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Aanpak 

In deze kortlopende studie (15 mei tot 18 juni 2021) in opdracht van het Departement CJSM, 
heeft het Centrum Cultuurmanagement en Cultuurbeleid van de Universiteit Antwerpen een 
eerste beknopte scan uitgevoerd naar het ICB van een aantal landen en regio’s om te kijken 
welke modellen zij hanteren. De doelstelling van deze studie is om via deze punctuele 
vergelijking mogelijke inspiratie te bieden voor een herijking van het Vlaams internationaal 
cultuurbeleid.  
 

De landen/regio’s werden in overleg met het departement geselecteerd. Er werden 3 landen en 
3 deelstatelijke entiteiten gekozen. Achtereenvolgens komen de volgende landen/regio’s aan 
bod: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Noordrijn-Westfalen, Catalonië en Québec. De 
verschillende landen/regio’s werden telkens vergeleken op de volgende ijkpunten:  

- Structuur 
- Doelstellingen en prioriteiten 
- Instrumenten 
- Middelen/budget 
- Samenwerking 
- Evaluatie  

 
Gezien de korte tijdspanne, moet het onderzoek eerder gezien worden als een eerste scan. Om 
een dieper inzicht te bekomen is vervolgonderzoek aangewezen waarbij bepaalde interessante 
aspecten nog verder uitgediept kunnen worden.  
 
Het proces waarop het onderzoek tot stand gekomen is, was co-creatief en iteratief. Iedere week 
werden interviews afgenomen van een academicus en een beleidsmedewerker uit het betrokken 
land/regio (cfr. lijst van geïnterviewden vindt u onderaan). Op het einde van iedere week werd 
telkens een kort feedback moment ingepland met het Departement CJSM tijdens de welke de 
cases besproken werden en er nog vragen gesteld konden worden. Op basis daarvan zochten de 
onderzoekers bijkomende informatie en/of vulden ze sommige bevindingen aan. Parallel 
werden ook recente studies en literatuur doorgenomen die als theoretische basis dienden voor 
het onderzoek. Dit proces van co-creatie werd door beide zijden als leerrijk, nuttig en efficiënt 
ervaren.  
 

Inleiding 

 
In het Internationaal Cultuurbeleid kunnen we over het algemeen twee spanningsvelden 
onderscheiden: Het eerste spanningsveld situeert zich tussen het Buitenlands Beleid en het 
Cultuurbeleid. Ieder ministerie/departement heeft hiervoor zijn eigen instrumentarium 
ontwikkeld. Wie het eerste en/of het laatste woord heeft – de minister van Cultuur of die van 
Buitenlands Beleid, is vaak punt van discussie en hangt vaak samen met de culturele traditie 
van een land of regio. In grotere landen met een - historisch gezien - dominante cultuur, zoals 
de Franse of Duitse cultuur, was het ICB reeds in de 19de eeuw gericht op de verspreiding van 
de eigen taal en cultuur (top down). In die landen wordt het ICB vaak nog steeds gezien als de 
primaire bevoegdheid van de minister van Buitenlands Beleid. De laatste decennia zien we 
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tevens dat de aandacht voor cultuur in de buitenlandse relaties sterk is toegenomen. Hoe langer 
hoe meer wordt het belang van culturele diplomatie (ook wel ‘soft power’genoemd) erkend 
voor een meer harmonieuze wereld, ook op multilateraal vlak. Ook voor de Europese 
commissie is het één van de speerpunten op de Europese culturele agenda (2007).  
 
Het ICB van kleinere landen en deelstaten daarentegen is vrij recent en wordt meestal 
beschouwd als een verlengstuk van het binnenlands cultuurbeleid (bottom up). Zij hebben ook 
niet de middelen om een netwerk van prestigieuze cultuurhuizen in het buitenland uit te bouwen 
en kunnen niet terugvallen op een sterk uitgebouwde diplomatieke vertegenwoordiging en/of 
culturele attachés.  
 
Een ander spanningsveld binnen het ICB is de relatie overheid en veld. De internationalisering 
van kunstenaars en culturele organisaties is meestal gebaseerd op persoonlijke netwerken, eigen 
noden en ambities. Die vallen niet noodzakelijk samen met de politieke en beleidsmatige 
prioriteiten van de overheid. De culturele sector voelt zich daarom in het ICB al snel gebruikt 
in functie van politieke en of economische doeleinden.  
 
Deze studie zal daarom gebruik maken van een conceptueel model waarbij die twee 
spanningsvelden aan bod komen. De bevindingen per land zullen gesitueerd worden op 2 assen: 
de as culturele diplomatie versus cultuurbeleid enerzijds en de as overheid en veld anderzijds.  
 
Bij het lezen van deze studie moet tevens rekening gehouden worden met een aantal bredere 
maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen: zoals de verbreding van het cultuurbegrip 
naar de creatieve industrieën, digitalisering en de toegenomen mobiliteit door technologische 
vernieuwingen. Ook de groeiende migratiestromen ten gevolge van de globalisering, maken dat 
onze samenleving meer en meer divers wordt. De grenzen tussen het internationaal en het 
binnenlandse cultuurbeleid vervagen hierdoor. En tot slot is er de coronacrisis, die de culturele 
sector in grote mate geïmpacteerd heeft. Het internationale werken zal in de toekomst allicht 
andere vormen aannemen: transnationalisme en glocalisme dagen de sector uit om op andere 
manieren na te denken over hun internationale praktijk.  
 
Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben ook een impact op het traditionele 
beleidsinstrumentarium: de traditionele instrumenten vanuit buitenlands beleid – culturele 
huizen, het sluiten van culturele verdragen, en culturele ambassadeurs/vertegenwoordigers – 
zijn hoe langer hoe meer aan herziening toe zijn. Niet voor niets heeft Duitsland de laatste jaren 
bespaard op de Goethe instituten en ook in Frankrijk staat het Institut Français ter discussie. 
Parallel aan de diplomatieke circuits zijn er ook talrijke Europese en internationale netwerken 
ontstaan, waarlangs kunstorganisaties rechtstreeks hun weg vinden naar het buitenland.   
 
Niettemin kunnen deze ontwikkelingen voor kleinere naties, zonder volwaardige diplomatieke 
vertegenwoordiging, een concurrentievoordeel opleveren door juist in te spelen op deze nieuwe 
ontwikkelingen, bottom up benadering te hanteren en via hun eigen netwerken contacten uit te 
bouwen met de civil society en de culturele sector in het buitenland.  
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1. Nederland 

 
In Nederland werd sinds de beleidsbrief “Koers kiezen of wijzigen” (mei 2006) het ICB grondig 
herdacht. Er werd een onderscheid gemaakt tussen strategisch (BB) en praktisch beleid (ICB). 
Prioriteitslanden werden afgeschaft. Sinds de beleidsbrief “Grenzeloze kunst 2009-2012” ligt 
de focus ook op landen met wie Nederland historisch erfgoed deelt.  
 
Het internationaal cultuurbeleid in Nederland is de bevoegdheid van de ministers van 
Buitenlandse Zaken (BZ); Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zelfs 
een Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking. Deze drie ministeries tekenen 
de strategische richtlijnen uit. Drie hoofddoelen staan hierbij centraal: een sterke positie van de 
Nederlandse culturele sector, het ondersteunen van de Nederlandse bilaterale relaties en de 
kracht van de CCI voor de SDG’s. Coherentie in het ICB wordt bekomen door het 
gemeenschappelijk uitgangspunt van de drie ministeries in de strategische visie. Verder is er 
(o.b.v. het Thorbecke principe) een grote autonomie bij de uitvoeringspartners. 
 
Deze uitvoeringspartners zijn zelf in staat om hun instrumentarium in te richten en gezamenlijk 
afspraken te maken. Vanuit cultuur ligt de uitvoering van het ICB in handen van de 
Rijksdiensten en Agentschappen, de Rijkscultuurfondsen, de ondersteunende instellingen op 
het gebied van ontwerp en film en DutchCulture. Deze laatste heeft een evolutie in rol binnen 
het ICB gekend. Waar deze vroeger eerder proces-coördinerend was, is deze nu vooral 
aangewezen op het signaleren van overkoepelende thema’s en het verlenen van advies en info 
ten opzichte van de sector. Vanuit Buitenlandse Zaken worden de ambassades, de buitenlandse 
bezoekersprogramma’s, de manifestaties en vieringen en het Europees instrumentarium 
gefinancierd ter uitvoering van het ICB. De Nederlandse diplomatieke posten zijn van groot 
belang voor de vertegenwoordiging en aanwezigheid van Nederland in het buitenland en 
beschikken over een groot (cultureel) netwerk ter plaatse. Wat betreft de geografische 
prioriteiten wordt er momenteel gewerkt met een matrix op basis van thema’s eerder dan 
landen. In deze beleidsperiode heeft men geopteerd om meer maatwerk per land toe te passen.  
 
Het budget van het ICB is verdeeld over de drie ministeries en wordt vermeld in de strategische 
visie. In de HGIS worden de uitgaven van de verschillende ministeries op het gebied van het 
buitenlandbeleid gebundeld. Dit bevordert de samenwerking en de afstemming. 
 
Samenwerking geschiedt op verschillende vlakken. Coherentie wordt gegarandeerd door het 
gemeenschappelijk uitgangspunt van de drie ministeries. Wel wordt er een grote autonomie bij 
de fondsen en posten geplaatst. Ook op dit niveau is er zeker sprake van samenwerking. Hierbij 
wordt er gekeken naar wat de post op het terrein ontwikkelt in samenspraak met de fondsen. 
De mate van samenwerking met de beleidsactoren is echter wel een zoektocht. Zo worden er 
randvoorwaarden gesteld door de ministeries zonder zich uit te spreken over de inhoud, maar 
geschiedt er toch een allocatie van de budgetten.  
 
Evaluatie gebeurt op verschillende terreinen. Het vorig kader van het ICB wordt geëvalueerd 
nadat de strategische visie van het nieuwe kader tot stand is gekomen. In het huidig kader is de 
evaluatie van 2017-2020 geïntegreerd. De hoofdoelen van de drie ministeries in de strategische 
visie blijven wel steeds grotendeels stabiel. De evaluatie vertrekt vanuit de Theory of Change. 
Er wordt eerder gekeken naar de invloed van het beleid en zijn instrumenten dan naar impact. 
De evaluatie is zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor het kwalitatieve gedeelte is een 
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projectteam opgericht binnen BZ en OCW om langs alle stakeholders te gaan en deze 
persoonlijk te bevragen. Daarnaast vinden op geregelde tijdstippen ook evaluaties bij de 
uitvoeringspartners van het ICB plaats. DutchCulture speelt hierbij een belangrijke rol. Zo 
verschijnt er jaarlijks een voortgangsbrief met een overzicht van projecten en resultaten van 
Nederlandse culturele activiteiten in de wereld. Ook de cultuurfondsen besteden in hun 
jaarverantwoording aandacht aan kwantitatieve gegevens en kwalitatieve toelichting.  
 
De strategische visie van het ICB is dus van essentieel belang om coordinatie en samenwerking 
tussen de drie ministeries te bekomen en een duidelijke visie over het ICB van Nederland naar 
voren te brengen (top-down). In deze strategische visie worden zowel de belangen van de 
culturele diplomatie als die van het cultuurbeleid verdedigd. De uitvoering van dat beleid ligt 
verder volledig in handen van de uitvoeringspartners die een grote mate van autonomie ervaren 
(bottom-up).   
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2. Frankrijk  

 
Het ICB in Frankrijk is vooral de bevoegdheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, al 
is de inspraak vanuit het ministerie van Cultuur doorheen de jaren belangrijker geworden. 
Binnen het ministerie van Cultuur hebben de drie directoraten en de ‘Algemene Delegatie van 
Franse taal en andere talen van Frankrijk’ elk hun eigen team dat specifiek begaan is met 
internationale zaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft één directoraat dat zich 
ontfermt over het ICB en daarnaast wordt de uitvoering toevertrouwd aan een aantal 
uitvoerende instellingen. Het ministerie van Cultuur is dus de natuurlijke partner van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken inzake het Internationaal Cultuurbeleid. Het belangrijkste 
uitvoerende orgaan voor het Franse cultuurbeleid in het buitenland is het Institut français. Vier 
vertegenwoordigers van het ministerie van Cultuur zitten in de raad van bestuur van het 
Instituut en vijf vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat betreft de 
coördinatie tussen de beide ministeries, wordt er regelmatig een overleg georganiseerd al 
ontbreekt er een overkoepelend orgaan dat dit op reguliere basis doet. Voor buitenlandse zaken 
is het de ‘direction générale de la coopération internationale et du développement’ (DGCID) 
die toezicht houdt op alle actoren die op het gebied van het ICB actief zijn. Binnen het ministerie 
van Cultuur is een afdeling van Internationale en Europese zaken actief dat de coördinatie van 
het ICB binnen dit ministerie op zich neemt. Overeenkomstig het artikel 10 van het “décret du 
18 août 2004", coördineert en beoordeelt deze delegatie “het Europese en internationale beleid 
van het ministerie dat verantwoordelijk is voor cultuur. In samenwerking met de andere 
betrokken administraties voert zij acties uit om de invloed van de Franse cultuur in de wereld 
te verzekeren en draagt zij bij tot de activiteiten van Franse diensten en organisaties in het 
buitenland die actief zijn op het gebied van culturele actie." 
 
Prioriteiten van het ICB van Frankrijk zijn het promoten van de Franse cultuur en creatie; het 
bevorderen van interculturele uitwisselingen en culturele diversiteit; het ontvangen van 
cultuurprofessionals en buitenlandse artiesten en het versterken van de artistieke en culturele 
sectoren en netwerken.  
 
Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er een heel aantal instellingen actief om de 
verschillende afdelingen en organen van het Franse culturele netwerk in het buitenland te 
besturen en te coördineren. Hiertoe behoren het Institut Français, de Stichting Alliance 
Française, een vijftal instellingen specifiek gericht op het Franse onderwijsnetwerk en de 
promotie van Franse creatieve industrieën in het buitenland, het Prioritair Solidariteitsfonds, 
het Frans-Duitse Cultureel Fonds, de Cinémathèque Afrique en de Institute of the Arab World. 
Het institut Français promoot de Franse cultuur internationaal en de dialoog met vreemde 
culturen. Enerzijds voert het grote acties, anderzijds biedt het steun aan het Franse cultureel 
netwerk in het buitenland. Interessant is de afdeling Seasons die rond thema’s werkt en 
verantwoordelijk is voor de organisatie van de Culturele Seizoenen en Jaren in Frankrijk 
waarbij telkens de cultuur van een ander land belicht wordt. Verschillende partners die een 
belangrijk deel uitmaken van het ICB in Frankrijk worden hierbij betrokken: instellingen, 
territoriale autoriteiten, bedrijven en organisaties. De Stichting Alliance Française omvat een 
netwerk van (meer dan 1000) centra wereldwijd voor de promotie en studie van de Franse taal. 
Elk centrum moet zorgdragen voor zijn eigen financiering. Naast deze operationele instellingen 
zijn er verder ook vanuit BZ de culturele attachés die geïntegreerd zijn in het diplomatieke 
netwerk. Bijgestaan door de Adviseur coöperatie en culturele actie en onder leiding van de 
Ambassadeur coöperatie en culturele actie is de Attachée de coopération actief op specifieke 
gebieden (educatief, cultureel, wetenschappelijk, de Franse taal, audiovisueel).  
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Vanuit het Ministerie van Cultuur wordt niet zozeer de focus gelegd op operationele 
instellingen die de uitvoering van het ICB in handen nemen. Eerder wordt er op diverse wijzen 
ondersteuning geboden aan initiatieven die vanuit de sector zelf zijn ontstaan en worden 
programma’s en beurzen aangeboden. Via programma’s en opleidingen zoals de Stages 
Courants du Monde, residenties en culturele uitwisselingen, de Rencontres Malraux wordt 
culturele uitwisseling op internationaal niveau gestimuleerd en ondersteund. In dit kader steunt 
de overheid ook het Cité Internationale des Arts, een stichting van openbaar nut, waar 
professionele kunstenaars die artistiek werk in Frankrijk willen ontwikkelen, kunnen 
verblijven. Evenals de Office national de diffusion artistique dat subsidies van het ministerie 
van Cultuur ontvangt en zelf financiële steun verleent aan internationale culturele projecten op 
het vlak van live performance.  

Daarnaast lijkt ook het erfgoed- en museumbeleid internationaal een belangrijke 
dimensie te kennen binnen het Ministerie van Cultuur via erfgoedbeurzen en internationale 
erfgoedbijeenkomsten, programma’s en aanwezigheid in erfgoedstuurgroepen op Europees 
niveau, etc. Elk museum is autonoom in zijn internationaal beleid. Een speciale plaats wordt 
toegewezen aan het Agence France-Muséums, een agentschap van privaatrechtelijke aard, dat 
Franse musea en erfgoedsites ondersteunt in hun internationale projecten door haar wereldwijde 
kennis en netwerk te mobiliseren. Het team van de entiteit zelf is gevestigd in Parijs en Abu 
Dhabi. Momenteel opereert het agentschap als een internationaal ‘consultancybureau’ 
betreffende museale kwesties. Hierbij wordt ondersteuning geboden aan satelietmusea in het 
buitenland op diverse aspecten: museologie, bewegwijzering en multimediaprojecten, 
organisatie van bruiklenen uit Franse collecties en tijdelijke tentoonstellingen, advies over het 
samenstellen van een vaste collectie, publieksbeleid.  

Een derde belangrijke pijler van het Internationaal Cultuurbeleid vanuit het ministerie 
van Cultuur betreft de bijdrage en vertegenwoordiging van Frankrijk op Europees niveau: met 
vertegenwoordiging in de Raad van Europa, Deelname aan Stuurgroep voor Cultuur, Erfgoed 
en Landschap, het Relais Culture Europe dat het nationaal contactpunt is voor het programma 
CULTUUR, ... . In het EUNIC-netwerk is het ministerie van Buitenlandse zaken die Frankrijk 
vertegenwoordigt. Belangrijk is ook de grote betrokkenheid van Frankrijk in de uitvoering en 
ontwikkeling van het UNESCO-beleid.  
 
Er zijn ook instellingen die een internationale reikwijdte hebben en zowel door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken als door het ministerie van Cultuur worden gefinancierd. Twee 
voorbeelden betreffen het Forum des instituts et centres culturels étrangers à Paris en het 
Maison des Cultures du Monde. Twee organisaties die culturele diversiteit hoog op de agenda 
hebben staan en wereldculturen willen verwelkomen. Daarnaast beschikt Frankrijk ook over 
een Coalitie voor Culturele Diversiteit die operatief is in internationale handelsbesprekingen 
en overeenkomsten in het kader van de WTO. Het idee van de ‘exception culturelle’ van de 
jaren negentig wordt in deze coalitie nog steeds verdergezet.  Deze valt onder de bevoegdheid 
van het ministerie van Cultuur. De Coalitie is één van de oprichters van de Internationale 
Federatie van Coalities voor Culturele Diversiteit (IFCCD).  
 
Wat betreft het budget en de allocatie van de middelen, blijkt dat zowel Cultuur als 
Buitenlandse zaken de belangrijkste spelers zijn in het ondersteunen van het Franse ICB. 
Vanuit BZ bestaat het grootste aandeel voor 2021 uit de mobiliteitsbeurzen voor studenten, de 
culturele diensten op de ambassades en het Institut Français.   
 
Op het gebied van samenwerking draagt het Institut Français in belangrijke mate bij tot de 
coherentie van het ICB van Frankrijk. Zo biedt het “Institut Français”, wat de stichting Alliance 
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Française en het Institut Français overkoepelt, versterking aan het beleid om één ‘uniek 
netwerk’ voort te zetten. Naast het gemeenschappelijk logo is er tevens een gemeenschappelijk 
directoraat van het Franse Culturele netwerk in het buitenland aanwezig. Wat betreft 
samenwerking en overeenstemming met de territoriale autoriteiten zijn de Regionale 
Directoraten voor Culturele Zaken van belang. Hun rol is om het nationaal beleid op lokaal 
niveau te coördineren, ook wat betreft de internationale projecten op dit niveau. In dit verlengde 
gelden ook partnerschappen tussen het Institut Français en de territoriale autoriteiten. Een 
gecoördineerd beleid wordt vooropgesteld.  
 
De evaluatie van het ICB in Frankrijk gebeurt op verschillende wijzen. Het ministerie van 
Buitenlandse zaken en het ministerie van Cultuur ondervinden beiden geregeld evaluaties 
omtrent diverse aspecten van hun beleid. Hiertoe behoren zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
analyses. Belangrijk is dat ook de impact van het beleid besproken wordt in het parlement. Zo 
zijn er parlementaire rapporten (Nationale Assemblee of Senaat) over deze onderwerpen met 
beleidsevaluaties en voorstellen voor nieuwe strategieën. In het ministerie van Buitenlandse 
zaken is het Centre d’analyse, de prévision et de stratégie operatief die als denktank van het 
ministerie fungeert en politieke aanbevelingen en/of strategische opties voor het ministerie 
aanreikt. Daarnaast heeft er in 2019 ook een budgettaire analyse plaatsgevonden van het 
ministerie, geregeld door la commission des finances de l’Assemblée nationale. Wat betreft het 
ministerie van Cultuur vinden geregeld evaluaties plaats die een specifieke thematiek van het 
beleid centraal stellen en bevragen. De Inspection générale des affaires culturelles is hiervoor 
bevoegd. Op internationaal niveau ten slotte draagt Frankrijk ook bij tot het bekomen van 
gemeenschappelijke concepten voor betere evaluatie van cultuurbeleid via vertegenwoordiging 
in diverse netwerken, waaronder de Unesco.  
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3. Duitsland 

 
Duitsland wordt gekenmerkt door een federale structuur waarbij de deelstaten (Länder) in grote 
mate bevoegd zijn voor hun eigen cultuurbeleid. De federale overheid en het parlement zijn 
echter verantwoordelijk voor het buitenlands cultuurbeleid. Het Federaal ministerie van 
Buitenlandse Zaken (Auswärtiges Amt) heeft een staatsminister voor Internationaal 
Cultuurbeleid, bevoegd voor deze materie. De minister van Cultuur heeft geen eigen ministerie, 
cultuur is onderdeel van het bundeskanslerambt. Het ICB valt dus onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van BZ. Ook het budget is volledig afkomstig van het 
ministerie van BZ. De verkiezingen in september 2021 kunnen mogelijk hierin een verandering 
teweegbrengen. Er gaat hoe langer hoe meer aandacht ook naar de internationalisering binnen 
Duitsland. Er is een toezichthoudend orgaan op de afdeling die verantwoordelijk is voor het 
ICB, dit is de commissie voor Cultuur- en mediazaken.  
 
Het ICB zelf op het federale niveau is meer top-down en neemt een rol op als moderator van 
verschillende narratieven. Alvorens de minister en het ministerie van Buitenlandse Zaken, de 
regering en de Bundestag samenkomen om de grote strategie van het ICB vast te leggen, worden 
eerst diverse stakeholders geconsulteerd vanuit het werkveld. De volgende prioriteiten worden 
momenteel in het ICB gehanteerd: werken aan vrijheid van kunst en wetenschap wereldwijd, 
samenwerking met het maatschappelijk middenveld, de strategische communicatie verder 
ontwikkelen, versterking van Europa, de CCI steunen en inzet voor trans-Atlantische 
betrekkingen.  
 
De uitvoering van het ICB ligt in handen van vijf intermediaire organisaties die onder de 
verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van BZ. Als eerste geldt het Goethe-Instituut, 
die het grootste aandeel in het totale budget voor het ICB ontvangen. De rol van het instituut is 
momenteel in transitie. Hoewel de bevordering van de internationale culturele samenwerking 
tussen Duitsland en de andere landen centraal blijft staan, komt ook het modereren van 
verschillende culturele processen in de verschillende landen steeds meer op de voorgrond (meer 
bottom up). Ten tweede is het Instituut voor Buitenlandse Culturele Betrekkingen (Ifa) ook 
van groot belang voor de uitvoering van het ICB. Deze ondersteunt de artistieke en culturele 
uitwisseling en vormt een link tussen het veld en de wetenschap en media. Wat betreft het 
buitenlands tentoonstellingsbeleid ondersteunt het Ifa artistieke en culturele uitwisseling in 
tentoonstellingsprogramma’s, organiseert het ook wereldwijd tentoonstellingen, sponsort het 
tentoonstellingen en kent het beurzen toe. Dit gebeurt via de ‘kunstafdeling’ van Ifa met diverse 
programma’s. Daarnaast is er nog de Duitse Academische Uitwisselingsdienst (DAAD), de 
Alexander von Humboldt Stichting (AvH) en de Duitse UNESCO Commissie (DUK). Ook 
onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van BZ is de diplomatieke aanwezigheid in 
het buitenland. Zo zijn er de Culturele Attachés die louter een culturele functie hebben, 
daarnaast zijn er ook de ambassadeurs die cultuur vertegenwoordigen als deel van hun ruimer 
takenpakket. Culturele diplomatie en cultuurbeleid is sterk gelinkt in Duitsland. Dit dient in 
relatie te worden gezien met het idee van de vrijheid van de kunsten dat voorop staat in de 
agenda van het cultuurbeleid. Naast de instrumenten die onder de verantwoordelijkheid vallen 
van het ministerie van BZ zijn er de politieke stichtingen die door de Duitse regering worden 
gefinancierd en verbonden zijn aan een politieke partij. Deze ontvangen hun budget allen van 
de Bondsdag, op die manier zijn ze financieel en juridisch onafhankelijk van de politieke partij 
met dewelke ze verbonden zijn. De stichtingen hebben kantoren in het buitenland en dragen bij 
tot het financieren en ondersteunen van internationale projecten.  
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Er is geen officiële instantie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van initiatieven, 
programma's en maatregelen op het gebied van cultuurbeleid die door alle overheidsniveaus 
worden ondernomen. Samenwerking tussen de overheid en het veld geschiedt wel om de 
strategische visie van het ICB te bekomen, zoals eerder al werd aangehaald. Wel zijn er over 
de verschillende beleidsterreinen heen verschillende ‘thematische’ werkgroepen opgericht 
met leden afkomstig uit de federale overheid, de regering van de federale staten en gemeenten 
en vertegenwoordigers van betrokken organisaties.  
 
Evaluatie: vanuit het Goethe Instituut wordt besproken op welke wijze projecten geëvalueerd 
kunnen worden. Elke actor dient normaal gezien een evaluatie op te stellen voordat financiering 
bekomen kan worden. Een evaluatie van het ICB in zijn geheel is er niet. Dit aspect laat men 
bewust open en staat opnieuw in relatie tot de vrijheid van de kunsten. Anderzijds is er wel een 
grote controle op de besteding van de financiële middelen (accountability). 
 
Ter conclusie kan dus worden geduid dat de verantwoordelijkheid van het ICB vooral bij de 
minister voor Buitenlandse Zaken ligt (top down) en de uitvoering bij de intermediaire 
organisaties die zelf een grote mate van autonomie ervaren (bottom-up). Culturele diplomatie 
en cultuurbeleid is sterk gelinkt aan elkaar in het Duitse ICB, de politieke stichtingen en hun 
kantoren in het buitenland zijn hiervan een goed voorbeeld. Wel staat de vrijheid van de kunsten 
centraal in het ICB en het cultuurbeleid in Duitsland.  
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4. Noordrijn-Westfalen 

 
De deelstaten voeren hun eigen onderwijs- en cultuurbeleid. Voor Noordrijn-Westfalen betreft 
dit het ministerie van Cultuur en Wetenschap (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen). Zoals bij het bespreken van Duitsland reeds aan bod kwam is 
het ICB de bevoegdheid van de federale overheid. Wel hebben de deelstaten zeggingschap op 
de landelijke politiek via vertegenwoordiging in de Bondsraad. Daarnaast kunnen ze op 
internationaal vlak wel zelfstandig verdragen en overeenkomsten sluiten met andere regio’s en 
landen. Noordrijn-Westfalen is de eerste deelstaat met een wettelijke regeling voor de 
bevordering van cultuur. Specifiek heeft deze wet twee nieuwe instrumenten geïntroduceerd: 
het cultuurbevorderingsplan en het staatscultuurrapport. Deze staatsgrondwet verplicht zo de 
staat om kunst en cultuur te bevorderen en is sinds 2014 in werking getreden.  
 
Als prioriteiten voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen gelden het promoten van het imago van 
de deelstaat in het buitenland als een culturele locatie (internationale positionering), de 
uitwisseling tussen kunstenaars, bedrijven en culturele instellingen uit Noordrijn-Westfalen met 
internationale partners bevorderen en tot slot het versterken van het gemeenschapsgevoel.  
 
Vanuit het ministerie voor Cultuur en Wetenschap zijn een viertal financieringsprogramma’s 
en beurzen operatief met internationale reikwijdte: exportfinanciering, samenwerkings-
financiering, buitenlandse beurzen en een internationaal bezoekersprogramma. Praktisch 
bieden de lokale districtsbesturen hulp bij het afhandelen van de financieringsprogramma’s. 
Voor culturele promotie is in de deelstaat een initiatief aanwezig dat meerdere regionale 
partners verenigd: het Noordrijn-Westfalen Kultuur-sekretariaat (NRWKS). Eenentwintig 
steden, één regionale vereniging en andere gemeentelijke maar ook nationale en internationale 
partners maken deel uit van deze organisatie. In dit verlengde kan ook de Art Foundation 
NRWF gesitueerd worden, al is dit initiatief eerder privaat van aard. De stichting heeft als doel 
de internationale culturele uitwisseling te bevorderen door promotie en samenwerking. Een 
andere private en onafhankelijke stichting die ook operatief is in de deelstaat is de Stiftung 
Mercator die wetenschap, onderwijs en internationaal begrip bevordert. Deze is gevestigd in 
Noordrijn-Westfalen en heeft een focus op deze regio. Belangrijk voor de deelstaten zijn 
overigens de bilaterale samenwerkingen in de vorm van twin-cities. Dit betreffen regionale 
partnerschappen tussen vergelijkbare internationale territoriale gemeenschappen, vooral in 
Europa. Op Europees niveau is ook de Creative Europe Desk van belang.  
 
Verder is het ICB in Nordrijn-Westfalen afhankelijk van het federaal niveau en zijn 
intermediaire organisaties. Hierbij kunnen projecten en samenwerkingen van lokale oorsprong 
beroep doen op de ondersteuning en financiering van het Goethe Instituut, Ifa, ... . In die zin is 
het ICB voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen zeker bottom-up en vertrekt het dus in eerste 
instantie vanuit het initiatief van de culturele sector en haar private partners. Het beleid dat in 
de deelstaat wordt gevoerd, vertrekt volledig vanuit het ministerie van cultuur en communicatie 
en focust op de binnenlandse culturele projecten. Een recent initiatief is ook het digitaal 
museum van de Kunstsammlung NRWF, een website waarop de diverse collecties en 
podcasts wereldwijd toegankelijk zijn. Al is ook hier een verschuiving zichtbaar. Het federale 
niveau neemt namelijk steeds meer binnenlandse culturele projecten op zich omwille van het 
beperkte budget dat de deelstaten momenteel ter beschikking hebben.  
 
Samenwerking met het federaal niveau en de deelstaten is daarom goed uitgewerkt. Hoewel er 
geen officiële instantie aanwezig is die verantwoordelijk is voor de coördinatie, vindt overleg 
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en coördinatie van het cultuurbeleid tussen de deelstaten en hun gemeenten enerzijds en tussen 
de deelstaten en het federale niveau anderzijds op verschillende manieren plaats. Zo zijn er 
samenwerkingsplatforms op gemeentelijk niveau en zijn er in verschillende gemeenten 
specifieke kantoren ingericht of worden regionale conferenties gehouden om bovenregionale 
samenwerking mogelijk te maken. Daarnaast bestaat er de ‘Permanente Conferentie van de 
Ministers van Onderwijs en Cultuur van de deelstaten’ in de Bondsrepubliek Duitsland 
(KMK) die als platform voor samenwerking en uitwisseling tussen de deelstaten geldt. Het 
kabinet van de Federale minister voor Cultuur en Mediazaken (BKM) werkt waar nodig samen 
met de KMK. Tot slot zijn er verschillende thematische werkgroepen opgericht over de 
beleidsterreinen heen die afvaardigingen van de diverse overheidsniveaus en betrokken 
organisaties uit de culturele sector omvatten.  
 
Evaluatie van internationale samenwerkingen geschiedt ook op lokaal niveau. De wijze van 
evaluatie is open en afhankelijk van de samenleving. Actoren vanuit diverse velden worden dus 
betrokken. Opnieuw geeft dit blijk van een bottom-up approach, al zijn er per financieringsbron 
(ministerie, EU, stichting, ...) andere vereisten.  
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5. Catalonië 

 
Het internationaal cultuurbeleid valt onder de bevoegdheid van het Departement Cultuur. Zo 
is deze bevoegd voor culturele diplomatie, internationalisering van de Catalaanse cultuur, 
ontwikkelingssamenwerking en Europese programma’s en fondsen. Enerzijds is het 
departement verantwoordelijk voor de externe uitstraling van de Catalaanse cultuur en creatie. 
Zo heeft het als doel de Catalaanse cultuur in de wereld te promoten, het Catalaanse culturele 
en taalkundige model als internationale maatstaf te plaatsen en de Catalaanse culturele 
consumptie te promoten. Sommige van deze acties worden uitgevoerd door het Catalaanse 
Instituut voor Culturele Bedrijven (ICEC) en het Ramon Llull Instituut (IRL), die 
respectievelijk verantwoordelijk zijn voor het promoten van culturele bedrijven en van de 
Catalaanse taal en cultuur. De verschillende eenheden van de afdeling werken echter ook, elk 
vanuit hun eigen gebied, aan de promotie van de Catalaanse cultuur in het buitenland. Wat 
betreft de totstandkoming van de strategie van het buitenlands cultureel beleid, bepalen de 
directeurs van deze instellingen (ICEC & Ramon LIull) samen met de betrokken ministeries de 
strategie. Anderzijds zorgt het Ministerie van Cultuur via bilaterale en multilaterale 
betrekkingen voor culturele uitwisselingsrelaties met andere regio's en staten die als een 
prioriteit worden beschouwd. Evenzo wordt een gestructureerde ontwikkelings-
samenwerkingsstrategie opgesteld met als doel van cultuur een nuttig instrument te maken om 
een vreedzame en duurzame wereld op te bouwen. Naast het departement is een ‘Arts Council’ 
of ook Nationale Raad voor Cultuur en Kunst aanwezig (ConCa). Het CoNCA is op Arsm’s 
length geplaatst. Het is een instelling geïnspireerd op het Angelsaksische model van de 
kunstraden. Om deze reden is het ook lid van de International Federation of Arts Councils and 
Culture Agencies (IFACCA), een internationale instantie die overheidsdepartementen of 
ministeries van cultuur en kunstraden verenigt. Het Catalaans Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Institutionele Betrekkingen en Transparantie heeft ook een aandeel in het ICB van 
Catalonië. De delegaties van Catalonië die in een 15tal gebieden present zijn hebben in hun 
agenda ook ruimte voor culturele activiteiten.  
 
Het Departement Cultuur heeft als doel de Catalaanse cultuur in de wereld, het Catalaanse 
culturele en taalkundige model, en de Catalaanse culturele consumptie te promoten.  
 
Zoals eerder al aangegeven wordt de uitvoering van het ICB in grote mate toevertrouwd aan 
twee grote instellingen: het ICEC en het instituut Ramon LIull. Het ICEC (Institut Català de 
les Empreses Culturals) valt onder het Departement Cultuur. Een van de doelstellingen van het 
ICEC is het ontwikkelen van verschillende actielijnen die bijdragen aan het vergroten van het 
concurrentievermogen van Catalaanse culturele/creatieve bedrijven op nationale en 
internationale markten. In het bijzonder bevordert de International Promotion Area van het 
ICEC de internationale productie en promotie van professionele projecten en de export van 
Catalaanse culturele productie. De International Promotion Area heeft een netwerk van 
kantoren in het buitenland van waaruit het de relatie tussen Catalaanse bedrijven en de 
doelmarkten wil faciliteren en versnellen en belangrijke ervaring en diepgaande kennis wil 
bieden. Concreet heeft het vijf kantoren: in Berlijn, Brussel, Londen, Milaan en Parijs. Tot de 
instrumenten die het ICEC ter beschikking stelt voor culturele/creatieve bedrijven, zijn studies, 
marktanalyse, gepersonaliseerde adviesprojecten, advies voor internationaliseringsprojecten en 
de haalbaarheid van exportprojecten die hun internationalisering mogelijk maken. Het ICEC 
werkt ook samen met het departement Economie. Voor het promoten van de Catalaanse 
culturele/creatieve bedrijven wordt een specifiek bedrag van het departement Economie 
toegewezen aan het departement Cultuur dat zo het ICEC toekomt. 
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Het Institut Ramon Llull is een organisatie die werd opgericht door de regionale regeringen van 
Catalonië en de Balearen om de Catalaanse taal en cultuur internationaal te promoten. Het 
instituut bevindt zich in Barcelona en maakt deel uit van de Fundació Ramon Llull, een stichting 
met hoofdkantoor in Andorra. Het budget komt van het Departement Cultuur van de Catalaanse 
regering. Ook biedt de overheid in de Balearen financiering aan. 
 
Wat betreft de aanwezigheid van Catalonië in het buitenland zijn de kantoren van het ICEC de 
voornaamste spelers. Zij organiseren ook culturele activiteiten in het buitenland. De Catalanen 
zien het als vorm van paradiplomatie. 
 
Twee à drie keer per jaar is er een bijeenkomst met de ministers van Cultuur en Toerisme en 
wordt er gedebatteerd over de richtlijnen van het Ramon LIull instituut. Er is een overeenkomst 
tussen de twee om dit te ondersteunen. In de raad van toezicht van het instituut zetelt de 
Catalaanse minister van cultuur, maar ook de Catalaanse minister die verantwoordelijk is voor 
internationale betrekkingen.  
 
Bij elke culturele instelling zijn economische en financiële audits verplicht bij de culturele 
projecten die zij uitvoeren. Dit gebeurt systematisch. Echter bieden deze geen diepere analyse 
of de vooropgestelde doelen bereikt zijn en wat de impact van het project geweest is. Om 
tegemoet te komen aan het dieper evalueren van projecten vanuit de overheid, verricht de 
onderzoeks-unit van de Arts Council culturele audits. Jaarlijks worden zo’n 2 à 3 grote 
nationale instellingen geanalyseerd. Het betreft een diepere analyse van wat bereikt is en welke 
doelen behaald zijn. Deze analyse wordt nadien publiekelijk gemaakt. Een systematisch 
mechanisme voor permanente evaluatie van de prestaties en al dan niet bereikte doelen, is er 
niet op overheidsniveau. Dit gebeurt wel door de afzonderlijke instellingen zelf. Het Ramon 
LIull instituut bijvoorbeeld heeft evaluatie opgenomen in zijn strategische visie en werkt met 
een indicatorensysteem voor de evaluatie van prestaties/activiteiten. Dit betreft een kader 
waarbinnen de directeur met de verschillende units kan debatteren over de prestaties en het 
bereiken van de vooropgestelde doelen. Daarnaast heeft het instituut een Raad van Toezicht 
waaraan rapportering verschuldigd is en met wie ook de bereikte doelen worden besproken. Tot 
slot vindt er ook een evaluatie plaats van de projecten en de werking van het instituut. De 
ontwikkelde evaluatiesystemen worden ook met elkaar gedeeld.  
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6. Québec 

 
Québec is een provincie en kan worden gezien als een aparte natie binnen de federale staat van 
Canada. Het departement Cultuur en Communicatie (MCC) is bevoegd voor het ICB van 
Québec. Het kan autonoom opereren ten opzichte van Canada, dit is wettelijk bepaald. Zowel 
het cultuurbeleid van Canada als dat van Québec is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen 
strategie. Wel is er geregeld samenwerking tussen beide niveaus op projectmatige basis. Het 
departement Cultuur en Communicatie van Québec heeft een strategisch plan en actieplan. De 
strategie van het ICB is momenteel in ontwikkeling, hiertoe worden de culturele sector en de 
actoren van het ICB (SODEC & CALQ) geraadpleegd om een beter begrip te krijgen over de 
noden omtrent export. Voor de uitvoering van het ICB vertrouwt het MCC op de steun van het 
cultureel overheidsnetwerk. In het bijzonder worden hiermee de overheidsbedrijven SODEC 
en CALQ bedoeld die meer specifieke acties ondernemen: soms als adviserende en financiële 
ondersteunende organisaties en soms als organisaties voor het behoud, de productie en de 
verspreiding van culturele goederen of diensten. Een essentiële partner van het departement in 
het ICB is het ministerie van internationale relaties en Francofonie van Québec. De 
hoofdlijnen van de strategische visie van beide ministeries worden op elkaar afgestemd. Er is 
in dit opzicht dus zeker sprake van de wil tot het bekomen van coherentie. Toch is het 
belangrijk te melden dat het MCC wel autonoom is in het bepalen en leiden van het ICB.  
 
Het internationaal beleid van Quebec streeft in zijn prioriteiten naar: excellentie en innovatie, 
de ontwikkeling van markten en vaardigheden, vernieuwing en promotie, uitbreiding van 
internationale partnerschappen, de promotie van het Frans en de bredere verdediging van de 
culturele belangen van Quebec. In het huidige actieplan staan de twee volgende doelen 
prominent vermeld: het maximaliseren van de exploitatie van de binnenlandse markt en het 
ondersteunen van zowel kunstenaars als culturele bedrijven en organisaties bij hun acties om 
internationale markten te ontwikkelen.  
 
Het departement Cultuur en Communicatie (MCC) vertrouwt voor de uitvoering van het ICB 
op twee belangrijke instellingen: De Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en de 
Société de développement des entreprises culturelle (SODEC). Met het oog op een 
rechtvaardige en duurzame artistieke ontwikkeling steunt het CALQ in alle regio's van Quebec 
de creatie, experimenten en productie op het gebied van kunst en letteren en bevordert de 
verspreiding ervan in Quebec, Canada en het buitenland. Het CALQ heeft een 
beurzenprogramma met 9 luiken dat financiële steun biedt voor een breed scala aan activiteiten 
in alle disciplines, het luik ‘Circulation D'oeuvres hors Québec’ biedt financiële steun bij de 
circulatie van werken, shows of tentoonstellingen in Canada en in het buitenland. De SODEC 
zet zich in voor de promotie en ondersteuning van de Quebecaanse cultuur. Daartoe verstrekt 
het financiering aan de CCI in Quebec. Zo biedt het steun aan de boekensector, muzieksector, 
filmsector, televisiesector en artiesten. 
 
Daarnaast is het netwerk aan culturele attachés van groot belang voor het ICB van Québec. 
Deze attachés zijn een gedeelde bevoegdheid van het ministerie van Cultuur en Communicatie 
en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiërarchisch zijn het werknemers van het ministerie 
van BZ maar functioneel is het MCC ook gericht op deze culturele attachés. Deze ontfermt zich 
over het vaststellen van de prioriteiten, het uitvoeren van de internationale strategie, het 
verdelen van de budgetten voor marktontwikkeling, etc. Het netwerk van culturele attachés 
bestaat momenteel uit 30 attachés die aanwezig zijn in 21 vertegenwoordigingen in 17 landen. 
Van dit aantal besteden 14 attachés hun tijd volledig aan cultuur. Zoals eerder al aangehaald 
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stelt het ministerie van Cultuur en Communicatie (MCC) de attachés dus een budget ter 
beschikking waarmee ze acties voor de reikwijdte en zichtbaarheid van culturele producties in 
Québec kunnen uitvoeren. De culturele attachés zijn zeer waardevol voor het ICB van Québec, 
kenmerkend is dat ze erg bottom-up zijn en goed bekend zijn met de culturele sector ter plaatse.  
 
In 2019-2020 wordt de totale internationale steun verleend door CALQ, SODEC en MCC voor 
de uitvoering van het ICB geschat op bijna $ 16 miljoen. Deze internationale actie neemt vele 
vormen aan. Hier volgen enkele voorbeelden. Zo kent de MCC een budget voor 
marktontwikkeling toe aan culturele attachés die in de gebieden werken. Een totaalbudget van 
$ 500.000 wordt jaarlijks over de posten verdeeld, met de mogelijkheid van extra budgetten die 
van jaar tot jaar variëren. Daarnaast investeert het MCC samen met de MRIF in 
projectoproepen. Verder heeft het MCC ook een ondersteuningsprogramma voor festivals en 
evenementen gericht op het ondersteunen van de ontvangst van mensen uit het buitenland. Dit 
programma wordt momenteel herzien om rekening te kunnen houden met virtuele 
gebeurtenissen. Tot slot investeert de CALQ $ 530.000 in kunstenaarsresidenties.  
 
De samenwerkingsvoorwaarden tussen het MCC en het ministerie van Internationale 
Betrekkingen en La Francophonie wat betreft de Attachés worden vastgelegd in een 
administratieve overeenkomst (actieplan). Samenwerking op het terrein wat betreft de culturele 
attachés is bottom-up en dus gericht op de vraag van de sector, afhankelijk van de vraag 
geschiedt samenwerking met andere sectoren. Wat betreft het CALQ en de SODEC geschiedt 
ook hier steeds vaker samenwerking in de zin van cofinanciering van één project.  
 
Evaluatie van de culturele attachés gebeurt als volgt. Bij de start van elk boekjaar dienen de 
attachés bij MCC een actieplan in dat voor het komende jaar zal worden gebruikt, evenals een 
terugblik op het zojuist afgesloten jaar. Het MCC ondersteunt de culturele attachés om de 
uitvoering van het actieplan te verzekeren door: regelmatig contact met elke attaché, 
bijeenkomsten tussen attachés en hoofdrolspelers in de export van Québec, gedeelde tools, de 
overdracht van relevante informatie over de culturele sector van Québec, regelmatige 
bijeenkomsten van culturele attachés (gegroepeerd per geografisch gebied om te zorgen voor 
synergie in hun werk en het delen van goede praktijken) en training over onderwerpen die 
verband houden met het MCC-portfolio. Op het niveau van het ICB zelf (politiek niveau) is 
men momenteel vanuit MCC een strategie aan het ontwikkelen voor het evalueren van het ICB.  
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Belangrijkste bevindingen van de studie 

1. Structuur 
 

• Spanningsveld culturele diplomatie (buitenlands beleid) – cultuurbeleid:  
uit de studie blijkt wat in de inleiding reeds werd aangegeven: grotere landen, zoals 
Frankrijk en Duitsland, kunnen bogen op een lange culturele traditie. Zij beschikken 
over een grote – lees dominante – cultuur die erop gericht was/is om haar taal en cultuur 
in de wereld te verspreiden. Hun ICB wordt in de eerste plaats aangestuurd door BZ. 
Het sterk uitgebouwde netwerk van instituten in het buitenland (Institut Français en de 
alliances françaises en de Goethe Instituten) zijn nog steeds actief. Hun missie en 
werking werden echter kritisch bevraagd en werden gaandeweg aangepast. Zo wordt er 
nu meer rekening gehouden met lokale noden en cultural diplomacy. En de coördinatie 
met het cultuurbeleid wordt groter. Ook de Europese dimensie is meer aanwezig. 

 
• Kleinere naties en regio’s, zoals NRWF, Québec en Catalonië, beschouwen het ICB 

meestal als een verlengstuk van hun intern cultuurbeleid. Ze hebben vaak een parallel 
netwerk van culturele vertegenwoordigers in het buitenland (ook wel paradiplomatie 
genoemd). Zo is de culturele vertegenwoordiger van Québec reeds jaren actief in 
Brussel en kent de culturele sector in België zeer goed. Zij bouwen vaak bottom up 
sterke (persoonlijke) netwerken uit met het middenveld en de cultuursector ter plekke 
en nemen hun rol als verbindingsagent dan ook actief op. Hetzelfde stelden we vast voor 
de Catalaanse culturele vertegenwoordiging (van ICEC).  

 
2. Visie en doelstellingen en prioriteiten 
 
De verbreding van het cultuurbegrip naar de creatieve industrieën in de onderzochte landen is 
opvallend. Het maakt dat het beleidsmatig spanningsveld zich niet langer afspeelt tussen cultuur 
en buitenlands beleid maar ook met economisch beleid. In Nederland bvb. wordt sinds 2012 de 
creatieve industrieën (design, architectuur en mode) gerekend tot de economische topsectoren 
en een belangrijke hefboom voor de culturele en creatieve uitstraling van Nederland in het 
buitenland. In Nederland is de beleidsnota ICB  het resultaat van een gemeenschappelijke en 
gecoördineerde denkoefening van Buitenlands Zaken, Cultuur en Economisch beleid. 
 
Prioriteiten: geografische prioriteiten zijn niet meer dominant in de bepaling van het ICB. 
Voor de grote landen, zoals Frankrijk en Duitsland, geldt de hele wereld als hun speelveld. Er 
zijn geen specifieke geografische prioriteiten vastgelegd, hoewel de band met de voormalige 
kolonies wel sterk blijft. Ook in Nederland is men afgestapt van een lijst van geografische 
landen waar men mee samenwerkt. Enkel voor de landen waarmee Nederland historisch gezien 
een gemeenschappelijk erfgoed deelt, wordt vanuit erfgoed actief ingezet op samenwerking, 
digitalisering en een tentoonstellingsbeleid (en restitutiebeleid).  
 
Een sterke positie en ontwikkeling van de eigen culturele sector wordt ook in alle landen/regio’s 
als belangrijk aandachtspunt vooropgesteld. Daarbij is de rol van creatieve bedrijfjes voor de 
ontwikkeling van buitenlandse markten een prioriteit. Québec en Catalonië zien hun 
internationale openheid als groot voordeel vanuit dit perspectief. Voor de grotere landen zijn 
het belang van culturele diversiteit en de aandacht voor wereldculturen in eigen land een 
prioriteit. Vooral in Frankrijk is dit laatste van groot belang in het ICB. In Duitsland staat de 
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vrijheid van de kunsten centraal, maar krijgt ook samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld grotere aandacht in het formuleren van de prioriteiten.  
 
Federale structuren: In landen met een federale structuur, wordt het ICB op het federale niveau 
aangestuurd door het buitenlands beleid, maar wel in samenwerking met cultuur en/of 
ontwikkelingssamenwerking. Dit is heel duidelijk in Duitsland en in Spanje. Op regionaal 
niveau vertrekt het ICB vanuit cultuur maar steeds vaak ook in samenwerking met economie. 
In Catalonië bijvoorbeeld werkt het ICEC samen met het departement Economie. Voor het 
promoten van de Catalaanse creatieve bedrijven wordt specifiek een bedrag van het 
departement Economie toegewezen aan het departement Cultuur. In Québec is het ministerie 
van Internationale Relaties en Francofonie een belangrijke partner voor het ministerie van 
Cultuur. De hoofdlijnen van de strategische visie van beide ministeries worden op elkaar 
afgestemd. Het ministerie van Cultuur blijft echter wel autonoom in het bepalen van het ICB. 
Het lokale niveau wint in diverse cases ook terrein (stedenbanden), waar zowel het regionale 
als het federale niveau weinig vat op heeft (NRWF).  
 
3. Instrumenten 
 
In alle cases is het ICB een complex gebeuren waarbij een divers instrumentarium is 
ontwikkeld vanuit BZ en vanuit CB. De zoektocht naar een optimale coördinatie is een rode 
draad doorheen de verschillende cases. Hiertoe is vaak een aparte structuur gecreëerd die moet 
toezien op die coördinatie. Meestal is deze structuur op afstand geplaatst zodat die ook flexibel 
en autonoom kan werken (arms’ length), weliswaar met een duidelijk afsprakenkader met de 
overheid: zo is er Dutch Culture in Nederland. In Duitsland wordt dit toevertrouwd aan het 
Goethe-Instituut. Ook het Instituut voor Buitenlandse Culturele Betrekkingen (Ifa) is in deze 
optiek voor Duitsland van belang en is net zoals het Goethe Insituut op arms’ length geplaatst. 
Eenzelfde situatie geldt in Frankrijk met het Institut Français en de stichting Alliance 
Française.  
 
In Québec zijn het de Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en de Société de 
développement des entreprises culturelle (SODEC) die op arms’ length werken. In Catalonië 
zijn dit het ICEC en institut Ramon llull. Beiden ontvangen een budget van het departement 
Cultuur maar zijn autonome entiteiten, al staat het ICEC in direct contact met het departement 
en is het institut Ramon LIull een consortium waar ook de private stichting Ramon LIull en de 
overheid van de Balearen een aandeel in hebben. 
 
In Duitsland zijn er naast de overheid nog de politieke fondsen zoals de Von Humboldt 
stichting. Ook zij hebben een netwerk in het buitenland. De artistieke autonomie is een 
belangrijk goed in Duitsland. De instituten (zoals Goethe en die fondsen) hebben dus een grote 
autonomie maar de financiële accountability is wel heel strikt. Ook Nederland kent een traditie 
van autonomie van de kunsten (Thorbecke principe).  
 
In Frankrijk wordt veel belang gehecht aan het principe van de culturele diversiteit (dat 
teruggaat op de discussie in de jaren 90 in het kader van de WTO). Niet alleen is dit een prioriteit 
in de strategische visie van het ICB van Frankrijk, ook in de instrumenten vindt dit zijn 
uitdrukking. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een Coalitie voor Culturele Diversiteit die dit 
onderwerp verdedigd tijdens internationale besprekingen en overeenkomsten.  
 
In de diverse cases stelden we ook vast dat een thematische aanpak aan belang wint. Het biedt 
ook de mogelijkheid om alle betrokken partners rond één thema te verenigen en de impact en 
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uitstraling ervan te verhogen. De afdeling Seasons binnen het Institut Français werkt rond 
overkoepelende thema’s die actueel zijn in de sector en samenleving. Digitalisering biedt ook 
een mogelijkheid om reizende tentoonstellingen te ontwikkelen. In de meeste landen wordt dit 
echter nog steeds overgelaten aan de musea zelf. In NRWF is recent wel een digitaal museum 
(Kunstsammlung) opgestart. Frankrijk heeft dan weer een unieke tentoonstellingsaanpak 
waarbij ze satellietmusea bouwt in het buitenland waar ze ook delen van de eigen nationale 
collecties in onderbrengt met partners op het terrein. 
 
4. Budget/middelen 
 
De verschillende budgetten zijn per land/regio niet vergelijkbaar, al was het maar omwille van 
de verschillen in schaal. Omwille van deze reden worden de budgetten in dit onderzoek niet 
vergeleken. Wat de allocatie van middelen betreft, komen de middelen van verschillende 
departementen en zijn deze erg verspreid. Afhankelijk van de structuur van het ICB blijkt wel 
dat het budget vaak grotendeels afkomstig is van het ministerie van Buitenlandse Zaken en/of 
Cultuur. Bij de grotere landen zoals Frankrijk en Duitsland draagt het ministerie van BZ het 
grootste aandeel van het budget. Bij regio’s, zoals Québec en Catalonië, is dit meestal het 
ministerie van Cultuur.  
 
Wat betreft Nederland is het budget van het ICB verdeeld over drie ministeries. In de HGIS 
middelen worden de uitgaven van de verschillende ministeries op het gebied van het 
buitenlandbeleid gebundeld, wat de samenwerking en afstemming bevordert. Opvallend is dat 
in de HGIS middelen ook de middelen voor Ontwikkelingssamenwerking en Handel vervat 
zitten. Ook voor Duitsland is het ICB een echte hefboom voor ontwikkelingssamenwerking. 
Ditzelfde geldt voor de Duitse Unesco commissie (DUK) en de samenwerking met UNESCO. 
Ook voor Frankrijk vormt de betrokkenheid in de uitvoering en ontwikkeling van het 
UNESCO-beleid een belangrijke pijler van het ICB. Het cultuurbeleid van Europa speelt hierbij 
ook een interessante rol. Zo blijkt dat voor het lokale niveau meer en meer beroep gedaan wordt 
op Europese middelen voor internationale projecten. 
 
5. Samenwerking 
 
Samenwerking is van groot belang voor het ICB wegens de relevantie van het onderwerp voor 
een groot aantal domeinen. Coöperatie geschiedt in de verschillende landen/regio’s dan ook op 
diverse niveaus, al verschilt de wijze waarop deze is georganiseerd sterk. Om te beginnen is er 
de samenwerking tussen de betrokken ministeries. In Nederland wordt coherentie gegarandeerd 
door een gemeenschappelijke strategie van de drie ministeries. Daarnaast bevorderen ook de 
HGIS middelen de samenwerking en afstemming van de verschillende partijen. In Québec 
komen de hoofdlijnen van de strategie van het ICB van het ministerie van cultuur tot stand in 
samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, al ligt hier wel de volledige 
autonomie bij Cultuur. Ten opzichte van de federale overheid Canada geschiedt er op dit vlak 
geen samenwerking, al vindt er wel projectmatige samenwerking plaats. In NRWF is de 
samenwerking met de centrale overheid (Duitsland) opvallend. Zo hebben de deelstaten 
zeggenschap op de landelijke politiek via vertegenwoordiging in de Bondsraad, zijn er 
verschillende thematische werkgroepen opgericht die de verschillende niveaus verenigen en 
vinden geregeld conferenties plaats. Deze conferenties zijn ook ter bevordering van de 
samenwerking op het lokale niveau zelf. In Frankrijk gelden hierbij de Regionale Directoraten 
voor Culturele Zaken. Ook van belang is tot slot de mate waarin de actoren die instaan voor de 
uitvoering het ICB samenwerken. In Nederland plaatst men bijvoorbeeld een grote autonomie 
bij de fondsen en posten in het buitenland maar is er ook op dit niveau zeker sprake van 
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samenwerking, zo wordt er gekeken naar wat de post op het terrein ontwikkelt in samenspraak 
met de fondsen. Dutch Culture staat in voor de coördinatie van het beleid en de ondersteuning. 
DC is verantwoording verschuldigd aan zowel BZ als aan Cultuur. In Frankrijk is het ‘Institut 
Français’ en de stichting Alliance Française verantwoordelijk voor het grote netwerk van 
cultuurcentra in het buitenland. Bovendien is er een gemeenschappelijk directoraat van het 
Franse Culturele netwerk in het buitenland. In Québec is er sprake van steeds meer 
samenwerking tussen de SODEC en CALQ wat betreft de financiering van projecten. En in 
Catalonië zijn de werking van het ICEC en het Instituut Ramon LIull aanvullend aan elkaar.  
 
6. Evaluatie  
 
Op het vlak van evaluatie van het ICB zien we diverse manieren van evalueren. Zo kan een 
evaluatie van het ICB op beleidsniveau plaatsvinden. Dit is het geval in Nederland waarbij het 
vorig kader van het ICB wordt geëvalueerd nadat de strategische visie van het nieuwe kader tot 
stand is gekomen. In Frankrijk worden het ministerie van Buitenlandse zaken en het ministerie 
van Cultuur beiden geregeld geëvalueerd omtrent diverse aspecten van hun beleid, al lijken 
deze niet zo systematisch plaats te vinden als in Nederland. Op internationaal niveau (zoals bij 
de Unesco) draagt Frankrijk bovendien ook bij tot het tot stand komen van indicatoren voor het 
evalueren van cultuurbeleid. Momenteel is het ministerie voor Cultuur in Québec de strategie 
van het ICB aan het ontwikkelen, ook de wijze waarop evaluatie dient te gebeuren wordt hierbij 
besproken.  
 
Verschillend is ook de wijze waarop geëvalueerd wordt. In Nederland vertrekt de evaluatie 
vanuit de Theory of Change. Er wordt gekeken naar de invloed van het beleid en zijn 
instrumenten, eerder dan naar de impact. Naast kwantitatieve criteria worden ook kwalitatieve 
interviews afgenomen met diverse stakeholders. In Duitsland is er geen evaluatie van het ICB 
in zijn geheel. Dit aspect laat men bewust open en staat opnieuw in relatie tot de vrijheid van 
de kunsten. Wel geldt algemeen een grote financiële accountability. Voorts wordt vanuit het 
Goethe Instituut besproken op welke wijze projecten geëvalueerd worden. Bij die evaluatie 
komen vooral financiële en economische aspecten aan bod. Naast de vereisten die afhankelijk 
zijn per financieringsbron, is er ook een grote openheid. Zo gebeurt de evaluatie van projecten 
in NRWF open en afhankelijk van de diverse actoren die vanuit diverse velden zijn betrokken. 
In Catalonië zijn er verplicht systematische evaluaties (economische en financiële audits) in 
elke culturele instelling. Diepere evaluaties gebeuren vanuit de onderzoeks-unit van de Arts 
Council, die jaarlijks zo’n 2 à 3 grote nationale instellingen analyseert en deze studies ook 
publiceert. Deze diepere analyses gebeuren op systematische wijze. Er wordt intern gepeild 
naar de prestaties van de afzonderlijke instellingen die verantwoordelijk zijn voor het ICB en 
de al dan niet bereikte doelen.  
 
Zoals aangegeven in de inleiding is dit onderzoek een eerste beknopte scan van het ICB van 3 
landen en 3 deelstatelijke entiteiten, aan de hand van een aantal ijkpunten. Het was een boeiende 
verkenning op basis waarvan we een aantal tendensen en modellen hebben kunnen detecteren. 
Deze scan vereist echter nog verder verdiepend onderzoek om over bepaalde aspecten meer 
onderbouwde uitspraken te kunnen doen.  
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Verslag in puntjes  

1. Nederland 
 

A. Structuur 
 

§ In Nederland is het openbaar bestuur georganiseerd als een drieledig systeem, 
bestaande uit een centrale, provinciale en gemeentelijke overheid  

§ De rijksoverheid heeft de taak voorwaarden te scheppen waarin de andere 
bestuursniveaus en de culturele organisaties het beste kunnen functioneren 

§ Omdat het een uitgangspunt van de Nederlandse overheid is om neutraal te 
blijven bij de beoordeling van kunstvraagstukken, laat zij de besluitvorming 
over kunst vooral over aan verschillende commissies van onafhankelijke 
deskundigen 

§ Het internationaal cultuurbeleid (ICB) is de bevoegdheid van de ministers van  
§ Buitenlandse Zaken (BZ): Ambassadeur voor Internationale Culturele 

Samenwerking  
§ Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)  
§ Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  
§ => deze tekenen de strategische richtlijnen uit 
§ Strategische visie 2021-2024 

• Deze is tot stand gekomen door gezamenlijk overleg tussen BZ, BHOS 
en OCW: “We hebben voor het nieuwe kader gebruik gemaakt van het 
advies van de Raad voor Cultuur (RvC) over het cultuurbestel vanaf 
2021, het rapport van de directie Internationaal Onderzoek en 
Beleidsevaluatie (IOB) en ervaringen met het huidige beleidskader. Ook 
hebben we gesprekken gevoerd met spelers in binnen- en buitenland, 
waaronder het culturele veld in Nederland en de posten.” 

• Vorig kader wordt geëvalueerd nadat strategische visie nieuw kader tot 
stand is gekomen. In het huidig kader is de evaluatie van 17-20 
geïntegreerd: vooral praktische zaken; hoofddoelen blijven grotendeels 
stabiel.  

 
§ De overheid onderhoudt een infrastructuur van instellingen, de zogenaamde 

’landelijke basisinfrastructuur’ (BIS) die uitwisseling, presentatie en 
samenwerking stimuleren en faciliteren, zoals ambassades, fondsen en 
ondersteunende instellingen. De Raad voor Cultuur is het belangrijkste orgaan dat de 
regering adviseert over de BIS, de uitgangspunten en uitvoering van beleidsplannen 

§ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
§ Nationaal Archief 
§ Prins Claus Fonds 
§ Rijkscultuurfondsen 

• Het Filmfonds 
• Het Fonds Cultuurparticipatie 
• Het Fonds Podiumkunsten 
• Het Letterenfonds 
• Het Mondriaan Fonds 
• Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

§ En de tot de BIS 2021-2024 behorende ondersteunende instellingen op het 
gebied van ontwerp en film 
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§ DutchCulture  
• Als centrum voor internationale samenwerking en heeft een 

coördinerende, adviserende en informatieve rol   
 

B. Doelen en prioriteiten 
 

§ Uitgangspunten 
§ de kwaliteit van de Nederlandse cultuursector is gebaat bij internationale 

samenwerking en uitwisseling.  
§ in de bilaterale relatie met andere landen versterkt cultuur het imago van 

Nederland, biedt zij kansen om wederzijds begrip en vertrouwen te 
bevorderen – ook in landen waarmee de relatie complex is – en is culturele 
diplomatie van grote waarde voor het buitenlandbeleid; 

§ internationale erfgoedsamenwerking draagt bij aan oplossingsrichtingen voor 
maatschappelijke opgaven in Nederland en over de grens, en sluit aan bij het 
kabinetsstreven de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en 
vrijheden te vergroten;  

§ houden vast aan het subsidiariteitsbeginsel. Tegelijkertijd erkennen ze dat de 
Europese agenda voor cultuur van grote waarde is voor het Nederlandse 
culturele veld en samenwerking met het buitenland;  

§ recht op ruimte voor culturele expressie, als onderdeel van de vrijheid van 
meningsuiting, is een waarde die internationaal erkenning en verdediging 
verdient; 

§ we benutten de kracht van cultuur – vooral de creatieve industrie - voor de 
Sustainable Development Goals (SDG’s), m.n. in de focusregio’s voor 
ontwikkelingssamenwerking; 

§ we kiezen voor een integrale, strategische aanpak met ruimte voor flexibiliteit 
en maatwerk;  

§ Doelen 
§ Een sterke positie van de Nederlandse culturele sector in het buitenland door 

zichtbaarheid, uitwisseling en duurzame samenwerking 
§ Het met Nederlandse cultuuruitingen ondersteunen van de bilaterale relaties 

met andere landen  
§ de kracht van de culturele sector en creatieve industrie voor de Sustainable 

Development Goals (SDG’s)  
 

C. Instrumenten 
 

§ De strategische visie wordt ontwikkeld door de 3 ministeries. De uitvoeringspartners 
zijn zelf in staat om hun instrumentarium in te richten en gezamenlijk afspraken te 
maken. De uitvoering van het ICB is in handen van onder meer de:  

§ Vanuit Cultuur 
§ Rijksdiensten en agentschappen 
§ Cultuurfondsen 
§ DutchCulture 

• Centrum voor internationale samenwerking en heeft een coördinerende, 
adviserende en informatieve rol. Ondersteunen de Nederlandse 
culturele en creatieve sector, overheden en diplomatieke posten bij het 
realiseren van hun internationale ambities.  
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• Evolutie rol Dutch Culture: vroeger eerder proces-coördinerend 
(programmamiddelen die vanuit de overheid bij Dutch culture stonden 
geparkeerd en door het veld konden worden aangevraagd; jaarplannen 
en werkplannen werden opgesteld), nu iets minder coördinerend. De rol 
is beperkter geworden want er was een spanningsveld voordien wegens 
overlap met zowel de sector als de ministeries, het bevond zich ertussen. 
Programmamiddelen zijn terug naar de overheid gehaald nu. Nu ligt de 
coördinerende rol vooral bij het signaleren van overkoepelende thema’s. 
Ook een sterke adviesverlenende en informerende rol tov. de sector. 

• DutchCulture is partner van de Nederlandse overheid bij de uitvoering 
van het internationaal cultuurbeleid. DutchCulture brengt de expertise 
vanuit meerdere disciplines samen en stemt de gezamenlijke inzet af.  

• Voor de uitvoering van hun activiteitenplannen ontvangen ze een 
vierjarige subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (ook projectsubsidie voor internationaal cultuurbeleid) en 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook ontvangen ze voor onze 
Europese activiteiten een bijdrage van de Europese Commissie en het 
Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

§ De ondersteunende instellingen 
 

§ De strategische visie wordt ontwikkeld door de 3 ministeries. De uitvoeringspartners 
zijn zelf in staat om hun instrumentarium in te richten en gezamenlijk afspraken te 
maken. De uitvoering van het ICB is in handen van onder meer de:  

§ Vanuit BZ: 
§ De ambassades 

• De Ambassades en consulaten-generaal (= de Nederlandse posten) zijn 
bevoegd voor de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland en 
beschikken over een groot (cultureel) netwerk ter plaatse. De post geeft, 
samen met andere uitvoerders, invulling aan een gezamenlijk 
opgestelde meerjarige aanpak voor cultuur. Daartoe beschikt de post 
over een programmabudget, dat recht doet aan de ambities en 
mogelijkheden van culturele samenwerking en over de benodigde 
capaciteit voor de uitvoering. De Nederlandse vertegenwoordigingen in 
het buitenland ontvangen hun budget van BZ en BHOS.  

• Geografische prioriteiten: er wordt momenteel gewerkt met een matrix 
op basis van thema’s (eerder dan landen) 

• Maatwerk per land (meer flexibiliteit) 
§ Buitenlandse bezoekersprogramma’s  

§ Ontvangen hun budget grotendeels van BHOS, additioneel ook jaarlijks vanuit 
BZ via de Rijkscultuurfondsen en ondersteunende instellingen 

§ Manifestaties en vieringen  
§ Bv. vriendschapsjaren 
§ Ondersteuning is afkomstig van OCW, BZ en BHOS  

§ Europa 
§ De Dutch Creative Europe Desk, onderdeel van DutchCulture, is 

verantwoordelijk voor het bevorderen en faciliteren van deelname aan Creatief 
Europa. Het biedt advies voor organisaties die zich willen aanmelden voor het 
programma. Verder speelt de Dutch Creative Europe Desk een leidende rol bij 
het ontwikkelen van nieuwe programma's binnen het Creative Europe 
programma.  
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§ Lidmaatschap aan bijvoorbeeld de Raad van Europa: Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken coördineert de activiteiten die in dit kader zijn ontplooid.  
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D. Matrix  
 
OCW en BZ hebben grootste verantwoordelijkheid over ICB. Samen met BHOS wordt de 
strategische visie door deze drie partijen bepaald. De uitvoering is in handen van de fondsen, 
instellingen en rijksdiensten. De Nederlandse diplomatieke posten zijn van groot belang voor 
de vertegenwoordiging en aanwezigheid in het buitenland. Dutchculture als ondersteunend & 
adviserend orgaan, voordien sterker coördinerend. Ambassadeur voor Internationale Culturele 
Samenwerking aanwezig vanuit BZ.  
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E. Middeleninzet 
 

 
(Bron: Internationaal cultuurbeleid 2021-2024, Nederland) 
 

1) Dit is inclusief de bijdrage voor Creative Europe Desk vanuit begrotingsartikel 
Internationaal Beleid (Artikel 8, OCW-begroting). Hiernaast zijn middelen beschikbaar 
via de BIS 2021-2024. 

2) De Nederlandse bijdrage wordt bekostigd vanuit begrotingsartikel Internationaal Beleid 
(Artikel 8, OCW-begroting). 

3) Dit betreft 500.000 per jaar vanuit BZ-begroting, uitvoering via de Rijkscultuurfondsen 
en ondersteunende instellingen.  

 
De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een budgettaire constructie 
binnen de rijksbegroting. In de HGIS worden de uitgaven van de verschillende ministeries op 
het gebied van het buitenlandbeleid gebundeld, waarmee de onderlinge samenhang 
geïllustreerd wordt. Dit bevordert de samenwerking en de afstemming tussen de betrokken 
ministeries. De HGIS vormt daarmee een belangrijk instrument voor een geïntegreerd en 
coherent buitenlandbeleid. 
 

F. Samenwerking 
 

§ Coherentie = door gemeenschappelijk uitgangspunt van de 3 ministeries  
§ Autonomie bij fondsen en posten: er wordt gekeken naar wat de post op het 

terrein ontwikkeld + in samenspraak met de fondsen 
§ Zoektocht = randvoorwaarden door ministeries om niets over de inhoud te 

moeten zeggen maar toch allocatie van budgetten -> Thorbecke-principe 
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G. Evaluatie 
§ Men is verplicht om om de zoveel jaar alle beleidsterreinen te evalueren:  

o OCW & BZ zetten deze evaluatie uit -> wordt verricht door instellingen 
o Criteria: vanuit de Theory of Change: invloed -> versterking van de positie  
o Aan de hand van data (waar in het buitenland vinden activiteiten plaats & zijn 

deze het gevolg van het beleid) = kwantitatief + kwalitatief = bij betrokken (o.a. 
posten) peilen naar impact/verandering (niet systematisch) 

o Projectteam binnen BZ & OCW opgericht (4 personen) om langs alle 
stakeholders te gaan en deze persoonlijk te bevragen (culturele instellingen, 
ambassades, ...): peilen naar de positieve en negatieve aspecten van het 
beleidskader en hoe deze aangepast kunnen worden 

§ Adviezen van IOB en de RvC, zowel voor de beleidsontwikkeling als voor de uitvoering 
ervan  

o Door consultaties met het veld, met de posten en andere betrokkenen   
o De uitwisseling van kennis tussen deze partijen speelt, in navolging van het 

advies van de Raad voor Cultuur en de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking 
en Beleidsevaluatie, een belangrijke rol. Dit gebeurt door het delen van 
ervaringen en best practices tussen diplomatieke posten. DutchCulture speelt 
hierin een coördinerende rol.  

§ Sinds 2017 verschijnt jaarlijks een voortgangsbrief over het 
internationaal cultuurbeleid. Deze brief geeft een overzicht van projecten 
en resultaten van Nederlandse culturele activiteiten in de wereld. Dit 
doet de brief aan de hand van de doelen van het internationaal 
cultuurbeleid, waarbij er speciale aandacht is voor internationale 
erfgoedsamenwerking.  

o Ook de cultuurfondsen besteden in hun jaarverantwoording aandacht aan 
kwantitatieve gegevens (vanaf 2017) en kwalitatieve toelichting (vanaf 2018).  

o In de vorige beleidsperiode zijn de resultaten van het ICB beter zichtbaar 
gemaakt door een verbeterde database van DutchCulture en van de 
cultuurfondsen en instellingen die ICB-middelen ontvangen 

o De inspanningen op dit terrein worden voortgezet en teruggekoppeld 
betreffende de voortgang en de bereikte resultaten. Ook wordt na afloop van de 
periode 2021- 2024 een (externe) evaluatie beoogt van het internationaal 
cultuurbeleid, waarbij de resultaten zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin 
in beeld worden gebracht en geleerde lessen benut kunnen worden bij de 
ontwikkeling van nieuw beleid.  

§ Om resultaatgerichter te kunnen werken en efficiëntere monitoring te 
bewerkstelligen die in verhouding staat tot de financiële inzet, zal meer 
maatwerk per land worden toegepast, dit door een beperkt aantal 
sleutelindicatoren gezamenlijk met de betrokken uitvoerders te 
formuleren en te gebruiken.  
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2. Duitsland 
 

A. Structuur 
 

§ Federaal georganiseerd land met verschillende bestuursniveaus 
§ Duitse grondwet kent de meeste bevoegdheden toe aan de deelstaten 

§ De deelstaten zijn dus de belangrijkste publieke actoren op cultureel gebied 
en zijn verantwoordelijk voor het bepalen van hun eigen beleidsprioriteiten, de 
financiering van hun respectieve culturele instellingen en voor de ondersteuning 
van projecten van regionaal belang. 

§ Federale overheid en het parlement zijn verantwoordelijk voor het buitenlands 
cultuurbeleid  

§ Federale ministerie van Buitenlandse Zaken (Auswärtiges Amt) 
• Sinds 2018: Staatsminister voor Internationaal Cultuurbeleid  
• Intermediaire organisaties  

• Het Goethe-Instituut 
• De Duitse Academische Uitwisselingsdienst (DAAD) 
• Het Instituut voor Buitenlandse Culturele Betrekkingen (ifa) 
• De Alexander von Humboldt Stichting (AvH) 
• De Duitse UNESCO Commissie (DUK)  

 
§ Minister voor Cultuur- en mediazaken 

§ De minister van cultuur heeft geen eigen ministerie, cultuur is onderdeel van het 
bundeskanslerambt  

§ Verkiezingen in september 2021 kunnen mogelijk verandering teweegbrengen 
§ Commissie voor cultuur- en mediazaken 

§ Toezichthoudend orgaan voor ministerie voor Cultuur- en mediazaken & de 
afdeling verantwoordelijk voor buitenlands cultuurbeleid bij het Duitse federale 
bureau  

§ Ook verschillende andere ministeries in deze materie betrokken  
§ Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) 

• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): 
ondersteunt de Duitse Länder bij de uitvoering van internationale 
samenwerkingsprojecten  

§ Zes politieke stichtingen  
§ Worden allen door de Duitse regering gefinancierd (Bondsdag) 
§ Verbonden aan een politieke partij (maar financieel en juridisch onafhankelijk 

van deze partij) 
§ Kantoren in het buitenland: financiering en projecten  

 
B. Doelstellingen en prioriteiten 

 
§ Het ICB is meer top-down en neemt een rol op als moderator van verschillende 

discoursen.  
§ Werken aan vrijheid van kunst en wetenschap wereldwijd 

• Een belangrijk aspect in het ICB van Duitsland is de vrijheid van 
creativiteit  

§ Samenwerking met het maatschappelijk middenveld 
§ Verdere ontwikkeling van strategische communicatie 
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§ Versterking van Europa 
§ Steun voor de creatieve industrie en digitale initiatieven  
§ Inzet voor trans-Atlantische betrekkingen  

 
C. Instrumenten 

 
§ Vanuit Buitenlandse Zaken:  

§ Het Goethe-Instituut  
• Instandhouding van het Duits en de bevordering van de internationale 

culturele samenwerking tussen Duitsland en de andere landen  
• Fellowships, presentatieplekken en huisvestingsactiviteiten  
• Wanneer een nieuwe bundestag wordt gekozen, wordt ook de 

overeenkomst met het ministerie opnieuw gesloten 
• De rol van het instituut is momenteel in transitie: modereren van 

verschillende culturele processen in de verschillende landen  
§ Ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)  

• Ondersteunt artistieke en culturele uitwisseling : link tussen praktische 
kwesties die zich voordoen in het veld en de wetenschap en media  

• Onderzoeksprogramma Cultuurrelaties en Buitenlands Beleid  
• Ondersteund door het federale ministerie van Buitenlandse Zaken van de 

Bondsrepubliek Duitsland, de deelstaat Baden-Württemberg en de 
hoofdstad Stuttgart  

• Samen met het Goethe-Instituut actief lid van EUNIC ter representatie 
van Duitsland in het EUNIC netwerk (centrale orgaan) + lokale clusters: 
(bv. beide = lid van EUNIC Berlijn) 

• Ifa ondersteunt artistieke en culturele uitwisseling in 
tentoonstellingsprogramma’s, organiseert ook wereldwijd 
tentoonstellingen, sponsort tentoonstellingen en kent beurzen toe: 
cureren, sponsoren en realiseren van tentoonstellingen gebeurt via de 
‘kunstafdeling’ van Ifa met de programma’s: Ifa galerie Stuttgart, Ifa 
galerie Berlijn, Tentoonstellingen Wereldwijd, Kunstenaarscontacten, 
Tentoonstellingsfinanciering, biënnales & conferenties 

§ Duitse Academische Uitwisselingsdienst (DAAD)  
• Fellowships, presentatieplekken en huisvestingsactiviteiten  

§ Het Duitse Archeologisch Instituut (DAI)  
§ De Alexander von Humboldt Stichting (AvH)  

• Bevordert wetenschappelijke samenwerkingen tussen buitenlandse en 
Duitse onderzoekers  

• Fellowships, presentatieplekken en huisvestingsactiviteiten  
§ Grote culturele projecten met een aanzienlijke impact  
§ Huis van de Culturen van de Wereld  
§ Culturele attachés  

• Attachés die louter een culturele functie hebben OF de ambassadeur die 
cultuur vertegenwoordigt  

§ Culturele diplomatie 
• Abroad: ambassades (culturele attachés/ambassadeur), Goethe 

Instituten, Politieke Stichtingen -> geen prioritaire gebieden 
• Culturele diplomatie en cultuurbeleid is sterk gelinkt in Duitsland: 

vrijheid van de kunsten 
• Europees discours is van groot belang   
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§ Politieke stichtingen 

§ Bevorderen van burgerparticipatie, jonge academische talenten met beurzen 
ondersteunen en de ontwikkeling van democratieën in het buitenland  

§ De Friedrich Ebert Foundation 
§ De Friedrich Naumann Foundation 
§ De Hanns Seidel Foundation 
§ De Heinrich Böll Foundation 
§ De Konrad Adenauer Foundation 
§ De Rosa Luxemburg Foundation 

§ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  
§ Gefinancieerd door het Ministerie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling  
§ Ontwikkelingsaspecten, organiseren ook culturele projecten 

§ Internationale promotie en communicatie  
§ Bundeskanslerambt  
§ Ministerie van Buitenlandse Zaken  
§ Goethe Instituut 

§ Europa 
§ Creative Europe Desks, Europa voor de burger, Culturele Hoofdstad van 

Europa,  
§ Nieuw Europees Bauhaus:  

• Belangrijke partners die hun bijdrage aan dit initatief verlenen door 
promotie en als belangrijkste gesprekspartners betreft Duitsland zijn: 
Bauhaus Kooperation (Berlin, Dessau, Weimar); Berlin University of the 
Arts, BHROX bauhaus reuse/zukunftsgeraeusche; 
Bundesarchitektenkammer e.V. (BAK); Bundesstiftun Baukultur; 
Deutscher Werkbund Hessen e.V.; German Design Council; German 
Sustainable Building Council (DGNB) e.V.; IBA Thüringen; Klassik 
Stiftung Weimar; Deutchland Land der Ideen 

• Projectgerelateerde inbreng aan het Nieuw Bauhaus Initiatief 
• Urban Beta project voor duurzaam ontwerp voor stadswijken (het 

project ontvangt subsidies via het 'Zukunft Bau'-
subsidieprogramma van het Federaal Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, Bouw en Gemeenschap) 

• De Architekturschaufenster eV (ASF: vereniging van de 
Federale Stichting voor Bouwcultuur) is "een showroom voor 
Baukultur" in het centrum van Karlsruhe: organiseert 
evenementen rond actuele lokale bouwvraagstukken + overleg 
met stedenbeleid 

§ Duitse UNESCO-commissie (DUK)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

D. Matrix 
 
 
Het ICB is een bevoegdheid van de federale overheid: de verantwoordelijkheid ligt vooral bij 
het ministerie voor buitenlandse zaken en diens intermediaire organisaties die zelf een grote 
mate van autonomie ervaren in de uitvoering van het beleid. De Länder zijn in grote mate 
verantwoordelijk voor hun eigen cultuurbeleid. Dit is een spanningsveld: ook de Länder ervaren 
momenteel steeds meer uitdagingen/kansen van internationale grootorde.  
 
 
 
 

- Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(Auswärtiges Amt: AA) 

- Staatsminister voor Internationaal 
Cultuurbeleid 

- Buitenlands cultureel- en onderwijsbeleid 
(AKBP) 

- Internationale promotie en communicatie 
  

- Minister voor Cultuur- en mediazaken 
(BKM) 

- Commissie voor cultuur- en mediazaken 
- Subcommissie buitenlandse culturele relatie 

en onderwijsbeleid 
  

- Goethe-Instituut 
- Ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) 
- Ifa is een actief lid van EUNIC 

o Onderzoeksprogramma 
Cultuurrelaties en Buitenlands 
Beleid 

- Duitse Academische Uitwisselingsdienst 
(DAAD) 

- Alexander von Humboldt Stichting (AvH) 
- Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 
- Politieke stichtingen 
- Duitse Archeologisch Instituut (DAI) 
- Grote culturele projecten met een 

aanzienlijke impact 
- Huis van de Culturen van de Wereld (Haus 

der Kulturen der Welt) 
- Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten 
- Culturele attachés 
- Fellowships, presentatieplekken en 

huisvestingsactiviteiten 
- Duitse UNESCO-commissie (DUK) 
- Twin-cities 

  

- Creatief Europa: (Creative Europe Desks) 
- Europa voor de burger 
- Kulturpolitische Gesellschaft e.V. 
- Culturele Hoofdstad van Europa 
- Nieuw Europees Bauhaus 
- Particuliere stichtingen 
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E. Middeleninzet 
 
Donaties van Buitenlandse Zaken aan 
het Goethe-Institut  

Jaar 2020 Jaar 2021 

Institutionele financiering 318.800.000 248.800.000 

Waarvan: 
Operationele en operationele middelen 

311.700.000 
  

241.700.000 
  

Projectfinanciering 19.000.000 20.000.000 

Bouwonderhoud en bouwmaatregelen 29.200.000 9.300.000 
  

GI Totaal 367.000.000 278.100.000 

 
Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken: begroting van 2021: 1,077 miljard euro 
gereserveerd voor het cultuur- en onderwijsbeleid.  
 
Het IFA zou in 2020 zo’n 10.821.000 euro hebben mogen ontvangen. De Duitse Unesco 
Kommission zo’n 4.001.000 euro. Voor de Alexander von Humboldt-Stiftung werd voor 
2020 zo’n 53.714.000 euro aan operationele middelen gepland vanuit het ministerie voor 
Buitenlandse Zaken. Voor de Deutcher Academischer Austauchdienst betreft dit 
192.141.000 euro.  
 

F. Samenwerking 
 

§ Er is geen officiële instantie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van 
initiatieven, programma's en maatregelen op het gebied van cultuurbeleid die 
door alle overheidsniveaus worden ondernomen. 

§ Beleidsontwikkelingsproces:  
• Er worden alvorens de minister en het ministerie van Buitenlandse 

Zaken, de regering en de Bundestag samenkomen om de grote strategie 
vast te leggen, eerst diverse stakeholders geconsulteerd vanuit het 
werkveld. Experten van de Universiteit, van de instellingen en van de 
andere stakeholders op dit gebied worden uitgenodigd door de minister 
om te bespreken wat er moet gebeuren en/of op welke agenda er moet 
worden gefocust.  

§ Binnen het algemene proces van intensivering van transversale debatten over 
verschillende beleidsterreinen heen zijn verschillende werkgroepen opgericht.  

• Werkgroep "cultuur en integratie"  
• met leden afkomstig uit de federale overheid, de regering van de 

federale staten en gemeenten, plus vertegenwoordigers van niet-
gouvernementele organisaties,  
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• interministeriële federale Staatswerkgroep EUBAM ( EUropäische 
Angelegenheiten für Bibliotheken, Archive, Museen und 
Denkmalpflege / Europese aangelegenheden voor bibliotheken, 
archieven, musea en monumentenzorg).  

• De groep brengt vertegenwoordigers samen van de Permanente 
Conferentie van de ministers van Onderwijs en Culturele Zaken 
van de deelstaten in de Bondsrepubliek Duitsland (KMK), de 
federale en federale ministeries, de Duitse Stichting voor 
Onderzoek (DFG) en experts van bibliotheken, archieven, musea 
en monumentenzorg. 
 

G. Evaluatie 
 

§ Vanuit het Goethe Instituut wordt besproken op welke wijze projecten 
geëvalueerd kunnen worden.  

§ Elke actor dient normaal gezien een evaluatie op te stellen voordat financiering 
bekomen kan worden.  

§ Het Goethe-instituut zelf moet bijvoorbeeld elk jaar vermelden wat ze met het 
geld en de projecten hebben gedaan. Aspecten die centraal staan in deze 
evaluatie zijn eerder economisch van aard.  

§ Een evaluatie van het ICB in zijn geheel is er niet.  
§ Geen evaluatie waarbij de politieke of maatschappelijke uitkomst van het ICB 

wordt belicht. Dit aspect laat men bewust open => de vrijheid van de kunsten 
§ Anderzijds is er wel een grote accountability. 

 
 
3. Noordrijn-Westfalen 
 

A. Structuur 
 

§ Deelstaten voeren eigen onderwijs- en cultuurbeleid -> federale overheid en het 
parlement zijn verantwoordelijk voor het ICB 

§ Zeggenschap op de landelijke politiek via de Bondsraad (vertegenwoordiging 
van de Länder in het parlement) 

§ Deelstaten kunnen zelfstandig verdragen en/of overeenkomsten sluiten met 
andere regio’s en landen  

§ Het ministerie van Cultuur en Wetenschap (Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen) van de deelstaat Noordrijn-Westfalen  

§ Verantwoordelijk voor alle aangelegenheden met betrekking tot onderwijs, 
universiteiten, onderzoeksinstituten en cultuur in Noordrijn-Westfalen.  

§ Werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, 
Digitalisering en Energie om synergie te garanderen  

§ Eerste deelstaat met een wettelijke regeling voor de bevordering van cultuur  
§ De wet definieert de belangrijkste doelen, prioriteiten en principes van culturele 

promotie in Noordrijn-Westfalen (sinds 2014 in werking) 
§ Specifiek heeft deze wet twee nieuwe instrumenten geïntroduceerd:  

§ Het cultuurbevorderingsplan 
§ Het staatscultuurrapport 

B. Doelen en prioriteiten 
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§ Internationale projecten versterken het gemeenschapsgevoel 
§ Uitwisseling tussen kunstenaars, bedrijven en instellingen uit Noordrijn-Westfalen met 

internationale partners bevorderen 
§ Aanscherping profiel van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in het buitenland als 

culturele locatie: internationale positionering  
 

C. Instrumenten 
 

§ Vanuit ministerie voor Cultuur en Wetenschap NRWF 
§ Exportfinanciering  
§ Samenwerkings-financiering  
§ Buitenlandse beurzen  
§ Internationaal bezoekersprogramma  

• Om de internationale netwerking te versterken en de internationale 
samenwerking in de kunst- en cultuurscène in Noordrijn-Westfalen te 
bevorderen 

§ Hulp van de districtsbesturen bij het afhandelen van de 
financieringsprogramma’s: 

• Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Keulen, Münster 
§ Vanuit federaal Ministerie voor Buitenlandse zaken: 

§ Ondersteuning en financiering van projecten en samenwerkingen door het 
Goethe Instituut, IFA, .... 

§ Culturele diplomatie: staat sterk in verband met het cultuurbeleid: vrijheid van 
de kunsten 

§ Bilaterale samenwerkingen: twin-cities 
§ Regionale partnerschappen tussen vergelijkbare internationale territoriale 

gemeenschappen (vooral in Europa) 
§ Art Foundation NRWF  

§ Bevordering van internationale culturele uitwisseling door promotie en 
samenwerking 

§ NRWF Kultuur-sekretariaat (NRWKS)  
§ Cultuurpromotie-initiatief 
§ 21 steden, één regionale vereniging en andere gemeentelijke, nationale en 

internationale culturele partners  
§ Stiftung Mercator  

§ Particuliere en onafhankelijke stichting die wetenschap, onderwijs en 
internationaal begrip bevordert 

§ Gevestigd in NRWF en heeft een focus op deze regio 
§ Europa:  

§ Creative Europa Desks, Erasmus+ 
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D. Matrix  
 
Hier is het het Ministerie voor cultuur dat voor het ICB verantwoordelijk is en budget ontvangt. 
Via financieringsprogramma’s, beurzen en andere programma’s wordt de sector ondersteund.  
 
 
 

- Bondsraad - Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

- Wettelijke regeling voor de bevordering van 
cultuur NRWF 

- Permanente Conferentie van de Ministers van 
Onderwijs en Cultuur van de deelstaten in de 
Bondsrepubliek Duitsland (KMK) 

- Bilaterale coöperatie:  twin-cities 
- Erasmus+ 
- Goethe Instituut: 2 leden van de Länder in 

het bestuur 
- Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ): ondersteuning 
Länder 

- Ifa, Politieke stichtingen, DAAD, ... 
  

- Exportbevordering/financiering 
- Samenwerkingsbevordering/financiering 
- Buitenlandse beurzen 
- Internationaal bezoekersprogramma 
- Art Foundation NRWF 
- NRWF Kultuur-sekretariaat (NRWKS) 
- Particuliere stichtingen: vb. Stiftung Mercator 
- Creative Europa Desks 

 
 
 

E. Middeleninzet 
 

§ Financiering = een uitdaging voor de deelstaten 
§ Vooral de Bund heeft het merendeel van het budget 

§ De deelstaten dienen veelal naar andere mogelijkheden te zoeken om hun 
projecten te financieren 

§ Verschuiving van het binnenlands cultuurbeleid: van de deelstaten naar de Bund  
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§ Wat betreft de financiering van (binnenlandse) culturele projecten in Duitsland 
en zijn deelstaten  

 
F. Samenwerking 

 
§ Geen officiële instantie verantwoordelijk voor de coördinatie  
§ Permanente Conferentie van de Ministers van Onderwijs en Cultuur van de 

deelstaten in de Bondsrepubliek Duitsland (KMK) 
§ Fungeert als een platform voor samenwerking en uitwisseling tussen de 

deelstaten (Länder) 
§ Samenwerkingsplatforms op gemeentelijk niveau  

§ Via verenigingen van lokale overheden, zoals de Duitse Vereniging van Steden, 
de Duitse Vereniging van Steden en Gemeenten en de Vereniging van Duitse 
Provincies 

§ Het kabinet van de Federale minister voor Cultuur en Mediazaken (BKM) werkt 
waar nodig samen met de KMK  

§ Regelmatige communicatie vindt plaats op werkniveau.  
§ Vertegenwoordigers van de BKM (Cultuur en Mediazaken) wonen regelmatig 

vergaderingen bij van het Comité voor Europese en Internationale 
Aangelegenheden van de KMK en het Filmcomité van de deelstaten (Länder) 

§ Overleg en coördinatie van het cultuurbeleid tussen de deelstaten (Länder) en hun 
gemeenten vindt op verschillende manieren plaats.  

§ In verschillende gemeenten zijn specifieke kantoren ingericht om 
bovenregionale samenwerking mogelijk te maken. In andere gemeenten wordt 
dit soort samenwerking tot stand gebracht door regionale conferenties over 
culturele aangelegenheden. 

§ Intensivering van transversale debatten over verschillende beleidsterreinen heen: 
verschillende werkgroepen opgericht  

§ Werkgroep "cultuur en integratie"  
• met leden uit de federale overheid, de regering van de federale staten en 

gemeenten, plus vertegenwoordigers van niet-gouvernementele 
organisaties,  

§ interministeriële federale Staatswerkgroep EUBAM ( EUropäische 
Angelegenheiten für Bibliotheken, Archive, Museen und Denkmalpflege / 
Europese aangelegenheden voor bibliotheken, archieven, musea en 
monumentenzorg).  

• De groep brengt vertegenwoordigers samen van de Permanente 
Conferentie van de ministers van Onderwijs en Culturele Zaken van 
de deelstaten in de Bondsrepubliek Duitsland (KMK), de federale en 
federale ministeries, de Duitse Stichting voor Onderzoek (DFG) en 
experts van bibliotheken, archieven, musea en monumentenzorg. 

§ Euregionale samenwerking 
§ In het grensgebied tussen Nederland en Duitsland zijn vijf Euregio’s actief, 

samenwerkingsverbanden tussen gemeenten uit beide landen. De Euregio ziet 
kunst, cultuureducatie en erfgoed als belangrijke bruggen tussen Nederland en 
Duitsland. Vb. taNDem: een grensoverschrijdend kunst- en cultuurproject in de 
EUREGIO. 

 
G. Evaluatie 
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§ Evaluatie van internationale samenwerkingen ook op lokaal niveau 
§ Deze ontvangen immers ook financiering van de lokale overheid 

§ De wijze van evaluatie = open en afhankelijk van de samenleving 
§  Actoren vanuit diverse velden betrokken 
§ Wijze waarop de evaluatie geschiedt, is afhankelijk van de persoon die 

evalueert: 
• welke verandering heeft het project voor ogen 
• wat zijn de middelen die gehanteerd worden 
• welke activiteiten zijn gepland 
• welk doel heeft het voor ogen 
• wat zijn mogelijke risico’s, ... .  

§ Al zijn er per financieringsbron (ministerie, EU, stichting, ...) vereisten 
 
4. Frankrijk 
 

A. Structuur 
 

§ Bevoegdheid:  
§ Ministerie van Buitenlandse Zaken (hier ligt het accent) 

• 1 directoraat: Directoraat-generaal Mondiale Zaken, Ontwikkeling en 
Partnerschappen  

• Ook toezicht en coördinatie 
• Uitvoering: operationele instellingen 

§ Ministerie van Cultuur  
• 3 directoraten (Direction générale des patrimoines et de l'architecture; 

Direction générale de la création artistique; Direction générale des 
médias et des industries culturelles) 

• Algemene Delegatie van Franse taal en andere talen van Frankrijk  
• Interministeriële dienst verantwoordelijk voor leiden en 

coördineren van het taalbeleid van de regering en het begeleiden 
van de ontwikkeling ervan in Frankrijk: recht op Frans, 
beheersen van de ontwikkeling & verrijking verzekeren (interne 
taalkundige pluraliteit)  

• Elk een speciaal team ‘internationale zaken’ 
• Secretariaat-generaal: Onderbestuur van Internationale en Europese 

zaken  
• Coördinatie beleid 

§ Coördinatie tussen beiden 
• Natuurlijke partners 
• Regelmatig een coordinatie-inspanning tussen de twee ministeries 
• Een overkoepelend orgaan dat dit regelt, ontbreekt 

 
B. Doelen en prioriteiten 

 
§ Promotie Franse cultuur en creatie in Europa en internationaal  
§ Interculturele uitwisselingen en culturele diversiteit 
§ Ontvangen van cultuurprofessionals en buitenlandse artiesten in Frankrijk 
§ Versterking van de capaciteiten en dynamiek van de artistieke en culturele sectoren en 

netwerken 
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C. Instrumenten 
 
Vanuit Buitenlandse Zaken:  
 

§ Operationele instellingen opgericht om de verschillende afdelingen en organen van 
het Franse culturele netwerk in het buitenland te besturen en te coördineren  

§ Institut français: promoot de Franse cultuur internationaal in dialoog met 
vreemde culturen. Het bevindt zich op het kruispunt van artistieke sectoren, 
intellectuele uitwisselingen, culturele en sociale innovatie en taalkundige 
samenwerking  

• Grote acties + steun Frans cultureel netwerk buitenland  
• Programma Creatief Afrika en Caraïben 
• Culturele seizoenen en jaren: afdeling Seasons 
• Residentieprogramma's voor kunstenaars: export & import 
• Alembert Fund: debat & academisch netwerk 
• Cinémas du Monde Paviljoen 

§ Stichting Alliance Française:  
• Wereldwijd netwerk van centra voor promotie en studie van de Franse 

taal: elk eigen financieringssysteem  
§ Instellingen specifiek gericht op de promotie van Franse creatieve 

industrieën in het buitenland 
• Agentschap voor Frans Onderwijs in het buitenland 

• Frans scholennetwerk  
• Agency Campus France 

• Franse hoger-onderwijssysteem + mobiliteit 
studenten/docenten/onderzoekers 

• Bureau international de l'édition française 
• Boeken- en uitgeverijsector: vooral promotie 

• Unifrance films 
• Franse cinema: vooral promotie, onder toezicht CNC (Centre 

national du cinéma et de l'image animée) 
• Bureau export 

• Franse muziekindustrie: vooral promotie, 50% gefinancierd door 
professionele organisaties (vb. auteursrechtenorganisaties, ... ) 

§ Attachés 
§ 131 services de coopération et d’action culturelle -> geïntegreerd in het 

diplomatieke netwerk 
§ Ambassadeur coöperatie en culturele actie 
§ Adviseur coöperatie en culturele actie 
§ Attachée de coopération 

• Strategische oriëntatie- en samenwerkingsbesluitvormingsprocessen op 
specifieke gebieden (educatief, cultureel, wetenschappelijk, de Franse 
taal, audiovisueel) 

• Audiovisuele attachés: Interventiesectoren: film, media, audiovisuele 
programma's, muziek, videogames, webcontent en journalistiek 

§ Cinémathèque Afrique 
§ Behoud en de verspreiding van Afrikaans cinematografisch erfgoed 
§ Opgericht in 1961 binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken 

§ Prioritair Solidariteitsfonds 
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§ Ondersteuning van auteurs, uitgevers, distributeurs en boekhandels in 
Franstalige gebieden  

§ Franstalige Globale Zuiden (Afrika en het Caribisch gebied) 
§ Institute of the Arab World (IMA) 

§ Kennis, uitwisselingen en samenwerkingen bevorderen/verbeteren tussen 
Frankrijk en de Arabische wereld 

§ Het Frans-Duitse Cultureel Fonds (Fonds culturel franco-allemand, FCFA) 
§ Opgericht in 2003 
§ De ambitie is om de samenwerking tussen deze twee landen en 

derdewereldlanden in een culturele dimensie aan te moedigen.  
§ 37 culturele en artistieke projecten, ontworpen en uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met lokale structuren door Franse en Duitse diplomatieke 
netwerken, zullen in 2021 over de hele wereld worden ondersteund 

• Uitvoering: culturele diensten van de Duitse en Franse ambassades, 
Goethe-Institut, Instituts French, Alliances Françaises, Frans-Duitse 
Culturele Centra 

§ De afgelopen vijf jaar worden bij elke editie thematische oriëntaties 
aangeboden. In 2021 werden er drie geselecteerd: Solidariteit, Cultuur en 
duurzame ontwikkeling en Creativiteit 

§ Het Frans-Duitse Cultuurfonds heeft een budget van € 500.000. Het wordt 
beheerd door het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Franse 
Instituut, in overleg met het Franse Ministerie van Europa en Buitenlandse 
Zaken en het Goethe-Institut. 

 
Vanuit Buitenlandse Zaken en Cultuur:  

§ Verwelkomen van Wereldculturen 
§ Forum des instituts et centres culturels étrangers à Paris (FICEP) 

• Federatie van culturele instituten en centra die zich inzetten voor de 
verdediging van levende culturen => diversiteit 

• Culturele actoren verenigen zich en drukken zich collectief uit, voorbij 
de traditionele diplomatie en bilaterale raamovereenkomsten => bottom 
up 

§ Maison des Cultures du Monde 
• Uitwisselingsprogramma’s 
• Beschermen van culturele diversiteit en culturele identiteiten 

 
Vanuit Cultuur:  

§ Cité Internationale des Arts 
§ Verblijf voor professionele kunstenaars die artistiek werk in Frankrijk willen 

ontwikkelen 
§ Onda - Office national de diffusion artistique 

§ Stimulans buitenlandse culturele projecten via financiële steun 
§ DRAC (Regionale Directoraten voor Culturele Zaken) 

§ Regionale steun -> ook aan internationale projecten: gedecentraliseerde dienst 
van de Franse minister van Cultuur in elke regio van Frankrijk 

§ Overzeese gebiedsdelen (Bv. Martinique) 
§ Hun rol is dan de coördinatie op lokaal niveau van nationaal beleid  

§ Agence France-Muséums  
§ Agentschap van privaatrechterlijke aard met grote steun van Het Louvre 
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§ Uitvoering internationalisering van vestigingen project Louvre Abu Dhabi: 
raamwerk waarbinnen het agentschap is ontstaan => Uitgegroeid tot 
‘international museum consultancy’ 

• Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten ondertekenden in 2007 
een intergouvernementele overeenkomst, die deze operatie van culturele 
samenwerking gedurende 30 jaar organiseert 

§ Ondersteund Franse musea en erfgoedsites in hun internationale projecten door 
haar wereldwijde kennis en netwerk te mobiliseren  

§ Team van de entiteit zelf is gevestigd in Parijs en Abu Dhabi: de medewerkers 
vertegenwoordigen alle verschillende beroepen in de museumsector. 

§ Momenteel als ‘Internationaal museum consultancy’: Wereldwijde hulp, ook 
voor museografie, bewegwijzering en multimediaprojecten; organisatie van 
bruiklenen uit Franse collecties en tijdelijke tentoonstellingen; advies over het 
samenstellen van een vaste collectie; en de definitie van het publieksbeleid 

§ Samenwerking met Sorbonne University Abu Dhabi (SUAD) en Louvre Abu 
Dhabi: Professionele master in kunstgeschiedenis en museumhandel aan de 
SUAD 

§ Portaal van wereldvoorstellingen (Portail des spectacles du monde) 
§ Uitvoeringen van muziek, dans, theater, riten 
§ Samenwerking: Cité de la Musique, het World Cultures Institute, het Quai 

Branly Museum, het Théâtre de la Cité en het festival Les Orientales met de 
steun van het Ministerie van Cultuur  

§ Opleidingingen en uitwisselingsprogramma’s 
§ Opleidingen: Stages courants du Monde 
§ Individuele verblijven 
§ Residenties in culturele uitwisselingscentra (Odyssée) 
§ Beurzen voor professionele verblijven en residenties (vb. erfgoedbeurzen) 
§ Databases  
§ Rencontres Malraux: franse experten in het buitenland 

 
§ Erfgoed & museumbeleid vanuit Cultuur 

§ EU:  
• Het ministerie van Cultuur neemt deel aan de werkzaamheden van de 

Stuurgroep voor Cultuur, Erfgoed en Landschap (CDCPP) 
• Het ministerie van Cultuur neemt deel aan de Open Methode van 

Coördinatie (OMC): bv. mobiliteit van collecties  
§ Courants du Monde  

• biedt ook individuele verblijven in  domeinen zoals musea en erfgoed 
§ Erfgoedbeurzen  

• voor professionele verblijven en residenties  
§ E-Patrimoines programma:  

• project voor levenslang leren over materieel en immaterieel erfgoed voor 
de Franstalige/Franstalige landen, in samenwerking met het Academisch 
Agentschap van La Francophonie (AUF) en de World Francophone 
Digital University 

§ Het National Institute of Heritage (Institut national du patrimoine , INP) 
• Een academie voor erfgoedberoepen 
• Organiseert, in samenwerking met het ministerie, een reeks Europese 

erfgoedbijeenkomsten 
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§ De Algemene Directie Erfgoed van het Ministerie organiseert regelmatig een 
seminar over Afrikaans erfgoed in Parijs 

§ Specifieke interministeriële samenwerkingsovereenkomst met Canada  
• Om bevoorrechte en langdurige banden tussen Canadese en Franse 

musea tot stand te brengen en te onderhouden 
• De professionele vaardigheden te verbeteren dankzij de uitwisseling van 

goede praktijken 
• De uitvoering van gezamenlijke projecten te bevorderen 

§ Vanuit de sector zelf:  
• Elk museum is autonoom in zijn internationaal beleid 
• De grote erfgoedinstellingen zoals de musea (Louvre, Guimet, Quai 

Branly) delen hun expertise met hun buitenlandse partners  
• Dragen ook bij aan de belangenbehartiging van buitenlandse 

culturen in Frankrijk door de organisatie van ‘spraakmakende’ 
tentoonstellingen 

• Agence France-Muséums 
 
Europa en Unesco:  

§ Vanuit ministerie cultuur 
§ Vertegenwoordiging in Raad van EU  
§ Deelname aan Stuurgroep voor Cultuur, Erfgoed en Landschap (CDCPP)  

• vb. Europese Open Monumentendagen 
§ Relais Culture Europe 

• Informatiecentrum + nationaal contactpunt programma CULTUUR 
§ Centers culturels de rencontre 

• Netwerk historische monumenten 
§ Lid van het EUNIC-netwerk  

§ Alliance française, Institut français en Ministerie van Buitenlandse Zaken 
§ Territoriale autoriteiten 

§ Stad Nantes met een Europees Cultureel Centrum 
§ Centrum voor Europese Cultuur in Saint-Jean-d'Angély 

§ Eurimages via CNC (CNC wordt door ministerie cultuur gesteund) 
§ Deelname UNESCO steunt op verschillende instrumenten:  

§ UNESCO is in Parijs gevestigd 
§ Permanente delegatie van de Franse Republiek bij UNESCO 
§ Franse Nationale Commissie voor UNESCO 
§ Samenwerkingsovereenkomst Frankrijk-UNESCO 

§ Internationale Organisatie van La Francophonie (OIF) 
§ Promoten en ondersteunen van het gebruik van de Franse taal wereldwijd 
§ 57 landen zijn lid van de organisatie 

§ De Franse Coalitie voor Culturele Diversiteit 
§ Ministerie van Cultuur 
§ Internationale handelsbesprekingen en overeenkomsten 
§ Één van de oprichters van de Internationale Federatie van Coalities voor 

Culturele Diversiteit (IFCCD) 
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A. Matrix 
 
Ministerie van BZ als voornaamste bron van financiering ICB + uitvoering instituten BZ. 

 
 

 
 
 
 

- Ministerie van Buitenlandse 
Zaken 

- Bilaterale contacten  
- Internationale Organisatie van La 

Francophonie 
- Franse Coalitie voor Culturele 

Diversiteit 
- EUNIC-netwerk  

  - Ministerie van Cultuur 
- Sous-direction des affaires 

européennes et internationales 
  

- Raad van EU 
- EU Stuurgroep voor Cultuur, 

Erfgoed en Landschap 
- Creatief Europa 
- Open coördinatiemethode 

(OCM) EU 
- Conseil culturel de l'Union pour 

la Méditerranée 
- LIKE Culture, European Cities 

and Regions for Culture 
- Institut français 

o Culturele seizoenen en 
jaren 

o Residentieprogramma's 
voor kunstenaars 

o Alembert Fund 
- Stichting Alliance Française 
- Agentschap voor Frans 

Onderwijs in het buitenland 
- Agency Campus France 
- Bureau international de l'édition 

française 
- Unifrance films 

o Cinémas du Monde 
Paviljoen 

o Cinémathèque Afrique 
- Bureau export 
- Frans-Duitse fonds in derde 

landen 
- Prioritair Solidariteitsfonds 
- Attaché de coopération 
- Adviseur coöperatie en culturele 

actie  
- Institute of the Arab World 

  

- Maison des 
Cultures du 
Monde  

- Forum des 
instituts et 
centres 
culturels 
étrangers à 
Paris 

- Agence France 
Museums 

  

- Cité Internationale des Arts 
- Onda - Office national de 

diffusion artistique 
- DRAC (Regionale Directoraten 

voor Culturele Zaken) 
- Portaal van 

wereldvoorstellingen 
- Opleidingingen en 

uitwisselingsprogramma's:  
Courants,  Formation 
Internationale Culture, ...  

- Het National Institute of 
Heritage 

- European Heritage Label 
- Relais Culture Europe 
- Union of Theaters of Europe 
- Centers culturels de rencontre 
- Culturele Hoofdstad van Europa 
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B. Middeleninzet 
 

§ Budget vooral afkomstig van Ministerie voor Buitenlandse Zaken  
§ Twee kaders hieronder weergegeven 

§ Ministerie voor cultuur: (budget 2018-2022):  
§ Totaal: Het budget is in 2018 met 17% gestegen tot bijna € 9 miljoen 

• (€ 2,7 miljoen): overeenkomst met ‘Expertise France’ voor promotie 
Franse erfgoedkennis & samenwerkingen tussen culturele instellingen 

• (2,9 miljoen): ontvangen van buitenlandse kunstenaars en schrijvers 
• Steun aan belangrijke Franse internationale spelers 

• Bv. Centre national d’art contemporain – Georges Pompidou 
(partnerschappen in Malaga, Brussel, shanghai) 

• (€ 2,2 miljoen) aan het Franse Muziekexportbureau 
• Ook vanuit cultuur een bijdrage aan Institut Français 
• (€ 4 miljoen) aan ONDA (l’Office national de diffusion artistique) 

 
§ Bron: uit de algemene begroting en aanvullende begrotingen van andere ministeries 

bestemd voor cultuur en communicatie (2017-2019): Buitenlandse Zaken 
 
Millions d’euros 2017 

Crédits exécutés 
2018 
Loi de finances 
initiale (LFI) 

2019  
Project de loi de 
finances (PLF) 

Europe et Affaires 
étrangères  
  

715,6 758,1 744,7 

 

 
C. Samenwerking 

 
§ Institut Français: coherentie 

§ Label "Institut français” 
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• overeenkomst tussen Stichting Alliance Française en het Franse 
Instituut om het beleid voor een "uniek en enkel netwerk" voort te zetten 
en te versterken 

• Gemeenschappelijk logo + gemeenschappelijk directoraat van 
het Franse culturele netwerk in het buitenland 

§ Territoriale autoriteiten 
• Partnerschappen tussen het Institut Français en de territoriale 

autoriteiten 
• Versterking territoriale culturele diplomatie door gecoördineerd 

beleid 
• Bevordering van de artistieke en creatieve middelen en 

ondersteuning van artiesten 
• Ondersteuning van projecten wereldwijd 

§ LIKE Culture, European Cities and Regions for Culture 
• Onafhankelijke ngo in Lille 
• Platform: brengt Europese territoriale autoriteiten samen (kleine en 

middelgrote steden, hoofdsteden en metropolen, departementen , regio's, 
provincies, provincies, enz.)  
 

D. Evaluatie 
 

§ Ministerie van Buitenlandse zaken en Ministerie van Cultuur ondervinden beiden 
geregeld evaluaties omtrent diverse aspecten van hun beleid 

§ Zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses 
• Impact van het beleid  

§ Parlementaire rapporten (Nationale Assemblee of Senaat) 
• Beleidsevaluaties en voorstellen voor nieuwe strategieën 

§ Ministerie Buitenlandse zaken 
§ Le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS)  

• Denktank van het BZ ministerie 
• Politieke aanbevelingen en/of strategische opties voor het 

ministerie mbt. het buitenlands beleid en aanpassing van het 
Franse diplomatieke systeem aan Europese en internationale 
kwesties 

• Analyses van veranderingen in de internationale omgeving 
• Bevordering debat over internationale kwesties bij universiteiten, 

...  
• Franse vertegenwoordiging in internationaal debat 

§ Évaluation 2019 de la commission des finances de l’Assemblée nationale 
• Budgetaire evaluatie 

§ Ministerie van Cultuur 
§ Geregeld evaluaties omtrent diverse aspecten van het cultuurbeleid 
§ Bv. évaluation thématique de l'action des directions régionales des affaires 

culturelles 
• Rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC)  

• De Algemene Inspectie voor Cultuur (IGAC), opgericht onder 
het rechtstreekse gezag van de minister bevoegd voor cultuur, 
voert een algemene opdracht van controle, audit, studie, advies 
en evaluatie uit, opgericht bij decreet van 1 augustus 2003.  
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§ Internationaal niveau: bekomen van gemeenschappelijke concepten voor betere 
evaluatie van cultuurbeleid 

§ UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS) 
§ Het observatorium voor cultureel bestuur van de Raad van Europa 
§ ESSnet-Culture-netwerk van Europese cultuurstatistieken  

 
5. Catalonië  
 

A. Structuur 
 

§ Het Ministerie Cultuur van Catalonië 
§ Bevoegd voor culturele diplomatie, internationalisering van de Catalaanse 

cultuur, ontwikkelingssamenwerking en Europese programma’s en fondsen 
§ Arts Council (Nationale Raad voor Cultuur en Kunst)  

• Lid van IFFACA 
§ Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Catalonië 

§ Delegaties  
§ Federaal niveau 

§ Ministerie van Cultuur en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese 
Unie en Samenwerking 

§ Het Cervantes-instituut 
• Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

en Samenwerking 
• Internationale bevordering van de Spaanse taal en cultuur (87 centra in 

44 landen) 
• Representativiteit van Catalonië 

• Bibliotheken van het instituut over de wereld hebben een % aan 
Catalaanse boeken 

• Soms een meer uitgebouwde strategie (afhankelijk van de 
directeur van het centrum en de richtlijnen van Spanje op dat 
moment) 
 

B. Doelen en prioriteiten 
 

§ Catalaanse cultuur in de wereld promoten  
§ Catalaanse culturele en taalkundige model als internationale maatstaf te plaatsen  
§ Catalaanse culturele consumptie promoten  

 
C. Instrumenten 

 
§ Bilaterale en multilaterale betrekkingen  

§ voor culturele uitwisselingsrelaties met andere regio's en staten  
§ Het ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals)  

§ Directeur wordt toegewezen door overheid en gekozen door ‘assembly of 
stakeholders’ 

§ Vergroten van het concurrentievermogen van Catalaanse culturele bedrijven op 
nationale en internationale markten 

§ Studies, marktanalyse, gepersonaliseerde adviesprojecten, advies voor 
internationaliseringsprojecten en de diagnose van de haalbaarheid van 
exportprojecten  
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§ International Promotion Area:  
• Export   
• Netwerk van kantoren in het buitenland  

§ Het Institut Ramon Llull  
§ Catalaanse taal en cultuur internationaal promoten  
§ Fundació Ramon Llull (Andorra) 

§ Vanuit BZ: culturele agenda v/d delegaties 
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D. Matrix  
 
Matrix Catalonië: Ministerie van cultuur neemt prominente rol voor ICB op. Uitvoering is in 
handen van Instituten (bottom up) met duidelijke link aan ministerie van Cultuur (budget + 
bestuur).  
 
 
 

- Ministerie van Buitenlandse 
zaken 

- Ministerie Cultuur 
- Culturele 

uitwisselingsrelaties met 
andere regio's en staten (door 
Ministerie van cultuur) 

  

 - Culturele agenda op de 
delegaties 

- Catalaanse Instituut voor 
Culturele Bedrijven (ICEC) 

o International 
Promotion Area 

- Ramon Llull Instituut (IRL) 
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Ter vergelijking de matrix van Spanje: Ministerie van BZ neemt prominente rol op voor ICB. 
Uitvoering in handen van instituten met link aan dit ministerie. 
 
 
 

- Ministerie van Buitenlandse 
zaken 

- Subdirectoraat-generaal 
Culturele Samenwerking en 
Promotie in het buitenland 

- Staatssecretariaat voor 
Internationale 
Ontwikkelingssamenwerking 

- Ministerie van cultuur 

- Cervantes Instituut 
- Spanish Agency for 

International Co-operation 
and Development (AECID) 

- Spaanse ambassades en 
consulaten 

- Spaans Openbaar 
Agentschap voor Culturele 
Actie 

- Carolina Foundation 
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E. Middeleninzet 
 
Geconsolideerde begroting uitgevoerd door het Departement Cultuur. 2016 
 

Consorci de l'Institut 
Ramon Llull  

8.016.791,48 

Institut Català de les 
Empreses Culturals 
(ICEC) 

49.336.294,60 

 
F. Samenwerking 

 
§ Ramon LIull instituut 

§ Bijeenkomst ministers van Cultuur en Toerisme  
• Om de 2 à 3 jaar 
• Debat over de richtlijnen van het Ramon LIull instituut 

§ Raad van toezicht van het instituut  
§ Leden ministerie van cultuur Catalonië 
§ Leden ministerie internationale betrekkingen Catalonië 
§ Generale directeur cultuur Balearen 

§ De strategie ICB: dialoog 
§ Directeurs instituties 
§ Betrokken ministeries 

 
G. Evaluatie 

 
§ Economische en financiële audits:  

• Verplicht bij elk project 
§ Culturele audit van de onderzoeks-unit van de Arts Council 

• Diepere analyse van wat bereikt is en welke doelen behaald zijn  
• Grote nationale instellingen 
• Wordt publiekelijk gemaakt 

§ Afhankelijk per instelling/directeur 
• Ramon LIull Institute:  

• Indicator systeem voor evaluatie van prestaties = kader 
waarbinnen directeur met de verschillende units kan overleggen 
over de prestaties en het bereiken van de doelen 

• Rapportering aan Raad van Toezicht 
• Deze evaluatiesystemen worden gedeeld tijdens meetings op 

leidinggevend niveau tussen de instellingen 
§ Geen systematisch mechanisme voor permanente evaluatie van de prestaties en 

al dan niet bereikte doelen 
 

6. Quebec  
 

A. Structuur  
 

§ Provincie van Quebec is een aparte natie binnen Canada 
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§ Het departement Cultuur en Communicatie (MCC)  
§ Bevoegd voor het ICB van Quebec 

• Kan autonoom opereren (wettelijk bepaald) omtrent deze materie t.o.v. 
Canada 

• Ieder verantwoordelijk voor eigen oriëntaties 
• MCC:  

• Strategisch plan + gouvernementeel actieplan 
(autonoom) 

• Strategie ICB: momenteel in ontwikkeling: raadpleging 
van de culturele sector en de actoren van het ICB 
(SODEC & CALQ) om hun noden te kennen  

• Project-gerelateerde samenwerking met Canada gebeurt wel geregeld 
§ Vertrouwd op de steun van een cultureel overheidsnetwerk 

• In het bijzonder: overheidsbedrijven die meer specifieke acties 
ondernemen, soms als adviserende en financiële ondersteunende 
organisaties, soms als organisaties voor het behoud, de productie en de 
verspreiding van culturele goederen of diensten 

§ Essentiële partner van het departement = Het ministerie van internationale 
relaties en Francofonie van Québec 

• De hoofdlijnen van beide ministeries sluiten aan = coherentie 
• Maar MCC is wel autonoom in het bepalen en leiden van het ICB 

 
B. Doelen en prioriteiten 

 
§ Bevordering van culturele verspreiding in heel Quebec, in Canada en op het 

internationale toneel  
§ De invloed van Quebec op het gebied van cultuur en samenwerking met zijn 

internationale partners vergroten  
§ Plan van actie 

• Maximaliseer de exploitatie van de binnenlandse markt 
• Ondersteun zowel kunstenaars als culturele bedrijven en organisaties bij 

hun acties om internationale markten te ontwikkelen  
 

C. Instrumenten 
 
§ De Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)  

o Ondersteuning rechtvaardige en duurzame artistieke ontwikkeling  
o Bevordering van de verspreiding ervan in Quebec, Canada en het buitenland 
o Financiële steun bij de circulatie van werken, shows of tentoonstellingen 
o Kunstenaarsresidenties 

 
§ De Société de développement des entreprises culturelle (SODEC) 

o Ondersteuning & export culturele producten uit Quebec 
 

§ Het netwerk van culturele attachés  
o Momenteel uit 30 attachés; 21 vertegenwoordigingen; 17 landen  
o 14 attachés 100% van hun tijd volledig voor cultuur 
o Het Ministerie van Cultuur en Communicatie (MCC) stelt de attachés een 

budget ter beschikking waarmee ze acties voor de reikwijdte en zichtbaarheid 
van culturele producties in Quebec kunnen uitvoeren. 



 55 

o Bottom-up & goede kennis van het terrein  
 

§ Vanuit het MCC is er ook een ondersteuningsprogramma voor festivals en 
evenementen 

 
 
 
 
 
 
 

D. Matrix 
 
Het ICB van Quebec is de bevoegdheid van het ministerie van Cultuur en Communicatie. Voor 
de uitvoering zijn CALQ, SODEC en de culturele attachés van groot belang. Dit is eerder 
bottom up.  
 
Québec 

 
 
 
 
 
 
 

- Ministerie van 
internationale relaties en 
francofonie (MRIF) 

 - Ministerie van cultuur en 
communicatie (MCC) 

 - Projectoproepen 
(zowel 
gefinancierd 
door MRIF als 
MCC) 

- Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ) 

o Financiële steun bij de 
circulatie van werken, 
shows of 
tentoonstellingen 

o Kunstenaarsresidenties 
- Société de développement des 

entreprises culturelle 
(SODEC) 

- Culturele Attachés (budget 
afkomstig van MCC) 

- Ondersteuningsprogramma 
voor festivals en evenementen 
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Canada  

- Department 
of Global Affairs 
Canada 

- Organization of 
American 
States (OAS) 

- Cultural 
Industries 
Sectoral 
Advisory 
Group on 
International 
Trade (SAGIT) 

- Department of Canadian 
Heritage 

- Canada Council for the Arts 
- Organisation internationale 

de la Francophonie 
- Council of Europe (Observer 

Status) 
- Bilaterale en 

regionale 
handelsbesprekingen 

- Bevatten 
allemaal 
specifieke 
bepalingen 
met 
betrekking 
tot culturele 
industrieën 

- Multilateraal: geen 
verplichtingen 
aangegaan om zo 
binnenlands 
cultuurbeleid 
optimaal te doen 
laten ontwikkelen op 
zichzelf 

 
- Promart and Trade Routes 

international cultural 
promotion programs (van 
plan om dit te herstellen, 
verkiezing 2019) 
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E. Middeleninzet 
 
§ In 2019-2020 wordt de totale internationale steun verleend door CALQ, SODEC en 

MCC geschat op bijna $ 16 miljoen.  
 

§ Deze internationale actie neemt vele vormen aan, hier enkele voorbeelden: 
- De MCC kent een budget voor marktontwikkeling toe aan culturele attachés die in 

de gebieden werken. Een totaalbudget van $ 500.000 wordt jaarlijks over de posities 
verdeeld, met de mogelijkheid van extra budgetten die van jaar tot jaar variëren. 

- De MCC investeert samen met de MRIF in projectoproepen. 
- Het MCC heeft ook een ondersteuningsprogramma voor festivals en evenementen 

gericht op het ondersteunen van de ontvangst van mensen uit het buitenland. Dit 
programma wordt momenteel herzien om rekening te kunnen houden met virtuele 
gebeurtenissen. 

- De CALQ investeert $ 530.000 in kunstenaarsresidenties. 
 
F. Samenwerking 

 
§ De samenwerkingsvoorwaarden tussen het MCC en het Ministerie van Internationale 

Betrekkingen en La Francophonie wat betreft de Attachés worden vastgelegd in een 
administratieve overeenkomst => actieplan 

§ Samenwerking op het terrein wat betreft de culturele attachés  
o Bottom-up: gericht op de vraag van de sector 
o Afhankelijk van de vraag geschiedt samenwerking met andere sectoren bv. 

universiteiten, ...  
§ Samenwerking tussen het CALQ en het SODEC geschiedt steeds vaker 

o Bv. Gedeelde financiering van één project 
 

G. Evaluatie 
 

§ Attachés 
o MCC oefent functioneel gezag uit over de culturele attachés 
o Attachés rapporteren hiërarchisch aan hun posthoofd  
o Bij de start van elk boekjaar dienen de attachés bij MCC een actieplan in dat 

voor het komende jaar zal worden gebruikt, evenals een terugblik op het zojuist 
afgesloten jaar. 

o Het MCC ondersteunt de culturele attachés om de uitvoering van het actieplan 
te verzekeren door regelmatig contact met elke attaché; bijeenkomsten tussen 
attachés en hoofdrolspelers in de export van Quebec; gedeelde tools; de 
overdracht van relevante informatie over de culturele sector van Quebec; 
regelmatige bijeenkomsten van culturele attachés, gegroepeerd per geografisch 
gebied om te zorgen voor synergie in hun werk en het delen van goede 
praktijken; training over onderwerpen die verband houden met het MCC-
portfolio. 

§ Op politiek niveau van het ICB is het evaluatiebeleid momenteel in opbouw 
o MCC ontwikkeld deze strategie 
o Wordt beschreven in het actieplan  
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Lijst met geïnterviewden 

§ 24/05 interview met Astrid Thews (North Rhine-Westphalia).  
§ Consultant in systemic organizational development, arts management and civic 

education. In 2011 she co-founded Mahatat for contemporary art in Cairo/ Egypt 
that she co-managed for five years. Since 2016 she has been living in Bochum, 
North Rhine-Westphalia, Germany and consults organizations and projects in 
her home country, Egypt, Jordan, and Tunisia. In 2017, she co-founded the 
Duisburg-based association TraumWerkStadt e.V. that she is a board member 
of. Currently, she consults organizations and projects in her home country, 
Egypt, Jordan and Tunisia. 

  
§ 27/05 interview met Toine Minnaert (Nederland). 

§ University Docent at the Department of Media and Culture Studies at Utrecht 
University and Junior docent rechearcher at the Institute for Cultural Inquiry 
(ICON) and Media and Performance Studies at Utrecht University. Obtained in 
2016 his doctorate with a dissertation on the role of national identity in Dutch 
international cultural policy and the related parliamentary debates. His teaching 
concentrates in the Minor programme Arts, Culture, and Society (Kust, Cultuur 
en Maatschappij), and in the English-language Master’s programme Arts and 
Society. In his current research, he focuses on international cultural policy, on 
cultural policy as identity policy, and on the role of culture in the ties between 
diasporic communities and their native country. 
 

§ 27/05 interview met Jean Frédéric (Quebec).  
§ Attaché culturel/Cultural Attaché: Délégation générale du Québec à 

Bruxelles/Québec Government Office. Brussels Area, Belgium. Territory 
covered: Belgium, Luxembourg and the Netherlands.  
 

§ 31/05 interview met Julius Heinicke (Duitsland).  
§ Julius Heinicke is Professor of Cultural Policy and holder of the UNESCO Chair 

in Culture Policy for the Arts in Development at the Institute for Cultural Policy 
at the University of Hildesheim. From 2017-2020 he was professor for applied 
cultural studies and head of the science and culture center at the Coburg 
University of Applied Sciences. Since 2018 he has headed the research project 
“Interfaces between high culture and cultural education”. After studying cultural 
and theater studies, he did his doctorate on theater and politics in Zimbabwe at 
the Humboldt University in Berlin and then researched and taught for four years 
at the Institute for Theater Studies at the Free University of Berlin on the topics 
of diversity, postcolonial theory, cultural policy and international Cultural and 
theater work. Since 2016 he has also been teaching at the HFMT Hamburg 
Theater Academy.  
 

§ 07/06 interview met Lluís Bonet Agustí (Catalonië).  
§ Professor of Applied economy and Director of the Cultural Management 

Graduate program at the University of Barcelona. He does research in the fields 
of cultural economics, cultural policies and arts management. He has been 
research fellow at the MIT and the University of Montpelier, and invited lecturer 
in over 50 different countries. Winner of the CAC Research Prize, Dr. Bonet 
served as President of the Jury of the Cultural Policy Research Award and he is 
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a jury member of many other research prizes. He has been president of 
ENCATC, board member of the Association of Cultural Economics 
International, and an active participant in many European and international 
research projects 
 

§ 08/06 interview met Gaëtan Poelman (Frankrijk).  
§ General Representative of the Government of Flanders in France. 

 
§ 10/06 interview met Benjamin van der Helm (Nederland). 

§ Senior beleidsmedewerker internationaal cultuurbeleid bij het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

 
§ 14/06 interview met Dominique Drouin (Québec).  

§ Direction des relations internationales et de l'exportation - Ministère de la 
Culture et des Communications à Quebec.  

 
§ 16/06 interview met Nuria Bulta Barbeta & Gilbert Bernadó Roig (Catalonië). 

§ Nuria Barbeta is Brussels Office Director of the ICEC-Catalan Institute for 
Cultural Companies and Gilbert Bernadó Roig Works as wel for the Market 
Development Department of the ICEC: Catalan Arts – Government of 
Catalonia.  

 
§ 24/06 Email interview met Thomas Perrin: (Frankrijk). 

§ He is associated with the University of Lille and has the following competences: 
Regional planning, regions and regionalism, territorial cooperation and 
euregions, cultural policy and territorial development, external relations of cities 
and regions. He is currently a regional planning and urban planning reader at the 
University of Lille. Before that, he worked for the French Ministry of Culture 
and at several cultural institutes abroad. 

 
 


