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Cultuurconnect is de nieuwe en ambitieuze organisatie voor het lokaal 
cultuurbeleid. Ze ontstond uit het samenvoegen en afstemmen van Bibnet 
vzw, de projectorganisatie voor de digitale bibliotheek Vlaanderen, en  
Locus vzw, het Vlaams steunpunt voor lokaal cultuurbeleid. Beide  
organisaties bouwden met het werkveld brede expertise op in het lokaal 
cultuurbeleid. Bibnet vanuit de technologische vragen en mogelijkheden 
in de bibliotheeksector, Locus vanuit een breed-maatschappelijk  
vormings- en begeleidingsaanbod in de bibliotheken, cultuur- en  
gemeenschapscentra. 

Op grond van kritische zelfanalyse en grondige behoeftendetectie, be-
sloten beide raden van bestuur een toekomstgericht traject te starten dat 
beide organisaties dichter naar elkaar toe zou brengen. 

Daaruit ontstond Cultuurconnect, een project met een hernieuwde en 
scherpere missie, dat kennis en expertise bundelt om de doelstellingen 
van het lokaal cultuurbeleid te versterken, gefocust op en geïnspireerd 
door de digitale samenleving.

Cultuurconnect presenteert zichzelf  in een vlotte brochure voor snelle 
lezers. Dit dossier is daarvan de verdieping. Het geeft uitgebreid inzage 
in het transformatieproces dat tot de inhoudelijke en structurele invulling 
van de nieuwe organisatie heeft geleid. De teksten zijn gedetailleerd en 
omstandig. Alleen de oefening van het businesscanvas werd omwille van 
de leesbaarheid aangepast. 

Het ter beschikking stellen van deze documenten is een uitnodiging voor 
dialoog en interactie. De digitale ontwikkelingen stoppen niet, het zoeken 
naar antwoorden en anticiperen op vragen evenmin. Cultuurconnect wil 
een transparante en wendbare organisatie zijn, die op een constructie-
ve en innovatieve wijze de behoeften van het lokaal cultuurbeleid mee 
wil helpen invullen. Alle input, suggesties, informatievragen… zijn zeer 
welkom. Ze helpen ons om alsmaar beter te worden. Dat is onze enige 
ambitie.

Bart Beuten, directeur Cultuurconnect
Herman Lauwers, voorzitter Bibnet/De Brug
Wim Vanseveren, voorzitter Locus/De Brug

ALSMAAR  
BETER
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De cultuursector handelt binnen een krachten-
veld van samenleving, technologie en cultuur. 
Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben een bepalende invloed op de toekomst 
van onze sector. Talrijke auteurs, consultants, 
trendwatchers,  … hebben deze ontwikkelin-
gen beschreven in scenario’s, trend- of  omge-
vingsanalyses. Intuïtief  of  wetenschappelijk 
onderbouwd, heel breed of  scherp gefocust: 
het geeft een beeld van een veranderende 
samenleving. We gaan het werk niet overdoen, 
maar halen elementen aan die in het oog sprin-
gen, die op de een of  andere manier inwerken 
op de cultuursector. Elementen die ontleend 
zijn aan diverse bronnen: artikels, interne 
documenten, trendstudies, een workshop met 
VVC en VVBAD, de inzichten van de Academie 
voor Morgen, gesprekken met stakeholders, … 
We hebben niet de ambitie om allesomvattend 
te zijn, maar schetsen de contouren van de 
context waarin wij (en de lokale cultuurhuizen) 
handelen. 
In 1989 katapulteerde de tijdreisfilm Back to 

the Future II Michael J. Fox de toekomst in. 
Hij belandde in het jaar 2015, op 21 oktober 
om precies te zijn. Hoewel een aantal scénes 
er pal op zaten, ziet de samenleving er een 
pak anders uit dan de film dertig jaar geleden 
voorspelde.

‘Het zijn spannende tijden’ klinkt meermaals 
aan menig vergadertafel. Er verandert van 
alles tegelijk en vaak in een hoog tempo. 
Wijzigende politieke en bestuurlijke context, 
digitalisering en technologische ontwikke-
lingen, economische crisis, demografische 
verschuivingen, uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid en ecologie. Het is een greep 
uit de uitdagingen die zowel het mondiale als 
lokale niveau bezighouden. En dat naar alle 
waarschijnlijkheid ook nog een tijdje zullen 
doen. Volgens Jan Rotmans, ‘transitieprofessor’ 
uit Nederland bevindt onze maatschappij zich 
in op een tipping point, een overgangsfase 
waarin drie dingen fundamenteel veranderen: 
de manier van denken, van organiseren en van 
in de praktijk toepassen. 

We leven niet in een tijdperk van  
veranderingen, maar in een  
verandering van tijdperken.
— Jan Rotmans

De real time wereldstatistieken van Worldome-
ters zijn veelzeggend: van cijfers over aantal 
geboortes en zwaarlijvige mensen tot cijfers 
over verstuurde tweets en woestijnvorming. 
Het schetst een verbazingwekkend beeld van 
de staat waarin de wereld zich bevindt. Een 
wereld die ‘vuca’ is: volatile (snel veranderend), 
uncertain (onzeker), complex en ambiguous 
(vaag, dubbelzinnig). Of  om het positief  te ver-
woorden zoals marketeer Peter Fisk: ‘vibrant, 
unreal, crazy en astounding’. 

CONTEXT-
ANALYSE NIEUWE  
ORGANISATIE

The slow one now,  
will later be fast 
As the present now,  
will later be past  
The order is rapidly fadin’.  
And the first one now,  
will later be last.  
For the times  
they are a-changin’
— Bob Dylan

VERANDERENDE 
SAMENLEVING
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De Trendrede 2015 noemt deze periode ‘de 
ondertussenheid’. “Het oude kwijnt langzaam 
weg terwijl het  nieuwe nog niet op volle sterkte 
is. Het is de fase waarin de vernieuwingskracht 
substantiële weerstand ondervindt omdat de 
gevestigde orde zijn territorium verdedigt”. We 
weten als samenleving nog niet hoe de toe-
komst eruit gaat zien: als er al toekomstbeelden 
zijn, ontbreekt de concrete invulling nog. We 
zijn ‘bewust onbekwaam’: “men weet dat het 
anders moet maar nog niet altijd wat nu het 
juiste andere is. Vaak valt de naald die naar 
vernieuwing wees toch terug in de oude 
groef. Het goede nieuws is dat we als samen-
leving in beweging zijn gekomen, weliswaar 
aarzelend en vol twijfel over de te nemen 
stappen, maar met de zekerheid dat wat we 
hadden ons juist in de weg staat.”

Smile, you’re in a crisis

De crisissen lijken zich op te stapelen: economi-
sche crisis,  ecologische crisis, financiële crisis, 
politieke crisis, vertrouwenscrisis, vluchtelin-
gencrisis, voedselcrisis, … Zo’n tijdperk van 
crisis komt wel vaker voor, sinds 1430 zelfs om 
de tachtig jaar.

Crisissen hangen samen en hebben een do-
mino-effect: de eerste dominosteen neemt de 
andere stenen mee in zijn val. En aldus heeft 
men het over een systeemcrisis: de kleine en 
grote crisissen volgen elkaar op.  De klassie-
ke ‘systemen’ (het geheel van regels, wetten, 
organisaties, denkbeelden en gedragingen die 

onze samenleving bepalen) die de afgelopen 
eeuw de basis waren voor groei en ontwikkeling 
volstaan niet langer als antwoord op de vragen 
van vandaag en morgen.  

Elk nadeel heb zijn voordeel

Een crisis kan ook een aanzet zijn tot het ver-
kennen van nieuwe mogelijkheden. Rotmans 
noemt de opeenstapeling van crisissen zelfs 
een zegen: het zet de deur open voor een radi-
cale verandering naar een werkelijk duurzame 
samenleving. Crisissen zijn een ideale voe-
dingsbodem voor transities. Om Franky Devos 
(directeur van kunstencentrum Buda in Kortrijk) 
te citeren: “Het zou niet slecht zijn […] om 
even te snijden in je financiën en een situatie 
van onvoldoende middelen te creëren. Of  een 
kwart van het personeel met loopbaanonder-
breking te sturen. Creëer je eigen handicaps. 
Het zou kunnen dat daaruit allerlei creatieve 
initiatieven ontstaan” (Uit: 40 jaar cc Strom-
beek en Westrand: vooruitblikken).

Bestuurlijke zekerheden vallen weg…

Op Vlaamse en lokaal bestuurlijk niveau be-
weegt heel wat. Binnen bepaalde cultuurdomei-
nen worden Vlaamse bevoegdheden, middelen 
en sturingskracht gedecentraliseerd naar het 
lokale beleidsniveau. Lokale autonomie is het 
adagium. Hierdoor ontstaat een vernieuwde 
bestuurlijke relatie tussen de Vlaamse overheid 
en de steden en gemeenten. 

Decretale verplichtingen vallen weg, subsidies 
voor het lokaal cultuurbeleid worden –zonder 
oormerking- toegevoegd aan het gemeen-
tefonds. Een sterke strategische inbedding 
in lokale beleidsdomeinen die verder reiken 
dan cultuur of  vrije tijd wordt nog crucialer. 
Het sluiten van strategische partnerschappen 
nog noodzakelijker. Een hele uitdaging voor 
bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra. 
Nathalie Vallet (Universiteit Antwerpen) on-
derzocht in 2014 voor een tiental bibliotheken 
welke rol ze kunnen vervullen bij het realiseren 
van de gemeentelijke strategische ambities. 
Het onderzoek toonde onder meer aan dat er 
vele mogelijke rollen zijn, maar dat bibliotheek-
professionals hiervoor veelal niet over de juiste 

De samenleving ontwikkelt zich  
in periodes van tachtig jaar. Deze 
crisis duurt nog zo’n jaar of  tien  
tot vijftien. Het zal al die tijd niet 
veel beter gaan dan nu: het gevoel 
van onzekerheid en ‘het werkt niet’, 
en de druk blijven duren.
— Bert Mulder (uit: 40 jaar cc Strombeek en Westrand: vooruitblikken)

CONTEXT-
ANALYSE NIEUWE  
ORGANISATIE
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competenties beschikken. Uit gesprekken blijkt 
dat ook de cultuur- en gemeenschapscentra 
hier nog vele stappen te zetten hebben.

De geplande overheveling van provinciale be-
voegdheden (2017) naar het Vlaamse of  lokale 
beleidsniveau roept vragen op. Op mesoniveau 
dreigt een beleidsvacuüm te ontstaan, terwijl 
vele gemeentebesturen onvoldoende bestuurs-
kracht hebben om alle uitdagingen voldoende 
slagkrachtig op eigen houtje aan te pakken en 
net coördinatie en structurele samenwerking op 
het mesoniveau behoeven.

En het geld is op…

Het geld is op… ook voor overheden. De over-
heidsschuld wereldwijd bedraagt bijna 50.000 
miljard euro. De publieke middelen staan sterk 
onder druk en de financiële beleidsruimte voor 
de (lokale) overheid verkleint. Ook het lokaal 
cultuurbeleid moet het met minder middelen en 
mensen stellen: zowel Vlaanderen als de steden 
en gemeenten halen de broeksriem aan. 

De V van…

Onze samenleving kent een aantal opmerkelij-
ke demografische evoluties. De vier v’s blijven 
bepalend: vergrijzing (het aandeel ouderen in 
onze bevolkingssamenstelling neemt steeds 
toe), vergroening (op sommige plaatsen, vooral 
in grote steden, wordt de bevolking steeds 
jonger), verdunning (eenoudergezinnen, alleen-
staanden, …) en verkleuring (migratie, superdi-
versiteit).

Volgens prognoses van het Federaal Planbu-
reau zal in 2020 bijna 20% van de Belgen ouder 
zijn dan 65 jaar. We worden een samenleving 
van ouderen. Maar de oudjes van straks zijn 
niet de oudjes van vroeger. Ze hebben tijd, geld 
en zijn nog actief. Verder zullen er meer oudere 
werknemers zijn en ook meer en meer concur-
rentie op de arbeidsmarkt. 

Vergrijzing, maar ook: kids rule… Kinderen 
krijgen een steeds belangrijker uitgavenbudget 
en hebben, vandaag al, een grote impact op de 
uitgaven van een gezin. 

De bevolking van ons land groeit jaarlijks met 
0.7%, jaarlijks komen er 80.000 mensen bij. 
Of  zoals Patrick Deboosere, VUB-professor 
demografie,  het uitdrukt: pakweg een stad als 
Mechelen komt er jaarlijks bij. Tussen 2011 en 
2025 zal ongeveer 65% van de bevolkingsaan-
groei in België het gevolg zijn van migratie. 
Migratie en verstedelijking gaan (ook wereld-
wijd) hand in hand: mensen trekken naar steden 
omdat daar werk en mogelijkheden te vinden 
zijn. Omstreeks 1900 leefde ongeveer 10% van 
de wereldbevolking in steden, in 2007 is dat 
opgelopen tot meer dan de helft van de wereld-
bevolking. Volgens Unicef  zal in 2050 70% van 
de mensen in een stad wonen.

Diversiteit in de samenleving heeft niet enkel 
met herkomst te maken, maar ook met verschil-
lende voorkeuren, achtergronden en referentie-
kaders van groepen (etnische, gender-, sekse, 
economische, culturele en sociaal-maatschap-
pelijke diversiteit). En dus ook met verschillen-
de manieren van denken, handelen voelen en 
betekenis geven. 

Het schept mogelijkheden voor nieuwe vormen 
van verbinding en verbondenheid tussen indivi-
duen, groepen, leefwerelden, culturen, disci-
plines, systemen, organisaties... Maar betekent 
ook dat er sprake is van het zich terugplooien 
op zichzelf  of  op de eigen gemeenschap: niet 
iedereen vindt een goede manier om samen te 
leven met de andere. Met een groeiende diver-
siteit groeit ook de noodzaak om met verschil-
len te leren omgaan. 

De diversiteit neemt toe, mensen worden ouder 
én het aandeel ouderen in de bevolking stijgt, 
groeiend aantal jonge kinderen in steden, nieu-
we gezinssamenstellingen en uiteenlopende 
leefstijlen… het plaatst een samenleving voor 
de nodige uitdagingen.

In bibliotheken, cultuur- en gemeenschaps-
centra lijkt dit echter moeizaam door te drin-
gen. Gerichte initiatieven of  activiteiten voor 
specifieke doelgroepen hebben (nog) niet het 
verhoopte resultaat: de bezoekers van biblio-
theken, cultuur- en gemeenschapscentra blijken 
geen weerspiegeling te zijn van de Vlaamse 
bevolking. Vooral de blanke, hogeropgeleide 
cultuurliefhebber uit de middenklasse vindt de 
weg naar de lokale cultuurhuizen. 

Het succes van programma’s als ‘So you think 

CONTEXT-
ANALYSE NIEUWE  
ORGANISATIE
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you can dance’, ‘The Voice’, ‘Masterchef’ is indi-
catief  voor de groeiende aandacht voor creatie-
ve processen. Men is niet alleen geïnteresseerd 
in het resultaat of  het product, maar wil ook een 
inkijk hebben in onderliggende (leer)proces.
Een publiek dat ‘creatiever’ voorkeuren ontwik-
kelt zal ook andere eisen stellen aan de produc-
ten en diensten van de cultuursector.

Leestip

In ‘A whole new mind’ beschrijft Daniel Pink hoe 
we van een agrarisch tijdperk (landbouwers), 
via een industrieel tijdperk (arbeiders) en een 
informatietijdperk (kenniswerkers) zijn aanbe-
land in een conceptueel tijdperk, een tijdperk 
van creatievelingen en empathici, van patroon-
herkenners en zingevers. 
 
Onze goed ontwikkelde logische en analytische 
‘high tech’ vaardigheden moeten we aanvullen 
met vaardigheden die Daniel Pink ‘high con-
cept’ en ‘high touch noemt. Patronen en kansen 
zien, schoonheid kunnen scheppen, verhalen 
vertellen, losstaande ideeën combineren tot iets 
nieuws, je kunnen inleven in anderen, betekenis 
en zingeving geven. 

Zes essentiële zintuigen of  talenten die hiervoor 
nodig zijn: design, verhaal, symfonie, empathie, 
spel en betekenis.
[Daniel Pink – A whole new mind  
https://youtu.be/RFL30u5BdLc

Participerende  
samenleving

Verwacht wordt dat de komende decennia 
een terugtrekkende overheid en de herstruc-
turering van financieringen grote gevolgen zal 
hebben voor het aantal medewerkers in de 
publieke sectoren zoals overheid, onderwijs en 
zorg. Burgers zullen steeds vaker zelf  initiatief  
moeten nemen en zelf  in staat moeten zijn om 
de eigen kwaliteit van leven in te richten en in 
stand te houden. Waar de overheid terugtreedt 
of  onvoldoende inspeelt op (nieuwe) maat-
schappelijke behoeften ontstaan hier en daar 
burgerinitiatieven. Van vele burgerinitiatieven 
gaat een grote kracht uit: mensen engageren 
zich met hart en ziel vanuit een persoonlijke 
overtuiging. De burger als sociaal ondernemer. 
Maar zoals iedere medaille heeft ook deze 
een keerzijde: het blijft te vaak beperkt tot de 
‘prosecco drinkende, bakfietsende burger: Do It 
Yourself  is een leuk motto voor hen die dat kun-
nen – maar niet als je je aan je eigen haren uit 
het moeras moet trekken’. Niet alle burgers zijn 
in staat om de gevolgen van een zich terugtrek-
kende overheid op te vangen.

Een participatiesamenleving versterkt de 
behoefte aan empowerment van de bevolking. 
De vraag is op welke wijze culturele instellingen 
inspelen op nieuwe behoeftes van burgers aan 
bewustwording, motivatie, kennis en vaardighe-
den. Hoe versterken en inspireren zij burgers 
zodat ze bewust en ten volle kunnen deelnemen 
aan en -hebben in de samenleving ?

Iedereen Duivel, Iedereen Componist, Iedereen 
Journalist, Iedereen Curator, Iedereen Biblio-
thecaris, Iedereen Ondernemer, … Mensen 
verlangen naar ‘co-creatie’, willen meedenken 
en meedoen. Of  het gevoel hebben dat het 
mogelijk is, ook al blijft men liever passief. 
Interactie zet de toon, organisaties betrekken 
hun klanten bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten en zo ontstaan er innoverende 

CONTEXT-
ANALYSE NIEUWE  
ORGANISATIE

CREATIEVE 
SAMENLEVING

https://www.youtube.com/watch?v=RFL30u5BdLc&feature=youtu.be
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ideeën. Bijvoorbeeld het zelf  creëren van je 
eigen ultieme Nike-sportschoen of  het ontwer-
pen van je eigen sieraad om die bij de HEMA 
te laten printen. De Do-It-Yourself-trend vraagt 
een andere geletterdheid. Het gaat daarbij niet 
om één technologie of  programmeertaal, maar 
eerder om het ontwikkelen van een ‘maker-at-
titude’.  Men zoekt naar technieken om op een 
makkelijke manier nieuwe, instant vaardigheden 
te ontwikkelen, wil met relatief  weinig moeite de 
vaardigheden van een professional benaderen. 
Dit is meer dan ‘vraaggestuurd werken’: het 
betekent loslaten, anderen zeggenschap geven, 
mensen de ruimte geven om (op een eigen 
manier) de  cultuurpraktijk mee vorm te geven. 
De eigen maatstaven voor kwaliteit opzij zetten. 
Niet enkel tijdelijk of  projectmatig zoals reeds 
in een aantal bibliotheken, cultuur- en gemeen-
schapscentra gebeurt, maar structureel inge-
bed in de werkprocessen en dagelijkse praktijk.

Living 
ApartTogether- 
samenleving

Informatie- en communicatietechnologie zorgen 
voor nieuwe vormen van verbinding tussen 
individuen, groepen, culturen, disciplines, …. 
Mensen nemen deel aan groepsinitiatieven op 
kleine en grotere schaal (een buurt, een passie, 
een engagement, ...) en op basis van waarden 
die ze met anderen delen. Kleinere, op niches 
gerichte communities komen meer voor en zijn 
een voorbeeld van hoe er wordt gezocht naar 
verbinding met elkaar.

Anderzijds groeit de polarisatie en is er sprake 
van toenemende dualisering, op verschillende 
niveaus. De verschillen worden groter tussen 
mensen met en zonder toegang tot internet, 
tussen oude en nieuwe Belgen, tussen mensen 
van verschillende generaties, tussen mensen 
die wel en niet deelnemen, …

Het gevoel van individualisering is zichtbaar 
in de sterke stem van ‘de klant’, burger, pati-
ent, student, …. wat zich vertaalt in vraag- of  
klantgestuurd werken en denken, persoonlijke 

dienstverlening en maatwerk. Geen ‘one-si-
ze-fits-all’ aanbod, maar het gevoel dat iets 
speciaal voor jou wordt gecreëerd. Niet het 
product of  dienst staat centraal, maar de daar-
mee geassocieerde beleving. Het mag er echter 
niet bovenop liggen: liever unieke ervaringen 
die toevallig lijken, de perfectionering van de 
persoonlijke belevenis en de kracht van het 
onverwachte (serendipiteit). Mensen zoeken au-
thenticiteit, schoonheid en verhalen. En beteke-
nis. Het gaat niet zozeer over het ‘beraken’ van 
mensen, wel over het ‘bezielen’ van mensen: 
we evolueren van een  beleveniseconomie naar 
een betekeniseconomie.

Spelen bibliotheken, cultuur- en gemeen-
schapscentra de troeven die ze hiervoor in han-
den hebben voldoende uit? Maken ze voldoen-
de duidelijke welke betekenis ze toevoegen aan 
de samenleving? Hoe een persoonlijk verhaal 
bieden, zonder individualistisch te werk gaan? 

Technologische  
samenleving

Internet in real time spreekt boekdelen: alom-
tegenwoordige communicatienetwerken en 
–technologie drukken een stevige stempel op 
de samenleving. Er zijn meer mobiele telefoons 
dan mensen op aarde, er zijn meer mensen die 
een gsm hebben dan een toilet. Wireless ste-
den, convergentie van netwerken, communice-
rende huishoudapparaten... zorgen dat we altijd 
online kunnen en altijd toegang hebben tot alle 
mogelijke data. Tegelijkertijd groeit het besef  
dat het wereldwijde web niet meer van ons is, 
maar ‘gestolen’ door grote bedrijven als Apple, 
Google en Facebook…

De digitalisering van de samenleving heeft gro-
te gevolgen en vraagt om nieuwe competenties. 
Hoe vinden mensen nog hun weg in een hoe-
veelheid informatie die in 2020 misschien wel 
40 keer zo groot is als in 2016? In al die over-
vloed heerst vaak een gevoel van schaarste en 
een tekort aan houvast om keuzes te kunnen 
maken. Men zoekt meer en meer naar beteke-
nis, context en zingeving.

CONTEXT-
ANALYSE NIEUWE  
ORGANISATIE
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Kunnen internet, digitalisering en technologie 
een bron van inspiratie en empowerment zijn 
zonder te zorgen voor een gevoel van onver-
mogen en verwarring? En welke rol speelt de 
cultuursector hierin?

Genetwerkte  
samenleving

De informatie- en communicatietechnologie 
zorgden mee voor een verschuiving naar een 
netwerksamenleving. Hiërarchische relaties 
verliezen betekenis en worden vervangen door 
meer horizontale relaties; een centraal gezag 
dat voorschrijft, ruimt plaats voor dialoog en 
interactie. Expertise, kennis en deskundigheid 
blijven nodig, maar worden op een fundamen-
teel andere manier ingezet: om te duiden, te 
verbinden, te faciliteren.

Tegelijkertijd is het ontstaan van de netwerksa-
menleving ook een antwoord op de toenemen-
de maatschappelijke complexiteit en digita-
lisering. Steeds vaker wordt samengewerkt 
met heel verschillende partners in functie van 
maatschappelijke uitdagingen. De grenzen tus-
sen organisaties en sectoren vervagen en zijn 
in toenemende mate vloeiend: een cultuurwer-
king die vertrekt van de noden, gedragingen en 
verwachtingen van het publiek is per definitie 
sector-overschrijdend.

De  hybride cultuurvormen en ‘tussensectoren’ 
(bijv. nieuwe vormen van sociaal-cultureel werk 
en cultuureducatie)  die (vaak bottom-up) ont-
staan, vinden echter moeilijk aansluiting bij het 
ondersteunende beleidsinstrumentarium.
Hetzelfde geldt voor de klassieke professies in 
de cultuursector. Beroepsprofielen uit verschil-
lende sectoren lopen inhoudelijk in elkaar over: 
een educatief  medewerker van een museum 
heeft vaak meer gemeen met de jeugdbibliothe-
caris dan de wetenschappelijk onderzoeker van 
de eigen instelling, maar beiden worden door 
aparte instanties gevormd en ondersteund. 
Deze benadering bemoeilijkt de vorming van 
reële communities of  practice. Ze gaat immers 

uit van een ordening waarbij het begrenzende 
perspectief  van de cultuurorganisatie primeert 
op het bredere en verbindende perspectief  van 
de cultuurpraktijk. 

Nieuwe  
culturele praktijk

Technologische en maatschappelijke ontwik-
kelingen gaan vaak hand in hand. Alessandro 
Baricco stelt in De Barbaren dat grote (cul-
tuur)veranderingen ontstaan wanneer nieuwe 
groepen toegang krijgen tot kennis, technieken 
en hulpmiddelen die voordien voorbehouden 
waren aan kleinere groepen. Hierdoor veran-
dert de manier waarop mensen omgaan met 
elkaar, de onderlinge verhoudingen, hoe de 
samenleving wordt vormgegeven. En maakt dat 
bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra 
zoeken naar een herbronning van hun maat-
schappelijke opdracht: wat betekent ‘empower-
ment’ in dit nieuwe tijdsgewricht?  
En wat betekent dit voor de werking?
De impact van digitalisering zal voelbaar wor-
den tot in de poriën van de cultuursector, en 
zal op termijn mee het traditionele model van 
cultuurinstellingen veranderen.

Change isn’t  
good or bad.  
It just is.
— Don Draper (Mad Men)

De huidige werking van lokale cultuurinstel-
lingen wordt in grote mate bepaald door een  
lineair, eerder top down en generiek proces: 
prospecteren – programmeren – presenteren 
voor cultuur- en gemeenschapscentra enerzijds 

CONTEXT-
ANALYSE NIEUWE  
ORGANISATIE
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en collectioneren – presenteren – uitlenen voor 
bibliotheken anderzijds. Een eerder passieve 
manier om aanbod en publiek aan elkaar te 
koppelen.

Ontwikkelingen in samenleving en technolo-
gie vragen echter een nieuwe culturele prak-
tijk met aandacht voor inspiratie, reflectie en 
contextualisering. En een bijhorend nieuw 
cultureel proces dat focust op de onderliggen-
de waarden en maatschappelijke functie van 
cultuurinstellingen: versterken van mensen en 
gemeenschappen bij het ‘zoeken naar beteke-
nis en zingeving’. Een cyclisch, meer bottom 
up en gedifferentieerd proces, met gedeelde 

inhoudelijke klemtonen voor zowel bibliotheken 
als cultuur- en gemeenschapscentra: inspireren 
– contextualiseren – participeren.

De Academie voor Morgen, een leertraject rond 
culturele innovatie,  formuleerde een aantal 
kenmerken van dat nieuwe culturele proces:  
co-design, diversiteit, partnerschappen en 
netwerken, wendbaarheid, nieuwe professiona-
liteit, dialoog en interactie, aandacht voor het 
creatieve proces. En met digitalisering als een 
sterke en niet te onderschatten katalysator en 
aanjager. En als stevige uitdager voor het lokaal 
cultuurbeleid.

CONTEXT-
ANALYSE NIEUWE  
ORGANISATIE

En onthoud: NIEMAND WEET HET, dames 
en heren, NIEMAND. Dus weten we niet 
waar we zullen uitkomen. En toch moe-
ten wij, kunstenaars, kunsthuisleiders en 
kunstkaderaars durven springen. En mis-
schien zullen we keihard tegen de grond 
kwakken, maar zolang we gesprongen 
hebben met alles wat er in ons zit, kunnen 
we tenminste zeggen dat we tussen de 
sprong en de val, gevlogen hebben. 
— Lucas De Man, VSCD-congres, mei 2013



VISIE
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Het digitale is  
alomtegenwoordig

Twee maal de inauguratie van de paus. De 
beelden spreken voor zich. Het digitale is van-
daag overal, zit in onze broekzak. Jongeren zijn 
vergroeid met hun smartphone en sturen elkaar 
tot honderden berichtjes per dag. Bewoners 
van rusthuizen skypen met hun kleinkinderen. 
Op de tram lezen mensen op hun e-reader. 
Opvangcentra voor daklozen voorzien draad-
loos internet zodat mensen niet in een digitaal 
isolement terecht komen…. 

Het digitale is niet meer weg te denken uit ons 
leven. Ook cultuuractoren krijgen steeds 
meer te maken met de uitdagingen van de 
digitale samenleving. Hoe bereik en betrek 
je jouw publiek op de online platformen waar 
mensen zich vandaag informeren, laten inspi-
reren, onderling communiceren en hun vrije tijd 
doorbrengen? Hoe ga je om met de digitalise-
ring van je kernproduct of  met nieuwe digitale 
spelers die een deel van jouw opdracht overne-
men? Hoe ondersteun je mensen die geen aan-
sluiting vinden bij de technologische evoluties 
en dus steeds meer inboeten aan participatie? 

Digitalisering is een maatschappelijk fenomeen 
dat veel vragen oproept en geen definitieve ant-
woorden biedt, en tegelijkertijd ingrijpende en 
verstrekkende gevolgen heeft. Het is dan ook 
belangrijk dat alle maatschappelijke actoren 
bewust omgaan met de grote uitdagingen die 
ermee gepaard gaan en zorgvuldig gepaste 
strategieën ontwikkelen. Het digitale mag 
niemand onverschillig laten.

Digitalisering is een 
maatschappelijk  
proces
Digitalisering wordt vaak gelijkgesteld aan het 
proces waarbij de inhoud van analoge dragers 
wordt omgezet naar gegevens die door com-
puters verwerkt en bewerkt kunnen worden tot 
leesbare informatie, zoals het inscannen van 
oude foto’s. Maar digitalisering is veel meer 
en veel ingrijpender dan dat. Het is naast een 
technologische ontwikkeling tegelijkertijd 
een maatschappelijke ontwikkeling. Door de 
opkomst van computertechnologie en telecom-
netwerken, wordt nieuwe informatietechnologie 
steeds meer in maatschappelijke praktijken 
ingepast, krijgen nieuwe maatschappelijke 
noden een technologisch antwoord en veran-
deren sociale structuren en processen. Een 
permanente wisselwerking dus tussen samen-
leving en technologie. Niet alleen de technische 
infrastructuur raakt gedigitaliseerd, maar de 
samenleving in al haar aspecten.
De digitalisering van de samenleving is een 
voortschrijdend proces waarmee alle maat-
schappelijke actoren onvermijdelijk te maken 
krijgen, gewild of  ongewild. Vaak worden het 
belang en de impact van digitalisering onder-
schat. Digitalisering als een complexe wissel-
werking tussen samenleving en technologie 
wordt dan gereduceerd tot een louter instru-
menteel gegeven, als een aanvullend medium, 
een ondersteunende tool voor de praktijk. 
Terwijl het net een proces is dat de maatschap-
pelijke praktijk een essentieel nieuwe vorm 
geeft. Denk bijvoorbeeld maar aan hoe mobiele 
technologie en sociale media maatschappelijke 
begrippen als privacy, identiteit en bereikbaar-
heid voor veel mensen hebben geherdefinieerd.

DIGITALE UITDAGINGEN  
VOOR HET LOKAAL 
CULTUURBELEID.
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Digitalisering kan soms verstrekkende gevolgen 
hebben voor actoren in de samenleving. We 
spreken dan van disruptie, het proces waarbij 
technologische innovatie bestaande praktijken 
en tradities, bijhorende bedrijfs- en organisatie-
modellen, doelstellingen en processen op hun 
grondvesten doet daveren en/of  doet verdwij-
nen. Gekende voorbeelden zijn de effecten van 
legale en illegale platformen voor digitale mu-
ziek op de muziekindustrie, de ontwrichtende 
impact van Uber en Airbnb op respectievelijk 
taximaatschappijen en gevestigde hotelzaken. 

Digitalisering heeft 
impact op de  
cultuurpraktijk
Ook de cultuursector krijgt te maken met 
digitalisering. Het heeft invloed op het gehele 
spectrum van cultuurproductie, -distributie en 
-presentatie. Het faciliteert nieuwe vormen van 
expressie, reflectie en uitwisseling. Het maakt 
nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen 
mogelijk tussen de verschillende culturele sec-
toren onderling en tussen culturele en andere 
maatschappelijke domeinen, zoals onderwijs, 
welzijn en economie. Het stimuleert de ver-
nieuwing van werkwijzen en rolinvullingen van 
culturele organisaties. Digitalisering raakt dus 
de kern van de cultuurpraktijk.

Het belang en de impact van digitalisering 
binnen het culturele domein mogen niet on-
derschat worden. Digitalisering in de cultuur-
sector is niet ‘iets met computers’. De culturele 
implicaties van digitalisering reiken veel verder 
dan het instrumenteel benutten van de techni-
sche mogelijkheden. Het gaat over een nieuwe, 
digitale dimensie, waar de bestaande cultuur 
zich toe moet verhouden, waarin nieuwe cultuur 
wordt gegenereerd, waar andere vormen van 
expressie mogelijk worden, de maatschappelij-
ke rol en opdracht van culturele actoren wijzi-
gen en het publiek en de gebruiker een steeds 
centralere plek krijgen.

De impact van digitalisering binnen het cultu-
rele domein is groot. Alertheid voor de impact 

van digitalisering moet er voor zorgen dat de 
cultuurpraktijk en haar onderliggende waarden 
en opdrachten niet het voorwerp worden van 
disruptie. Positiever geformuleerd: 

Het gebruik van digitale 
technologie verandert niet 
alleen de inhoud en vorm 
van cultuuruitingen en cul-
turele presentaties, maar 
ook hun betekenis. 

In de beleidsontwikkeling rond digitalisering 
is het derhalve van belang vanuit een brede, 
integrale optiek na te denken over de culturele 
implicaties van digitalisering en cultuuractoren 
te ondersteunen in het bijhorende transforma-
tieproces. Hiervoor is nood aan een specifiek 
beleid, binnen het bredere cultuurbeleid.

Digitalisering  
houdt kansen in

Het aantal mensen dat van het internet gebruik-
maakt om zich te informeren, te laten inspireren 
en deelgenoot te worden op het vlak van cul-
tuur, stijgt voortdurend. Daarom is de aanwe-
zigheid van culturele organisaties op het web 
belangrijk, niet alleen met de eigen communi-
catiekanalen, aanbod en dienstverlening, maar 
ook op de platformen buiten de eigen kring. 
Digitale technologie maakt het mogelijk om het 
cultuurproduct beschikbaar te stellen voor het 
publiek, onafhankelijk van tijd of  plaats en via 
nieuwe modellen voor spreiding en presentatie. 
Klassieke logistieke beperkingen (stukproduc-
tie, opslag, distributie,…) vallen daarbij groten-
deels weg (cf. long tail model). 

Typisch voor een digitale omgeving is ook de 
mogelijkheid om inhoud op rijke en diverse 
manieren te contextualiseren. Dat houdt in 

DIGITALE UITDAGINGEN  
VOOR HET LOKAAL 
CULTUURBELEID.
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DIGITALISERING FACILITEERT  
NIEUWE VORMEN VAN  

EXPRESSIE, REFLECTIE EN UITWISSELING.
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dat de karakteristieken van culturele inhoud 
beschreven worden via allerlei gegevens die we 
meta-informatie noemen. Ze plaatsen de cultu-
rele inhoud in een rijke en inspirerende omge-
ving zodat de cultuurbeleving van de gebruiker 
verbreedt en verdiept.

De technologische mogelijkheden gaan echter 
verder dan het bekendmaken, toeleiden en ver-
rijken van het bestaande (offline en online) aan-
bod. Ze scheppen ook nieuwe plaatsen voor 
samenwerking en interactie, voor zelfexpressie, 
ontmoeting en uitwisseling rond cultuur, waar 
deelnemers consument én producent zijn. 
In de digitale ruimte doorzoeken mensen het 
beschikbare aanbod op basis van eigen noden 
en behoeften (of  ze worden hierop automatisch 
geattendeerd) en creëren eigen betekenissen 
door het leggen van relaties tussen data, door 
het samenstellen van contexten uit een rijke 
hoeveelheid aan metaverhalen, door hercreatie 
of  bewerking. Culturele betekenis wordt dus 
niet enkel bepaald door de aanbieder, maar ook 
door de gebruiker. 

Het leven van veel mensen speelt zich steeds 
meer voor een belangrijk deel online af. Het lo-
kaal cultuurbeleid zal zich in toenemende mate 
in de digitale ruimte moeten begeven en op 
zoek gaan naar modellen en praktijken om be-
staande vormen van cultuurcreatie, -spreiding, 
-bemiddeling en -participatie te versterken en 
om nieuwe vormen te ontwikkelen. Het internet 
en andere technologische ontwikkelingen bie-
den op dit gebied een pak kansen. 

Digitalisering  
houdt gevaren in

Digitale informatie en cultuur is alom tegen-
woordig en in massale hoeveelheden ter 
beschikking. Vlaanderen is in die omgeving 
slechts een klein cultuur- en taalgebied. De 
Angelsaksische cultuurproducten overheersen 
in het online aanbod. Binnen de geglobaliseer-
de context van het digitale domein is het moei-
lijk om de eigen cultuurproducten op de radar 
van het publiek te krijgen.

De verwachtingen van het publiek liggen hoog 
en worden gevormd door hun ervaringen met 
online toepassingen van grote internationale 
bedrijven die over immense innovatiebudgetten 
beschikken voor het perfectioneren van gebrui-
kerservaring en -gemak; een meervoud van wat 
publieke spelers kunnen investeren. Hierdoor 
krijgen deze bedrijven een dusdanig groot 
publieksbereik – wat nog eens zelfversterkend 
werkt – zodat finaal ook de publieke spelers 
aanwezig moeten zijn binnen de digitale om-
gevingen van deze grote internationale spelers 
om nog zichtbaar te zijn voor het brede publiek. 
Deze omgevingen zijn echter geen publieke 
ruimtes waar maatschappelijke functie en cul-
tuurzorg primeren, maar digitale ecosystemen 
met inventieve business modellen op basis van 
commerciële drijfveren. 

Waar gratis dienstverlening tot voor kort het 
monopolie van overheden en non-profit or-
ganisaties waren, zetten steeds meer online 
bedrijven hun cultuurproducten op die manier 
in de markt. De gebruiker kan zonder financiële 
transactie gebruikmaken van het product, maar 
betaalt wel indirect met zijn gebruikersprofiel en 
-data, wat allerlei ethische vraagstukken over 
privacy oproept. Een soortgelijke valse gra-
tis-perceptie zien we trouwens bij het fenomeen 
van digitale piraterij, dat heel wat waarde uit de 
waardeketen van het culturele bedrijf  vernietigt. 

‘Om voluit te kunnen participeren binnen de 
digitale ruimte hebben mensen niet alleen toe-
gang tot internet en de nodige technische appa-
ratuur nodig, maar ook de juiste vaardigheden’ 
 
Niet iedereen kan mee met de razendsnel 
evoluerende digitale mogelijkheden. Bestaan-
de maatschappelijke uitsluitingsmechanismes 
worden versterkt en nieuwe ontstaan.

Deze en andere nadelen mogen geen aan-
leiding zijn voor het lokaal cultuurbeleid om 
zich af  te wenden van de digitale realiteit, wel 
integendeel. Deze gevaren vragen een betrok-
ken en curatief  beleid, dat inzet op inclusie, 
marktaanvulling en -correctie, maatschappelijk 
debat, kritische reflectie en educatie, functies 
die traditioneel sterk verankerd zijn in de lokale 
cultuurpraktijk. 

DIGITALE UITDAGINGEN  
VOOR HET LOKAAL 
CULTUURBELEID.
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Digitalisering  
vraagt een specifiek 
cultuurbeleid

Vaak beperken beleidsambities rond digi-
talisering zich tot het niveau van specifieke, 
sectorgebonden ontwikkelingen. De uitdaging 
van digitalisering ligt echter niet alleen in de af-
zonderlijke sectoren en disciplines, maar meer 
en meer in de verbindingen daartussen. De 
klassieke schotten tussen sectoren zijn weinig 
relevant voor een digitale dienstverlening en 
cultuurpraktijk. Digitalisering vraagt daarom 
een transversaal beleid dat inzet op structurele 
samenwerking en verbinding tussen cultuur-
sectoren (en belendende domeinen)  
op strategisch en operationeel vlak. 

Het lokale cultuurbeleid heeft de voorbije peri-
ode op vele plekken een sterke dynamiek ont-
wikkeld op het vlak van integrale (sectorverbin-
dende) beleidsvoering. Openbare bibliotheken, 
cultuur- en gemeenschapscentra – de centrale 
actoren binnen het lokaal cultuurbeleid – heb-
ben daarenboven een groot publieksbereik. 
Beide elementen maken het lokale cultuurbeleid 
een geschikte proeftuin voor verder onderzoek 
en ontwikkeling van een beleid gericht op de in-
novatie van de cultuurpraktijk afgestemd op de 
toenemende digitalisering van de samenleving.

Midden 2015 hervormde de Vlaamse overheid 
haar beleid ten aanzien van lokale besturen. 
Sectorale subsidies voor o.a. bibliotheken, 
cultuur- en gemeenschapscentra zijn niet-ge-
oormerkt toegevoegd aan het gemeentefonds. 
Bijhorende decretale voorwaarden en verplich-
tingen worden opgeheven. Lokale besturen 

krijgen volledige autonomie voor hun lokaal 
cultuurbeleid. Het lijkt logisch dat de Vlaamse 
Overheid in die gewijzigde bestuurlijke context 
ook haar overige beleidsinstrumenten voor 
het lokaal cultuurbeleid herijkt en haar bre-
de ondersteuningsbeleid ombuigt naar een 
specifiek en gericht stimuleringsbeleid rond 
enkele grote toekomstgerichte uitdagingen die 
de lokale besturen niet of  zeer moeilijk op eigen 
kracht kunnen aanpakken door een gebrek 
aan schaal, gespecialiseerde expertise en/of  
innovatiemiddelen. Daarmee kan de Vlaamse 
overheid een begin maken met een vernieuwde 
rol en meerwaarde ten aanzien van het lokale 
cultuurbeleid. 

Digitalisering is ongetwijfeld één van de uit-
dagingen van het lokaal cultuurbeleid waar 
de Vlaamse overheid het sterkst het verschil 
kan maken. De heroriëntering van het Vlaamse 
beleidsinstrumentarium voor het lokaal cultuur-
beleid schept dus een window of  opportunity 
om een specifiek beleid te ontwikkelen dat inzet 
op de digitalisering en bijhorende vernieuwing 
van de (lokale) cultuurpraktijk. Gelet op de ver-
strekkende impact van de digitalisering op bijna 
alle aspecten van lokale cultuurorganisaties, zal 
dergelijk beleid ook een hefboom zijn voor een 
bredere innovatiebeweging binnen het lokale 
cultuurveld.  

Vanzelfsprekend volstaat het niet om enkel 
op lokaal vlak een specifiek cultuurbeleid te 
ontwikkelen op maat van de toenemende digi-
talisering. Over de fundamentele beleidsvraag-
stukken die gepaard gaan met de oprukkende 
globalisering en digitalisering moeten hogere 
overheden zich buigen. Rudi Laermans, hoogle-
raar socioloog aan de KULeuven, stelt in Rekto 
Verso nr. 64 (december 2014-januari 2015): 
“[Het Vlaams cultuurbeleid] moet daarnaast 
ook terdege gaan rekening houden met het 
verlies aan stuurkracht van het nationale en 
regionale beleidsniveau binnen een snel-
ler veranderende of  turbulentere en vooral 
sterker gemondialiseerde omgeving, waarin 
wereldspelers de algemene marsrichting be-
palen. […] Omwille van het brede bereik, het 
gediversifieerde aanbod en de lage instap-
kosten fungeert Spotify tot op grote hoogte 
als een traditionele publieke dienst, maar dan 
georganiseerd op private basis. Die zet een 
overheidsvoorziening als de gesubsidieer-

Om voluit te kunnen participeren bin-
nen de digitale ruimte hebben mensen 
niet alleen toegang tot internet en de 
nodige technische apparatuur nodig, 
maar ook de juiste vaardigheden.

DIGITALE UITDAGINGEN  
VOOR HET LOKAAL 
CULTUURBELEID.
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de mediatheek tevens serieus onder druk: 
waarom nog elke maand een handvol cd’s 
gaan ontlenen wanneer je voor plusminus 
dezelfde prijs reclamevrij toegang krijgt tot 
een ontiegelijk groot, op eenvoudige digitale 
afroep beschikbaar muzikaal archief? De 
voorbeelden laten zich vermenigvuldigen, en 
telkens kan minstens een dubbele conclusie 
worden getrokken. Eén: de culturele omge-
ving is resoluut het digitale tijdperk binnenge-
treden en dat zal op de middellange termijn 
serieuze gevolgen hebben voor de uithuizige 
cultuurbeleving, toch nog altijd de hoeksteen 
van het Vlaams cultuurbeleid. Twee: wereld-
spelers zetten van langsom meer de toon en 
geven nationale of  regionale overheden het 
nakijken. […] Hier past enkel een Europese 
aanpak.”

Beleidskaders en -oplossingen voor de funda-
mentele vraagstukken over digitalisering in een 
geglobaliseerde context moeten en kunnen niet 
op lokaal vlak ontwikkeld worden. Het lokale ni-
veau is daarentegen wel goed geplaatst om met 
kleinschalige en experimentele processen 
de diversiteit aan maatschappelijke en digitale 
vernieuwingen te capteren, te verbinden en te 
vertalen naar nieuwe cultuurpraktijken.

Digitalisering is  
een gelaagd begrip

Het merendeel van de culturele actoren zal 
in toenemende mate met drie aspecten van 
digitalisering te maken krijgen – deels omdat de 
nieuwe maatschappelijke werkelijkheid daarom 
vraagt, en deels omdat alleen in de drieslag 
de meerwaarde van de digitale ontwikkelingen 
optimaal kan worden benut. Ze zijn alle drie 
even noodzakelijk en belangrijk en vormen een 
onlosmakelijk en dynamisch geheel.

Automatisering en informatisering

Van de drie lagen binnen digitalisering, ging het 
voorbije decennium de meeste energie naar au-
tomatisering en informatisering, waarbij digitale 
technologie werd ingezet binnen de bestaande 

praktijken om de interne werking en bestaande 
dienstverlening te verlichten en te verbeteren. 
Dit gebeurde voor de instellingen van het lokaal 
cultuurbeleid zowel in de back-office (catalo-
grafiesysteem, planningssoftware, rapporte-
rings- en benchmarkingstools, uitleensysteem, 
enz.), als in de front-office (websiteplatform, 
online self-services en betaaldiensten, digitale 
seizoensbrochure, online catalogus, digitale 
marketing, inzet van sociale media, enz.). 

Onder impuls en met sterke (financiële en 
inhoudelijke) ondersteuning van de hogere 
overheden hebben de lokale bibliotheken deze 
opdracht grotendeels op een bovenlokale 
schaal aangepakt. Via interbestuurlijke sa-
menwerking en cofinanciering is een Vlaamse 
digitale basisinfrastructuur gerealiseerd die 
de bedrijfsvoering en werkprocessen van de 
bibliotheken efficiënter heeft gemaakt en heeft 
aangepast aan de verwachtingen van de he-
dendaagse gebruiker. 

Cultuur- en gemeenschapscentra hebben hun 
automatisering en informatisering veelal op ei-
gen kracht gerealiseerd. De voorbije jaren vond 
op dit vlak nog een golf  van vernieuwingen 
plaats. De kwaliteit van de dienstverlening van 
de meeste centra beantwoordt aan wat je van 
een hedendaagse organisatie mag verwach-
ten. Toch zijn er waarschijnlijk nog aanzienlijke 
voordelen te behalen door vormen van samen-
werking en schaalvergroting: financiële bespa-
ringen door het bundelen van aankoopkracht, 

DIGITALE UITDAGINGEN  
VOOR HET LOKAAL 
CULTUURBELEID.

De grootste uitdaging 
die er op dit gebied nog 
ligt, is de rationalisering 
en optimalisering van de 
organisch gegroeide ar-
chitectuur van de digitale 
basisinfrastructuur. 
(cf. ambitie van een eengemaakt Vlaams  
bibliotheeksysteem).
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vrijmaken van lokale personeelstijd door het 
centraliseren van technische infrastructuur, faci-
literen en ondersteunen van regionale dienst-
verlening door het delen van technologische 
voorzieningen (bijv. regio-abonnementen).
Zowel bibliotheken als cultuur- en gemeen-
schapscentra hebben nog een sterk ontwikkel-
potentieel op het vlak van digitale communica-
tie. Met de inzet van hedendaagse marketing 
instrumenten en technieken (bijv. CRM systeem, 
conversation management op sociale media, 
gepersonaliseerde communicatie via direct 
mailings, attenderingen op maat, search engi-
ne optimization) kan de toegankelijkheid en het 
bereik van de dienstverlening verbreed worden.

Tot slot ligt binnen deze eerste vorm van digi-
talisering ook een grote uitdaging besloten in 
de digitalisering van het culturele kernproduct. 
Als een analoog product gedigitaliseerd wordt, 
biedt dit tal van nieuwe mogelijkheden qua 
productie, presentatie, distributie en hergebruik 
(bijv. streaming van een schoolvoorstelling in 
het cultuurcentrum naar langdurig bedlegerige 
kinderen). Elk van die nieuwe mogelijkheden 
schept ook kansen voor nieuwe actoren om een 
dominante positie in de waardeketen te verove-
ren en/of  een vooraanstaande relatie met het 
(digitale) publiek uit te bouwen. Vaak zijn deze 
partijen niet geremd door de erfenis van een 
klassiek bedrijfsmodel, zijn ze beter uitgerust 
voor de digitale werkelijkheid of  hebben ze 
een andere concurrentieel voordeel. Het zijn 
potentiële ‘disruptors’. Hoe kunnen klassieke 
cultuurspelers zich verhouden ten aanzien van 
die nieuwkomers? Welke strategie moeten ze 
volgen als nieuwe digitale ecosystemen ont-
staan rond hun kernproduct? Wat is nog hun 
toegevoegde waarde als publieke instellingen 
en hoe kunnen ze die veilig stellen? Hoe blijven 
ze relevante betekenisvolle actoren in een wijzi-
gende samenleving?

In de context van de openbare bibliotheken is 
het digitaliseringsproces van het kernproduct 
al een tijdje bezig (cf. de opkomst van e-boeken 
en andere digitale collecties). Bibliotheken zijn 
dan ook naarstig op zoek naar een duurzame 
positie in een razendsnel evoluerend landschap 
van nieuwe initiatieven en bedrijfsmodellen op 
het vlak van e-content. Aangezien de digitali-
sering van live podiumaanbod op dit ogenblik 
een zeer beperkte omvang heeft, wordt de 
urgentie door de cultuur- en gemeenschaps-

centra anders aangevoeld. In zijn artikel “Nut 
en nadeel van de huisbioscoop” (Boekman 94, 
25ste jaargang, 2013, p.55-60) beschrijft de Ne-
derlandse filosoof  Ger Groot het mechanisme 
waarbij de opkomst van nieuwe technologische 
mogelijkheden, zeker bij digitalisering van het 
cultuurproduct, telkens leidt tot individualise-
ring van de cultuurbeleving, maar dat deze 
tendens uiteindelijk wordt gecompenseerd door 
een tegenbeweging naar authenticiteit en het 
verlangen naar gemeenschap. Bij kunstvormen 
die zich gemakkelijker lenen tot digitalisering 
(bijv. film, muziek) is deze evenwichtsoefening 
bezig. Wanneer volgen de andere kunstvor-
men? “Het is helemaal niet ondenkbaar dat 
we binnen afzienbare tijd lokaal inloggen 
op concerten op heel andere plekken in de 
wereld, of  op voorstellingen die zich tegelijk 
op vier locaties afspelen. Is het cultuurcen-
trum daar klaar voor? Niet alleen nationaal 
reizen, ook de cultuurbeleving zelf  zal heel 
andere vormen aannemen” stelde theaterma-
ker Lucas De Man in “40 jaar cc Strombeek en 
Westrand” (2014). Hoe verhouden cultuur- en 
gemeenschapscentra zich ten aanzien van 
deze evolutie?

Vernieuwing van de cultuurpraktijk

Behalve tot automatisering en informatise-
ring leidt digitalisering ook tot allerlei nieuwe 
vormen van expressie, verbinding en uitwis-
seling binnen en tussen bestaande culturele 
praktijken. Digitalisering faciliteert dus culturele 
vernieuwing, met nieuwe inhouden en vormen, 
en maakt het mogelijk om de cultuurparticipatie 
te verdiepen (contextualiseren, personaliseren, 
activeren) en verbreden (oprekken met een 
voor- en nabeleving, leggen van sectorverbin-
dingen).

Digitalisering staat toe dat culturele organisa-
ties hun inhoud, informatie en diensten gemak-
kelijker met elkaar kunnen delen en gezamenlijk 
toegankelijk kunnen maken. Inhoud kan aan 
een andere context worden toegevoegd waar-
door wederzijdse verrijkingen ontstaan, nieuwe 
betekenissen zich ontwikkelen en een ander 
publiek kan worden bereikt. Deze kruisbestui-
vingen doen de traditionele schotten tussen 
sectoren vervagen en brengen cultuurvormen 
buiten hun traditionele biotoop. Uitgangspunt 
bij het ontwikkelen van deze culturele vernieu-

DIGITALE UITDAGINGEN  
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wing is niet langer de eigen (sectorale) werking 
en inhouden maar de meerwaarde voor het 
publiek of  de beoogde maatschappelijk-cultu-
rele functie (zoals bijv. educatie). Openheid van 
data, interoperabiliteit van systemen, sectorver-
bindende netwerken en praktijkontwikkeling zijn 
kritieke succesfactoren.

Voorbeelden van deze vorm van digitalisering 
zijn attenderingen op een gepersonaliseerd cul-
tureel aanbod (bijv. relevante voorstellingen in 
het cultuurcentrum) die bibliotheken kunnen uit-
sturen op basis van uitleenhistoriek en interes-
segebied van de leden. Bibliotheekcollectie en 
podiumaanbod worden verbonden. Ook de con-
textualisering die een centrum kan bieden rond 
haar programmatie door die te verrijken met 
recensies, achtergrondinformatie over maker 
en onderwerp, links naar televisieprogramma’s, 
workshops, inhouden uit andere sectoren, enz. 
behoort tot de mogelijkheden binnen deze vorm 
van digitalisering. Ook themawebsites (bijv. 
rond jazz muziek, wetenschap, dementie) waar 
informatie en inhoud uit diverse cultuursectoren 
worden samengebracht (bijv. non-fictie boeken 
uit de bibliotheek, inhoud van een sociaal-ar-
tistieke voorstelling met Alzheimer patiënten, 
aankondiging van een debatavond, link naar 
documentaire of  radioprogramma,…) behoren 
tot de mogelijkheden. Nieuwe betekenissen ont-
staan en een ander publiek kan worden bereikt. 
Mensen participeren op een andere manier aan 
cultuur. Lokale cultuurhuizen kunnen die ontwik-
keling faciliteren en democratiseren.

De technologische mogelijkheden nodigen ook 
uit om meer contact te leggen met de gebrui-
kers, de interactiviteit te verhogen. Ook dit biedt 
een voedingsbodem voor culturele vernieuwing 
waarbij het publiek zelf  bijdraagt aan de kennis, 
werking en diensten van professionele cultuur-
organisaties en evolueert van passieve con-
sument naar actieve participant. Mensen met 
gelijkaardige interesses kunnen bijvoorbeeld op 
basis van hun gebruikersdata via digitale weg 
met elkaar in contact gebracht worden en uit-
genodigd tot dialoog rond bepaalde cultuurpro-
ducten, eventueel met de mogelijkheid om deze 
zelf  te verrijken met nieuwe informatie of  zelf  
over te gaan tot creatie (bijv. door het uploaden 
van zelfgemaakte filmpjes). Technologische 
evoluties bieden dus verdiepende en nieuwe 
mogelijkheden tot publieksinteractie, participa-
tie, (co)creatie en (daardoor) empowerment.

Rolverandering

De dynamiek van digitalisering ligt niet alleen in 
de manier waarop technologie leidt tot innova-
tieve vormen van cultuur. Ze verandert ook de 
praktijk van culturele organisaties, zowel hun 
interne werking als hun rol in het maatschappe-
lijk-culturele veld. Het proces van digitalisering 
stimuleert, faciliteert en versnelt immers het 
verkennen van nieuwe richtingen en mogelijk-
heden voor culturele actoren en initieert daar-
door vaak een veranderingsproces naar andere 
vaardigheden en kennis, andere werkwijzen en 
organisatievormen, vernieuwde rolopvattingen 
over de eigen plaats in de culturele sector en in 
de samenleving. Deze derde vorm van digitali-
sering staat het verst af  van de technologische 
dimensies van digitalisering en reikt dan ook 
verder dan het digitale domein.

Zoals socioloog Manuel Castells in zijn magnum 
opus “The rise of  the network society” (1996) 
beschreef, worden binnen alle maatschappe-
lijke domeinen door de opkomst van informa-
tie- en communicatietechnologie traditionele 
posities in traditionele waardeketens verlaten 
voor wisselende verbanden en nieuwe rollen 
in brede netwerken. Dit geldt ook voor cul-
tuuractoren. Klassiek zijn de meeste in de 
eerste plaats een begin- of  eindstation: maker, 
uitgever, producent, distributeur, spreider van 
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Verder stimuleert de techno-
logie ook mediumspecifieke 
innovaties en de vermenging 
van diverse creatievormen,  
waardoor nieuwe manieren 
van expressie, reflectie en 
uitwisseling ontstaan, in 
vele varianten. Voorbeel-
den zijn digitale producties 
waarbij elementen van ani-
matie, gaming, digitale video 
en webart in één omgeving 
worden gepresenteerd. 
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afgeronde producten (bijv. boeken, tentoon-
stellingen, voorstellingen). In toenemende mate 
echter worden cultuurinstellingen daarnaast 
vooral ook een tussenstation, intermediairs in 
een proces van betekenisgeving, waarbij ze hun 
kennis en inhoud inbrengen in de vernetwerkte 
culturele ruimte voor verbinding, vervorming, 
versterking, aanvulling,... door meerdere en 
zeer uiteenlopende spelers van binnen en bui-
ten de culturele sector, alsook het publiek of  de 
gebruikers. Digitalisering is op deze wijze een 
cruciale factor in de rolverandering van cultu-
rele organisaties: van collectie/programmatie 
naar connectie, van aanbod naar proces en be-
middeling, van eindproduct naar configurable 
culture (naar “Mashed Up: Music, Technology, 
and the Rise of  Configurable Culture”, Aram 
Sinnreich, 2010) en co-creatie,…

Een mooi voorbeeld van rolverandering door 
technologische innovaties, zijn de vele vormen 
van Maker Spaces, FabLabs en multimedia 
labo’s die een natuurlijk onderdak vinden in 
cultuurorganisaties. In Friesland hebben ze 
sinds kort een bus die omgebouwd is tot een 
mobiel bibliotheekfablab Frysklab. Een stan-
daarduitrusting van een FabLab bestaat uit 
machines zoals een 3D printer, een vinylsnijder, 
een lasercutter, een borduurmachine en een 
freesmachine. Deze toestellen zijn door snelle 
technologische ontwikkelingen plots binnen 
handbereik van de gewone burger gekomen. Ze 
zijn veel meer dan louter gadgets: digitale fabri-
cage en de daarmee verbonden open design 
principes beloven de traditionele maakecono-
mie grondig te verstoren. In het Frysklab zijn de 
bibliotheekmedewerkers begeleiders geworden 
die jongeren vol vertrouwen binnenloodsen in 
een wereld waar ze bijna alles kunnen maken 
waar ze aan denken. De bibliotheek brengt 
mensen in contact met maker communities. 
De innovatie die schuilt in de maker movement 
komt zo in binnen handbereik van iedereen 
met een goed idee: een nieuwe cultuuruiting, 
een oplossing voor mensen met een beperking, 
een innovatief  business-idee. De rol van de 
bibliotheek evolueert hierbij van aanbieder naar 
facilitator en katalysator; de gebruiker evolueert 
van consument naar co-creator. 

De drie dimensies  
van digitalisering  
toegelicht aan de 
hand van twee  
voorbeelden 

 

Contender Charlie (een Britse organisatie die 
jongeren ondersteunt bij de verkenning van  
hun emotionele ontwikkeling en creatief   
potentieel), theaterstudio China Plate en  
podiumhuis Warwicks Arts Centre, ontwikkel-
den de theaterproductie “MacBeth – Blood  
Will Have Blood”. De productie richt zich op 
jongeren van 9 tot 13 jaar uit een omgeving  
met weinig cultuurparticipatie. 
Het jonge publiek maakt kennis met het beken-
de drama van William Shakespeare; ze zitten 
letterlijk midden in de voorstelling en kunnen 
actief  interageren. 

Aanvullend op de voorstelling krijgen deelne-
mende scholen een educatief  pakket, waarin 
het platform http://bloodwillhaveblood.net/ 
centraal staat. Op het online platform kunnen 
de jongeren videofragmenten uit de voorstel-
ling herbekijken, nemen ze zelf  een karakter 
uit het toneelstuk aan en moeten ze belangrijke 
beslissingen nemen om het verhaal actief  mee 
vorm te geven. 

 

Muziek…een zorgenkindje voor vele openbare 
bibliotheken. Niet zo voor de Madison Public 
Library die zich met de Yahara Music Library 
ontpopte tot actieve speler in en aanjager van 
de lokale muziekscene. Dat doen ze door zowel 
het verzamelen, delen en verrijken van lokale 
content (muziek), als door ruimte te bieden 
aan lokale muzikanten om muziek te creëren 
en te produceren. Men focust daarbij vooral op 
muziek die geen aandacht krijgt van de traditio-
nele kanalen en verkooppunten. 
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De Yahara Music Library is zo uitgegroeid tot 
een brede collectie van lokale muziek, die 
bibliotheekleden kunnen streamen of  downloa-
den. De bibliotheek bevat niet alleen muziek, 
maar ook extra informatie over de muziek, re-
censies, biografieën, concerten,… en biedt een 
open platform om op een alternatieve manier 
digitale muziek te delen, te ontdekken en te 
lenen. 
 
De Yahara Music Library neemt ook een nieuwe 
rol op: ze stimuleert de muziekproductie, de 
aanmaak van digitale content. Met muzikanten 
wordt een professionele overeenkomst geslo-
ten: zij ontvangen een vergoeding om geduren-
de 5 jaar muziek toe te voegen aan de collectie. 
Dit zijn mooie voorbeelden van culturele inno-
vatie volgens de drie dimensies van digitalise-
ring: door informatisering van het kernproduct 
(eerste dimensie) ontstaat een nieuwe inhoud 
en vorm (tweede dimensie) die de cultuurparti-
cipatie verdiept (contextualiseren, personalise-
ren, activeren) en verbreedt (oprekken met een 
(na)beleving).  

Beide platformen zijn het resultaat van samen-
werking in een netwerk waarin cultuuractoren 
hun klassieke rol verlaten (cf. podiuminstelling 
en bibliotheek) om vanuit hun expertise in nieu-
we wisselende coalities te werken aan nieuwe 
modellen, vormen en inhouden. Door informati-
sering van het kernproduct ontstaat een nieuwe 
inhoud en vorm die de cultuurparticipatie 
verdiept en verbreedt. 

Of culturele organisaties er 
in slagen een toegevoegde 
waarde te realiseren in de 
nieuwe (digitale) netwerken 
binnen onze samenleving, 
hangt af  van de mate waar-
in zij in staat zijn kennisde-
ling, crossovers, experiment 
en structurele samenwer-
king te integreren in de kern 
van hun bezigheden.  

Digitalisering in deze zin 
impliceert het flexibel en 
creatief  herontwerpen van 
de eigen activiteiten binnen 
een open en netachtige  
architectuur.

Digitalisering duur-
zaam verankeren in 
de cultuurpraktijk

Hoe kunnen cultuuractoren de innovatie die 
aangejaagd wordt door de digitalisering 
centraler in hun werking zetten? Hoe pakken 
ze binnen hun operationele omgevingen de 
transformatie aan die daarmee gepaard gaat? 
Hoe kunnen ze dit duurzaam integreren in hun 
werking?

De meeste cultuuractoren werken in een traditie 
(qua kernproduct, organisatiemodel,…). Deze 
traditie maakt het onmogelijk om de koers snel 
en efficiënt bij te sturen. In hun boek “Digital 
transformation” (2014) stellen Jo Caudron en 
Dado Van Peteghem een aantal strategieën 
voor om transformatieprojecten binnen een 
bestaande (traditionele) organisatie vorm te 
geven. Hoe groter de urgentie, hoe groter de 
flexibiliteit en snelheid van de transformatie-
trajecten dienen te zijn: kleine en flexibele 
projectteams die reëel gefaciliteerd worden om 
te experimenteren (zelfs met zaken die op het 
eerste gezicht ‘concurrentieel’ lijken aan de tra-
ditionele werking) met korte innovatietrajecten 
(fail fast) binnen beschermde organisatorische 
omgevingen en met duidelijk mandaat. Een 
zoektocht binnen een volatiele omgeving vraagt 
een wendbare aanpak. 

Om dit innovatieproces (financieel, organisa-
torisch) mogelijk te maken, kan de traditionele 
werking best zo veel mogelijk worden ontlast 
van zaken die niet-onderscheidend zijn of  niet 
bijdragen aan de reële waardecreatie van de 
organisatie. Dit kan door ze te centraliseren, 
standaardiseren of  vereenvoudigen.  
Eens antwoorden en werkende modellen zijn 
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ontdekt, is het belangrijk ze op te schalen en 
te integreren in de dagelijkse werking zodat 
de transformatie duurzaam wordt. Op deze 
manier wordt een goed evenwicht behouden 
tussen innovatie en continuïteit, tussen creatie-
ve exploratie van het nieuwe digitale domein en 
behoud van het waardevolle bestaande.

Belangrijk bij culturele vernieuwing aangejaagd 
en gefaciliteerd door digitale technologie, is 
dat de innovatie ook effectief  verankerd wordt 
in de culturele praktijk en niet beperkt blijft tot 
de ontwikkeling van digitale instrumenten. Bij 
culturele innovatie door digitalisering gaan pro-
duct- en praktijkvernieuwing hand in hand. Het 
eerste bestaat maar door het tweede. 

Naar een Vlaamse  
ondersteunende  
organisatie

De digitale evoluties hebben de laatste jaren 
de manier waarop wij omgaan met alle as-
pecten in ons leven totaal veranderd. En die 
veranderingen zullen de komende jaren alleen 
maar versnellen. Als bibliotheken, cultuur- en 
gemeenschapscentra (en bij uitbreiding: de 
andere lokale cultuuractoren) in de komende 
jaren nog overtuigend hun kerntaken willen op-
nemen, moeten ze optimaal gebruik maken van 
de kansen die de digitalisering hen biedt en dit 
proces inbedden in hun dagelijkse praktijk.

Door een toenemende operationele druk en de 
grote complexiteit van het thema kunnen vele 
steden en gemeenten met hun lokaal cultuur-
beleid en instellingen onvoldoende wendbaar 
en doelgericht inspelen op deze uitdaging. De 
Vlaamse overheid kan in een vernieuwd samen-
spel met de gemeentebesturen op het terrein 
van lokaal cultuurbeleid een unieke meerwaar-
de realiseren door hiervoor een gericht en 
duurzaam ondersteuningsbeleid te ontwikkelen. 
Als Vlaanderen deze rol niet opneemt en de 
lokale besturen met de nodige prioriteit onder-
steunt, dreigen de lokale cultuuractoren hun 
aansluiting op deze complexe, snel wijzigende 
en verstrekkende maatschappelijke evolutie te 
verliezen.

Om dit mee mogelijk te maken, willen Bibnet, 
de Vlaamse projectorganisatie voor de digitale 
bibliotheek, en LOCUS, het Vlaams steunpunt 
voor het lokale cultuurbeleid, begin 2016 graag 
versmelten tot één nieuwe organisatie, die 
zich specifiek zal richten op deze belangrijke 
uitdaging voor het lokaal cultuurbeleid. Als een 
echte spelverdeler wil deze nieuwe organisatie 
vanuit digitaal perspectief  inspirerende moge-
lijkheden introduceren bij bibliotheken, cultuur- 
en gemeenschapscentra (en later: de totaliteit 
van het lokaal cultuurbeleid). Daartoe willen 
we samen met het werkveld ideeën creëren en 
innovaties ontwikkelen, om die bij succes op te 
schalen tot gezamenlijke diensten die mensen 
aanzetten om in hun lokale omgeving op nieuwe 
manieren cultuur te ontdekken en beleven, en 
zo sterker te staan in de wereld (van vandaag 
en morgen). 
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Het is dus belangrijk dat cul-
tuurprofessionals het proces 
van digitalisering inbedden 
in hun dagelijkse praktijk 
(van visievorming, interne 
werkprocessen tot publieks-
werking). Alleen zo zullen in-
spanningen op het vlak van 
digitalisering effecten heb-
ben en duurzaam blijken.
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Vlaanderen zou zich op die manier kunnen 
positioneren in de voorhoede van een groei-
ende internationale beweging waarbij landen 
en regio’s in samenwerking met sterke lokale 
besturen inzetten op de digitale uitdagingen van 
vandaag en morgen.

Visie op  
digitalisering,  
een onaf  verhaal

De omvang, impact en snelheid van de digitali-
sering binnen onze samenleving nemen alsmaar 
toe. Eergisteren was het nog web 2.0, gisteren 
mobiel internet, vandaag virtual reality (bijv. 
http://www.laphil.com/vanbeethoven). Telkens 
opnieuw zullen culturele actoren moeten reflec-
teren over of  en hoe nieuwe vormen van digitali-
sering hun opdracht beïnvloeden, en waar ze al 
dan niet hun werking moeten transformeren. 

Deze tekst is geen eindpunt zoals de vele an-
dere visieteksten die een denkproces afsluiten. 
Nee, visievorming over digitalisering als maat-
schappelijk fenomeen is nooit af. Deze tekst wil 
liever een beginpunt zijn van een permanent re-
flectieproces, een warme uitnodiging om samen 
de kansen en bedreigingen van de digitalisering 
te exploreren. Deze tekst stelt zich dan ook 
graag open voor feedback, kritiek, aanvullingen 
en tegenargumenten.

DIGITALE UITDAGINGEN  
VOOR HET LOKAAL 
CULTUURBELEID.

http://www.laphil.com/vanbeethoven


SHIPBUILDING.
VA N  M I S S I E  N A A R  

O R G A N I S AT I E S T R U C T U U R

2



27  Dossier Cultuurconnect

De koers

De snel en fundamenteel veranderende sa-
menleving en de uitdagingen voor het lokaal 
cultuurbeleid in de digitale samenleving vinden 
elkaar in de missie voor een nieuwe, Vlaamse, 
ondersteunende organisatie.
Daarin geeft de kerntaak van het lokaal cultuur-
beleid – mensen versterken door middel van 
cultuur - de toon aan. Gemeenschapsvorming, 
cultuureducatie en -participatie, de aandacht 
voor kansengroepen, het belang van cultuurbe-
leving en cultuurspreiding blijven bepalend. 

Missie

De missie is de solide haven van waaruit  
Cultuurconnect uitvaart om het lokaal cultuur-
beleid digitaal te versterken in haar kernop-
drachten.

“
Cultuurconnect stimuleert  
en ondersteunt  het lokaal  
cultuurbeleid bij het versterken  
van mensen en gemeenschappen  
in de digitale samenleving.  
Samen werken we ideeën uit tot 
diensten die mensen aanzetten  
om op nieuwe manieren cultuur  
te ontdekken en te beleven. 

VAN MISSIE NAAR  
ORGANISATIESTRUCTUUR
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VAN MISSIE NAAR  
ORGANISATIESTRUCTUUR

Cultuurconnect hanteert een aantal waarden die mee de koers van de organisatie bepalen. 
Ondenemingszin en innovatie worden gekoppeld aan een open debat en een sterk maat-
schappelijk bewustzijn. Cultuurconnect gelooft in de meerwaarde van voortdurende interac-
tie tussen hogere en lokale overheid, tussen lokale instellingen en burgers. 

Waarden

Aan de missie werden volgende richtinggevende waarden gekoppeld:

Het schip

De structuur moet de organisatie toelaten om, 
conform de noden en behoeften van de lokale 
cultuurinstellingen en  hun publiek, snel, wend-
baar en betrokken te anticiperen. 

De blik gericht op een duurzame, relevante  
en performante dienstverlening. Het busi-
nessmodel canvas van Osterwalder werd als 
leidraad gehanteerd om te bespreken en te 
beschrijven hoe Cultuurconnect vanuit haar 
missie waarde kan creëren, leveren en behou-

den. De oefening van het businesscanvas werd 
in verschillende stappen doorlopen. Eerst werd 
het debat gevoerd over het organisatiemodel, 

vervolgens over de strategie, om dan in te 
zoomen op deelstrategieën. Van elk van deze 
stappen is een gedetailleerd plan gemaakt. De 
noodzakelijke nuance die bij elk plan moet aan-
gebracht worden om het in de juiste context te 
lezen, leidde tot het inzicht dat het beter was 
niet de gehele oefening, maar wel het resultaat 
ervan in dit dossier op te nemen. 

ondernemend 
durven, doen, dynamisch, 

ambitieus

open 
transparant, dialogerend, 

integer

innovatief 
creatief, vernieuwend,  

buiten de lijntjes

maatschap- 
pelijk bewust 

democratisch, oog voor  

diversiteit, duurzaam
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Onderstaande weergave geeft een indicatie van de complexiteit van de oefening. Cultuurconnect 
verhoudt zich tot gemeenten en hun beleidsmakers, tot lokale cultuurinstellingen en andere lokale 
partners, tot publiek en consument – afhankelijk van de verkozen verhoudingen en doelen, telkens 
in andere modellen.

Onze  Lokaal  Lokale  Publiek/ model
organisatie  cultuurbeleid  partner  consument

Business-to-Business (B2B) model:
Een organisatie levert diensten aan een andere organisatie, 
meestal om in te zetten in de eigen operationele werking of  
het eigen productieproces. 

Voorbeeld: Open Vlacc is een dienst die door onze organi-
satie wordt aangeleverd aan bibliotheken voor het  verlich-
ten van de lokale catalografie.
Onze organisatie zal verschillende B2B diensten ontwikke-
len en uitbaten.

Business-to-Consumer (B2C) model:
Een organisatie levert diensten rechtstreeks aan de eind-
consument, zonder bemiddeling van een derde. 

Voorbeeld: in het e-boeken pilootproject kon de eindcon-
sument indien hij/zij (nog) geen lid was van de bibliotheek 
online rechtstreeks bij Bibnet een leeskaart kopen.
Onze organisatie zal alleen B2C diensten ontwikkelen en 
uitbaten indien dit schaalvoordelen biedt en op uitdrukkelij-
ke vraag en in opdracht  van haar klanten (lokaal cultuur-
beleid).

Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C) model:
Een organisatie levert diensten aan een andere organi-
satie, die ze op haar beurt aanbiedt aan haar klanten, de 
eindconsument.

Voorbeeld: onze organisatie zou een bovenlokaal tic-
ketingsysteem kunnen ontwikkelen en uitbaten voor de 
cultuur- en gemeenschapscentra, die het systeem op hun 
beurt inzetten voor hun dienstverlening en communicatie 
voor de gebruikers, het publiek.  
Onze organisatie zal verschillende B2B2C diensten ontwik-
kelen en uitbaten. Bij deze diensten staat de behoefte van 
de eindconsument centraal.

Business-to-Business-to-Business-to-Consumer 
(B2B2B2C) model:
Een organisatie levert diensten aan een andere organisatie, 
die ze op haar beurt aanbiedt aan een andere organisatie 
die ze aanbiedt aan haar klanten, de eindconsument.

Voorbeeld: onze organisatie zou een cultuureducatief  
platform kunnen ontwikkelen dat cultuurcentra kunnen 
aanbieden aan scholen om te gebruiken tijdens bijv. de 
lessen esthetica.
Onze organisatie wil experimenteren met B2B2B2C dien-
sten. Bij deze diensten staat de behoefte van de partneror-
ganisatie van onze klant centraal.

IN OPDRACHT 
VAN CULTUUR- 

GEMEENTE
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Het canvas is een grafische voorstelling in negen bouwstenen van de variabelen die de waarde 
van een organisatie beïnvloeden en bepalen. Die variabelen zijn: klanten, klantenrelaties, waarde, 
kosten, middelen, inkomsten, kanalen, activiteiten en partners. 

De methodiek laat toe de dynamiek ervan in kaart te brengen, de unieke positie van elk afzonder-
lijk te verhelderen en de wederzijdse samenhang te expliciteren. 
Elke bouwsteen roept vragen op die uiteindelijk leiden tot een organisch model, waarin alle as-
pecten zich tot elkaar weten te verhouden.

Dat maakte de methodiek ook uitstekend hanteerbaar in de verandercontext naar een nieuwe 
organisatie voor het lokaal cultuurbeleid.

Activiteiten

Toegevoegde 
waarde

Klanten
relaties

Kanalen

Klanten

Middelen

Kosten Inkomsten

Partners

Het businessmodel van Osterwalder is geen louter ver-
dienmodel, waar waarde vaak gelijkstaat met geld – de 
meerwaarde ervan zit in de beschrijving van alle facetten 
die invloed hebben op het beschrijven van die meerwaar-
de – en dat hoeft niet per definitie geld te zijn.  

VAN MISSIE NAAR  
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Schematische voorstelling van de bouwstenen die als leidraad voor de opbouw van  
het organisatiemodel werden gehanteerd:

Wie zijn de 
belangrijkste 
partners met 
wie je samen-
werkt? 
Toeleveran-
ciers, project-
partners,
onderaanne-
mers…

Wat kost je 
businessmodel? 
Denk aan activi-
teiten, perso-
neel, resources, 
samenwerking, 
productie…

Welke zijn de belangrijkste activiteiten 
die je als instelling moet ondernemen 
om je waardepropositie te realiseren? 
Welke activiteiten onderneem je om 
je klanten te bereiken en om  met je 
partners samen te werken?

Welke resources 
zijn nodig om de 
waardepropositie 
te realiseren? 
Welke resources 
gebruik je om 
inkomstenbronnen 
aan te kunnen bo-
ren en om je klan-
ten te bereiken?

Via welke distributiekanalen 
bereiken je producten en dien-
sten de klant? Denk aan fysieke, 
virtuele, digitale kanalen.

Welke inkomstenbronnen 
heb je? Wie betaalt voor 
wat? Welke maatschap-
pelijke baten realiseer 
je?

Wie zijn je 
klanten? 
Kan je 
verschillende 
groepen 
onder-schei-
den? Niet 
alle klanten
hoeven beta-
lend te zijn! 

Op welke manier onderhoud je een 
relatie met verschillende klan-
ten-groepen?  Op welke wijze 
luister je naar wat klanten willen?

Welke waarde bied je je 
klanten? Welke problemen 
van klanten los je op, en in 
welke behoeften voorzie je?

Partners
Activiteiten

Toegevoegde 
waarde

Klanten
relaties

Kanalen

Inkomsten

Klanten

Middelen

Kosten
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De werf

Tijdens verschillende interne werksessies werd 
het business model canvas ingezet als instru-
ment voor gefocust overleg. 

Het managementteam werkte rond organisatie-
model en organisatiestrategie.
De clusterteams IT, Content, Veldanalyse en 
Praktijkontwikkeling bogen zich over de respec-
tieve deelstrategieën.

Het debat over het organisatiemodel en de glo-
bale organisatiestrategie werd voorbereid door 
de directeur en gevoerd binnen het manage-
mentteam.

VAN MISSIE NAAR  
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Het resultaat van de oefening kan worden samengevat in twee fiches.

1. Organisatiemodel

CULTUURCONNECT: 

1.  zet in op het incuberen en opschalen van culturele innovatie via 
digitale weg

2.  biedt toegevoegde waarde die het werkveld niet op eigen kracht kan 
ontwikkelen

3.  werkt als vlaamse bovenbouworganisatie voor lokale cultuuractoren 
en hun klanten

4.  werkt in een eerste fase voor bibs, cc’s en gc’s en wil dit op termijn 
uitbreiden naar het brede veld van lokale cultuuractoren

5.  benadert digitale innovatie op een integrale wijze (context + 
doelstelling + proces + instrument + praktijk)

6.  benadert digitale innovatie als een sectoroverschrijdend gegeven 
(bibs + cc + andere actoren) en sluit hiervoor partnerships

7.  werkt via nieuwe middelen en kanalen

8.  verstrekt innovatiekapitaal voor digitale innovatie i.s.m. pioniers uit 
het werkveld

9.  baat bewezen bovenlokale digitale diensten uit volgens een 
kostendekkend betaalmodel

VAN MISSIE NAAR  
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Vervolgens werd de oefening herhaald vanuit strategisch perspectief: welke strategie zetten we in 
om de ambitie die geformuleerd werd waar te kunnen maken?

CULTUURCONNECT  
WERKT AAN: 

1.  proactieve houding in debat over toekomst vlaamse bovenbouw en 
vlaams beleid m.b.t. regiowerking

2.  versterking regiowerking door opnemen van partnerrol  
in aanbieden/ondersteunen van digitale innovatie

3.  een groei van het aantal relevante digitale innovatieprojecten met het 
oog op opschaling en duurzame exploitatie

4.  schaalvergroting van de backoffice om innovatiemiddelen en 
-capaciteit vrij te maken

5.  verhogen van de relevantie en het gebruik van digitale diensten door 
het publiek

6.  verhogen klantentevredenheid en versterken consortiummodel, in 
het bijzonder bij de cc’s/gc’s

7.  bevorderen van regionale samenwerking aan de hand van digitale 
innovatie

8.  continuïteit bieden voor provinciale projecten in  
digitale domein

9.  bevorderen eigenaarschap bij vlaamse overheid en  
lokale besturen

10.  op termijn uitbreiden actieradius van bibliotheken en centra naar 
het brede lokale cultuurveld

VAN MISSIE NAAR  
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2. Deelstrategieën

De organisatiestrategie werd verdiept 
door een aanvullende analyse vanuit vier 
complementaire invalshoeken. 

Samen vormen deze invalshoeken de 
standaardaanpak van de organisatie - de 
zgn. integrale werking. Bij elk project en elke 
dienst is er aandacht voor veldanalyse - wat 
zijn de behoeften bij de klanten van het lokaal 
cultuurbeleid en in het werkveld en wat zijn 
mogelijke oplossingen -  content - welke 
data hebben we nodig om de oplossing te 
voeden en hoe kunnen dit vorm geven - IT - 
welke technische ontwikkelingen zijn nodig 
- en praktijkontwikkeling - hoe gaan we het 
werkveld ondersteunen om er een kwaliteits- 
en succesvolle praktijk rond te realiseren. 

De vier perspectieven worden simultaan 
gevolgd bij het invullen van een project/dienst. 

Ze hoeven niet in elk project altijd allemaal 
aanwezig te zijn en/of  even veel belang te 
krijgen.

In de organisatiestructuur werden de 
deelstrategieën vertaald naar respectieve 
kennisclusters die expertise rond elk van de 
perspectieven opbouwen en inzetten.

VAN MISSIE NAAR  
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In de verschillende clusterteams IT, content, 
veldanalyse en praktijkontwikkeling werd 
door de respectieve clustercoaches de 
strategische oefening herhaald met het 
oog op de specifieke in- en output van elk 
van de teams. Op die manier werden alle 
stafleden vanuit eigen opdrachten en sterktes 
uitgenodigd om bij te dragen in het reflectie- 
en vormgevingsproces van de nieuwe 
organisatie, een logische toepassing van de 
organisatiewaarden die Cultuurconnect voor 
zichzelf  heeft vastgelegd. 

De outcome van de oefening kan worden 
samengevat in vier fiches: 

VANUIT HET PER-
SPECTIEF VAN  
VELDANALYSE’ ZIJN 
VOLGENDE VER-
DIEPINGEN AAN TE 
BRENGEN OP DE  
ORGANISATIE- 
STRATEGIE: 

1. positionering in de vlaamse bovenbouw als  
 transversaal werkende organisatie
2.  klemtoon op organisaties waarmee lokaal  
 al wordt samengewerkt bij ontwikkelen  
 van partnerschappen 
3.  incentives voorzien voor pioniers  
 (incl. conversie naar ambassadeurs)
4.  ontwikkelen transparante selectiecriteria  
 en methodiek voor incubatie projecten 
5.  opvolgen, stimuleren en inspireren van  
 regiosamenwerking en pionierschap
6.  afstand klein houden met lokaal werkveld

VANUIT HET PER-
SPECTIEF VAN ‘IT’ 
ZIJN VOLGENDE 
VERDIEPINGEN AAN 
TE BRENGEN OP DE 
ORGANISATIE-  
STRATEGIE: 

1. IT wordt gedreven door inhoudelijke keuzes,  
 niet door technologische mogelijkheden
2. het publiek staat centraal bij het vormgeven  
 en evalueren van de it functies binnen  
 projecten/diensten
3. alertheid over specifieke positie t.a.v. de  
 it-markt en leerproces rond bepaalde  
 modellen (certificatie, consortiumvor 
 ming,…)
4.  ontwikkelen van organisatiebrede  
 methodiek ter bevordering van duurzaam 
 heid en beheersbaarheid it (planmatig,…)
5.  reorganisatie helpdesk met het oog op  
 maximale beheersbaarheid en  
 klantvriendelijkheid
6.  voorzien mogelijkheid specifieke it relatie  
 met antwerpen en gent (deelproducten i.p.v.  
 afgewerkte eindproducten)

VAN MISSIE NAAR  
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VANUIT HET PER-
SPECTIEF VAN 
‘PRAKTIJK-ONT-
WIKKELING’ ZIJN 
VOLGENDE VER-
DIEPINGEN AAN TE 
BRENGEN OP DE  
ORGANISATIE- 
STRATEGIE: 

1.  hanteren organisatiewaarden als toetssteen  
 voor effectiviteit praktijkontwikkeling
2.  permanente monitoring effectiviteit van  
 diensten en projecten
3.  communicatie- en marketingstrategie ont 
 wikkelen om implementatie dienstverlening  
 te maximaliseren
4.  bevorderen digitaal bewustzijn, maturiteit  
 en leiderschap bij klanten
5.  innovatie en leiderschapsontwikkeling  
 stimuleren door co-creatie en klantenbe 
 trokkenheid
6.  werkveld als permanente partner betrekken  
 in lerende netwerken voor praktijk- 
 ontwikkeling

VANUIT HET PER-
SPECTIEF VAN  
‘CONTENT’ ZIJN 
VOLGENDE VER-
DIEPINGEN AAN TE 
BRENGEN OP DE  
ORGANISATIE- 
STRATEGIE: 

1.  de unieke positie van bibliotheken en  
 cultuurcentra in de ‘content ecosystemen’  
 versterken
2.  leercurve voorzien m.b.t. metadata,  
 metacontent en digitale content voor centra
3.  mobiliseren en steeds opzoeken van de  
 lokale expertise in de bibliotheken en centra
4.  inzetten op co-creatie met partners en  
 publiek
5.  focus op projecten waar content uit  
 diverse sectoren wordt verbonden
6.  balans vinden tussen operationele   
 kwaliteit en korte innovatiecycli
7.  transitie open vlacc naar consortiummodel
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3. Portfolio

Uiteindelijk leidden alle oefeningen naar enkele 
concrete vragen: 

Om hierop een antwoord te bieden met 
voldoende draagvlak en verankering om 
werkelijk betekenisvol te zijn, werd een 
participatietraject opgezet rond digitale 
transformatie met professionals uit het lokaal 
cultuurbeleid.

Digital transformation

Jo Caudron (Duval Union Consulting) loodste 
een werkgroep van collega’s uit het werkveld, 
Bibnet en Locus doorheen de fundamentele 
oefening: wat betekent digitale transformatie 
voor ons eigen werk en werking, voor 
bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra. 

Hij hanteerde daarvoor de DTM-Digital 
transformation model- methodiek (Jo Caudron 
& Dado Van Petegem, Digital transformation, 
Lannoo, 2014)

Het eerste deel van de oefening bestond 
uit een impactmeting, aan de hand van 
zeven metaforen die zeven digitale krachten 
verbeelden.

Het tweede deel leidde naar een mogelijk 
scenario op basis waarvan concreter 
kon worden nagedacht over realistische 
projectplannen.

Insights Impact Scenarios Business  
Cases

Trend- 
watching

WAT GAAN WE NU 
PRECIES DOEN?  
WELKE PROGRAMMA’S  
EN PROJECTEN?  
WELKE KLEMTONEN  
EN PRIORITEITEN?
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De werkgroep bestond uit: 

Voor de bibliotheken: Mieke Van Geel, Patrick 
Vanhoucke, Annemie Arras, Koen Calis, Steven 
Duyck, Bruno Daems, Goedele Horemans

Voor de cultuur- en gemeenschapscentra: 
Lieselotte Deforce, Gunter Lots, Danny 

Theuwis, Evi Gillard, Els Seghers, Griet Ivens, 
Jan Coonen, Steven Defoor

Voor de cultuurbeleidscoördinatoren: Jan  
Hermans, Freek Rombouts, Katrien  
Raeymaekers
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SOCIALE INNOVATIE

Sterk participatieve, door gebruikers  
gedreven wereld. Weinig fragmentatie, de digitale 
wereld van content en data wordt gedomineerd 

door een handvol grote spelers (Facebook, Google, 
Apple, ...). Zij bouwen de grote (alternatieve) kennis-

platformen.

BIB WORDT BROKER

Sterk participatieve, door burgers gedreven wereld. 
Veel fragmentatie, waarin de bib op zoek moet  

gaan naar nieuwe functies en daardoor relevant 
tracht te blijven.

“AS IS” DE LUIE KENNIS SHOPPER

Wereld met hyper fragmentatie waarin de bib  
op zoek moet gaan naar nieuwe functies en daar-

door relevant tracht te blijven.  
Maar waarbij mensen vooral vertrouwen op  

de stem van de (nieuwe) experts en er weinig  
of  geen participatie is op vlak van kennis,  

content, cultuur, ...

HIGH PARTICIPANT
(preferentie + maatschappij / coöperatief)

LOW

3
2

1
4

HIGH

LOW

FROG (fragmentatie +  
relevantie creëren) waarschijnlijk

waarschijnlijk

gewenst
´
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KRIMPENDE CULTUUR

Een wereld van sterke verticalisatie en  
keuzes van het aanbod, maar waarbij het  

product en de belevingen niet fundamenteel veran-
deren.

CC’S RULE!

Een wereld van sterke verticalisatie (bewuste  
keuzes doe leiden tot een dieper aanbod  

per vertical) met nieuwe belevingen die zich zowel  
in de digitale als fysieke wereld afspelen.

“AS IS” “I WANT IT ALL!”

Een wereld van behoud van een breed aanbod, 
waarbij het product in al zijn dimensie wijzigt,  
zowel fysiek (waar digitaal z’n intrede doet)  

als virtueel (waarbij het cultuurproduct perfect  
via digitale kanalen wordt vermarkt).

HIGH THE PACKAGE
(verticalisatie)

LOW

3
2

1
4

HIGH

LOW

THE TRAVELLER 
(place & experience) waarschijnlijk

waarschijnlijk

gewenst
´

VAN MISSIE NAAR  
ORGANISATIESTRUCTUUR

SCENARIOPLANNING CULTUUR- EN 
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IDEEËN VOOR PROGRAMMA’S  
& PROJECTEN

— beknopt overzicht

d
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digital aanschuiven bij 
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social
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Op verzoek van de werkgroepleden werd naar 
een manier gezocht om de workshop aan te 
bieden aan het hele werkveld.

In functie daarvan werd de inhoud herwerkt 
naar twee participatiedagen waarop alle cul-
tuurprofessionals uit het lokaal cultuurbeleid 
– uit bibliotheken, cultuur- en gemeenschaps-
centra, directies cultuur en vrije tijd en cultuur-
beleidscoördinatoren – werden uitgenodigd.

4. Participatie

Van bij de aanvang van het oprichtingsproces 
was voor Cultuurconnect de input van het werk-
veld van groot belang. 
Participatie en medebeheer zijn sleutel-woor-
den in de legitimering van de nieuwe orga-
nisatie. De betrokkenheid betreft zowel de 
beheersorganen als de regelmatige consultatie 
van het werkveld aan de hand van participatie-
methodieken. In de laatste fase van dit proces 
– de projectoproep – kiest Cultuurconnect voor 
co-creatie.

Beheersorganen en interne 
doorstart 

Het werkveld was vertegenwoordigd in:
• de werkgroep digitale transformatie en 

portfolio

• de raad van bestuur en algemene 
vergadering van Locus

• de raad van bestuur en algemene 
vergadering van Bibnet

• de oprichting van een nieuwe vzw De Brug, 
bevoegd voor alle transformatie-issues bij de 
oprichting van een nieuwe organisatie voor 
het lokaal cultuurbeleid (24/4/2015). 

 Het voorzitterschap wordt gedeeld door 
Wim Vanseveren (voorzitter raad van bestuur 
Locus) en Herman Lauwers (voorzitter raad 
van bestuur Bibnet).

WERKSESSIES

6/3/2015: intake & interviews 
bibliotheken

11/3/2015: intake & interviews 
cultuurcentra * oriënterende presentatie

12/3/2015: impactanalyse & scenario-
oefening bibs

20/3/2015: impactanalyse & scenario-
oefening cc’s

30/3/2015: vervolg scenario bib & 
vervolg scenario cc’s

31/3/2015: gedeelde workshop 
businessideeën

30/4/2015: slotpresentatie
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Werkveldconsultatie 

1 | NOMADISCH TEAMOVERLEG

Een half  jaar lang ging het maandelijks teamo-
verleg van Locus/Bibnet niet in Brussel, maar 
op verplaatsing door. Het doel van het ‘no-
madisch teamoverleg’ was de digitale noden 
en behoeften uit het werkveld te verkennen 
en te bespreken, maar ook input en reflecties 
te ontvangen van lokale collega’s omtrent de 
beoogde richting en werking van de nieuwe 
organisatie. Telkens werd in onderling over-
leg een thema bepaald dat eerst intern werd 
voorbereid om vervolgens de basis te vormen 
voor gesprekken met de lokale bib, cc/gc en 
vrijetijdsdienst.

De dialoog, de aanvullingen en bedenkingen 
van collega’s droegen bij tot het concretiseren 
van de missie en het scherpstellen van eigen 
inzichten en doelen. 

2 | SECTOREVENTS

Om het debat open te trekken, werden twee 
participatiemomenten opgezet in de vorm van  
sectorevenementen.  

De eerste participatiedag had plaats in de 
schouwburg van Kortrijk op 4 september 2015, 
de tweede in het Vlaams Parlement op donder-
dag 12 november 2015. 

Deelnemersaantallen bedroegen respectievelijk 
102 en 113.

De focus van Dag 1 lag op reflectie en debat 
met betrekking tot de mogelijkheden en geva-
ren van digitalisering in het lokaal cultuurbeleid.
De reflectiedag tekende een mogelijk kader 
waarbinnen concrete digitale projecten van 
lokale culturele instellingen een plaats kunnen 
vinden.

Dag 2 leidde van theorie naar praktijk: wat 
betekent digitale transformatie concreet in de 
lokale cultuurcontext?

Door middel van participatiemethodieken werd 
gewerkt aan de concrete invulling van projec-
tideeën. Hiermee werd de basis gelegd voor 
co-creatie van het actieplan. De derde stap 
is immers de projectoproep, waarin het hele 
werkveld wordt uitgenodigd met eigen projec-
ten bij te dragen tot de portfolio van de nieuwe 
organisatie. 

Het Locus/Bibnet-team was 
achtereenvolgens  
te gast bij:

12/1/2015: cc De Kollebloem & bib 
Puurs  >  thema: digitale marketing

26/2/2015: cc Het Bolwerk & bib 
Vilvoorde  >  thema: diversiteit

9/3/2015: Circa & bib Gent   
>  thema: bib en cc van de toekomst

4/5/2015: cc De Spil & Arhus Roeselare   
>  thema: digitale innovatie

15/6/2015: cc Herbakker & regioverband 
Meetjesland Eeklo   
>  thema: regionale samenwerking

VAN MISSIE NAAR  
ORGANISATIESTRUCTUUR
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— Een digitaal lokaal  
cultuurbeleid: hoezo?
Kortrijk, Schouwburg, 4 september 2016

Aantal deelnemers: 168

PROGRAMMA:

• Jo Caudron (digitaal strateeg) interviewt 
Vincent Van Quickenborne (burgemeester 
Kortrijk) over een digitaal lokaal beleid.

• Jo Caudron schetst de urgentie en  
opportuniteiten van de digitale disruptie.

 Allemaal digitaal
 Zeven digitale krachten die de samenleving 

verstoren
• Filosoof  Hans Schnitzler plaatst kantteke-

ningen bij ‘het digitaal proletariaat’.
 Een filosofische kijk op een digitale toe-

komst
• Twee jonge start-ups beggeven zich op het 

terrein van het lokaal cultuurbeleid.
 Ideeën voor een digitale toekomst: bksy
 Ideeën voor een digitale toekomst: Living 

concerts
• Bart Beuten biedt suggesties voor een con-

crete aanpak in het lokaal cultuurbeleid.
 Ideeën voor een digitaal lokaal cultuurbeleid

Bart Noels modereert een debat met lokale 
cultuurwerkers over de urgentie van de digitale 
transformatie in het lokaal cultuurbeleid.

MET: 

Mieke Van Geel (Antwerpen), Griet Ivens  
(Bornem), Steven Defoor (Puurs), Carol Van-
houtte (Kortrijk) en Bart Beuten (Locus/Bibnet).
Via een tijdelijke app kon het publiek de hele 
dag vragen indienen.
Tijdens elke sessie hadden korte globale 
publiekspeilingen plaats met betrekking tot de 
appreciatie van de stellingen van de spreker.
Er was een Twitterdebat via de hashtag  
#locusbibnet.
In een kleine opnamestudio konden deelne-
mers hun mening ventileren en hun quotes 
vonden een plaats in de verslaggevende 
video’s. 
Uit de eerste reflectiedag bleek een grote 
bereidheid om explicieter met digitaal aan de 
slag te gaan, zowel in bibliotheken als cultuur- 
en gemeenschapscentra. De inschatting van 
de urgentie was bij beide licht verschillend.

Enkele vragen uitgelicht:

HOEVEEL TIJD HEBBEN 
DE BIBLIOTHEKEN 
NOG OM ZICH AAN TE 
PASSEN AAN DE DIGITALE 
TRANSFORMATIE?

— Jo Caudron - digitale transformatie
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0%

A | Nu
B | 2 à 3

C | 3 à 5
D | 5 jaar

 A B C D

 
REFLECTIE-

DAG

DAG 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7oTOR09uEA
https://www.youtube.com/watch?v=Dsy5kIEX9t8
https://www.youtube.com/watch?v=mrcwXYFJ1uk
https://www.youtube.com/watch?v=ebeXUvMyheY
https://www.youtube.com/watch?v=8-wV3oBzhw8
https://www.youtube.com/watch?v=XAmdnoCJ4Ck
https://www.youtube.com/watch?v=CPUaMo-stlE
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Het beeldmateriaal van de reflectiedag in 
Kortrijk werd via thematische mailings gedeeld 
met alle 2.582 abonnees op het e-zine van 
Locus/Bibnet. De campagne sloeg een brug 
van het eerder theoretische ‘denken over’ in 
Kortrijk naar het eerder praktische ‘aan de 
slag gaan met’ in Brussel. 

Bekijk op flickr het fotomateriaal van de  
sectordag in Kortrijk.

VAN MISSIE NAAR  
ORGANISATIESTRUCTUUR

WELKE VORM VAN 
DIGITALISERING MOET 
VOLGENS U PRIORITEIT 
KRIJGEN?

— Bart Beuten
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VOOR CULTUUR-
INSTELLINGEN IS DE 
DIGITALISERING...

— Hans Schnitzler 

 

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

A | Bijzaak 
B | Kans 

C | Bedreiging
D | Opdracht

 A B C D

https://www.flickr.com/photos/135318336@N02/
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— Vorm geven aan een lokaal 
cultuurbeleid

Brussel, Vlaams Parlement, 12 november 2016

Aantal deelnemers: 113

Uit een publiekspeiling op Dag 1 bleek dat de 
urgentie om digitaal in te grijpen anders wordt 
ervaren bij bibliotheken en cultuur- en gemeen-
schapscentra: meer dan 70% van de aanwezige 
bibliotheken wil nu handelen. Cultuur- en ge-
meenschapscentra geven zich nog wat respijt: 
35% wil meteen aan de slag, 40% ziet een aan-
pak gespreid over 2 tot 3 jaar. Beide partijen 
zijn het erover eens: ook als het niet zo’n vaart 
loopt, de andere kant opkijken kan niet meer.

Maar wat moet er dan gebeuren, en hoe pakken 
we dat aan?

Die vraag vormde het uitgangspunt voor Dag 2. 
Locus/Bibnet schakelde participatie-experts 
Elke Jeurissen en Cato Leonard (Glassroots) in 
om de participatie-aanpak te maximaliseren.

PROGRAMMA:

• Jo Caudron (digitaal strateeg) maakt een 
korte recap van de digitale uitdagingen.

• Bart Beuten (Locus/Bibnet) kadert de 
werkdag binnen de ambities van de nieuwe 
organisatie. 

AAN DE SLAG: 

Onder begeleiding van participatie-experts 
faciliteren tien begeleiders aan tien werktafels 
concrete oefeningen.

Ze resulteren in ideeën die geïnspireerd zijn 
door lokale economie, retail, internationale 
trends in bibliotheken, kunst- en cultuurhuizen 
en jonge technologie-start-ups.

Inspiratie daartoe vinden de deelnemers op de 
gelegenheidsblog digitale krachten, die digitale 
cultuurpraktijken samenbrengt.
Peter De Caluwé (De Munt) brengt een video-
boodschap over de integratie en meerwaarde 
van digitale technologie.
Bekijk de videoboodschap hier.

Marc Bresseel (Duval Union Consulting) deelt 
zijn observaties van de voorbije dag: de uitda-
ging wordt opgenomen, met heel veel energie 
werd een hele dag creatief  gewerkt. Dat is de 
juiste instelling voor het 'aanzetten van de digi-
tale innovatieknop'.

Bart Beuten sluit af  met de uitnodiging om de 
oefeningen lokaal te herhalen. Daartoe zullen 
de gebruikte instrumenten naar lokale con-
text worden omgezet en aan het werkveld ter 
beschikking gesteld. Tegelijk nodigt hij ieder-
een uit in te schrijven op de projectoproep die 
half  januari als sluitstuk van de participatie- en 
co-creatiecampagne zal worden gelanceerd.

Het ‘methodiekenboek’ om het gesprek over en 
de aanpak van digitale transformatie in lokale 
cultuurcontext te faciliteren werd aan alle e-zi-
neabonnees toegezonden en is raadpleegbaar 
online. Er was een Twitterdebat via  
#locusbibnet.

VAN MISSIE NAAR  
ORGANISATIESTRUCTUUR

  
DOE-DAG
DAG 2: 

https://digitalekrachten.com
https://www.youtube.com/watch?v=Loz9CTnxqc
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VIDEOCAPTATIE:

C: een verhaal van ons allemaal
Analoge verslaggeving Visual Harvesting

De tweede participatiedag toonde vooral dat 
omdenken vanuit een digitale focus professi-
onals aanmoedigt routine te herdenken, wat 
meteen veel creativiteit in gang zet, getuige de 
diversiteit van de businessideeën die werden 
geformuleerd (zie ideeënwolk op pagina 43).

VAN MISSIE NAAR  
ORGANISATIESTRUCTUUR

https://bibnet.login.kanooh.be


DIVING FOR 
PEARLS…

3
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Projectoproep

De communicatie- en participatie-acties leidden 
uiteindelijk naar de projectoproep, de 'call to 
action': dien je idee in en geef  mee vorm aan 
de nieuwe organisatie voor een digitaal lokaal 
cultuurbeleid.

Met de lancering van de projectoproep wordt 
ook de nieuwe naam van de organisatie voor 
een digitaal lokaal cultuurbeleid bekendge-
maakt.

Van idee tot project

De missie is de solide haven van waaruit  
Cultuurconnect uitvaart om het lokaal cultuur-
beleid digitaal te versterken in haar kernop-
drachten.

Wat?
Met de projectoproep ondersteunt Cultuur-
connect lokale cultuurprofessionals om vanuit 
digitaal perspectief  te experimenteren en 
ideeën om te zetten naar vernieuwende projec-
ten. Ideeën die kunnen uitgroeien tot projecten 
of  diensten die mensen aanzetten om in hun 
lokale omgeving op nieuwe manieren cultuur 
te ontwikkelen, ontdekken en beleven, en zo 
sterker te staan in de wereld.

Bekijk hier de projectoproep van Cultuurconnect.

Digitaal perspectief?
Technologische en maatschappelijke ontwik-
kelingen geven mee vorm aan de samenleving, 
veranderen de onderlinge verhoudingen en de 
manier waarop mensen met elkaar (en organi-
saties) omgaan. Digitalisering is hierin een niet 
te onderschatten katalysator en aanjager. En 
een uitdager voor het lokaal cultuurbeleid. 
‘Digitaal’ is een gelaagd begrip: het heeft 
te maken met automatisering, maar ook (en 
misschien vooral) met het innoveren van de cul-
tuurpraktijk en een veranderende rol van lokale 
cultuurhuizen.

Voor wie?
Bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, 
cultuur- en vrijetijdsdiensten en samenwer-
kingsverbanden (tussen deze actoren).

Waarom?
Innoveren of  vernieuwen gebeurt niet zomaar. 
Het gaat over mogelijkheden en uitdagingen 
zien, over ideeën hebben en ze ook om kunnen 
zetten naar praktijk. Daar is experimenteerruim-
te voor nodig. Door projecten lokaal te onder-
steunen en te financieren, wil Cultuurconnect 
mee helpen die ruimte te creëren. 

Vanaf  
16 januari 2016  
zal Locus/Bibnet  
bekendstaan als  
Cultuurconnect.  

DIVING
FOR PEARLS…

https://www.youtube.com/watch?v=wEqDHE5HILY
https://www.youtube.com/watch?v=wEqDHE5HILY
https://www.youtube.com/watch?v=CnwDP54TLzo
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CULTUUR-
CONNECT 
BIEDT:  

DIVING
FOR PEARLS…

• Als incubator en/of  
facilitator bieden we je 
experimenteerruimte.

• We bieden u een hefboom om 
lokaal te innoveren.

• We voorzien financiële 
ondersteuning die we 
rechtstreeks in het lokale, 
gezamenlijk ontwikkelde project 
investeren.

• We zoeken en verkennen samen 
mogelijke oplossingen voor een 
lokale uitdaging.

• We bieden workshops en 
professionele ondersteuning 
met betrekking tot 
projectaanpak en -methodiek.

• We brengen u in contact met 
andere partners en een 
netwerk van innovatoren.

• We werken praktijkgericht 
samen aan de realisatie van uw 
project, vanuit de specifieke 
expertise waarover onze 
medewerkers beschikken.
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CULTUUR-
CONNECT 
VRAAGT:  

DIVING
FOR PEARLS…

• U neemt deel aan workshops, 
werkdagen, …

• U betrekt de lokale 
gemeenschap bij het project.

• U neemt een actieve houding 
aan in een netwerk.

• U deelt ervaringen en 
leerpunten.

• U maakt deel uit van een 
projectteam, met gedeelde 
verantwoordelijkheid en een 
duidelijke rolverdeling.

• U maakt tijd vrij en zet 
personeel in.

• U denkt mee na over eventuele 
opschaalbaarheid.
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Aarzeling?

Tijdens de SOS Idee-dag op 19 februari 2016 
konden ideeën, ambities en twijfels voorgelegd 
worden aan adviseurs van Flanders DC. 

38 lokale cultuurwerkers, met onder hen 
vertegenwoordigers van 17 bibliotheken en 4 
cultuur- en gemeenschapscentra, kwamen 27 
lokale ideeën bespreken. 

Het projectproces

Digitale ideeën indienen kon tot 8 maart 2016 
via een eenvoudig invulformulier. Dan volgt een 
driedaagse masterclass, georganiseerd in sa-
menwerking met de Sociale Innovatiefabriek. 
De masterclass bestaat uit een mix van oplei-
ding, individuele coaching en werktijd. 

Aan het einde ligt er voor het idee een inhou-
delijk sterk plan van aanpak. Dat is het moment 
waarop een gesprek met deskundigen uitsluit-
sel geeft of  een project al dan niet in aanmer-
king komt voor ondersteuning en financiering. 
De deskundigen toetsen het voorstel aan een 
aantal voorwaarden.

Gaat het project door, dan is de doorlooptijd 
afhankelijk van verschillende factoren, maar 
het eindigt in een concreet resultaat. Dat kan 
een prototype of  pilot van een product, aanpak 
of  proces zijn. Maar het kan evengoed een 
handleiding, communicatieplan of  beschrijving 
van leerpunten en ervaringen zijn. Om opscha-
ling mogelijk te maken doet het lokale bestuur 
afstand van aanspraak op het resultaat van de 
pilot. 

Het resultaat van de projectoproep was over-
weldigend.

DIVING
FOR PEARLS…

> 25 en 25/3 & 15/4 met eindgesprekken op 25 en 26/4 2016

> 2, 3 en 12/5 met eindgesprekken op 23 en 24/5/2016

> 19 en 20/5 en 3/6 met eindgesprekken op 12 en 14/6/2016

VAN 1 NAAR
3 MASTERCLASSES:

http://www.sosidee.be
http://www.flandersdc.be/n
http://www.socialeinnovatiefabriek.be/nl#sthash.CzpdHUhP.O33mM3Y0.dpbs
https://docs.google.com/document/d/1Hzvw6htwnDRftv40P4Gv6chlI6VhAFC5P59SdRFJJZ8/edit?pref=2&pli=1


55  Dossier Cultuurconnect

Zeewaardig

Cultuurconnect is een projecten- en dienstenor-
ganisatie. Ons engagement: 

PROJECTEN TESTEN IN EEN 
EXPERIMENTELE OMGEVING EN 
OPLOSSINGEN BIEDEN VOOR 
DIGITALE UITDAGINGEN UIT HET 
LOKAAL CULTUURBELEID,  

meer bepaald in bibliotheken, cultuur- en ge-
meenschapscentra.

Een project wordt altijd lokaal geïnitieerd. 
Lokale cultuurspelers bepalen zelf  hun digi-
tale noden en ambities. Een projectteam met 
vertegenwoordiging van Cultuurconnect, lokale 
indiener(s) en eventuele partners met bijzonde-
re expertise, is verantwoordelijk voor de ontwik-
keling, testing en mogelijke opschaling. 
Cultuurconnect zet expertise en financiële mid-
delen in, zoals beschreven bij de projectoproep. 

DIENSTEN ZORGEN VOOR DE 
DUURZAME VERANKERING VAN 
DE PROJECTRESULTATEN DIE 
VOOR MEERDERE LOKALE BE-
STUREN BRUIKBAAR KUNNEN 
ZIJN.

Ze worden aangeboden aan de lokale besturen 
in een kostendekkend consortiummodel. De 
keuze voor een consortium benadrukt de gelijk-
waardigheid tussen de partners.
Door haar ontstaansgeschiedenis – de optima-
lisatie van de oorspronkelijke opdrachten van 
Locus en Bibnet – biedt Cultuurconnect een 
brede waaier van ondersteunende services 
aan de bibliotheken. Die worden voortgezet en 
blijven voorwerp van voortdurende kwalitatieve 
aanpassing en opwaardering.

De ontwikkeling van projecten en de opschaling 
ervan naar diensten zal ervoor zorgen dat ook 
cultuur- en gemeenschapscentra gaandeweg 
over ondersteunende digitale services kunnen 
beschikken.

Het aandeel projecten in de organisatie zorgt 
ervoor dat er alert gereageerd kan worden op 
nieuwe uitdagingen en digitale evoluties. De 
snelle en grondige testing binnen een experi-
mentele omgeving kan vervolgens resulteren 
in een goed onderbouwde opschaling van een 
dienst die zijn relevantie heeft bewezen.

De projecten zijn de wendbare bootjes die het 
standvastige schip van de diensten flankeren 
en (bij)sturen. Een lokale cultuurinstelling kan 
tegen een kostendekkende financiële vergoe-
ding die diensten inzetten die in de eigen con-
text het meest aangewezen of  urgent zijn of  het 
best in de lokale beleidsdoelstellingen passen. 
Zo blijft elke gemeente zelf  aan het roer van het 
eigen cultuurbeleid staan.

CULTUURCONNECT
ZEEWAARDIG

> Bibliotheekportalen

> Open Vlacc

> Mijn Bibliotheek

> Go Press Krantenarchief

> Go Press Kiosk

> E-boeken

> Fundels

> Biblioprint

> EBS (voorbereiding eengemaakt  
bibliotheeksysteem)

Het gaat om:
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Digitale week

Digitale Week is een mediacampagne die 
sinds 2006 inzet op e-inclusie: zoveel mogelijk 
mensen de kans bieden aan te hechten bij de 
digitale evolutie. De campagne richtte zich 
via lokale organisaties (vormingsinstellingen, 
bibliotheken) naar haar doelpubliek, vooral 
bijzondere doelgroepen. 

Tien jaar digitalisering heeft de samenleving 
veranderd. Mensen communiceren anders, 
gedragen zich anders, zoeken op een andere 
manier kennis en informatie, vormen op een 
andere manier communities… Hoog tijd om ook 
de campagne te veranderen. 

Dat heeft huidig organisator LINC vzw goed 
begrepen. LINC ging op zoek naar partners 
en richtte een consortium op met als doel de 
Digitale Week te verbreden. 
Van ‘knoppencursus’ naar ‘participatie en crea-
tie’, van bijzondere doelgroepen naar het brede 
publiek.

Cultuurconnect voelde zich bijzonder aange-
sproken om in het samenwerkingsmodel Digita-
le Week te stappen. De missie van de campag-
ne – mensen versterken door digitaal – zit in het 
dna van Cultuurconnect en de voorbije tien jaar 
namen verschillende bibliotheken een rol op in 
de Digitale Week. Het behoort immers tot de 
opdracht hun publiek ‘mediawijs’ te maken. 
In de verbredingsoperatie vatte Cultuurconnect 
de ambitie op om voluit in te zetten op de hele 
bibliotheeksector en ook cultuur- en gemeen-
schapscentra actief  te betrekken. 

Bijdragen tot de uitbouw en verbreding van 
Digitale Week om de digitale kloof  te dichten en  
mensen te leiden naar cultuurparticipatie, cul-
tuurcreatie en een sterkere positie in de digitale 
samenleving. Cultuurconnect zet er medewer-
kers en financiële middelen voor in.

Het consortium bestaat uit: LINC vzw, media-
wijs, vrt, mediaraven en Cultuurconnect.
Er is overleg met La Semaine Numérique aan 
de andere kant van de taalgrens.

De Digitale Week heeft plaats van 8 tot 16 
oktober 2016. De precampagne is gestart met 
workshops en inspiratiedagen die ook cultuur- 
en gemeenschapscentra sensibiliseren voor 
deelname.

www.digitaleweek.be

CULTUURCONNECT
ZEEWAARDIG

https://bibnet.login.kanooh.be/diensten/digitale-week
www.digitaleweek.be
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DE MENSEN

4
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Abel Ruiz-Vazquez

Projectleider IT

An Vanlierde

Projectleider Praktijkontwikkeling

Anne-Sophie Koschak

Medewerker Bib. Centrum

Annika Buysse

Medewerker Bib. Centrum

Bart Beuten

Directeur

Carla Martens

Projectmdw Praktijkontwikkeling

Gwenny Vlaemynck

Projectleider Bib. Centrum

Hannes Cannie

Zakelijk manager

Hannes Vanhaverbeke

Projectleider Veldanalyse

Herlinde De Vos

Communicatieverantwoordelijke

Hilde De Brandt

Manager Praktijkontwikkeling

Isabel Antonucci

Financieel medewerker

Jan Braeckman

Manager Content

Johan Mijs

Manager IT

Klaar Leroy

Projectleider IT

Koen Vandendriessche

Projectleider Praktijkontwikkeling

CULTUURCONNECT
DE BEMANNING

De bemanning
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Liesbeth Thiers

Projectleider Praktijkontwikkeling

Lisbeth Vandoorne

Projectleider Content

Lucy Vereertbrugghen

Projectleider Praktijkontwikkeling

Maike Somers

Projectleider Veldanalyse

Marjan Hauchecorne

Medewerker Bib. Centrum

Miek De Kepper

Opdrachthouder

Nelia Van Briel

Servicebeheerder IT

Peggy Plas

Onthaalmedewerker

Peter De Keyser

Projectleider IT

Rosa Matthys

Teamleider Bib. Centrum

Theo Gielen

Office beheerder

CULTUURCONNECT
DE BEMANNING
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Priemstraat 51
1000 Brussel
t +32 02 213 10 40
t +32 02 213 10 39
info@cultuurconnect.be
www.cultuurconnect.be

ING 310-1112703-05

IBAN BE96 3101 1127 0305 

BIC BBRUBEBB

CONTACT
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