SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 875
van CATHY COUDYSER
datum: 9 juni 2022

aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Ambassadeursprogramma Vlaamse Meesters - Uitrol (2)
In haar beleidsnota kondigde de minister aan om in samenwerking met haar collegaministers bevoegd voor Cultuur, Buitenlandse Zaken en Onroerend Erfgoed werk te
zullen maken van de opbouw van een ambassadeursprogramma. In het kader van dit
programma zullen publiek gesubsidieerde organisaties maar ook private entiteiten die
bijdragen aan de versterking van de reputatie van Vlaamse Meesters in het buitenland,
extra ondersteuning krijgen. Het kan gaan om financiële ondersteuning maar ook
ondersteuning via actieve pers en PR-ondersteuning.
In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 47 van 6 oktober 2021 gaf de minister aan
dat er aan de concrete voorwaarden en modaliteiten van dit ambassadeursprogramma op
dat moment nog niet verder vorm was gegeven en dat ernaar wordt gestreefd het
concrete ondersteuningsprogramma ten vroegste op te starten in de tweede helft van
2022.
Tot slot verduidelijkte de minister nog dat er structureel overleg bezig is tussen het
departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM), het departement KBUZA, Flanders
Investment & Trade (FIT) en Toerisme Vlaanderen, inzake onderlinge afstemming rond
internationaal cultuurbeleid en dat het doel is te komen tot een samenwerkingskader
waar het toekomstige ambassadeursprogramma deel van zou uitmaken.
1.

Hoever zijn de gesprekken intussen gevorderd rond de opzet van een
samenwerkingskader tussen het departement CJM, het departement KBUZA, FIT en
Toerisme Vlaanderen en het vooropgestelde ambassadeursprogramma als onderdeel
daarvan?

2.

Is er al zicht op de concrete voorwaarden in termen van kwaliteit, uitstraling en
reputatieopbouw voor Vlaanderen waaraan ambassadeurs moeten voldoen om in
aanmerking te komen voor extra ondersteuning?

3.

Uit welke concrete disciplines en/of sectoren kunnen activiteiten in het buitenland
rond het Vlaamse vakmanschap in aanmerking komen voor extra ondersteuning van
de Vlaamse overheid?

4.

Welke vormen kan de ondersteuning vanuit Vlaanderen dan precies aannemen?

5.

In hoeveel middelen voorziet de Vlaamse overheid in zijn geheel voor dit
ambassadeursprogramma
en
welke
bijdrage
leveren
de
verschillende
agentschappen/departementen precies daartoe?

6.

Wordt er nog steeds getracht om dit ambassadeursprogramma nog dit jaar in
gebruik te nemen? Zo niet, welke aangepaste timing wordt in het vooruitzicht
gesteld?
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van CATHY COUDYSER

Onder leiding van het departement Cultuur, Jeugd en Media werden de gesprekken rond
dit samenwerkingskader verder gezet tot november 2021. Dit werd vervolgens als
mededeling aan de Vlaamse regering het strategisch kader voor het internationaal
cultuurbeleid 2021 – 2025 voorgelegd. Deze werd ondertekend door alle betrokken
beleidsdomeinen.
In de voorbereidende gesprekken hierrond kwam ook het ambassadeurschapsprogramma
ter sprake. Er werd echter voor gekozen om dit niet verder op te nemen in de nota en dit
dus niet prioritair te agenderen.
Het ambassadeurschapsprogramma zoals vermeld in de beleidsnota van Toerisme zou er
komen als uitkomst van dit samenwerkingskader. Daar dit hier niet prioritair in aan bod
komt en gezamenlijk geen prioriteit werd gegeven aan de uitrol van een dergelijk initiatief
werd beslist om dit ambassadeurschapsprogramma niet verder uit te werken.
De vooropgestelde doelstelling uit de beleidsnota zal dus niet worden gerealiseerd in de
huidige beleidsperiode.

