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Vlaamse Brede 
Heroverweging 
en DCJM

Vlaamse Brede 
Heroverweging...

• VO-brede doorlichting 
• 10 beleidsdomeinen 
• sociale toeslagen en 

kortingen

• Doelstelling
• aan de hand van 

gemeenschappelijke 
onderzoeksvragen 

• tot onderbouwde 
aanbevelingen te 
komen

• waaronder ook 
besparingspistes.

... Binnen DCJM

• Brede informatieverzameling: 
beleidsdoelstellingen naast 
begroting. 

• 8 thema’s worden bekeken vanuit
• Beheersmatig oogpunt
• Doelmatigheid en efficiëntie 

van beleid en 
instrumentarium 

• Mogelijke besparings- en 
groeiscenario’s.

• Twee van deze acht thema’s zijn
• Beheer van de Dynamische

Ruimte
• Structureel betoelaagde

organisaties en hun
financieringsmodel



FICHE “STRUCTUREEL BETOELAAGDE 
CULTUURORGANISATIES 

EN 
(AANVULLENDE) FINANCIERING”



Onderzoeksvragen en scope

Vragen voor het onderzoeksteam:
• In kaart brengen van de huidige inkomstenstructuur van de structureel 

betoelaagde organisaties en vergelijking met NL; en
• Analyse van de financiële slagkracht en mogelijkheden tot 

inkomstendifferentiatie bij structureel betoelaagde organisaties, inclusief de rol 
van een stimulerend beleidsinstrumentarium.

FOCUS OP DRIE KADERDECRETEN – periode 2018-2019 

Beleidsvraag: 
Kan door het stimuleren van meer inkomstendifferentiatie bij structureel 

betoelaagde organisaties, bespaard worden in subsidies?



Plan van aanpak

Fase 1: 
Mapping en 
benchmark 

inkomstenstructuur

Fase 2: Analyse 
financiële slagkracht

Fase 3: Mapping en 
benchmark 

stimulerings-
instrumentarium

Fase 4: Definiëring en 
analyse alternatieve 

beleidsopties

Fase 5: Formuleren 
aanbevelingen en 

rapportage
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Fase 0: opstart
Fase 1: Mapping en vergelijkende analyse inkomstenstructuur op hoofdlijnen

° Structurering dataset en data-analyse inkomstenstructuur VL
° Vergelijkende data-analyse inkomstenstructuur NL
° Tussentijdse rapportering

Fase 2: Diepgaande analyse financiële slagkracht
° Ontwikkeling conceptueel kader: desk research 
° Opbouw dataset 
° Data-analyse
° Validatiegesprekken
° Raportering bevindingen

Fase 3: Mapping stimuleringsinstrumentarium en benchmarkanalyse
° Ontwikkeling mappinggrid en mapping VL/BE instrumentarium
° Vergelijkende mapping NL instrumentarium
° Tussentijdse rapportering

Fase 4: Definiëring en analyse alternatieve beleidsopties
° Definiëring alternatieve scenario's 
° High-level assessment van de effecten van verschillende scenario's
° Expertwerksessie ter bespreken/valideren

Fase 5: Formuleren aanbevelingen  en eindrapportage
Projectmanagement

sept'21 okt'21
STRUCTUREEL BETOELAAGDE ORGANISATIES

apr'21 mei'21 jun'21 jul'21 aug'21

15/06 : tussentijdse rapportering van fase 1 en 3



Fase 1: 
Mapping en benchmark 

inkomstenstructuur



Doelstellingen Fase 1

 In kaart brengen van de inkomstenstructuur van de structureel betoelaagde organisaties in
Vlaanderen en dit minstens volgens de indeling:

o publieke steun: Vlaams (structureel vs andere), federaal (België), (boven)lokaal, Europees,…

o eigen inkomsten: ticketing/uitkoopsommen, sponsoring, …

 Vergelijkende analyse van de inkomstenstructuur op hoofdlijnen van structureel betoelaagde
organisaties in Vlaanderen en Nederland (obv beschikbare data uit Cultuur in Cijfers)



Gezette stappen

• Samenstelling en verificatie/controle VL dataset inkomstenstructuur
(work-in-progress)

• Analyse inkomstenstructuren VL struct betoelaagden op hoofdlijnen
• Analyse dataset NL organisaties ‘Cultuur in Cijfers’
• Eerste vergelijkende analyse op hoofdlijnen

i.s.m. Prof. Bart Van Looy / Boris Willems



Toelichting gebruikte datasets



Scope VL data
Focus op 
• organisaties die meerjarige structurele subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid
• binnen de drie kaderdecreten: decreet Sociaal-cultureel volwassenenwerk (SCVW), decreet 

Cultureel erfgoed en Kunstendecreet.

Analyseperiode: 2018-2019 (voor Cultureel erfgoed: enkel 2019)

Aantal structureel betoelaagde organisaties:
• Decreet SCVW: 126

• Decreet Cultureel erfgoed: 87

• Kunstendecreet: 213



Aandachtspunten VL data
• Datavalidatie blijft cruciaal in de komende weken, in nauw overleg met DCJM –

work-in-progress => cijfers in dit tussentijds rapport zijn onder voorbehoud van 
verdere cleaning

• Situatie “niet gerapporteerde inkomsten” voor Erfgoed: 
• Worden in analyse meegenomen als ‘andere subsidies’, maar niet transparent wat het 

omvat (personeel op andere payroll, gebouw,..;?): impact op analyse
inkomsten/bedrijfsmodellen, niet triviaal)

• Voor sommige erfgoedactoren is deze post zeer substantieel

• Onderzoek inzake structurele antecedenten: 
• momenteel zeer uitgebreide typologie voor kunstenorganisaties -> nood aan zinvolle

clustering. Work-in-progress met input van experten.
• Typologie moet ook vergelijking met NL dienen (zie verder)



Scope NL data  
• Dataset uit onderzoek ‘Cultuur in Cijfers’ – periode 2013-2016
• Scope: instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele 

basisinfrastructuur 2013-2016 (BIS); worden direct gesubsidieerd 
door het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

• Data voor 82 cultuurorganisaties, opgesplitst in 9 categorieën: dans 
(4), theater (9), jeugdtheater (8), opera (3), orkesten (9), musea (26), 
festivals (4), prestatie-instellingen (6), ondersteunend (13)

• Selectief op grote instellingen
• Geen SCVW, binnen erfgoed enkel musea



Gemiddelde organisatiegrootte: dataset VL 
versus dataset NL

VL

NL

Zeer grote verschillen tussen VL en NL in gemiddelde totale opbrengsten en variëteit categorieën => nood aan
meer vergelijkbare dataset voor benchmarking (zie volgende slide) 

Totale opbrengst

Gemiddelde Percentiel 25 Percentiel 75 Cases
Categorie Erfgoed € 1 966 897,98 € 412 576,41 € 2 623 659,40 87

Kunsten € 1 638 439,04 € 342 324,14 € 1 547 667,28 425

SCVW € 1 644 507,11 € 351 703,31 € 1 856 212,58 252

Totale opbrengst

Gemiddelde Percentiel 25 Percentiel 75 Cases
Genre dans € 9 537 955,00 € 4 433 654,00 € 14 770 222,00 16

Festivals € 5 636 046,00 € 4 436 040,00 € 6 711 200,00 16

Musea € 14 132 567,00 € 2 393 942,00 € 15 469 792,00 104

Ondersteunend € 4 786 425,00 € 1 180 541,00 € 6 142 786,00 52

Opera € 14 169 952,00 € 2 833 218,00 € 34 104 500,00 12

Orkesten € 12 504 147,00 € 7 952 631,00 € 15 124 526,00 36

Presentatie-instellingen € 1 214 803,00 € 1 058 563,00 € 1 324 851,00 24

theater € 4 654 500,00 € 2 767 076,00 € 5 757 988,00 36

Theater_jeugd € 1 416 951,00 € 1 185 985,00 € 1 574 947,00 32



Scope dataset voor benchmarking VL-NL 
Om vergelijking tusen VL en NL zinvol te maken werd zowel vanuit de 
VL dataset als uit de NL dataset een subsample genomen:

• Uit de NL dataset werden de outliers voor wat betreft totale opbrengsten
weggelaten en enkel deze behouden met totale opbrengsten < 15 mio €. 
Verder werden de categorieën ‘Ondersteunend’, ‘Opera’ en ‘Presentatie-
instellingen’ (voorlopig) weggelaten wegens geen vergelijkende categorie in 
de Vl dataset. Dit resulteerde in een vermindering van het aantal cases* van 
328 naar 200

• Uit de VL dataset werd een selectie genomen van de grootste 
cultuurorganisaties die bovendien in een vergelijkbare categorie uit de NL 
dataset actief zijn. Dit resulteerde in een selectie van 101 cases*. 

*één case = financiële gegevens van één organisatie voor één jaar

OPM: deze dataset is op het moment van tussentijdse
rapportering nog niet definitief en nog onderhevig aan
verdere datacleaning en verfijning. De gerapporteerde
resultaten zijn m.a.w. slechts eerste inzichten. 



VL culturele organisaties in dataset 
benchmark

Abdijmuseum Ten Duinen
ANIMA ETERNA
Antwerp Symphony Orchestra
Archief & Musea Turnhout
Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven
BLINDMAN
B'Rock
Bronks Jeugdtheater
Brussels Philharmonic
Collegium Vocale Gent
De wereld van Kina
Design Museum Gent
DIVA
Fotomuseum
FROE FROE
Gallo-Romeins Museum
grip
Het nieuwstedelijk
HET TONEELHUIS
HETPALEIS
Hiatus
Huelgas Ensemble
Huis van Alijn
ICTUS
In Flanders Fields Museum
Industriemuseum
JAZZ EN MUZIEK
KABINET K.
KMSKA
Koninklijke Vlaamse Schouwburg
KUNSTENFESTIVALDESARTS
Kunst-Werk
LAIKA

LES BALLETS CONTEMPORAINS DE LA BELGIQUE
Memorial Museum Passchendaele 1918
Middelheimmuseum
ModeMuseum Antwerpen
Modemuseum Hasselt
MSK
Mu.ZEE vzw
Musea Brugge
Museum aan de Stroom (MAS)
Museum Dhondt-Dhaenens
Museum Dr. Guislain
Museum Hof van Busleyden
Museum Plantin-Moretus
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
MUZIEKCENTRUM DRANOUTER
NTGent
Openluchtmuseum bokrijk
PEEPING TOM
Red Star Line Museum
ROSAS
S.M.A.K.
Samenwerkingsverband Oude Kunst in Context
Sfinks - Animatie
SPEELTEATER - KOPERGIETERY
SPORTIMONIUM vzw
STAM
Stan
Symfonieorkest Vlaanderen
t'Arsenaal vzw mechels miniatuur teater
ULTIMA VEZ
VOETVOLK
VZW EASTMAN
Yper Museum



Gemiddelde organisatiegrootte: sub-dataset 
voor benchmarking VL-NL

VL

NL

Totale opbrengst
Gemiddelde Percentiel 25 Percentiel 75 Cases

Genre dans € 1 993 512,58 € 473 134,64 € 2 978 924,80 20
Festivals € 2 650 172,38 € 1 017 068,83 € 3 919 028,95 8
Musea € 3 900 704,00 € 1 836 915,85 € 5 202 601,97 33

Orkesten € 3 623 680,37 € 1 185 874,06 € 3 046 019,66 18
theater € 4 520 418,03 € 1 652 476,31 € 7 682 243,23 14

Theater_jeugd € 2 977 878,88 € 1 624 247,57 € 4 403 415,83 8

Totale opbrengst
Gemiddelde Percentiel 25 Percentiel 75 Cases

Genre dans € 7 172 773,83 € 4 227 645,00 € 12 295 542,00 12
Festivals € 5 636 046,06 € 4 436 040,00 € 6 711 199,50 16
Musea € 5 387 482,43 € 1 925 003,00 € 7 440 433,00 77

Orkesten € 9 402 217,37 € 6 713 431,00 € 12 982 842,00 27
theater € 4 654 499,72 € 2 767 076,00 € 5 757 987,50 36

Theater_jeugd € 1 416 950,56 € 1 185 985,00 € 1 574 947,00 32



Eerste inzichten data-analyse



VL: werkingssubsidies decreet versus overige 
opbrengsten

*niet-gerapporteerde opbrengsten = specifieke opbrengstencategorie in erfgoed; betreft veelal inbreng van personeel en/of vastgoed door (lokale) publieke organisatie die belast
is met het beheer van de erfgoedorganisatie

• Waar de inkomsten van 
erfgoedorganisaties gemiddeld voor 
meer dan 85% bestaan uit publieke
financiering, is dat bij
kunstenorganisaties in Vlaanderen
gemiddeld 62%.

• De structurele werkingssubsidie van 
de Vlaamse overheid is voor de 
gemiddelde kunstenorganisatie veruit
de belangrijjkste publieke
financieringsbron (47% tegenover nog
15% andere subsidies); bij SCVW en
erfgoed maken naast de Vlaamse
structurele subsidie ook andere
subsidies nog een (zeer) belangrijk
deel uit van de totale opbrengsten



VL: 
Inkomstendiversificatie –
verschillende
businessmodellen

• Het genereren van inkomsten bovenop subsidies 
gebeurt in eerste instantie vanuit omzet uit de 
eigen werking. Voor SCVW en Erfgoed situeert
zich dat quasi uitsluitend in het binnenland; voor 
de Kunsten is dit voor tweederde werking in het 
binnenland en voor eenderde werking in het 
buitenland.

• Bij SCVW vormen schenkingen en legaten, alsook
lidgelden, belangrijke pijlers in de eigen 
opbrengsten. In de Kunsten en Erfgoed is dat
gemiddeld genomen zeer minimaal. 



VL - Kunsten: Typologie
 

 
eigenomzet% 

Mean Percentile 25 Percentile 75 Valid N 

Organisatietype Architectuur & Vormgeving 35,46% 20,82% 60,92% 10 

Architectuur & Vormgeving 

AV BK 

20,78% 5,62% 37,92% 8 

Architectuur & Vormgeving 

Theater 

69,49% 56,97% 82,02% 4 

AV BK 17,35% 8,97% 26,18% 30 

AV BK PK 30,52% 12,29% 50,00% 26 

AV Geluid 9,86% 6,41% 13,31% 2 

AV PK 25,43% 11,78% 39,07% 4 

AV THEATER MUZIEK 58,13% 43,31% 72,96% 2 

BK 21,27% 7,54% 37,45% 16 

BK PK DANS THEATER 

WORLD 

20,99% 13,45% 28,54% 2 

CC PK 12,28% 11,81% 12,76% 2 

Dans 51,94% 41,92% 65,16% 20 

Dans Muziektheater 46,13% 40,86% 51,40% 2 

Dans Performance 22,72% 18,57% 26,87% 4 

Dans Performance Theater 24,10% 19,55% 26,06% 10 

Dans Theater Muziektheater 

Performance 

28,36% 21,06% 35,65% 2 

Dans, Performance 28,76% 25,61% 31,90% 2 

FOLK 75,03% 73,81% 76,25% 2 

Folk & Jazz 36,37% 36,04% 36,70% 2 

Folk & World 56,38% 54,62% 58,13% 2 

Geluidskunst Andere 3,67% 2,63% 4,70% 2 

Jazz 48,56% 38,73% 60,35% 12 

Jazz - Pop/Rock 19,81% 17,57% 22,05% 2 

Jazz & World 37,05% 25,06% 49,03% 4 

KC 24,56% 20,50% 29,13% 14 

Klassiek Muziek Pop Rock 

Muziektheater 

31,19% 12,44% 49,93% 2 

Klassieke Muziek 40,23% 27,78% 51,42% 58 

Klassieke Muziek + TRANS 45,35% 41,65% 49,06% 2 

MC 73,14% 69,90% 76,38% 2 

Muziek 29,17% 18,42% 33,94% 12 

 

 
Muziek (jazz, folk, pop/rock) 23,54% 23,01% 24,06% 2 

Muziek Trans 62,25% 62,25% 62,25% 1 

Muziek TRANS 46,36% 46,36% 46,36% 1 

Muziektheater 39,91% 31,56% 53,24% 8 

Muziektheater Theater 12,29% 6,97% 17,61% 2 

Performance Theater 26,56% 19,12% 33,99% 2 

Performance Theater Trans 22,24% 21,60% 22,88% 2 

PK 24,93% 24,42% 25,45% 2 

PK A 45,37% 36,98% 53,75% 2 

PK ANDERE 33,18% 28,94% 37,41% 4 

PK Dans Muziek TRANS 25,23% 20,16% 30,30% 2 

PK Dans Performance 40,07% 39,14% 40,99% 2 

PK DANS THEATER 

PERFORMANCE 

37,54% 23,89% 53,21% 12 

PK MUZIEK 27,17% 26,47% 27,86% 2 

PK Muziektheater 43,90% 42,51% 45,29% 2 

PK T 42,24% 33,71% 50,02% 8 

PK T P 27,05% 13,86% 40,23% 2 

PK THEATER 

PERFORMANCE 

60,47% 56,39% 64,55% 2 

PK TRANS 8,00% 4,86% 11,14% 2 

Pop & Rock 51,16% 30,63% 71,62% 14 

Theater 27,30% 16,00% 38,85% 48 

Theater  Dans Muziektheater 19,85% 18,58% 21,12% 2 

Theater Muziektheater Dans 19,48% 15,45% 23,51% 2 

Theater Performance Dans 39,65% 34,94% 44,36% 2 

Theater TRANS 6,00% 5,14% 6,86% 2 

TRANS 18,74% 4,41% 26,98% 18 

Wereldmuziek 61,78% 42,76% 80,81% 4 

 

Niet hanteerbare lijst van 
typologieën
-> nood aan clustering om 
zinvolle analyse van 
structurele antecedenten
mogelijk te maken

In de volgende fase te 
maken obv expertinput



NL – eigen inkomsten als % van totale 
opbrengsten

Gemiddelde Minimum Maximum Percentile 25 Percentile 75 Cases

Dans 29,4% 23,2% 37,0% 25,6% 33,4% 16

Festivals 53,5% 34,8% 65,6% 46,0% 62,8% 16

Musea 40,9% 8,2% 84,4% 25,8% 50,5% 104

Ondersteunend 21,2% 0,5% 77,0% 7,9% 31,0% 52

Opera 26,1% 16,7% 31,9% 20,7% 30,7% 12

Orkesten 22,7% 2,4% 57,5% 15,6% 24,6% 36

Prestatie-
instellingen

21,1% 8,1% 34,6% 17,8% 24,6% 24

Theater 24,9% 14,2% 37,0% 20,2% 29,4% 36

Theater (jeugd) 24,9% 13,9% 38,4% 20,1% 28,2% 32

Eigen inkomsten als % totaal

Genre



Gemiddelde schommelt tussen 21% en 29%, met uitz. van musea en festivals

NL – eigen inkomsten als % van totale opbrengsten



NL – schaal versus eigen inkomsten verwerven

Er bestaat slechts een
zeer zwak verband
tussen de grootte van 
organisaties en het 
verwerven van eigen 
inkomsten



VL-NL benchmark: eerste indrukken mbt eigen 
inkomstenverwerving

% eigen inkomsten

Gemiddelde Percentiel 25 Percentiel 75 Cases
Genre dans 29% 25% 32% 12

Festivals 54% 46% 63% 16
Musea 41% 26% 50% 77

Orkesten 17% 15% 20% 27
theater 25% 20% 29% 36

Theater_jeugd 25% 20% 28% 32

% eigen inkomsten

Gemiddelde Percentiel 25 Percentiel 75 Cases
Genre dans 58% 48% 72% 20

Festivals 67% 48% 84% 8
Musea 21% 11% 24% 33

Orkesten 53% 46% 59% 18
theater 35% 27% 44% 14

Theater_jeugd 35% 24% 45% 8

VL

NL

Vlaamse cultuurorganisaties in de 
podiumkunsten (diverse 
disciplines) genereren gemiddeld
een (significant) hoger % eigen 
inkomsten dan de benchmark-
organisaties uit Nederland. 

Voor musea blijkt echter het 
omgekeerde.  



Fase 3: 
Mapping en benchmark 

stimulerings-
instrumentarium



Doelstellingen Fase 3

 In kaart brengen van het huidige stimuleringsinstrumentarium waarop structureel betoelaagde
organisaties in Vlaanderen een beroep kunnen doen om aan inkomstendiversificatie te doen
(op Vlaams of federaal niveau) (mei-juni 2021)

 Vergelijkende analyse van beleidsinstrumenten die in Nederland bestaan om structureel
betoelaagde organisaties in Vlaanderen te stimuleren tot inkomstendiversificatie (juni-juli 2021)



Huidige instrumentarium om aanvullende
financiering te werven

Competentieversterking
rond aanvullende

financiering

Gunstig fiscaal kader
voor financiers/gevers

Financiële instrumenten Andere



• Cultuurloket (sinds 2018 huidige opdracht)
• Sinds 2018 verruimde opdracht rond cultureel ondernemerschap en aanvullende

financiering
• Biedt gratis informatie en eerstelijnsadvies rond aanvullende financiering; adviseert

culturele organisaties en werkers bij het opmaken van een business plan (o.a. met 
het oog op het aantrekken van aanvullende financiering)

• stijging gerapporteerd van het aantal adviesvragen bij CL over een duurzame 
financieringsmix; vragen verschoven van wat de mogelijkheden rond aanvullende 
financiering zijn naar hoe ze deze kunnen toepassen

• Opleidingstraject rond fondsenwerving met Atelier (2018-
2022) (door faillissement tijdelijk stopgezet)

• driejarig vormingstraject om kennis en ervaring op te doen over fundraising voor 
culturele organisaties

• Opleidingstraject rond algemene technieken en methoden (81 deelnemers), gevolgd 
door een intensief vervolgcoachingtraject voor 10 geselecteerde organisaties 

• Organisatie ervan door de Vlaamse overheid uitbesteed aan Emolife, die in 2020 
failliet ging waardoor het coachingtraject voorlopig on hold werd gezet (zou in 
najaar 2021 opnieuw opgestart worden). 

Competentieversterking
rond aanvullende

financiering



• Tax shelter voor AV sector (sinds 2003, sectorspecifiek)
• fiscale stimulans voor bedrijven die in België gevestigd zijn, om te investeren in 

audiovisuele (co)producties. Bedrijven die investeren in een erkend Europees AV 
werk kunnen dankzij taxshelter een belastingvrijstelling krijgen

• Alle BE vennootschappen of BE inrichtingen van niet-Belgische vennootschappen, 
met als voornaamste doel de productie van audiovisuele werken, komen in 
aanmerking als producent

• Erkenning nodig van FOD Financiën

• Tax shelter voor podiumkunsten (sinds 2016, sectorspecifiek)
• fiscale stimulans voor bedrijven die in België gevestigd zijn, om te investeren in 

podiumwerken (i.e. theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans-
of muziektheaterproducties, met inbegrip van musical en ballet, evenals de 
productie van een totaalspektakel)

• Gelijkaardig aan tax shelter voor AV sector

• Fiscale aftrek van giften (niet-sectorspecifiek)
• Individuele personen kunnen een gift doen aan een erkende instelling (of via een 

projectrekening van de Koning Boudewijnstichting). De gever krijgt een fiscale aftrek van 
45% (60% in 2020).

• Fiscale voordelen voor p2p-lending en crowd-lending (niet-
sectorspecifiek)

• E.g. Winwin-lening van PMV/z, Vriendenaandeel

Gunstig fiscaal kader voor 
financiers/gevers



• Cultuurkrediet / Herstel cultuurkrediet (sinds najaar 2018)
• Achtergestelde lening tot 100.000 euro. De rente varieert van 0% tot 3%. Geen 

waarborg nodig. 
• Je krijgt pas een Cultuurkrediet wanneer je voor hetzelfde project geen lening van 

de bank kan krijgen. 
• Herstel Cultuurkrediet: tijdelijke maatregel - krediet om de moeilijke corona periode 

te overbruggen. Organisaties die voor de crisis leefbaar waren kunnen tot 100.000 
renteloos lenen, op een periode van zes jaar.

• Kunst aan zet-lening (sinds 2019)
• renteloze lening op afbetaling voor de aankoop van kunst door voor particulieren 

gedomicilieerd in Vlaanderen of Brussel
• voorwaarden: het kunstwerk wordt gekocht bij een erkend aanbieder van Kunst Aan 

Zet en het is van een levende kunstenaar of ontwerper die woont en werkt in 
Vlaanderen of Brussel

• PMV (niet-sectorspecifiek)
• verschillende financieringsoplossingen in de vorm van kapitaal, leningen en 

waarborgen, die onderling ook kunnen gecombineerd worden
• 7% van het totale bedrag van investeringen in 2020 (1.111,7 miljoen euro) ging naar 

creatieve investeringen

Financiële
instrumenten



• Innovatieve partnerschappen (sinds 2017)
• subsidieoproep vanuit de Vlaamse overheid om samenwerking tussen culturele 

organisaties enerzijds en organisaties uit andere sectoren anderzijds te stimuleren
• Verplichte co-financiering van minimum 25% van de totale kosten door de niet-

culturele partner(s) 
• De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal € 80.000 per 

project

Andere



Reflecties

• Belangrijke focus in beleidsinstrumentarium op enerzijds
competentieverwerving en anderzijds fiscale gunstmaatregelen voor 
financiers/gevers

• M.b.t. bedrijfsmecenaat/corporate giving: (nog steeds) geen duidelijk
regelgevend kader voor. Het geven van giften door bedrijven aan een 
culturele organisatie zonder tegenprestatie wordt zo niet 
gestimuleerd. Recent wel verschillende schriftelijke vragen hierover 
gesteld in Vlaams Parlement, Commissie Cultuur.

• Nog vrij jong instrumentarium – weinig gegevens beschikbaar over 
effectiviteit, impact



FICHE “BEHEER VAN DE 
DYNAMISCHE RUIMTE”



Onderzoeksvragen en scope

• Hoe ziet de Vlaamse Dynamische Ruimte eruit – met focus op de kaderdecreten 
voor Kunsten, Cultureel Erfgoed en Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk en 2 
Fondsen?

• Welke inschatting maken we van de beheerskost van projectmatige dossiers 
binnen die Dynamische Ruimte?

• Benchmarkanalyse met Nederland: hoe wordt de Dynamische Ruimte in 
Nederland beheerd?

• Welke scenario’s kunnen worden ontwikkeld mbt outsourcing of insourcing van 
het beheer van de Dynamische ruimte?

FOCUS OP DRIE KADERDECRETEN EN 2 FONDSEN



Plan van aanpak

Fase 1: 
Mapping Dynamische 

Ruimte (Kunsten, 
Cultureel Erfgoed, SCW, 

Literatuur, 
Audiovisueel)

Fase 2: Becijfering 
Beheerskost 

Dynamische Ruimte

Fase 3: 
Benchmarkanalyse 

Nederland

Fase 4: Scenario's en 
beleidsopties

Fase 5: Aanbevelingen 
en rapportering

Interviews, data-
analyse, desk 

research



w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2
Fase 0: opstart
Fase 1: Mapping Dynamische ruimte in Vlaanderen

Desk research
Datavoorbereiding door CJM
Descriptieve data-analyse
Interviews
Rapportering bevindingen

Fase 2: Becijfering beheerskosten Dynamische Ruimte
Ontwikkeling conceptueel kader: beheerskosten
Opbouw dataset 
Data-analyse
Diepte-interviews beheerders (5)
Raportering bevindingen
Fase 3: Benchmarkanalyse Nederland
Desk research en rapportering: mapping beheer DR Nederland
Opstelling mapping grid benchmarking en selectie cases
Benchmarking: 2 cases
Fase 4: Scenario's en beleidsopties
Definiëring alternative scenario's 'insourcing' / outsourcing
High-level assessment van de effecten van verschillende scenario's: budgettaire 
impact voor Vlaanderen, grondige analyse van voor- en nadelen
Werksessie met DCJM en externe experten om de effecten van de scenario's te 
bespreken/valideren
Fase 5: Formuleren aanbevelingen  en eindrapportage
Formuleren aanbevelingen
Oplevering eindrapport
Presentatie eindresultaten aan stuurgroep
Projectmanagement

VERFONDSING DYNAMISCHE RUIMTE
aug'21 sept'21 okt'21apr'21 mei'21 jun'21 jul'21

Doorlooptijd

15/06 : tussentijdse rapportering van fase 1 en 3



Fase 1: 
Mapping Dynamische 

Ruimte 
(Kunsten, Cultureel Erfgoed, SCW, 

Literatuur, Audiovisueel)



Doelstellingen in de Mappingfase

• In kaart brengen van “de Dynamische Ruimte”
• Projectmatig instrumentarium as such
• Verkrijgen van grondige kennis m.b.t. toepassing, doelgroep, belang van dit 

instrumentarium binnen de “ecosystemen”, volume van dossiers (aanvragen, 
begunstigden)...  



Doelstellingen in de Mappingfase

• Methode
• Desk research (beleidsdocumenten, reglementen, landschapstekeningen...)
• Data-analyses – projectmatige instrumenten KD, DCE, DSCW, VAF, Literatuur 

Vlaanderen
• 8 interviews – dossierbeheerders DCJM, 3 steunpunten (Socius, Kunstenpunt en 

FARO), VAF en Literatuur Vlaanderen

• Benchmarking van “Dynamische ruimte” in 5 omgevingen: kwantitatief en 
kwalitatief

• Beschrijving van instrumentarium
• Contextualisering (andere subsidie-instrumenten, historiek,...)
• Toepassing van het instrumentarium (wie, waar, wat, hoeveel...)
• Beleidsmatige discussiepunten per sector & hoe hiermee omgegaan



Literatuur Vlaanderen VAF (Film, Media, 
Games)

Decreet Cultureel 
Erfgoed Kunstendecreet Decreet SCVW

Aantal projectmatige instrumenten 
(2021)

17 42 3 11 1

Functies/domeinen

Focus op creatie (via sterk gedifferentieerd 
instrumentarium met oog voor andere functies, 
binnen kader van geïntegreerd beleid)

Alle (PS open voor alle 
functies, naast zeer 
beperkt aantal 
specifieke 
instrumenten)

Alle (PS open voor alle 
functies, naast specifieke 
instrumenten voor o.a. 
internationalisering)

Focus op innovatie
(Laboratoriumrol/ 
thematische impulsen)

Differentiatie projectmatig 
instrumentarium

Sterk gedifferentieerd 
instrumentarium -
differentatie vertrekt 
van de aanvragers
(auteurs/vertalers/uitge
vers/organisaties)

Zeer sterk 
gedifferentieerd 
instrumentarium,  -
differentiatie volgens 
"categorieën" (fictie, 
animatie) en 
"domeinen" (functies)

Zeer beperkt 
instrumentarium, open 
voor alle functies en 
hoofdzakelijk gericht op 
reeds erkende 
organisaties

Beperkt aantal 
open/flexibele 
instrumenten, 
gedifferentieerd naar 
aanvrager 
(kunstenaars/organisatie; 
binnenland/buitenland) 
en type subsidie 
(beurs/project)

Innovatie, zowel op 
initiatief van sector als 
impulsen vanuit 
beleid/minister

Het instrumentarium



Verhouding tot werkingen

Literatuur Vlaanderen VAF Decreet Cultureel 
Erfgoed Kunstendecreet Decreet SCVW

Verhouding tot werkingsubsidies 
binnen geheel van 
sectorondersteuning

Focus sterk op projectmatige instrumenten: 
focus op creatie in een marktgerichte 
omgeving / beperkte werkingsubsidies 

Focus zeer sterk op 
werkingen

Focus eerder op 
werkingen (cf discussie 
opwaarderen 
projectmatige 
instrumenten)

Focus zeer sterk op 
werkingen (budget 
projecten zeer 
beperkt)

Combinatiemogelijkheid met 
werkingsubsidies

Mogelijk, mits 
beperkingen (niet 
mogelijk met 
werkingsubsidie boven 
de 300.000)

Zeer beperkt mogelijk 
(enkel 
Publiekswerking)

Nadrukkelijk 
gestimuleerd (ifv 
duurzaamheid is 
professionele aanpak 
een voorwaarde)

Mogelijk, mits 
beperkingen (niet 
mogelijk met 
werkingsubsidie boven 
de 300.000 - in 
herziening worden 
drempels nog sterker –
in principe niet te 
combineren)

Niet relevant - beide 
kunnen aanvragen 



Doelgroepen / wie kan aanvragen

Literatuur Vlaanderen VAF Decreet Cultureel Erfgoed Kunstendecreet Decreet SCVW

Primaire doelgroep Auteurs Vennootschappen (Erkende) organisaties Non-profit organisaties en 
individuele kunstenaars

Non-profit 
organisaties

Individuele aanvragers? Voornaamste 
doelgroep

Secundaire doelgroep Uitgesloten Gedifferentieerd 
instrumentarium, gericht 
op individuele kunstenaars 
en organisaties

Uitgesloten

Opkomende vs gevestigde waarden Beide, via 
gedifferentieerd 
instrumentarium: oog 
voor status loopbaan

Beide, via 
gedifferentieerd 
instrumentarium -
geen data over 
historiek

Evenwicht tussen 
verbreden van het veld en 
"duurzaamheid" > 
dynamiek binnen erkende 
veld

Beide via gedifferentieerd 
instrumentarium 

Project deels als 
opstap naar 
erkenning als werking 
– maar innovatie kan 
ook elders

Buitenlandse aanvragers Beperkt mogelijk (ook 
buitenlandse 
uitgevers en 
organisatoren van 
auteurslezingen

Enkel binnenlandse 
aanvragers, voor 
projecten die  
'majoritair' of 
'minoritair' Vlaams 
zijn (internationale 
coproducties)

Uitgesloten (wel middelen 
voor Vlaamse organisaties 
ikv co-financiering 
Europese projecten)

Beperkt mogelijk 
(kunstenaars met link met 
VG; buitenlandse 
presentatieplekken, 
buitenlandse 
residentieplekken ifv 
aanwezigheid VL 
kunstenaars)

Uitgesloten



Bijsturingen?
Literatuur Vlaanderen VAF Decreet Cultureel 

Erfgoed Kunstendecreet Decreet SCVW

Hoe het 
instrumentarium 
bijsturen?

Aanpasbaar door RVB /  Memorandum > 
Beheersovereenkomst (niveau doelstellingen) > 
meerjarenplan (bijsturen instrumentarium iom sector) -

Instrumenten via decreetherziening / 
beleidsprioriteiten 5-jaarlijks via Strategische 
Visienota

Instrumenten via 
decreetherziening / 
thematische impulsen 
tussentijds mogelijk (e-
inclusie)

Concrete 
vooruitzichten

Recent: optimaliseringen 
instrumentarium/budget ikv 
meerjarenplan 2022-2025 

Evaluatie en bijsturingen 
voorzien na onderhandeling 
Beheersovereenkomst (einde 
2021-voorjaar 2022)

Optimalisering DCE 
gestart > 2022 
(verbreding PS als 
positief ervaren -
opening voor regionale 
projecten)

Herziening 
Kunstendecreet 2021 
(percentage voor 
Kortlopende subsidies in 
Uitvoeringsbesluit 
(12,5%); meer zichtbaar 
maken van 
internationaal 
instrumentarium, ...)

2022 - eerste call voor 
e-inclusie; 2023:  
herziening Decreet in 
SVW



Budgetten*

Literatuur Vlaanderen VAF (3 fondsen) Decreet Cultureel Erfgoed Kunstendecreet Decreet SCVW

Gemiddeld jaarbudget 
2018 en 2019 €  1 697 677,50 € 18 856 421,19 € 1 513 393,29 € 11 057 751,50 € 598 781,93 

Gemiddeld aangevraagd 
bedrag 2018 en 2019 - - €  2 612 684,78 € 35 484 513,24 € 7 486 583,58 

Verhouding 
aangevraagd/goedgekeurd - - 58% 31% 8%

Gemiddeld toegekend 
bedrag € 6 907,00 €  42 469,42 € 32 889,85 € 17 256,18 €  99 796,99 

Min. toegekend bedrag €  350,00 €  30,00 €  142,25 € 137,00 €  43 540,00 

Max. toegekend bedrag €  100 000,00 €  1 300 000,00 €  129 000,00 € 400 000,00 €  188 527,00 

* De becijferingen in deze tabellen zijn op basis van voorlopige datasets – en zijn nog onderhevig aan controles en aanvullingen. Ze kunnen mogelijk nog wijzigen met het oog op de finale 
rapportering. Voornaamste aandachtspunt is het ontbreken bij Literatuur Vlaanderen van auteurslezingen en internationale instrumenten.



Aanvragers*

Literatuur 
Vlaanderen VAF

Decreet Cultureel 
Erfgoed Kunstendecreet Decreet SCVW

Aantal dossiers 2018-2019 711 1908 125 3419 102
Aantal goedgekeurde dossiers 2018-
2019 489 886 92 1279 12
% goedgekeurde dossiers 69% 46% 74% 37% 12%

Aantal aanvragers 470 887 77 2181 91
Aantal begunstigden 301 404 55 961 12
% begunstigden 64% 46% 71% 44% 13%

* De becijferingen in deze tabellen zijn op basis van voorlopige datasets – en zijn nog onderhevig aan controles en aanvullingen. Ze kunnen mogelijk nog wijzigen met het oog op de finale 
rapportering. Voornaamste aandachtspunt is het ontbreken bij Literatuur Vlaanderen van auteurslezingen en internationale instrumenten.



Enkele illustraties over de toepassing van het 
instrumentarium



Aantal aanvragers per instrument

Literatuur Vlaanderen
Het instrumentarium van Literatuur Vlaanderen wordt gekenmerkt
door een relatief sterke differentiatie, met als voornaamste
instrument de werkbeurzen voor literaire auteurs en illustratoren.

Op deze en de volgende slides ziet men per instrument (2018-
2019) het aantal aangevraagde dossiers (X-as) het totaal
toegekende budget (Y-as) en het gemiddelde budget voor een 
goedgekeurd dossier (grootte van de bol).



Vlaams Audiovisueel Fonds

Het instrumentarium van VAF, voor de drie fondsen: Filmfonds, 
Gamefonds en Mediafonds. Productiesteun is de belangrijkste
pijler. Er zijn minder, maar grotere projecten bij Media, vergeleken
met Film. Er zijn veel dossiers scenariosteun, weliswaar voor 
kleinere budgetten. 



Sociaal-Cultureel Werk

Slechts één projectmatig instrument binnen Decreet Sociaal-
Cultureel Volwassenenwerk.



Kunstendecreet

Binnen het Kunstendecreet zijn voor organisaties de Projectsubsidies (PSOR) het belangrijkste instrument; voor de individuele kunstenaars zijn 
het de kortlopende beurzen (KB): daarvan zijn er meer dossiers dan voor de meerjarige beurzen (MB), die uiteraard gemiddeld wel een groter 
budget hebben per beurs. Tussenkomsten voor buitenlandse presentaties voor organisaties (TBBPOR) en individuele kunstenaars (TBPPIK) gaan 
over kleine bedragen, maar wel voor relatief veel projecten.
Hiernaast zijn er een aantal specifieke instrumenten voor internationale ondersteuning – soms over kleine bedragen (residentietoelagen, RT), 
andere voor iets grotere per dossier (Doorbraaktrajecten, DBIK; Aanwezigheid Buitenlandse Presentatieplekken, ABP); Aanduiding Buitenlandse
Residentieplekken).



Cultureel erfgoed

Voor Cultureel Erfgoed toont 2018-2019 de overgang tussen twee 
decreten: de projectsubsidies zijn vanaf 2019 een “breder” 
intstrument, dat eerdere projectmatige subsidies bundelt. 
Hiernaast zijn er in het nieuwe Cultureel Erfgoeddecreet ook nog 
Tussenkomsten voor Internationale Uitwisseling (TSCO) en
projectsubsidies voor de cofinanciering van Internationale
projecten (PSINT).



Cultureel erfgoed

Ook geografisch toont 2018-2019 de overgang tussen twee 
decreten voor Cultureel Erfgoed: voor 2019 waren projectsubsidies 
voor (een beperkt aantal) internationale aanvragers mogelijk)



Sociaal-Cultureel Werk
Dat er een beperkte spreiding is van projecten binnen SCVW is 
logisch, gezien het kleine aantal projecten. Belangrijk om in het 
achterhoofd te houden: vele werkingen binnen SCVW zijn 
landelijke koepels met lokale en regionale afdelingen – derhalve 
een sterke spreiding over Vlaanderen.



Kunstendecreet

De “dynamische ruimte” binnen kunsten is duidelijk een 
internationaal, zelfs global gegeven. Buitenlandse aanvragers 
kunnen subsidies aanvragen, als het gaat om presentaties van 
kunstenaars die een link hebben met Vlaanderen.



Veel aanvragers binnen Kunstendecreet hebben geen historiek 
binnen het Departement. 30% heeft nog geen aanvraag 
ingediend, 45% kreeg nooit eerder een erkenning binnen DCJM.

Kunstendecreet



Cultureel erfgoed

De meeste aanvragers binnen Cultureel Erfgoeddecreet hebben 
wel een historiek binnen het Departement. Slecht 8% deed 
nooit een aanvraag voor subsidies.



Van “Dynamische Ruimte Cultuur” naar 
“Dynamische Ruimtes”

• In diverse sectorale contexten verschillen de projectmatige instrumenten sterk
• Volume: aantallen dossiers en aanvragers, budgetten,… 
• Types van subsidie-instrumenten (werkbeurzen, projecten, tussenkomsten)
• Scope (flexibele catch-all aanpak en/of differentiatie mbt specifieke impulsen, rollen, 

doelstellingen…)
• Samenhang met werkingsubsidies (verhouding qua budgetverdeling, combinatiemogelijkheden en

drempels in beide richtingen) verschilt sterk (Fondsen hebben marktgerichte aanpak en
werkingsubsidies uitzonderlijk voor presentatie)

• Doelgroepen (individu/organisatie – profit / non-profit – binnenland/buitenland…)
• Ook zeer grote verschillen tussen de fondsen en binnen DCJM

• De verschillen zijn het resultaat van diverse factoren: 
• een stuk historiek (gerichte bijsturingen van eerdere instrumenten), maar vooral omdat de 

projectmatige instrumenten gerichte impulsen geven aan zeer diverse systemen, met zeer 
verschillende logica’s, actoren en interdependenties (lokaal, internationaal; profit en non-profit,…)

• Wijzigingen aan instrumentarium zijn steeds samenspel politiek-sector-beheerder, maar 
dit samenspel verloopt anders binnen fonds of een decretale context. 



Fase 3: 
Benchmark Nederland 

Landschapsschets op grote lijnen / 
fondsvorming in Nederland

(Joost Heinsius) 



Voor 2009

• Enkele kleine fondsen aanwezig, overgrote deel instellingen 
rechtstreeks gesubsidieerd door ministerie, historisch gegroeide 
situatie

• Amendementen en moties vanuit parlement zorgden elk jaar bij 
begrotingsbesprekingen voor toevoegen van steeds meer 
instellingen aan subsidielijst zonder dat budget toenam: ‘minder 
voor meer’ (meer instellingen krijgen ieder minder geld), in 10 jaar 
verdubbeling gesubsidieerde instellingen

• Bij instellen fondsen nadrukkelijke opdracht: ‘meer voor minder’: 
minder instellingen bekostigen, zodat per instelling meer budget 
beschikbaar was. Aantal instellingen is vervolgens gehalveerd



Beleidsredenen voor fondsvorming

• Algemene trend overheidsbeleid vanaf 1980-2010: uitbesteden of 
delegeren van uitvoering van beleid aan ‘agentschappen’ (vallen 
rechtstreeks onder ministerie) of aan ‘ZBO’s’ (zelfstandige 
bestuursorganen) op allerlei beleidsterreinen (openbaar vervoer, 
werk, zorg). Scheiding beleidsvorming en uitvoering.

• Cultuurfondsen vanaf 2009 als ZBO’s zijn externe verzelfstandiging 
van overheidstaken. Hebben zich ontwikkeld naar zowel 
beleidsuitvoering als ook beleidsvoorbereiding omdat ze dichterbij 
het veld staan dan ministerie. Hebben ruimte verworven voor 
vernieuwing/innovatie via eigen initiatieven nav behoeften in het 
veld



Fondsen bestrijken nu hele culturele domein

• Vanaf 2009 zijn er zes fondsen die alle sectoren bestrijken, zowel 
productie van kunst, maar ook amateurkunst.

• In NL valt sociaal-cultureel werk onder ander ministerie en wordt 
geheel anders gefinancierd (vooral lokaal)

• In cultuur geldt een vierjarige cyclus van beleidsvoorbereiding, 
subsidie-aanvragen, toekenningen en uitvoering. Adviesrol Raad 
voor Cultuur: maakt sectoradviezen (stand van zaken, knelpunten 
per sector), adviseren over  aanvragen BasisInfraStructuur (BIS) en 
zes Fondsen. Minister doet voorstel en kan afwijken van advies, 
parlement beslist.



Subsidie Ministerie gaat naar:

• BIS (basisinfrastructuur): top van de instellingen in verschillende 
sectoren en enkele ondersteunende functies (debat, ondersteuning 
ondernemerschap, onderzoek, internationalisering, 
ontwikkelfunctie). Per sector en functie is aantal subsidiabele 
instellingen benoemd. Alleen vierjarige subsidie. Totaal €192,4 
miljoen (2020).

• Zes Cultuurfondsen, met elk eigen regelingen, zowel meerjarige 
(soms 4 en 2, soms alleen 2) als projectondersteuning. Totaal budget 
€198,3 miljoen in 2018



Zes fondsen:

• Fonds Podiumkunsten (muziek, theater, dans, urban). Budget €65,7 miljoen 
(2018), apparaatskosten €6,1 miljoen (9,1%)

• Nederlands Filmfonds (speelfilms, documentaires). Budget: €53,4 miljoen (2018), 
apparaatskosten €3,9 miljoen (7,3%)

• Mondriaan Fonds (beeldende kunst, musea, presentatie-instellingen). Budget: €30 
miljoen (2018), apparaatskosten €2,9 miljoen (9,6%)

• Fonds voor Cultuurparticipatie (amateurkunst, cultuureducatie, immateriële 
cultuur). Budget €29,7 miljoen (2018), apparaatskosten €2,6 miljoen (8,7%)

• Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (architectuur, media, design). Budget: €16,5 
miljoen (2018), apparaatskosten €1,9 miljoen (11,5%)

• Nederlands Letterenfonds (literatuur, vertalingen). Budget €15,3 miljoen (2018), 
apparaatskosten €2,7 miljoen (17,6%)



Ruimte voor projectmatige ondersteuning

Drie voorbeelden:
• Fonds Podiumkunsten: projectregelingen zijn bijvoorbeeld ‘maken 

en produceren’, ‘compositie en tekst’, ‘programmering podia en 
festivals’, ‘internationalisering’, ‘overig’. Totaal budget: ong. €64 
miljoen gemiddeld over 2017-2020.

• Mondriaan Fonds: projectmatige regelingen zijn bijvoorbeeld 
‘talentontwikkeling’, ‘collectie Nederland’, ‘opdrachten’, ‘presenteren 
en programmeren’. Totaal budget ong. €40 miljoen (2019), 

• Filmfonds: bijvoorbeeld ‘talentontwikkeling’, ‘low-budget films’, 
‘documentaire’, ‘speelfilms’, ‘animatie’, ‘korte film’, ‘experiment’



Eerste bevindingen

• Alle sectoren dekkend systeem van fondsen is effectief
• Gemiddeld 9% apparaatskosten 
• Bij de meeste fondsen is er een combinatie meerjarige en 

projectregelingen
• Hoe kleiner het aantal subsidies via ministerie, hoe effectiever en 

efficiënter zijn fondsen (schaalvoordeel)
• Minder politieke invloed (parlement) op grootste deel instellingen door 

aanpak via fondsen
• Fondsen staan dichter op veld (behoeften) dan ministerie, maar moeten 

waken voor lobbyfunctie terwijl veld dat soms wel verwacht



CONTACT

Isabelle De Voldere
Isabelle.devoldere@ideaconsult.be

Joris Janssens
joris.janssens@ideaconsult.be

Visit us @ our ID-House
Jozef II-Straat 40, bus 1

B-1000 Brussels, Belgium


