatste deel wordt de literatuur teruggekoppeld naar de onderzoeksresultaten om zo een 

antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvragen. Daarna worden de beperkingen van dit 

onderzoek aangehaald. Verder volgen de aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Tot slot worden 

de praktische en beleidsaanbevelingen weergegeven.  

 

1. Bespreking  
 

1.1. Hoe betrekken gemeentebesturen hun burgers bij het vormen 
van hun lokaal cultuurbeleid?  

 

Eerste en vooral blijkt uit deze studie dat beleidsmakers het toenemend belang van participatie 

erkennen. Ze geven aan dat het voeren van beleid zonder burgerparticipatie niet langer mogelijk is. 

Dit is wat Bevir (2009) de burgergerichte hervormingsgolf noemt. Als reden hiervoor geven 

beleidsmakers in overeenstemming met McKinlay (2013) aan dat burgers mondiger geworden zijn 

en meer zeggenschap opeisen. Ook stellen ze dat beslissingen genomen met inspraak van de burgers 

meer gedragen worden en over een breder draagvlak beschikken, zoals eerder aangegeven door 

Steiner (2018).   

De cultuurraad blijkt nog steeds het meest gebruikte adviesorgaan te zijn waarmee burgers 

betrokken worden bij het proces van beleidsvorming. Beleidsmakers geven wel aan dat de structuur 

van deze cultuurraad zich op een kantelmoment bevindt en dat we op een moment gekomen zijn 

waarbij deze structuren herbekeken moeten worden. Ze stellen vast dat aangepaste werkmethodes 

zich opdringen. De klassieke, traditionele bezetting waarbij een algemene vergadering enkele keren 

per jaar samenkomt sluit niet langer aan op de huidige manier van engageren bij burgers. Dit is in 

overeenstemming met Heinelt (2018) die stelt dat maatschappelijke veranderingen aantonen dat 

bestaande participatiemogelijkheden binnen beleidsvorming niet langer aansluiten op de behoeftes 

van een nieuwe generatie burgers. De manier waarop burgers zich engageren en verenigen is 

verandert volgens Hustinx (2009). Dit wordt ook bevestigd door de onderzoeksresultaten. Het 

engagement van de huidige generatie burgers is meer tijdelijk en burgers willen dan ook een ruimer 

aanbod aan participatiemogelijkheden. Dit impliceert nieuwe structuren en andere voorwaarden 

waaronder burgers zich engageren. Respondenten geven dan ook aan de komende legislatuur meer 

thema-gerichte en projectmatige participatie te willen ontwikkelen die beantwoordt aan het meer 

tijdelijke en afgebakende engagement. De meeste respondenten konden niet meer duidelijkheid 

geven over de specifieke invulling van deze nieuwe structuren omdat tijdens het moment van de 

bevraging het meerjarenplan nog in volle opmaak was.  

Beleidsmakers hebben verder ook de ambitie meer burgers te bereiken die niet aangesloten zijn bij 

verenigingen. Momenteel zijn adviesraden vooral beperkt tot afgevaardigden van socio-culturele 
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verenigingen. De losse burger wil men enerzijds meer bereiken via de nieuwe projectmatige 

structuren die meer zouden openstaan voor een tijdelijk en afgebakend engagement. Anderzijds zijn 

heel wat gemeentes tijdens de vorige legislatuur gestart met een online participatieplatform. Anderen 

geven aan hiervoor plannen te hebben binnen de komende legislatuur. Op deze platformen kunnen 

burgers hun beleidsideeën plaatsen. Beleidsmakers zien dit als een laagdrempelige manier om de 

losse burger te bereiken. Dit is in overeenstemming met Haley (2018) die concludeerde dat online 

fora en webplatformen een belangrijke rol kunnen spelen in de democratisering van cultuur.  

Tot slot uit deze toegenomen aandacht voor participatie zich ook in de aanstelling van een schepen 

van participatie en het ontstaan van een extra beleidsdomein participatie bij quasi alle bevraagde 

gemeentes. Dit wijst op de eerste stappen richting een systematische en structurele aanpak van 

burgerparticipatie, wat volgens Mercer (2003) essentieel is voor het vergroten van 

beleidsbeïnvloeding door burgers.  

 

1.2. Hoe ondersteunen gemeenten hun burgers met infrastructuur 
bij het organiseren van culturele activiteiten of evenementen? 

 

Gemeentes geven aan te beschikken over verschillende kleine culturele infrastructuren verspreid 

over de deelgemeentes in combinatie met een groter gemeenschapscentrum of cultureel centrum. 

Dit zijn faciliteiten die ter beschikking staan van de burgers voor het organiseren van culturele 

activiteiten of evenementen. Via de combinatie van centralisatie en decentralisatie hebben 

beleidsmakers het gevoel te voldoen aan de wensen en noden van de burgers. Via decentralisatie 

van culturele infrastructuur willen gemeentes ervoor zorgen dat iedere burger in hun gemeente de 

mogelijkheid heeft om cultuur te beleven onder de kerktoren. Uit deze studie blijkt dus dat 

beleidsmakers het belang erkennen van culturele faciliteiten in functie van het beleven en 

organiseren van cultuur, zoals Lee e.a.(2019) concludeerden. Gemeentes geven dan ook aan steeds 

opzoek te zijn naar nieuwe infrastructuren. Hiervoor wordt vooral gekeken naar het gebruik van 

schoolinfrastructuur na de schooluren en het herinrichten van kerkgebouwen tot culturele ruimtes. 

Hierbij vormen administratieve procedures vaak een drempel waardoor gemeentes deze weg nog 

niet ten volle hebben kunnen inslaan.  

Verder blijkt uit de resultaten dat bij het creëren van nieuwe culturele infrastructuren het van 

essentieel belang is dat dit in samenspraak gebeurt met de toekomstige gebruikers ervan, namelijk 

burgers en verenigingen. Indien dit niet het geval is blijkt dit nefast te zijn voor het succes van deze 

infrastructuren. Dit is in overeenstemming met Evans (2009) die stelt dat culturele ruimtes enkel 

gebruikt zullen worden als deze beantwoorden aan de noden van de omgeving.  

Wat de betaalbaarheid van de culturele faciliteiten betreft hebben beleidsmakers het gevoel dat 

hierover tevredenheid heerst bij de burgers. Gemeentebesturen maken steeds gebruik van een 

retributiereglement waarbij verschillende tarieven gelden voor onder andere verenigingen en niet-

verenigde burgers.  
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In bijna alle gevallen willen gemeenten via goedkopere tarieven voor verenigingen het 

verenigingsleven stimuleren. Één gemeente vormt hierop een uitzondering door gelijke tarieven te 

hanteren voor verenigingen en niet-verenigingen. Deze gemeente wil hiermee naar eigen zeggen 

anticiperen op de achteruit van het traditionele verenigingsleven en kansen bieden aan meer 

tijdelijke samenwerkingen. Zo speelt deze gemeente in op de opkomst van meer ‘informele, 

horizontale en flexibele’ organisaties zoals aangegeven door Hustinx (2009, p.9).  

Tot slot blijkt uit deze studie dat gemeentes vooral inzetten op het wegwerken van administratieve 

drempels bij het reserveren van culturele infrastructuur om zo deze toegankelijk te maken voor 

burgers en verenigingen. Hiervoor blijkt het ontwikkelen van een online reservatiesysteem prioriteit 

te zijn. Via dit systeem hebben burgers ten alle tijden zicht op de bezetting van de verschillende 

faciliteiten. Dit is in lijn met Bonet en Négrier (2018) die stellen dat technologische evoluties ervoor 

gezorgd hebben dat participatie binnen culturele activiteiten makkelijker en directer geworden zijn. 

Vandaar dat gemeentebesturen deze weg verder moeten blijven inslaan en hier maximaal op moeten 

inzetten.   

 

1.3. Hoe verloopt de communicatie van gemeentebesturen 
omtrent het cultuurbeleid? 

   

Het merendeel van de respondenten geven aan dat hun gemeente niet actief communiceert over de 

ambities, visie en missie van hun cultuurbeleid richting de burger. Dit is een gemiste kans als we 

Hadley (2018) volgen. Hij stelt dat het duidelijk communiceren van de doelstellingen van het beleid 

kan zorgen voor een toename aan betrokkenheid en engagement. Beleidmakers geven aan dat het  

een bewuste keuze is van de gemeente om hierover niet actief te communiceren omdat ze het gevoel 

hebben dat hiervoor geen nood heerst bij de burgers. Wel wordt de integrale beleidsvisie steeds op 

de gemeentelijke website geplaatst volgens de respondenten. Dit heeft weinig zin als we Park, 

Wilding en Chung (2014) raadplegen. Zij geven aan dat beleidsinfo gecommuniceerd moet worden 

op maat van de burger en dus niet in abstracte beleidstaal. In plaats van specifieke communicatie 

omtrent het beleid kiezen gemeentes ervoor om hun communicatie te focussen rond gemeentelijke 

evenementen en projecten. Als reden hiervoor geven beleidsmakers aan dat de gemeente via het 

organiseren en ondersteunen van evenementen de algemene visie en ambitie van het cultuurbeleid 

wil uitdragen en zo tot bij de burger wil brengen.  

Wat betreft de communicatie omtrent de mogelijkheden tot ondersteuning heerst wat verdeeldheid. 

Sommige respondenten geven aan dat dit voldoende gekend is bij burgers en verenigingen, anderen 

denken dan weer van niet. Wel geeft de meerderheid van de respondenten aan dat de communicatie 

hieromtrent vooral gericht is naar verenigingen of verloopt via de cultuurraad. Beleidsmakers stellen 

vast dat de communicatie hieromtrent naar niet-verenigde burgers moeilijker verloopt en eerder 

beperkt blijft. Hadley (2018) stelt dat het belang hiervan niet onderschat mag worden en dat effectief 

en efficiënt verspreiden van informatie en gegevens over de mogelijkheden aan ondersteuning 

essentieel is voor het gebruik ervan. Dit dient ook naar niet-verenigde burgers te gebeuren rekening 
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houdend met de opkomst van flexibele en tijdelijke organisaties zoals geconcludeerd door Hustinx 

(2009).  

Verder werden ook de mogelijkheden van burgers en verenigingen om gebruik te maken van de 

gemeentelijke communicatiekanalen besproken. De helft van de respondenten gaf aan dat hier 

mogelijkheden voor zijn, met name vermelding op de gemeentelijke website en in het gemeentelijke 

infoblad. Ook blijkt de Uit-databank een populair medium te zijn. Via de ontwikkeling van deze 

nieuwe communicatiehulpmiddelen is participatie gemakkelijker, directer en persoonlijker geworden 

zoals aangegeven door Bonet en Négrier (2018). Sommigen geven aan dat dit reeds vlot verloopt, 

anderen stellen dat hierrond nog te weinig geweten is. Haldey (2018) stelt dan ook dat beleidsmakers 

potentiële gebruikers van deze platformen moeten ondersteunen om de mogelijkheden hiervan 

optimaal te benutten.  

 

1.4. Hoe werken gemeentes samen met burgers voor het 
organiseren van culturele evenementen en activiteiten?  

 

De helft van de respondenten geeft aan dat hun gemeente bij aanvang van vorige legislatuur besliste 

om een rol als coördinator en facilitator op te nemen binnen samenwerkingen met burgers en 

verenigingen. Drie andere respondenten gaven aan hiervoor plannen te hebben de komende 

legislatuur. Hierbij gaven respondenten aan dat de gemeente hoofdzakelijk optreedt als facilitator 

binnen samenwerkingen met burgers en verenigingen en hen zo ondersteunt bij het organiseren van 

hun activiteiten en cultuurbeleving. Gemeentes willen zo meer aandacht hebben voor hetgeen dat 

van onderuit gebeurt. Dit is wat Saïto (2008) faciliterend leiderschap noemt. Hiermee gaat gepaard 

dat gemeentes zelf minder gaan organiseren en zich vooral zullen focussen op een complementair 

aanbod bij dat van de verenigingen en burgers. Dit is volgens Hadley (2018) essentieel voor het 

mogelijk maken van een culturele democratie waarbij everyday cultural creativity van burgers 

centraal staat. Zo zorgen gemeentebesturen voor een omgeving waarbinnen burgers en verenigingen 

de ruimte hebben om maximaal cultuur te beleven volgens Ling (2002). Één van de respondenten 

wees hierbij op twee essentiële voorwaarden om deze rol als gemeente te vervullen. Ten eerste dient 

het gemeentebestuur voldoende kennis te hebben van het werkveld. Ten tweede is een goede 

communicatie tussen de gemeente en het werkveld hiervoor essentieel.  

Als reden voor deze shift geven respondenten aan dat het steeds moeilijker werd om als gemeente 

burgers te engageren die wilden mee werken aan evenementen georganiseerd door de gemeente. 

Vandaar dat heel wat gemeentes beslisten om het anders aan te pakken. Dit kan verklaard worden 

door de sociale veranderingen die hebben plaatsgevonden en die geleid hebben tot de kwalitatieve 

verschuiving van het vrijwillig engagement (Hustinx, 2009). Burgers zijn namelijk steeds meer 

opzoek naar engagement op maat van hun persoonlijke leefwereld, vandaar dat men zich enkel zal 

engageren voor iets als dit aansluit zijn of haar mogelijkheden, noden en interesses (Hustinx, 2009). 
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2. Beperkingen eigen onderzoek  
 

Dit onderzoek heeft ook enkele beperkingen. Ten eerste vonden de interviews plaats tussen mei 

2019 en september 2019. Respondenten gaven aan zich te bevinden in een planningsjaar en samen 

met het gemeentebestuur volop bezig te zijn met de opmaak van de meerjarenplanning voor de 

komende legislatuur. Dit zorgde ervoor dat respondenten niet steeds een volledig en definitief 

antwoord konden geven op de gestelde vragen doordat ze nog geen duidelijk zicht hadden op wat 

de plannen van het beleid waren voor de komende jaren. Dit heeft er mogelijks voor gezorgd dat de 

resultaten niet volledig waren.  

Ten tweede werden de gemeentes gecontacteerd met de vraag of iemand binnen gemeentebestuur 

bevraagd kon worden die op de hoogte was van het lokaal cultuurbeleid in hun gemeente. In de 

meerderheid van de gevallen werd ik doorverwezen naar de cultuurcoördinator die dan ook steeds 

goed op de hoogte bleek te zijn van het lokaal cultuurbeleid. Enkele keren was dit niet het geval 

doordat deze niet beschikbaar was voor een interview. Hierbij werd ik dan doorverwezen naar een 

andere gemeentemedewerker. Deze respondenten bleken slechts deels of onvoldoende op de hoogte 

van het cultuurbeleid in hun gemeente. Dit bracht met zich mee dat de data van deze interviews 

vaak onvoldoende diepgaand waren. 

 

3. Aanbevelingen verder onderzoek  
 

Uit deze studie blijkt dat gemeentelijke structuren vaak nog onvoldoende aangepast zijn aan de 

nieuwe manier van engageren van burgers, wat Hustinx (2009) de kwalitatieve verschuiving van het 

vrijwillig engagement noemt. De respondenten geven zelf aan deze verschuiving op te merken en 

waar te nemen. Opvallend is wel dat dit voorlopig nog niet gezorgd heeft voor een transformatie 

binnen de gemeentelijke structuren. Respondenten geven aan dat de gemeente hiervoor vaak brede 

toekomstplannen heeft maar deze nog niet geconcretiseerd zijn. 

Momenteel is er nog weinig tot geen onderzoek gevoerd naar hoe deze gemeentelijke structuren 

specifiek moeten worden vormgegeven zodat deze zouden aansluiten op de nieuwe manier van 

engageren. Onderzoek hieromtrent zou hierover meer duidelijkheid kunnen scheppen voor 

gemeentebesturen en zou dit proces kunnen versnellen. Zo zou een meer algemene, eenduidige 

manier van werken en visie kunnen ontwikkeld worden die makkelijk toepasbaar en 

implementeerbaar zouden kunnen zijn voor gemeentebesturen.   

Dit onderzoek zou kunnen gebeuren door middel van het bekijken van enkele good practices in 

combinatie met een diepgaande literatuurstudie omtrent dit specifieke item. Ook zou via een 

specifieke burgerbevraging beperkt tot dit onderwerp inzicht verworven kunnen worden in hoe deze 

structuren kunnen aansluiten op de noden en behoeftes van de burgers. Zo kunnen handvaten voor 

mogelijke hervormingen aangeboden worden aan lokale beleidsmakers.  
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4. Praktische en beleidsaanbevelingen  
 

Allereerst tonen de resultaten van dit onderzoek aan dat beleidsmakers algemeen genomen het 

toegenomen belang van participatieprocessen erkennen. Ze geven ook aan dat goed beleid voeren 

zonder de burger hierbij te betrekken niet langer mogelijk is. Dit uit zich dan ook in de aanstelling 

van een schepen van participatie in bijna alle gemeentes. Wat wijst op een eerste stap richting een 

systematische en structurele aanpak van burgerparticipatie. Dit onderzoek raadt dan ook aan alle 

lokale beleidsmakers aan om deze ingeslagen weg verder te bewandelen. Burgerparticipatie moet 

een blijvend, terugkerend punt op de beleidsagenda worden. Want enkel via een systematische en 

structurele aanpak van burgerparticipatie is beleidsbeïnvloeding door burgers mogelijk en worden de 

resultaten van deze inspanningen zichtbaar (Mercer, 2003).  

Ten tweede raadt dit onderzoek gemeentebesturen aan om hun werking en structuren af te stemmen 

op de sociale evoluties die hebben plaatsgevonden binnen de samenleving. Dit is momenteel nog 

onvoldoende het geval. Deze transformatie dient te gebeuren binnen de verschillende facetten van 

het cultuurbeleid. Zo kunnen gemeentebesturen hun cultuurbeleid afstemmen op de opkomst van 

meer informele, tijdelijke organisaties en anticiperen op de achteruitgang van het traditionele 

verenigingsleven (Berckmoes e.a., 2013). Zo kan een antwoord geboden worden op de kwalitatieve 

verschuiving binnen het vrijwillig engagement zoals aangegeven door Hustinx (2009).  

Een eerste facet waarvan deze werking en structuren dienen aangepast te worden zijn de 

adviesraden. Dit onderzoek raadt lokale beleidsmakers en gemeentebesturen aan om zo snel 

mogelijk werk te maken van nieuwe structuren voor adviesraden. Adviesraden zijn nog steeds het 

voornaamste instrument om burgers te betrekken bij het proces van beleidsvorming. De huidige 

structuren en systemen lijken niet langer op maat te zijn van de nieuwe generatie burgers, dit geeft 

de meerderheid van de respondenten ook zelf aan. Beleidsmakers dienen dus werk te maken van 

meer thema-gerichte en projectmatige structuren die meer tijdelijke participatie vereisen van 

burgers als men een antwoord wil bieden op de kwalitatieve verschuiving binnen het vrijwillig 

engagement (Hustinx, 2009). Dit kan bijvoorbeeld door de adviesraad op te delen in een vaste kern 

en verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen kunnen dan over een beperkte tijdspanne werken 

rond een specifiek thema of project. Participatie binnen deze werkgroepen is bijgevolg minder 

intensief wat ervoor kan zorgen dat meer individuele en jonge burgers dit engagement willen 

aangaan. Via dergelijke herstructureringen kan men beantwoorden aan de nieuwe noden en 

behoeftes van burgers.  

Een tweede facet dat dient te worden aangepast aan de sociale veranderingen is de verhuur van 

culturele faciliteiten. Tot op heden geven op één na alle deelnemende gemeentes financiële voordelen 

aan verenigingen. Zo hopen gemeentebesturen het verenigingsleven te stimuleren. Dit ondanks de 

achteruitgang van het traditionele verenigingsleven en de opkomst van meer informele, tijdelijke 

organisaties (Berckmoes, e.a., 2013). Volgens dit onderzoek lijkt het meer aangewezen om deze 

financiële voordelen eerder uit te breiden voor losse, tijdelijke initiatieven. Zo moedigt men het 

ontstaan van dergelijke initiatieven aan wat de kern betekent van het creëren van een culturele 

democratie (Hadley, 2018). 
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Verder, wat deze culturele infrastructuur nog betreft dienen nationale beleidsmakers lokale 

beleidsmakers te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe culturele faciliteiten. Dit kan door het 

versoepelen van administratieve procedures en verplichtingen voor het herbestemmen van 

gebouwen. Dit gaat dan vooral over weinig gebruikte kerkgebouwen en het gebruik van 

schoolfaciliteiten buiten de schooluren. Lokale beleidsmakers geven aan hier werk van te willen 

maken maar vaak tegengehouden te worden door de lange en zware administratieve procedure die 

hieraan vooraf gaat. Via een versoepeling van deze procedure kunnen lokale gemeentebesturen hun 

gemeentelijke culturele faciliteiten uitbreiden wat volgens Lim e.a. (2019) dan weer kan zorgen voor 

een toename aan culturele participatie en cultuurbeleving.  

Tot slot willen we, in navolging van Cultuurcontentement, gemeentebesturen aansporen om te 

communiceren over de ambities, visie en missie van hun cultuurbeleid. Beleidsmakers zelf geven aan 

te denken dat hiervoor geen nood leeft onder de burgers. Nochtans kan actieve communicatie 

omtrent het lokaal cultuurbeleid zorgen voor meer betrokkenheid van burgers bij dit cultuurbeleid 

(Hadley, 2018). Dit dient echter wel te gebeuren op maat van de burger en niet in abstracte 

beleidstaal. Dit kan bijvoorbeeld door specifieke beleidstopics, die rechtstreeks invloed hebben op 

het leven van de burger, op een toegankelijke en creatieve manier toe te lichten in het maandelijks 

gemeenteblad. Of door aan het begin van de legislatuur maandelijks een beleidstopic toe te lichten 

op een toegankelijke infoavond. Dit vergt inspanningen van het gemeentebestuur maar dit is 

essentieel voor het betrekken van een zo breed mogelijk publiek bij het cultuurbeleid.  
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Bijlage 1: Interviewschema  
 

- Eerst en vooral bedankt voor het vrijmaken uw tijd. Ik ben Stan Verstraete, ik studeer 
Agogische Wetenschappen aan de VUB. Voor mijn masterproef onderzoek ik hoe het 
cultuurbeleid in Vlaanderen zijn burgers ondersteund  en hoe het samenwerkt met deze 
burger. Voor de keuze van deze onderwerpen hebben we ons gebaseerd op de data van 
CultuurContentement, een burgerbevraging dat plaatsvond in het najaar van 2017 en waar 
uw gemeente aan deel nam. Uw gemeente werd uitgekozen voor dit interview doordat 
minstens 100 respondenten in uw gemeente de enquête invulden. Dit gesprek zal worden 
opgenomen, deze opname zal enkel gebruikt worden voor het uittypen van het interview. 
De inhoud van het interview zal vertrouwelijk behandeld worden en enkel in het kader van 
het onderzoek gebruikt worden. Heeft u hieromtrent nog vragen?  
 

1. Wat is uw functie?  
 

2. Wat houdt dit hoofdzakelijk in?  
 

3. Hoe schat u het belang in van organiserende, participerende burgers binnen de gemeente?  
 

4. Hoe wordt daarop ingespeeld? 
 

5. Bent  u tevreden over de mate waarin dit gebeurd binnen uw gemeente?  
 

6. Hoe ziet u dit in de toekomst evolueren?  
 

Uit de bevraging blijkt dat er nood is aan toegankelijke en betaalbare infrastructuur. De 

tevredenheid over infrastructuur bij mensen die zelf organiseren is laag. Respondenten 

ervaren een tekort aan nabije, lokale en laagdrempelige structuur waar ze zelf kunnen doen 

en organiseren. Hoe ziet u dit in uw gemeente?  

 

7. Hebt u zicht op welke infrastructuur de gemeente ter beschikking stelt van hun burgers?  
 

8. Hoe schat u de laagdrempeligheid in van de beschikbare infrastructuur?   
 

9. Zijn deze ruimtes eerder gecentraliseerd of eerder verspreid? Reden?  
 

10. Hoe schat u het belang in van dergelijke infrastructuur?  
 

11. Hoe schat u de noden van de burger in omtrent beschikbare infrastructuur?  
 

12. Hoe hoopt u daar aan tegemoet te komen?  
 

13. Hoe krijgen burgers toegang tot deze infrastructuur?  
 

14. Hoe schat u de tevredenheid in omtrent deze toegankelijkheid? 
 

15. Blijkt dat er vaak ontevredenheid is omtrent de huurprijs van deze infrastructuur. Hoe ziet 
u dit in uw gemeente? Maatregelen? Toekomst?  
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16. Maakt de gemeente een onderscheid in de toegang tot infrastructuur van individuele 
burgers of van verenigingen? Zo ja, welk? Op basis waarvan? Burgers en organisatie 
hebben toegang tot zelfde ondersteuning? 
  

17. Kunnen ook burgers of organisaties die niet gevestigd zijn in de gemeente gebruik maken 
van de infrastructuur van uw gemeente?  
 

18. Zijn er voorgangsmaatregelen voor inwoners van de gemeente ten opzichte van niet-
inwoners wat betreft de toegang tot infrastructuur?  
 

19. Hoe schat u de tevredenheid in omtrent het aantal beschikbare infrastructuur?  
 

20. Hebt u zelf het gevoel dat de gemeente met de beschikbare infrastructuur kan voldoen aan 
de vraag van de burger? 
 

21. Hoe ziet u deze beschikbare infrastructuur in de toekomst evolueren?  
 

22. Is er in uw gemeente een aanspreekpunt waar burgers terecht kunnen met vragen of 
opmerkingen omtrent de beschikbare infrastructuur? Is dit een fysiek aanspreekpunt?   
 

23. Wordt er verder iets gedaan met deze info? 
 

24. Wat is uw visie op de volgende aanbeveling geformuleerd uit de bevraging? Vertel over je 
lokaal cultuurbeleid: Het cultuuraanbod is min of meer gekend. Maar wat daarachter zit aan 
ondersteuning, mogelijkheden, afspraken, accenten, visie en ambitie, is dat veel minder. 
Ook het beleid verdient aandacht. 
 

25. Hoe ziet u dat vertaald in uw beleid?  
 

26. Hoe communiceert de gemeente over het cultuurbeleid?   
 

27. Is dit volgens u voldoende?  
 

28. Doet de gemeente dit omtrent de ambities en doelstellingen van het beleid op lange 
termijn? Op welke manier gebeurd dit? (vroeger verplicht cultuurbeleidsplan -> nu in 
strategisch meerjarenplan -> onduidelijk voor burger)  
 

29. Denkt u dat de burgers op de hoogte zijn van de toekomstplannen van het cultuurbeleid 
van hun gemeente?  
 

30. Welke kanalen gebruikt uw gemeente om te communiceren met de burger?  
 

31. Hoe probeert de gemeente alle doelgroepen te bereiken?  
 

32. Hebt u het gevoel dat u daarin slaagt?  
 

33. Blijkt dat verenigingen en amateurkunstenaars vaak ontevreden zijn over het feit dat het 
voor hen niet steeds mogelijk is om te worden opgenomen in het promomateriaal van de 
gemeente. Hoe ziet u dit aan in uw gemeente?  
 

34. Kunnen burgers gebruik maken van de communicatiematerialen van de gemeente? Hoe?  
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35. Vind u het de taak van de gemeente om zelf initiatief te nemen om het particuliere aanbod 
te promoten? Verklaar? 
 

36. Hoe verloopt dit over het algemeen in uw gemeente?  
 

37. Hoe schat u tevredenheid hieromtrent in?  
 

38. Welke visie heeft u op de aanbeveling geformuleerd door CultuurContentement dat een 
gemeente moet optreden als spelverdeler en organisatoren helpen. Er is een luide roep om 
oog te hebben voor wat onder de neus van het bestuur gebeurt. De vraag om op te pikken 
en te versterken wat er al is en dat goed te omkaderen. 
 

39. Hoe ziet u dat vertaald in uw beleid? 
  

40. Hoe schat u het belang in van dergelijke samenwerkingen?  
 

41. Welke zijn volgens u de voornaamste uitdagingen aan het innemen van dergelijke positie?  
 

42. In welke mate hebben u en uw gemeente het gevoel dat men voldoende op de hoogte is 
van het particuliere aanbod?  
 

43. Hoe worden deze samenwerkingen doorgaans ingevoerd? 
 

44. Hoe komen deze samenwerkingen over het algemeen tot stand?  
 

45. In welke mate neemt de gemeente het initiatief om samen te werken?  
 

46. Bent u tevreden over de mate waarin de gemeente samenwerkt met burgers?  
 

47. Hoe ziet u deze samenwerkingen evolueren in de toekomst?  
 

48. Hoe schat u de tevredenheid van de burgers in over de toegankelijkheid en mogelijkheid 
tot samenwerking met de gemeente?  
 

 

Wenst u nog iets toe te voegen aan wat we juist hebben besproken?  

Als u later nog iets wil toevoegen aan dit interview kan u dit altijd per mail doen.  

Dan wil ik jou heel erg bedanken om tijd vrij te maken voor dit gesprek. 
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Bijlage 2: Informed Consent  
 

In het kader van een masterproef in de Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, 

voert Stan Verstraete een onderzoek uit in samenwerking met CultuurContentement en onder leiding 

van Prof. Free De Backer. Het onderzoek wil inzicht verwerven in de werking van het lokaal 

cultuurbeleid, meer bepaald de positie en ondersteuning van de burger binnen dit beleid op vlak van 

infrastructuur, communicatie en samenwerkingen. 

 

De deelname aan het interview is vrijwillig, onbetaald en de privacy wordt beschermd. U heeft het 

volste recht te weigeren aan dit onderzoek mee te werken en om tijdens het interview af te zien van 

verdere medewerking. Hiervoor dient u geen reden op te geven. Bij deelname wordt het interview 

opgenomen, enkel om achteraf de analyse mogelijk te maken. De gegeven informatie wordt immers 

anoniem verwerkt en enkel in de context van dit onderzoek gebruikt. Dit impliceert dat de gegevens 

onder geen voorwaarden aan derden zullen vrijgeven worden. Bovendien heeft u het recht op inzage 

en correctie van deze gegevens. U heeft de mogelijkheid om de resultaten in te kijken, mocht u dit 

willen.  

 

 

Door dit document te ondertekenen bevestigt de participant dat hij/zij voldoende werd ingelicht over 

het onderzoek zodat hij/zij op gegronde wijze kon beslissen tot deelname.  

 

 

Gelezen en goedgekeurd,      Gelezen en goedgekeurd,  
 
 
De student-onderzoeker      De participant  
 
Naam:         Naam:  
  
Datum:        Datum:  
        
Handtekening:        Handtekening:  
 

 

 


